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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
1

معلومات عامة
تتكون شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية ("الشركة") وشركاتها التابعة (مجتمعين "المجموعة") من الشركة
وشركاتها التابعة السعودية المختلفة تعمل المجموعة في تطوير العقارات والمدن اإلقتصادية ومشاريع تطوير
أخر .بما فيها البنية التحتية وشب كات اإلتصاالت ومحطات الكهرباء ومحطات معالجة المياه وأعمال أخر .متعلقة
بتطوير المدن اإلقتصادية في المملكة العربية السعودية تملك الشركة قطع أراضي في المدينة المنورة ،وهي
المطور الرئيسي لتحويل قطع األراضي هذه إلى مدينة إقتصادية
الشركة هي شركة مساهمة سعودية تأسست في المملكة العربية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصناعة
رقم  /256ق بتاريخ  15شعبان 1431هـ ( 27يوليو  )2010وسجلت الشركة بموجب سجل تجاري رقم
 4650071196الصادر في المدينة المنورة بتاريخ  23شعبان 1431هـ ( 4أغسطس )2010وقد تم إدراج
أسهم الشركة في سوق األوراق المالية السعودية (تداول)
العنوان المسجل للشركة على النحو التالي:
ديوان المعرفة
طريق الملك عبد العزيز
ص ب 43033
المدينة المنورة 41561
المملكة العربية السعودية
لد .الشركة فرع ب اسم معهد المدينة للقيادة والريادة (مايل) الذي ينفذ برامج للتعليم والتدريب لكبار الموظفين
ومقره في المدينة المنورة بموجب الترخيص رقم  4650053318بتاريخ  21شوال 1432هـ الموافق 19سبتمبر
 2011الصادر عن الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني بالمملكة العربية السعودية
تمت الموافقة على إصدار هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية من قبل مجلس إدارة الشركة في 31
أكتوبر 2017
في  30سبتمبر  2017تتضمن المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية حسابات الشركة وشركاتها التابعة
التالية والتي تعمل بموجب سجالت تجارية منفصلة:

الشركات التابعة
شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة
("منشآت")
شركة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة
("مشاريع")
شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري المحدودة
("الغراء")
شركة مدرار العامة لإلنشاءات المحدودة
("مدرار")

بلد
التأسيس

رأس المال
المدفوع

نسبة الملكية الفعلية
2016
2017

السعودية

1.000.000

٪100

٪100

السعودية

633.000.000

٪100

٪100

السعودية

467.765.000

٪80

٪80

السعودية

1.333.300

٪60

٪60
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
1

معلومات عامة (تتمة)
لم تبدأ شركة منشآت وشركة مشاريع أعمالها كما في  30سبتمبر  2017تمارس شركة الغراء أنشطة مماثلة
ألنشطة الشركة تعمل شركة مدرار في تقديم خدمات عقارية إدارية وإستشارية
تتضمن حسابات مدرار النتائج المالية للعمليات المشتركة التالية:

شركة نيكن سيكي المحدودة /شركة مدرار إلدارة التطوير/
مجموعة اإلستشارات الهندسية
2

2017
39,14

نسبة الملكية ٪
2016
39،14

أسس اإلعداد
 1-2بيان اإللتزام
أعدت هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم (" )34التقرير المالي
األولي" وللمعيار الدولي للتقارير المالية رقم (" ) 1تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة" المعتمد في
المملكة العربية السعودية ووفقا لمعايير وتفسيرات أخر .معتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في
المملكة العربية السعودية ("الهيئة")
كانت المجموعة لكل الفترات وحتى السنة المنتهية في  31ديسمبر  ،2016تعد قوائمها المالية وفقا للمباديء
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
"المباديء المحاسبية المتعارف عليها في السابق" سوف تعد المجموعة قوائمها المالية الموحدة السنوية األولى
للسنة المنتهية في  31ديسمبر  2017وفقا للمعاير الدولية للتقارير المالية المعتمد في المملكة العربية السعودية
ومعايير وتفسيرات أخر .معتمدة من الهيئة أعدت المجموعة أولى معلوماتها المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  31مارس  2017وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم ( )34كما هو مطبق في
المملكة العربية السعودية كجزء من الفترة التي تشملها أول قوائم مالية موجزة موحدة معدة بالمعايير الدولية
للتقارير المالية
ال تتضمن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية كافة المعلومات واإلفصاحات المطلوبة في القوائم المالية
السنوية الموحدة يشير معيار المحاسبة الدولي رقم ( )34إلى أنه يقصد من المعلومات المالية الموجزة الموحدة
األولية أن توفر تحديثا آلخر مجموعة كاملة من القوائم المالية السنوية وبالتالي فإن معيار المحاسبة الدولي رقم
( )34يتطلب إفصاحات أقل في المعلومات المالية األولية عن تلك التي يتطلبها المعيار الدولي للتقارير المالية في
القوائم المالية السنوية وحيث تم إعداد آخر قوائم مالية سنوية للمجموعة بإستخدام المباديء المحاسبية المتعارف
عليها سابقا ،فإن هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية (األولى) تتضمن السياسات المحاسبية المعتمدة
وبعض إيضاحات إضافية لتمكن مستخدميها من فهم مد .تأثير التحول إلى المعيار الدولي للتقارير المالية على
المبالغ التي تم التقرير عنها سابقا
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
2

أسس اإلعداد (تتمة)
 2-2تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية ألول مرة
أعدت المجموعة أولى معلوماتها المالية الموجزة الموحدة األولية لغرض عام لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
مارس  2017وفقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  34والمعيار الدولي للتقاريرالمالية رقم  1كما هو مطبق في
المملكة العربية السعودية ومعايير وتفسيرات أخر .معتمدة من الهيئة للفترات إلى السنة المنتهية في  31ديسمبر
 ،2016أعدت المجموعة قوائمها المالية األولية وفقا للمباديء المحاسبية المتعارف عليها السابقة الصادرة عن
الهيئة
وبناء على ذلك ،أعدت المجموعة معلومات مالية موجزة موحدة أولية وفقا لمعيار المحاسبة الدولى رقم  34كما
في  30سبتمبر  2017وكذلك قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة األولية المقارنة كما في  31ديسمبر 2016
و 1يناير  2016وقائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة األولية لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في
 30سبتمبر  2016عند إعدادها للمعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية ،تم إعداد قائمة المركز اإلفتتاحية
للمجموعة كما في  1يناير  2016وهو تاريخ تحول المجموعة إلى المعايير الدولية للتقارير المالية إن توضيحات
مد .تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية على المبالغ التي تم التقرير عنها في قائمة المركز المالي
الموجزة الموحدة األولية وقوائم الدخل الشامل والتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية للمجموعة مدرجة
في اإليضاح رقم  19واإليضاح رقم 21
وكجزء من تحولها إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ،إختارت المجموعة تعديل تجميع األعمال فقط التي حدثت
في أو بعد تاريخ التحول
أعلنت هيئة السوق المالية في  16أكتوبر  2016ملزمة الشركات المساهمة بتطبيق طريقة التكلفة لقياس الممتلكات
والمعدات والعقارات االستثمارية والموجودات غير الملموسة عند تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية لفترة
ثالث سنوات من تاريخ تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية وقد إلتزمت الشركة بتلك المتطلبات الواردة في
المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية المرفقة
قائمة الدخل وقائمة التدفقات النقدية
لقد اختارت المجموعة أن تعرض قائمة دخل شامل موجزة موحدة أولية واحدة وأن تعرض مصاريفها بموجب
وظيفتها
تقرر المجموعة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة األولية من العمليات باستخدام الطريقة غير المباشرة يتم عرض
الفائدة المستلمة ضمن التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية ،ويتم عرض الفائدة المدفوعة ضمن التدفقات
النقدية من العمليات يتم عرض اإلستحواذ على العقارات اإلستثمارية ضمن التدفقات النقدية من األنشطة
اإلستثمارية حيث يعكس هذا أنشطة المجموعة بشكل أفضل
أ أساس القياس
أعدت هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية على أساس التكلفة التاريخية باستثناء الموجودات المالية
التي تم تقييمها على أساس القيمة العادلة من خالل الربح والخسارة باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ
االستمرارية
ب العملة الوظيفية وعملة العرض
تم عرض هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية باللاير السعودي والتي هي العملة الوظيفية وعملة
العرض للمجموعة
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
2

أسس اإلعداد (تتمة)
 3-2تقديرات وافترضات محاسبية مؤثرة
يتطلب إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية وفقا للمعايير الدولية للتقارير المالية إستخدام تقديرات
وافتراضات توثر على مبالغ الموجودات والمطلوبات واإلفصاح عن الموجودات واإللتزامات المحتملة كما في
تاريخ المعلومات المالية ،وكذلك تقدير مبالغ اإليرادات والمصاريف خالل الفترة المالية يتم تقييم التقديرات
واالفت راضات بشكل مستمر وهي مبنية على خبرة سابقة وعوامل أخر .تتضمن توقعات باألحداث المستقبلية
والتي تعتبر مناسبة للظروف تقوم المجموعة بتقديرات وإفتراضات متعلقة بالمستقبل والتي وفقا لتعريفها  ،نادرا
ما تتساو .مع النتائج الفعلية يتم إثبات تعديالت التقديرات المحاسبية في الفترة التي تم فيها تعديل التقديرات وفي
الفترات المستقبلية التي تتعرض للتأثير
تمت مناقشة التقديرات واإلفتراضات ذات المخاطر التالية التي قد ينتج عنها تعديالت جوهرية في القيمة الدفترية
للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية الالحقة على النحو التالي :
(أ) قيد تكلفة اإليرادات
لد .المجموعة أجزاء كبيرة من أراضي تتكون من عدد من القطع المستقلة ولتحديد تكلفة اإليرادات المتعلقة
بقطع األراضي المباعة خالل الفترة  ،تقدر اإلدارة تكاليف تطوير البنية التحتية كامله ،ويتم توزيع هذه التكاليف
على كل قطعة أرض إن هذه التقديرات يتم مراجعتها بشكل منتظم ويتم تعديلها إذا دعت الحاجة أي تغيير
جوهري في هذه التقديرات يمكن أن يودي إلى تكبد تكاليف إضافية تسجل في الفترات المستقبلية والمتعلقة بإيرادات
تم تحقيقها في فترة سابقة
(ب) األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية التقديرية للممتلكات والمعدات لحساب اإلستهالك يتم تحديد هذا التقدير بعد األخذ
بعين اإلعتبار اإلستخدام المتوقع للموجودات أو التهالك الطبيعي تراجع اإلدارة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية
سنويا وتتم تسوية مصاريف اإلستهالك المستقبلية عندما تعتقد اإلدارة أن األعمار اإلنتاجية تختلف عن التقديرات
السابقة
(ج) تصنيف العقارات
يتم تصنيف عقارات المجموعة إما كعقارات قيد التطوير أو عقارات إستثمارية لقد قامت اإلدارة بعدة إفتراضيات
لتحديد ما إذا كان العقار موهال كعقار إستثماري (عقارات مملوكة لتحقيق إيرادات إيجارات و  /أو محتفظ بها
إنتظارا إلرتفاع قميتها) ،أو كعقار قيد التطوير والتي تتكون من مشاريع أراضي قيد التطوير وأراضي سيتم
تطويرها وعند قيام اإلدارة باإلفتراضيات ،تأخذ بعين اإلعتبار إستخدامها المقصود للعقار عندما يتم إجراء تغيير
في القصد من إستخدام عقار إستثماري ،مثبت ببدأ التطوير بنية البيع ،يتم تحويل العقار إلى عقار قيد التطوير
بتكلفته الدفترية للمحاسبة عنه الحقا كعقار قيد التطوير
(د) مكافآت نهاية الخدمة للموظفين – خطة مكافأة محددة
يتم تحديد تكلفة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين بإستخدام التقييم اإلكتواري يتطلب التقييم اإلكتواري إجراء عدة
إفتراضات والتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل لقد تم تطبيق إفتراضات اكتوارية معينة موضحة
في اإليضاح رقم ( )12حول هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية لتحديد القيمة الحالية إللتزامات
المكافآت المحددة قد توثر أي تغيرات في هذه اإلفتراضات في سنوات مستقبلية عن أرباح وخسائر تلك السنوات
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
2

أسس اإلعداد (تتمة)
(هـ) متداول وغير متداول
تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي بناءا على تصنيف متداول /غير متداول:
يتم تصنيف األصل كمتداول عندما:
-

يتوقع بيعه أو تكون هناك نية لبيعه أو إستهالكه في دورة العمل العادية أو،
يكون محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة ،أو
يتوقع بيعه خالل إثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير ،أو،
أنه نقد أو ما يعادله إال إذا كان محظورا من صرفه أو إستخدامه لتسوية إلتزام خالل إثني عشر شهرا على
األقل بعد تاريخ التقرير

تصنف جميع الموجودات األخر .كغير متداولة
يكون المطلوب متداوال عندما:
-

يتوقع تسويته في دورة العمل العادية ،أو
يكون محتفظ به بشكل رئيسي لغرض المتاجرة ،أو
يتوقع تسويته خالل إثني عشر شهرا بعد تاريخ التقرير ،أو
عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل تسوية اإللتزام لمدة إثني عشر شهرا على األقل بعد تاريخ التقرير

تصنف جميع المطلوبات األخر .كغير متداولة
(و) قياس القيمة العادلة
تقيس المجموعة األدوات المالية بقيمة عادلة في كل تاريخ تقرير
القيمة العادلة هي الثمن الذي يمكن إستالمه عند بيع أصل أو سداده لتسوية أحد المطلوبات بموجب معاملة مرتبة
بين متعاملين في السوق في تاريخ القياس يستند قياس القيمة العادلة على فرضية مسبقة أن عملية بيع األصل أو
تسوية المطلوب يحدث إما:
-

في السوق الرئيسي لألصل أو المطلوبات أو،
في حال عدم توفر سوق رئيسي في السوق األكثر قيمة لألصل أو المطلوب،
يجب أن يكون السوق الرئيسي أو األكثر قيمة متاحا للمجموعة،
يتم قياس القيمة العادلة لألصل أو مطلوب بإستخدام إفتراضات يستند عليها المتعاملون في السوق عند تسعير
األصل أو المطلوب على فرض أن المتعاملين في السوق يتصرفون بأفضل ما يحقق لهم منافع إقتصادية،
يأخذ القياس بالقيمة العادلة ألصل غير مالي بعين اإلعتبار قدرة متعامل في السوق على تحقيق منافع إقتصادية
من خالل إستخدام األصل في أعلى وأفضل إستخدام له أو من خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم
باستخدام األصل في أعلى وأفضل إستخدام له،
تستخدم المجموعة أساليب تقييم تتناسب مع توفر معلومات كافية لقياس القيمة العادلة ،مع اإلعتماد بدرجة
كبيرة على إستخدام المدخالت القابلة للمالحظة والتقليل من تلك التي ال يمكن مالحظتها،
يتم تصنيف جميع الموجودات والمطلوبات التي من أجلها يتم قياس أو اإلفصاح عن القيمة العادلة في هذه
المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية بناء على المستويات العمومية للقيمة العادلة الموضحة أدناه إعتماد
على أقل قدر ممكن من المدخالت ذات األثر الجوهري لقياس القيمة العادلة بوجه عام:
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
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(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
2

أسس اإلعداد (تتمة)
(و) قياس القيمة العادلة (تتمة)
-

المستو .األول – أسعار متداولة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات متماثلة
المستو .الثاني – أساليب تقييم تستند على أقل قدر ممكن من المدخالت ذات األثر الجوهري بالنسبة
لقياس القيمة العادلة والقابلة للمالحظة بشكل مباشر أو غير مباشر
المستو .الثالث – أساليب تقييم تستند عى أقل قدر ممكن من المدخالت ذات األثر الجوهري لقياس القيمة
العادلة والغير قابلة للمالحظة

(ز) اإلستمراية
لقد قامت إدارة المجموعة بتقييم مد .قدرتها على اإلستمرار في أعمالها وهي مقتنعة بأن لديها الموارد الكافية
لإلستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور كما أن اإلدارة ال تعلم عن أي حاالت عدم تأكد جوهرية قد تودي
إلى الشك حول قدرة المجموعة على اإلستمرارية وبالتالي ،تم إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
وفقا لمبدأ اإلستمرارية
3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية الرئيسية بشكل متالئم على كافة الفترات المعروضة في هذه المعلومات المالية
الموجزة الموحدة األولية وعند إعداد قائمة المركز المالي اإلفتتاحية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية في 1
يناير  2016ألغراض التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية ما لم يشار إلى غير ذلك
 1-3أساس التوحيد
(أ) الشركات التابعة
تتكون هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية من المعلومات المالية للشركة وشركاتهــا التابعة كمـا فـي
 30سبتمبر  2017يكون للمجموعة سيطرة عند تعرضها ،أو عندما يكون لها حقوق في عوائد متغيرة من خالل
مدخالت مع الشركات المستثمر فيها والقدرة على التأثير في تلك العوائد من خالل قوة التحكم في الشركات وعلى
وجه التحديد ،تسيطر المجموعة على شركة مستثمر فيها فقط في حال كان لد .المجموعة:
 سلطة على أعمال الشركة المستثمر فيها (أي وجود الحقوق التي تعطيها القدرة على توجيه األنشطة المتعلقةبالشركة المستثمر فيها)
 تعرض أو حقوق متقلبة من إرتباطها بأعمال الشركة المستثمر فيها ،و القدرة على استخدام سلطتها على أعمال الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها،وبوجه عام ،هناك إفتراض بأن غالبية حقوق التصويت تودي إلى السيطرة ولتأييد هذا اإلفتراض وعندما ال يكون
لد .المجموعة أغلبية حقوق التصويت أو حقوق مماثلة لشركة مستثمر فيها ،تأخذ المجموعة بعين اإلعتبار جميع
الحقائق والظروف ذات الصلة عند تقييم ما إذا كان للمجموعة سيطرة على شركة مستثمر فيها بما في ذلك:
 وجود اتفاق تعاقدي مع أصحاب التصويت اآلخرين في الشركة المستثمر فيها الحقوق الناتجة عن إتفاقيات تعاقدية أخر. -حقوق التصويت للمجموعة وحقوق التصويت المحتملة
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
تعيد المجموعة تقييم ما إذا كانت تسيطر أو ال تسيطر على شركة مستثمر فيها إذا كانت الحقائق والظروف تشير
إلى أن هناك تغيرات في واحد أو أكثر من الثالثة عناصر المتعلقة بالسيطرة يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما
تسيطر المجموعة على الشركة التابعة وينتهي عندما تفقد المجموعة السيطرة على الشركة التابعة تدرج الموجودات
والمطلوبات وإيرادات ومصاريف الشركة التابعة التي تم االستحواذ عليها أو استبعادها خالل السنة في المعلومات
المالية الموجزة الموحدة األولية من تاريخ سيطرة المجموعة حتى تاريخ إنتهاء سيطرة المجموعة على الشركة
التابعة
يعز .الربح أو الخسارة وكل مكون من الدخل الشامل اآلخر إلى أصحاب حقوق الملكية في الشركة األم للمجموعة
ولحقوق الملكية غير المسيطرة حتى ولو أد .هذا إلى عجز في حقوق الملكية غير المسيطرة عند الضرورة ،يتم
إجراء تعديالت على المعلومات المالية للشركات التابعة لتتوافق سياساتها المحاسبية مع السياسات المحاسبية
للمجموعة يتم عند التوحيد إستبعاد جميع موجودات ومطلوبات المجموعة وحقوق الملكية والدخل والمصاريف
والتدفقات النقدية ذات الصلة بمعامالت بين أعضاء المجموعة بالكامل
يقيد التغير في حصة ملكية شركة تابعة بدون فقد للسيطرة كمعاملة حقوق ملكية إذا فقدت المجموعة سيطرة على
شركة تابعة يتم:
-

إلغاء اإلعتراف بقيد الموجودات (بما في ذلك الشهرة) والمطلوبات للشركة التابعة
إلغاء اإلعتراف بالقيمة الدفترية ألي حقوق ملكية غير مسيطرة
إلغاء اإلعتراف بفروقات التحويل المتراكمة المدرجة في حقوق الملكية
اإلعتراف بالقيمة العادلة لمبلغ التعويض المستلم
اإلعتراف بالقيمة العادلة ألي إستثمار تم إبقاوه
اإلعتراف بأي فائض أو عجز في الربح أو الخسارة

يعاد تصنيف حصة الشركة األم من المكونات التي تم اإلعتراف بها سابقا في الدخل الشامل اآلخر إلى الربح أو
الخســـــارة أو األربــاح المبقاة ،كما هو مناسب ،وعند الحاجة إذا قامت المجموعة بإستبعاد الموجودات أو
المطلوبات ذات الصلة بشكل مباشر
(ب) استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة (إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية)
الشركات الزميلة هي الشركات التي يكون للمجموعة تأثير جوهري عليها دون أن يصاحب ذلك سيطرة على
أعمالها أو سياساتها ،ويصاحب ذلك ،ملكية لنسبة تتراوح بين  ٪20و  ٪50من حقوق التصويت المشاريع
المشتركة هي تلك الترتيبات التي يكون للمجموعة سيطرة مشتركة على أنشطتها مقيدة بترتيب تعاقدي وتتطلب
موافقة باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية واإلستراتيجية
تقيد اإلستثمارات في الشركات الزميلة وترتيبات المشاريع المشتركة بإستخدام طريقة حقوق الملكية (إستثمارات
تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية) ويتم إثباتها إبتداء بالتكلفة تتضمن هذه المعلومات المالية الموجزة
الموحدة األولية حصة المجموعة من الدخل والمصاريف والتغيرات في حقوق ملكية اإلستثمارات التي تمت
المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية بعد إجراء تعديالت بحيث تتوافق السياسات المحاسبية مع السياسات المحاسبية
للمجموعة من تاريخ بداية ذلك التأثير الجوهري أوالسيطرة المشتركة إلى تاريخ توقف التأثير الجوهري أو السيطرة
المشتركة
عندما تكون حصة المجموعة تجاوزت حصتها في إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية  ،بما في
ذلك أي إستثمارات طويلة األجل ،يتم خفض القيمة الدفترية لتلك الحصة إلى الصفر وال يتم إثبات أي خسائر إضافية
إال في حدود إلتزام المجموعة أو عند اي مدفوعات قامت بها بالنيابة عن الشركة المستثمر فيها
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
(ج) عمليات مشتركة
تثبت المجموعة فيما يتعلق بحصتها في العمليات المشتركة ما يلي )1 :موجوداتها أو بما في ذلك حصتها من أي
موجودات محتفظ بها بصفة مشتركة )2 ،مطلوباتها بما في ذلك حصتها من أي مطلوبات تم تحملها بصفة مشتركة،
 )3إيرادات تقديم خدمات ناشئة عن حصتها في العمليات المشتركة )4 ،حصتها من إيرادات تقديم خدمات العمليات
المشتركة )5 ،مصاريفها بما في ذلك حصتها من أي مصاريف تم تحملها بصفة مشتركة تقوم المجموعة بالمحاسبة
عن الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف ذات الصلة بحصتها في عمل مشترك وفقا للسياسات
المحاسبية للمجموعة التي تطبق على تلك الموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصاريف
(د)

معامالت تستبعد عند التوحيد

يتم إستبعاد األرصدة والمعامالت ما بين شركات المجموعة وأي إيرادات غير محققة ومصاريف ناتجة عن
معامالت بين شركات المجموعة وذلك عند إعداد هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية ويتم إستبعاد
األرباح غير المحققة الناتجة عن معامالت مع اإلستثمارات التي تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية وذلك
مقابل اإلستثمار بقدر حصة المجموعة في اإلستثمار
يتم إستبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة ولكن فقط إلى المد .الذي ال يشير إلى وجود
دليل على الهبوط في القيمة
 2-3األدوات المالية
الموجودات المالية:
(ا) التصنيف
تصنف المجموعة موجوداتها المالية إلى المد .المقبول ،إلى الفئات التالية:
-

موجودات مالية بالقيمة العادلة (خالل الربح أو الخسارة)
قروض وذمم مدينة
إستثمارات محتفظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق
موجودات مالية متاحة للبيع

يعتمد التصنيف على الغرض الذي من أجله تم االستحواذ على اإلستثمار تحدد اإلدارة تصنيف إستثمارها عند
اإلثبات األولي ،وفي حالة تصنيف الموجودات كمحتفظ بها إلى تاريخ اإلستحقاق ،تعيد تقييم هذا التصنيف في نهاية
كل فترة مالية
(ب) القياس
عند اإلثبات األولي ،تقيس المجموعة الموجودات المالية بالقيمة العادلة أو في حال تتم المحاسبة عن األصل المالي
بقيمة عادلة من خالل الربح أو الخسارة ،تقيد تكاليف المعامالت التي تتعلق بشكل مباشر باإلستحواذ على األصل
المالي بالقيمة العادلة ويتم تحملها كمصروف من خالل الدخل الشامل
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ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
أداة حقوق الملكية
تقيس المجموعة جميع إستثمارات حقوق الملكية بقيمة عادلة ويستمر إثبات توزيعات األرباح من هذه اإلستثمارات
في الدخل الشامل كدخل آخر عند إثبات حق الشركة في إستالم دفعات ال تدرج خسائر إنخفاض القيمة (وعكس
خسائر إنخفاض القيمة) من إستثمارات حقوق الملكية التي يتم قياسها بقيمة عادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
بشكل منفصل عن تغيرات أخر .في القيمة العادلة
المطلوبات المالية
يتم تصنيف المطلوبات المالية عند االثبات االولي كمطلوبات مالية من خالل الربح او الخسارة وكقروض وكذمم
دائنة يتم اثبات هذه المطلوبات المالية ابتداء بالقيمة العادلة ،بالنسبة للقروض والذمم الدائنة يتم إثباتها بالصافي من
أي تكاليف معامالت مباشرة وتثبت المجموعة ابتداءا االوراق المالية المدينة الصادرة عند تاريخ نشوئها ويتم
اثبات كافة المطلوبات المالية االخر( .بما في ذلك المطلوبات المقيمة بالقيمة العادلة من خالل الربح او الخسارة )
ابتداءا في تاريخ المتاجرة الذي تصبح فيه المجموعة طرفا في االحكام التعاقدية لالداة
تلغي المجموعة اثبات المطلوب المالي عند تسديد أو الغاء او انتهاء مدة االلتزام التعاقدي
يتم إجرءا المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية وإثبات الصافي عندما يكون لد .المجموعة حقا قانونيا في
إجراء المقاصة والنية اما للتسوية على أساس الصافي أو إثبات الموجودات والمطلوبات في نفس الوقت
 3-3الممتلكات والمعدات
(أ) االثبات والقياس
تشمل التكاليف سعر الشراء وأية تكاليف تعود مباشرة إلى شراء االصل تتضمن تكلفة الموجودات ذاتية االنشاء
تكلفة المواد والعمالة المباشرة وأي تكاليف أخر .تعود مباشرة الى جعل األصول في الوضع التشغيلي المستهدف
وتكاليف تفكيك وازالة المواد وتجهيز الموقع التي توجد فيها هذه األصول وتكاليف األقتراض على الموجودات
الموهلة
عندما تكون اإلجزاء الهامة من بند في الممتلكات والمعدات ذات أعمار إنتاجية مختلفة فإنها تحتسب كبنود منفصلة
(مكونات رئيسية) للممتلكات والمعدات
يتم تحديد األرباح والخسائر عند إستبعاد بند من الممتلكات والمعدات من خالل مقارنة المتحصالت من اإلستبعاد
مع القيمة الدفترية للممتلكات والمعدات ويتم إثباتها بالصافي ضمن اإليرادات األخر .في الدخل الشامل
(ب) تكاليف الحقة
يتم إثبات تكلفة إستبدال جزء من بند في الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل أن تتدفق
المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى المجموعة ويمكن قياس تكلفتها بشكل موثوق يتم إلغاء
إثبات القيمة الدفترية للجزء المستبدل يتم إثبات تكاليف تقديم الخدمات اليومية للممتلكات والمعدات في الدخل
الشامل حال تحقيقه
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(ج) االستهالك
يتم إحتساب اإلستهالك على المبلغ القابل لإلستهالك والذي هو تكلفة األصل أو مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصا قيمته
المتبقية
يتم إثبات اإلستهالك في الدخل الشامل بطريقة القسط الثابت على مد .األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل جزء من
هذه الممتلكات والمعدات حيث أن ذلك يعكس النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية المستقبلية المتضمنة في
هذه األصول يتم إستهالك الموجودات الموجرة خالل مدة تأجيرها أو األعمار اإلنتاجية أيهما أقل ما لم يكن من
الموكد بشكل معقول أن المجموعة ستمتلك األصل بنهاية مدة اإليجار ال يتم استهالك األراضي
فيما يلي األعمار اإلنتاجية التقديرية للفترات الحالية والمقارنة:
•
•
•
•
•

عدد السنوات
40
( 10أو فترة اإليجار أيهما أقل)
25-3
5
4

مباني
تحسينات على مباني مستأجرة
معدات مكتبية وأخر.
أثاث وتركيبات وتجهيزات
سيارات

يتم فحص طرق اإلستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية في نهاية كل فترة مالية ويتم تعديلها إذا لزم األمر
 4-3موجودات غير ملموسة
تتكون الموجودات غير الملموسة من برامج أعمارها اإلنتاجية محددة ويتم إطفاوها على مد .عمرها اإلنتاجي ويتم
تقييمها لتحديد اإلخفاض في القيمة عندما يوجد ما يشير إلى أن الموجودات غير الملموسة قد إنخفضت قيمتها يتم
مراجعة فترة اإلطفاء وطريقة اإلطفاء للموجودات غير الملموسة ذات العمر اإلنتاجي المحدد في نهاية كل فترة
مالية تعامل أي تغييرات في العمر اإلنتاجي التقديري أو النمط المتوقع إلستهالك المنافع اإلقتصادية كتغير في
التقديرات المحاسبية
يتم فحص العمر اإلنتاجي ألصل غير ملموس على األقل في نهاية كل فترة مالية يتم إثبات مصاريف اإلطفاء
للموجودات غير الملموسة في قائمة الدخل الشامل
يتم قياس األرباح أو الخسائر الناتجة عن إلغاء اإلعتراف بأصل غير ملموس بالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد
والقيمة الدفترية لألصل ويتم إثباتها في قائمة الدخل الشامل عندما يتم إلغاء اإلعتراف األصل
تبلغ مدة األعمار اإلنتاجية التقديرية للفترات الحالية والمقارنة ثالث سنوات
 5-3عقارات قيد التطوير
تنشأ عقارات المجموعة قيد التطوير عندما يوجد تغير في استخدام العقار اإلستثماري بدليل البدء في التطوير بنية
البيع ويعاد تصنيف العقارات اإلستثمارية كعقارات قيد التطوير بقيمها الدفترية كما في تاريخ إعادة تصنيفها
وتقيد الحقا بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل إن صافي القيمة القابلة للتحقق تمثل سعر البيع
التقديري في السياق العادي للنشاط ناقصا التكاليف المتبقية إلكمال إعادة التطوير ومصاريف البيع
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 6-3عقارات استثمارية
يتم تصنيف العقار المملوك لتحقيق إيرادات إيجار طويلة األجل أو إلنماء رأس المال أو كليهما والذي ال تشغله
المجموعة كعقار إستثماري تتضمن العقارات اإلستثمارية العقارات التي يتم إنشاوها أو تطويرها الستخدامها في
المستقبل كعقارات إستثمارية ويقاس العقار اإلستثماري بتكلفته بما في ذلك تكاليف الصفقة وتكاليف اإلقتراض
عند الزوم
يتم إلغاء إثبات العقارات اإلستثمارية عند إستبعادها يتم إدراج أي ربح أو خسارة تنشأ عن إلغاء إثبات العقار
(يحسب كالفرق بين صافي متحصالت اإلستبعاد والقيمة الدفترية لألصل) في الدخل الشامل في الفترة التي يتم
فيها إلغاء إثبات العقار
في حال شغل المالك أي عقار إستثماري ،فإنه يعاد تصنيفه كممتلكات ومعدات وتصبح تكلفته الدفترية في تاريخ
إعادة التصنيف هي التكلفة للمحاسبة عنه الحقا كممتلكات ومعدات عندما يتم إجراء تغيير في استخدام العقار
اإلستثماري بدليل البدء بالتطوير بنية البيع ،يتم تحويل العقار إلى عقار قيد التطوير بتكلفته الدفترية للمحاسبة عنه
الحقا كعقار قيد التطوير
 7-3مدفوعات عقد ايجار
(أ) عقد إيجار تشغيلي
يتم تصنيف عقود اإليجار التي يحتفظ من خاللها طرف آخر ،الموجر ،بجزء جوهري من مخاطر ومنافع الملكية
كعقود إيجار تشغيلية يتم إثبات المدفوعات بما في ذلك المصاريف المدفوعة مقدما والتي تتم بموجب عقود إيجار
تشغيلية وذلك في الدخل الشامل (بدون أي حوافز مستملة من الموجر) ويتم تحميلها على قائمة الدخل الشامل
بطريقة القسط الثابت خالل فترة عقد اإليجار يتم إدراج ضمن العقارات اإلستثمارية العقارات الموجرة بموجب
عقود إيجار تشغيلية ضمن العقارات اإلستثمارية
(ب) عقد إيجار تمويلي
يتم تصنيف عقود اإليجارالتي بموجبها تنتقل كافة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية األصل إلى المجموعة كعقود
إيجار تمويلية يتم إثبات عقود اإليجار التمويلية عند بداية عقد اإليجار بالقيمة العادلة للعقار الموجر أو القيمة الحالية
للحد األدنى من دفعات اإليجار ،أيهما أقل يتم توزيع كل دفعة إيجار بين إلتزام اإليجار ونفقات التمويل بحيث يتم
تحقيق معدل فائدة ثابت من الرصيد المتبقي من االلتزام يتم إدراج إلتزامات اإليجار بالصافي من نفقات التمويل
ضمن القروض المتداولة وغير المتداولة يتم إدراج الفائدة المتعلقة بنفقات التمويل كتكاليف تمويل ويتم تحميلها
كمصاريف أو تتم رسملتها خالل فترة اإليجار لكي يحقق معدل فائدة ثابتة للرصيد المتبقي من التزامات اإليجار
لكل فترة يتم إثبات العقارات اإلستثمارية المثبتة كجزء ال يتجزأ من مجموع اإليجار خالل مدة عقد اإليجار بموجب
عقود إيجار تمويلية وذلك بقيمتها العادلة
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 8-3انخفاض القيمة
(ا) الموجودات المالية (بما فيها الذمم المدينة)
تقيم المجموعة في نهاية كل فترة مالية لتحديد ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على حدوث انخفاض في أصل
مالي أو مجموعة من األصول المالية يكون إنخفاض في قيمة أصل مالي أو مجموعة أصول مالية ويتم تكبد خسائر
اإلنخفاض في القيمة فقط في حال وجود دليل موضوعي على اإلنخفاض في القيمة نتيجة لوقوع حدث أو أكثر تم
بعد اإلثبات األولي لألصل المالي (حدث خسارة) وكان لحدث الخسارة (أو األحداث) تأثير على التدفقات النقدية
المستقبلية التقديرية لألصل المالي أو لمجموعة األصول المالية التي يمكن تقديرها بصورة موثوق بها فيما يتعلق
باإلستثمارات التي تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية والمصنفة كإستثمار متاح للبيع ،يعد اإلنخفاض
الجوهري أو الدائم في القيمة العادلة لألوراق المالية عن تكلفته موشرا على إنخفاض قيمة الموجودات
(ب)

موجودات غير مالية

تتم مراجعة الموجودات غير المتداولة لتحديد ما إذا كان هناك موشر على االنخفاض في قيمتها عندما تشير الحاالت
أو التغيرات في الظروف إلى أن القيمة الدفترية قد تكون غير قابلة لالسترداد يتم إثبات الخسارة الناتجة عن
االنخفاض في القيمة ،والتي تمثل الزيادة في القيمة الدفترية لألصل عن القيمة القابلة لالسترداد والتي هي القيمة
العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع وقيمة االستخدام ،أيهما أعلى لغرض تقدير االنخفاض ،يتم تجميع الموجودات
عند أدنى مستو .لها حيث تو جد تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل مستقل (وحدات مدرة للنقد) تتم مراجعة
الموجودات غير المتداولة ،بإستثناء الشهرة والتي سبق أن حدث انخفاض في قيمتها بغرض احتمال عكس ذلك
االنخفاض ،في تاريخ كل فترة مالية إذا ما تم الحقا عكس خسارة االنخفاض في القيمة ،عندئذ تتم زيادة القيمة
الدفترية لألصل أو الوحدة المدرة للنقد إلى التقدير المعدل لقيمتها الممكن استردادها ،على أال تزيد القيمة الدفترية
التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي تم تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل
أو الوحدة المدرة للنقد في السنوات السابقة يتم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة فورا كإيرادات في قائمة
الدخل الشاملة ال يتم عكس خسائر االنخفاض في الشهرة
 9-3مكافات الموظفين
(ا) مكافات الموظفين قصيرة االجل
تقاس إلتزامات مكافآت الموظفين قصيرة األجل على اساس غير مخصوم وتحمل كمصاريف عند تقديم الخدمات
المرتبطة بها
يتم إثبات اإللتزام مقابل المبالغ المتوقع سدادها بموجب المكافآت النقدية أو خطط المشاركة في األرباح قصيرة
األجل في حال كان لد .المجموعة إلتزام قانوني حالي أو مستقبلي لسداد هذه المبالغ نتيجة للخدمات السابقة المقدمة
من قبل الموظفين وكان من الممكن تقدير اإللتزام بشكل يعتمد عليه
(ب) مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
يتم إحتساب إلتزام المجموعة وفقا لخطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين كخطة مكافأة محددة غير التي إكتسبها
الموظفون في الفترة الحالية وفترات سابقة وخصم ذلك المبلغ بتقدير مبلغ المكافأة المستقبلية
يتم حساب مكافأة إلتزامات المكافأة المحددة المطلوب سنويا من قبل مختصين موهلين بإستخدام طريقة الوحدات
اإلئتمانية المتوقعة
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 9-3مكافات الموظفين (تتمة)
يتم إثبات إعادة قياس للمكافأة المحددة التي تتضمن أرباح وخسائر اكتوارية في الدخل الشامل اآلخر تحدد المجموعة
مصاريف الفائدة على المطلوب المحدد للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس إلتزام المكافأة المحدد
في بداية الفترة السنوية إلى مطلوب المكافأة المحدد مع األخذ بعين اإلعتبار أي تغيرات في مطلوب المكافأة المحددة
خالل الفترة نتيجة لسداد المكافأة يتم إثبات مصاريف الفائدة والمصاريف األخر .ذات الصلة بخطط المكافأة
المحددة في المصاريف الشخصية في الربح أو الخسارة
 10-3المخصصات
يتم إثبات المخصصات عندما يكون لد .المجموعة إلتزام قانوني حالي أو متوقع ناتج عن حدث سابق  ،وهناك
إحتمال وجود إستخدام للموارد لتسوية اإللتزام ،وإمكانية تقدير المبلغ بشكل يعتمد عليه يتم تحديد المخصصات
من خالل خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بسعر يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال
والمخاطر المتعلقة باإللتزام يتم إثبات إلغاء الخصم كتكلفة مالية
(أ) مخصص إزالة التجهيزات
يتم إثبات المخصصات مقابل تكاليف إزالة التجهيزات بالقيمة الحالية التكاليف المتوقعة لتسوية اإللتزامات بإستخدام
تدفقات نقدية تقديرية ويتم قيدها كجزء من تكلفة األصل المحدد يتم خصم التدفقات النقدية بمعدل يعكس المخاطر
الخاصة بإلتزامات إزالة التجهيزات يقيد مصروف إلغاء الخصم عند تكبده ويتم اثباته في قائمة الدخل الشامل
كتكلفة تمويل يتم سنويا مراجعة التكاليف المستقبلية التقديرية إلزالة التجهيزات ويتم تعديلها عند اللزوم يتم خصم
التغيرات في التكاليف المستقبلية التقديرية أو في معدل الخصم المطبق وذلك من تكلفة األصل
 11-3االيرادات
(أ)

بيع العقارات

يتم تحقيق اإليرادات من بيع العقارات عند تحقق جميع الشروط التالية :
(ب)

تحول المجموعة المخاطر والمنافع المتعلقة بملكية العقار بشكل جوهري للمشتري
ال تحتفظ المجموعة بأي درجة من العالقة اإلدارية ذات الصلة بالملكية وليس لديها قدرة على التحكم بالعقار
المباع
من الممكن قياس اإليرادات بشكل يعتمد عليه
من المحتمل أن تتدفق المنافع اإلقتصادية ذات الصلة بعملية البيع إلى الشركة
التكاليف المتعلقة بعملية البيع التي تم تحملها أو سيتم تحملها يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه
تقديم الخدمات

إن اإليرادات من تقديم إدارة المرافق وتقديم برامج التعليم والتدريب التنفيذي وتقديم خدمات إدارة العقارات يتم
تحقيقها عندما يتم تقديم هذه الخدمات
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 12-3الدخل التمويلي والدخل من توزيعات األرباح وتكلفة التمويل
يتكون الدخل التمويلي من إيراد فوائد عن ودائع مستثمرة وإيرادات من توزيعات األرباح مثبتة في الدخل الشامل
يتم إثبات إيراد الفائدة حال إستحقاقها في الدخل الشامل بإستخدام طريقة الفائدة الفعلية يتم إثبات إيراد توزيعات
األرباح في الدخل الشامل عند إستحقاق الشركة إلستالم الدفعة
تتكون تكاليف التمويل من مصاريف الفائدة من اإلقتراض وإلغاء الخصم للمخصصات وخسائر إنخفاض القيمة
المثبتة في الموجودات المالية يتم إثبات تكاليف التمويل التي ال تتعلق بشكل مباشر بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل
موهل في الدخل الشامل بإستخدام طريقة الفائدة الفعالة
 13-3تحويالت العملة األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بعمالت أجنبية إلى العمالت الوظيفية لشركات المجموعة باسعار الصرف في
تواريخ تلك المعامالت
يعاد تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية بعمالت أجنبية في تاريخ التقرير إلى العملة الوظيفية بسعر الصرف
في ذلك التاريخ إن ربح أو خسارة فروق العملة األجنبية لبنود مالية يمثل الفرق بين التكلفة المطفاة بالعملة
الوظيفية في بداية الفترة والمعدلة بالفائدة الفعالة والمدفوعات خالل الفترة وبين التكلفة المطفاة بالعملة األجنبية
التي يتم تحويلها بسعر الصرف في نهاية فترة التقرير
 14-3الزكاة
تخضع الشركة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل ("الهيئة") يتم تحميل الزكاة المستحقة على الشركة
والزكاة المتعلقة بمل كية الشركة في الشركات التابعة السعودية على قائمة الدخل الشاملة يتم تسجيل المبالغ اإلضافية
المستحقة بموجب التسويات النهائية ،إن وجدت ،عند تحديدها تقوم المجموعة باستقطاع الضريبة الواجبة عن
معامالت محددة مع أطراف غير مقيمة في المملكة العربية السعودية وذلك طبقا لنظام ضريبة الدخل السعودي
 15-3ربحية السهم
تعرض المجموعة ربحية السهم األساس والمخفضة ألسهمها العادية يتم إحتساب ربحية السهم األساس بقسمة الربح
أو الخسارة التي تعز .للمساهميين العاديين في الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل
الفترة والمعدلة ألسهمها المملوكة يتم إحتساب ربحية السهم المخفضة من خالل تعديل الربح أو الخسارة التي
تعز .للمساهمين العاديين والمتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة المعدلة ألسهمها المملوكة لتعكس أثر جميع
األسهم العادية المحتمل إصدارها
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
3

ملخص السياسات المحاسبية الهامة (تتمة)
 16-3التقرير القطاعي
القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو المنشآت التي:
أ) تعمل في أنشطة تدر إيرادات وتتكبد مصاريف بما في ذلك إيرادات ومصاريف ذات صلة بمعامالت مع اي
من الوحدات األخر .للمجموعة،
ب) تقوم اإلدارة باستمرار بتحليل نتائج عملياتها من قبل صاحب القرار التشغيلي الرئيسي من أجل اتخاذ
القرارات التي تتعلق بتوزيع المصادر وتقييم األداء،
ج) تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل
تتضمن نتائج القطاع التي يتم التقرير عنها إلى صاحب القرار التشغيلي الرئيسي بنودا تتعلق بشكل مباشرة بالقطاع
باإلضافة إلى تلك التي يمكن تخصيصها على أساس معقول
 17-3المصاريف
تمثل مصاريـف البيع والتسويق تلك التكاليف التي تكبدتها المجموعة ولها إرتباط مباشر ببيع وتسويق الخدمات
جميع المصاريف األخر ،.بإستثناء تكاليف اإليرادات المباشرة والمصاريف التمويلية ،يتم تصنيفها كمصاريف
عمومية وإدارية يتم توزيع المصاريف المشتركة بين تكلفة اإليرادات واليع والتسويق والمصاريف العمومية
واإلدارية عند الحاجة على أساس ثابت
 18-3النقد وما يعادله
يشتمل النقد وما يعادله على النقد في الصندوق ولد .البنوك واالستثمارات قصيرة األجل األخر .عالية السيولة،
إن وجدت ،والتي تستحق خالل ثالثة أشهر أو أقل من تاريخ الشراء والتي تتاح للشركة بدون أي قيود يتم تصنيف
اإلستثمارات قصيرة األجل التي تزيد مدة إستحقاقها األصلية عن  3شهور وتقل عن  12شهرا كإستثمارات
قصيرة األجل
 19-3مصاريف مدفوعة مقدما
تقيد المصاريف المدفوعة مقدما بالتكلفة ناقصا أي خسائر إنخفاض في القيمة متراكمة
 20-3رأس المال
يتم تصنيف األسهم كحقوق ملكية عندما ال يوجد إلتزام لتحويل نقد أو موجودات أخر .إن التكاليف اإلضافية التي
تتعلق بشكل مباشرة بإصدار أسهم جديدة تظهر ضمن حقوق الملكية كتخفيض ،الضريبة ،من المتحصالت
 21-3توزيعات األرباح
تقيد توزيعات األرباح األولية كمطلوبات في الفترة التي يتم إعتمادها من مجلس اإلدارة تقيد توزيعات األرباح
النهائية خالل السنة التي يتم إعتمادها من قبل المساهمين
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
4

عقارات إستثمارية
إيضاح
الرصيد في  1يناير  2017و 1يناير 2016
إضافات
5
المحول إلى عقارات قيد التطوير
الرصيد في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر 2016

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

2.399.398.009
19.200.482
2.418.598.491

2.483.484.080
38.256.519
()122.342.590
2.399.398.009

تم تقييم القيمة العادلة للعقارات اإلستثمارية للمجموعة كما في  31مارس  2017بمبلغ  6.65مليار لاير سعودي
من قبل مقيم موهل ومستقل ولديه تأهيل إحترافي معترف به ولديه خبرة حديثة في المواقع وقطاعات العقارات
اإلستثمارية التي تم تقييمها تر .إدارة المجموعة أن القيمة البالغة  6.65مليار لاير سعودي تقارب القيمة السوقية
كما في  30سبتمبر 2017
5

عقارات قيد التطوير
إيضاح
الرصيد في  1يناير  2017و 1يناير 2016
إضافات
المحول من عقارات إستثمارية
إستحقاق تكلفة البنية التحتية
إستبعادات
الرصيد في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر 2016

4

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

112.626.215
24.000.000
136.626.215

122.342.590
11.167.942
()20.884.317
112.626.215

خالل شهر ديسمبر لعام  ،2016وافق مجلس اإلدارة على مشروعين عقاريين جديدين سيتم طرحهما في عام
 2017ويتعلق هذان المشروعان ببناء وبيع فلل سكنية وبيع قطع أراضي ّ
مطوره خالل فترة الثالثة أشهر
المنتهية في  30سبتمبر  ،2017ط رحت الشركة مشروعها السكني للفلل وسددت دفعة مقدمة لمقاول بمبلغ 24
مليون لاير سعودي مقابل أعمال اإلنشاء للمشروع
6

إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
نسبة الملكية
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2016
2017
(مراجعة)
(غير مراجعة)
إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية
شركة المعرفة العقارية المحدودة ("أماك") ٪50
شركة مكارم للضيافة المحدودة ("مكارم") ٪50

٪50
٪50
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 30سبتمبر
2017
(غير مراجعة)
25.726.678
7.815.598
33.542.276

 31ديسمبر
2016
(مراجعة)
26.775.179
26.775.179

شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
6

إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
نسبة الملكية
 31ديسمبر
 30سبتمبر
2016
2017
(مراجعة)
(غير مراجعة)
مطلوبات إلستثمارات تمت المحاسبة عنها
عن طريقة حقول الملكية
شركة مكارم للضيافة المحدودة ("مكارم") ٪50

٪50

 30سبتمبر
2017
(غير مراجعة)
-

 31ديسمبر
2016
(مراجعة)
()917.873

فيما يلي حركة اإلستثمار في شركة أماك:
 30سبتمبر  31 2017ديسمبر 2016
(مراجعة)
(غير مراجعة)
26.775.179
()1.048.501
25.726.678

الرصيد في  1يناير  2017و 1يناير 2016
حصة الشركة في صافي خسارة "أماك"
توزيعات أرباح
الرصيد في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر 2016

44.639.055
()2.863.876
()15.000.000
26.775.179

خالل الفترة وافق مجلس اإلدارة في الشركة على اإلستحواذ المقترح لرأس المال المتبقي في شركة أماك مقابل
مبلغ  17مليون لاير سعودي إلحاقا إلى موافقة المجلس ،قدمت الشركة عرضا رسميا إلى الشركاء اآلخرون في
"أماك" (يملكون نسبة  ٪50من رأس المال) وذلك لإلستحواذ على رأس المال كامال مقابل ثمن البيع المذكور آنفا
والذي وافق عليه الشركاء اآلخرون في  13مارس  2017خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
 ،2017دفعت الشركة  17مليون لاير سعودي إلى المساهم اآلخر والذي أدرج ضمن "ذمم مدينة غير تجارية"
في قائمة المركز المالي المرفقة كما في  30سبتمبر  ،2017كان كال الطرفين في طور إكمال اإلجراءات
النظامية إلتمام اإلستحواذ وبعد اإلستحواذ ستسيطر الشركة على "أماك" وسيتم توحيدها
فيما يلي حركة اإلستتثمار في شركة مكارم:
إيضاح  30سبتمبر  31 2017ديسمبر 2016
(مراجعة)
(غير مراجعة)
الرصيد في  1يناير  2017و 1يناير 2016
إضافات
حصة الشركة في صافي خسارة "مكارم"
تعديل للربح الموجل
الرصيد في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر 2016

11

()917.873
17.500.000
()62.378
()8.704.151
7.815.598

()917.873
()917.873

إن قيمة اإلستثمار السالبة في مكارم في  31ديسمبر  2016معروضة ضمن مطلوبات إلستثمار تمت المحاسبة
عنه بطريقة حقوق الملكية ضمن مطلوبات غير متداولة في قائمة المركزالمالي
خالل الفترة قامت الشركة والمساهم اآلخر في مكارم باإلستثمار اإلضافي بمبلغ  17.5مليون لاير سعودي لكل
منهما وحيث أد .اإلستثمار اإلضافي إلى قيمة إستثمار إيجابية في حقوق الملكية ،فقد تم إستبعاد الربح الموجل
المتبقي بمبلغ  8.7مليون لاير سعودي مقابل قيمة اإلستثمار أنظر اإليضاح رقم  11لمزيد من التفاصيل
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
6

إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية (تتمة)
فيما يلي تلخيص للمعلومات المالية لإلستثمارات التي تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية كما في وللفترة/
للسنة المنتهية في ذلك التاريخ:
بلد التأسيس/
المقر الرئيسي
للنشاط

7

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)
أماك
مكارم

السعودية
السعودية

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)
أماك
مكارم

السعودية
السعودية

الموجودات

المطلوبات

61.079.363
56.557.890

65.469.133
56.324.560

اإليرادات

8.354.272
2.118.394

10.647.040
36.760.305

4.049.596
-

-

صافي الدخل
(الخسارة)
()2.097.002
()124.756

()7.174.687
()512.941

ذمم مدينة تجارية
إيضاح

عمالء تجاريون لبيع قطع أراضي:
11

إستثمار تمت المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية
أطراف آخر.
عمالء تجاريون مقابل خدمات
ناقصا :مخصص ديون مشكوك في تحصيلها
ناقصا :أقساط مدينة مستحقة بعد سنة واحدة

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

9.483.484
9.965.885
19.449.369
()1.557.750
17.891.619
()3.040.334
14.851.285

35.000.000
19.279.638
15.915.252
70.194.890
()1.557.750
68.637.140
()6.443.150
62.193.990

فيما يلي حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها:

الرصيد في  1يناير  2017و 1يناير 2016
إضافات
الرصيد في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر 2016
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 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

1.557.750
1.557.750

1.557.750
1.557.750

شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
8

إستثمار قصير األجل

ودائع مرابحة

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

290.000.000
290.000.000

-

تمثل اإلستثمارات قصيرة األجل في  30سبتمبر  2017إستثمارات في ودائع المرابحة تترواح فترات إستحقاقها
من  4إلى  6أشهر تعرض ودائع المرابحة التي تكون فترات إستحقاقها ثالثة أشهر أو أقل ضمن النقد وما يعادله
(إيضاح رقم  )9تودع ودائع المرابحة لد .بنوك محلية تجارية وتقوّ م باللاير السعودي تحقق ودائع المرابجة
دخال ماليا بأسعار السوق السائدة خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2017حصلت الشركة على تسهيالت
قرض طويل األجل من بنك محلي تجاري بمبلغ  130مليون لاير سعودي هذا القرض طويل األجل مضمون
مقابل إستثمار قصير األجل بنفس المبلغ كما في  30سبتمبر  ،2017لم تستخدم المجموعة هذه التسهيالت ،وبناءا
على ذلك ال يوجد هناك قيد على اإلستثمار قصير األجل
9

نقد وما يعادله

نقد في الصندوق
نقد لد .البنوك
ودائع مرابحة

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

62.000
78.556.103
250.000.000
328.618.103

1.647
20.398.257
665.000.000
685.399.904

تودع ودائع المرابحة والنقد لد .بنوك محلية تجارية وتقوّ م باللاير السعودي تحقق ودائع المرابحة دخال ماليا
بأسعار السوق السائدة
10

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى غير متداولة
تمثل المصاريف المستحقة والمطلوبات األخر .غير المتداولة تكلفة البنية التحتية المستقبلية المستحقة بمبلغ
 11.17مليون لاير سعودي المتعلقة بقطعة أرض مباعة خالل عام 2016

11

معامالت وأرصدة مع األطراف ذوي العالقة
معامالت مع أطراف ذوي عالقة
تتلخص أهم المعامالت مع األطراف ذوي العالقة التي تمت في سياق العمل الطبيعي للشركة والمدرجة ضمن
هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية بما يلي:
فترة التسعة أشهر المنتهية في
فترة الثالثة أشهر المنتهية في 30
 30سبتمبر
سبتمبر
2016
2017
2016
2017
(غير مراجعة)
(غير مراجعة) (غير مراجعة) (غير مراجعة)

مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة
ولجان أخر .ومصاريف ذات صلة 1.272.123
1.591.663
مكافآت كبار موظفي اإلدارة
مصاريف إدارة مشاريع ومصاريف
أخر .مدفوعة من الشركة نيابة
عن إستثمار تمت المحاسبة عنه
1.847.017 2.596.603
بطرقية حقوق الملكية

2.718.183
3.371.663
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3.816.375
8.799.879

2.900.683
9.919.657

4.703.875

3.807.727

شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
11

معامالت وأرصدة مع األطراف ذوي العالقة (تتمة)
أرض مباعة إلى شركة أماك
في  27سبتمبر  ،2011أبرمت الشركة إتفاقية لبيع قطع معينة من األراضي لشركة أماك لقد أعتبر الربح بمبلغ
 31.7مليون لاير سعودي ذي الصلة بهذا البيع غير محقق (موجل) وتم االعتراف به عندما باعت أماك عقارات
سكنية (مبنية على األرض المباعة من قبل الشركة) إلى أطراف خارجية في  30سبتمبر  ،2017تم إستبعاد
الربح الموجل المتبقي بمبلغ  0،64مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  0.64 :2016مليون لاير سعودي) وذلك
بالتعديل مقابل إستثمار الشركة في شركة أماك في الفترة السابقة
أرض مباعة إلى شركة مكارم
خالل عام  2012باعت الشركة قطعة أرض لشركة مكارم أدت إلى ربح غير محقق بمبلغ  19،4مليون لاير
سعودي في  31ديسمبر  ،2016تم إستبعاد ربح غير محقق بمبلغ  10.7مليون لاير سعودي مقابل قيمة
اإلستثمار خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  ،2017تم أيضا إستبعاد المبلغ المتبقي من الربح غير المحقق
بمبلغ  8.7مليون لاير سعودي مقابل قيمة اإلستثمار لشركة مكارم (إيضاح رقم )6
خالل فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر  ، 2017إستلمت الشركة المبلغ القائم المتبقي وقدره  35مليون
لاير سعودي مقابل بيع األرض المذكورة أعاله
معامالت أخرى مع شركة تابعة
خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر  2017قدمت شركة مدرار خدمات مشاريع وخدمات إستشارية للشركة بمبلغ
 0،9مليون لاير سعودي ( 30سبتمبر  1،3 :2016مليون لاير سعودي) والذي تم استبعاده في المعلومات المالية
الموجزة الموحدة األولية المرفقة
أرصدة أطراف ذوي عالقة
فيما يلي أهم أرصدة نهاية الفترة /السنة الناتجة عن معامالت مع أطراف ذوي عالقة:
(أ) ذمم مدينة غير تجارية

أماك
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 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

3.328.239
3.328.239

593.811
593.811

شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
12

مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
 1-12الوصف العام للخطة
تدير الشركة برنامج منافع مكافأة نهاية الخدمة للموظفين غير الممول وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي
في المملكة العربية السعودية

خطة مكافأة نهاية الخدمة للموظفين

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

7.451.667
7.451.667

7.269.646
7.269.646

 2-12إفتراضات إكتوارية

معدل الخصم
معدل زيادة الرواتب المستقبلي
معدل الوفيات
معدل دورة الموظفين
عمر التقاعد

13

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

٪3,65
٪5
٪0,65
٪7
 65سنة

٪3،65
٪5
٪0،65
٪7
 65سنة

زكاة
 1-13مكونات الوعاء الزكوي
تقوم الشركة والشركات السعودية التابعة لها بتقديـم إقرارات زكوية منفصلة على أساس غير موحد تتكون أهم
مكونات الوعاء الزكوي لكل شركة بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الدخل من حقوق المساهمين والمخصصات
في بداية السنة والدخل المعدل ناقصا خصومات صافي القيمة الدفترية المعدلة للممتلكات والمعدات والعقارات
االستثمارية والعقارات قيد التطوير واإلستثمارات
 2-13مخصص الزكاة

الرصيد في  1يناير  2017و 1يناير 2016
المخصص
المدفوعات
الرصيد في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر 2016

 30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)

 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

13.551.794
9.083.956
()13.557.293
9.078.457

12.438.753
13.377.168
()12.264.127
13.551.794

 3-13وضع الربوط
قدمت الشركة وشركاتها التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات حتى عام  2016وحصلت على شهادات زكاة سارية
المفعول حتى  30ابريل  2018باستثناء شركتها التابعة ،الغراء ،التي ستقدم إقرارها الزكوي بعد اكمال بعض
المتطلبات اإلجرائية لم تستلم الشركة وشركاتها التابعة أي ربط إضافي خالل الفترة المنتهية في  30سبتمبر
2017
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
14

رأس المال
في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر  2016كان رأس مال الشركة البالغ  3.393.000.000لاير سعودي
يتكون من  339.300.000مليون سهم بقيمة إسمية قدرها  10لاير سعودي للسهم الواحد مدفوعة بالكامل

15

خسارة السهم
تم إحتساب خسارة السهم لفترتي الثالثة أشهر والتسعة اشهر المنتهيتين المنتهية في  30سبتمبر  2017و2016
بقسمة صافي الخسارة للشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل هذه الفترات وحيث أنه ليس لد.
الشركة أسهم عادية محتمل إصدارها مخفضة ،فإن ربحية السهم األساسي والمخفض متساوية

16

معلومات قطاعية
لد .المجموعة أربعة قطاعات يتم التقرير عنها كما هو مبين أدناه والتي تعتبر وحدات النشاط اإلستراتيجي
للمجموعة تعرض وحدات النشاط اإلستراتيجي أنواعا مختلفة من الخدمات تتم إدارتها بشكل مستقل حيث أنها
تتطلب إستراتيجيات تسويق مختلفة لكل وحدة من وحدات النشاط اإلستراتيجي تراجع اإلدارة العليا للمجموعة
تقارير اإلدارة الداخلية على األقل على أساس ربع سنوي يصف الملخص التالي العمليات في كل من قطاعات
المجموعة التي يتم التقرير عنها
يمثل قطاع التطوير العقاري أنشطة ذات صلة بتطوير العقارات والمدن اإلقتصادية ومشاريع تنمية أخر .في
المملكة العربية السعودية
يمثل القطاع اإلستثماري المركز المالي والنتائج المالية إلستثمارات المجموعة التي تمت المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية وإستثمارات قصيرة أجل أخر .في المملكة العربية السعودية
تمثل خدمات إدارة العقار والخدمات اإلستشارية أنشطة ذات صلة بمجموعة كبيرة من خدمات إدارة العقار
والخدمات اإلستشارية المقدمة في المملكة العربية السعودية
يمثل قطاع التعليم والتدريب للموظفين التنفيذيين أنشطة ذات صلة ببرامج مختلفة لتعليم وتدريب التنفيذيين المقدمة
في المملكة العربية السعودية
تتضمن نتائج القطاعات التي يتم التقرير عنها لإلدارة العليا (رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي والرئيس
التنفيذي للعمليات والمسوول المالي األول) بنودا تتعلق بشكل مباشر بقطاع معين باإلضافة إلى تلك التي يمكن
تخصيصها على أساس معقول
في اإليضاح معلومات حول نتائج كل قطاع يتم التقرير عنه يقاس األداء بناء على إيرادات القطاعات وصافي
(الخسارة) الدخل كما هو مدرج في تقارير اإلدارة الداخلية التي تراجعها اإلدارة العليا فيما يلي تلخيص لمعلومات
مالية مختارة كما في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر  2016ولفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في
 30سبتمبر  2017و 2016والملخصة حسب القطاع:
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
16

معلومات قطاعية (تتمة)

التطوير العقاري

اإلستثمارات

الخدمات اإلدارية

برا مج ا ل ت ع ليشم

واإلسششششششتشششششششارية

والششششششتششششششدريششششششب

للعقارات

للتنفيذيين

اإلستبعادات

المجموع

كما في  30سشششبتمبر 2017
(غير مراجعة)
عقارات إستثمارية

2.418.598.491

-

-

-

-

2.418.598.491

عقارات قيد التطوير
إستثمارات تمت المحاسبة
عنها بطريقة حقوق
الملكية
استثمار قصير االجل

136.626.215

-

-

-

-

136.626.215

-

33.542.276
290.000.000

-

-

-

-

-

-

33.542.276
290.000.000

مجموع الموجودات

2.707.671.776

573.542.276

15.660.064

7.436.038

()283.250

3.304.026.904

كما في  31ديسشششمبر 2016
(مراجعة)
عقارات إستثمارية

2.399.398.009

-

-

-

-

2.399.398.009

عقارات قيد التطوير

112.626.215

-

-

-

-

112.626.215

-

26.775.179

-

-

-

26.775.179

2.632.657.083

691.775.179

18.295.028

9.429.713

()521.912

3.351.635.091

إستثمارات تمت المحاسبة
عنها بطريقة حقوق الملكية
مجموع الموجودات
فترة الثالثة أشششششششهر المنتهية
في  30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)
إيرادات محققة من عمالء
خارجيين
إيرادات من معامالت
بين القطاعات
دخل من ودائع مرابحة
وإستثمار قصير األجل
الحصة في خسائر ستثمارات
تمت المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية
إستهالك وإطفاء
مصاريف الزكاة
صافي (الخسارة) الدخل

268.050

-

2.804.040

1.103.774

-

4,175,864

-

-

432.000

-

()432.000

-

-

2.513.986

-

-

-

2.513.986

()659.173
()2.923.044
()12.304.315

()54.744
2.459.242

()28.146
()64.197
()342.292

()30.282
()1.680.221

-

()54.744
()717.601
()2.987.241
()11.867.586
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
16

معلومات قطاعية (تتمة)

التطوير العقاري
فترة الثالثة أشهر المنتهية في
 30سبتمبر 2016
(غير مراجعة)
إيرادات محققة من عمالء
خارجيين
إيرادات من معامالت
بين القطاعات
دخل من ودائع مرابحة
وإستثمار قصير األجل
الحصة في خسائر إستثمارات
تمت المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية
إستهالك وإطفاء
مصاريف الزكاة
صافي (الخسارة) الدخل
فترة التسشششششعة أششششششهر المنتهية
في  30سبتمبر 2017
(غير مراجعة)
إيرادات محققة من عمالء
خارجيين
إيرادات من معامالت
بين القطاعات
دخل من ودائع مرابحة
وإستثمار قصير األجل
الحصة في خسائر إستثمارات
تمت المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية
إستهالك وإطفاء
مصاريف الزكاة
صافي (الخسارة) الدخل

اإلستثمارات

ال خدمات اإلدارية
واإلسشششششششتششششششششارية
للعقارات

بششرامششج الشتششعششلششيششم
والشششششششتشششششششدريشششششششب
للتنفيذيين

اإلستبعادات

المجموع

268.050

-

2.002.978

1.914.124

-

4.185.152

-

-

833.500

-

()833.500

-

-

5.027.372

-

-

-

5.027.372

()508.564
()2.849.537
()13.503.897

()99.721
4.927.651

()23.920
()168.035
()1.402.578

()45.105
342.283

-

()99.721
()577.589
()3.017.572
()9.636.541

804.150

-

10.213.248

10.277.380

-

21.294.778

-

-

930.000

-

()930.000

-

-

8.737.000

-

-

-

8.737.000

()1.756.282
()8.881.782
()34.930.159

()1.110.879
7.626.121

()45.346
()202.174
()1.192.685

()80.888
216.036

-

()1.110.879
()1.882.516
()9.083.956
()28.280.687
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
16

معلومات قطاعية (تتمة)

التطوير العقاري

اإلستثمارات

الخدمات اإلدارية
واإلسششششششتشششششششارية
للعقارات

بششرامششج الشتششعششلششيششم
والشششششششتشششششششدريشششششششب
للتنفيذيين

اإلستبعادات

المجموع

فترة التسششششششششعششششة أشششششششششهر
المنتهية في  30سششششششبتمبر
2016
(غير مراجعة)
إيرادات محققة من عمالء
خارجيين

-

20.166.150

14.950.881

4.330.769

-

39.447.800

إيرادات من معامالت
بين القطاعات

-

-

1.318.500

-

()1.318.500

-

دخل من ودائع مرابحة
وإستثمار قصير األجل

12.009.317

-

-

-

-

12.009.317

الحصة في خسائر
إستثمارات تمت
المحاسبة عنها بطريقة
-

()1.545.362

-

-

-

()1.545.362

()1.574.869

-

()114.767

()84.399

-

()1.774.035

حقوق الملكية
مصاريف الزكاة

()8.918.616

-

()253.943

-

-

()9.172.559

صافي (الخسارة) الدخل

()16.699.813

10.463.955

()687.660

()1.272.228

-

()8.195.746

إستهالك وإطفاء

17

إلتزامات محتملة وتعهدات
في  30سبتمبر  ،2017بلغت النفقات الرأسمالية واإلستشارية التي تعاقدت عليها المجموعة ولم يتم تكبدها في
ذلك التاريخ حوالي  287.7مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر  76،7 :2016مليون لاير سعودي)
أيضا ،في  30سبتمبر  ،2017كان لد .المجموعة خطاب ضمان قائم بمبلغ  0،48مليون لاير سعودي (31
ديسمبر  1،57 :2016مليون لاير سعودي)

18

القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات
كما في  30سبتمبر  2017و 31ديسمبر  ،2016تم تقدير القيم العادلة لألدوات المالية للمجموعة بحيث تقارب
قيمتها الدفترية

19

تغيرات متوقعة في سياسات محاسبية
فيما يلي المعايير الصادرة والتي لم تصبح سارية المفعول حتى تاريخ إصدار المعلومات المالية الموجزة الموحدة
األولية للمجموعة يوضح هذا الجدول المعايير والتفسيرات الصادرة التي تتوقع المجموعة بشكل معقول تطبيقها
في المستقبل تقوم الشركة حاليا بتقييم آثار المعايير والتعديالت المذكورة أدناه على القوائم المالية الموجزة الموحدة
األولية ووقت تطبيقها

31

شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
19

تغيرات متوقعة في سياسات محاسبية (تتمة)
أ) معايير محاسبية جديدة
ساري المفعول للفترات
السنوية التي تبدأ
في أو بعد

المعيار أو التعديل أو التفسير

ملخص المتطلبات

فترات التقرير السنننننوي التي
تبنننندأ في أو بعنننند  1يننننناير
 ،2018يسنننننننمح بننننالتطبيق
المبكر

المعيننننار النننندولي للتقرير
المننالي رقم  -15اإليرادات
من العقود مع العمالء

يضع المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  15نموذجا من خمس
خطوات لكافة أنواع عقود اإليرادات وبناء عليه ،إما أن يكون
اإليراد مثبتننا في وقننت محنندد أو خالل فترة من الزمن يحننل
المعيار محل إرشنننننننادات اإلعتراف باإليراد بما في ذلك معيار
المحاسبة الدولي رقم ( 18اإليرادات) ومعيار المحاسبة الدولي
رقم ( 11عقود اإلنشاء) وتفسير لجنة تفسيرات المعاييرالدولية
رقم ( 13برامج والء العمالء) وتفسير لجنة تفسيرات المعايير
الدولية رقم ( 15إتفاقيات لتشييد العقار) وتفسير لجنة تفسيرات
المعايير الدولية رقم ( 18تحويالت األصول من العمالء)

فترات التقرير السنننننوي التي
تبنننندأ في أو بعنننند  1يننننناير
 ،2019يسنننننننمح بننننالتطبيق
المبكر

المعيننننار النننندولي للتقرير
المننننالي رقم  – 16عقود
إليجار

يقترح المع يار ا لدولي للتقرير ال مالي رقم  16تصننننننننيف ع قد
إيجار بناء على طبيعة األصنننننل موضنننننوع عقد اإليجار وبناء
على ذلك ،سننيتم تصنننيف جميع عقود اإليجار كعقود إيجار من
النوع أ أو النوع ب إن المعيننار يمثننل نموذج حق إسنننننننتخنندام
يتطلب من المسننننننتأجرين إثبات معظم موجودات عقود اإليجار
في قوائم المركز المالي كمطلوبات إيجار مع ما يقابلها من حق
اإلستخدام

فترات التقرير السنننننوي التي
تبنننندأ في أو بعنننند  1يننننناير
 ،2018يسنننننننمح بننننالتطبيق
المبكر

المعيننننار النننندولي للتقرير
الننمننننالنني رقننم  -9األدوات
المالية

يتننناول المعيننار النندولي للتقرير المننالي رقم  9إلى تصننننننننيف
وقينناس وإلغنناء قينند الموجودات والمطلوبننات المنناليننة ويطرح
قواعد جديدة للمحاسنننننننبة عند التحوط ونموذج جديد لإلنخفاض
في القيمة للموجودات المالية

فترات التقرير السنننننوي التي
تبنننندأ في أو بعنننند  1يننننناير
 ،2018يسنننننننمح بننننالتطبيق
المبكر

تفسنننننننير المعيننننار النننندولي
للتقرير المنننالي رقم – 22
معنننامالت العملنننة األجنبينننة
والدفع مقدما

يتناول تفسنننننننير المعيار الدولي للتقارير المالية رقم  22كيفية
تحديد تاريخ المعاملة لغرض تحديد سننعر الصننرف إلسننتخدامه
عند اإلثبات األولي لألصل أو المصروف أو الدخل ذي الصلة
(أو جزء منه) عند إلغاء قيد اصنننل أو مطلوب غير نقدي ينشنننأ
عند سداد أو إستالم الثمن مقدما بعملة أجنبية

فترات التقرير السنننننوي التي
تبنننندأ في أو بعنننند  1يننننناير
 ،2019يسنننننننمح بننننالتطبيق
المبكر

تفسنننننننير المعيننننار النننندولي
للتقرير المنننالي رقم – 23
عنندم التننأكنند من معننامالت
ضريبة الدخل

يوضننننننح تفسننننننير المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  23كيفية
تطبيق متطلبات اإلثبات والقياس في معيار المحاسنننننننبة الدولي
رقم  12عندما ال يوجد تأكيد حول معامالت ضنننننننريبة الدخل
وفي هذه الحالة يتعين على منشنننننننأة أن تثبت وتقيس إلتزا مات
وأصنننول الضنننريبة الموجلة أو حالية بتطبيق معيار المحاسنننبة
الدولي رقم  12بناء على الربح الخاضننننع للضننننريبة (خسننننارة
ضنننريبة) وأوعية ضنننريبة والخسنننائر ألغراض الضنننريبة غير
المسنننننتعملة واإلعفاءات الضنننننريبية غير المسنننننتعملة ومعدالت
الضريبة المحددة من خالل تطبيق التفسير
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
20

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
كما هو وارد في اإليضاح رقم  ،1-2تم إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية المرفقة وفقا لمعيار
المحاسبة الدولي رقم " 34التقرير المالي األولي" ووفقا لمعايير وتفسيرات أخر .والمعتمدة من الهيئة السعودية
للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية
تم تطبيق السياسات المحاسبية الواردة في اإليضاح رقم  3في إعداد المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
للفترة المنتهية في  30سبتمبر  2017ومعلومات المقارنة المفصح عنها في هذه المعلومات المالية للفترة المنتهية
في  31ديسمبر  2016و 30سبتمبر  2016وعند إعداد قائمة مركز مالي إفتتاحية بموجب المعايير الدولية
للتقارير المالية فـــي  1يناير ( 2016تاريخ تحول المجموعة)
عند إعدادها لقائمة المركز المالي اإلفتتاحية بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية ،قامت المجموعة بتعديل
مبالغ سبق التقرير عنها في قوائم مالية تم إعدادها وفقا لمعايير المحاسبة المتعارف عليها في المملكة العربية
السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما يلي توضيح مد .تاثير التحول من المعايير
المحاسبية المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والمعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين إلى
المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي للمجموعة واألداء المالي والتدفقات النقدية في الجداول
التالية واإليضاحات المرفقة بالجداول
 1-20تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة كما في 1
يناير ( 2016تاريخ التحول)

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
عقارات إستثمارية
إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
ذمم مدينة تجارية – غير متداولة
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
عقارات قيد التطوير
ذمم مدينة تجارية – متداولة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخر .متداولة
ذمم مدينة غير تجارية
إستثمار قصير األجل
نقد وما يعادله
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات

5-21 ، 4-21
5-21
6-21
7-21

1-21

أرصشششدة سشششبق التقرير
عنها بموجب المعايير
المحاسشششششبية المتعارف
عليهششا والمعتمششدة من
الهيئششششة السشششششششعوديششششة
للمحاسششبين القانونيين
كما في  31ديسششششششمبر
2015
(مراجعة)

تششششأ ث ير ال تحول إلى
المعششششايير الششششدوليششششة
للتقارير المالية

قائمة المركز المالي
بموجششششب المعششششايير
الششششدوليششششة للتقششششارير
المشششاليشششة في تشششاريخ
التحول كمششششا في 1
يناير 2016
(مراجعة)

46.617.118
2.484.808.198
44.273.342
9.664.725
2.585.363.383

()991.535
834.951
()1.324.118
365.713
()1.114.989

45.625.583
834.951
2.483.484.080
44.639.055
9.664.725
2.584.248.394

47.070.427
3.045.712
1.278.039
652.421.191
17.319.178
721.134.547
3.306.497.930

()807.173
()807.173
()1.922.162

46.263.254
3.045.712
1.278.039
652.421.191
17.319.178
720.327.374
3.304.575.768
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
20

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 1-20تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  1يناير 2016
(تاريخ التحول) (تتمة)

إيضاح
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مصاريف مستحقة ومطلوبات اخر – .غير متداولة
ربح موجل
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخر .غير متداولة
زكاة مستحقة
ربح موجل
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي خسارة إكتوارية
خسائر متراكمة
حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

6-21
1-21
2-21

7-21 ،6-21
1-21

2-21

2-21

أرصدة سبق التقرير
عشششنشششهششششا بشششمشششوجششششب
المعايير المحاسشششششبية
المتعششششارف عليهششششا
والمعتمدة من الهيئة
السشششششششششششششششعششششششششوديششششششششة
لشششلشششمشششحششششاسششششششششششبشششيشششن
القشششانونيين كمشششا في
 31ديسمبر 2015
(مراجعة)

14.541.644
5.538.252
20.079.896

3.494.995
28.773.703
12.438.753
1.945.831
46.653.282
66.733.178

3.393.000.000
()249.933.814
3.143.066.186
96.698.566
3.239.764.752
3.306.497.930

34

تششششأثير التحول إلى
المعشششايير الشششدوليشششة
للتقارير المالية

14.829.115
()5.837.493
423.055
9.414.677

()15.107.638
()1.945.831
()17.053.469
()7.638.792

()517.469
6.139.685
5.622.216
94.414
5.716.630
()1.922.162

قششائمششة المركز المششالي
بششمششوجششششب الششمششعششششايششيششر
الششششدولشيششششة لشلشتشقششششاريششر
المششششاليششششة في تششششاريخ
الشتشحشول كشمششششا فشي 1
يناير 2016
(مراجعة)

14.829.115
8.704.151
5.961.307
29.494.573

3.494.995
13.666.065
12.438.753
29.599.813
59.094.386

3.393.000.000
()517.469
()243.794.129
3.148.688.402
96.792.980
3.245.481.382
3.304.575.768

شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
20

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 2-20تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة األولية
كما في  30سبتمبر 2016

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
عقارات إستثمارية
إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
ذمم مدينة تجارية – غير متداولة
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
ذمم مدينة تجارية – متداولة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخر .متداولة
ذمم مدينة غير تجارية
نقد وما يعادله
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
ربح موجل
مطلوبات إلستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع المطلوبات غير المتداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخر .غير متداولة
زكاة مستحقة
ربح موجل
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي خسارة إكتوارية
خسائر متراكمة
حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

أرصشششدة سشششبق التقرير
عنها بموجب المعايير
المحاسشششششبية المتعارف
عليهششا والمعتمششدة من
الهيئششششة السشششششششعوديششششة
للمحاسششبين القانونيين
كما في  30سشششششششبتمبر
2016
(غير مراجعة)

تششأثير التحول إلى
المعششايير الششدوليششة
للتقارير المالية

قششائمششة المركز المششالي
بششمششوجششششب الششمششعششششايششيششر
الششششدولشيششششة لشلشتشقششششاريشر
المشششاليشششة كمشششا في 30
سبتمبر 2016
(غير مراجعة)

5-21 ،4-21
5-21
6-19
7-21

48.647.820
2.514.724.730
27.846.771
6.443.150
2.597.662.471

()739.813
553.869
()1.335.887
908.324
()613.507

47.908.007
553.869
2.513.388.843
28.755.095
6.443.150
2.597.048.964

1-21

()541.065
59.987.455
8.305.945
- ¤
572.342
637.592.328
()541.065
706.458.070
()1.154.572
3.304.120.541

59.446.390
8.305.945
572.342
637.592.328
705.917.005
3.302.965.969

1-21

12.595.814

()3.891.663

8.704.151

2-21

661.402
6.070.760
19.327.976

871.801
()3.019.862

661.402
6.942.561
16.308.114

5.345.810
34.960.823
9.347.187
10.148.127
59.801.947
79.129.923

()225.614
()10.148.127
()10.373.741
()13.393.603

5.345.810
34.735.209
9.347.187
49.428.206
65.736.320

3.393.000.000
()264.543.617
3.128.456.383
96.534.235
3.224.990.618
3.304.120.541

()590.210
12.721.116
12.130.906
108.125
12.239.031
()1.154.572

3.393.000.000
()590.210
()251.822.501
3.140.587.289
96.642.360
3.237.229.649
3.302.965.969

6-21
7-21
1-21

2-21

2-21
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
20

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 3-20أثر تطبيق المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة األولية لفترة
الثالثة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2016

إيضاح
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي (الخسارة) الربح
تعديل ألرباح غير محققة من بيع أراضي
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات (مصاريف) أخر – .صافي
الخسارة من العمليات

7-21
7-21

4-21
،2-21 ،1-21
6-21

دخل من ودائع مرابحة ألجل وإستثمار قصير
األجل

الحصة في (خسائر) إستثمارات تمت
المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
الخسارة قبل الزكاة

7-21

مصاريف الزكاة
الخسارة للفترة
الخسارة العائدة:
لمالك الشركة
لحقوق الملكية غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين
مجموع الخسارة الشاملة
مجموع الخسارة الشاملة العائدة:
لمالك الشركة
لحقوق الملكية غير المسيطرة

كمششا سشششششششبق التقرير عنششه
بششششمششششوجششششب الششششمششششعششششايششششيششششر
المحشششاسشششششششبيشششة المتعشششارف
ع ل يهششششا وا ل م ع تمششششدة من
الشششهشششيشششئششششة السششششششششششعشششوديششششة
للمحاسشششبين القانونيين كما
في  30سبتمبر 2016
(غير مراجعة)

تششششأثير التحول إلى
المعشششايير الشششدوليشششة
للتقارير المالية

الشششمشششبششششالششش بشششمشششوجششششب
الشمشعششششايشيشر الششششدولشيششششة
للتقششارير المششاليششة كمششا
فششي  30سشششششششششبششتششمششبششر
2016
(غير مراجعة)

3.917.102
()4.315.857
()398.755

268.050
()155.894
112.156

4.185.152
()4.471.751
()286.599

1.945.831
()548.739
()10.416.589

()1.945.831
()9.788

()548.739
()10.426.377

27.289
()9.390.963

()312.194
()2.155.657

()284.905
()11.546.620

5.027.372
()4.363.591

()2.155.657

5.027.372
()6.519.248

()280.591
()4.644.182

180.870
()1.974.787

()99.721
()6.618.969

()3.017.572
()7.661.754

()1.974.787

()3.017.572
()9.636.541

()7.218.182
()443.572
()7.661.754

2-21

()7.661.754

()7.218.182
()443.572
()7.661.754
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()1.905.273
()69.514
()1.974.787

()18.662
()1.993.449

()1.929.520
()63.929
()1.993.449

()9.123.455
()513.086
()9.636.541

()18.662
()9.655.203

()9.147.702
()507.501
()9.655.203

شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
20

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 4-20تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة األولية لفترة
التسعة أشهر المنتيهة في  30سبتمبر 2016

إيضاح
اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي (الخسارة) الربح
أرباح غير محققة من بيع أراض
مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية
إيرادات (مصاريف) أخر – .صافي
الخسارة من العمليات

7-21
7-21

4-21
،2-21 ،1-21
6-21

دخل من ودائع مرابحة وإستثمار قصير األجل
حصة الشركة في (خسائر) إستثمارات تمت
المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
الخسارة قبل الزكاة

7-21

مصاريف الزكاة
الخسارة للفترة
الخسارة العائدة:
لمالك الشركة
لحقوق الملكية غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر
بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
إعادة قياس مكافأة نهاية الخدمة
للموظفين
مجموع الخسارة الشاملة
مجموع (الخسارة) الدخل الشامل العائد:
لمالك الشركة
لحقوق الملكية غير المسيطرة

2-21

كمششا سشششششششبق التقرير عنششه
بششششمششششوجششششب الششششمششششعششششايششششيششششر
المحشششاسشششششششبيشششة المتعشششارف
ع ل يهششششا وا ل م ع تمششششدة من
الشششهشششيشششئششششة السششششششششششعشششوديششششة
للمحاسشششبين القانونيين كما
في  30سبتمبر 2016
(غير مراجعة)

تششششأثير التحول إلى
المعشششايير الشششدوليشششة
للتقارير المالية

الشششمشششبششششالششش بشششمشششوجششششب
الشمشعششششايشيشر الششششدولشيششششة
للتقششارير المششاليششة كمششا
فششي  30سشششششششششبششتششمششبششر
2016
(غير مراجعة)

38.643.650
()22.427.844
16.215.806

804.150
()563.525
240.625

39.447.800
()22.991.369
16.456.431

()6.256.466
()1.365.953
()24.771.224

6.256.466
()29.361

()1.365.953
()24.800.585

654.918
()15.522.919

()431.953
6.035.777

222.965
()9.487.142

12.009.317
()3.513.602

6.035.777

12.009.317
2.522.175

()2.087.973
()5.601.575

542.611
6.578.388

()1.545.362
976.813

()9.172.559
()14.774.134

6.578.388

()9.172.559
()8.195.746

()14.609.803
()164.331
()14.774.134

6.581.431
()3.043
6.578.388

()8.028.372
()167.374
()8.195.746

()14.774.134

()55.987
6.522.401

()55.987
()8.251.733

()14.609.803
()164.331
()14.774.134

6.508.690
13.711
6.522.401

()8.101.113
()150.620
()8.251.733
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
20

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 5-20تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة المركز المالي الموجزة الموحدة كما في 31
ديسمبر 2016

إيضاح
الموجودات
الموجودات غير المتداولة
ممتلكات ومعدات
موجودات غير ملموسة
عقارات إستثمارية
عقارات قيد التطوير – غير متداولة
إستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية
ذمم مدينة تجارية – غير متداولة
مجموع الموجودات غير المتداولة
الموجودات المتداولة
عقارات قيد التطوير  -متداولة
ذمم مدينة تجارية – متداولة
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات أخر .متداولة
ذمم مدينة غير تجارية
نقد وما يعادله
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة
مصاريف مستحقة ومطلوبات – غير متداولة أخر.
ربح موجل
مطلوبات إلستثمارات تمت المحاسبة عنها بطريقة
حقوق الملكية
مخصص مكافأة نهاية الخدمة للموظفين
مجموع مطلوبات غير متداولة
المطلوبات المتداولة
ذمم دائنة
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخر .غير متداولة
زكاة مستحقة
ربح موجل
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي خسارة إكتوارية
خسائر متراكمة
حقوق الملكية العائدة لمالك الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

أرصشششدة سشششبق التقرير عنها
بموجب المعايير المحاسششبية
المتعشارف عليهشا والمعتمشدة
من الهيئششششة السششششششششعوديششششة
للمحاسششششششبين القانونيين كما
 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

تششأثير التحول إلى
المعششايير الششدوليششة
للتقارير المالية

قششائمششة المركز المششالي
بششمششوجششششب الششمششعششششايششيششر
الششششدولشيششششة لشلشتشقششششاريششر
المشششاليشششة كمشششا في 31
ديسمبر 2016
(مراجعة)

5-21 ،4-21
5-21
6-21
8-21
7-21

53.380.460
2.400.733.896
70.277.013
25.685.986
6.443.150
2.556.520.505

()2.316.979
2.121.249
()1.335.887
()70.277.013
1.089.193
()70.719.437

51.063.481
2.121.249
2.399.398.009
26.775.179
6.443.150
2.485.801.068

8-21
1-21

42.349.202
62.579.077
5.020.103
593.811
685.399.904
795.942.097
3.352.462.602

70.277.013
()385.087
69.891.926
()827.511

112.626.215
62.193.990
5.020.103
593.811
685.399.904
865.834.023
3.351.635.091

6-21
2-21

7-21
1-21

2-21

2-21

11.167.942
12.595.815

()3.891.664

11.167.942
8.704.151

917.873
6.580.638
31.262.268

689.008
()3.202.656

917.873
7.269.646
28.059.612

5.014.715
45.829.782
13.551.794
1.945.830
66.342.121
97.604.389

()141.180
()1.945.830
()2.087.010
()5.289.666

5.014.715
45.688.602
13.551.794
64.255.111
92.314.723

3.393.000.000
()234.703.657
3.158.296.343
96.561.870
3.254.858.213
3.352.462.602

()614.456
4.917.589
4.303.133
159.022
4.462.155
()827.511

3.393.000.000
()614.456
()229.786.068
3.162.599.476
96.720.892
3.259.320.368
3.351.635.091
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
20

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 6-20تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة الدخل الشامل الموجزة الموحدة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر 2016
كما سششبق التقرير عنه
بششمششوجششششب الششمششعششششايششيششر
المحاسشششششبية المتعارف
عليهششا والمعتمششدة من
الهيئششششة السشششششششعوديششششة
للمحاسششبين القانونيين
كما في  31ديسششششششمبر
2016
(مراجعة)

تششششأثير التحول إلى
المعشششايير الشششدوليشششة
للتقارير المالية

الششمششبششششال ش بششمششوجششششب
المعششششايير الششششدوليششششة
للتقششششارير المششششاليششششة
للفترة المنتهيششششة في
 31ديسمبر 2016
(مراجعة)

اإليرادات

7-21

104.239.435

1.072.200

105.311.635

تكلفة اإليرادات

7-21

()47.065.320

()809.476

()47.874.796

57.174.115

262.724

57.436.839

1.945.830

()1.945.830

-

()4.987.690

-

()4.987.690

()37.867.219

()39.146

()37.906.365

إيضاح

إجمالي الربح
تعديل لربح غير محقق من بيع أراضي

1-21

مصاريف بيع وتسويق
مصاريف عمومية وإدارية

4-21
،2-21،1-21

700.814

()181.054

519.760

إيرادات (مصاريف) أخر – .صافي

6-21

ربح (خسارة) دخل من العمليات

16.965.850

()1.903.306

15.062.544

دخل من ودائع بالمرابحة وإستثمار قصير األجل

17.162.042

-

17.162.042

34.127.892

()1.903.306

32.224.586

حصة الشركة من (خسارة) دخل إستثمارات تمت
()4.505.229

723.480

()3.781.749

المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية

7-21

الربح (الخسارة) قبل الزكاة

29.622.663

()1.179.826

28.442.837

مصاريف الزكاة

()13.377.168

-

()13.377.168

الربح (الخسارة) للفترة

16.245.495

()1.179.826

15.065.669

15.230.157
1.015.338
16.245.495

()1.222.096
42.270
()1.179.826

14.008.061
1.057.608
15.065.669

الربح العائد إلى :
مالك الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
الدخل الشامل اآلخر

بنود لن يعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
إعادة قياس لمكافآت نهاية الخدمة للموظفين
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة
مجموع الدخل (الخسارة) الشاملة العائدة:
لمالك الشركة
لحقوق الملكية غير المسيطرة

2-21

16.245.495

()74.649
()1.254.475

()74.649
14.991.020

15.230.157
1.015.338
16.245.495

()1.319.083
64.608
()1.254.475

13.911.074
1.079.946
14.991.020
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
20

توضيح التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 7-20تأثير إعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية على قائمة التدفقات النقدية الموجزة الموحدة األولية
للفترة المنتهية في  30سبتمبر .2016

صافي التدفقات النقدية من العمليات
صافي التدفقات النقدية من أنشطة اإلستثمار
صافي التغير في النقد وما يعادله
النقد وما يعادله في بداية الفترة
النقد وما يعادله في نهاية الفترة

21

أرصشششششدة سشششششبق التقرير
عنهششا بموجششب المعششايير
المحاسشششششششبية المتعارف
عليهششششا والمعتمششششدة من
الشهشيشئششششة السششششششششعشوديششششة
للمحاسشششششششبين القانونيين
للفترة المنتهيششة في 30
سبتمبر 2016
(غير مراجعة)

تششششأثشيشر الشتشحشول إ لى
المعششششايير الششششدوليششششة
للتقارير المالية

الشمشبششششالش بشمشوجششششب
المعششششايير الششششدوليششششة
للتقششششارير المششششاليششششة
للفترة المنتهيششة في
 30سبتمبر 2016
(غير مراجعة)

()13.457.747
633.730.897
620.273.150
17.319.178
637.592.328

()11.769
11.769
-

()13.469.516
633.742.666
620.273.150
17.319.178
637.592.328

إيضاحات حول تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية
 1-21إثبات اإليرادات – بيع األرض (المركز الطبي الدولي)
باعت المجموعة قطعة أرض خالية إلى المركز الطبي الدولي بمبلغ  22،8مليون لاير سعودي يستحق سدادها
على أقساط خالل  7سنوات بموجب متطلبات الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين نتج عن معاملة البيع المذكورة
أعاله ربح غير محقق بمبلغ  13،9مليون لاير سعوي تم اإلعتراف به في قائمة الدخل الشامل عند تحصيل
األقساط خالل فترة السبع سنوات بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية وفي تاريخ التحول أثبتت المجموعة
إيرادات من بيع أرض إلى المركز الطبي الدولي بقيمتها الحالية في تاريخ التحول ،أد .هذا إلى إنخفاض الربح
الموجل بمبلغ  7،78مليون لاير سعودي (يتضمن الجزء المتداول والغير متداول) وإنخفاض في الذمم المدينة
بمبلغ  0،81مليون لاير سعودي وإنخفاض في الخسائر المتراكمة بمبلغ  6،98مليون لاير سعودي
كما في  30سبتمبر  ، 2016نتج عن التعديل المذكور أعاله إنخفاض في الربح الموجل بمبلغ  14،04مليون لاير
سعودي (بما في ذلك الجزء المتداول وغير المتداول) وإنخفاض في الذمم المدينة بمبلغ  0،54مليون لاير سعودي
وإرتفاع في أرباح مبقاة بمبلغ  13،5مليون لاير سعودي
كما في  31ديسمبر  ، 2016نتج عن التعديل المذكور أعاله إنخفاض في الربح الموجل بمبلغ  5،85مليون لاير
سعودي (بما في ذلك الجزء المتداول وغير المتداول) وإنخفاض في الذمم المدينة بمبلغ  0.38مليون لاير سعودي
وإرتفاع في األرباح المبقاة بمبلغ  5،45مليون لاير سعودي
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شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية
(شركة مساهمة سعودية)
إيضاحات حول المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين في  30سبتمبر 2017
(جميع المبالغ باللاير السعودي ما لم يذكر غير ذلك)
21

إيضاحات حول تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 2-21مكافآت نهاية الخدمة للموظفين
بموجب الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين أثبتت المجموعة تكاليف ذات صلة بمكافآتها لنهاية الخدمة للموظفين
كقيمة حالية لمكافآت مكتسبة يستحقها الموظف بينما وبموجب المعايير الدولية للتقارير المالية يتم إثبات هذا
اإللتزام على أساس أكتواري بلغ التغير  0،423مليون لاير سعودي في تاريخ التحول بين اإلحتياطي الحالي
واإلحتياطي المبني على تقييم أكتواري والذي أد .إلى زيادة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 0،423
مليون لاير سعودي تم إثباته في إحتياطي الخسارة اإلكتوارية اإلفتتاحية ونتج عن إدراج تأثير التعديل أعاله في
الشركة التابعة للشركة (مدرار) زيادة في حقوق األقلية بمبلغ  0،094مليون لاير سعودي وإنخفاض في إحتياطي
الخسارة األكتوارية بمبلغ  0،094مليون لاير سعودي
كما في  30سبتمبر  2016نتج ع ن التعديل المذكور أعاله زيادة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ
0،87مليون لاير سعودي وزيادة في إحتياطي الخسارة األكتوارية بمبلغ  0،48مليون لاير سعودي وزيادة في
المصاريف العمومية واإلدارية بمبلغ  0،39مليون لاير سعودي ونتج عن إدراج التعديل أعاله في الشركة التابعة
للشركة (مدرار) زيادة في حقوق األقلية بمبلغ  0،1مليون لاير سعودي وزيادة في إحتياطي الخسارة األكتوارية
بمبلغ  0،11مليون لاير سعودي وإنخفاض في الخسائر المتراكمة بمبلغ  0،01مليون لاير سعودي
كما في  31ديسمبر  ،2016نتج عن التعديل المذكور أعاله زيادة في مكافأة نهاية الخدمة للموظفين بمبلغ 0،69
مليون لاير سعودي وزيادة في إحتياطي الخسارة اإلكتوارية بمبلغ  0،5مليون لاير سعودي وزيادة في المصاريف
العمومية واإلدارية بمبلغ  0،19مليون لاير سعودي ونتج عن إدراج تأثير التعديل أعاله في الشركة التابعة
للشركة (مدرار) زيادة في حقوق األقلية بمبلغ  0،142مليون سعودي وإنخفاض في إحتياطي الخسارة األكتوارية
بمبلغ  0،12مليون لاير سعودي وزيادة في الخسائر المتراكمة بمبلغ  0،025مليون لاير سعودي
 3-21إلتزام إزالة التجهيزات لمرافق المكاتب المؤجرة
أبرمت إحد .الشركات التابعة (مدرار) إتفاقية عقد إيجار تشغيلي لتأجير مرافق مكاتب من مركز سالمة بموجب
إتفاقية اإليجار يتعين على شركة مدرار تسليم المرافق بحالتها األصلية في نهاية فترة اإليجار بموجب المعايير
الدولية للتقارير المالية يجب على المجموعة أن ت ّكون مخصصا لهذه التكاليف في بداية عقد اإليجار بقيمة حالية
وحيث أن التأثير غير جوهري ،فقد قررت إدارة المجموعة عدم إحتساب هذا التاثير وبالتالي لم يظهر ذلك في
هذه المعلومات المالية الموجزة الموحدة األولية
 4-21إحتساب المكونات واألعمار اإلنتاجية
بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية يجب اإلستهالك بشكل منفصل عن كل جزء من بنود الممتلكات والمعدات
بتكلفة مهمة مقارنة بمجموع تكلفة البند وبناء على ذلك ،قامت المجموعة بإحتساب المكونات لبنود معينة من
الممتلكات والمعدات وحددت نظام تبريد مدرج كجزء من مبنى الذي سيتم المحاسبة عنه بشكل منفصل بناء على
عمره اإلنتاجي لم يتم إعتماد إحتساب المكونات بموجب نظام الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين"
إن تأثير إعتماد إحتساب المكونات على الممتلكات والمعدات والخسائر المتراكمة كما في تاريخ التحول ينتج عنه
إنخفاض في الممتلكات والمعدات وزيادة في الخسائر المتراكمة بمبلغ  0،16مليون لاير سعودي
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إيضاحات حول تأثير التحول إلى المعايير الدولية للتقارير المالية (تتمة)
 4-21إحتساب المكونات واألعمار اإلنتاجية (تتمة)
كما في  30سبتمبر  ،2016نتج عن التعديل المذكور أعاله إنخفاض في الممتلكات والمعدات بمبلغ  0،19مليون
لاير سعودي وإرتفاع في الخسائر المتراكمة بمبلغ  0،16مليون لاير سعودي وإنخفاض في المصاريف العمومية
واإلدارية بمبلغ  0،03مليون لاير سعودي
كما في  31ديسمبر  ، 2016نتج عن التعديل المذكور أعاله إنخفاض في الممتلكات والمعدات بمبلغ  0،2مليون
لاير سعودي وإرتفاع في الخسائر المتراكمة بمبلغ  0،16مليون لاير سعودي وإرتفاع في المصاريف العمومية
واإلدارية بمبلغ  0،04مليون لاير سعودي
 5-21تصنيف البرامج
سبق وأن صنفت المجموعة البرامج والتراخيص تحت بند "برامج وتطوير" كجزء من الموجودات الملموسة
بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية ،أعادت المجموعة تصنيف هذه الموجودات إلى موجودات غير ملموسة
ونيجة لذلك ،وفي تاريخ التحول إنخفضت الممتلكات والمعدات بمبلغ  0،83لاير سعودي وإرتفعت الموجودات
غير الملموسة بمبلغ  0،83مليون لاير سعودي
كما في  30سبتمبر  ،2016نتج عن التعديل المذكور أعاله إنخفاض في الممتلكات والمعدات بمبلغ  0،55مليون
لاير سعودي وإرتفاع في الموجودات غير الملموسة بمبلغ  0،55مليون لاير سعودي
كما في  31ديسمبر  ، 2016نتج عن التعديل المذكور أعاله إنخفاض في الممتلكات والمعدات بمبلغ  2،12مليون
لاير سعودي وإرتفاع في الموجودات غير الملموسة بمبلغ  2،12مليون لاير سعودي
 6-21ارصدة محتجزة
يستحق سداد األرصدة المحتجزة من قبل المجموعة ألحد المقاولين عند إكتمال تنفيذ العقد بشكل مرضي والذي
يمتد بصفة عامة ألكثر من  12شهرا بموجب المعايير الدولية للتقارير المالية يتم تقييم األرصدة المحتجزة ،التي
تمثل إلتزاما ماليا ،بالقيمة العادلة ويتم قيد الفرق بين سعر المعاملة والقيمة العادلة كتخفيض من األصل ذي الصلة
ونتج عن هذا إنخفاض في العقارات اإلستثمارية (أصل) وإنخفاض في األرصدة المحتجزة المستحقة وإرتفاع في
الخسائر المتراكمة بمبلغ  1،32مليون لاير سعودي ومبلغ  0،40مليون لاير سعودي ومبلغ  0،92مليون لاير
سعودي على التوالي وكذلك في تاريخ التحويل أعيد تصنيف األرصدة المحتجزة والبالغة  15،23مليون لاير
سعودي من مصاريف مستحقة ومطلوبات أخر .متداولة إلى مصاريف مستحقة ومطلوبات أخر .غير متداولة
كما في  31سبتمبر  ،2016نتج عن التعديل المذكور أعاله إنخفاض في العقارات اإلستثمارية بمبلغ  1،34مليون
لاير سعودي وإنخفاض في األرصدة المحتجزة بمبلغ  0،11مليون لاير سعودي وإرتفاع في الخسائر المتراكمة
بمبلغ  0،92مليون لاير سعودي وإنخفاض في مصاريف أخر .بمبلغ 0،31مليون لاير سعودي
كما في  31ديسمبر  ،2016نتج عن التعديل المذكور أعاله إنخفاض في العقارات اإلستثمارية بمبلغ  1،34مليون
لاير سعودي وإنخفاض في األرصدة المحتجزة المستحقة بمبلغ  0،82مليون لاير سعودي وإرتفاع في الخسائر
المتراكمة بمبلغ  0،92مليون لاير سعودي وإنخفاض في مصاريف أخر .بمبلغ  0،4مليون لاير سعودي
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