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  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 

        
  (غير مراجعة)الموجزة  األولية الموحدة لقوائم الماليةإيضاحات حول ا

  ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
 

٦ 

 األنشطة - ١
ة  كة مساهمة سعودية("الشركة") هي شر شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصةإن  اض بالمملك ة الري ي مدين مسجلة ف

م  اري رق جل التج ة السعودية بموجب الس اريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢العربي ادر بت ى  ١٠الص ادى األول ـ ١٤١٣جم ق ه  ٤(المواف

  ). م١٩٩٢نوفمبر 

ع أسالك ة  يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لها (يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة") في إنتاج وبي ة مرن ابالت كهربائي وك

ة  ابالت هاتفي ايلون وأسالك وك ة بالن ة مغلف ابالت كهربائي ة وأسالك وك ابالت مطاطي ة وأسالك وك ابالت محوري وأسالك وك

  للتمديدات الداخلية وأسالك وكابالت حاسب وكابالت مقاومة للحريق ومأمونة وكابالت نقل المعلومات والتحكم.
  

  ع في العنوان التالي:إن المكتب المسجل للشركة يق

  ١مشروع البيت، بناية رقم 

  طريق صالح الدين األيوبي

  ٥٨٥صندوق بريد رقم 

  ١١٣٨٣الرياض 

  المملكة العربية السعودية

، م. يتم توحيد القوائم المالية لهذه الشركات التابعة٢٠١٧ يوينو ٣٠في  كما التالية واالستثمارات التابعة الشركاتالشركة  لدى
  .الموجزة الموحدةاألولية في هذه القوائم المالية ستثمارات بالقيمة العادلة، وتسجيل اال

  
      الملكية الحالية ٪ نسبة    

  القانوني الشكل  التابعة الشركة
 يونيو ٣٠
  م٧٢٠١

يونيو  ٣٠
  التأسيس بلد  م٦٢٠١

 السنة
  المالية

الشرق األوسط للكابالت  شركة
  األردن (أ) –المتخصصة 

  
  ١٩٬٩  ١٩٬٩  مساهمة

  
  األردن

  
  ديسمبر ٣١

 والمتوسط العالي للجهد مسك شركة
  (ب)

  مقفلة مساهمة
٥٧٬٥  ٥٧٬٥  

  ديسمبر ٣١  األردن

  
  الخيمة رأس مسك شركة

 مسئولية ذات
  ١٠٠  ١٠٠  محدودة

 العربية االمارات
  المتحدة

  
  ديسمبر ٣١

  

ي   )أ ارس  ٢٨ف ابالت المتخ٢٠١٦م ط للك ة شركة الشرق األوس ة ملكي ادة هيكل دف إع ك األردن)  -صصة م وبه األردن(مس
ا نسبته  دد م ة لع ة القانوني ل الملكي ع وتحوي من األسهم  %٢٩٬١أبرمت الشركة إتفاقية بيع أسهم بموجبها قامت الشركة ببي

س إدارة مسك األردن. في شركة مسك األردن.  ي مجل ا ف يض عدد ممثليه ع األسهم أيضاً من الشركة تخف تتطلب اتفاقية بي
وائم لسيطرة في مسك األردن. الشركة لالسببين فقدان وقد نتج عن هذين  د الق التوقف عن توحي ه قامت الشركة ب اء علي وبن

 .٢٠١٦أبريل  ١المالية لشركة مسك األردن ابتداء من 
وم   )ب ة التق ركة التابع ك للش ركة مس د "ش الي وجه طالع ي  "المتوس ة األف ة داخلي ادة هيكل ةردن بإع روف  جذري بب الظ بس

ادية والاال وظفين قتص ود الم اء عق ة بإنه ركة التابع ل إدارة الش ن قب رارا م رى، ق ور أخ ين أم ن ب من، م ي تتض غيلية الت تش
ودهم بطريقة تتماشى مع مصالح الشركة التابعة. جدد) وتوظيف موظفين( اء عق م إنه ذين ت تحقات الموظفين ال  تم تسديد مس

 م.٢٠١٧ر ومن المتوقع االنتهاء من عملية إعادة الهيلكة في شهر ديسمب
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 السياسات المحاسبية الهامة   -٢

  المعايير المحاسبة المطبقة

م  دولي رق ار المحاسبة ال ا لمعي دة وفق ة الموجزة الموح ة األولي وائم المالي داد الق د من ٣٤تم إع ة المعتم ة األولي ارير المالي : التق

دول ار ال ات المعي ق متطلب م تطبي انونيين، وت بين الق عودية للمحاس ة الس م الهيئ الي رق ر الم ة ١ي للتقري ايير الدولي ق المع : تطبي

م  ر  ١١للتقرير المالي للمرة األولى في إعداد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة ، راجع اإليضاح رق ذي يوضح أث ال

 الموحدة الموجزة. تطبيق هذه المعايير على القوائم المالية األولية

ي  وليةتم إعداد القوائم المالية األ ة ف و  ٣٠الموحدة الموجزة لفترة الثالثة والستة أشهر المنتهي ة  ٢٠١٧يوني ايير الدولي ا للمع وفق

ي  ة ف نة المنتهي من الس رات األخرى وتتض بة للفت ا بالنس الي، أم ر الم ا  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١للتقري ة قوائمه د أعدت المجموع فق

  لهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن ا
  

 

ة  رة الثالث الي لفت ر الم ة للتقري ايير الدولي ا للمع ة الموحدة الموجزة وفق ة األولي وائم المالي داد الق ووفقا لذلك، قامت المجموعة بإع

ي  ة ف هر المنتهي تة أش و  ٣٠والس ي ٢٠١٧يوني ا ف ة كم رات المقارن ات فت ى معلوم افة إل مبر  ٣١، باإلض اير  ١و ٢٠١٦ديس ين

د ٢٠١٦يونيو  ٣٠وفترة الثالثة والستة أشهر المنتهية في  ٢٠١٦ ة، وعن بية الهام ي ملخص السياسات المحاس ين ف م كما هو مب

ي  ا ف دادها كم م إع اير  ١إعداد القوائم المالية الموحدة، فإن قائمة المركز المالي االفتتاحية للمجموعة فقد ت اريخ  ٢٠١٦ين وهو ت

الي، ويتضمن اإليضاح  تحول المجموعة ر الم ة للتقري ايير الدولي ق المع ى تطبي ى  ١١إل ا المجموعة عل ي أجرته ديالت الت التع

ز  ة المرك ك قائم ي ذل ا ف انونيين، بم بين الق عودية للمحاس ة الس ن الهيئ ادرة ع ايير الص ا للمع دة وفق دة المع ة الموح ا المالي قوائمه

ة  ربح أو الالمالي الموجزة الموحدة وقائم ة والستة أشهر  خسارةال رة الثالث ة الموحدة الموجزة لفت دخل الشامل اآلخر األولي وال

ايير  ٢٠١٦يونيو  ٣٠المنتهية في  ذكور للمع ق الم ة الموحدة الموجزة، ونتيجة التطبي ة األولي وق الملكي ي حق وقائمة التغيرات ف

ي الدولية للتقرير المالي فقد تم تعديل قائمة المركز المالي الموحدة ك ا ف اير  ١م ة  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١و ٢٠١٦ين ربح أو وقائم ال

ة الخسارة دخل الشامل اآلخر األولي ة وال ة األولي دفقات النقدي ة الت رة الستة أشهر  الموحدة الموجزة وقائم وجزة لفت دة الم الموح

  .٢٠١٦يونيو  ٣٠المنتهية في 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢
  

  أسس اإلعداد

ذي الموجزة  األولية الموحدةوائم المالية تم إعداد الق ة ال ة الخدم تثناء مخصص تعويضات نهاي ة باس ة التاريخي على أساس التكلف

  ، واالستثمارات المتاحة للبيع التي تقاس بالقيمة العادلة.تم قياسه اكتواريا كما هو مبين في السياسات المحاسبية المذكورة أدناه

  ام على القيمة العادلة للعوض المقدم مقابل البضائع والخدمات.تعتمد التكلفة التاريخية بشكل ع

  أساس التوحيد

 .وشركاتها التابعة المالية للشركة والمنشآت الخاضعة لسيطرة الشركة القوائمالمالية الموحدة على  القوائمشتمل ت

 :يتم تحقيق السيطرة عندما

 على الشركة المستثمر فيها؛ سلطةتمتلك الشركة ال 

 كون الشركة معرضة إلى، أو تمتلك حقوقاً في عوائد متنوعة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ وعندما ت 

 في التأثير على العوائد لطتهالديها القدرة على استخدام س.  

ا ال تزالتقييم إذا كانت  بإعادة تقوم الشركة ى الشركة المستثمر فيه ى أن هنإ تسيطر عل ائق و الظروف عل اك ذا أشارت الحق

 تغييرات على واحد أو أكثر من عناصر السيطرة الثالثة المذكورة أعاله.

ا،  تثمر فيه ركة المس ي الش ويت ف وق التص ة حق ن أغلبي ل م ركة أق دى الش ون ل دما يك ا عن ك تتمفإنه يطرةل ركة  الس ى الش عل

ة  وق التصويت كافي االمستثمر فيها عندما تكون حق ه األنشطة ا لمنحه ة لتوجي درة العملي ا الق من لمناسبة للشركة المستثمر فيه

ين االطرف واحد ي . وتأخذ الشركة بع وق التصويت ف ت حق ا إذا كان يم م ي تقي ائق والظروف ذات الصلة ف ع الحق ار جمي عتب

  السيطرة، بما في ذلك: االشركة المستثمر فيها تكفي لتعطيه

  تصويت لحاملي األصوات اآلخرين؛الشركة التي تمتلك حقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع حقوق الحجم 

  أو األطراف األخرى؛ األخرى األصوات حامليحقوق التصويت المحتملة التي تحتفظ بها الشركة، وغيرها من 

  الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى؛ 

  د أي وقائع وظروف إضافية تشير إلى أن الشركة ك أو تفتق ه األنشطة المنتمتل ة لتوجي درة الحالي ذيالق ت ال ي الوق  اسبة ف

 القرارات، بما في ذلك أنماط التصويت في اجتماعات المساهمين السابقة.يكون فيه حاجة التخاذ

ى الشركة ي د الشركة السيطرة عل دما تفق بدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون للشركة السيطرة على الشركة التابعة وينتهي عن

ي  وعلى وجه التحديد، يتم إدراج، التابعة ة إيرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة ف قائم

ه الدخل الشامل اآلخر الموحدة و الدخلا د في ذي تفق اريخ ال ى الت ى السيطرة وحت ه الشركة عل ذي تحصل في اريخ ال بدءاً من الت

 .الشركة السيطرة على الشركة التابعة
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 تمة)(تالسياسات المحاسبية الهامة  -٢

  (تتمة) أساس التوحيد

ر المسيطرة. إن مجموع  الدخلإن ا ة غي وق الملكي ى حق الكي الشركة وإل ى م داً إل وكل بند من الدخل الشامل اآلخر يكون عائ

ك  تج عن ذل ى وإن ن ر المسيطرة حت ة غي وق الملكي ى حق الكي الشركة وإل ى م داً إل ة يكون عائ امل للشركات التابع دخل الش ال

 .قوق الملكية غير المسيطرةرصيد عجز في ح

ى  تم إجراء التعديالت عل وائمعندما يكون ذلك ضرورياً، ي بية مع  الق د سياساتها المحاس ك لتوحي ة وذل ة للشركات التابع المالي

 .السياسات المحاسبية للمجموعة

ة  دفقات النقدي ين يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات، حقوق الملكية، اإليرادات، المصاريف والت ا ب امالت م ة بالمع المتعلق

  .شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد
 

 اندماج األعمال

ة،  ة العادل ال بالقيم يتم احتساب االستحواذ على األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس البدل المحول ضمن اندماج األعم

ة التي يتم احتسابها باعتبارها مجموع القيم العادلة بتاريخ االست ات المترتب ل المجموعة، المطلوب حواذ للموجودات المحولة من قب

ى  ل السيطرة عل ل المجموعة مقاب على المجموعة إلى المالكين السابقين للشركة المستحوذ عليها وحقوق الملكية الصادرة من قب

 .عند تحققها الموحدة دخلقائمة الالشركة المستحوذ عليها. يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ عموماً في 

ة ة العادل ات بالقيم ا والمطلوب د المستحوذ عليه ة للتحدي الموجودات القابل راف ب تم االعت ات  بتاريخ االستحواذ، ي باستثناء المطلوب

  .١٩المتعلقة بترتيبات منافع الموظفين التي يتم االعتراف بها وقياسها وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

وق الملك افي إن حق ي ص بية ف ة نس ى حص ول عل ا للحص ول حامليه ة وتخ ة حالي وق ملكي ل حق ي تمث يطرة الت ر المس ة غي ي

الغ  ر المسيطرة للمب ة غي موجودات المنشأة في حالة التصفية قد يتم قياسها مبدئياً بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية لحقوق الملكي

ة المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في  ل معامل ى أساس ك اس عل ار أساس القي تم اختي ا. ي الشركة المستحوذ عليه

ي  اً لألساس المحدد ف ق، وفق ا ينطب على حدة. إن أنواع حقوق الملكية غير المسيطرة األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة أو، حيثم

 .معيار دولي آخر للتقارير المالية

دل  عندما يتضمن البدل المحول من قبل المجموعة ب ب ات ناتجة من ترتي ال موجودات أو مطلوب دماج األعم ، محتملضمن ان

ال محتملال فإنه يتم قياس البدل دماج األعم دل المحول ضمن ان تم  .بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ ويتم ادراجه كجزء من الب ي

ديال ا تع ي يمكن اعتباره ل والت دل المحتم ة للب ة العادل ي القيم ديالت تعديل التغيرات ف ل تع أثر رجعي، مع عم اس ب رة القي ت فت

رة  ا خالل "فت تم الحصول عليه ات إضافية ي ي تنشأ عن معلوم ديالت الت اس هي التع رة القي مقابلة على الشهرة. إن تعديالت فت

اري ائدة بت روف الس ائع والظ ول الوق تحواذ) ح اريخ االس ن ت اراً م دة اعتب نة واح اوز س ن أن تتج ي ال يمك اس" (والت خ القي

  االستحواذ. 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

 (تتمة) اندماج األعمال

دل ال ة للب ة العادل ي القيم رات ف ق للتغي اس الالح لإن القي ة  محتم ى كيفي د عل اس تعتم رة القي ديالت لفت ة كتع ون مؤهل ي ال تك الت

دل ال نيف الب لتص دل المحتم ل. إن الب ت محتم ة ال ي وق ملكي نيفه كحق تم تص ذي ي تم ال ة وي ارير الحق واريخ تق ه بت ادة قياس م إع

واريخ  محتملاحتساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية. إن البدل ال ادة قياسه بت تم إع زام ي تم تصنيفه كأصل أو الت الذي ي

م  دولي رق بي ال ار المحاس اً للمعي ة وفق ارير الالحق م  ٣٩التق دولي رق بي ال ار المحاس ات، ال ٣٧أو المعي ات المخصص مطلوب

  .قائمة الدخلة، حسبما يكون مالئماً، مع اإلعتراف بالمكسب أو الخسارة ذات العالقة في محتملة والموجودات المحتملال

أة المستحوذ  ي المنش ابقاً ف ا س ة المحتفظ به وق الملكي ي حق اس حصة المجموعة ف تم قي ى مراحل، ي ال عل عندما يتم دمج األعم

اري ي ت ة ف ة العادل ا بالقيم ي عليه ن مكسب أو خسارة، إن وجدت، ف تج م ا ين راف بم تم االعت تحواذ، وي دخلخ االس ة ال . إن قائم

دخل الشامل اآلخر  ي ال ا ف راف به المبالغ الناشئة عن الملكية في المنشأة المستحوذ عليها قبل تاريخ االستحواذ والتي سبق االعت

 ه المعالجة مالئمة فيما لو تم استبعاد تلك الملكية.الموحدة في حال كانت هذ الدخليتم إعادة تصنيفها إلى قائمة 

وم المجموعة بأخذ  دماج، تق ا االن ي حدث فيه ارير الت رة إعداد التق ة فت ع نهاي ال م دماج األعم ة الن إذا لم تكتمل المحاسبة األولي

الغ خالل  ذه المب ديل ه تم تع بتها. وي اس (راجع أعاله)، أو مخصصات عن المبالغ االنتقالية للبنود التي لم تكتمل محاس رة القي فت

ائع  ول الوق ا ح ول عليه م الحص ي ت دة الت ات الجدي تعكس المعلوم ك ل افية، وذل ات إض ودات أو مطلوب راف بموج تم االعت ي

  والظروف القائمة بتاريخ التملّك، إذا كانت معروفة، والتي يمكن أن تكون قد أثرت على المبالغ المعترف بها في ذلك التاريخ.

 باإليرادات االعتراف

رادات ي يض اإلي تم تخف تحق. ي وض أو المس دل المقب ة للب ة العادل رادات بالقيم اس اإلي درة  المردوداتبتم قي الء المق ن العم م

 .والمخصصات األخرى المماثلةالخصومات و

تم اال ائعي ع البض ن بي اإليرادات م راف ب ذي ت عت ت ال ي الوق ة، ف ال الملكي ائع، وانتق يل البض تم توص دما ي ع عن ه جمي ق في نطب

 :الشروط التالية

  مخاطر ومنافع ملكية البضاعة إلى المشتريأهم البتحويل  المجموعةقيام. 

  ى البضاعة  المجموعةعندما ال تحتفظ ة عل ة وال بالسيطرة الفعّال ادةً بالملكي بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط ع

 .المباعة

 إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موثوقة. 

  ؛ والمجموعةيكون من المحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى 

 إمكانية قياس التكاليف التي تُِكبِّدت أو التي سيتم تكبدها المتعلقة بالمعاملة بصورة موثوقة. 
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١١ 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  اإليجار
ة عن ارات تمويلي ار كإيج ود اإليج نيف عق تم تص ى ي ك إل افع التمل اطر ومن ار المخ ود اإليج روط عق ب ش ول بموج دما تتح

ود  .المستأجر بشكل جوهري. أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية دى الشركة أي عق ال توجد ل

 إيجار تمويلية.

دفعات ا راف ب تم االعت غيلية كمصروف ي ارات التش ط الثاإليج ة القس ا لطريق دىوفق ى م ت عل ا، إال  ب ة به أجير المتعلق رة الت فت

 عندما يكون هناك أساس منهجي أكثر نموذجية للمخطط الزمني الذي يتم فيه استنفاد المنافع االقتصادية من األصل المؤجر. 
  
  

  العمالت األجنبيةتحويل 

تم  امالت يتحوي ائدل المع ل الس عار التحوي عودي بأس لایر الس ى ال ة إل ة األجنبي ل بالعمل تم تحوي ة، وي راء المعامل د إج ة عن

ائدة الموجودات والمطلوبات النقدية  ى اللایر السعودي باألسعار الس الي إل ة المركز الم اريخ قائم ي ت ا ف ة كم العمالت األجنبي ب

ةوالخسائر الناتجة عن  المكاسبن إ. في ذلك التاريخ العمالت األجنبي امالت ب ل المع ا التسديدات وتحوي تم إدراجه ي  ي ة ف قائم

   .الموحدةالدخل 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

 مكافآت الموظفين

  تعويضات نهاية الخدمة

د  تم تحدي ةمخصص ي ة الخدم ددة،تعويضات نهاي افع مح ر خطة من ي تعتب تخ ، والت ةدباس دة ام طريق ة الوح ة تكلف ع  المتوقع م

ةإجراء تقي رة مالي ل فت ة ك واري بنهاي ايم اكت تم إدراج إع ة ، وي ي قائم ة ف ائر االكتواري ب والخس مل المكاس ي تش اس الت دة القي

تم  ا، وي دها فيه م تكب ي ت رة الت دخل الشامل اآلخر للفت ة ضمن ال الغ الدائن تم إدراج المصاريف أو المب المركز المالي في حين ي

تم دخل إعادة إدراجه ضمن  إدراج إعادة القياس المعترف به في الدخل الشامل اآلخر ضمن األرباح المبقاة فورا وال ي ة ال قائم

تم احتساب قائمة الدخل الموحدةإن تكلفة الخدمة التي تم تقديمها سابقا يتم إدراجها ضمن  ، الموحدة ديل الخطة، وي رة تع  في فت

ددة،  مصروف ة المح اص بالمنفع ل الخ زام أو األص افي االلت ى ص رة عل ة الفت ي بداي م ف دل خص ق مع ن خالل تطبي دة م الفائ

  تكاليف المنافع المحددة وفقا لما يلي: وتصنف

  ها ن تقليص ة ع ائر الناتج ب والخس ابقة والمكاس دمات الس ة الخ ة وتكلف دمات الحالي ة الخ مل تكلف ة (وتش ة الخدم تكلف
 وتسديدها.

 مصاريف الفائدة 
 إعادة القياس 
 

  ود المتعلقة.البنفي لربح أو الخسارة أول عنصرين لتكاليف المنفعة المحددة ضمن ا المجموعةتعرض 

  مكافآت الموظفين قصيرة األجل 

تم اال رافي ا عت ن المزاي اإللتزام ع نوية  ب ازة الس ب، واإلج ور والروات بة لألج وظفين بالنس تحقة للم ران المس ذاكر الطي وت

ا  ل واإلجازة المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة به امقاب ر المخصوم للمزاي غ غي ا المتو المبل تم دفعه ع أن ي ق

  تلك الخدمة. ل

ا اإللتزامات تقاس  وظفين قصيالمعترف به ا الم ة بمزاي ر المخصومروالمتعلق المبلغ غي ه ة األجل ب تم دفع ع أن ي ل  والمتوق مقاب

  الخدمة المقدمة. 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  الزكاة

ى وفقا لأل للمجموعةيتم احتساب الزكاة وتكوين مخصص الزكاة  ا عل تم تحميله دخل الموحدةنظمة المالية السعودية وي ة ال ، قائم

  ويتم احتسابها باستخدام معدالت الضريبة المطبقة أو التي سيتم تطبيقها بنهاية الفترة المالية.
 

  

  الممتلكات والمنشآت والمعدات
 

ائر  راكم وخس تهالك المت ا االس ة ناقص دات بالتكلف آت والمع ات والمنش ر الممتلك ة. االتظه ة المتراكم ي القيم اض ف ال نخف ي ح ف

  وجود قطع غيار رئيسية من المتوقع استخدامها خالل أكثر من فترة فيتم المحاسبة عنها كممتلكات ومنشآت ومعدات.

تم  راف باالي ا المتبقاالعت ا قيمته ودات ناقص ة الموج تهالك لشطب تكلف ط يس ة القس تخدام طريق ة باس ا العملي دى حياته ى م ة عل

أثير الثاب ة، مع المحاسبة عن ت رة مالي ل فت ت، ويتم مراجعة العمر اإلنتاجي المقدر والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية ك

  أية تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي. 

  النسب التالية السنوية على ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها: المجموعةتطبق 

  %٥  مباني

  %٢٥-%٧  منشآت وآالت

  %١٥ -%١٠  وأدوات مكتبيةأثاث ومفروشات 

  %٢٥  سيارات

  

ي  تهالك األراض تم اس ذ، الي د التنفي مالية قي ال الرأس د واألعم دات عن آت والمع ات والمنش د الممتلك راف ببن اء االعت تم إلغ وي

ادية  افع اقتص ود من دم وج د ع تبعادها أو عن ةاس ل،  متوقع تمر لألص تخدام المس ن االس ب أو ام ن إن المكاس ة م ائر الناتج لخس

اء أاستبعاد  رافالاو إلغ ات والمنش عت تم قياسها آبالممتلك دات ي ين صافي بت والمع عالفرق ب ة  متحصالت البي ة والقيم الدفتري

  .حساب األرباح والخسائربها في  عترافلألصل ويتم اال
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١٤ 

 (تتمة)لسياسات المحاسبية الهامة ا -٢

 ملموسةالالموجودات غير 

ة ناقصا إن الموجودات غير ا ا بشكل منفصل تظهر بالتكلف م االستحواذ عليه لملموسة التي تكون حياتها العملية محددة والتي ت

ة  اة العملي دى الحي ى م ت عل ى أساس القسط الثاب اء عل راف باإلطف تم االعت ة، وي اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم

ة الحياة العملية المقدرة وطريق مراجعةالمقدرة، وتتم  اء بنهاي ل ة اإلطف ي ك رات ف ة تغيي أثير أي ع المحاسبة عن ت ة، م رة مالي فت

ا  م االستحواذ عليه ي ت التقديرات على أساس مستقبلي، أما الموجودات غير الملموسة التي تكون حياتها العملية غير محددة والت

  .ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمةبشكل منفصل فتظهر بالتكلفة 

  سنوات. ٦ودات غير الملموسة، التي تتمثل في برامج حاسب آلي، على مدى فترة يتم إطفاء الموج

تقبلية االيتم إلغاء  افع اقتصادية مس عتراف بالموجودات غير الملموسة عند استبعادها أو عندما يكون من المتوقع عدم وجود من

اء االع ن إلغ ة م ائر الناتج ب أو الخس تبعادها. إن المكاس تخدامها أو اس ن اس ها م تم قياس ة ي ر الملموس الموجودات غي راف ب ت

ابب ي حس ا ف راف به تم االعت ل وي ة لألص ة الدفتري تبعاد و القيم د االس افي عوائ ين ص اء  الفرق ب د إلغ ائر عن اح والخس األرب

  عتراف باألصل.اال
  

 

   انخفاض قيمة الموجودات الملموسة و غير الملموسة

وم  ةتق ة  المجموع رة مالي ل فت ة ك ي نهاي ة بمراف ا جع ة لموجوداته يم الدفتري ان الق ا إذا ك د فيم ة لتحدي ر الملموس الملموسة وغي

ة الشهرة والموجودات . قد انخفضت قيمتها الدفتريةهناك مؤشر على أن تلك الموجودات  ي قيم ويتم سنويا اختبار االنخفاض ف

ل األراضي، و ددة، مث ر مح ة غي اة عملي ديها حي ي ل ك المؤالت ل ذل ود مث ة وج ي حال ة لالف ة القابل دير القيم تم تق ترداد شر، ي س

دير لتحديد خسائر االنخفاض في القيمة (إن وجدت).  ن تق تمكن م دم ال ال ع ي ح ة لالف ة القابل وم  ألصل محدد،سترداد القيم تق

ة ة  المجموع دير القيم ترداد بتق ة لالس ةالقابل درة للنقدي دة الم د للوح ل. عن ا األص ي إليه ي ينتم دالت ن تحدي ة أس ما يمك س معقول

ا  للمجموعةللتوزيع، فإن الموجودات العامة  تم توزيعه ى ي ةوحدات إل درة للنقدي ى أصغر  م ا عل تم توزيعه رادي أو ي بشكل إف

  . التي يمكن تحديد أسس توزيع معقولة وثابتة لها مدرة للنقدمجموعة من وحدات 
  

  

ة لال ة القابل ل القيم ة تتمث ة العادل ي القيم ترداد ف ة س اً تكلف تبعادناقص ة  االس ةأو القيم ى.  المدرج ا أعل ة وأيهم يم القيم د تقي عن

دل خصم  إلى قيمتها، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المدرجة ا الحالية باستخدام مع ل الضريبة م ذي يعكس قب ال

د والمخاطر ة للنق ة الزمني ة للقيم ديل المحددة لألصلتقديرات السوق الحالي تم تع م ي ي ل ديرات الت تقبلية  تق ة المس دفقات النقدي الت

  . لها
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

 (تتمة) انخفاض قيمة الموجودات الملموسة و غير الملموسة

ة ال ة القابل ل القيم ع أن تق ن المتوق ان م ل (أو إذا ك ترداد األص دس درة للنق دة الم ة الوح يض قيم تم تخف ة، ي ه الدفتري ن قيمت ) ع

تم اال) لقيمتها القابلة لالالوحدة المدرة للنقدترية (أو األصل الدف رافسترداد. ي ي عت اض ف ارة االنخف وراً بخس احاأل حساب ف  رب

   .و الخسائر

ة الوحدة المدرة للنقدخسارة االنخفاض، يتم حينها زيادة القيمة الدفترية لألصل (عكس إذا تم الحقاً  ى القيم ة) إل لالسترداد  القابل

ة األصل (أن  ، بحيثالمعدلة ي قيم اض ف اك انخف م يكن هن و ل ا ل ة فيم ه الدفتري دى قيمت ة ال تتع درة والالزيادة في القيم حدة الم

  .و الخسائر رباحاأل حساب خسارة االنخفاض كإيراد فوراً فيبعكس  عتراف) في السنوات السابقة. يتم االللنقد
  

  المخزون 

  .  طريقة المتوسط المرجح باستخدام التكلفة تحديد يتم .أقل أيهما للتحقق ابلةالق القيمة صافي أو بالتكلفة المخزون قياس يتم

ً  القابلة القيمة يمثل صافي ا در للمخزون مطروح ع المق ق سعر البي ة  للتحق اليف الالزم ال والتك درة لإلكم اليف المق ل التك ه ك من

  إلتمام عملية البيع.
 

  النقد ومافي حكمه

تم استخدامها ألغراض قائمة التدفقات النقدية وك ومتاحة لي دى البن ، إن النقد ومافي حكمه يتضمن النقد في الصندوق والودائع ل

  يوما أو أقل. ٩٠ولديها تواريخ استحقاق خالل  مالم يتم ذكر خالف ذلك المجموعةمن قبل 
  

  األدوات المالية 

  ي البنود التعاقدية الخاصة باألداة.طرفاً ف المجموعةبالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح  عترافيتم اال

ق ب ي تتعل امالت المباشرة الت اليف المع ة. إن تك ة العادل ي بالقيم ة بشكل أول ات المالي ودات والمطلوب اس الموج تم قي اء أو اي قتن

الل  ن خ ة م ة العادل ة بالقيم ات المالي ودات والمطلوب دا الموج ا ع ة (فيم ات مالي ودات ومطلوب دار موج اح إص اب األرب حس

د والخسائر ة، عن ات المالي ة للموجودات أو المطلوب ة العادل ن القيم رافاال، إن وجدت)، يتم إضافتها أو خصمها م دئي عت ، المب

ة مباشرة باالأيهما أنسب امالت المتعلق اليف المع ة من خالل  ستحواذ. إن تك ة العادل ة بالقيم ات مالي ى موجودات أو مطلوب عل

  .حساب األرباح والخسائربها مباشرة في  ترافع، يتم االحساب األرباح والخسائر
  

  الموجودات المالية

ة  ودات المالي نيف الموج تم تص ةي ددة التالي ات المح اً للفئ ة وفق ودات مالي الل ": موج ن خ ة م ة العادل اح بالقيم اب األرب حس

ر، "والخسائر دينونوض و "وق د . "م ة اليعتم ى طبيع ة تصنيف عل دف الوالموجودات المالي امنه د التصني تموي ه د تحدي ف عن

راف. يتم االاإلعتراف المبدئي بالموجودات المالية اء االو عت رافإلغ داول عت اريخ الت ى أساس ت ة عل ع الموجودات المالي  بجمي

د  ة بموجب عق ع الموجودات المالي ى اعندما يكون شراء أو بي ب شروطه الحصول عل ي ستثمارات ضمن اإلطار التتطل زمن

  . المعنيالمقرر من قبل السوق 
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

 (تتمة) األدوات المالية

  طريقة معدل الفائدة الفعلي

رة المرتبطة  إيراداتإن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتساب التكلفة المطفأة ألدوات الدين وتوزيع  ى الفت د عل الفوائ

ذي يخص دل ال و المع ي ه دة الفعل دل الفائ ا. إن مع اً به تالماتم تمام وم االس ع الرس م جمي تقبلية (ويض ة المس اط النقدي  والنق

امالت والعالواتأو المستلمةالمدفوعة  اليف المع ذلك تك ي وك دة الفعل دل الفائ  وأ األخرى ، والتي تعتبر جزءاً ال يتجزأ من مع

ر، إذ رة أقص دين أو فت ع ألداة ال ي المتوق ر الزمن ار العم ي إط ة ف ومات) المتوقع باالخص ك مناس ان ذل ة  ،ا ك افي القيم ى ص إل

  .المبدئي عترافالدفترية عند اال
  

   حساب األرباح والخسائرمالية بالقيمة العادلة من خالل الالموجودات 

ودات  نف الموج ة التص ودات مالي ة كموج الل "مالي ن خ ة م ة العادل ائربالقيم اح والخس اب األرب اك  "حس ون هن دما يك  (١)عن

م المستحوذ كجزء من دمج األعمال التي قبل عه من دفقد يتم عوض محتمل  ة رق ارير المالي دولي للتق ار ال ، ٣ينطبق عليه المعي

  .حساب األرباح والخسائريتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل (٣) محتفظ بها للمتاجرة،  (٢) 

 :إن األصل المالي يعد محتفظ به لغرض المتاجرة إذا

  بيعه في المستقبل القريب، أو تنائه بشكل مبدئي بهدفاقتم 

  ديرها ة محددة ت نمط أداة  المجموعةعند اإلعتراف المبدئي يمثل جزء من محفظة أدوات مالي ي ل ل فعل ديها دلي اً ول مع

 مالية تحقق أرباح على المدى القصير، أو

 كونه من المشتقات المالية غير المصنفة كأداة تحوط. 

ل  ما عدايمكن تصنيف الموجودات المالية  ه من قب تم دفع ذي ي ل ال اجرة أو العوض المحتم الموجودات المالية المحتفظ بها للمت

 :عند االعتراف المبدئي في حال قائمة الدخل الموحدةالجهة المستحوذة كجزء من اندماج األعمال  بالقيمة العادلة من خالل 

  اس أو االعتال كبيركان هذا التصنيف يزيل أو يخفض بشكل ي القي اقض ف تم تن م ي و ل ا ل ي يمكن نشوؤها فيم راف والت

 هذا التصنيف؛ أو

  ا يم أداءه ا وتقي تم إدارته ي ت تشكل الموجودات المالية جزء من مجموعة أصول أو مطلوبات مالية أو االثنين معا، والت

تراتيجية  ع إس ا يتماشى م ك بم ة، وذل ة العادل ى أساس القيم إد المجموعةعل ة ب ة المتعلق تثمار الموثق اطر أو اإلس ارة المخ

 بحيث أن المعلومات المتعلقة بتشكيل هذه المجموعات يتم تزويدها داخليا على هذا األساس؛ أو

 بالقيمة العادلة من خالل حساب  تشكل جزء من عقد يتضمن أداة مشتقة مدمجة أو أكثر، وتصنيف كامل العقد مجتمعا

 .٣٩ولي رقم وفقاً للمعيار المحاسبي الد الربح أو الخسارة
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

 (تتمة) األدوات المالية

  (تتمة) الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح والخسائر

تم اال الموجوداتيتم إدراج  ة. ي ا العادل ارة بقيمته ربح أو الخس رافالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل ال ة مك عت اسب بأي

ربح أو الخسارة أي ي ال ا ف رف به ربح أو الخسارة. تشمل المكاسب أو الخسائر المعت  أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في ال

  " في قائمة الربح أو الخسارة.أخرى "إيراداتوتدرج في بند  الموجودات الماليةفائدة مدفوعة على  أرباح أو
  

  القروض والمدينون

ي ع دينين ه روض والم ة إن الق ودات مالي ن موج ارة ع تقاتب ن أدوات المش ت م ا  ليس ر له د غي ة للتحدي ة أو قابل ات ثابت دفع

وك  ة األخرى وأرصدة البن ذمم المدين دينون التجاريون وال ا الم ا فيه المدرجة في سوق نشط، ويتم قياس القروض والمدينين بم

  انخفاض.ا أي خسارة والنقد بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي ناقص
  

دما يكون  معدل الفائدة الفعليباستخدام طريقة  اإلعتراف بإيرادات الفوائديتم  دينون قصيري األجل عن تثناء القروض والم بإس

  .أثر الخصم ذات أهمية غير نسبية
  

  انخفاض قيمة الموجودات المالية 

ة،  ودات المالي ة للموج ي القيم اض ف يم مؤشرات االنخف تم تقي ا عي ة دام ودات المالي نفة الموج الل  المص ن خ ة م ة العادل بالقيم

ل موضوعي، كنتيجة  د وجود دلي ة عن ة الموجودات المالي يض قيم تم تخف ة. ي رة مالي ة كل فت اح والخسائر، بنهاي حساب األرب

ة ا دفقات النقدي أثر الت ى ت ة، يشير إل ك الموجودات المالي دئي بتل راف المب د االعت درة لحدث أو أحداث حصلت بع لمستقبلية المق

  لتلك الموجودات المالية.

ة  اض القيم يم الموجودات بخصوص انخف تم تقي ة، ي ة التجاري ذمم المدين ل ال ة، مث فيما يتعلق بفئات معينة من الموجودات المالي

  على اساس جماعي حتى وإن تم تقييمها بأنها غير منخفضة القيمة بشكل فردي. 

دفعات  للمجموعةخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة الخبرة السابقة قد يتضمن الدليل الموضوعي على ان ق بتحصيل ال ا يتعل فيم

رة اال دل فت انوزيادة في عدد الدفعات المتأخرة السداد في المحفظة والتي تزيد عن مع وم ١٢٠ – ٦٠من  ئتم ى  ي باإلضافة إل

 .ية التي تتالزم مع التأخير في الذمم المدينةقتصادية الوطنية أو المحلالتغيرات التي يمكن مالحظتها في الظروف اال

ة  ة لألصل والقيم ة الدفتري ين القيم رق ب ة هو الف ي القيم اض ف إن االنخف اة، ف ة المطف اة بالتكلف ة المقتن بالنسبة للموجودات المالي

  ي.الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األساسي لألصل الحال

دفقات  ة للت ة الحالي ة و القيم ة الدفتري ين القيم رق ب ة هو الف بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة، فإن االنخفاض في القيم

ة ذا النقدية المستقبلية المقدرة و المخصومة على أساس نسبة معدل عائد السوق الحالي لموجودات مالية مماثل تم عكس ه ، وال ي

  ة في الفترات الالحقة.االنخفاض في القيم
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

 (تتمة) األدوات المالية

  (تتمة)انخفاض قيمة الموجودات المالية 

تثناءالمدينون  ة باس ودات المالي ع الموج رة لجمي اض مباش ارة االنخف ة خس الي بقيم ل الم ة لألص ة الدفتري يض القيم تم تخف ي

ى التجاريون حيث يتم تخفيض القي ة عل ة التجاري ة المدين دما تصنف الذم مة الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص، وعن

ل  تم إضافتها مقاب ابقا ي أنه ال يمكن تحصيلها يتم شطبها مقابل حساب المخصص. وعندما يتم استرداد المبالغ التي تم شطبها س

  مخصص ضمن حساب األرباح والخسائر.حساب المخصص، ويتم االعتراف بالتغيرات في القيمة الدفترية لحساب ال

ان  ة وك رة الحق ي فت اض ف ارة االنخف غ خس ض مبل إذا انخف أة، ف ة المطف ها بالتكلف تم قياس ي ي ة الت ودات المالي بة للموج وبالنس

ا  عترافاالنخفاض يتعلق بشكل موضوعي بحدث حصل بعد اال رف به اض المعت بخسارة االنخفاض، يتم عكس خسارة االنخف

ه حساب األرباح والخسائرل سابقا من خال دى في ذي ال تتع ة  إلى الحد ال ة الدفتري اض  لالستثمارالقيم اريخ عكس االنخف ي بت ف

  بخسارة االنخفاض في القيمة. عترافلم يتم االفيما حال التكلفة المطفأة التي ستكون  قيمة
  

   بالموجودات المالية عترافإلغاء اإل

د بالموج عترافبإلغاء اال المجموعةتقوم  ة عن اء ودات المالي ة الناتجة عن انته دفقات النقدي ة للت وق التعاقدي رة صالحية الحق فت

وم تلك الموجودات.  دما تق ع  المجموعةأو عن الي وجمي ل األصل الم افع مخاطر البتحوي ة اومن ى بشكل جوهري لملكي ة إل جه

رى ام، أخ دم قي ة ع ي حال ا ف ة أم اظ  المجموع ل أو اإلحتف وهري ب بتحوي كل ج افع جبش اطر ومن ع مخ ة امي تمراهالملكي  واس

ي األصلستالمبحصتها  عترافباال تقوم المجموعة فإنالسيطرة على األصل المحول ب ة المحول بقاة ف ات المتعلق ه  والمطلوب ب

وم  د تق ي ق ركة الت اظ الش ة إحتف ي حال ا ف دادها. أم ةبس الي  المجموع ل الم ة لألص افع الملكي ة مخاطرومن كل جوهري بكاف بش

  تستمر باإلعتراف باألصل المالي. المجموعةمول فإن المح

اء اال د إلغ رافعن ة  عت ة المدين تلم والذم وض المس الي الع ل وإجم ة لألص ة الدفتري ين القيم رق ب إن الف ه، ف الي بأكمل ل م بأص

م اال ي ت ة الت رافوالربح أو الخسارة المتراكم دخل الشامل عت ة ال ي قائم ا ف تم به ة ي وق الملكي ي حق رافاال وتراكمت ف ه  عت ب

  .ضمن حساب األرباح والخسائر

ادة شراء جزء من األصل المحول)،  المجموعةباألصل المالي بشكل غير كامل (مثل أن تبقي  عترافوعند إلغاء اال خيار إع

وم  ةتق ي اال المجموع تمر ف زء المس ين الج الي ب ل الم ابقة لألص ة الس ة الدفتري ع القيم رافبتوزي م تع عت ذي ل زء ال ه والج د ب

تم اال ل، وي اريخ التحوي ي ت زاء ف ذه األج بية له ة النس يم العادل اس الق ى أس ه عل رف ب رافتعت ة  عت ة الدفتري ين القيم الفرق ب ب

ح أو  ه وأي رب د تعترف ب م تع ذي ل ل الجزء ال غ العوض المستلم مقاب الي مبل ه وإجم رف ب د تعت م تع المخصصة للجزء الذي ل

م اال ي ت ه الت دخل الشامل ضمن  رافعتخسارة متراكمة مخصصة ل ة ال ي قائم ا ف اح والخسائربه ع حساب األرب تم توزي ، وي

ي اال عترافالتي تم اال المتراكمة الربح أو الخسارة ذي تستمر الشركة ف ين الجزء ال دخل الشامل ب ة ال ي قائم رافبها ف ه  عت ب

  والجزء الذي لم تعد تعترف به على أساس القيم العادلة النسبية لهذه األجزاء.
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  (تتمة) األدوات المالية

  المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

  تصنيف كدين أو حقوق ملكيةال

كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاً لجوهر الترتيبات  المجموعةيتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل 
  تزام المالي وأداة حقوق الملكية.التعاقدية وتعريفات اإلل

  أدوات حقوق الملكية

تم  ا. ي ة مطلوباته د طرح كاف ي موجودات منشأة بع ة ف ى حصة متبقي رهن عل د يب ة هي أي عق رافإن أداة حقوق الملكي  اإلعت

ً  المجموعة أدوات حقوق الملكية الصادرة من قبلب  اإلصدار المباشرة. تكاليف خصملمبالغ المستلمة بعد ل وفقا

ة الخاصة  عترافيتم اال وق الملكي تم اال بالمجموعةبإعادة شراء أدوات حق ة. ال ي وق الملكي ن حق رافوخصمها مباشرة م  عت

أي  حب ي  رب ارة ف ائرأو خس اح والخس اب األرب راء حس د ش ع أو عن ة  أو بي ة الخاص وق الملكي اء أدوات حق دار أو إلغ إص

  .بالمجموعة

  المطلوبات المالية

"أو" كمطلوبات مالية  حساب األرباح والخسائربات المالية كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل يتم تصنيف المطلو

  أخرى".

  مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح والخسائر

كون عوض محتمل عندما تبالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح والخسائر (أ) مالية كمطلوبات المالية تصنف المطلوبات 

عندما ، (ب)٣قد يتم دفعه من قبل المستحوذ كجزء من اندماج األعمال التي ينطبق عليها المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

  .حساب األرباح والخسائريتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل عندما  (ج) لمتاجرة أوا مقتناة ألغراضتكون 
  

 :محتفظ به للمتاجرة في حاليتم تصنيف اإللتزام المالي ك

 تم اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف إعادة شراؤه في المستقبل القريب؛ 

  وم ددة تق ة مح ة أدوات مالي ن محفظ ه جزء م ي كون راف األول د االعت ديث  المجموعةعن ي ح ط فعل ا نم ا وله بإدارته

 يظهر تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو

 ة كعقد ضمان مالي أو المصنفة والفعالة كأداة تحوطهو أداة مشتقة، باستثناء األداة المشتق. 

ر الل  تظه ن خ ة م ة العادل نفة بالقيم ة المص ات المالي ائرالمطلوب اح والخس اب األرب ة  حس ا العادل تم اإلوبقيمته رافعي ة  ت بأي

ي . تشمل المكاسب أو الخسائر المعترف حساب األرباح والخسائرمكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في  ا ف حساب به

  .مالياللتزام اال عنأي فائدة مدفوعة  األرباح والخسائر
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 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  (تتمة) األدوات المالية

 خرىاألالمطلوبات المالية 

ها األرصدة الدائنة األخرىوالدائنون التجاريون و ات(بما فيها االقتراض خرىاأل المالية إن المطلوبات تم قياس د) ي ً ئيا ومب ا  الحق

 بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

أة  ة المطف ة الحتساب التكلف ي هي طريق دة الفعل دل الفائ ة مع ة إن طريق ات المالي ى للمطلوب د عل ع مصاريف الفوائ دى وتوزي م

رة  ةالفت ذي يخصم المعين دل ال و المع ي ه دة الفعل دل الفائ ام. إن مع دفعات النق وبشكل ت ة المستقبلية ال ة دي ة(ويضم المتوقع  كاف

وم اط الرس ة  والنق تلمال وأالمدفوع امالت مس اليف المع ذلك تك ي وك دة الفعل دل الفائ ن مع زأ م زءاً ال يتج ر ج ي تعتب ة، والت

ار ) خرىاألوالعالوات والخصومات  ي إط ع للف ي المتوق ر الزمن اتالعم رة أقصرة المالي مطلوب با( أو فت ك مناس ان ذل  )إذا ك

  .المبدئي عترافاإللك إلى صافي القيمة الدفترية المدرجة عند وذ
 

وم  ةتق اء اال المجموع رافبإلغ ات عت ط ةالمالي بالمطلوب تيفاء  فق تم اس دما ي هعن اء مدت ه أو إنته دي أو إلغائ زام التعاق تم  .اإللت ي

رافاإل اء اال عت م إلغ ذي ت الي ال زام الم ة لاللت ة الدفتري ين القيم الفرق ب رافب ه  عت وضوالب ي  ع تحق ف دفوع والمس اب الم حس

  .األرباح والخسائر

  مقاصة األدوات المالية

تم استيفاء الشروط  دما ي ط عن الي فق ة المركز الم ي قائم تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ ف

  التالية:

 عندما يكون لدى المجموعة حق قائم بتسوية المبالغ المعترف بها 

 دما تنوي المجموعة إما السداد على أساس الصافي أو االعتراف باألصل وسداد االلتزام في آن واحد.عن 
  

  تكاليف االقتراض

ى شراء، إ راض المنسوبة مباشرةً إل اليف االقت رة أو ن تك اً فت ب حتم ي تتطل ة، وهي األصول الت اج أصول مؤهل اء أو إنت إنش

ت ن الوق ة م تعمال ا جوهري اهزة لالس ون ج ذه لتك بح ه ى أن تص ول إل ذه األص اليف ه ى تك افتها إل تم إض ا، ي رر أو بيعه لمق

 .األصول جاهزة بصورة جوهرية لالستعمال المقررأو بيعها

ن  تم خصمها م ة ي ودات المؤهل ى الموج ا عل ف إنفاقه ددة المتوق روض مح ت لق تثمار المؤق ن االس اتج م تثمار الن ح االس إن رب

  .تكاليف االقتراض المؤهلة للرسملة

 .يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها

  

  

  



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 
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  (بالرياالت السعودية)

 

٢١ 

 (تتمة)السياسات المحاسبية الهامة  -٢

  المخصصات
انوني أو  دييتم قيد المخصصات عند وجود إلتزام ق وم الشركة  تعاق ل أن تق اتج عن حدث سابق، ومن المحتم ى الشركة ن عل

  اإللتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لذلك اإللتزام. بتسوية

ر  رة التقري ة فت ا بنهاي زام كم ة اإللت وب لمقابل دل المطل ات للب إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقع

د األخ اس المخصص ذبع تم قي دما ي اإللتزام. عن دة المحيطة ب ر المؤك ار المخاطر واألمور غي ين االعتب دفقات  بع تخدام الت باس

ة  أثير القيم دما يكون ت ة (عن دفقات النقدي ك الت ة لتل ة الحالي ه المدرجة هي القيم إن قيمت الي، ف زام الح داد االلت ّدرة لس النقدية المق

 .الزمنية للمال جوهري)
  

  السهم  ربحية -٣

ى  ى  ربحصافي تعتمد ربحية السهم األساسية والمخفضة عل د إل رة العائ الكي الشركالفت غ  ةم  لایر سعودي ٤٬٣٠٣٬٦٩٥بمبل

ة في  و  ٣٠لفترة الستة أشهر المنتهي و ٣٠( ٢٠١٧يوني غ  ربحصافي : ٢٠١٦ يوني غ  لایر سعودي) ٧١٬٧٤٢٬٨٣٠بمبل ومبل

و  ٣٠لایر سعودي لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  ٤٤١٬٠٤٥ و  ٣٠( ٢٠١٧يوني لایر سعودي)  ٧٦٬٨٢٤٬٤٢٥: ٢٠١٦يوني

  .لكل الفترات سهم مليون ٦٠الصادرة البالغ عددها رجح لعدد األسهم على المتوسط الممقسما 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -٤

رة،  الل الفت ارب خ ا يق ة م ت المجموع ون  ٢٫٨أنفق عودي (ملي و  ٣٠لایر س ون١٫٣: ٢٠١٦يوني ى  ملي عودي) عل لایر س

  الممتلكات والمنشآت والمعدات لتطوير منشآتها الصناعية.
  

  رباحتوزيعات األ -٥

  : ال شيء)٢٠١٦يونيو  ٣٠لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح خالل الفترة (
  

  رأس المال -٦

ي رأس  ١٠مليون سهم قيمة كل منها  ٦٠يوجد لدى الشركة  ة ف اك حرك يس هن لایر سعودي صادرة كما في تاريخ التقرير، ول

  المال خالل فترة التقرير.
  

  االلتزامات والمطلوبات المحتملة -٧

دى ا ان ل غ ك مالية بمبل ات رأس ة التزام عودي ( ١٫٥لمجموع ون لایر س مبر ٣١ملي عودي) ١٫٦: ٢٠١٦ ديس ون لایر س  ملي

غ  ات ضمان بمبل تندية وخطاب ادات مس ى شكل اعتم ة عل ات محتمل ون لایر سعودي  ٢٠١ومطلوب ر ملي اريخ التقري ي ت ا ف كم

  مليون لایر سعودي) ١٨٧: ٢٠١٦ ديسمبر ٣١(
  

 التشغيليالتزامات عقود اإليجار  -٨

غ  غيلي بمبل ار تش ود إيج ات عق ة التزام دى المجموع د ل ون ١٣٫٨يوج عودي  ملي ر لایر س اريخ التقري ي ت ا ف مبر ٣١(كم  ديس

  .)مليون لایر سعودي ١٥٫١: ٢٠١٦
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٢٢ 

  معامالت الجهات ذات العالقة -٩

  ال توجد معامالت جوهرية مع جهات ذات عالقة خالل فترة التقرير.

 تعديالت -١٠

ة بت ت المجموع ي قام ا ف داتها كم آتها ومع ا ومنش ة لممتلكاته يم المتبقي د الق مبر  ٣١حدي مبر  ٣١و ٢٠١٥ديس  ٢٠١٦ديس

ي السياسة و ر ف ذا التغيي ق ه م تطبي دات، وت ات والمنشآت والمع ة لالستهالك للمتلك الغ القابل د المب اعتمدت على هذه القيم لتحدي

ي المحاسبية بأثر رجعي، وتم تسجيل هذا األثر على المبالغ  ا ف الي كم ز الم ة المرك  ٣١و ٢٠١٥ديسمبر  ٣١المدرجة في قائم

  كما يلي: ٢٠١٦ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة وقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  ٢٠١٦ديسمبر 

  :٢٠١٥ديسمبر  ٣١التعديل على قائمة المركز المالي كما في أثر 
 

  

 :٢٠١٦ديسمبر  ٣١التعديل على قائمة المركز المالي كما في أثر 

 

 :٢٠١٦ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة الشامل اآلخر  والدخلالدخل التعديل على قائمة أثر 

  

 :٢٠١٦يونيو  ٣٠الشامل اآلخر لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  التعديل على قائمة الدخل والدخلأثر 

  

 

 

المبالغ المسجلة سابقا 
لمعايير الصادرة وفقا ل

عن الهيئة السعودية 
  المبالغ المعدلة  التعديل  للمحاسبين القانونيين

 ٤٢٩٬٧٥٣٬٤١٢ ١٬٤٣٧٬٥٤٨ ٤٢٨٬٣١٥٬٨٦٤   ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (٢٥٣٬٥٥٥٬٠١٤) ١٬٤٣٧٬٥٤٨ (٢٥٤٬٩٩٢٬٥٦٢)   خسائر متراكمة

 

 

المبالغ المسجلة سابقا 
وفقا للمعايير الصادرة 
عن الهيئة السعودية 
  المبالغ المعدلة  التعديل  للمحاسبين القانونيين

 ٣٣٤٬٨٢٠٬٩٢٠ ١٬٦٨٧٬١٧٢ ٣٣٣٬١٣٣٬٧٤٨   ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (١٧٣٬٥٣٧٬٨٨٣) ١٬٦٨٧٬١٧٢ (١٧٥٬٢٢٥٬٠٥٥)   خسائر متراكمة

 

 

المبالغ المسجلة سابقا 
وفقا للمعايير الصادرة 
عن الهيئة السعودية 
  المبالغ المعدلة  التعديل  للمحاسبين القانونيين

 ٤٠٠٬١٨٤٬٣٨٨ (١٤٤٬٨٠٠) ٤٠٠٬٣٢٩٬١٨٨   تكلفة المبيعات

 

 

المبالغ المسجلة سابقا 
وفقا للمعايير الصادرة 
عن الهيئة السعودية 
  المبالغ المعدلة  التعديل  للمحاسبين القانونيين

 ٢٠٢٬٠١٩٬٩٣٩ (٧٢٬٣٦٧) ٢٠٢٬٠٩٢٬٣٠٦   تكلفة المبيعات
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٢٣ 

 ير المالي تطبيق المعايير الدولية للتقرأثر  -١١
 ٢٠١٥ ديسمبر ٣١كما في  على قائمة المركز الماليأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  ١ .١١

  

  

  

  

 
 اإليضاحات

المسجلة سابقا المعدلة المبالغ 
وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة 
  السعودية للمحاسبين القانونيين

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

د االفتتاحي لقائمة الرصي
المركز المالي وفقا للمعايير 

  الدولية للتقرير المالي
     

     الموجودات غير المتداولة:

 ٤٣٢٬٩٧١٬٩٥٧ ٣٬٢١٨٬٥٤٥ ٤٢٩٬٧٥٣٬٤١٢ أ ممتلكات ومنشآت ومعدات
 ١٬٢٩٤٬٤٨٥ - ١٬٢٩٤٬٤٨٥   موجودات غير ملموسة

 - (٣٣٬٤٨٢٬١٤٦) ٣٣٬٤٨٢٬١٤٦ ب  استبقاءات مدينة
 ٣٣٬٩٤٩٬٥٣٩ ٣٣٬٩٤٩٬٥٣٩ - ب، ج، و غير متداول - ينونمد

 ٤٦٨٬٢١٥٬٩٨١ ٣٬٦٨٥٬٩٣٨ ٤٦٤٬٥٣٠٬٠٤٣  إجمالي الموجودات غير المتداولة
     الموجودات المتداولة:

 ٢٢٨٬٦٦٧٬٢٨١ (٣٬٢١٨٬٥٤٥) ٢٣١٬٨٨٥٬٨٢٦ أ  المخزون
 ٤٠٢٬٧٥٨٬٩٧٤ ٣٣٬٠٩٣٬٩٥٩ ٣٦٩٬٦٦٥٬٠١٥ د، هـ، ل المدينون 

وموجودات متداولة  دفعات مقدمة
 - (٢٧٬٧٠٦٬٠٧٣) ٢٧٬٧٠٦٬٠٧٣ و  أخرى

 - (٨٬٩٥٤٬٨٦٢) ٨٬٩٥٤٬٨٦٢ و  الجزء المتداول من استبقاءات مدينة
 ٣٤٬٩٤٩٬٣٨٣ - ٣٤٬٩٤٩٬٣٨٣   النقد وأرصدة البنوك

 ٦٦٦٬٣٧٥٬٦٣٨ (٦٬٧٨٥٬٥٢١) ٦٧٣٬١٦١٬١٥٩   إجمالي الموجودات المتداولة
 ١٬١٣٤٬٥٩١٬٦١٩ (٣٬٠٩٩٬٥٨٣) ١٬١٣٧٬٦٩١٬٢٠٢  إجمالي الموجودات

     رأس المال واالحتياطيات
 ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ - ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس المال 

 ٢٨٬٩٨٥٬١٨٠ - ٢٨٬٩٨٥٬١٨٠   احتياطي نظامي
 (٢٥٦٬٣٩٢٬٥٢٩) (٢٬٨٣٧٬٥١٥) (٢٥٣٬٥٥٥٬٠١٤) ٣. ١٢  خسائر متراكمة

 ٣٧٢٬٥٩٢٬٦٥١ (٢٬٨٣٧٬٥١٥) ٣٧٥٬٤٣٠٬١٦٦   حصص ملكية عائدة لمالكي الشركة
 (٦٣٬٣١٣٬٢٩٠) - (٦٣٬٣١٣٬٢٩٠)   حصص غير مسيطرة
 ٣٠٩٬٢٧٩٬٣٦١ (٢٬٨٣٧٬٥١٥) ٣١٢٬١١٦٬٨٧٦  إجمالي حقوق الملكية

     المطلوبات غير المتداولة:
 ٢٩٦٬٥٩٥٬١٣٦ (٣٣٨٬٤٨٧) ٢٩٦٬٩٣٣٬٦٢٣ ل قروض طويلة األجل

 ٣٤٬٥٤٣٬١٤٠ ١٬٨٥٧٬٨٨٠ ٣٢٬٦٨٥٬٢٦٠ ز تعويضات نهاية الخدمة 
 ٣٣١٬١٣٨٬٢٧٦ ١٬٥١٩٬٣٩٣ ٣٢٩٬٦١٨٬٨٨٣  ي المطلوبات غير المتداولةإجمال

      المطلوبات المتداولة:
الجزء المتداول من القروض طويلة 

 ١٥٩٬٠٩٩٬٢٤٢ (١٬٧٨١٬٤٦١) ١٦٠٬٨٨٠٬٧٠٣ ل  األجل
 ١٤١٬٢٢٣٬٨٣٢ - ١٤١٬٢٢٣٬٨٣٢   قروض قصيرة األجل

 ١٨١٬٣٣٦٬٣٩٧ ٤٩٬١٣٢٬٠٤٢ ١٣٢٬٢٠٤٬٣٥٥ ح  دائنون
 - (٢٬٤٣٨٬٧٢٥) ٢٬٤٣٨٬٧٢٥ ط  مستحق إلى جهة ذات عالقةال

 - (٥٩٬٢٠٧٬٨٢٨) ٥٩٬٢٠٧٬٨٢٨ ط  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ١٢٬٤٧٣٬٣٢٤ ١٢٬٤٧٣٬٣٢٤ - ي زكاة مستحقة

 ٤١٬١٨٧ ٤١٬١٨٧ - ي توزيعات أرباح مستحقة
 ٤٩٤٬١٧٣٬٩٨٢ (١٬٧٨١٬٤٦١) ٤٩٥٬٩٥٥٬٤٤٣  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١٬١٣٤٬٥٩١٬٦١٩ (٣٬٠٩٩٬٥٨٣) ١٬١٣٧٬٦٩١٬٢٠٢   لي حقوق الملكية والمطلوباتإجما
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٢٤ 

 (تتمة)تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي أثر  -١١
 

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١كما في  على قائمة المركز الماليأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي  ٢ .١١

 
 اإليضاحات

المسجلة المعدلة المبالغ 
فقا للمعايير الصادرة سابقا و

عن الهيئة السعودية 
  للمحاسبين القانونيين

  
أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

الرصيد االفتتاحي لقائمة 
المركز المالي وفقا 

للمعايير الدولية للتقرير 
  المالي

     

     الموجودات غير المتداولة:

 ٣٣٧٬٤٤٨٬٩٠٦ ٢٬٦٢٧٬٩٨٦ ٣٣٤٬٨٢٠٬٩٢٠ أ ممتلكات ومنشآت ومعدات
 ٤٬٥٣٧٬٣٤٨ - ٤٬٥٣٧٬٣٤٨   استثمارات متاحة للبيع
 ١٬٥٣٣٬٥٩١ - ١٬٥٣٣٬٥٩١   موجودات غير ملموسة

 - (٣٠٬٩٨١٬١١٢) ٣٠٬٩٨١٬١١٢ ب  استبقاءات مدينة
 ٣١٬١٢٩٬٠٧٤ ٣١٬١٢٩٬٠٧٤ - ب،ج،و غير متداول - مدينون

 ٣٧٤٬٦٤٨٬٩١٩ ٢٬٧٧٥٬٩٤٨ ٣٧١٬٨٧٢٬٩٧١  إجمالي الموجودات غير المتداولة
     الموجودات المتداولة:

 ١٩٥٬٠١٤٬٥١١ (٢٬٦٢٧٬٩٨٦) ١٩٧٬٦٤٢٬٤٩٧ أ  المخزون
 ٤٤٤٬٧٣٠٬٩٦٣ ٣٩٬٢٩٣٬٣٥٥ ٤٠٥٬٤٣٧٬٦٠٨  د،هـ،ل المدينون 

 - (٦٥٤٬٠٥١) ٦٥٤٬٠٥١  و  المستحق من جهات ذات عالقة
 - (١٩٬٤٢٩٬٦٨٤) ١٩٬٤٢٩٬٦٨٤  و  دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 - (٢١٬٢٨٤٬٧٠٥) ٢١٬٢٨٤٬٧٠٥  و  الجزء المتداول من استبقاءات مدينة
 ٢٦٬٨٤٦٬٨٦٠ - ٢٦٬٨٤٦٬٨٦٠    النقد وأرصدة البنوك

 ٦٦٦٬٥٩٢٬٣٣٤ (٤٬٧٠٣٬٠٧١) ٦٧١٬٢٩٥٬٤٠٥   إجمالي الموجودات المتداولة
 ١٬٠٤١٬٢٤١٬٢٥٣ (١٬٩٢٧٬١٢٣) ١٬٠٤٣٬١٦٨٬٣٧٦  إجمالي الموجودات

     رأس المال واالحتياطيات
 ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠ - ٦٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠  رأس المال 

 ٢٨٬٩٨٥٬١٨٠ - ٢٨٬٩٨٥٬١٨٠   احتياطي نظامي
 (١٧٥٬٦٩٠٬٤٢٥) (٢٬١٥٢٬٥٤٢) (١٧٣٬٥٣٧٬٨٨٣) ٣. ١٢  خسائر متراكمة

 ٤٬٥٣٧٬٣٤٨ - ٤٬٥٣٧٬٣٤٨   احتياطي إعادة تقييم استثمارات
 ٤٥٧٬٨٣٢٬١٠٣ (٢٬١٥٢٬٥٤٢) ٤٥٩٬٩٨٤٬٦٤٥   حصص ملكية عائدة لمالكي الشركة

 (١٣٬٥٦٧٬٢٨٩) - (١٣٬٥٦٧٬٢٨٩)   حصص غير مسيطرة
 ٤٤٤٬٢٦٤٬٨١٤ (٢٬١٥٢٬٥٤٢) ٤٤٦٬٤١٧٬٣٥٦  إجمالي حقوق الملكية

     المطلوبات غير المتداولة:
 ٧٥٬٢٨٦٬١٣٠ (١٢٧٬١٦٢) ٧٥٬٤١٣٬٢٩٢ ل قروض طويلة األجل

 ٢٢٬٣٨٨٬٥٨٥ ١٬٣٤٣٬٢٠٠ ٢١٬٠٤٥٬٣٨٥ ز تعويضات نهاية الخدمة 
 ٩٧٬٦٧٤٬٧١٥ ١٬٢١٦٬٠٣٨ ٩٦٬٤٥٨٬٦٧٧  مالي المطلوبات غير المتداولةإج

      المطلوبات المتداولة:
الجزء المتداول من القروض طويلة 

 ١١٧٬٢١٢٬١٢٤ (٩٩٠٬٦١٩) ١١٨٬٢٠٢٬٧٤٣ ل  األجل
 ١٠٢٬٦٩٨٬٢٩٨ - ١٠٢٬٦٩٨٬٢٩٨   قروض قصيرة األجل

 ٢٦٧٬٠٢٧٬٥٩١ ١٠٦٬٣٨٣٬١٥٣ ١٦٠٬٦٤٤٬٤٣٨ ح  دائنون
 - (٤٢٬٣٨٣٬٥١٠) ٤٢٬٣٨٣٬٥١٠ ط  مستحق إلى جهة ذات عالقةال

 - (٧٦٬٣٦٣٬٣٥٤) ٧٦٬٣٦٣٬٣٥٤ ط  مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
 ١٢٬٣٢٢٬٥٢٤ ١٢٬٣٢٢٬٥٢٤ - ي زكاة مستحقة

 ٤١٬١٨٧ ٤١٬١٨٧ - ي توزيعات أرباح مستحقة
 ٤٩٩٬٣٠١٬٧٢٤ (٩٩٠٬٦١٩) ٥٠٠٬٢٩٢٬٣٤٣  إجمالي المطلوبات المتداولة

 ١٬٠٤١٬٢٤١٬٢٥٣ (١٬٩٢٧٬١٢٣) ١٬٠٤٣٬١٦٨٬٣٧٦   لي حقوق الملكية والمطلوباتإجما



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 

        
  الموجزة (تتمة) األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (بالرياالت السعودية)

 

٢٥ 

 (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي   -١١

   تسوية حقوق الملكية  ٣. ١١

 ٣١كما في   اإليضاحات  
  ٢٠١٥ديسمبر 

 ٣١كما في 
  ٢٠١٦ديسمبر 

 يونيو ٣٠كما في 
٢٠١٦  

وفقا للمعايير جلة المسالمعدلة إجمالي حقوق الملكية 
  الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

  ٤٤٣٬٧٦٠٬١٢١ ٤٤٦٬٤١٧٬٣٥٦ ٣١٢٬١١٦٬٨٧٦ 

       
 (٤٧٬١٩١) (٣٣٬١١٦) (٤٨٬٢٤٣)  هـ  خصم قروض موظفين

 (١٬٦٢٤٬١٦٩) (١٬٣٤٣٬٢٠٠) (١٬٨٥٧٬٨٨٠)  ز  تقييم االكتواري لتعويضات نهاية الخدمة

 (٨٥٠٬٧٥٤) (٧٧٦٬٢٢٦) (٩٣١٬٣٩٢)  ل  قرضلل ةالتكاليف اإلداريتعديل 

 (٢٬٥٢٢٬١١٤) (٢٬١٥٢٬٥٤٢) (٢٬٨٣٧٬٥١٥)    إجمالي التعديل على حقوق الملكية

إجمالي حقوق الملكية وفقا للمعايير الدولية للتقرير 
  المالي

  ٤٤١٬٢٣٨٬٠٠٧ ٤٤٤٬٢٦٤٬٨١٤ ٣٠٩٬٢٧٩٬٣٦١ 

دخل الدخلائمة أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على ق ٤  .١١ رة الشامل اآلخر  وال ي  الستةلفت ة ف أشهر المنتهي
  ٢٠١٦ يونيو ٣٠

 

 اإليضاحات

المعدلة المبالغ 
المسجلة سابقا وفقا 
للمعايير الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
  للمحاسبين القانونيين

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

المبالغ المسجلة وفقا 
لدولية للمعايير ا

  للتقرير المالي
 ٤٥٨٬٢٨٣٬٦٧١ - ٤٥٨٬٢٨٣٬٦٧١  إيرادات 

 (٤٠٠٬٠٩٩٬٠١٠) ٨٥٬٣٧٨ (٤٠٠٬١٨٤٬٣٨٨) م المبيعاتتكلفة 
 ٥٨٬١٨٤٬٦٦١ ٨٥٬٣٧٨ ٥٨٬٠٩٩٬٢٨٣  إجمالي الدخل

 (٢١٬٣٣٦٬٧٥٧) - (٢١٬٣٣٦٬٧٥٧)  وتسويقية مصاريف بيعية
 (٢٧٬٨١٩٬٦٨٩) (٨,٧١٤٬١٤٢) (١٩٬١٠٥٬٥٤٧) ، مهـ، ز، ل مصاريف عمومية وإدارية

 (٧٬٠٧٢٬٢٤٢) - (٧٬٠٧٢٬٢٤٢)   تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة
 ٦٬٧٤١٬٢٦٧ ٦٬٧٤١٬٢٦٧ - س  ربح من استبعاد شركة تابعة

 ٧٣٬٩٣٢٬٥٤٤   ٧٣٬٩٣٢٬٥٤٤   -  س  عكس مخصص خسائر الشركة التابعة السابقة
 (١٨٩٬٨٠٨) (٧٢٬٤٦٥٬٠٣٦) ٧٢٬٢٧٥٬٢٢٨ م أخرى  مصاريف

 ٨٢٬٤٣٩٬٩٧٦ (٤١٩٬٩٨٩) ٨٢٬٨٥٩٬٩٦٥  صافي الربح قبل التكاليف المالية والزكاة
 (١١٬٩٨٤٬٤١٦) ٣٥٤٬٣٩٠ (١٢٬٣٣٨٬٨٠٦) م  التكاليف المالية

 ٧٠٬٤٥٥٬٥٦٠ (٦٥٬٥٩٩) ٧٠٬٥٢١٬١٥٩   قبل الزكاة الربحصافي 
 (٤٬٧٤٥٬٠٩٤) - (٤٬٧٤٥٬٠٩٤)   الزكاة

 ٦٥٬٧١٠٬٤٦٦ (٦٥٬٥٩٩) ٦٥٬٧٧٦٬٠٦٥   للفترة  الربحصافي 
      خراآل لشاملا الدخل

يعاد تصنيفه الحقا الى حساب األرباح  لن دوبن
  و الخسائر:

    

 ٣٨١٬٠٠٠ ٣٨١٬٠٠٠ - ك  إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة 
يعاد تصنيفها الحقا الى حساب األرباح  قدبنود 

  و الخسائر:
     

صافي ربح القيمة العادلة من الموجودات 
  لية المتاحة للبيعالما

 ٥٬٣٦٢٬٣٢١ ٥٬٣٦٢٬٣٢١ -   ن

 ٧١٬٤٥٣٬٧٨٧ ٥٬٦٧٧٬٧٢٢ ٦٥٬٧٧٦٬٠٦٥  للفترة  الشامل الدخلإجمالي 



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 

        
  الموجزة (تتمة) األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (بالرياالت السعودية)

 

٢٦ 

 (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي      -١١

رة  الدخل والدخلأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة  ٥. ١١ ةالشامل اآلخر لفت ي  الثالث ة ف أشهر المنتهي

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠

 

 اإليضاحات

المعدلة المبالغ 
المسجلة سابقا وفقا 
للمعايير الصادرة عن 

الهيئة السعودية 
  للمحاسبين القانونيين

أثر التحول إلى 
المعايير الدولية 
  للتقرير المالي

المبالغ المسجلة وفقا 
للمعايير الدولية 
  للتقرير المالي

 ٢٣٣٬٣٩٠٬٩٤٥ - ٢٣٣٬٣٩٠٬٩٤٥  إيرادات 

 (٢٠٢٬٠١٩٬٩٣٩) - (٢٠٢٬٠١٩٬٩٣٩) م المبيعاتتكلفة 

 ٣١٬٣٧١٬٠٠٦ - ٣١٬٣٧١٬٠٠٦  إجمالي الدخل

 (١٠٬٤٤٦٬٨٥٧) - (١٠٬٤٤٦٬٨٥٧)  وتسويقية مصاريف بيعية

 (١٨٬٢٧٦٬٢١٥) (٨٬٧٤٥٬٦٣٢) (٩٬٥٣٠٬٥٨٣) ، مهـ، ز، ل مصاريف عمومية وإدارية

 (٢٬٣٣٨٬٣٨٢) - (٢٬٣٣٨٬٣٨٢)   مستغلةتكاليف الطاقة اإلنتاجية غير ال

 ٦٬٧٤١٬٢٦٧ ٦٬٧٤١٬٢٦٧ - س  ربح من استبعاد شركة تابعة

 ٧٣٬٩٣٢٬٥٤٤   ٧٣٬٩٣٢٬٥٤٤   -  س  عكس مخصص خسائر الشركة التابعة السابقة

 (٣٬٦٧٧) (٧٢٬٠٢٥٬٢٦٨) ٧٢٬٠٢١٬٥٩١ م أخرى  مصاريف

 ٨٠٬٩٧٩٬٦٨٦ (٩٧٬٠٨٩) ٨١٬٠٧٦٬٧٧٥  صافي الربح قبل التكاليف المالية والزكاة

 (٤٬٧٢٨٬١٧٠) - (٤٬٧٢٨٬١٧٠) م  التكاليف المالية

 ٧٦٬٢٥١٬٥١٦ (٩٧٬٠٨٩) ٧٦٬٣٤٨٬٦٠٥   قبل الزكاة الربحصافي 

 (٢٬٣٧٢٬٥٤٧) - (٢٬٣٧٢٬٥٤٧)   الزكاة

 ٧٣٬٨٧٨٬٩٦٩ (٩٧٬٠٨٩) ٧٣٬٩٧٦٬٠٥٨   للفترة  ربحصافي ال

      خراآل لشاملا الدخل
ا الى حساب األرباح يعاد تصنيفه الحق لن بنود

  و الخسائر:
    

 ١٩٠٬٥٠٠ ١٩٠٬٥٠٠ - ك  إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة 

يعاد تصنيفها الحقا الى حساب األرباح  قدبنود 
  و الخسائر:

     

صافي ربح القيمة العادلة من الموجودات 
  المالية المتاحة للبيع

 ٥٬٣٦٢٬٣٢١ ٥٬٣٦٢٬٣٢١ -  ن

 ٧٩٬٤٣١٬٧٩٠ ٥٬٤٥٥٬٧٣٢ ٧٣٬٩٧٦٬٠٥٨  للفترة  الشامل لدخلاإجمالي 



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 

        
  الموجزة (تتمة) األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (بالرياالت السعودية)

 

٢٧ 

  

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةالثالثة ولفترة  الربحتسوية  ٦. ١١

  فترة الستة أشهر  فترة الثالثة أشهر    

الربح صافي   اإليضاحات  
  قبل الزكاة

صافي الربح 
  للفترة

الربح صافي 
  قبل الزكاة

صافي الربح 
  للفترة

وفقا للمعايير الصادرة  المعدل المسجل صافي الربح
  عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 
٦٥٬٧٧٦٬٠٦٥ ٧٠٬٥٢١٬١٥٩ ٧٣٬٩٧٦٬٠٥٨ ٧٦٬٣٤٨٬٦٠٥ 

 ١٬٠٥٢ ١٬٠٥٢ (١٢٬٧٠٤) (١٢٬٧٠٤) هـ  خصم قروض موظفين

 (١٤٧٬٢٨٩) (١٤٧٬٢٨٩) (٩٠٬١٣٣) (٩٠٬١٣٣) ز  تعويضات نهاية الخدمة القيمة االكتوارية ل

 ٨٠٬٦٣٨ ٨٠٬٦٣٨ ٥٬٧٤٨ ٥٬٧٤٨ ل  ديل التكاليف اإلدارية للقرضتع

الفترة المسجل وفقا للمعايير الدولية  صافي ربح
  للتقرير المالي

 
٦٥٬٧١٠٬٤٦٦ ٧٠٬٤٥٥٬٥٦٠ ٧٣٬٨٧٨٬٩٦٩ ٧٦٬٢٥١٬٥١٦ 

   دخل شامل آخر 
 ٥٬٧٤٣٬٣٢١  ٥٬٥٥٢٬٨٢١ 

وفقا للمعايير الدولية  الدخل الشامل للفترةإجمالي 
  ر الماليللتقري

 
 ٧١٬٤٥٣٬٧٨٧  ٧٩٬٤٣١٬٧٩٠ 

  

  ٢٠١٦ديسمبر   ٣١إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهية في تسوية  ٧. ١١

إجمالي الدخل الشامل   اإليضاحات  
  للسنة

صافي الربح المعدل المسجل وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية 
  للمحاسبين القانونيين

 ٦٩٬٢٥٨٬٢٧٣ 

 ١٥٬١٢٧ هـ  وظفينخصم قروض م

 (٢٤٧٬٣٢٠) ز  تعويضات نهاية الخدمة القيمة االكتوارية ل

 ١٥٥٬١٦٦  ل  قرضلل التكاليف اإلداريةتعديل 

 ٦٩٬١٨١٬٢٤٦    وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي صافي الربح المسجل

 ٥٬٢٩٩٬٣٤٨    دخل شامل آخر 

 ٧٤٬٤٨٠,٥٩٤    تقرير الماليوفقا للمعايير الدولية لل الدخل الشامل للسنةإجمالي 

  

ةأثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على قائمة التدفقات النقدية  ٨. ١١ رة  األولي أشهر  الستةالموجزة الموحدة لفت

  ٢٠١٦ يونيو ٣٠المنتهية في 

  وتمويلية.أواستثمارية أ لم يؤثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي على المبالغ المدرجة كتدفقات نقدية تشغيلية



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 

        
  الموجزة (تتمة) األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (بالرياالت السعودية)

 

٢٨ 

 (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي      -١١
  

   إيضاحات حول التسويات ٩. ١١

بي   .أ ار المحاس ات المعي ع متطلب ق م دات لتتواف آت ومع ات ومنش ى ممتلك زون إل ن المخ ار م ع الغي نيف قط ادة تص إع

 : ممتلكات ومنشآت ومعدات.١٦الدولي رقم 

د  .ب مية بن ادة تس ار  إع ي معي ا ف وص عليه طلحات المنص ع المص ق م دينون لتتواف ى م ة إل ر المتداول تبقاءات غي االس

 : عرض القوائم المالية.١المحاسبة الدولي رقم 

دينون  .ج ى م ة أخرى إل ة وموجودات متداول ات مقدم  -إعادة تصنيف الجزء غير المتداول من قروض الموظفين من دفع

غ  داول بمبل ر مت عو ٤٩٧٬٨٦٢غي ي لایر س ا ف مبر  ٣١دي كم عودي ١٥٨٬٦٩٦و ٢٠١٥ديس ي  لایر س ا ف  ٣١كم

 .٢٠١٦ديسمبر 

نيف  .د ادة تص ة إع ات ذات عالق ن جه تحق م ن و مس داول م زء المت رى والج ة أخ ودات متداول ة وموج ات مقدم دفع

م دولي رق ار المحاسبة ال ي معي ا ف ات العرض المنصوص عليه ع متطلب : ١ االستبقاءات المدينة إلى مدينون لتتوافق م

 عرض القوائم المالية.

دولي   .ه ار المحاسبة ال ا لمعي وب وفق ا هو مطل ة كم داد ثابت رات س خصم قروض الموظفين غير الخاضعة للفائدة ولها فت

م  ذا ٣٩رق ن ه تج ع أة، ون ة المطف ة بالتكلف جيل األدوات المالي ب تس ذي يتطل اس ال راف والقي ة: االعت : األدوات المالي

ي ح اض ف ر انخف غ وق القالتغيي ة بمبل عودي و  ٤٨٬٢٤٣ملكي عودي ٣٣٬١١٦لایر س ي  لایر س ا ف مبر  ٣١كم ديس

مبر  ٣١و ٢٠١٥ والي، وا ٢٠١٦ديس ى الت اع عل ي  رتف حف ة لا رب رة المنتهي ي فت و  ٣٠ف غ   ٢٠١٦يوني  ١٬٠٥٢بمبل

 لایر سعودي. ١٥٬١٢٧بمبلغ  ٢٠١٦ ديسمبر ٣١في  ةالمنتهي ةسناللایر سعودي وارتفاع في ربح 

 يف البنود المذكورة في الفقرة د أعاله.إعادة تصن  .و

ة األجل ١٩يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم   .ز ا الموظفين طويل واري لمزاي يم اكت تم إجراء تقي : مزايا الموظفين أن ي

دد ة، وح ة الخدم ات نهاي ن تعويض زام الشركة م واري اللت يم اكت راء تقي الي يجب إج ددة، وبالت ابقا  تالمح الشركة س

ر التزامها ال ذا التغيي تج عن ه ل السعودي، ون انون العم ات ق ا لمتطلب اضمتعلق بتعويضات نهاية الخدمة وفق ي  انخف ف

غ  ة بمبل وق الملكي عودي و  ١٬٨٥٧٬٨٨٠حق عودي ١٬٣٤٣٬٢٠٠لایر س ي  لایر س ا ف مبر  ٣١كم  ٣١و  ٢٠١٥ديس

رهعلى التوالي و ٢٠١٦ديسمبر  ي  انخفاض في ربح الفت ة ف و ٣٠المنتهي غ ب ٢٠١٦ يوني  لایر سعودي ١٤٧٬٢٨٩مبل

 .لایر سعودي ٢٤٧٬٣٢٠بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١المنتهية في  نةلسا ربح وانخفاض في 

اح   .ح ات األرب تحقة وتوزيع اة المس افي الزك رى وص ة األخ ات المتداول تحقة والمطلوب اريف المس نيف المص ادة تص إع

ع مت ق م ون لتتواف ى دائن ة إل ة ذات عالق ى جه تحق إل تحقة والمس ار المس ي معي ا ف وص عليه رض المنص ات الع طلب

 : عرض القوائم المالية.١المحاسبة الدولي رقم 

 إعادة تصنيف البنود المذكورة في الفقرة ح أعاله.  .ط

 



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 

        
  الموجزة (تتمة) األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (بالرياالت السعودية)

 

٢٩ 

 (تتمة)أثر تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي     -١١

 (تتمة)إيضاحات حول التسويات  ٩. ١١

اة المستحقة وتوز  .ي ا إدراج إفصاح منفصل للزك وب وفق ا هو مطل الي كم ة المركز الم ي قائم اح المستحقة ف يعات األرب

 : عرض القوائم المالية.١لمعيار المحاسبة الدولي رقم 

دخل الشامل اآلخر لتتوال  .ك ن ال ة الخدمة كجزء م ار  قعرض الربح االكتواري المتعلق بالتزام تعويضات نهاي مع معي

 : مزايا الموظفين.١٩المحاسبة الدولي رقم 

م ل اإلداريةتكاليف العادة قياس إ  .ل دولي رق ار المحاسبة ال ق مع معي ي لتتواف دة الفعل دل الفائ ة مع لقرض باستخدام طريق

ت، : األدوات المالية: االعتراف والقياس، ٣٩ ى أساس القسط الثاب اليف عل ذه التك اء ه وقد قامت المجموعة سابقا بإطف

ة ب وق الملكي ي حق اض ف ر انخف ذا التغيي ن ه تج ع غ ون عودي و  ٩٣١٬٣٩٢مبل عودي  ٧٧٦٬٢٢٦لایر س لایر س

ي  ٨٥٠٫٧٥٤و ا ف مبر  ٣١لایر سعودي كم مبر  ٣١و ٢٠١٥ديس و ٣٠و ٢٠١٦ديس ا  ٢٠١٦ يوني والي، كم ى الت عل

ي  ةستفترة ال ارتفاع في ربح عنه نتج  ة ف و ٣٠أشهر المنتهي غ  ٢٠١٦ يوني ي  ٨٠٬٦٣٨بمبل اع ف لایر سعودي وارتف

 لایر سعودي. ١٥٥٬١٦٦بمبلغ  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١ ربح السنة المنتهية في

ع األسهم وإعادة تصنيف   .م ة القرض من رسوم التأشيرات والمسترجع من مخصص المستحق من بي ارك وعمول الجم

دولي عمومية وإدارية ومصاريف إيرادات أخرى إلى تكلفة المبيعات  ار المحاسبة ال ق مع معي ة لتتواف اليف المالي والتك

 : عرض القوائم المالية على التوالي.١قم : المخزون ومعيار المحاسبة الدولي ر٢رقم 

ار   .ن ق مع معي دخل الشامل اآلخر لتتواف ع كجزء من ال ة المتاحة للبي ن الموجودات المالي ة م ة العادل ح القيم عرض رب

  : عرض القوائم المالية.١المحاسبة الدولي رقم 

ة او ربح من استبعاد شركة تابعةإعادة تصنيف   .س ائر الشركة التابع ى  لسابقةعكس مخصص خس رادات أخرى إل من إي

 : عرض القوائم المالية.١بند منفصل لتتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقم 
 

 المعلومات القطاعية -١٢

يم أداء القطاعات  وارد وتقي ع الم رارات التشغيلية الرئيسي ألغراض توزي ى صانع الق تركز المعلومات التي يتم تقديمها إل

  م المجموعة وفقا لالختالفات في الهيكل الداخلي.يالمختلفة، وقررت إدارة الشركة تقسعلى الموقع الجغرافي لألعمال 

  إن القطاعات التشغيلية للمجموعة هي كما يلي:

 المملكة العربية السعودية -

 األردن -

 اإلمارات العربية المتحدة -



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 

        
  الموجزة (تتمة) األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (بالرياالت السعودية)

 

٣٠ 

 (تتمة) معلومات القطاعيةال -١٢

 اإليرادات والنتائج القطاعية ١ .١٢

  الستة أشهر المنتهية في  ية فيالثالثة أشهر المنته  

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  

صافي الربح   اإليرادات  
(الخسارة) قبل 

  الزكاة

صافي الربح   اإليرادات
(الخسارة) قبل 

  الزكاة
      اإليرادات واألرباح قبل الزكاة وفقا لكل قطاع 

 ١١٬١٠٦٬١٣٣ ٣١٨٬٥٢٩٬٩٤٣ ٣٬٠٥٩٬٨٦٣ ١٤٩٬٧٦٠,٠٧٩  المملكة العربية السعودية

 (٩٬٤٥٩٬٦٥٢) ٨٬٩٦٤٬٩٣٨ (٤٬٥٨٣٬٥٣٢) ٢٬٩٠٤٬١٦٧  األردن

 ٣٬٧٣٦٬٨٦٢ ١٢٨٬٣٧١٬٥٣٣ ٢٬٥٦٦٬٧١٣ ٦٥٬٦٧٦٬٨٤٤  اإلمارات العربية المتحدة

 - (٨٧٬٩٦٩٬٣٥١) - (٤٤٬٥٢٠٬٤٨٥)  استبعاد معامالت داخل القطاع
  ٥,٣٨٣٬٣٤٣ ٣٦٧٬٨٩٧٬٠٦٣ ١٬٠٤٣٬٠٤٤ ١٧٣٬٨٢٠٬٦٠٥ 

 

    

  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  ٢٠١٧يونيو  ٣٠  

  المطلوبات  الموجودات  

    إجمالي الموجودات والمطلوبات وفقا لكل قطاع 

 ٣٧٤٬١٢٤٬٥٤٧ ٨٣٥٬٠٢٢٬٨٨٦  المملكة العربية السعودية

 ١٦٩٬٥٦٤٬٣٨٤ ١٢٨٬١٨١٬٦٩٥  األردن

 ١٤٣٬٨٤٩٬٥٨٦ ٣٠٤٬٢٠٨٬٦٠٦  اإلمارات العربية المتحدة

  الت داخل القطاعاستبعاد معام
(٢٧٧٬١٤٩٬٥٣١) (١٤٠٬٥٨٥٬٥٥٩) 

  ٥٤٦٬٩٥٢٬٩٥٨ ٩٩٠٬٢٦٣٬٦٥٦ 

  

  

  



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
                        (شركة مساهمة سعودية) 

        
  الموجزة (تتمة) األولية الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية

 ٢٠١٧ يونيو ٣٠أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
  (بالرياالت السعودية)

 

٣١ 

 (تتمة)معلومات القطاعية ال -١٢

  (تتمة) اإليرادات والنتائج القطاعية ١-١٢

  الستة أشهر المنتهية في  الثالثة أشهر المنتهية في  

  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  ٢٠١٦يونيو  ٣٠  

صافي الربح   داتاإليرا  
(الخسارة) قبل 

  الزكاة

صافي الربح   اإليرادات
(الخسارة) قبل 

  الزكاة
      اإليرادات واألرباح قبل الزكاة وفقا لكل قطاع 

 ٨٤٬٥٨٥٬١٧٧ ٣٥١٬٥١٥٬٩٠٣ ٨١٬١٢٠٬٩٢١ ١٨٢٬٠٠٢٬٠٠٥  المملكة العربية السعودية

 (١٤٬٨٨٠٬٨٢٠) ٨٧٬٨٤٤٬٥٥٤ (٦٬٩٣٠٬٤٨٦) ٢٧٬٧٠٢٬٧٠٤  األردن

 ٧٥١٬٢٠٣ ١١٢٬٩٤٥٬٩٤٠ ٢٬٠٦١٬٠٨١ ٦٢٬٨٢٢٬٣٨٨  اإلمارات العربية المتحدة

 -  (٩٤٬٠٢٢٬٧٢٦) - (٣٩٬١٣٦٬١٥٢)  استبعاد معامالت داخل القطاع

  ٧٠٬٤٥٥٬٥٦٠ ٤٥٨٬٢٨٣٬٦٧١ ٧٦٬٢٥١٬٥١٦ ٢٣٣٬٣٩٠٬٩٤٥ 

 

    

  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  ٢٠١٦ديسمبر  ٣١  

  المطلوبات  الموجودات  

    وبات وفقا لكل قطاع إجمالي الموجودات والمطل

 ٤٠١٬٤٢٥٬٣٦٠ ٨٥٩٬٢٥٧٬٤٦٣  المملكة العربية السعودية

 ١٨٥٬٤٦٠٬٠٦٥ ١٥٣٬٥٣٧٬٠٣٠  األردن

 ٢٤٩٬٣٣١٬٩٦٢ ٣٣٨٬٩٠٤٬٢٤٨  اإلمارات العربية المتحدة

  استبعاد معامالت داخل القطاع
(٣١٠٬٤٥٧٬٤٨٨) (٢٣٩٬٢٤٠٬٩٤٨) 

  ٥٩٦٬٩٧٦٬٤٣٩ ١٬٠٤١٬٢٤١٬٢٥٣ 
  

  قطاعية المذكورة تمثل اإليرادات الناتجة من العمالء الخارجيين والجهات ذات عالقة.إن اإليرادات ال

  طاعات تقوم ببيع منتجات تنتمي إلى نطاق واحد.جميع الق

  من إجمالي إيرادات المجموعة. %١٠من توجد إيرادات من أحد العمالء بنسبة أكثر ال 
  

  القوائم األولية الموحدة الموجزة اعتماد  -١٣

  .٢٠١٧ أغسطس ٧ الموجزة بتاريخ األولية الموحدة المالية اد هذه القوائمتم اعتم


