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 األنشطة -3
مسعجلة فعي مدينعة الريعاض بالمملكعة  )"الشركة"( هي شركة مساهمة سععودية شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصةإن 

 4)الموافعق هع  3431جمعادى األولعى  31الصعادر بتعاري   3131317417رقعم العربية السعودية بموجب السجل التجعار  

 (. م3997نوفمبر 

يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لها )يشار إليها مجتمعة ب  "المجموعة"( في إنتاج وبيع أسالك وكابالت كهربائية مرنعة 

بائيعة مغلفعة بالنعايلون وأسعالك وكعابالت هاتفيعة وأسالك وكابالت محوريعة وأسعالك وكعابالت مطاطيعة وأسعالك وكعابالت كهر

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

 إن المكتب المسجل للشركة يقع في العنوان التالي:

 3مشروع البيت، بناية رقم 

 طريق صالح الدين األيوبي

 585صندوق بريد رقم 

 33181الرياض 

 المملكة العربية السعودية

، م. يتم توحيد القوائم المالية لهذه الشركات التابعة7132 مارس 13في  كما التالية واالستثمارات التابعة الشركاتالشركة  لدى
 في هذه القوائم المالية الموحدة.وتسجيل االستثمارات بالقيمة العادلة، 

 

   الملكٌة الحالٌة : نسبة  

 القانونً الشكل التابعة الشركة

مارس  13

 م6103

مارس  13

 التؤسٌس بلد م5103

 السنة

 المالٌة

الشرق األوسط للكابالت  شركة

 األردن )أ( –المتخصصة 

 

 49 3999 مساهمة

 

 األردن

 

 ديسمبر 13

 والمتوسط العالي للجهد مسك شركة

 )ب(

 

 69,34 5795 مقفلة مساهمة

 

 األردن

 

 ديسمبر 13

 

 الخيمة رأس مسك شركة

 مسئولية ذات

 311 300 محدودة

 العربية االمارات

 المتحدة

 

 ديسمبر 13

 

األردن)مسعك األردن(  -م وبهدف إعادة هيكلعة ملكيعة شعركة الشعرق األوسعط للكعابالت المتخصصعة 7136مارس  78في  ( أ
% معن األسعهم 79,3يعة لععدد معا نسعبته أبرمت الشركة إتفاقية بيع أسهم بموجبها قامت الشركة ببيع وتحويل الملكيعة القانون

م، تعم تغييعر تركيبعة مجلعس اإلدارة فعي مسعك األردن ونتيجعة عمليعة بيعع 7136في شركة مسك األردن. خالل شهر إبريل 
األسعهم التععي انخفعض بموجبهععا حصعة الشععركة فعي مسععك األردن، أصعبح لزامععاا علعى شععركة مسعك السعععودية تخفعيض عععدد 

األردن مما أدى إلى انتهاء السيطرة. وبنعاء عليعه قامعت الشعركة بعالتوقف ععن توحيعد القعوائم  ممثليها في مجلس إدارة مسك
 .7136أبريل  13المالية لشركة مسك األردن ابتداء من 

 
شعركة مسعك للجهعد الععالي والمتوسعط كمعا تمتلعك النسعبة المتبقيعة بشعكل غيعر  في: 52,5 نسبة مباشر بشكلالشركة  تمتلك ( ب

 األردن(. –تها التابعة )شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مباشر من خالل شرك
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 السٌاسات المحاسبٌة الهامة   -1

 المعاٌٌر المحاسبة المطبقة

المعتمعد معن  األوليعة : التقعارير الماليعة14العدولي رقعم وفقعا لمعيعار المحاسعبة الموحدة  الموجزة األولية تم إعداد القوائم المالية

: تطبيعق المععايير الدوليعة 3، وتعم تطبيعق متطلبعات المعيعار العدولي للتقريعر المعالي رقعم لمحاسعبين القعانونيينالهيئة السععودية ل

الذ  يوضعح أثعر  37، راجع اإليضاح رقم الموحدة الموجزة  األولية للتقرير المالي للمرة األولى في إعداد هذه القوائم المالية

 .الموحدة الموجزة األولية تطبيق هذه المعايير على القوائم المالية

هععي القععوائم الماليععة األولععى  7132مععارس  13الموحععدة لفتععرة الثالثععة أشععهر المنتهيععة فععي المععوجزة  األوليععةإن القععوائم الماليععة 

 13للمجموعة التي يتم إعدادها وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي، أما بالنسبة للفترات األخرى وتتضمن السعنة المنتهيعة فعي 

فقد أعدت المجموعة قوائمها المالية الموحدة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسعبين  7136ديسمبر 

 القانونيين.
 

 

المعوجزة الموحعدة وفقعا للمععايير الدوليعة للتقريعر المعالي المطبقعة فعي  األوليةووفقا لذلك، قامت المجموعة بإعداد القوائم المالية 

كمعا  7136ينعاير  3و 7136ديسعمبر  13، وكذلك قائمتي المركز المالي المقارنة الموجزة الموحدة كما في 7132مارس  13

هو مبعين فعي ملخعص السياسعات المحاسعبية الهامعة، وعنعد إععداد القعوائم الماليعة الموحعدة، فعإن قائمعة المركعز المعالي االفتتاحيعة 

وهعو تعاري  تحعول المجموععة إلعى تطبيعق المععايير الدوليعة للتقريعر المعالي،  7136 ينعاير 3للمجموعة فقد تم إعدادها كمعا فعي 

التعديالت التي أجرتها المجموعة على قوائمها المالية الموحدة المعدة وفقا للمعايير الصادرة ععن الهيئعة  37ويتضمن اإليضاح 

ينعاير  3و 7136ديسعمبر  13جزة الموحعدة كمعا فعي السعودية للمحاسبين القعانونيين، بمعا فعي ذلعك قعائمتي المركعز المعالي المعو

، ونتيجعة التطبيعق 7136معارس  13الموجزة الموحدة للفتعرة المنتهيعة فعي  األوليةوالدخل الشامل اآلخر  الدخلوقائمة ا 7136

 3حعدة كمعا فعي المذكور للمعايير الدولية للتقرير المالي فقد تم إضعافة عنعوان "معدلعة" علعى أرصعدة قائمعة المركعز المعالي المو

المععوجزة الموحععدة وقائمععة التععدفقات النقديععة  األوليععةوالععدخل الشععامل اآلخععر  الععدخلوقائمععة ا 7136ديسععمبر  13و 7136ينععاير 

 .7136مارس  13الموجزة الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في  األولية
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 )تتمة(السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -1
 

 أسس اإلعداد

على أساس التكلفة التاريخية باستثناء مخصص تعويضعات نهايعة الخدمعة العذ  الموجزة  الموحدة األوليةم المالية تم إعداد القوائ

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

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

 أساس التوحٌد

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

 :يتم تحقيق السيطرة عندما

 على الشركة المستثمر فيها؛ سلطةتمتلك الشركة ال 

 ن الشركة معرضة إلى، أو تمتلك حقوقاا في عوائد متنوعة من ارتباطها بالشركة المستثمر فيها؛ وعندما تكو 

 في التؤثير على العوائد لطتهالديها القدرة على استخدام س. 

 ذا أشعارت الحقعائق و الظعروف علعى أن هنعاكإ تسيطر على الشركة المستثمر فيها ال تزالتقييم إذا كانت  بإعادة تقوم الشركة

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

علعى الشععركة  السعيطرةلععك تتمفإنهعا عنعدما يكعون لععدى الشعركة أقعل مععن أغلبيعة حقعوق التصععويت فعي الشعركة المسععتثمر فيهعا، 

معن ناسعبة للشعركة المسعتثمر فيهعا القدرة العمليعة لتوجيعه األنشعطة الم لمنحهاالمستثمر فيها عندما تكون حقوق التصويت كافية 

عتبار جميع الحقائق والظعروف ذات الصعلة فعي تقيعيم معا إذا كانعت حقعوق التصعويت فعي . وتؤخذ الشركة بعين االطرف واحد

 السيطرة، بما في ذلك: االشركة المستثمر فيها تكفي لتعطيه

  ويت لحاملي األصوات اآلخرين؛الشركة التي تمتلك حقوق التصويت بالنظر إلى حجم وتوزيع حقوق التصحجم 

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

  الحقوق الناشئة عن ترتيبات تعاقدية أخرى؛ 

  بة فعي الوقعت العذ القدرة الحالية لتوجيه األنشعطة المناسعتمتلك أو تفتقد أ  وقائع وظروف إضافية تشير إلى أن الشركة 

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

بدأ توحيد الشركة التابعة عندما يكون للشركة السيطرة على الشركة التابعة وينتهي عندما تفقد الشركة السيطرة على الشعركة ي

قائمة يرادات ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة في وعلى وجه التحديد، يتم إدراج إ، التابعة

بدءاا من التاري  الذ  تحصل فيه الشركة علعى السعيطرة وحتعى التعاري  العذ  تفقعد فيعه الدخل الشامل اآلخر الموحدة و الدخلا

 .الشركة السيطرة على الشركة التابعة
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 ة()تتمالسٌاسات المحاسبٌة الهامة  -1

 )تتمة( أساس التوحٌد

وكل بند من الدخل الشامل اآلخر يكون عائداا إلى مالكي الشركة وإلعى حقعوق الملكيعة غيعر المسعيطرة. إن مجمعوع  الدخلإن ا

الدخل الشامل للشركات التابعة يكون عائداا إلعى معالكي الشعركة وإلعى حقعوق الملكيعة غيعر المسعيطرة حتعى وإن نعت  ععن ذلعك 

 .ق الملكية غير المسيطرةرصيد عجز في حقو

الماليعة للشعركات التابععة وذلعك لتوحيعد سياسعاتها المحاسعبية معع  القعوائمعندما يكون ذلك ضرورياا، يتم إجراء التعديالت على 

 .السياسات المحاسبية للمجموعة

متعلقة بالمعامالت معا بعين يتم حذف جميع الموجودات والمطلوبات، حقوق الملكية، اإليرادات، المصاريف والتدفقات النقدية ال

 .شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد
 

 اندماج األعمال

يتم احتساب االستحواذ على األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. يتم قياس البدل المحول ضمن اندماج األعمال بالقيمة العادلة، 

اذ للموجودات المحولة من قبل المجموعة، المطلوبات المترتبة التي يتم احتسابها باعتبارها مجموع القيم العادلة بتاري  االستحو

على المجموعة إلى المالكين السابقين للشركة المستحوذ عليها وحقوق الملكية الصادرة من قبل المجموعة مقابل السيطرة علعى 

 .عند تحققها الموحدة لقائمة الدخالشركة المستحوذ عليها. يتم االعتراف بالتكاليف المتعلقة باالستحواذ عموماا في 

باسعتثناء المطلوبعات  بتاري  االستحواذ، يتم االعتراف بالموجودات القابلة للتحديد المسعتحوذ عليهعا والمطلوبعات بالقيمعة العادلعة

 .39المتعلقة بترتيبات منافع الموظفين التي يتم االعتراف بها وقياسها وفقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم 

سععيطرة التععي تمثععل حقععوق ملكيععة حاليععة وتخععول حامليهععا للحصععول علععى حصععة نسععبية فععي صععافي إن حقععوق الملكيععة غيععر الم

موجودات المنشؤة في حالة التصفية قد يتم قياسها مبدئياا بالقيمة العادلة أو بالحصة النسبية لحقوق الملكية غير المسيطرة للمبالغ 

ستحوذ عليها. يتم اختيار أسعاس القيعاس علعى أسعاس كعل معاملعة المعترف بها لصافي الموجودات القابلة للتحديد في الشركة الم

على حدة. إن أنواع حقوق الملكية غير المسيطرة األخرى يتم قياسها بالقيمة العادلة أو، حيثما ينطبق، وفقاا لألساس المحدد فعي 

 .معيار دولي آخر للتقارير المالية

، محتمعلج األعمال موجعودات أو مطلوبعات ناتجعة معن ترتيعب بعدل عندما يتضمن البدل المحول من قبل المجموعة ضمن اندما

يعتم  .بالقيمة العادلة بتاري  االستحواذ ويتم ادراجه كجزء من البدل المحول ضمن اندماج األعمعال محتملال فإنه يتم قياس البدل

يعاس بعؤثر رجععي، معع عمعل تععديالت تعديل التغيرات في القيمة العادلة للبدل المحتمل والتي يمكعن اعتبارهعا تععديالت فتعرة الق

مقابلة على الشهرة. إن تعديالت فترة القياس هي التعديالت التي تنشؤ ععن معلومعات إضعافية يعتم الحصعول عليهعا خعالل "فتعرة 

القيععاس" )والتععي ال يمكععن أن تتجععاوز سععنة واحععدة اعتبععاراا مععن تععاري  االسععتحواذ( حععول الوقععائع والظععروف السععائدة بتععاري  

 ذ. االستحوا
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 )تتمة( اندماج األعمال

التعي ال تكعون مإهلعة كتععديالت لفتعرة القيعاس تعتمعد علعى كيفيعة  محتمعلإن القياس الالحق للتغيرات فعي القيمعة العادلعة للبعدل ال

اسععه بتععواري  تقععارير الحقععة ويععتم الععذ  يععتم تصععنيفه كحقععوق ملكيععة ال يععتم إعععادة قي محتمععل. إن البععدل المحتمععلتصععنيف البععدل ال

الذ  يتم تصنيفه كؤصل أو التزام يتم إععادة قياسعه بتعواري   محتملاحتساب التسوية الالحقة له ضمن حقوق الملكية. إن البدل ال

المخصصععات، المطلوبععات  12أو المعيععار المحاسععبي الععدولي رقععم  19التقععارير الالحقععة وفقععاا للمعيععار المحاسععبي الععدولي رقععم 

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

عندما يتم دم  األعمال على مراحل، يتم قياس حصعة المجموععة فعي حقعوق الملكيعة المحعتفظ بهعا سعابقاا فعي المنشعؤة المسعتحوذ 

. إن قائمعة العدخلذ، ويعتم االعتعراف بمعا ينعت  معن مكسعب أو خسعارة، إن وجعدت، فعي عليها بالقيمة العادلة في تاري  االسعتحوا

المبالغ الناشئة عن الملكية في المنشؤة المستحوذ عليها قبل تاري  االستحواذ والتي سبق االعتراف بها في الدخل الشعامل اآلخعر 

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

إذا لم تكتمل المحاسبة األولية الندماج األعمال مع نهاية فتعرة إععداد التقعارير التعي حعدا فيهعا االنعدماج، تقعوم المجموععة بؤخعذ 

س )راجعع أععاله(، أو مخصصات عن المبالغ االنتقالية للبنود التي لم تكتمل محاسبتها. ويتم تعديل هذه المبالغ خعالل فتعرة القيعا

يععتم االعتععراف بموجععودات أو مطلوبععات إضععافية، وذلععك لععتعكس المعلومععات الجديععدة التععي تععم الحصععول عليهععا حععول الوقععائع 

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

 تاالعتراف باإلٌرادا

مععن العمععالء المقععدرة  المردوداتبععتم قيععاس اإليععرادات بالقيمععة العادلععة للبععدل المقبععوض أو المسععتحق. يععتم تخفععيض اإليععرادات يعع

 .والمخصصات األخرى المماثلةالخصومات و

ميععع عنععدما يعتم توصععيل البضعائع، وانتقعال الملكيععة، فعي الوقععت العذ  تنطبععق فيعه ج عتعراف بععاإليرادات معن بيععع البضعائعيعتم اال

 :الشروط التالية

  مخاطر ومنافع ملكية البضاعة إلى المشتر أهم البتحويل  المجموعةقيام. 

  بعالقة إدارية مستمرة إلى الحد المرتبط عادةا بالملكية وال بالسيطرة الفّعالة علعى البضعاعة  المجموعةعندما ال تحتفظ

 .المباعة

 إمكانية قياس قيمة اإليراد بصورة موثوقة. 

 ؛ والمجموعةلمحتمل أن تتدفق المنافع االقتصادية المرتبطة بالمعاملة إلى يكون من ا 

 إمكانية قياس التكاليف التي ُتِكبِّدت أو التي سيتم تكبدها المتعلقة بالمعاملة بصورة موثوقة. 
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 اإلٌجار

بموجععب شععروط عقععود اإليجععار المخععاطر ومنععافع التملععك إلععى يععتم تصععنيف عقععود اإليجععار كإيجععارات تمويليععة عنععدما تتحععول 

ال توجد لدى الشركة أ  عقعود  .المستؤجر بشكل جوهر . أما أنواع عقود اإليجار األخرى فيتم تصنيفها كعقود إيجار تشغيلية

 إيجار تمويلية.

فتعرة التعؤجير المتعلقعة بهعا، إال  وفقعا لطريقعة القسعط الثابعت علعى معدىإليجارات التشعغيلية كمصعروف يتم االعتراف بدفعات ا

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

 

 العمالت األجنبٌةتحوٌل 

ء المعاملععة، ويععتم تحويععل بالعملععة األجنبيععة إلععى الععي السعععود  بؤسعععار التحويععل السععائدة عنععد إجععرال المعععامالت يععتحويععتم 

بالعمالت األجنبية كما في تاري  قائمعة المركعز المعالي إلعى العي السععود  باألسععار السعائدة الموجودات والمطلوبات النقدية 

فعي قائمعة  يعتم إدراجهعا التسديدات وتحويعل المععامالت بعالعمالت األجنبيعةوالخسائر الناتجة عن  المكاسبن إ. في ذلك التاري 

  .الموحدةل الدخ
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 مكافآت الموظفٌن

 تعويضات نهاية الخدمة

معع  المتوقععة تكلفعة الوحعدة ام طريقعةدباسعتخ ، والتعي تعتبعر خطعة منعافع محعددة،تعويضات نهايعة الخدمعةمخصص يتم تحديد 

التعي تشعمل المكاسعب والخسعائر االكتواريعة فعي قائمعة ، ويعتم إدراج إععادة القيعاس يم اكتوار  بنهايعة كعل فتعرة ماليعةإجراء تقي

المركز المالي في حين يتم إدراج المصاريف أو المبالغ الدائنة ضمن الدخل الشعامل اآلخعر للفتعرة التعي تعم تكبعدها فيهعا، ويعتم 

قائمة العدخل اجه ضمن إدراج إعادة القياس المعترف به في الدخل الشامل اآلخر ضمن األرباح المبقاة فورا وال يتم إعادة إدر

 في فترة تعديل الخطة، ويتم احتسعاب قائمة الدخل الموحدةإن تكلفة الخدمة التي تم تقديمها سابقا يتم إدراجها ضمن  ، الموحدة

الفائدة من خعالل تطبيعق مععدل خصعم فعي بدايعة الفتعرة علعى صعافي االلتعزام أو األصعل الخعاص بالمنفععة المحعددة،  مصروف

 منافع المحددة وفقا لما يلي:وتصنف تكاليف ال

  تكلفععة الخدمععة )وتشععمل تكلفععة الخععدمات الحاليععة وتكلفععة الخععدمات السععابقة والمكاسععب والخسععائر الناتجععة عععن تقليصععها
 وتسديدها.

 مصاريف الفائدة 

 إعادة القياس 
 

 أول عنصرين لتكاليف المنفعة المحددة ضمن ا المجموعةتعرض 

 البنود المتعلقة.في  

 ظفين قصيرة األجل مكافآت المو

وتععذاكر الطيععران المسععتحقة للمععوظفين بالنسععبة لألجععور والرواتععب، واإلجععازة السععنوية  بععاإللتزام عععن المزايععا عتععرافيععتم اال

المتوقعع أن يعتم دفعهعا  المبلغ غير المخصوم للمزايعامقابل واإلجازة المرضية في الفترة التي يتم فيها تقديم الخدمة المتعلقة بها 

 دمة. تلك الخل

مقابعل  والمتوقعع أن يعتم دفععه ة األجعل بعالمبلغ غيعر المخصعومروالمتعلقة بمزايا الموظفين قصيالمعترف بها اإللتزامات تقاس 

 الخدمة المقدمة. 
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 الزكاة

، قائمعة العدخل الموحعدةتم تحميلها على وفقا لألنظمة المالية السعودية وي للمجموعةيتم احتساب الزكاة وتكوين مخصص الزكاة 

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

 

  الممتلكات والمنشآت والمعدات
 

فعي حعال اكمعة. نخفعاض فعي القيمعة المترتظهر الممتلكات والمنشآت والمععدات بالتكلفعة ناقصعا االسعتهالك المتعراكم وخسعائر اال

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

ة علعى معدى حياتهعا العمليعة باسعتخدام طريقعة القسعط يعسعتهالك لشعطب تكلفعة الموجعودات ناقصعا قيمتهعا المتبقاالعتراف بااليتم 

نتاجي المقدر والقيم المتبقية وطريقة االستهالك في نهاية كل فترة مالية، مع المحاسبة ععن تعؤثير الثابت، ويتم مراجعة العمر اإل

 أية تغييرات في التقديرات على أساس مستقبلي. 

 النسب التالية السنوية على ممتلكاتها ومنشآتها ومعداتها: المجموعةتطبق 

 %5 مباني

 %75-%2 منشآت وآالت

 %35 -%31 كتبيةوأدوات مأثاا ومفروشات 

 %75 سيارات

 

ويععتم إلغععاء االعتععراف ببنععد الممتلكععات والمنشععآت والمعععدات عنععد واألعمععال الرأسععمالية قيععد التنفيععذ، اليععتم اسععتهالك األراضععي 

إن المكاسعب أو الخسعائر الناتجعة معن معن االسعتخدام المسعتمر لألصعل،  متوقععةاستبعادها أو عند عدم وجعود منعافع اقتصعادية 

الدفتريعة والقيمعة  متحصعالت البيععالفرق بعين صعافي بعت والمعدات يعتم قياسعها آبالممتلكات والمنش عترافالاو إلغاء أد استبعا

 .حساب األرباح والخسائربها في  عترافلألصل ويتم اال
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 ملموسةالالموجودات غٌر 

العملية محددة والتي تم االستحواذ عليها بشكل منفصعل تظهعر بالتكلفعة ناقصعا  إن الموجودات غير الملموسة التي تكون حياتها

اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة، ويتم االعتراف باإلطفاء على أسعاس القسعط الثابعت علعى معدى الحيعاة العمليعة 

مالية، معع المحاسعبة ععن تعؤثير أيعة تغييعرات فعي  فترةكل الحياة العملية المقدرة وطريقة اإلطفاء بنهاية  مراجعةالمقدرة، وتتم 

التقديرات على أساس مستقبلي، أما الموجودات غير الملموسة التي تكون حياتها العملية غير محددة والتي تم االستحواذ عليها 

 .ناقصا خسائر االنخفاض المتراكمةبشكل منفصل فتظهر بالتكلفة 

 سنوات. 6تتمثل في برام  حاسب آلي، على مدى فترة يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة، التي 

عتراف بالموجودات غير الملموسة عند استبعادها أو عندما يكون من المتوقع عدم وجود منافع اقتصادية مستقبلية االيتم إلغاء 

موسععة يععتم قياسععها مععن اسععتخدامها أو اسععتبعادها. إن المكاسععب أو الخسععائر الناتجععة مععن إلغععاء االعتععراف بععالموجودات غيععر المل

األربعاح والخسعائر عنعد إلغعاء  الفرق بعين صعافي عوائعد االسعتبعاد و القيمعة الدفتريعة لألصعل ويعتم االعتعراف بهعا فعي حسعابب

 عتراف باألصل.اال
 

 

  انخفاض قٌمة الموجودات الملموسة و غٌر الملموسة

الملموسعة وغيعر الملموسعة لتحديعد فيمعا إذا كعان داتهعا القعيم الدفتريعة لموجوبمراجععة في نهاية كعل فتعرة ماليعة  المجموعةتقوم 

ويتم سنويا اختبار االنخفاض في قيمة الشهرة والموجودات . قد انخفضت قيمتها الدفتريةهناك مإشر على أن تلك الموجودات 

سعترداد ابلعة لالفعي حالعة وجعود مثعل ذلعك المإشعر، يعتم تقعدير القيمعة القالتي لديها حياة عملية غيعر محعددة، مثعل األراضعي، و

تقعوم  ألصعل محعدد،سعترداد القيمعة القابلعة لالفي حال عدم التمكن من تقعدير لتحديد خسائر االنخفاض في القيمة )إن وجدت(. 

أسعس معقولعة  ما يمكعن تحديعدالتعي ينتمعي إليهعا األصعل. عنعد للوحعدة المعدرة للنقديعةالقابلعة لالسعترداد بتقدير القيمة  المجموعة

بشعكل إفعراد  أو يعتم توزيعهعا علعى أصعغر  معدرة للنقديعةوحدات إلى يتم توزيعها  للمجموعةموجودات العامة للتوزيع، فإن ال

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

 

عنععد تقيععيم القيمععة وأيهمععا أعلععى.  رجععةالمدأو القيمععة  ناقصععاا تكلفععة االسععتبعادسععترداد فععي القيمععة العادلععة تتمثععل القيمععة القابلععة لال

العذ  يعكعس قبل الضريبة ما الحالية باستخدام معدل خصم  إلى قيمتها، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة المدرجة

ة المسعتقبلية التعدفقات النقديع تقعديراتالتعي لعم يعتم تععديل  المحددة لألصعلتقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقد والمخاطر

 . لها
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 )تتمة(السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -1

 )تتمة( انخفاض قٌمة الموجودات الملموسة و غٌر الملموسة

( ععن قيمتعه الدفتريعة، يعتم تخفعيض قيمعة الوحعدة المعدرة للنقعدسعترداد األصعل )أو إذا كان من المتوقعع أن تقعل القيمعة القابلعة ال

 ربعاحاأل حسعاب فوراا بخسارة االنخفاض فعي عترافسترداد. يتم اال( لقيمتها القابلة لاللنقدالوحدة المدرة لاألصل الدفترية )أو 

  .و الخسائر

لالسترداد  القابلة( إلى القيمة الوحدة المدرة للنقدخسارة االنخفاض، يتم حينها زيادة القيمة الدفترية لألصل )عكس إذا تم الحقاا 

حعدة المعدرة والتتعدى قيمته الدفترية فيما لو لعم يكعن هنعاك انخفعاض فعي قيمعة األصعل ) الزيادة في القيمة الأن ، بحيا المعدلة

 .و الخسائر رباحاأل حساب خسارة االنخفاض كإيراد فوراا فيبعكس  عتراف( في السنوات السابقة. يتم االللنقد
 

 المخزون 

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

منعه كعل التكعاليف المقعدرة للكمعال والتكعاليف الالزمعة  للتحقق سعر البيع المقدر للمخزون مطروحعاا  القابلة القيمة يمثل صافي

 إلتمام عملية البيع.
 

 النقد ومافً حكمه

ضمن النقد في الصندوق والودائع لدى البنوك ومتاحة ليتم استخدامها ألغراض قائمة التدفقات النقدية، إن النقد ومافي حكمه يت

 يوما أو أقل. 91ولديها تواري  استحقاق خالل  مالم يتم ذكر خالف ذلك المجموعةمن قبل 
 

 األدوات المالٌة 

 ة باألداة.طرفاا في البنود التعاقدية الخاص المجموعةبالموجودات والمطلوبات المالية عندما تصبح  عترافيتم اال

قتنعاء أو ايتم قياس الموجودات والمطلوبات الماليعة بشعكل أولعي بالقيمعة العادلعة. إن تكعاليف المععامالت المباشعرة التعي تتعلعق ب

حسععاب األربععاح إصععدار موجععودات ومطلوبععات ماليععة )فيمععا عععدا الموجععودات والمطلوبععات الماليععة بالقيمععة العادلععة مععن خععالل 

، المبعدئي عتعرافاالإضافتها أو خصمها من القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات الماليعة، عنعد ، إن وجدت(، يتم والخسائر

علعى موجعودات أو مطلوبعات ماليعة بالقيمعة العادلعة معن خعالل  سعتحواذ. إن تكاليف المعامالت المتعلقة مباشرة باالأيهما أنسب

 .األرباح والخسائرحساب بها مباشرة في  عتراف، يتم االحساب األرباح والخسائر
 

 الموجودات المالية

حسععاب األربععاح بالقيمععة العادلععة مععن خععالل ": موجععودات ماليععة وفقععاا للفئععات المحععددة التاليععةيععتم تصععنيف الموجععودات الماليععة 

ف عنعد تحديعد التصعني ويعتم هعامنهعدف الوالموجعودات الماليعة تصنيف على طبيععة اليعتمد . "مدينونوض و "وقر، "والخسائر

 بجميع الموجودات الماليعة علعى أسعاس تعاري  التعداول عترافإلغاء االو عتراف. يتم االعتراف المبدئي بالموجودات الماليةاإل

زمنعي سعتثمارات ضعمن اإلطعار التتطلعب شعروطه الحصعول علعى اعندما يكون شراء أو بيع الموجودات المالية بموجب عقعد 

 . المقرر من قبل السوق المعني
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 )تتمة(سبٌة الهامة السٌاسات المحا -1

 )تتمة( األدوات المالٌة

 طريقة معدل الفائدة الفعلي

الفوائد على الفترة المرتبطة  إيراداتإن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتساب التكلفة المطفؤة ألدوات الدين وتوزيع 

 والنقععاط ديععة المسععتقبلية )ويضععم جميععع الرسععومالنق االسععتالماتبهععا. إن معععدل الفائععدة الفعلععي هععو المعععدل الععذ  يخصععم تمامععاا 

 وأ األخعرى ، والتي تعتبر جزءاا ال يتجزأ من معدل الفائدة الفعلعي وكعذلك تكعاليف المععامالت والععالواتأو المستلمةالمدفوعة 

في القيمعة إلعى صعا ،الخصومات( المتوقعة فعي إطعار العمعر الزمنعي المتوقعع ألداة العدين أو فتعرة أقصعر، إذا كعان ذلعك مناسعبا

 .المبدئي عترافالدفترية عند اال
 

  حساب األرباح والخسائرمالية بالقيمة العادلة من خالل الالموجودات 

 (3)عنعدما يكعون هنعاك  "حسعاب األربعاح والخسعائربالقيمعة العادلعة معن خعالل "ماليعة كموجعودات ماليعة التصنف الموجودات 

، 1ينطبق عليه المعيار الدولي للتقارير المالية رقم من دم  األعمال التي المستحوذ كجزء قبل دفعه من قد يتم عوض محتمل 

 .حساب األرباح والخسائريتم تصنيفها بالقيمة العادلة من خالل (1) محتفظ بها للمتاجرة،  (7) 

 :إن األصل المالي يعد محتفظ به لغرض المتاجرة إذا

  تنائه بشكل مبدئي بهدف بيعه في المستقبل القريب، أواقتم 

  مععاا ولعديها دليعل فعلعي لعنمط أداة  المجموعةعند اإلعتراف المبدئي يمثل جزء من محفظة أدوات مالية محددة تديرها

 مالية تحقق أرباح على المدى القصير، أو

 كونه من المشتقات المالية غير المصنفة كؤداة تحوط. 

الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة أو العوض المحتمل الذ  يتم دفععه معن قبعل  ما عداوجودات المالية يمكن تصنيف الم

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

  قض في القياس أو االعتراف والتي يمكعن نشعوإها فيمعا لعو لعم يعتم تناال كبيركان هذا التصنيف يزيل أو يخفض بشكل

 هذا التصنيف؛ أو

  تشكل الموجودات المالية جزء من مجموعة أصول أو مطلوبات مالية أو االثنين معا، والتي تتم إدارتها وتقييم أداءهعا

تعلقعة بعإدارة المخعاطر أو اإلسعتثمار الموثقعة الم المجموععةعلى أساس القيمة العادلعة، وذلعك بمعا يتماشعى معع إسعتراتيجية 

 بحيا 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

 .19حاسبي الدولي رقم وفقاا للمعيار الم الربح أو الخسارة
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 )تتمة(السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -1

 )تتمة( األدوات المالٌة

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

بؤيعة مكاسعب  فعتعراالمالية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بقيمتها العادلعة. يعتم اال الموجوداتيتم إدراج 

 أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في الربح أو الخسارة. تشمل المكاسب أو الخسائر المعتعرف بهعا فعي العربح أو الخسعارة أ 

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

 القروض والمدينون

دفعععات ثابتععة أو قابلععة للتحديععد غيععر لهععا  ليسععت مععن أدوات المشععتقاتينين هععي عبععارة عععن موجععودات ماليععة إن القعروض والمععد

المدرجة في سوق نشط، ويتم قياس القروض والمدينين بما فيها المدينون التجاريون والذمم المدينعة األخعرى وأرصعدة البنعوك 

 انخفاض.فعلي ناقصا أ  خسارة والنقد بالتكلفة المطفؤة باستخدام طريقة معدل الفائدة ال
 

بإستثناء القروض والمدينون قصير  األجعل عنعدما يكعون  معدل الفائدة الفعليباستخدام طريقة  اإلعتراف بإيرادات الفوائديتم 

 .أثر الخصم ذات أهمية غير نسبية
 

 انخفاض قيمة الموجودات المالية 

بالقيمعة العادلعة معن خعالل  المصعنفة الموجعودات الماليعة معا ععداليعة، يتم تقييم مإشرات االنخفعاض فعي القيمعة للموجعودات الما

حساب األرباح والخسائر، بنهاية كل فترة ماليعة. يعتم تخفعيض قيمعة الموجعودات الماليعة عنعد وجعود دليعل موضعوعي، كنتيجعة 

النقديعة المسعتقبلية المقعدرة لحدا أو أحداا حصلت بعد االعتراف المبدئي بتلك الموجودات الماليعة، يشعير إلعى تعؤثر التعدفقات 

 لتلك الموجودات المالية.

فيما يتعلق بفئات معينة من الموجودات المالية، مثل الذمم المدينة التجاريعة، يعتم تقيعيم الموجعودات بخصعوص انخفعاض القيمعة 

 على اساس جماعي حتى وإن تم تقييمها بؤنها غير منخفضة القيمة بشكل فرد . 

فيما يتعلق بتحصيل العدفعات  للمجموعةعي على انخفاض قيمة محفظة الذمم المدينة الخبرة السابقة قد يتضمن الدليل الموضو

باإلضعافة إلعى  يعوم 371 – 61من  ئتمانوزيادة في عدد الدفعات المتؤخرة السداد في المحفظة والتي تزيد عن معدل فترة اال

 .أو المحلية التي تتالزم مع التؤخير في الذمم المدينة قتصادية الوطنيةالتغيرات التي يمكن مالحظتها في الظروف اال

بالنسبة للموجودات المالية المقتناة بالتكلفة المطفاة، فإن االنخفعاض فعي القيمعة هعو الفعرق بعين القيمعة الدفتريعة لألصعل والقيمعة 

 صل الحالي.الحالية للتدفقات النقدية المستقبلية المقدرة المخصومة بمعدل الفائدة الفعلي األساسي لأل

بالنسبة للموجودات المالية المدرجة بالتكلفة، فإن االنخفاض في القيمة هو الفرق بين القيمة الدفترية و القيمعة الحاليعة للتعدفقات 

، وال يتم عكس هذا النقدية المستقبلية المقدرة و المخصومة على أساس نسبة معدل عائد السوق الحالي لموجودات مالية مماثلة

 في القيمة في الفترات الالحقة. االنخفاض
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 )تتمة(السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -1

 )تتمة( األدوات المالٌة

 )تتمة(انخفاض قيمة الموجودات المالية 

يععتم تخفععيض القيمععة الدفتريععة لألصععل المععالي بقيمععة خسععارة االنخفععاض مباشععرة لجميععع الموجععودات الماليععة باسععتثناءالمدينون 

خفيض القيمة الدفترية من خالل استخدام حساب مخصص، وعندما تصنف الذمة المدينعة التجاريعة علعى التجاريون حيا يتم ت

أنه ال يمكن تحصيلها يتم شطبها مقابل حساب المخصص. وعندما يتم استرداد المبالغ التي تم شطبها سابقا يتم إضعافتها مقابعل 

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

وبالنسععبة للموجععودات الماليععة التععي يععتم قياسععها بالتكلفععة المطفععؤة، فععإذا انخفععض مبلععغ خسععارة االنخفععاض فععي فتععرة الحقععة وكععان 

بخسارة االنخفاض، يتم عكس خسارة االنخفاض المعترف بها  عترافاالنخفاض يتعلق بشكل موضوعي بحدا حصل بعد اال

فعي بتعاري  عكعس االنخفعاض  لالسعتثمارالقيمة الدفترية  إلى الحد الذ  ال تتعدى فيه حساب األرباح والخسائرقا من خالل ساب

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

  بالموجودات المالية عترافإلغاء اإل

فترة صالحية الحقعوق التعاقديعة للتعدفقات النقديعة الناتجعة ععن انتهاء بالموجودات المالية عند  افعتربإلغاء اال المجموعةتقوم 

جهعة إلعى بشعكل جعوهر  لملكيعة اومنعافع مخعاطر البتحويل األصل المعالي وجميعع  المجموعةأو عندما تقوم تلك الموجودات. 

 واسععتمراهالملكيععة اجميععع مخععاطر ومنععافع جععوهر  ب بشععكل بتحويععل أو اإلحتفععاظ  المجموعععة أمععا فععي حالععة عععدم قيععام، أخععرى

بعه  والمطلوبعات المتعلقعة المحول بقاة في األصلستالمبحصتها  عترافباال تقوم المجموعة فإنالسيطرة على األصل المحول ب

معالي بشعكل جعوهر  بكافعة مخاطرومنعافع الملكيعة لألصعل ال المجموععةبسعدادها. أمعا فعي حالعة إحتفعاظ الشعركة التي قد تقعوم 

 تستمر باإلعتراف باألصل المالي. المجموعةالمحمول فإن 

بؤصعل معالي بؤكملعه، فعإن الفعرق بعين القيمعة الدفتريعة لألصعل وإجمعالي الععوض المسعتلم والذمعة المدينعة  عتعرافعند إلغعاء اال

بعه  عتعرافملكيعة يعتم االوتراكمعت فعي حقعوق ال بها فعي قائمعة العدخل الشعامل عترافوالربح أو الخسارة المتراكمة التي تم اال

 .ضمن حساب األرباح والخسائر

خيار إعادة شراء جزء من األصل المحعول(،  المجموعةباألصل المالي بشكل غير كامل )مثل أن تبقي  عترافوعند إلغاء اال

لعذ  لعم تععد بعه والجعزء ا عتعرافبتوزيعع القيمعة الدفتريعة السعابقة لألصعل المعالي بعين الجعزء المسعتمر فعي اال المجموععةتقوم 

بععالفرق بعين القيمععة الدفتريععة  عتععرافتعتعرف بععه علععى أسعاس القععيم العادلععة النسعبية لهععذه األجععزاء فعي تععاري  التحويععل، ويعتم اال

المخصصة للجزء الذ  لم تعد تعترف به وإجمالي مبلغ الععوض المسعتلم مقابعل الجعزء العذ  لعم تععد تعتعرف بعه وأ  ربعح أو 

، ويعتم توزيعع حسعاب األربعاح والخسعائربهعا فعي قائمعة العدخل الشعامل ضعمن  عترافتم اال خسارة متراكمة مخصصة له التي

بعه  عتعرافبها في قائمة الدخل الشامل بين الجزء العذ  تسعتمر الشعركة فعي اال عترافالتي تم اال المتراكمة الربح أو الخسارة

 جزاء.والجزء الذ  لم تعد تعترف به على أساس القيم العادلة النسبية لهذه األ
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 المطلوبات المالية وأدوات حقوق الملكية

 تصنيف كدين أو حقوق ملكيةال

كمطلوبات مالية أو كحقوق ملكية وفقاا لجوهر الترتيبات  المجموعةيتم تصنيف أدوات الدين وحقوق الملكية الصادرة من قبل 

 يفات اإللتزام المالي وأداة حقوق الملكية.التعاقدية وتعر

 أدوات حقوق الملكية

 اإلعتعرافإن أداة حقوق الملكية هي أ  عقد يبرهن على حصة متبقيعة فعي موجعودات منشعؤة بععد طعرح كافعة مطلوباتهعا. يعتم 

 المباشرة.اإلصدار  تكاليف خصملمبالغ المستلمة بعد ل وفقاا  المجموعة ؤدوات حقوق الملكية الصادرة من قبلب

 عتعرافوخصعمها مباشعرة معن حقعوق الملكيعة. ال يعتم اال بالمجموعةبإعادة شراء أدوات حقوق الملكية الخاصة  عترافيتم اال

إصععدار أو إلغععاء أدوات حقععوق الملكيععة الخاصععة  أو بيععع أو عنععد شععراء حسععاب األربععاح والخسععائرأو خسععارة فععي  ربععحبععؤ  

 .بالمجموعة

 المطلوبات المالية

"أو" كمطلوبات مالية  حساب األرباح والخسائريف المطلوبات المالية كمطلوبات مالية "بالقيمة العادلة من خالل يتم تصن

 أخرى".

 مطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح والخسائر

عندما تكون عوض محتمل ( بالقيمة العادلة من خالل حساب األرباح والخسائر )أمالية كمطلوبات المالية تصنف المطلوبات 

عندما ، )ب(1قد 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 

 

 :المالي كمحتفظ به للمتاجرة في حال يتم تصنيف اإللتزام

 تم اإلستحواذ عليه مبدئيا بهدف إعادة شراإه في المستقبل القريب؛ 

  بإدارتهعا ولهعا نمعط فعلعي حعديا  المجموععةعند االعتراف األولي كونعه جعزء معن محفظعة أدوات ماليعة محعددة تقعوم

 يظهر تحصيل أرباح قصيرة األجل؛ أو

 اة المشتقة كعقد ضمان مالي أو المصنفة والفعالة كؤداة تحوطهو أداة مشتقة، باستثناء األد. 

بؤيععة  تععرافعيعتم اإلوبقيمتهععا العادلععة  حسعاب األربععاح والخسعائرالمطلوبععات الماليعة المصععنفة بالقيمععة العادلعة مععن خععالل  تظهعر

حسعاب المعترف بها فعي  . تشمل المكاسب أو الخسائرحساب األرباح والخسائرمكاسب أو خسائر ناتجة عن إعادة القياس في 

 .مالياللتزام اال عنأ  فائدة مدفوعة  األرباح والخسائر
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 )تتمة(السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -1

 )تتمة( األدوات المالٌة

 خرىاألالمطلوبات المالية 

 الحقاا مبدئيا وياسها ( يتم قاألرصدة الدائنة األخرىوالدائنون التجاريون و ات)بما فيها االقتراض خرىاأل المالية إن المطلوبات

 بالتكلفة المطفؤة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.

معدى وتوزيعع مصعاريف الفوائعد علعى للمطلوبعات الماليعة إن طريقة معدل الفائدة الفعلي هي طريقة الحتسعاب التكلفعة المطفعؤة 

 كافعة)ويضعم المتوقععة فعات النقديعة المسعتقبلية العد وبشعكل تعام. إن معدل الفائدة الفعلي هو المععدل العذ  يخصعم المعينةالفترة 

ة، والتععي تعتبععر جععزءاا ال يتجععزأ مععن معععدل الفائععدة الفعلععي وكععذلك تكععاليف المعععامالت مسععتلمال وأالمدفوعععة  والنقععاط الرسععوم

 (ناسعباإذا كعان ذلعك م) أو فتعرة أقصعرة الماليع مطلوبعاتالعمعر الزمنعي المتوقعع للفي إطعار ( خرىاألوالعالوات والخصومات 

 .المبدئي عترافاإلوذلك إلى صافي القيمة الدفترية المدرجة عند 
 

يعتم  .اإللتعزام التعاقعد  أو إلغائعه أو إنتهعاء مدتعهعنعدما يعتم اسعتيفاء  فقعط ةالماليع بالمطلوبعات عتعرافبإلغاء اال المجموعةتقوم 

حسعاب المعدفوع والمسعتحق فعي  ععوضبعه وال عتعرافبالفرق بين القيمة الدفتريعة لاللتعزام المعالي العذ  تعم إلغعاء اال عترافاإل

 .األرباح والخسائر

 مقاصة األدوات المالية

تتم مقاصة الموجودات والمطلوبات المالية ويتم إدراج صافي المبلغ في قائمة المركز المالي فقط عنعدما يعتم اسعتيفاء الشعروط 

 التالية:

 رف بهاعندما يكون لدى المجموعة حق قائم بتسوية المبالغ المعت 

 .عندما تنو  المجموعة إما السداد على أساس الصافي أو االعتراف باألصل وسداد االلتزام في آن واحد 
 

 تكالٌف االقتراض

إنشعاء أو إنتعاج أصعول مإهلعة، وهعي األصعول التعي تتطلعب حتمعاا فتعرة أو ن تكاليف االقتراض المنسوبة مباشرةا إلى شعراء، إ

سععتعمال المقعرر أو بيعهععا، يعتم إضععافتها إلعى تكععاليف هعذه األصععول إلعى أن تصععبح هععذه لتكععون جعاهزة لال جوهريعة مععن الوقعت

 .األصول جاهزة بصورة جوهرية لالستعمال المقررأو بيعها

إن ربح االستثمار النات  من االسعتثمار المإقعت لقعروض محعددة المتوقعف إنفاقهعا علعى الموجعودات المإهلعة يعتم خصعمها معن 

 ة للرسملة.تكاليف االقتراض المإهل

 .يتم االعتراف بجميع تكاليف االقتراض األخرى في األرباح أو الخسائر في الفترة التي يتم تكبدها فيها
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 )تتمة(السٌاسات المحاسبٌة الهامة  -1

 المخصصات

كة على الشركة نات  ععن حعدا سعابق، ومعن المحتمعل أن تقعوم الشعر تعاقد يتم قيد المخصصات عند وجود إلتزام قانوني أو 

 بتسوية اإللتزام مع إمكانية عمل تقدير موثوق لذلك اإللتزام.

إن المبلغ المعترف به كمخصص يتم إحتسابه حسب أفضل التوقعات للبدل المطلوب لمقابلة اإللتعزام كمعا بنهايعة فتعرة التقريعر 

اس المخصعص باسعتخدام التعدفقات بعين االعتبار المخاطر واألمعور غيعر المإكعدة المحيطعة بعاإللتزام. عنعدما يعتم قيع ذبعد األخ

النقدية المقّدرة لسداد االلتزام الحالي، فإن قيمته المدرجة هعي القيمعة الحاليعة لتلعك التعدفقات النقديعة )عنعدما يكعون تعؤثير القيمعة 

 .الزمنية للمال جوهر (
 

 السهم  ربحٌة -1

 13) ي سععود  1,867,651بمبلعغ  الشعركةمعالكي الفتعرة العائعدة إلعى  ربعحتعتمد ربحية السهم األساسية والمخفضة على 

الصعادرة البعالغ على المتوسعط المعرجح لععدد األسعهم مقسما  ي سعود ( 5,183,595صافي خسارة بمبلغ : 7136مارس 

 سهم. مليون 61عددها 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات  -4

ي سعععود ( علععى  مليععون 1.2: 7136مععارس  13ي سعععود  )مليععون  3.5أنفقععت المجموعععة مععا يقععارب خععالل الفتععرة، 

 الممتلكات والمنشآت والمعدات لتطوير منشآتها الصناعية.
 

 توزٌعات األرباح -5

 : ال شيء(7136مارس  13لم يتم اإلعالن عن توزيعات أرباح خالل الفترة )
 

 رأس المال -6

لتقرير، وليس هناك حركة في رأس ي سعود  صادرة كما في تاري  ا 31مليون سهم قيمة كل منها  61يوجد لدى الشركة 

 المال خالل فترة التقرير.
 

 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -7

 مليععون ي سعععود ( 3.6: 7136 ديسععمبر 13مليععون ي سعععود  ) 3.6كععان لععدى المجموعععة التزامععات رأسععمالية بمبلععغ 

 13)كما في تاري  التقريعر ي سعود   مليون391ومطلوبات محتملة على شكل اعتمادات مستندية وخطابات ضمان بمبلغ 

 مليون ي سعود ( 382: 7136 ديسمبر
 

 التزامات عقود اإلٌجار التشغٌلً -8

 ديسعمبر 13)كمعا فعي تعاري  التقريعر ي سععود   مليعون 34.3يوجد لدى المجموععة التزامعات عقعود إيجعار تشعغيلي بمبلعغ 

 .(مليون ي سعود  35.3: 7136
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 ترة التقرٌرأحداث الحقة لف -9

بسعبب الظعروف القتصعادية  جذريةردن بإعادة هيكلة داخلية األفي  "المتوسطالعالي وجهد "شركة مسك للشركة التابعة التقوم 

 وتوظيعف معوظفين)والتشغيلية التي تتضمن، من بين أمور أخرى، قرارا من قبل إدارة الشركة التابعة بإنهاء عقود المعوظفين 

 مصالح الشركة التابعة.بطريقة تتماشى مع  جدد(

 معامالت الجهات ذات العالقة -30

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

 تعدٌالت -33

 7136ديسععمبر  13و 7135ديسععمبر  13قامععت المجموعععة بتحديععد القععيم المتبقيععة لممتلكاتهععا ومنشععآتها ومعععداتها كمععا فععي 

القابلة لالستهالك للمتلكات والمنشآت والمععدات، وتعم تطبيعق هعذا التغييعر فعي السياسعة  اعتمدت على هذه القيم لتحديد المبالغو

 13و 7135ديسعمبر  13المحاسبية بؤثر رجعي، وتم تسجيل هذا األثر على المبالغ المدرجة في قائمة المركز المالي كما فعي 

 كما يلي: 7136مارس  13ثة أشهر المنتهية في لفترة الثالوقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر  7136ديسمبر 

 :1035دٌسمبر  13التعدٌل على قائمة المركز المالً كما فً أثر 
 

 

 :1036دٌسمبر  13التعدٌل على قائمة المركز المالً كما فً أثر 

 

 :1036مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً والدخل الشامل اآلخر الدخل التعدٌل على قائمة أثر 

 

 

 

 

 

المبالغ المسجلة سابقا 
وفقا للمعاٌٌر الصادرة 
عن الهٌئة السعودٌة 
 المبالغ المعدلة التعدٌل للمحاسبٌن القانونٌٌن

 427,930,492 9,409,344 424,093,434  ممتلكات ومنشآت ومعدات

 (230,333,394) 9,409,344 (234,772,332)  خسائر متراكمة

 

 

المبالغ المسجلة سابقا 
وفقا للمعاٌٌر الصادرة 
عن الهٌئة السعودٌة 
 المبالغ المعدلة التعدٌل للمحاسبٌن القانونٌٌن

 004,423,723 9,349,992 000,900,944  ت ومعداتممتلكات ومنشآ

 (990,309,440) 9,349,992 (993,223,333)  خسائر متراكمة

 

 

المبالغ المسجلة سابقا 
وفقا للمعاٌٌر الصادرة 

ٌة عن الهٌئة السعود
 المبالغ المعدلة التعدٌل للمحاسبٌن القانونٌٌن

 34,443,,36, (32,466) 36,263,662,  تكلفة المبيعات
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 تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً أثر  -31
 1035 دٌسمبر 13كما فً  على قائمة المركز المالًأثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً  3 .31

 

 

 

 

 
 اإلٌضاحات

المسجلة سابقا معدلة الالمبالغ 

وفقا للمعاٌٌر الصادرة عن الهٌئة 

 السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن

أثر التحول إلى 

المعاٌٌر الدولٌة 

 للتقرٌر المالً

الرصٌد االفتتاحً لقائمة 

المركز المالً وفقا للمعاٌٌر 

 الدولٌة للتقرٌر المالً

     

     الموجودات غٌر المتداولة:

 402,799,739 0,294,343 427,930,492 أ ومعداتممتلكات ومنشآت 

 9,274,443 - 9,274,443  موجودات غير ملموسة

 - (00,442,943) 00,442,943 ب استبقاءات مدينة

 00,747,307 00,747,307 - ب، ج، و غير متداول -مدينون

 ,436,2,3,36 6,363,366 434,360,046  إجمالً الموجودات غٌر المتداولة

     ودات المتداولة:الموج

 224,339,249 (0,294,343) 209,443,423 أ المخزون

 432,934,794 00,370,737 037,333,393 د، ه ، ل المدينون 

دفعات مقدمة وموجودات متداولة 
 - (29,933,390) 29,933,390 و أخرى

 - (4,734,432) 4,734,432 و الجزء المتداول من استبقاءات مدينة

 04,747,040 - 04,747,040  صدة البنوكالنقد وأر

 333,633,366 (,3,363,32) 33,,,3,,336  إجمالً الموجودات المتداولة

 3,3,,64,33,,, (6,033,366) 202,,63,33,,,  إجمالً الموجودات

     رأس المال واالحتٌاطٌات

 333,333,333 - 333,333,333  رأس المال 

 24,743,943 - 24,743,943  احتياطي نظامي

 (233,072,327) (2,409,393) (230,333,394) 1. 37 خسائر متراكمة

 092,372,339 (2,409,393) 093,403,933  حصص ملكية عائدة لمالكي الشركة

 (30,090,273) - (30,090,273)  حصص غير مسيطرة

 ,603,233,63 (2,663,3,3) 3,633,,,6,2  إجمالً حقوق الملكٌة

     ر المتداولة:المطلوبات غٌ

 273,373,903 (004,449) 273,700,320 ل قروض طويلة األجل

 04,340,943 9,439,443 02,343,233 ز تعويضات نهاية الخدمة 

 66,233,,,66 3,3,636,, 623,3,6,666  إجمالً المطلوبات غٌر المتداولة

     المطلوبات المتداولة:

الجزء المتداول من القروض طويلة 
 937,377,242 (9,949,439) 933,443,930 ل جلاأل

 949,220,402 - 949,220,402  قروض قصيرة األجل

 949,003,079 47,902,342 902,234,033 ح دائنون

 - (2,404,923) 2,404,923 ط المستحق إلى جهة ذات عالقة

 - (37,239,424) 37,239,424 ط مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 92,490,024 92,490,024 -   زكاة مستحقة

 49,949 49,949 -   توزيعات أرباح مستحقة

 36,362,,434 (,43,,36,,) 433,333,446  إجمالً المطلوبات المتداولة

 3,3,,64,33,,, (6,033,366) 202,,63,33,,,  إجمالً حقوق الملكٌة والمطلوبات
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   1036دٌسمبر  13كما فً  على قائمة المركز المالًأثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً  1 .31

 
 اإلٌضاحات

المسجلة المعدلة المبالغ 
سابقا وفقا للمعاٌٌر الصادرة 

عن الهٌئة السعودٌة 
 للمحاسبٌن القانونٌٌن

 
أثر التحول إلى 
المعاٌٌر الدولٌة 
 للتقرٌر المالً

حً لقائمة الرصٌد االفتتا
المركز المالً وفقا 

للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر 
 المالً

     

     الموجودات غٌر المتداولة:

 009,444,733 2,329,743 004,423,723 أ ممتلكات ومنشآت ومعدات

 4,309,044 - 4,309,044  استثمارات متاحة للبيع

 9,300,379 - 9,300,379  موجودات غير ملموسة

 - (03,749,992) 03,749,992 ب مدينةاستبقاءات 

 09,927,394 09,927,394 - ب،ج،و غير متداول -مدينون

 634,346,3,3 2,333,346 ,632,33,,63  إجمالً الموجودات غٌر المتداولة

     الموجودات المتداولة:
 973,394,399 (2,329,743) 979,342,479 أ المخزون

 444,903,730 07,270,033 433,409,334 د،ه ،ل المدينون 

 - (334,339) 334,339 و المستحق من جهات ذات عالقة

 - (97,427,344) 97,427,344 و دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 - (29,244,933) 29,244,933 و الجزء المتداول من استبقاءات مدينة

 23,443,433 - 23,443,433  النقد وأرصدة البنوك

 333,332,664 (,4,306,03) 233,403,,33  دات المتداولةإجمالً الموجو

 236,,24,,04,, (26,,323,,) 36,633,,046,,  إجمالً الموجودات

     رأس المال واالحتٌاطٌات
 333,333,333 - 333,333,333  رأس المال 

 24,743,943 - 24,743,943  احتياطي نظامي

 (993,373,423) (2,932,342) (990,309,440) 1. 37 خسائر متراكمة

 4,309,044 - 4,309,044  احتياطي إعادة تقييم استثمارات

 439,402,930 (2,932,342) 437,744,343  حصص ملكية عائدة لمالكي الشركة

 (90,339,247) - (90,339,247)  حصص غير مسيطرة

 444,234,494 (32,342,,2) 443,499,033  إجمالً حقوق الملكٌة

     ت غٌر المتداولة:المطلوبا
 93,243,903 (929,932) 93,490,272 ل قروض طويلة األجل

 22,044,343 9,040,233 29,343,043 ز تعويضات نهاية الخدمة 

 79,394,993 9,293,304 73,434,399  إجمالً المطلوبات غٌر المتداولة

     المطلوبات المتداولة:
الجزء المتداول من القروض طويلة 

 جلاأل
 999,292,924 (773,397) 994,232,940 ل

 932,374,274 - 932,374,274  قروض قصيرة األجل

 239,329,379 933,040,930 933,344,404 ح دائنون

 - (42,040,393) 42,040,393 ط المستحق إلى جهة ذات عالقة

 - (93,030,034) 93,030,034 ط مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

 92,022,324 92,022,324 -   زكاة مستحقة

 49,949 49,949 -   توزيعات أرباح مستحقة

 324,,433,60 (330,3,3) 300,232,646  إجمالً المطلوبات المتداولة

 236,,24,,04,, (26,,323,,) 36,633,,046,,  إجمالً حقوق الملكٌة والمطلوبات
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 )تتمة(أثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً   -31

  تسوٌة حقوق الملكٌة  1 .31

 13كما فً  اإلٌضاحات 
 1035دٌسمبر 

 13كما فً 
 1036دٌسمبر 

 13كما فً 
 1036مارس 

وفقا للمعاٌٌر المسجلة المعدلة إجمالً حقوق الملكٌة 
 الصادرة عن الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن

 6,2,,,3,633 443,4,3,633 606,3,3,666 

     
 (64,463) (3,,,66) (46,246) ه  نخصم قروض موظفي

 (324,363,,) (646,200,,) (633,660,,) ز تقييم االكتوار  لتعويضات نهاية الخدمة

 (633,302) (333,223) (632,,36) ل قرضلل التكاليف اإلداريةتعديل 

 (2,3,3,323) (32,342,,2) (2,663,3,3)  إجمالً التعدٌل على حقوق الملكٌة

لملكٌة وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر إجمالً حقوق ا
 المالً

 603,233,63, 444,234,6,4 60,,60,,636 

لفتدرة الثالثدة أشدهر المنتهٌدة فدً الشدامل اآلخدر  والددخل الدخلأثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً على قائمة  4 .31

 1036مارس  13

 

 اإلٌضاحات

المعدلة المبالغ 
المسجلة سابقا وفقا 

عاٌٌر الصادرة للم
عن الهٌئة السعودٌة 

للمحاسبٌن 
 القانونٌٌن

 
 
 

أثر التحول إلى 
المعاٌٌر الدولٌة 
 للتقرٌر المالً

 
 
 

المبالغ المسجلة وفقا 
للمعاٌٌر الدولٌة 
 للتقرٌر المالً

 224,632,323 - 224,632,323  إيرادات 

 (,36,033,03,) 63,636 (34,443,,36,) م المبيعاتتكلفة 

 23,6,6,333 63,636 23,326,233  ً الدخلإجمال

 (0,663,300,) - (0,663,300,)  وتسويقية مصاريف بيعية

 (3,346,434) 430,,6 (3,334,334) ه ، ز، ل مصاريف عمومية وإدارية

 (4,366,630) - (4,366,630)  تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة

 (,6,,63,) (463,336) 236,363 م أخرى  مصاريف

 430,230,, (622,300) 30,,366,,  صافً الربح قبل التكالٌف المالٌة والزكاة

 (3,233,243) 634,630 (3,3,0,363) م التكاليف المالية

 (3,333,333) 430,,6 (3,623,443)  صافً الخسارة قبل الزكاة

 (2,632,343) - (2,632,343)  الزكاة

 (36,306,,6) 430,,6 (33,336,,6)  للفترة  صافً الخسارة

     ة األخرىلشاملالخسارة ا

ٌعاد تصنٌفه الحقا الى حساب  لن بند
 األرباح و الخسائر:

    

 30,300, 30,300, - ك إعادة احتساب تعويضات نهاية الخدمة 

 (3,336,006) 330,,22 (33,336,,6)  للفترة  الخسارة الشاملةإجمالً 
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 1036مارس  13لفترة الثالثة أشهر المنتهٌة فً  الخسارةتسوٌة  5. 31

 الربح قبل الزكاة اإلٌضاحات 
 وضرٌبة الدخل

صافً الخسارة 
 للفترة

وفقا للمعاٌٌر الصادرة عن  المعدلة المسجلة صافً الخسارة
 الهٌئة السعودٌة للمحاسبٌن القانونٌٌن

 (3,623,443) (6,,33,336) 

 6,333, 6,333, ه  خصم قروض موظفين

 (33,,33) (33,,33) ز تعويضات نهاية الخدمة القيمة االكتوارية ل

 34,630 34,630 ل قرضلل التكاليف اإلداريةتعديل 

وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر  ةالفترة المسجل صافً خسارة
 المالً

 (3,333,333) (6,,36,306) 

 30,300,   خر دخل شامل آ

وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر  الخسارة الشاملة للسنةإجمالً 
 المالً

  
(3,336,006) 

 

 1036دٌسمبر   13إجمالً الدخل الشامل اآلخر للسنة المنتهٌة فً تسوٌة  6. 31

إجمالً الدخل الشامل  اإلٌضاحات 
 للسنة

الهٌئة السعودٌة  صافً الربح المعدل المسجل وفقا للمعاٌٌر الصادرة عن
 للمحاسبٌن القانونٌٌن

 33,236,236 

 23,,3, ه  خصم قروض موظفين

 (243,620) ز تعويضات نهاية الخدمة القيمة االكتوارية ل

 33,,33, ل قرضلل التكاليف اإلداريةتعديل 

 243,,6,,33  وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً صافً الربح المسجل

 3,233,646  دخل شامل آخر 

 34,460,334  وفقا للمعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً الدخل الشامل للسنةإجمالً 

 

المدوجزة الموحددة لفتدرة الثالثدة أشدهر  األولٌةأثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً على قائمة التدفقات النقدٌة  7. 31

 1036مارس  13المنتهٌة فً 

 وتمويلية.أواستثمارية ألدولية للتقرير المالي على المبالغ المدرجة كتدفقات نقدية تشغيلية لم يإثر تطبيق المعايير ا
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 )تتمة(أثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً      -31
 

  إٌضاحات حول التسوٌات 8. 31

المحاسععبي  إععادة تصععنيف قطععع الغيععار مععن المخععزون إلععى ممتلكعات ومنشععآت ومعععدات لتتوافععق مععع متطلبععات المعيععار .أ 

 : ممتلكات ومنشآت ومعدات.36الدولي رقم 

إعععادة تسععمية بنععد االسععتبقاءات غيععر المتداولععة إلععى مععدينون لتتوافععق مععع المصععطلحات المنصععوص عليهععا فععي معيععار  .ب 

 : عرض القوائم المالية.3المحاسبة الدولي رقم 

 -ودات متداولة أخعرى إلعى معدينونإعادة تصنيف الجزء غير المتداول من قروض الموظفين من دفعات مقدمة وموج .ج 

 13كمععا فععي  ي سعععود  358,696و 7135ديسععمبر  13ي سعععود  كمععا فععي  492,867غيععر متععداول بمبلععغ 

 .7136ديسمبر 

دفعععات مقدمععة وموجععودات متداولععة أخععرى والجععزء المتععداول مععن و مسععتحق مععن جهععات ذات عالقععة إعععادة تصععنيف .د 

: 3افق مع متطلبات العرض المنصوص عليها فعي معيعار المحاسعبة العدولي رقعم االستبقاءات المدينة إلى مدينون لتتو

 عرض القوائم المالية.

خصم قروض الموظفين غير الخاضعة للفائدة ولها فترات سداد ثابتة كما هعو مطلعوب وفقعا لمعيعار المحاسعبة العدولي  .ه 

الماليعة بالتكلفعة المطفعؤة، ونعت  ععن هعذا : األدوات المالية: االعتعراف والقيعاس العذ  يتطلعب تسعجيل األدوات 19رقم 

ديسععمبر  13كمععا فععي  ي سعععود  11,336ي سعععود  و  48,741وق الملكيععة بمبلععغ قععالتغييععر انخفععاض فععي ح

بمبلععغ  7136مععارس  13علععى التععوالي، وانخفععاض فععي خسععارة الفتععرة المنتهيععة فععي  7136ديسععمبر  13و 7135

 ي سعود . 31,256

 المذكورة في الفقرة د أعاله. إعادة تصنيف البنود .و 

: مزايا الموظفين أن يتم إجراء تقييم اكتعوار  لمزايعا المعوظفين طويلعة األجعل 39يتطلب معيار المحاسبة الدولي رقم  .ز 

الشعركة سعابقا  تالمحددة، وبالتالي يجب إجعراء تقيعيم اكتعوار  اللتعزام الشعركة معن تعويضعات نهايعة الخدمعة، وحعدد

فعي  انخفعاضويضات نهاية الخدمة وفقا لمتطلبات قانون العمل السعود ، ونعت  ععن هعذا التغييعر التزامها المتعلق بتع

 13و  7135ديسععمبر  13كمععا فععي  ي سعععود  3,141,711ي سعععود  و  3,852,881حقععوق الملكيععة بمبلععغ 

 ي سعود . 52,356بمبلغ  7136مارس  13المنتهية في  على التوالي وزيادة في خسارة الفترة 7136ديسمبر 

إعععادة تصععنيف المصععاريف المسععتحقة والمطلوبععات المتداولععة األخععرى وصععافي الزكععاة المسععتحقة وتوزيعععات األربععاح  .ح 

المستحقة والمسعتحق إلعى جهعة ذات عالقعة إلعى دائنعون لتتوافعق معع متطلبعات الععرض المنصعوص عليهعا فعي معيعار 

 : عرض القوائم المالية.3المحاسبة الدولي رقم 

 تصنيف البنود المذكورة في الفقرة ح أعاله. إعادة .ط 

إدراج إفصاح منفصل للزكاة المستحقة وتوزيعات األرباح المستحقة فعي قائمعة المركعز المعالي كمعا هعو مطلعوب وفقعا  .  

 : عرض القوائم المالية.3لمعيار المحاسبة الدولي رقم 
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 )تتمة(أثر تطبٌق المعاٌٌر الدولٌة للتقرٌر المالً      -31

 )تتمة(ضاحات حول التسوٌات إٌ 8. 31

عرض الربح االكتوار  المتعلق بالتزام تعويضات نهاية الخدمة كجزء من الدخل الشعامل اآلخعر لتتوالعف معع معيعار  .ك 

 : مزايا الموظفين.39المحاسبة الدولي رقم 

محاسعبة العدولي رقعم لقرض باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلعي لتتوافعق معع معيعار الل اإلداريةتكاليف الإعادة قياس  .ل 

وقد قامت المجموعة سابقا بإطفاء هذه التكاليف على أساس القسعط الثابعت، : األدوات المالية: االعتراف والقياس، 19

ي سععععود   226,776ي سععععود  و  913,197ونعععت  ععععن هعععذا التغييعععر انخفعععاض فعععي حقعععوق الملكيعععة بمبلعععغ 

علعى التعوالي، كمعا  7136معارس  13و 7136ديسعمبر  13و 7135ديسمبر  13ي سعود  كما في  856,517و

ي سععود  وارتفعاع فعي  24,891بمبلغ  7136مارس  13نت  انخفاض في خسارة فترة الثالثة أشهر المنتهية في 

 ي سعود . 355,366بمبلغ  7136ديسمبر  13ربح السنة المنتهية في 

يعرادات أخعرى إلعى تكلفعة المبيععات والتكعاليف الماليعة إعادة تصنيف المسعترجع معن الجمعارك وعمولعة القعرض معن إ .م 

: ععرض القعوائم الماليعة علعى 3: المخعزون ومعيعار المحاسعبة العدولي رقعم 7لتتوافق مع معيار المحاسبة الدولي رقعم 

 التوالي.
 

 المعلومات القطاعٌة -31

وزيعع المعوارد وتقيعيم أداء القطاععات تركز المعلومات التي يتم تقديمها إلى صانع القرارات التشغيلية الرئيسي ألغعراض ت

 م المجموعة وفقا لالختالفات في الهيكل الداخلي.يعلى الموقع الجغرافي لألعمال المختلفة، وقررت إدارة الشركة تقس

 إن القطاعات التشغيلية للمجموعة هي كما يلي:

 المملكة العربية السعودية -

 األردن -

 اإلمارات العربية المتحدة -
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 )تتمة( اعٌةالمعلومات القط -31

 اإلٌرادات والنتائج القطاعٌة 3 .31

 1037مارس  13 1037مارس  13 

صافً الربح  اإلٌرادات 
)الخسارة( قبل 

 الزكاة

   اإلٌرادات واألرباح قبل الزكاة وفقا لكل قطاع 

 4,343,293 934,937,434 المملكة العربية السعودية

 (4,493,923) 3,333,999 األردن

 9,993,947 32,374,347 المتحدة اإلمارات العربية

 استبعاد معامالت داخل القطاع
(40,444,433) - 

 974,393,434 4,043,277 

   

 1037مارس  13 1037مارس  13 

 المطلوبات الموجودات 

   إجمالً الموجودات والمطلوبات وفقا لكل قطاع 

 043,904,949  443,330,732 المملكة العربية السعودية

 943,300,442 902,443,999 األردن

 39,443,970 249,390,344 اإلمارات العربية المتحدة

 استبعاد معامالت داخل القطاع
(233,474,933) (44,094,403) 

 777,934,929 330,700,743 
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 )تتمة(المعلومات القطاعٌة  -31

 )تتمة( اإلٌرادات والنتائج القطاعٌة 3 -31

 1036مارس  13 1036مارس  13 

صافً الربح  ٌراداتاإل 
)الخسارة( قبل 

 الزكاة

   اإلٌرادات واألرباح قبل الزكاة وفقا لكل قطاع 

 0,434,233 937,390,474 المملكة العربية السعودية

 (9,733,004) 33,949,433 األردن

 (9,037,494) 33,920,332 اإلمارات العربية المتحدة

 استبعاد معامالت داخل القطاع
(34,443,394) - 

 224,472,923 (3,973,733) 

   

 1036 دٌسمبر 13 1036 دٌسمبر 13 

 المطلوبات الموجودات 

   إجمالً الموجودات والمطلوبات وفقا لكل قطاع 

 439,423,033 437,239,430 المملكة العربية السعودية

 939,430,309 930,309,303 األردن

 934,939,933 004,734,244 اإلمارات العربية المتحدة

 استبعاد معامالت داخل القطاع
(093,439,444) (924,433,039) 

 9,349,249,230 373,793,407 
 

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

 طاعات تقوم ببيع منتجات تنتمي إلى نطاق واحد.جميع الق

 % من إجمالي إيرادات المجموعة.31من ت من أحد العمالء بنسبة أكثر توجد إيراداال 
 

 الموجزة  الموحدة األولٌةالقوائم اعتماد  -34

 .7132مايو  9 بتاري الموجزة  الموحدة األولية المالية تم اعتماد هذه القوائم


