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 التكوين والنشاط .1
 

تابعننة والمجموعننةو( مننن الشننركة وشننركاتها ال ةشننركاتها التابعننة )مجتمعننتتننفلف شننركة مدينننة المعرفننة االقتصننادية )والشننركةو( و
ي ذلنك فنالسنعودية المختلفنةت تعمنل المجموعنة فني مجنال تطنوير العقنارات والمندن االقتصنادية والمشناريع التطويرينة األخنرى بمنا 

ى المرتبطنة جنة الميناه واألعمنال األخنرمشاريع البنية التحتية وشبكات االتصاالت محطات توليد الطاقة الكهربائينة، ومحطنات معال
ر الرئيسنبتطوير المدن االقتصادية في المملكة العربية السنعوديةت تمتلنك الشنركة قطنع أراض  فني المديننة المننورة وتعتبنر الم   ي طنور

 المسؤول عن تحويل هذه األراضي إلى مدن اقتصاديةت
 

ق  /256ية السعودية بموجب قرار وزارة التجارة والصنناعة رقنم الشركة هي شركة مساهمة سعودية تفسست في المملكة العربإن 
الصنادر فني المديننة  4650071196( وسجلت الشركة بموجب سجل تجناري رقنم 2010يوليو  27هـ )1431شعبان  15بتاريخ 

 اول(تودية )تد(ت وقد تم إدراج أسهم الشركة في سوق األوراق المالية السع2010أغسطس 4هـ )1431شعبان  23المنورة بتاريخ 
 

كننة ، الممل41561المدينننة المنننورة  43033، صتبت زعبنند العزيننالعنننوان المسننجل للشننركة هننو ديننوان المعرفننة، طرينن  الملننك إن 
 .العربية السعودية

 
ع فني ويقن التدريب،ولدى الشركة فرع تحت اسم معهد المدينة للقيادة وريادة األعمال )مايل( والذي يقوم بتنفيذ برامج التعليم العملي 

منن قبنل  2011سنبتمبر  19هنـ الموافن  1432شوال  21الصادر بتاريخ  4650053318المدينة المنورة بموجب الترخيص رقم 
 .المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المملكة العربية السعودية

 
تجاريننة  التابعننة التنني تعمننل بموجننب سننجالت المننوجزة الموحنندة المرفقننة حسننابات الشننركة وشننركاتهااألوليننة الماليننة القننوائم تشننمل 

 منفصلة وهي كالتالي:

 بلد التأسيس الشركات التابعة

 

 رأس

 المال المدفوع

 الملكية الفعليةنسبة  
يونيو  30  

2018 

 ديسمبر 31 
 2017 

        
شركة منشآت المعرفة العقارية المحدودة 

 السعودية )ومنشآتو(
 

1,000,000 
 

100% 
 

100% 
كة مشاريع المعرفة العقارية المحدودة شر

 السعودية )ومشاريعو(
 

633,000,000 
 

100% 
 

100% 
شركة الغراء العالمية للتطوير العقاري 

 السعودية المحدودة )والغراءو(
 

467,765,000 
 

80% 
 

80% 
شركة مدرار لإلدارة والتطوير المحدودة 

 السعودية )ومدرارو(
 

1,333,300 
 

60% 
 

60% 

 %100  %100  50,000,000  السعودية و(أماك)ولمعرفة العقارية المحدودة اشركة 
 

ان نشناط شنركة امناك هنو فني تطنوير ت 2018يونينو  30أعمالهنا كمنا فني الغنراء شنركة ولم تبندأ شنركة منشنآت وشنركة مشناريع 
 عقاريةتارات ادارة واستشتقديم خدمات هو شركة مدرار نشاط  انواالستثمار في المشاريع العقاريةت كما 
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المحاسبة عنها لحصة شركة مدرار فني الموجنودات  كان قد تمالمشتركة التالية والتي  ةتتضمن حسابات مدرار النتائج المالية للعملي
 والمطلوبات واإليرادات والمصاريف في العمليات المشتركة:

 

٪نسبة الملكية     

 2017 ديسمبر 31 2018يونيو  30  

    محدودة/ شركة مدرار إلدارة التطوير/شركة نيكن سيكي ال

 39,14 39,14  مجموعة اإلستشارات ال ندسية  

 

 أساس إعداد القوائم المالية  .2

 

 بيان االلتزام  2-1
 

 منن معتمندالاألولنيو  ( والتقرينر المنالي34الموجزة الموحدة وفقا لمعيار المحاسبة الندولي رقنم )األولية المالية القوائم هذه تم إعداد 
ودية الهيئة السنع صادرة عن ووفقاً لمعايير وتفسيرات أخرى الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعوديةقبل 

 ت للمحاسبين القانونيين
 

ة لسننوية الموحندا المالينةالقنوائم كافة المعلومات واإلفصناحات المطلوبنة فني الموجزة الموحدة األولية لمالية لقوائم اال تتضمن هذه ا
 م المالينةالقنوائالقتران منع ويجب قراءتها با السعودية،المملكة العربية ب المعتمد للتقرير الماليوفقًا للمعايير الدولية التي يتم اعدادها 

 ت2017ديسمبر  31للمجموعة كما في الموحدة  السنوية
 

ة العربينة ين في المملكمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيإن تاريخ تحول المجموعة للمعايير الدولية للتقرير المالي المعت
تطبينن  و 1ومتطلبننات المعيننار النندولي للتقريننر المننالي رقننم  2016يننناير  1السننعودية والمعننايير واإلفصنناحات الصننادرة عنهننا فنني 

ة المنوجزة لمالينة األوليناالقنوائم م تطبيقهنا فني إعنداد المملكة العربية السعودية ألول مرةو تبالمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة 
 ت2016الموحدة المقارنة لعام 

 
ينة المنوجزة الموحندة المالالقنوائم في إعنداد هنذه  2018يناير  1تم تبني وتطبي  المعايير الدولية للتقرير المالي السارية اعتباراً من 

لممتلكنات اأنهنا تلنزم الشنركات المدرجنة بتطبين  نمنوذج التكلفنة لقيناس  2016أكتنوبر  16األوليةت أعلنت هيئنة السنوق المالينة فني 
 فتنرة الثالثنةلية والموجنودات غينر الملموسنة عنند تطبين  المعنايير الدولينة للتقرينر المنالي ع والمعدات والعقارات االسنتثماروالمصن

زة لمالينة المنوجاالقنوائم ة بالمتطلبنات النواردة فني سنوات ابتداء من تناريخ تطبين  المعنايير الدولينة للتقرينر المناليت التزمنت الشنرك
 الموحدة األولية المرفقةت

 

 أسس القياس
 

ها بالقيمنة ة التني تنم قياسنالموجزة الموحدة األولية وفقاً لمبدأ التكلفنة التاريخينة، باسنتثناء الموجنودات المالين الماليةالقوائم أعدت هذه 
 أساس االستحقاق المحاسبي ومفهوم االستمراريةت العادلة من خالل الربح والخسارة، باستخدام

 

 العملة الوظيفة وعملة العرض 
 

 وعةتيتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة باللاير السعودي وهي العملة الوظيفية وعملة العرض للمجم
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 تقديرات وأحكام محاسبية هامة 2-2
 

ر علنى وافتراضنات تنؤث الموجزة الموحدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المنالي اسنتخدام تقنديراتالمالية االولية القوائم يتطلب إعداد 
لك المبالغ ، وكذلمطلوبات المحتملة كما في تاريخ التقريرالمبالغ المعروضة للموجودات والمطلوبات، واإلفصاح عن الموجودات وا

رة السنابقة م تقينيم التقنديرات واالفتراضنات بشنكل مسنتمر بنناًء علنى الخبنت يتالتقريرالمعروضة لإليرادات والمصاريف خالل فترة 
ت وعوامننل أخننرى، تتضننمن توقعننات باألحننداي المسننتقبلية التنني يعتقنند أن تكننون مناسننبة للظننروفت تقننوم المجموعننة بعمننل تقننديرا

ات يننتم المتعلقننة بهنن هننا، مننع النتننائج الفعليننةوافتراضننات تتعلنن  بالمسننتقبلت نننادًرا مننا تتسنناوى نتننائج التقننديرات المحاسننبية، وفقنناً لتعريف
ي فيمننا يلننليةت االعتننراف بالتعننديالت علننى التقننديرات المحاسننبية فنني الفتننرة التنني يننتم فيهننا مراجعتهننا وتفثيرهننا علننى الفتننرات المسننتقب

ات خنالل ت والمطلوبنالتقديرات واالفتراضات التي لها خطر كبير والذي يؤدي الى تعديل جوهري على المبنالغ الدفترينة للموجنودا
 :السابقة وسوف يتم مناقشتها أدناه الفتراتالسنة المالية القادمة والمختلفة عما تم تطبيقها في 

 

 االعتراف باإليرادات من العقود طويلة األجل  (أ
 

ر دييننتم االعتننراف بنناإليرادات مننن العقننود طويلننة األجننل علننى أسنناس نسننبة اإلنجنناز عننندما تسننتطيع اإلدارة بشننكل موثننوق تقنن
اريخ تننفينذ كمنا فني المخرجات من هذه العقودت تقوم اإلدارة بإعداد تقديرات للتكاليف االزمة إلنهاء العقنود والتني ال تنزال قيند الت

ينتم  تمنام للعقنودتالتقرير مع األخذ بعين اإلعتبار التكاليف المتكبدة حتى تاريخن  واالختالفنات فني التقنديرات األولينة ومراحنل اإل
 إن التغينرات التقنديرات فني تحديند نسنبة اإلنجناز للعقنود باإلعتمناد علنى اإلينراد والنربح المعتنرف بن  لهنذه العقنودت استخدام هنذه

  الالحقة في الظروف قد تؤدي الى اختالف التكلفة الفعلية عن التقديرات األوليةت  
 

 التغيرات المستقبلية في السياسات المحاسبية 2-3
 
 توللمفعا يةرسا صبحت مل لکنهاو ادارهصإ مت لتيا لتاليةا لةدلمعوا دةيدلجا لماليةا ريرللتقا ليةدولا راييلمعا دبع عةولمجما قبطت مل
 
 

 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

ساري المفعول للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

  

 عقود اإليجار – 16المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 

ايير الدولية المعكيفية قيام مراسل  16يحدد المعيار الدولي إلعداد التقارير المالية رقم 
وفر عنهات ياإلفصاح وقياسها وعرضها واإليجار عقود للتقارير المالية باالعتراف ب

ف االعترالمستفجر، مما يتطلب من المستفجرين االمعيار نموذًجا واحًدا لمحاسبة 
أو أقل أو  شهراً  12كن مدة اإليجار تاإليجار ما لم عقود لجميع ات والمطلوبات بالموجود

ل  قيمة منخفضةت ويستمر المؤجرون في تصنيف عقود كانت أن األصل األساسي 
 16 الية رقممع منهج المعيار الدولي للتقارير الم يأو تمويل يتشغيلكعود إيجار اإليجار 

 ت17، معيار المحاسبة الدولي رقم سابق يير عن لمحاسبة المؤجر بشكل كبير دون تغ

2019يناير  1  

لمشاريع واالزميلة االستثمار في الشركات  28رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 
 المشتركة

ه طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركةت توضح هذبالحصص تتعل  
ألدوات ا 9لدولي إلعداد التقارير المالية رقم المعيار اطب  منشفة تأن أي التعديالت 

 شكل جزًءا منيمشترك مشروع في شركة زميلة أو األجل طويلة الحصص المالية على 
يقة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك ولكن لم يتم تطبي  طراالستمار صافي 

 تعليها حقوق الملكية

2019يناير  1  
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 المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة والمعدلة 

ساري المفعول للفترات السنوية 

 التي تبدأ في أو بعد

  

 الموظفيننافع م 19رقم معيار المحاسبة الدولي 

 تالتسوياتوالتقليصات الموظفين بتعديالت الخطة وتعديالت منافع 

2019يناير  1  

 األدوات المالية - 9المالية رقم للتقارير المعيار الدولي 

 لماليةاالمطلوبات مع التعويض السلبي وتعديالت الدفع المسب  تعديالت تتعل  بميزات 

2019يناير  1  

 الترتيبات المشتركة 11ارير المالية رقم لتقلالمعيار الدولي 

دة )إعادة قياس الفائ 2017-2015التعديالت الناتجة عن دورة التحسينات السنوية 
 ً  (المحتفظ بها سابقا

2019يناير  1  

 

 لمعايير الجديدة والمعّدلة المطبقة من قبل المجموعةا 2-4
 

بندأ فني أو سننوية التني توالمعدلة التالية والتي أصبحت سنارية المفعنول للفتنرات التم اعتماد المعايير الدولية للتقارير المالية الجديدة 
 .المالية الموحدةالقوائم في هذه  2018يناير  1بعد 
 

 ليدولاعينار والم وءلعمالا معالمبرمة  ودلعقا نم راداتإلياو (15) مقرلي لمااللتقرير لي دولاالمعيار ، رةم ولأل، عةولمجما طبقت
وفقًننا وت لملکيةا وقلحق الفتتاحيا دصيرلا في ليدلتعا مع جعير ربفث امبيقهطت زميل لتيوا ولماليةا دواتألاو (9) مقر يلننلماا ريرللتق

 ألوليننةا الماليننةحننول القننوائم  5-2اإليضنناح فصنناح عننن طبيعننة وأثننر هننذه التغييننرات فنني اإل، يننتم 34النندولي رقننم المحاسننبة لمعيننار 
 .الموحدةالموجزة 

 
 مجلننس معننايير يننة، طبقننت المجموعننة أيًضننا التعننديالت التاليننة علننى المعننايير الدوليننة للتقننارير الماليننة الصننادرة عنننالفتننرة الحال فنني

 يالته التعندتطبين  هنذوت 2018ينناير  1بشكل إلزامي لفترة محاسبية تبدأ فني أو بعند سارية المفعول المحاسبة الدولية والتي تكون 
لكنن قند رات السنابقة وعلى المبالغ المسجلة للفترات الحالينة والفتنجوهري ية لم يكن لها أي تفثير لمعايير الدولية للتقارير المالعلى ا

 لمعامالت أو الترتيبات المستقبلية للمجموعةتعن اتؤثر على المحاسبة 
 
  2018لتقارير المالية لاإلطار المفاهيمي 
  منع حنذف اإلعفناءات  لمعايير التقارير المالينة الدولينةلول مرة عتماد ألاال 1تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية رقم

 تألول مرةللجهات التي تتبنى ذلك قصيرة األجل 
  معنامالت  توضح تصننيف وقيناسعلى أساس األسهم التي معامالت الدفع  2رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقارير المالية

 تالدفع على أساس األسهم
 دواتألا 9 مقر ليةلماا ريرللتقا ليدولا رلمعياا قبطت لتيا نلتفميا ودعق 4 مقر لماليةا ريرللتقا ليةدولا رلمعاييا علی تيالدتع 

  تنلتفميا ودعق علی لماليةا
  التطبين  ول حنبإفصناحات المتعلقنة اإلفصناحات المالينة: األدوات  7على المعيار الندولي إلعنداد التقنارير المالينة رقنم تعديالت

 ت9لتقارير المالية رقم لدولي لللمعيار االمبدئي 
  للتحنوط  39الندولي رقنم المحاسنبة ما باالنتخاب لمواصلة تطبي  متطلبات محاسبة التحوط في معينار لمنشفة تعديالت للسماح

ين  المعينار المالينة عنندما ينتم تطبالموجنودات والمطلوبنات معدل الفائدة لجزء من محفظة لمخاطر من القيمة العادلة للتعرض 
 ت"دام الخاصخيار القيمة العادلة لبعض العقود التي تستوفي استثناء نطاق واالستخ مديدوت 9رقم لي للتقارير المالية الدو

 رلعقاا أو مننن لیإ تلممتلکاأو ا تيالولتحاالعقاريننة التنني توضننح  راتستثمااال 40رقننم  ليدولا لمحاسبةا رمعيا علی تيالدتع 
 تريالستثماا
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 ضيحوتو لألجا رةقصي ءاتإلعفااإللغننننننننننننناء دورة  2016 - 2014 لماليةا ريرللتقا ليةدولا راييلمعا علی يةولسنا تلتحسيناا 
 تلةدلعاا لقيمةا تقياسا ضبع

  ع مقدماً المقابل المدفوو ألجنبيةا تلعمالا تمعامال( 22) مقرلمعايير الدولية للتقارير المالية للجنة االتفسير الدولي 
 تيحاضوت رفوت لتيا کةرلمشتا يعرلمشاوا ميلةزلا تکارلشا في راتالستثماا 28رقنننننم  ليدولا لمحاسبةا رمعيا علی تيالدتع 

 ترالستثمااب رالستثماا رخيا يهالربح أو الخسارة وهي  لخال نم لةدلعاا بالقيمة فيها رلمستثما لقيمةا سقيا نبشف
 

 1دأ فني أو بعند ة للسنة المالية التني تبنأخرى سارية المفعول بالنسبعديالت جوهرية وتدولية ما ذكر أعاله، ال توجد معايير  بخالف
 ت2018يناير 

 

 التغير في السياسات المحاسبية 2-5
 

موحندة األولينةت علنى المعلومنات المالينة المنوجزة ال 15و 9يبين هذا اإليضاح تفثير تطبي  المعينارين الندوليين للتقرينر المنالي رقنم 
ك التني تنم والتني تختلنف عنن تلن 2018ينناير  1تنم تطبيقهنا اعتبناراً منن  السياسنات المحاسنبية الجديندة التني 3ويبين اإليضاح رقنم 

 السابقةت الفتراتتطبيقها في 

 

 المالية الموجزة الموحدة األوليةالقوائم التأثير على 
 

 نتيجة للتغيرات في السياسات المحاسبية للمجموعة، تم تعديل القوائم المالية للسنوات السابقةت 
 

 9رير المالي رقم المعيار الدولي للتق
 

 ت2-5-2إلى تعديل المعلومات المالية المقارنةت انظر اإليضاح رقم  9لم يؤدي تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

 15المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

المحاسنبية  تغينرات فني السياسناتمنا أدى إلنى  2018ينناير  1اعتباراً منن  15طبقت المجموعة المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
قرينر ر الندولي للتوتعديالت على المبالغ المثبتة فني المعلومنات المالينة المنوجزة الموحندة األولينةت ووفقناً ألحكنام التحنول فني المعينا

 ت2017، طبقت المجموعة القواعد الجديدة بفثر رجعي وقامت بتعديل األرقام المقارنة لسنة 15المالي رقم 
 

عنادة ك، ال يمكنن إدول التالي التعديالت المثبتة لكل بند علنى حندةت تنم تضنمين البننود التني لنم تتنفثر بنالتغيراتت ونتيجنة لنذليبين الج
 حساب المجاميع الفرعية والمجاميع المفصح عنها من األرقام المقدمةت وتم تفسير التعديالت بشكل مفصل أدناهت
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 2017ديسمبر  31على قائمة المركز المالي الموحدة كما في  15ر المالي رقم تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقري 2-5-1
 

 

 كما عرضت أصالا 

 2017ديسمبر  31في 

أثر تطبيق المعيار الدولي 

 15للتقرير المالي رقم 

 2017ديسمبر  31

 )معدلة(

    موجودات

    موجودات متداولة
 156,639,230 (3,575,427) 160,214,657 عقارات قيد التطوير

تكاليف وأرباح مقدرة تجاوزت فواتير 
 لعقود غير مكتملة

 
- 

 
3,733,407 

 
3,733,407 

 833,644,519 157,980 833,486,539 مجموع الموجودات المتداولة

 3,321,477,958 157,980 3,321,319,978 مجموع الموجودات

    

    المطلوبات

    مطلوبات غير متداولة
طلوبات غير مصاريف مستحقة وم

 11,167,942 متداولة أخرى
 

640,027 
 

11,807,969 

 21,613,237 640,027 20,973,210 مجموع المطلوبات غير المتداولة

    

    المطلوبات المتداولة
 9,868,674 (4,046,695) 13,915,369 ذمم دائنة

فواتير تجاوزت تكاليف وأرباح مقدرة 
 475,007 475,007 - لعقود غير مكتملة

 61,070,823 (3,571,688) 64,642,511 مجموع المطلوبات المتداولة

 82,684,060 (2,931,661) 85,615,721 مجموع المطلوبات

    حقوق الملكية
 (248,472,891) 3,089,641 (251,562,532) خسائر متراكمة

    
 3,143,149,620 3,089,641 3,140,059,979 حقوق الملكية العائدة لمالكي الشركة

 3,321,477,958 157,980 3,321,319,978 مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

 
قائمنة التندفقات المنوجزة الموحندة األولينة و ال ينؤثر علنى قائمنة الخسنارة الشناملة 15إن تطبي  المعيار الدولي للتقرينر المنالي رقنم 

ل الربع األخير حيي تم ادخال عقود اإليرادات خال 2017يونيو  30في أشهر المنتهية الستة النقدية الموجزة الموحدة األولية لفترة 
 ت 2017من عام 

 

 15ورقم  9إيضاحات حول تأثير التحول من المعيارين الدوليين للتقرير المالي رقم  2-5-2

 

تصنيف والقياس الفيما يتعل  باإلعتراف و 39محل معيار المحاسبة الدولي رقم  9يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (أ

ت سبة التغطيةة ومحاللموجودات والمطلوبات المالية وإثبات االعتراف باألدوات المالية واالنخفاض في قيمة الموجودات المالي

لمحاسبية )أنظر انتج عن  تغيرات في السياسات  2018يناير  1ابتداًء من  9إن تطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 (ت3ايضاح رقم 
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 :2017ديسمبر  31تمتلك الشركة األدوات المالية التالية كما في 

 

 
 9المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  39معيار المحاسبة الدولي رقم 

 2017ديسمبر  31 التصنيف 2017ديسمبر  31 التصنيف 

     الموجودات المالية

 112,736,008 لمطففةابالكلفة  112,736,008 مدينة قروض وذمم النقد وما يعادل 

 542,591,389 المطففةبالكلفة  542,591,389 مدينة قروض وذمم استثمار قصيرة األجل

 18.374.126 المطففةبالكلفة  18.374.126 مدينة قروض وذمم ذمم تجارية مدينة

ودائع قروض وسلف للموظفين و

 هامشية مقابل ضمانات بنكية

)والموجودة ضمن المصاريف 

دماً والذمم المدينة المدفوعة مق

   اآلخرى( 

 

 

 قروض وذمم مدينة

 

 

1,194,774 

 

 

 المطففةبالكلفة 

 

 

1,194,774 

     

     ات الماليةطلوبالم

 ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة آخرى 
آخرى  مطلوبات مالية

  بالكلفة المطففة

 

49,477,352 

 

 المطففةبالكلفة 

 

49,477,352 

 
سناس اسنتطالع نموذج الخسارة التكبندة بنمنوذج خسنائر االئتمنان المتوقعنة علنى أ 9للتقرير المالي رقم يستبدل المعيار الدولي 

يف ائتمناني المستقبلت يتم إيداع النقد واالستثمارات القصيرة األجل وودائع هامشية مقابنل ضنمانات بنكينة منع بننوك ذات تصنن
لموقعننة اائتمانينة منخفضننة ولهنذا تنم اسننتخدام نمنوذج الخسنارة  مرتفنعت تعتبنر هنذه الموجننودات المالينة علنى أنهننا ذات مخناطر

أي مخصنص  لالثتي عشر شهراً لتقييم االنخفاض فني القيمنةت بنناًء علنى تقينيم اإلدارة لإلنخفناض فني القيمنة، فإنن  لنيس هنناك
 .مطلوب تسجيل  فيما يتعل  بهذه األرصدة لجميع الفترات المعروضة

 
ر هنا فني المعيناية، تطب  المجموعة النهج المبسط لتوفير خسائر االئتمنان المتوقعنة المنصنوص عليبالنسبة للذمم المدينة التجار

جارينةت والتني تتطلنب اسنتخدام مخصنص الخسنارة المتوقعنة علنى مندار عمنر جمينع النذمم المديننة الت 9الدولي للتقرير المالي 
دادت لتفخر في السنالتجارية بناء على خصائص االئتمان وتواريخ ولقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة، يتم تجميع الذمم المدينة ا

س ساس، فإن  لنيوباالضافة الى ذلك، تفخذ الخسائر المتوقعة في عين االعتبار معلومات استطالع المستقبلت وبناًء على هذا األ
 .2017ديسمبر  31هناك تفثير جوهري على مخصص الخسارة كما في 

 
كة فيمنا النى تغينرات جوهرينة فني السياسنات المحاسنبية الخناص بالشنر 9ولي للتقرينر المنالي رقنم لم يؤدي تطبي  المعيار الند

 لهنذا، لنم يكننويتعل  يتعل  باإلعتراف والقياس والعرض للمبالغ المعترف بها في قائمة الدخل الشامل وقائمة المركز المناليت 
 لية للشركةتلتطبي  هذا المعيار الجديد التفثر الجوهري على القوائم الما

 
يما يتعل  بمشروع ف، تم تغير االعتراف باإليرادات وتكلفة اإليرادات 15نظراً لتطبي  المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  (ب

ن لدى المجموعة ت  حيي أن أداء المجموعة ال ي نشف أصالً ل  استخدام بديل، وأ2017الفيالت السكنية الذي انطل  في عام 
مرور الوقت بداتها الدفع مقابل األداء المنجز حتى تاريخ ، وبالتالي، سوف تقوم المجموعة بتسجيل إيرا ح  قابل للتنفيذ في

بتسجيل تعديالت  ، قامت المجموعة15عوضاً عن تسجيلها في وقت محددت وفقاً لمتطلبات المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
لمكتملةت لعقود غير ادرةو ليرو ووالفواتير الزائدة عن التكاليف واالرباح المقعلى والتكاليف واالرباح المقدرة الزائدة عن الفوات

القابلة  تقبليةوتمثل التعديالت األخرى في المصاريف المستحقة والمطلوبات غير المتداولة األخرى مستحقات التكلفة المس
 ت2017للتوزيع المتعلقة بالوحدات المباعة خالل عام 
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 بية الهامةملخص السياسات المحاس .3

 
فني  تلنك المتبعنة المالينة األولينة المنوجزة الموحندة منع القنوائمتتواف  السياسات المحاسبية المطبقة من قبل المجموعة في إعداد هذه 
ياسنات التالينة فيمنا عندا التغينرات فني الس، 2017ديسنمبر  31إعداد القوائم المالينة السننوية الموحندة للمجموعنة للسننة المنتهينة فني 

 1– 3 اتالفقنر كمنا هنو موضنح فــــــنـي 2018يناير  1 والتفسيرات والتعديالت اعتبارا منبقة نتيجة اعتماد المعايير الجديدة المط
 :ادناه 4 – 3 الى

 
 األدوات المالية 3-1

 
 المالية:لموجودات تصنيف ا

 
 تصنف المجموعة موجوداتها المالية حسب الفئات التالية:

 
 الربح أو الخسارةت بالقيمة العادلة من خالل 
  بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرت 
 بالتكلفة المطففةت 

 
 ة التعاقديةتتعتمد هذه التصنيفات على نموذج األعمال للمجموعة فيما يتعل  بإدارة الموجودات المالية وخصائص التدفقات النقدي

 
ل تحصنيل عنندما تحندد فني نمنوذج أعمالهنا أن تحنتفظ باألصنول منن أجن تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالينة بالتكلفنة المطفنفة

سي منن كون بشكل أساتدفقات نقدية تعاقدية وأن البنود التعاقدية لهذا الموجود المالي تمنح الح  في تواريخ محددة لتدفقات نقدية وتت
 أصل الدين والفائدة على أصل الدين المستح ت

 
سنها بالقيمنة يتم تسنجبل األربناح والخسنائر إمنا فني النربح أو الخسنارة أو فني الندخل الشنامل اآلخنر بالنسنبة للموجنودات التني تنم قيا

 العادلةت
 

 القياس األولي
 

 داتة بنالموجوعند اإلثبات األولي، تقاس الموجنودات أو المطلوبنات المالينة بالقيمنة العادلنةت ينتم تسنجيل تكناليف المعنامالت الخاصن
لتني ال ابنات المالينة المالية المثبتة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة في الربح أو الخسارةت في حالنة الموجنودات أو المطلو

لمعنامالت اقصناً تكناليف يتم قياسها قيمتها العادلة من خالل الربح أو الخسارة، يعد مبلغ القياس األولي هو قيمتها العادلنة زائنداً أو نا
 الذمم المدينة التجارية بسعر المعاملةت ستقاالعائدة لالستحواذ أو االصدار للموجود أو المطلوب الماليت 

 
 تصنيف المطلوبات المالية

 
ب  اً عدم التطاتقوم المجموعة بتصنيف مطلوب مالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة اذا كان ذلك يستبعد أو يقلل جوهري

 و االعتراف أو عندما تدار مجموعة من المطلوبات المالية أو يقيم أدائها على أساس القيمة العادلةتفي القياس أ
 

ة وتسنتح  تمثل هذه المبالغ التزامات غير مسددة لبضائع وخدمات قدمت للمجموعة قبل نهاينة السننةت إن هنذه المبنالغ غينر مضنمون
ولنة اال اذا لنذمم الدائننة التجارينة والنذمم الدائننة اآلخنرى كمطلوبنات متداشنهراً منن تناريخ االعتنرافت ينتم عنرض ا 12عادةً خنالل 

تكلفنة ياسنمها الحقناً بالاالعتراف بهذه المبالغة مبدئيا بالقيمة العادلة وينتم ق مالتقريرت يتشهراً بعد فترة  12السداد غير مستح  خالل 
 المطففة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليت

 
 المطلوبات المالية اآلخرى الحقاً بالتكلفة المطففة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليتيتم قياس جميع 
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 المقاصة بين الموجودات والمطلوبات المالية
 

انوني فني قنيتم إجراء المقاصة بين الموجودات والمطلوبات وإثبات الصافي بقائمة المركز المالي عندما يكون لدى المجموعنة حن  
 ة والنية إما للتسوية على أساس صاف  أو تحقي  الموجودات وتسوية المطلوبات في نفس الوقتتإجراء المقاص

 
 إعادة التصنيف

 
علنى سنبيل  يتم إعادة تصننيف الموجنودات المالينة عنندما يكنون تقنوم المجموعنة بتغيينر نمنوذج أعمالهنا إلدارة الموجنودات المالينةت

 ات الماليةتارة إما االحتفاظ لفترة قصيرة أو طويلةت ال يتم إعادة تصنيف المطلوبالمثال، عندما يكون هناك تغير في نية اإلد
 

 القياس الالح 
 

 يتم القياس الالح  للموجودات المالية كما يلي:
 

والتني  قات النقدينة،الكلفة المطففة: الموجودات التي يتم االحتفاظ بهنا لتحصنيل التندفقات النقدينة التعاقدينة، حيني ينتم قيناس تلنك التندف
دام لمالينة باسنتخاتتمثل فقط في مدفوعات ألصل الدين أو الفائدة، بالتكلفنة المطفنفةت ينتم إدراج إينرادات الفائندة منن هنذه الموجنودات 
 تم عرضنها ضنمنطريقة معدل الفائدة الفعليت يتم إثبات الربح أو الخسارة عند إلغاء االثبات بشكل مباشر في النربح أو الخسنارة وين

 )الخسائر( اآلخرى باالضافة الى أرباح وخسائر صرف العمالت األجنبيةت األرباح /
 

يننة ولبيننع القيمننة العادلننة مننن خننالل النندخل الشننامل اآلخننر: يننتم قينناس الموجننودات المحننتفظ بهننا لتحصننيل التنندفقات النقديننة التعاقد
خل منن خنالل الند ين أو الفائندة، بالقيمنة العادلنةالموجودات المالية، حيي تتمثل التدفقات النقدية للموجودات في مدفوعات ألصل الند

لننربح أو االشنامل اآلخنرت يننتم إدراج الحركنة فنني القيمنة الدفتريننة منن خننالل الندخل الشنامل اآلخننر، عندا إثبننات االنخفناض فنني قيمنة 
لمالينة، الموجنودات الخسارة، ودخل اإليرادات وأرباح وخسائر صرف العمالت األجنبية في النربح أو الخسنارةت عنند إلغناء إثبنات ا

لنربح أو اتتم إعادة تصننيف النربح أو الخسنارة المتراكمنة المعتنرف بهنا سنابقاً ضنمن الندخل الشنامل اآلخنر منن حقنوق الملكينة إلنى 
إيننرادات  الخسننارة ويننتم إثباتهننا ضننمن األربنناح )الخسننائر( األخننرىت يننتم إدراج إيننرادات الفائنندة مننن هننذه الموجننودات الماليننة ضننمن

األخنرى  ستخدام طريقة معدل الفائدة الفعليت ينتم عنرض أربناح وخسنائر صنرف العملنة األجنبينة فني األربناح )الخسنائر(التمويل با
 ومصروفات االنخفاض في القيمة كبند منفصل في قائمة الدخل الشاملت

 
ن خنالل منيمنة العادلنة فة المطففة بالقالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة: يتم قياس الموجودات التي ال تتواف  مع معايير التكل

الخسنارة،  الل الربح أوالربح أو الخسارةت يتم إثبات الربح أو الخسارة من استثمار الدين، الذي يتم قياس  الحقاً بالقيمة العادلة من خ
 تضمن قائمة الدخل الشامل ويتم عرض  بالصافي ضمن األرباح )الخسائر( األخرى في الفترة التي تنشف فيها

 
 إلغاء االعتراف

 
النتقنال امالي أو عنند تقوم المجموعة بإلغاء االعتراف بموجود مالي عند انتهاء الحقوق التعاقدية الستالم التدفقات النقدية للموجود ال

 الجوهري لجميع مخاطر ومنافع الملكية لذلك الموجود الماليت
 

ي في بننود لتغير الجوهرلغاء أو انتهاء االلتزامات المحددة في العقدت يعتبر ايتم إلغاء االعتراف بالمطلوبات المالية عند االعفاء أو إ
 راف بالتزام مالي جديدتتأداة الدين كانهاء لاللتزام األصلي واالع
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 القيمةفي نخفاض اال 3-2
 

 الموجودات المالية
 

لمطففةت ة بالتكلفة اعلقة بالموجودات المالية المسجلتقوم المجموعة بتقييم على أساس استطالع المستقبل خسائر االئتمان المتوقعة المت
كيفينة  2-5-2تعتمد طريقة انخفاض القيمة المطبقة على ما إذا كانت هناك زيادة كبيرة في مخاطر االئتمانت يعنرض االيضناح رقنم 

 تحديد المجموعة لطريقة انخفاض القيمة للذمم المدينة اآلخرىت
 

دولي ي المعينار النتطب  المجموعة النهج المبسط لتوفير خسائر االئتمان المتوقعة المنصوص عليها فبالنسبة للذمم المدينة التجارية، 
ًء منن االثبنات والتي تتطلب استخدام مخصص الخسارة المتوقعة على مدار عمر جميع الذمم المدينة التجارية ابتندا 9للتقرير المالي 

 األولي للذمم المدينةت
 

 موجودات غير مالية
 

جنود مثنل والمجموعة في تاريخ كل تقرير مالي بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على االنخفاض في قيمة األًصلت وفنى حنال تقوم 
د بلنة لالسنترداهذا المؤشر، أو في حال توجب القيام باختبار سنوي لالنخفاض في القيمة لألصل، تقنوم المجموعنة بتقندير القيمنة القا

يمنة عنند ستبعاد والقالسترداد لألصل هي القيمة العادلة لألصل أو للوحدة المدرة للنقد ناقصا تكاليف االلألصلت تكون القيمة القابلة ل
لشنركة لدفقات نقدينة تأيهما أعلىت يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لكل أصل على حدة إال إذا كان األصل ال ينتج عن   -االستخدام 

 قدية الناتجة عن موجودات أخرى أو مجموعة من الموجوداتتمستقلة إلى حد كبير عن التدفقات الن
 

ها ة وينتم تخفيضنعندما تكون القيمة الدفترية للموجودات أو الوحدة المولدة للنقد تتجناوز قيمتهنا الدفترينة تعتبنر الموجنودات منخفضن
 للقيمة القابلة لالستردادت

 
 عندل خصنم يعكننسينة المقندرة المسننتقبلية إلنى قيمهنا الحالينة باسننتخدام موعنند تقينيم القيمنة قينند االسنتعمال، ينتم خفنض التنندفقات النقد

اد، اليف االسنتبعتقييمات السوق الحالية من حيي القيمة الزمنية للمال والمخاطر المتصلة باألصلت ولتحديد القيمنة العادلنة نناقص تكن
مت ج تقينيم مالئنثل هذه المعامالت يتم استخدام نموذيتم أخذ معامالت السوق األخيرة في الحسبانت وفي حال عدم التمكرن من تحديد م

 يمنة العادلنةتيتم تعزيز هذه الحسابات من خالل مضاعفات التقييم وأسعار أسهم الشركات المتداولة علنا أو أي مؤشنرات متنوفرة للق
 تعتمد المجموعة في احتساب االنخفاض في القيمة على الموازنات التفصيلية والتوقعات المستقبليةت

 
يخ كنل تقرينر المنوجزة الموحندةت ينتم عمنل تقينيم فني تناراالولينة يتم اثبات خسائر االنخفاض في القيمنة فني قائمنة الخسنارة الشناملة 

لمؤشنر، التحديد فيما إذا كان هناك أي مؤشر على عدم وجود خسائر انخفاض قيمة مسجلة مسبقاً أو تقلصهات وفي حنال وجنود هنذا 
ً االقابلة لالسترداد من األصل أو وحدة مدرة للنقدت يتم عكس قيد خسنارة انخفناض القيمنة  تقوم الشركة بتقدير القيمة  ـ لمسنجلة مسنبقا

ض خسارة انخفنا فقط إذا ـ كان هناك أي تغير في االفتراضات التي استخدمت لتحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل منذ إثبات آخر
دفترينة وز القيمنة الال تتجاوز القيمة الدفترينة لألصنل القيمنة القابلنة لالسنترداد وال تتجنافي القيمةت ويكون عكس القيد محدوداً بحيي 

ا ينتم إثبنات هنذالتي سب  تحديدها ـ بعد طرح االستهالك ـ  فيما إذا تم إثبات خسارة انخفاض القيمة لألصنل فني السننوات السنابقةت و
تم ذه الحالنة، تنهنة إال إن تنم تحمينل األصنل بالقيمنة المعناد تقييمهنا، وفني العكس في قائمة الخسارة الشاملة األولينة المنوجزة الموحند

 معاملة هذا العكس كزيادة إعادة تقييمت 
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 اإليرادات من العقود مع العمالء 3-3
 

 بيع ممتلكات (أ
 

لندولي ار اتثبت المجموعة اإليرادات من العقود مع العمالء بناًء علنى نمنوذج منن خمنس خطنوات علنى النحنو المبنين فني المعين
 :15للتقرير المالي رقم 

 
عنايير يجنب تحديد العقود مع العمالء: العقد هو اتفاقية ت عقد بنين طنرفين أو أكثنر تؤسنس حقوقًنا وتعهندات وتضنع م –1الخطوة 

 الوفاء بهات
 

مات إلننى أو خند تحديند التزامننات األداء فني العقند: إن التننزام األداء هنو وعنند فني العقند مننع العمينل بتحوينل بضننائع –2الخطنوة 
 العميل;

 
ل البضنائع أو تحديد سعر المعاملة: سعر المعاملة هو المقابل المالي الذي يتوقع أن تسنتحق  المجموعنة مقابنل تحوين - 3الخطوة 

 الخدمات المصرح بها إلى العميل، باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن الغيرت
 

احنند، ء فنني العقنند: فنني العقنند الننذي ينطننوي علننى أكثننر مننن التننزام أداء وتخصننيص سننعر المعاملننة اللتزامننات األدا - 4الخطننوة 
قابنل الوفناء ستخصص المجموعة سعر المعاملة لكل التزام أداء بمبلغ يساوي المقابل المالي الذي يتوقع أن تستحق  المجموعة م

 بكل التزام أداءت
 

 االعتراف باإليراد عندما تفي المنشآت بالتزام أداءت - 5الخطوة 
 

 تغطي المجموعة التزام األداء وتعترف باإليراد بمرور الوقت، عند الوفاء بفحد الشروط التالية:
 

 يستلم ويستهلك العميل في نفس الوقت المزايا الناتجة عن أداء المجموعة عند التنفيذت ت1
 

 ي شكل أداء المجموعة أو يحسرن األصل الخاضع لسيطرة العميل عند إنشاء األصل أو تحسين ; ت2
 

ي ن أداء المجموعنة ال يترتنب علين  أي موجنودات للمجموعنة منع أي اسنتخدامات بديلنة، ويكنون للمجموعنة حن  نافنذ فنإ ت3
 استالم دفعات لألداء المنجز حتى تاريخ ت

 
 زام األداءتبالنسبة اللتزامات األداء التي ال يتم عندها استيفاء أحد الشروط أعاله، يتم اثبات اإليراد عند الوفاء بالت

 
لنى المقابنل د وفاء المجموعة بالتزام أداء من خالل تسليم البضائع أو الخدمات المصرح بها، ينتج عن ذلك أصل عقند قنائم ععن

 ام العقدتالمالي المحق  من األداءت عندما تتجاوز المبالغ المفوترة للعميل قيمة اإليرادات المثبتة، ينشف عن ذلك التز
 

 العقدت لمقابل المستلم أو المدين، مع االخذ بعين االعتبار شروط الدفع المحددة فيتقاس اإليرادات بالقيمة العادلة ل
 

دية مننافع اقتصنا تثبت اإليرادات في قائمة الخسارة الشاملة الموجزة الموحدة األولية إلى الحد الذي يكون في  من المحتمل تندف 
 والتكاليف بصورة يعتمد عليهات إلى المجموعة ويمكن، إذا اقتضى األمر، أن يتم قياس اإليرادات 

 
ر تداولنةت وتظهنتظهر التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة التي تفوق فواتير العقنود غينر المكتملنة المتضنمنة فني الموجنودات الم

 الفواتير التي تفوق التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة للعقود غير المكتملة ضمن المطلوبات المتداولةت 
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 لخدماتتقديم ا (ب

 
 تتم تلك الخدمايتم اثبات إيرادات إدارة المراف  وتنفيذ برامج التعليم والدورات التدريبية وخدمات إدارة العقارات عند تقدي

 
 تكلفة اإليرادات 3-4

 
ة، ل الفتنرة خنالتمتلك المجموعة عدداً كبيراً من قطع األراضي المنفصلةت ولتحديد تكلفة اإليرادات المرتبطة بقطع األراضي المباع

حنص هنذه تقوم اإلدارة بتقدير تكاليف البنية التحتينة لكامنل مشنروع التطنويرت ينتم تخصنيص تلنك التكناليف لكنل قطعنة أرضت ينتم ف
د تكناليف التقديرات بشكل منتظم كما يتم تعديلها عندما تستدعي الحاجة ذلكت قند ينؤدي تغينر جنوهري فني هنذه التقنديرات إلنى وجنو

 في الفترات المستقبلية فيما يتعل  باإليرادات المثبتة في فترات سابقةتإضافية يتم تسجيلها 
 

 كلفنة اإلينرادتشمل تكلفة إيرادات مشاريع الفلل السكنية تكلفة األرض والتطنوير وتكناليف الخندمات األخنرى ذات العالقنةت وتعتمند ت
عتمنند تكنناليف إجمننالي التكلفننة اإلجماليننة لكننل حنندةت وتعلننى نسننبة التكلفننة المتكبنندة حتننى تاريخنن  فيمننا يتعلنن  بالوحنندات المباعننة إلننى 

 ماتت لتقديم الخد اإليرادات من إدارة المراف  والبرامج التعليمية الدورات التدريبية وخدمات إدارة العقارات على التكلفة الفعلية
 

 عقارات استثمارية 3-5
 

 مجموعنة كعقنارء رأس المنال أو كليهمنا والنذي ال تشنغل  اليتم تصنيف العقار المملوك لتحقي  إيرادات إيجار طويلة األجل أو إلنما
سنتثماريةت ااستثماريت تتضمن العقنارات االسنتثمارية العقنارات التني ينتم إنشناؤها أو تطويرهنا السنتخدامها فني المسنتقبل كعقنارات 

 ويقاس العقار االستثماري بتكلفت  بما في ذلك تكاليف الصفقة وتكاليف االقتراض عند اللزومت
 
ين بنيحسب كنالفرق )تم إلغاء إثبات العقارات االستثمارية عند استبعادهات يتم إدراج أي ربح أو خسارة تنشف عن إلغاء إثبات العقار ي

 تصافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في الدخل الشامل في الفترة التي يتم فيها إلغاء إثبات العقار
 

التصننيف  ستثماري، فإن  يعاد تصنيف  كممتلكات ومعندات وتصنبح تكلفتن  الدفترينة فني تناريخ إعنادةفي حال شغل المالك أي عقار ا
ر بنية لبدء بالتطوياهي التكلفة للمحاسبة عن  الحقاً كممتلكات ومعداتت عندما يتم إجراء تغيير في استخدام العقار االستثماري بدليل 

 بتكلفت  الدفترية للمحاسبة عن  الحقاً كعقار قيد التطويرت البيع، يتم تحويل العقار إلى عقار قيد التطوير
 

 عقارات قيد التطوير 3-6
 

 البينع ويعناد تنشف عقارات المجموعة قيد التطوير عنندما يوجند تغينر فني اسنتخدام العقنار االسنتثماري بندليل البندء فني التطنوير بنينة
افي التكلفنة أو صنينة كمنا فني تناريخ إعنادة تصننيفهات وتقيند الحقناً بتصنيف العقارات اإلستثمارية كعقارات قيد التطوير بقيمها الدفتر

ً القيمة القابلة للتحق  أيهما أقلت إن صافي القيمة القابلة للتحق  تمثل سعر البيع التقديري فني السنياق العنادي ل التكناليف  لنشناط ناقصنا
 المتبقية إلكمال إعادة التطوير ومصاريف البيعت

 
 عقارات استثمارية .4

 
 2018يونيو  30  

 (مدققة)غير 
 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(
     
 2,399,398,009  2,424,196,064  يناير  1

 24,798,055  10,885,443   إضافات وتكلفة البنية التحتية
     

 2,424,196,064   2,435,081,507  2017ديسمبر  2018/31يونيو  30
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قنيرم مسنتقل ملينار لاير سنعودي منن قبنل م 5.93بقيمنة  2017مارس  31مارية للمجموعة في تم تقيم القيمة العادلة للعقارات االستث
لينار لاير سنعودي م 5.93(ت وتعلم إدارة المجموعة أيضاً أن القيمة العادلة البالغنة JLLمؤهل مهنياً وهو النج السال إنكوربوريتد )

 ت 2018يونيو  30تقارب القيمة العادلة كما في 

 
 لتطويرقيد اعقارات  .5

 
 2018يونيو  30  

 (مدققة)غير 
 2017ديسمبر  31 

 معدلة(/  مدققة)
     
 112,626,215  156,639,230  يناير  1

 43,991,929  24,210,916   بناء الفللتتعل  بشكل رئيسي بإضافات، 

 4,236,540  -  االستحواذ على شركة تابعة

 4,215,454) ( 13,813,272) ( استبعادات
     

 156,639,230  167,036,874   2017ديسمبر  31 / 2018يونيو  30

 
اء ت وتتعلن  هنذه المشناريع ببنن2017، واف  مجلس اإلدارة علنى إطنالق مشنروعي العقنارات الجديندين فني عنام 2016ديسمبر في 

فات بشكل تتعل  ياالضا سكنيةتال فللها، أطلقت المجموعة مشروع 2017وبيع الفلل السكنية وقطع األراضي المطورةت وخالل عام 
 رئيسي بدفعات مقدمة ودفعات حسب العمل المنجز في المشروع للمقاولت

 

 إستثمار تمت المحاسبة عنه بطريقة حقوق الملكية .6

 
  حصة الملكية 

 
 يونيو  30

2018 

 ديسمبر  31

2017 

 يونيو  30

2018 

 ديسمبر  31

2017 

 )مدققة( (مدققة)غير   (مدققة)غير  

مار في شركات تمت المحاسبة عنها استث

 بطريقة حقوق الملكية

 
   

     

شركة مكارم للضيافة المحدودة )ومكارم 
 7,638,592 7,628,592 %50 %50 للضيافةو(

 
 فيما يلي حركة االستثمار في مكارم للضيافة:

 
 2018يونيو  30  

 (مدققة)غير 
 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(
     
 917,873) ( 7,638,592  يناير  1

 17,500,000  -  اإلضافات

 239,384) ( 10,000) ( للضيافة شركة مكارمالحصة في صافي خسارة 

 8,704,151) ( -  تعديالت لألرباح المؤجلة
     

 7,638,592  7,628,592  2017ديسمبر  31 / 2018يونيو  30

 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزة الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )باللاير السعودي(
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ا التي تمت المحاسبة عنها بطريقنة حقنوق الملكينة كمنا فني وللفتنرة/ للسننة فيما يلي ملخص للمعلومات المالية للشركات المستثمر به
 المنتهية في ذلك التاريخ:

 

بلد التأسيس / 

المركز الرئيسي 

 اإليرادات المطلوبات موجودات للنشاط

 صافي 

 الخسارة

  2018يونيو  30

 (مدققة)غير 

     

 (20,000) - 879,141 54,944,627 السعودية مكارم للضيافة

      

  2017ديسمبر  31

 (مدققة)

     

 (478,768) - 3,178,482 57,257,892 السعودية مكارم للضيافة

      

 أماك
 

لينون م 17، واف  مجلس إدارة الشركة على االستحواذ المقترح على الحصنة المتبقينة منن رأس منال أمناك مقابنل 2017خالل عام 
مناك من الطرفين جميع اإلجراءات النظامية المطلوبة، وأسست الشنركة سنيطرة علنى أ، أنهى كل 2017لاير سعوديت وخالل عام 

ي قائمنة وتسجيل ربح فن 2017ديسمبر  31ت نتيجة لذلك، قامت المجموعة بتوحيد نتائج أماك كما في 2017ديسمبر  31ابتداًء من 
فترينة فني لاير سنعودي متعلن  بزينادة القيمنة الد ملينون 12.26بقيمنة  2017ديسنمبر  31للسنة المنتهينة فنيالدخل الشامل الموحدة 

قنادرة  المتبقيةت وكانت الشنركة %50من حصة ملكية أماك وإعادة قياس نسبة  %50االستثمار في أماك عن االستحواذ على نسبة 
مناك أت  فني على الحصول على سعر صفقة ما أدى إلى تحقي  أرباح حيي لم يكن المساهم اآلخر مهتمناً فني االسنتمرار فني مسناهم

 ألنها تقع في الرياض وتقع العقارات التطويرية ألماك ومكان العمليات في المدينة المنورةت
 

 فيما يلي حركة االستثمار في شركة أماك:
 2018يونيو  30  

 (مدققة)غير 
 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(
     

 26,775,179  -  يناير  1الرصيد في 

 908,179) ( -  الحصة في صافي خسارة أماك

إضافية من  %50لالستحواذ على نسبة  %50إعادة قياس حصة ملكية بنسبة 
 الملكيةت

  
- 

  

1,059,135 

 26,926,135) ( -  %50تعديل االستحواذ على حصة ملكية إضافية بنسبة 

 -  -  2017ديسمبر  31/ 2018يونيو  30
 

 تجارية  المدينة الذمم ال .7
 2018يونيو  30  

 (ةمدقق)غير 
 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(
     

 6,284,646  6,750,348  ذمم مدينة متعلقة ببيع عقارات

 13,650,230  13,331,080  عمالء متاجرة آخرون مقابل خدمات

  20,081,428  19,934,876 

 1,560,750) ( 1,560,750) ( ناقصا: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

  18,520,678  18,374,126 

 3,063,071) ( 3,108,300) ( اقصاً: أقساط تستح  بعد سنة واحدةن
     
  15,412,378  15,311,055 

 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزة الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )باللاير السعودي(
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 مخصص الديون المشكوك في تحصيلها: في حركةالفيما يلي 
 
 2018يونيو  30  

 (مدققة)غير 
 2017ديسمبر  31 

 )مدققة(
     

 1,557,750  1,560,750  يناير  1الرصيد في 

 3,000  -  ل الفترة/السنةالمخصص خال
     

 1,560,750  1,560,750  2017ديسمبر  31/ 2018يونيو  30

 

 التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة للعقود غير المكتملة .8

 
2018يونيو  30    

(مدققة)غير   
2017ديسمبر  31   

معدلة(مدققة/ )  
     

 4,215,454  18,028,726  تكاليف متكبدة لعقود مكتملة

 3,089,641  8,503,831  األرباح المقدرة
     
  26,532,557  7,305,095 

 4,046,695) ( 12,588,343) ( حتى تاريخ ينزل: المبالغ المفوترة 
     
  13,944,214  3,258,400 

 
 تم قيد المبالغ المذكورة أعاله في قائمة المركز المالي األولية الموجزة الموحدة كما يلي:

 
2018يونيو  30    

(مدققة)غير   
2017ديسمبر  31   

معدلة(مدققة/ )  
     

 3,733,407  14,785,194  تكاليف متكبدة وأرباح مقدرة تجاوزت فواتير عقود غير مكتملة

 475,007) ( 840,980) ( فواتير تجاوزت التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة لعقود غير مكتملة
     
  13,944,214  3,258,400 

 
 استثمارات قصيرة األجل .9

 
2018يونيو  30    

(مدققة)غير   
2017ديسمبر  31   

 )مدققة(
     

 542,591,389  442,706,722  ودائع مرابحة

 
ت أشنهر االستثمارات في ودائع مرابحة ذات تواريخ اسنتحقاق أصنلية لسنتة 2017ديسمبر  31يمثل االستثمار قصير األجل كما في 

ى بننوك مرابحنة ذات تنواريخ االسنتحقاق ثالثنة أشنهر أو أقنل ضنمن النقند ومنا يعادلن ت ينتم إينداع ودائنع مرابحنة لند وتعرض ودائع
صنلت الشنركة ، ح2017سننة تجارية محلية وتقوم باللاير السعوديت تدر ودائع مرابحة دخالً مالياً بمعدالت السوق الثابتنةت وخنالل 

ملينون لاير سنعوديت إن هنذا التسنهيل معنزز بضنمانات مقابنل  130محلني يبلنغ على تسهيل قرض طوينل األجنل منن بننك تجناري 
الي لنم ، لنم تسنتخدم المجموعنة التسنهيل المنذكور وبالتن2017ديسنمبر  31و 2018يونينو  30كما في ودائع مرابحة بنفس القيمةت و

 يكن هناك قيود على ودائع مرابحةت
 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزة الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )باللاير السعودي(
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 في حكمه النقد وما  .10
2018يونيو  30    

(ةمدقق)غير   
2017ديسمبر  31   

 )مدققة(
     

 10,000  77,696  نقد في الصندوق
 82,710,258  79,253,998  نقد لدى البنك
 30,015,750  85,080,326  (9)ايضاح  ودائع مرابحة

     
  164,412,020  112,736,008 

 
 ماليناً لمرابحة دخالً اون مقومة باللاير السعوديت ت در ودائع يتم إيداع ودائع المرابحة والنقد لدى البنوك مع بنوك تجارية محلية، وتك

 بمعدالت السوق السائدةت
 

 ذات عالقةجهات معامالت وأرصدة  .11

 
 ذات عالقةجهات معامالت مع 

 
 مالينةذات العالقنة التني تمنت فني سنياق العمنل الطبيعني للشنركة والمدرجنة ضنمن المعلومنات الالجهات تتلخص أهم المعامالت مع 

 جزة الموحدة األولية كما يلي:المو
 

 

 معامالت أخرى مع شركات تابعة

 
 30دي )ملينون لاير سنعو 1.4بقيمة  ، قدمت مدرار مشروعاً وخدمات استشارية للشركة2018يونيو  30خالل الفترة المنتهية في 

 الموجزة الموحدة المرفقةت األولية مليون لاير سعودي( وقد تمت إستبعادها من القوائم المالية 0.5: 2017يونيو 
 

 2.1منة ، دفعت الشركة مقابل إدارة المشروع ومصناريف أخنرى بالنيابنة عنن أمناك بقي2018يونيو  30وخالل الفترة المنتهية في 
ة الموحندة المنوجزاألولينة مليون لاير سعودي( وقد تمت إستبعادها من القنوائم المالينة  1.8: 2017يونيو  30 سعودي )مليون لاير

  المرفقةت

 فترة الستة أشهرة المنتهية في   فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

  

 يونيو 30

2018 

 ( مدققة )غير 

 يونيو 30 
2017 
 (مدققة  )غير 

 يونيو 30 

2018 

 ( مدققة )غير 

 يونيو 30 
2017 
 (مدققة  )غير 

         

مكافآت أعضاء مجلس 
ف اإلدارة والمصاري

 ذات العالقة

 

 

 

523,271 

  

 

1,272,125 

  

 

1,905,845 

  

 

2,544,252 

مكافآت موظفي اإلدارة 
 العليا

 

 

 

1,876,663 

  

 

3,386,552 

  

 

3,753,327 

  

 

7,208,216 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزة الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )باللاير السعودي(
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 مكافآت نهاية الخدمة للموظفين .12

 
 وصف عام للخطة 12-1

 
 سعوديةتالمملكة العربية ال تطب  الشركة خطط مكافآت نهاية خدمة غير ممولة ومعتمدة لموظفيها وفقاً لشروط نظام العمل في

 
2018يونيو  30    

(مدققة)غير   
2017ديسمبر  31   

 )مدققة(
     

 9,805,268  10,232,040  خطة مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

 
 االفتراضات االكتوارية 12-2

 
2018يونيو  30    

(مدققة)غير   
2017ديسمبر  31   

 )مدققة(
     

 %3.9  %3.9  نسبة الخصم
 %5  %5  زيادات الرواتب المستقبلية / المعدل المتوقع لزيادات الرواتب

 %0.65  %0.65  معدل الوفيات
 %9.9  %9.9  حركة الموظفين / معدل االنسحاب

 سنوات 60  سنوات 60  سن التقاعد

 

 الزكاة .13

 
ن بنط زكننوي مجمنع علننى أسناس موحنندت إملزمنة بتقننديم ر ⁒100، فنإن الشننركة وشنركاتها التابعننة المملوكنة بنسننبة 2017مننذ عننام 

لتابعنة ، قامنت الشنركات ا2017ملزمة بتقديم ربط زكوي بشكل منفصلت قبنل عنام  ⁒100الشركات التابعة المملوكة بنسبة أقل من 

زكناة بتقديم إقرارات زكوية منفصنلة علنى أسناس غينر موحندت تتنفلف المكوننات الرئيسنية للوعناء الزكنوي لكنل شنركة وفن  نظنام ال
ترينة يبة الدخل من حقنوق المسناهمين والمخصصنات فني بداينة السننة والندخل المعندل ناقصناً االقتطاعنات لصنافي القيمنة الدفوضر

 للممتلكات والمعدات والعقارات االستثمارية وعقارات قيد التطوير واالستثماراتت 
 

 الزكاة للفترة/ السنةتمصروف لوصول إلى لتم تعديل بعض هذه المبالغ 
 

 مخصص الزكاة هي كما يلي:في كة حرالإن 
 
2018يونيو  30    

(مدققة)غير   
2017ديسمبر  31   

 )مدققة(
     
 13,551,794  15,165,159  يناير  1

     المخصص:
 11,616,262  6,734,880  الحالية للفترة/السنة 

 2,678,133  -  للسنوات السابقة
 876,264  -  االستحواذ على شركة تابعة 

 13,557,294) ( 236,759) ( دفوعات الم
     

 15,165,159  21,663,280  2017ديسمبر  31 / 2018يونيو  30

 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزة الموحدة  األولية إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترتي الثالثة والستة أشهر المنتهيتين في 
 )باللاير السعودي(
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 وضع الربوطات
 

م،  2018أبريننل  30حتننى سننارية وحصننلت علننى شننهادات زكنناة  2016للسنننوات حتننى بتقننديم إقراراتهننا الزكويننة قامننت الشننركة 
فقند قامنت 2017امنا بالنسنبة لعنام بعند اسنتكمال بعنض المتطلبنات اإلجرائينةت الزكنوي  إقرارهناالتي لنم تقندم شركة الغراء باستثناء 

      اة سننارية حتننىوحصننلت علننى شننهادة زكنن %100الشننركة بتقننديم اقننرار زكننوي موحنند للشننركة وشننركاتها التابعننة المملوكنن  بنسننبة 
سننوات للالهيئنة العامنة للزكنة والندخل منن طنا ربالشركة استلمت ، 2017ديسمبر  31خالل السنة المنتهية في مت 2019أبريل  30
ص تخنمليون لاير سعودي تتعل  بشنكل أساسني بتعنديالت  2.68التزام زكاة إضافي بقيمة تطالب بموجبها ب 2014إلى  2011من 

وي زكنان االقنرار الخسنائر متراكمنة واسنتثماراتت قيند التطنوير وأربناح غينر محققنة منن بينع عقنارات وما قبل التشغيل مصاريف 
وي لعنام مازالت قيد المراجع  من قبل الهيئةت قامنت شنركة مندرار ايضنا بتقنديم اقارهنا الزكن2017الى  2015للشركة لالعوام من 

الهيئنة ربطناً  درتص، أ2017 معا لخالو، كلذ علی وةعالت  م2019أبرينل  30وحصلت علنى شنهادة زكناة سنارية حتنى  2017
بحسنننميات منننن  ساسيأ لبشک ةطتبرم وديسعلاير  ونملي 1.56 بمبلغ ضافيةإ ةکازبننن طالبنننت بموجبننن لشنننركة أمننناك  2015 ملعا

الل إضنافي خنشركة أمناك مخصنص ت سجلت الشركة والعقار قيد التطويرومقابل حصة الشركة األم الخيرية هللا دعب كلملامؤسسة 
 2016لعننامي إضننافية ربوطننات  أي شننركةالشننركات التابعننة األخننرى للتسننتلم ت لننم اعتراضننها لنندى الهيئننةالعننام الماضنني وقنندمت 

 ت2017و
 

 رأس المال .14
 

ن رأس مننال الشننركة البننالغ 2017ديسننمبر  31و 2018يونيننو  30كمننا فنني  مليننون لاير سننعودي مننن  3,393,000,000، يتكننور
 تسهملاير سعودي لكل  10بالكامل بقيمة  سهم مدفوع 339,300,000

 

 خسارة السهم .15
 

عننن طرينن  قسننمة صننافي  2017و 2018يونيننو  30أشننهر المنتهيتننين فنني والسننتة  ثننةالثال تننم احتسنناب الخسننارة لكننل سننهم لفترتنني
 الخسارة العائدة إلى مالك الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل تلك الفتراتت

 

 قطاعيةالمعلومات ال .16
 

ألعمننال تيجية للشننركةت تقنندرم وحنندات النندى المجموعننة أربعننة قطاعننات كمننا هننو مبننين أدننناه، والتنني تعتبننر وحنندات األعمننال االسننترا
نسبة لكل من االستراتيجية خطوط خدمات مختلفة، وتتم إدارتها بشكل منفصل ألنها تتطلب استخدام استراتيجيات تسوي  مختلفةت بال

قنلت يصنف وحدات األعمال االستراتيجية، تقنوم إدارة المجموعنة العلينا بفحنص تقنارير اإلدارة الداخلينة بشنكل ربنع سننوي علنى األ
 الملخص التالي عمليات كل من قطاعات المجموعة التشغيلية:

 
ينة لمملكنة العربايمثل قطاع التطوير العقاري األنشطة المتعلقة بالتنمينة العقارينة والمندن االقتصنادية ومشناريع التنمينة االخنرى فني 

 السعوديةت 
 

وعنننة ت تمنننت المحاسنننبة عنهنننا بطريقنننة حقنننوق الملكينننة للمجميمثنننل قطننناع االسنننتثمار المركنننز المنننالي والنتنننائج المالينننة السنننتثمارا
 واالستثمارات األخرى قصيرة األجل في المملكة العربية السعوديةت 

 
 ة فني المملكنةتمثل خدمات االستشارة واإلدارة العقارية األنشطة المتعلقة بمجموعة واسنعة منن خندمات االستشنارة واإلدارة العقارين

 العربية السعوديةت 
 

عربيننة ي المملكننة الطنناع التنندريب والتعلننيم التنفيننذي األنشننطة المتعلقننة بالعدينند مننن البننرامج التنفيذيننة والتعليميننة والتدريبيننة فننيمثننل ق
 السعوديةت 

 
ننود لنتنائج علنى بيتم عرض النتائج القطاعية على اإلدارة العليا )رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفينذي والمندير المنالي(ت وتشنتمل ا

 مباشرة بفحد البنود باإلضافة إلى بنود يمكن توزيعها على أساس معقولت متعلقة
إن المعلومات المتعلقة بنتائج كل قطاع تشغيلي مبينة أدناهت يتم قياس األداء بناًء على إيرادات القطناع وصنافي النربح كمنا هنو مبنين 

 30رض الجدول أدناه معلومات قطاعية مختارة اعتباراً منن ضمن تقارير اإلدارة الداخلية التي تم فحصها من قبل اإلدارة العليات يع
 :2017 و 2018يونيو  30أشهر المنتهية في الستة  تيولفتر 2017ديسمبر  31و 2018يونيو 



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 )شركة مساهمة سعودية(
 

 الموجزة الموحدة األولية  إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 التطوير 

 االستثمار العقاري
خدمات االستشارة 

 واإلدارة العقارية

التعليم العملي 

 المجموع الحذف والتدريب
       (مدققة)غير  2018يونيو  30كما في 

 2,435,081,507 - - - - 2,435,081,507 عقارات استثمارية

 167,036,874 - - - - 167,036,874 عقارات قيد التطوير

 7,628,592 - - - 7,628,592 - إستثمار تمت المحاسبة عن  بطريقة حقوق الملكية

 442,706,722 - - - 442,706,722 - استثمارقصير األجل

 3,307,746,926 1.176.475 6,484,829 12,249,234 535,415,640 2,752,420,748 الموجودات مجموع

       )معدلة( 2017ديسمبر  31كما في 

 عقارات استثمارية
  

2,424,196,064   - - - -   2,424,196,064   

 156,639,230 - - - - 156,639,230 عقارات قيد التطوير

  7,638,592  - - -  7,638,592 -   بطريقة حقوق الملكيةإستثمارتمت المحاسبة عن

    542,591,389   - - -    542,591,389 - استثمار قصير األجل

 3,321,477,958 (554,350)   9,546,685   13,988,539  580,245,731 2,718,251,353 مجموع الموجودات
       

       (مدققة)غير  2018يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 17,534,765 (657,082) 1,498,221 2.552.890 - 14,140,736 إجمالي إيرادات القطاع

 - 657,082 - (657,082) - - اإليرادات من المعامالت بين القطاعات

       

 17,534,765 - 1,498,221 1,895,808 - 14,140,736 اإليرادات من العمالء الخارجيين
       

       توقيت اإليرادات

 4,305,777 - 1,498,221 1,895,808 - 911,748 في وقت معين

 13,228,988 - - - - 13,228,988 مع مرور الوقت
       

 14,140,736 - 1,895,808 1,498,221 - 17,534,765 

 الدخل من ودائع مرابحة واستثمار قصير األجل
 

- 

 

3,031,354   
 

- 
 

- 
 

- 
 

3,031,354 

 (5,000) - - - (5,000) - الحصة من الخسارة في شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية

 (537,372) - (20,013) (11,374) - (505,985) استهالك و إطفاء

 (3,661,121) - - (22,068) - (3,639,053) مصروف الزكاة

 (9,267,363) - (1,494,093) (1,003,165) 3,026,354 (9,796,459) صافي )الخسارة( الدخل



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 ودية()شركة مساهمة سع
 

 الموجزة الموحدة األولية  إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 التطوير 

 االستثمار العقاري
خدمات االستشارة 

 واإلدارة العقارية

التعليم العملي 

 المجموع الحذف والتدريب

)غير  2017يونيو  30فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 (مدققة
      

 8,433,588 - 4,036,692 4,128,846 - 268,050 إجمالي إيرادات القطاعات 
 - - - - - - اإليرادات من المعامالت بين القطاعات

       اإليرادات من العمالء الخارجيين
 8,433,588 - 4,036,692 4,128,846 - 268,050 إجمالي إيرادات القطاعات 

       توقيت اإليرادات
 8,433,588 - 4,036,692 4,128,846 - 268,050 في وقت معين

 - - - - - - مع مرور الوقت
       
 268,050 - 4,128,846 4,036,692 - 8,433,588 
       

 2,658,542 - - - 2,658,542 - الدخل من ودائع مرابحة ألجل واستثمار قصير األجل
الحصة من الخسارة في شركات مستثمر بها بطريقة حقوق 

 (690,463) - - - (690,463) - الملكية
 (614,429) - (27,120) (5,275) - (582,034) استهالك و إطفاء
 (3,310,847) - - (73,780) - (3,237,067) مصروف الزكاة

 (9,442,049) - 382,289 (615,156) 1,968,079 (11,177,261) صافي )الخسارة( الدخل
 

  2018يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

       )غير مدققة(

 26,750,862 (1,382,415) 1,825,726 5,235,791 - 21,071,760 اإليرادات من المعامالت بين القطاعات

 - 1,382,415 - (1,382,415) - - اإليرادات من العمالء الخارجيين

 21,071,760 - 3,853,376 1,825,726 - 26,750,862 

       توقيت اإليرادات

 7.523.400 - 1,825,726 3,853,376 - 1.844.298 في وقت معين

 19.227.462 - - - - 19.227.462 الوقتمع مرور 

       
 21,071,760 - 3,853,376 1,825,726 - 26,750,862 
       

 5,764,201 - - - 5,764,201 - الدخل من ودائع مرابحة ألجل واستثمار قصير األجل

 (10,000) - - -  (10,000)      - الحصة من الخسارة في شركات مستثمر بها بطريقة حقوق الملكية

 (1,110,371) - (40,360) (24,146) - (1,045,865) استهالك و إطفاء

 (6,734,880) - - (86,265) - (6,648,615) مصروف الزكاة

 (23,170,043) - (3,869,952) (1,808,737) 5,754,201 (23,245,555) صافي )الخسارة(/الدخل



 شركة مدينة المعرفة اإلقتصادية

 ودية()شركة مساهمة سع
 

 الموجزة الموحدة األولية  إيضاحات حول القوائم المالية

  2018يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 
 )باللاير السعودي(
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 التطوير 

 االستثمار العقاري
ة خدمات االستشار

 واإلدارة العقارية

التعليم العملي 

 المجموع الحذف والتدريب
 

       (مدققة)غير  2017يونيو  30فترة الستة أشهر المنتهية في 

 17,118,914 (000, 498) 9,173,606 7,907,208 - 536,100 اإليرادات من العمالء الخارجيين

 - 000, 498 -   )000, 498) - - اإليرادات من المعامالت بين القطاعات
       

 536,100 - 7,409,208 9,173,606 - 17,118,914 

       

       

 17,118,914 - 9,173,606 7,409,208 - 536,100 في وقت معين

 - - - - - - مع مرور الوقت
       

 536,100 - 7,409,208 9,173,606 - 17,118,914 

       

 6,223,014 - - - 6,223,014 - مار قصير األجلالدخل من ودائع مرابحة واستث

 (1,056,135) - - -  (1,056,135) - وق الملكيةقالحصة من الخسارة في شركات مستثمر بها بطريقة ح

 (1,164,914) - (50,606) (17,200) - (1,097,108) استهالك و إطفاء

 (6,096,715) - - (137,977) - (5,958,738) مصروف الزكاة

 (16,413,100) - 1,896,257 (850,393) 5,166,879 (22,625,843) )الخسارة( الدخل صافي

 




