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  (الرياالت السعودية بماليينكافة المبالغ )
 
 

 الصــفـحة رسـهـفـال

 - الحسابات مراجعفحص  تقرير

 1 الموحدة األولية المالي المركز قائمة

 2 الموحدة األوليةالدخل  قائمة

 3 األولية الموحدةالتدفقات النقدية  قائمة

 4 األولية الموحدةالتغيرات في حقوق المساهمين  قائمة

 16 – 5 الموحدة الموجزة األوليةاإليضاحات حول القوائم المالية 
 

 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

 لقوائم المالية األولية الموجزة الموحدةل محدودال فحصالتقرير 
  

 مجموعة محمد المعجلشركة  /المساهمين السادة
 )شركة مساهمة سعودية(

 الدمام، المملكة العربية السعودية
 

 نطاق الفحص
ار التابعة )يش "الشركة"( وشركتهاسعودية ) شركة مساهمةمجموعة محمد المعجل، لشركة األولية الموحدة المرفقة قائمة المركز المالي  فحصنالقد 
ديسمبر  31 في تيناالثني عشر شهرًا المنتهيالثالثة و  تيلفتر قوائم األولية الموحدة للدخل الو  2016ديسمبر  31كما في ا "المجموعة"( مإليه

( 21لى )إ( 1، واإليضاحات من )يخالمنتهية في ذلك التار االثني عشر شهرًا والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين لفترة  2016
 تي أعدتهارة الشركة اللية إداالمعتبرة جزءًا من هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة. إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة هي مسئو 

 وحدة.الموجزة الم األولية يجة الفحص الذي قمنا به للقوائم المالية. إن مسئوليتنا هي تقديم نتطلبناها التيلنـا مع كافة المعلومات والبيانات  قدمتهاو 
 

صادر من ألولية الالقد قمنا بفحصنا وفقا لمعيار فحص التقارير المالية أدناه، " الفحص أساس اإلمتناع عن ابداء نتيجة" وفيماعدا ما ورد في فقرة
لومات لى المععمحدود للمعلومات األولية بصفة أساسية من تطبيق إجراءات تحليلية قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. يتكون الفحص ال

لتي تتم امراجعة عد هذا الفحص أقل نطاقًا من عملية الالمالية واالستفسار من األشخاص المسئولين في الشركة عن األمور المالية والمحاسبية. ي  
ة الموجزة ة األوليالعربية السعودية والتي تهدف أساسًا إلى إبداء الرأي حول القوائم الماليوفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها في المملكة 

     الموحدة ككل. وعليه فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي.
  أساس االمتناع عن إبداء نتيجة الفحص

ي يفترض أن والذاستمرارية الشركة  أساسلموحدة على ج(، تم إعداد القوائم المالية األولية الموجزة ا 2كما هو مشار إليه في اإليضاح رقم ) -1
 155.8بمبلغ  2016ديسمبر  31المنتهية في نشاطها في المستقبل المنظور. تكبدت الشركة خسائر للفترة و  الشركة سوف تستمر في أعمالها

 بقيمة تزيد عن رأس المالتاريخ، والتي مليون ريـال سعودي في ذلك ال 3.731.8مليون ريـال سعودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة مبلغ 
 وبناءاً . 2016 مبرديس 31مليون ريـال سعودي كما في  2.481.8. ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 299%

  ذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(.ي لع
 

كلة الهيعادة لشركة حول الحلول المالئمة إلالمقرضة لبنوك الوالمناقشات المستمرة مع  الدائنيننشاطها يعتمد على دعم  إن استمرار الشركة في
قدرتها على  علىبشدة تعتمد  استمرارية الشركةكما أن تلك المناقشات بين البنوك المقرضة وادارة الشركة قد توقفت. ن إال ألشركة. المالية ل

الذمم  على تحصيل مبالغ كل من المطالبات وارصدةتركيز ، باإلضافة الى المحتفظ بها لغرض البيع وبيع موجوداتل مربحة الحصول على أعما
  .الشركة بشكل عام تكاليفالمدينة وخفض 

 
لتأكد ة من عدم امتعدد بغة واثر جوهري ج( تشير إلى وجود حاالت ذات ص 2إن هذه الظروف واألمور األخرى المشار إليها في اإليضاح رقم )

من مرفقة ال تتضوحدة الوالتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمرارية. إن هذه القوائم المالية األولية الموجزة الم
 أية تعديالت والتي قد تكون ضرورية في حال تحقق حاالت عدم التأكد و الشكوك القائمة .

 
 

ن الفترة عبنوك لم ت صدر للشركة كشوف للحسابات البنكية  7، منها التسهيالتقروض و بنوك بما في ذلك ال 10لدى  بنكية لدى الشركة حسابات  -2
  . ولذلك لم نتمكن من التحقق من التسهيالت والقروض البنكية وأرصدة الحسابات البنكية ذات الصله.2016ديسمبر  31المنتهية في 

 
 



 

 

 
 
 
 
 

 تتمة() -لقوائم المالية األولية الموجزة الموحدةل المحدود فحصالتقرير 
 

 ولية الموجزةاأل )ث( في القوائم المالية 2تقديرات محاسبية هامة، كما هو موضح في إيضاح  تحد من قدرتها على تطوير واجه إدارة الشركة قيودت -3
ليها تلك اإلفتراضات واألسس التي استندت عفإن  ،ذلكول .الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة

حدد بدقة تشركة أن جابية فمن المستحيل علي إدارة اليالتقديرات المحاسبية اليمكن التأكد من معقوليتها ومالئمتها، وفي ظل غياب تدفقات نقدية إ
كة وتحديدا، دارة الشر إالتأكد من مدي امكانية االعتماد علي تقديرات الوقت والتكلفة الالزمين إلستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا 

ة المتوقعة اإلضافيصافي مخصص مقابلة الزيادة ، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة إلستكمال المشاريع، نسب االنجاز، تحقق اإليرادات
 .ككل ، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترةلتكاليف المشاريع

 
هية في المنت السنةمليون ريـال سعودي خالل  6.7مبلغ  ومليون ريـال سعودي  13.9ة الشركة بعكس مبلغ وقدره قامت إدار  ، 2014عام خالل  -4

ظام العمل نلمتطلبات السداد طبقا  ةواجب عتقاد اإلدراة بأن تلك المبالغ لم تعدوذلك إل كإيرادات آخرى وقد تم تسويتها  ،2015مبر ديس 31
ًا وفترة اإلثني عشر شهر  2015ديسمبر  31. عالوة على ذلك لم يتم تكوين مخصص ألجازات الموظفين خالل السنة المنتهية في وديالسع

على  لم نحصل كذلك .، كما لم نتمكن من تقييم أثر عدم تسجيل مخصص األجازات المستحقة بالقوائم المالية2016ديسمبر  31المنتهية في 
 طبقا لمتطلبات نظام عكس المخصص في األعوام السابقة أو عدم تكوين مخصص للعام الحاليخصوص نوني للشركة بالمستشار القاتأكيد 

 . العمل السعودي
 

 اتضاحاالي إن لهذه .2016ديسمبر  31كما في الخاصة باإلفصاح عن الموجودات المحتملة والمبالغ المتنازع عليها لم يتم تحديث اإليضاحات  -5

 وضع الظروف التي تمر بها الشركة حاليا باإلعتبار. أهمية جوهرية مع
 

ليون ريال م 213.8مبلغ  2016ديسمبر  31والتي تبلغ صافي قيمتها الدفترية كما في  لم تقم الشركة بإجراء جرد للممتلكات االالت والمعدات -6
ها، بالت والمعدات وومطابقتها بالسجل الخاص مليون ريال سعودي في(. إن عدم وجود الجرد الفعلي للمتلكات واال 317.5: 2015سعودي )

 وفي ظل الظروف الحالية للشركة، فإننا لم نتمكن في هذه المرحلة من تحديد ما إذا كان هناك تعديالت مطلوبة خاصة بهذا الشأن.

 
لتنفيذ ارارات صادرة من محكمة السعودي )تداول( عن استالمها قائمة بق يةسوق المالالأعلنت الشركة على موقع  2016أكتوبر  12في تاريخ  -7

رها كما مليون ريال سعودي. لم تقم الشركة بتكوين أية مخصصات بخصوص قرارات المحكمة السالف ذك 743والتي تلزمها بسداد مبلغ بالدمام 
 .2016ديسمبر  31في 

 

اج أي در للشرطة والذي يمنع الشركة من إخر أمر قضائي )األمر األول( صاعلمها بأعلنت الشركة على موقع )تداول(  2017يناير  3بتاريخ  -8
لشركة ال ومعدات باالستعداد لبيع أصو  يبلغهامن معداتها خارج مبانيها، باالضافة إلى أمر قضائي آخر )األمر الثاني( لشركة مزاد علني، والذي 

أمر  باالعالن عن المزاد العلني شركة امالشركة باإلعالن على موقع )تداول( عن قي قامت 2017يناير  17في مزاد علني. الحقا بتاريخ 
حرزة مهـ صادر من المحكمة التنفيذية بالدمام والذي يقضي بإيقاع الحجز على جميع المنقوالت ال 3/6/1438بتاريخ  3816713قضائي رقم 

 ه الشركة.ادرة تجاتنفيذا لعدة أحكام ص المملوكة للشركة داخل المجمع السكني وموقع الشركة للتخزين والتحميل تمهيدا لبيعها في مزاد علني وذلك
 

لية ية األو لم نحصل على أية مستندات مؤيدة ألي من االحكام السالف ذكرها ولم نستطع تحديد األثر المالي لهذه األحكام على القوائم المال
 .توفر تلك المعلوماتالموجزة الموحدة وذلك لعدم 
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 الرئيسية األنشطةوالتنظيم  -1
 

سجل ام بالأن شركة مجموعة محمد المعجل )"الشركة"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية، الدم

 م(.1974يونيو  24هـ )الموافق 1394جمادى الثاني  3بتاريخ  2050003174التجاري رقم 

هـ 1428جمادى الثاني  3بتاريخ  2057003000لخفجي مسجل بالسجل التجاري رقم لدى الشركة فرعين، فرع في مدينة ا

 1173047م( وفرع آخر في مدينة أبوظبي، اإلمارات العربية المتحدة بموجب رخصة تجارية رقم 2007يونيو  18)الموافق 

متعلقة األعمال الو طرقطرق الرئيسية والمقاوالت الم لمزاولة أعمال مقاوالت مشاريع المباني بأنواعها و2009أكتوبر  28بتاريخ 

ألعمال ائج اإن نت الكهربائية.مال الميكانيكية والرئيسية وأعمال الحفر ومقاوالت األع صرف الصحيبها ومقاوالت شبكات ال

 وموجودات ومطلوبات هذين الفرعين تم إدراجهما في هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة. 

ً تتمثل أنشطة ال إصالح( صيانة وتشغيل، مقاوالت  –ترميم  –هدم  –لسجلها التجاري في مقاوالت عامة للمباني )إنشاء  شركة وفقا

شآت لتغليف للمنهان واكهربائية وميكانيكية وأعمال بحرية وأعمال الطرق وأعمال المياه والمجاري واألعمال الصناعية والقيام بالد

طئ تنظيف الشوالزيت وابيب الزيت( وأعمال الحفر وخدمات البيئة، البحرية ومكافحة التلوث باواألعمال الصناعية )تمديد وتفصيل أن

 بتقنيات النفط والغاز. 

قاوالت )حصص مباشرة وغير مباشرة( من حصص الملكية في شركة النخبة الخليجية للم %100قامت الشركة باالستحواذ على 

جاري رقم لمسجلة في المملكة العربية السعودية، الدمام بالسجل التا - لية محدودةذات مسئوسعودية شركة  - العامة )شركة تابعة(

مقاوالت لأعمال افي  التابعة ط الشركةاتتمثل نش(. و2004ديسمبر  20هـ )الموافق 1425ذو القعدة  8وتاريخ  2050047126

ة والتجارية والصحية والتعليمية والمكاتب وصيانة اني السكنيتشطيب ونظافة المبإصالح( صيانة و –ترميم  –هدم  –عامة )إنشاء ال

 مياه والصرفمال الوتشغيل المنشآت الصناعية وتنفيذ أعمال الكهربائية والميكانيكية وأعمال اإلنارة والشبكات والتمديدات وأع

 الصحي وأعمال الطرق. وفيما بعد يتم اإلشارة للشركة والشركة التابعة لها بـ " المجموعة ". 

سعودي  يـالرمليون  6.0 هاقدر خسارةسعودي من إيرادات المجموعة وبصافي  ريـالمليون  74.9الشركة التابعة بمبلغ  ساهمت

 .2016 مبرديس 31المنتهية في  اً هراالثني عشر شلفترة من صافي خسارة المجموعة 

سجلة في م ةمحدود ةليئوذات مسدية سعو ةوهي شرك شركة معهد تنمية المهارات للتدريب٪ في 51الشركة مساهمة بنسبة  ىلد

أغسطس  21 هـ )الموافق1432رمضان  21وتاريخ  2050077698 بموجب السجل التجاري رقملدمام بالمملكة العربية السعودية ا

2011).  

ً ) شركة معهد تنمية المهارات للتدريب تتأسس راكز مإدارة وبهدف إطالق ( شركة معهد التدريب الوطني السعودي للتطوير سابقا

تم اإلتفاق بالبدأ  2013في عام  .ضمن نتائج المجموعة ها، ولكن لم يتم تجميعالتعليم والتدريب المهني والخدمات التجارية األخرى

 في تصفية الشركة بالتشاور مع الشريك اآلخر.

 في أبوظبي مسجلة ةمحدود ةليئوذات مس ةوهي شركذ.م.م. الوطنية القابضة والمعجل شركة ٪ في 49الشركة مساهمة بنسبة  ىلد

 في الرئيسية تهانشطأ تتمثلو (.CN-1200444)بموجب السجل التجاري رقم  2011يونيو  28بتاريخ  )اإلمارات العربية المتحدة(

تقوم عات. والقطا النفط والغاز والبتروكيماويات وغيرها من مجال ة واإلنشاءات والخدمات الكهروميكانيكية فييلهندساألعمال ا

ً  قدمتاألنشطة التي بكافة  الوطنية القابضة والمعجل شركة قة طري إتباعب الستثماراهذا  لمحاسبة عنمن قبل فرع أبو ظبي. يتم ا سابقا

 .وقد تم تكوين مخصص انخفاض للقيمة بكامل قيمة اإلستثمار في األعوام السابقة حقوق الملكية

 

 أسس اإلعداد -2

 

 بيان االلتزام -أ

ً للمعايير المحاسبية المتعارف عل األوليةالية تم إعداد القوائم الم بية لمملكة العرايها في الموجزة الموحدة المرفقة وفقا

 .السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 أسس القياس -ب

ً لمبدأ التكلفة التاريخية وباستخدام مب الموجزة الموحدة األوليةتم إعداد القوائم المالية  مبدأ دأ االستحقاق المحاسبي ووفقا
 استمرارية النشاط.



 )شركة مساهمة سعودية(ة محمد المعجل شركة مجموع

 )تتمة( –)غير مدققة(  الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م2016 ديسمبر 31المنتهية في شهراً  االثنى عشرلفترة 
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 (تتمة) –أسس اإلعداد  -2

 

 عملة العرض والنشاط -ت

نشاط ئيسية لالرلة عممثل ال، والتي تالموجزة الموحدة بماليين الرياالت السعودية األوليةيتم عرض هذه القوائم المالية 
 .مجموعةال

 
 استخدام الحكم والتقديرات -ث

ي ي قد تؤثر فالت راضاتواالفتالحكم والتقديرات  استخداممن اإلدارة  الموحدة الموجزة المالية األوليةائم يتطلب إعداد القو

تختلف ن ألممكن من اوعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات.  المحاسبية تطبيق السياسات

سياسات د تطبيق الالهامة عن األحكاموالتقديرات غير المؤكدة  أهمعن المعلومات  إن .عن هذه التقديرات النتائج الفعلية

عنها ضمن  اإلفصاح الموحدة قد تم ةيفي القوائم المالية األول إظهارهاعلى المبالغ التي تم  أثرهاالمحاسبية التي لها 

 التالية: اإليضاحات
 

  مخصص مقابل الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع4إيضاح :   االلتزامات والمطلوبات المحتملة14إيضاح : 

  الموجودات المحتملة15إيضاح :   مبالغ متنازع عليها أخرى16إيضاح : 

  األدوات المالية وإدارة المخاطر19إيضاح :  

 
 استمرارية الشركة -ج

ون شركة سوف تكلاأن والذي يفترض  مبدأ االستمراريةلى أساس ع الموحدة الموجزة المالية األوليةهذه القوائم إعداد تم 

النشاط ياق سفي  خرىأاإللزامية المتعلقة بالتسهيالت البنكية باإلضافة إلى أي التزامات  قادرة على الوفاء بشروط السداد

 سعودي الريـمليون  3,576.0م بلغت 2015 ديسمبر 31المنتهية في  للسنة. لقد تكبدت الشركة خسائرالطبيعي للشركة

 31كما في  .يسعود ريـالمليون  155.8 البالغة م2016 مبرديس 31المنتهية في  اً شهر عشرثني االخسائر  إلى باإلضافة

 ،عوديس ريـالمليون  2.561.8 المتداولة بمبلغموجوداتها لشركة لالمتداولة  لمطلوباتتجاوزت ام 2016 مبرديس

في ذلك ا كمسعودي  ريـالليون م 2.481.8بمقدار  موجوداتال مجموعاوز مجموع المطلوبات باإلضافة إلى ذلك فقد تج

 التاريخ.
 

 ً  ،رأس المال من %75والتي تنطبق عند تجاوز الخسائر المتراكمة  الشركات نظاممن  (148)المادة  عليماتتب التزاما

ألجل المعين اقبل  حلهاالشركة أو  استمرار في للنظر م2012نوفمبر  5الشركة اجتماع جمعية عامة غير عادية في  عقدت

ً  وقد صوت المساهمين .األساسي مهافي نظا ح التي إلصالالخطة  همدعم أبدوالشركة و يةلصالح استمرار باإلجماع تقريبا

 .في االجتماعتم عرضها 
 

ير غدعم أمر ضمان استمرار هذا ال . إنالعمالء والموردينوالموظفين و المقرضين مستمرة بالعمل بدعم من الشركةإن 

 .مؤكد، بالرغم من استمراره

 

عمل على شركة تكما هو مذكور في خطة اإلصالح التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية، فإن ال

لحصول بقة واتطبيق خطة عمل لتخفيض مجموعة المخاطر المتعلقة بالمشاريع التي تم الحصول عليها في فترات مالية سا

لمنخفضة ااقيات طر المالية. وحيث أن الشركة قد وقعت عدداً من االتفعلى أعمال جديدة ال تحمل نفس المستوى من المخا

 إال انه ال يوجد ضمانات أن جميع المخاطر من العقود السابقة قد تم إقصاؤها.، 2013في عام المخاطر 
 

ً لخطة اإلصالح والتي تحصيل  نتتضم باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة مستمرة في اتخاذ كافة اإلجراءات المالئمة طبقا

ت فيما ضمانا مستحقات ومطالبات الشركة المتأخرة السداد وكذلك بيع بعض األصول. و على الرغم من ذلك، فال يوجد أي

 يتعلق بتوقيت وقيمة المبالغ الممكن الحصول عليها من هذه اإلجراءات.
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 (تتمة) –أسس اإلعداد  -2

 

 )تتمة( استمرارية الشركة -ج

ً لمبدأ االستمرارية على فرض استمرار  تم إعداد هذه القوائم ة من لمقدم للشركلدعم ااالمالية األولية الموحدة الموجزة وفقا

لهيكلة عادة االمقرضين والموظفين والعمالء والموردين، وبالتحديد بافتراض أن نتائج المفاوضات مع المقرضين حول إ

 ر في نشاطها في المستقبل المنظور.المالية سوف تكون مرضية والتي سوف تسمح للشركة باالستمرا
 

 رتاستمحقيقة أن المفاوضات الوضع النقدي الحالي للشركة وكذلك ض اآلن هو موضع شك بسبب فرصحة هذا الإن 

 استطها بولتي ا الطريقةبسبب استمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة و. لبعض الوقت ولم تسفر عن نتيجة مرضية

مالية على القوائم لاأثر إعداد هذه  تحديد في هذا الوقتو، فإنه ليس عمليا العمل وفق مبدأ االستمراريةالشركة  سوف توقف

 مبدأ االستمرارية.بخالف  آخر أساس

 
 السياسات المحاسبية الهامة -3

 . حدةالمو لموجزةا وليةاأل الماليةتم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم 

 توحيد القوائم الماليةأسـس  -أ

( 1) إليضاح رقمافي  إليها ارشالم التابعةللشركة وشركتها  األوليةالمالية  القوائم على الموحدة الموجزة المالية األوليةالقوائم  تشمل

يها تسيطر عل هي الشركات التي التابعةت طريقة حقوق الملكية. الشركا باستخدام شقيقةتتم المحاسبة عن الشركات الأعاله. 

ذلك للحصول ولتابعة االسيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة  تحدثالمجموعة. 

 .لوقت الحاضرر في افي تقييم السيطرة، يتم أخذ حقوق التصويت المحتملة التي يمكن ممارستها في االعتبا .على منافع من أنشطتها

 توقف تاريخ ىحت السيطرة ءبد تاريخ منللشركات التابعة  المالية األوليةتتضمن القوائم  الموحدة الموجزة األوليةإن القوائم المالية 

 .السيطرة

 تاكبين الشر نشأتي تتابعة وتلك الال ةعن المعامالت بين الشركة والشركيتم استبعاد جميع األرصدة والمعامالت المالية الناتجة 

ن لمعامالت بيامحققة عن  غير أو خسائر يتم استبعاد أي أرباح كماالموحدة.  الموجزة األوليةالمالية  القوائمإعداد هذه  عندالتابعة 

 شركات المجموعة عند التوحيد.

 

 تحقق اإليرادات  -ب

 العقد محدد السعر

 على سعر إجمالي محدد للعقد.لدى الشركة عقود محددة السعر، حيث يوافق المقاول بموجبه 

 عقود الربحية العادية

نتائج تقديرات لل ول إلىتتحقق اإليرادات من العقود طويلة األجل باستخدام طريقة نسبة العمل المنجز عندما تكون هناك إمكانية للوص

كبدة تكاليف المتسبة الننجاز باحتساب يمكن االعتماد عليها، وذلك باإلشارة على المرحلة المنجزة من أعمال العقد. وتقاس مرحلة اال

 ية: ت التالفي الحاال بها موثوقبطريقة يمكن تقدير نتائج عقد اإلنشاء حتى تاريخه إلي التكاليف الكلية المقدرة للعقد. 

 فيها. موثوقبطريقة  لعقدلجمالي اإل يراداإلقياس  إمكانية ( 1)

 المنشأةالعقد إلى من تنفيذ  ةتوقعالمالمنافع االقتصادية  أن يكون من المحتمل تدفق( 2)

 فيهاموثوق مستوى االتمام الخاص به بطريقةإلتمام العقد والالزمة التكاليف كل من قياس  إمكانية ( 3)

الفعلية  تكاليفالة مقارن من الممكن نوبحيث يك فيهاموثوق بوضوح وقياسها بطريقة  العقدب المتعلقة تكاليفإمكانية تحديد ال( 4)

ً ا هتقديرتلك التي تم دة مع المتكب  . مسبقا
 

بة ضروبا في نسأدناه( م اإليرادات اإلجمالية للعقد )كما هو موضح إلى حققةاإليرادات الم يتم مقابلةتطبيق طريقة نسبة اإلنجاز، ول

دناه(. أكما هو موضح )لعقد ا لتكاليف العقد المتكبدة حتى تاريخه والتكاليف المقدرة إلكما المحسوبة بناًء على مقابلةاالنجاز الفعلية 

 ة.عالقحساب اإليرادات غير المفوترة ذات ال وتخفيضالدخل قائمة يرادات في اإليتم إثبات 
 

 ايرادات العقود

حوافز التي مطالبات والها والتتمثل ايرادات العقود من القيمة األولية المتفق عليها بالعقد إضافة إلى أي تعديل في األعمال المتفق علي

 ق بها.ايراد، ويمكن قياسها بطريقة موثوقد ينتج عنها 
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 )تتمة( -السياسات المحاسبية الهامة -3

 )تتمة( -تحقق اإليرادات  -ب

 تكاليف العقود

على  مكن تحميلهاالتي يوتضمن تكلفة العقد كافة التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد، والتكاليف المتعلقة بنشاط العقود عامة وت

 العقد. تتضمن التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد ما يلي:

 تكلفة العاملين بالموقع )شاملة تكاليف اإلشراف(.. 1

 االنشاء. تكلفة المواد المستخدمة في. 2

 اهالك االصول الثابتة المستخدمة في تنفيذ العقد.. 3

 تكلفة التصميمات الهندسية والمعاونة الفنية المتصلة مباشرة بالعقد.. 4
 

 العقود الخاسرة

مخصص  تم أخذيعندما تشير التقديرات الحالية إلجمالي تكاليف وإيرادات العقد إلى خسارة محتملة خالل عمر المشروع، فإنه 

يه فال ع، وعلللخسارة الكلية المحتملة للعقد بغض النظر عن مرحلة االتمام. يتم استهالك هذا المخصص على مدى عمر المشرو

 ات الالحقة.   فتريكون هناك حاجة لتسجيل خسارة عند االكتمال الفعلي للمشروع في ال

 عدم التأكد من نتيجة العقود

 د بدرجة معقولة من الثقة فيجب استخدام طريقة الالربح وذلك:عندما يتعذر تقدير نسبة ما أنجز من العق

 بإثبات إيرادات تلك العقود في حدود المبالغ المتوقع استردادها من التكلفة المتكبدة.. 1

 إثبات تكلفة العقد المتكبدة على أنها مصروفات في الفترة التي تحققت فيها. 2

 إيرادات غير مفوترة

كاليف تداولة في تات المزيادة عن الفواتير الصادرة )إيرادات لم يصدر بها فواتير( والمدرجة ضمن الموجود تتمثل اإليرادات المحققة

ء كما في عتمدة للعمالرة المالعقود المتكبدة مضافا إليها إجمالي الربح )أو مخفضاً منها الخسارة( والتي تزيد عن قيمة الفواتير الصاد

تتمثل ون العمالء. ادها م، عند اعتمةإصدار الفواتير وتسجيلها على الذمم المدينة في الفترة الالحقتاريخ قائمة المركز المالي. يتم 

 للعمالء عن لصادرةاالفواتير الصادرة زيادة عن اإليرادات المكتسبة والمدرجة ضمن المطلوبات المتداولة بالزيادة في الفواتير 

 بح )أو مخفضاً منها الخسارة( حتى تاريخه.تكاليف العقود المتكبدة مضافا إليها إجمالي الر

 إيرادات غير مفوترة )العقود الخاسرة(

 ع.في حالة العقود الخاسرة، يتم االعتراف بإيراد يعادل التكاليف المتكبدة بغض النظر عن مرحلة اتمام المشرو

 المطالبات

ف يقبل ميل سوة متقدمة لدرجة أنه يتوقع أن العيتم تسجيل المطالبات عندما تكون المفاوضات مع العمالء قد وصلت إلى مرحل

 المطالبة ويمكن قياس مبلغ المطالبة بدرجة معقولة من الثقة. 

 عقد بالتلكفة زائد نسبة

 على اليراد بناءً راف باهوعقد االنشاءات الذي يقوم المقاول بموجبه باسترداد التكاليف المسموح بها أو المحددة بالعقد. يتم االعت

  .فترةلتعاقدية مضافاً لها نسبة ربح والذي يحسب بمقدار الموارد المستخدمة من قبل العميل خالل الالتكلفة ا
 

 إيرادات التأجير واألنشطة األخرى

المتفق  ود والخدماتت العقيتم إثبات إيرادات التأجير وإيرادات األنشطة األخرى المرتبطة بها عند تقديم الخدمة وبما يتالءم مع فترا

 ويتم قيد اإليرادات األخرى عند تحققها. عليها.

 المصروفات -ت

يتم توزيع  يتم تصنيف كافة المصروفات باستثناء تكلفة اإليراداتومصاريف تسهيالت المرابحة كمصروفات عمومية وإدارية .

 .ية إن لزم األمر، على أساس منتظمالمصاريف المشتركة بين تكلفة اإليرادات والمصاريف العمومية واإلدار
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 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة -3

 

 النقد وما في حكمه -ث

لتي اإن وجدت ، و يتكون النقد وما في حكمه من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصيرة األجل عالية السيولة ،

ام المقرضين (، ق5م )مبين باإليضارح رقكما هو  .أقل وتتوفر للشركة بدون أية قيودتكون فترة استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو 

  .ما في حكمهلحصول على األموال في حسابات مصرفية معينة مدرجة في النقد ولحجب الموافقة حالياً ب

 المخزون  -ج

يقة متوسط ساس طريقيم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القيمة المتحققة أيهما  أقل. يتم تحديد تكلفة المخزون على أ

لتوصيل  لمتكبدة، تكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى االمخزون القتناءعر المرجح وتتضمن المصاريف المتكبدة الس

مصاريف  سبة منالمخزون للموقع في حالته الراهنة. في حالة البضاعة التامة الصنع وتحت التصنيع فإن التكلفة تشمل حصة منا

 تشغيل العادية.اإلنتاج األخرى بناًء على طاقة ال

 لبيع .  مال واصافي القيمة المتحققة هي سعر البيع التقديري في النشاط العادي بعد خصم التكاليف التقديرية لمصاريف اإلك

 .الراكد عند الحاجةوين مخصص مالئم للمخزون التالف ويتم تك

 تابعة غير موحدةوشركات  شقيقةاستثمارات في شركات  -ح

أثير ون للشركة تلية. يكالتي يكون للشركة تأثير هام عليها ولكن ليست سيطرة في السياسات المالية والتشغيهي تلك  شقيقةالشركات ال

. الشركات من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت %50إلى  %20هام عندما تمتلك حصة في المنشأة األخرى تتراوح مابين 

وتتطلب  عاقديةتشركة سيطرة مشتركة على أنشطتها تأسست بواسطة اتفاقية تحت السيطرة المشتركة هي تلك الشركات التي يكون لل

ة طرة المشتركت السيوالشركات تح شقيقةجية. تتم محاسبة الشركات الأتفاق باإلجماع على القرارات المالية والتشغيلية اإلستراتي

ً بالتكلفة. تتضمباستخدام طريقة حقوق الملكية ) شركات مستثمر فيها بحقوق الملكية ( ويتم تسج ة مارات الشركن استثيلها مبدئيا

 حصة الشركة لموحدةا الموجزة المالية األوليةالشهرة المحددة عند االقتناء بعد خصم أية خسائر انخفاض متراكمة. تتضمن القوائم 

خ ام حتى تاريير الهك التأثذلفي األرباح والمصاريف وحركة حقوق الملكية للشركات المستثمر فيها بحقوق الملكية من تاريخ بداية 

 لى صفر ويتملشركة إيتم تخفيض القيمة الدفترية لحصة ا شقيقة. عندما تتجاوز حصة الشركة في الخسائر ملكيتها في أي شركة توقفه

ن عنيابة وعات م بمدفإيقاف تحمل أي خسائر أخرى باستثناء الحاالت التي تتكبد فيها الشركة التزامات قانونية أو ضمنية أو القيا

ة قد شقيقة في شرك ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي على أن االستثمار مالي تحدد الشركة في تاريخ كل تقريرالشركة الزميلة . 

بين  تبادلةالم مالتمعاألرباح والخسائر الناتجة عن الاالعتراف بامناسب. يتم  يتم تكوين مخصصاألمر،  تطلبانخفضت قيمته، وإذا 

ة تحميل حص يتم قيد أوفقط في حدود حصص المستثمرين غير ذوي العالقة في الشركة الشقيقة.  هاشركة أو فرعالو شقيقةشركة 

 .للفترة الجاريةاألولية الموحدة الشركة من األرباح أو الخسائر في الشركات المستثمر فيها في قائمة الدخل 

 

 شهرة -خ

 ريقةط تطبق الشركة لعادلة لصافي الموجودات المقتناة عند توحيد األعمال.تمثل الشـهرة زيادة تكلفة االستثمارات على القيمة ا

 وثها.دللمحاسبة عن توحيد األعمال. كافة تكاليف الشراء يتم تسجيلها كمصروفات عند حشراء لا

 ً اض في سائر االنخفخقصاً انلتحديد قيمة االنخفاض ويتم تسجيلها بالتكلفة  ر،أو بشكل متكرر إذا اقتضى األم ،يتم تقييم الشهرة سنويا

 . خسائر االنخفاض بعدما يتم قيدها القيمة. ال يتم عكس

م اقتناؤه أقل ثمار الذي تاالست . إذا كانت تكلفةلشهرة المتعلقة بالمنشأة المباعةتتضمن أرباح أو خسائر استبعاد منشأة القيمة الدفترية ل

ناة بالتناسب لشركة المقتاولة لتسويته بتخفيض القيم العادلة للموجودات غير المتد من قيمته العادلة بتاريخ االقتناء، فإن هذا الفرق تتم

 .تها الدفتريةمع قيم
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 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة .3
 

 ومعدات ، آالتممتلكات -د
ن التكلفة . تتضم قيمةالنخفاض في اللخسارة الوالمعدات بسعر التكلفة ، بعد خصم االستهالك المتراكم و  ، آالتتظهر الممتلكات

لفترة خالل ا ؤهلةول الماألصالنفقات العائدة مباشرة القتناء األصل. تتم رسملة أعباء التمويل على القروض المستخدمة لتمويل إنشاء 

ة الكامنة قبلية المستقتصاديالمطلوبة الستكمال األصل وإعداده لغرض استخدامه .تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد المنافع اال

الك على حميل االسته. يتم تعند تكبدها األولية الموحدةكافة النفقات األخرى يتم إثباتها في قائمة الدخل  في بند الممتلكات والمعدات.

سية رئيلبنود الللمقدرة اباستخدام طريقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل. نسب االستهالك  الموحدةقائمة الدخل 

 -لهذه الموجودات هي كما يلي :

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات -ذ

على حدوث  ي دليلأوالمعدات والموجودات غير المتداولة األخرى للتأكد من وجود  ، آالتيمة الدفترية للممتلكاتتتم مراجعة الق

قابلة  ترية غيرعندما تشير األحداث أوالتغير في الظـروف إلى أن القيمة الدفبشكل سنوي أو متها خسارة نتيجة انخفاض في قي

قابلة ن القيمة الرية عدفتالقيمة الفي زيادة اللالسترداد. يتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القيمة، إن وجدت، والتي تمثل 

بر. م، أيهما أكستخداالقيمة العادلة بعد خصم مصروفات البيع أو قيمة األصل عند اال . إن القيمة القابلة لالسترداد هيلالسترداد

لنقدية لكل فقات الغرض تقييم االنخفاض في قيمة الموجودات ، يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لها بحيث يمكن تحديد التد

فإن جزء ة، وف الالحق، ونتيجة لتغير الظروالمعدات واآلالتكاتلممتلالمالية وا الموجوداتقيمة  انخفاضعند وحدة بصورة منفصلة . 

 من أو كل هذا االنخفاض ينتفي الغرض منه، ويتم عكس الزيادة في الفترة الالحقة.

 متداولة المحتفظ بها لغرض البيعاألصول الغير  -ر

 يتم استرداد التي من المتوقع أنو ،موجودات ومطلوبات نضمتتالجاري التخلص منها  مجموعاتالأو  الموجودات غير المتداولة

 أصولك تصنيفها يتم ،استمرار استخدامها في أنشطة الشركة وليس من خالل بيع أو التوزيععملية ال من خاللبشكل أساسي  قيمتها

م إعادة تي ص منهاالتخلالمجموعات الجاري ، أولغرض البيعمحتفظ بها فوراً وقبل إعادة تبويب األصول ال لغرض البيع.محتفظ بها 

 تهابتكلفمنها،  التخلص الجاري اتاألصول، أوالمجموع يتم قياسبشكل عام  بعد ذلكالمحاسبية للمجموعة.  وفقا للسياساتقياسها 

، للشهرة خصيصها أوالً تيتم لألصول  القيمةفي انخفاض  . أي خسارةأيهما أقل ناقصا تكاليف البيع صافي القيمة المتحققةوأالدفترية 

 ينالموظفمزايا ب الخاصة واألصول واألصول المالية المخزون فيما عداأساس تناسبي،  على األصول والخصوم المتبقية ومن ثم إلى

سائر تم تخصيص خ، ال يالمحاسبية للمجموعة وفقا للسياسات تقاس البيولوجية، التي ال تزال واألصول ات في ممتلكاتاالستثمارو

ا لغرض حتفظ بهم أصولعند االعتراف المبدئي بها ك األصولخسائر االنخفاض في قيمة تلك . تثبت انخفاض في القيمة لتلك البنود

فظ بها محت أصولك غير المتداولة األصولبتلك  المبدئيالقيمة الناتجة عن االعتراف  فيالمبدئية  االنخفاضالبيع. تحمل خسائر 

ة يع على قائمغرض البمحتفظ بها ل أصولغير المتداولة ك األصول لغرض البيع وكذا األرباح والخسائر الالحقة بعد إعادة تبويب تلك

 القيمة. في االنخفاضالدخل ، وال يتم إدراج أية أرباح الحقة بقائمة الدخل طالما كانت تزيد عن مجمع خسائر 

 لغرضها ا محتفظ بأنه علىعندما يتم تصنيفها والمعدات  اآلالتالموجودات غير الملموسة والممتلكات و أو استهالكال يتم إطفاء 

يقة حقوق مستثمر بطراالستثمارات ال على باستخدام طريقة حقوق الملكية المحاسبةال تتم لبيع أو التوزيع. وباإلضافة إلى ذلك، ا

 لبيع أو التوزيع.ا لغرضعلى أنها محتفظ بها  عند تصنيفها الملكية

 

 ةالنسب 

 القيمة المتبقية %10مع  %5 مباني ومصانع تركيب

 على فترة اإليجار تحسينات على األصول المستأجرة

 القيمة المتبقية %10مع  %5 سـفـن

 لقيمة المتبقيةا %10مع  %33 - %6,7 ت وأدوات ومعداتآلالا

 قسط متناقص %20 سقاالت
 القيمة المتبقية %10مع  %20 سيارات

 %20 معدات مكتبية

 %33 - %20 أثاث ومفروشات
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 )تتمة( –السياسات المحاسبية الهامة -3
 

 الدفترية تهاقيمبلبيع اغرض توقف عن تصنيفها على أنها محتفظ بها لال عندلبيع غرض اغير متداولة المحتفظ بها لال لاألصويتم تقييم 

على  هافيصنتال لم يتم في حأو إعادة التقييم القيمة انخفاض االستهالك، وبلبيع، بعد تعديلها غرض اأصول محتفظ بها لك هافتصنيقبل 

 لبيع.غرض اأنها محتفظ بها ل

 تحويل العمالت األجنبيـة -ز

لك دة بتاريخ تالسائ يجرى تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الرئيسية للمجموعة على أساس أسعار التحويل

ية رئيسعملة الها بالالمعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلها لتعكس ما يعادل

ألجنبية ل العمالت ان تحوي. تدرج الفروقات الناتجة عاألولية الموحدة للمجموعة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي

 للفترة الجارية. األولية الموحدةفي قائمة الدخل 

 مخصص مكافأة نهاية الخدمة -س

ً لنظام العمل  لقائمة الدخ يد علىبالمملكة العربية السعودية ويمثل مبلغ مستحق يق يتم احتساب مخصص مكافأة نهاية الخدمة وفقا

عمل في الة تركه الحظف في . ويتم احتساب هذه المكافأة على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها المواألولية الموحدة

 .األولية الموحدة تاريخ قائمة المركز المالي

 الزكاة  -ش

 (.ةالهيئلدخل )زكاة والل الهيئة العامةتها التابعة المسجلة في المملكة العربية السعودية للزكاة وفقاً ألنظمة تخضع الشركة وشرك

 عقود اإليجار التشغيلية  -ص

 ابت على مدىقسط الثعلى أساس ال الموحدة األولية يتم تحميل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإليجار التشغيلي، على قائمة الدخل

 يجار.ترة اإلفد اإليجار. يتم تسجيل حوافز اإليجار المستلمة كجزء ال يتجزأ من إجمالي مصاريف اإليجار على مدى فترة عقو

 مخصص مقابل الزيادة المتوقعة لتكاليف المشاريع -4

 لتالي: افيوقعة لتكاليف المشاريع الحركة على مخصص الزيادة المت تتمثل
 

 اً شهراالثني عشر لفترة 
 المنتهـية في

 اً شهراالثني عشر لفترة 
  المنتهـية في

  2016 ديسمبر 31 2015ديسمبر  31

  )غير مدققة( )مدققة(
 الرصيد االفتتاحي 184.7 295.7

 إضافات خالل الفترة - 52.5

 رد مخصص خالل الفترة (26.8) (9.0)
 يطرح: المستخدم خالل الفترة (61.4) (154.5)

 فترةالرصيد في نهاية ال 96.5 184.7

   
 على قائمة الدخل المحمل( / ستخدم)الم (26.8) 43.5
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 النقد وما في حكمه -5

 يتضمن النقد وما في حكمه من اآلتي:

  2016 ديسمبر 31 2015ديسمبر  31

  )غير مدققة( )مدققة(

 نقد بالصندوق 0.7 0.4

 حسابات جارية –نقد لدى البنك  21.9 22.8

23.2 22.6  

 
ول ك لالستفادة / للحصفإن الشركة بحاجة لموافقة هذه البنو ،م مع البنوك المقرضة للشركة2012لترتيبات المتخذة في يوليو نتيجة ل

ً بريثما يتم التوصل لحل بعض األمور، .أرصدتها البنكية في تلك البنوكعلى  حصول على للافقة حجب الموفقد قام المقرضين حاليا

 ما في حكمه.ينة مدرجة في النقد واألموال في حسابات مصرفية مع

 

 األصول المحتفظ بها لغرض البيع  -6

 

 البيع لغرض ( كأصول محتفظ بهاالجاري التخلص منهامجموعة الكجزء من خطط إعادة الهيكلة، تم تصنيف بعض الموجودات )

 31بيع كما في غرض اللألصول المحتفظ بها تبلغ صافي قيمة ا وذلك استناداً إلى اإللتزامات التي قطعتها إدارة الشركة على نفسها.

 .(مليون ريـال سعودي 0.7م : 2015ديسمبر  31مليون ريـال سعودي ) 6.0مبلغ  2016 مبرديس

 

 العمالء الرئيسيين  -7
 ةللفترالشركة  من إيرادات %85.8 سعودي تقريبا، والتي تمثل ريـال مليون 56.6ن مبلغ يرئيسيالعمالء اليرادات من اإلبلغت 

المنتهية في  ةللسنمن إيرادات الشركة  %  80.1 ريـال سعودي تقريبا، والتي تمثلمليون  66.7) 2016 مبرديس 31المنتهية في 

سعودي  ريـالمليون  74.2مبالغ المحتجزة المدينة لهؤالء العمالء العقود والعن  الذمم المدينةكما بلغ رصيد   .(2015 مبرديس 31

 (.2015ديسمبر  31سعودي في   ريـالمليون  62.6) 2016 مبرديس 31كما في  تقريباً 

 تسهيالت مرابحة قصيرة األجل -8
ع مكجزء من اتفاقية التسهيالت  سعودي مليون ريـال196 تسهيالت مرابحة بمبلغ على الشركة حصلتم 2012في يوليو 

 ريـالمليار  1.3)  سعودي ريـالليار م 1.3 غت بل 2016ديسمبر  31كما في  تسهيالت المرابحة قصيرة األجل إجماليالمقرضين. 

إن  امل للشركة.من بنوك تجارية محلية وذلك لتمويل متطلبات رأس المال الع ( تم الحصول عليها2015ديسمبر  31 سعودي كما في

بعة، ا التاتهرهن بعض األصول الثابتة باإلضافة إلى سندات األداء، ضمانات من الشركة وشركهذه التسهيالت مضمونة مقابل 

 . وسندات ألمر وضمانات شخصية من المساهم الرئيسي والتنازل عن عوائد بعض عقود المشاريع لصالح هذه البنوك

 ريـاليون مل 1,244.1سعودي ) مليون ريـال 1,244.1مبلغ  2016 مبرديس 31كما في بلغ الرصيد القائم لتسهيالت المرابحة 

 .مرابحة على أساس سايبور زائدا هامش متفق عليهاالصاريف تسهيالت (. تحتسب م2015ديسمبر  31سعودي في 

لهااذه  دوريالتجديااد الااتعكااس تسااهيالت المرابحااة قصاايرة األجاال علااى  الموحاادة التاادفقات النقديااة قائمااةفااي  ةموضااحالحركااات إن ال
 التسهيالت. 

 

لمبالغ قد تم اإلى أن بعض  2016ديسمبر  31في تعزى الحركة على حسابات التسهيالت خالل فترة  االثني عشر شهراً المنتهية 

ي مثل سداد ألتركة ال في تدوير بعض التسهيالت الخاصة بأحد البنوك. إن هذه الح بسبب التأخرتحويلها لحساب البنوك الدائنة وذلك 

 من التسهيالت.
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 ذات عالقة جهاتمعامالت مع  -9

 2016ديسمبر  31واألرصدة الناتجة عنها لفترة اإلثنى عشر شهراً المنتهية في ذات العالقة  الهامة مع الجهاتالمعامالت ان 

 هي كما يلي: 2015و

 العالقة أسم المنشـأة

 جهة ذات عالقة المعجل لالستثمار المحدودة

 جهة ذات عالقة شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات

عالقةجهة ذات  شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة  

 زميلةشركة  ذ.م.م.الوطنية القابضة والمعجل شركة 

 شركة تابعة  لتدريب تنمية المهارات لشركة معهد 

 

 :متفق عليهابشروط والتي تمت  ذات العالقة التالية الجهاتمع التالية المعامالت بقامت الشركة  الفترةخالل 

 المنتهية في اً شهر االثني عشر 
 2015 مبرسدي 31 2016 مبرديس 31 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 0.3 (1.6) مشتريات مواد ومستلزمات مشاريع

 1.4 (0.1) مشتريات تذاكر سفر

 10.1 - أتعاب قانونية ومهنية ورواتب مدراء
 
 

 ذات عالقة مما يلي: إلى جهات المستحقيتكون 

 المنتهية في اً شهر االثني عشر 

 2015 ديسمبر 31 2016 ديسمبر 31 

ر مدققة()غي   )مدققة( 

 28.2 26.6 شركة محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدمات

 1.1 1.0 شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسياحة

 11.5 - المعجل لالستثمار المحدودة

 27.6 40.8 

 100.0 100.0 )*(لمعجل لالستثمار المحدودة ا -قرض حسن

 

 .ماناتضن و ليس له تواريخ محددة للسداد كما تم الحصول عليه دون تقديم ال يوجد مصاريف تمويل على القرض الحس)*( 

 
 ما يلي:مذات عالقة  جهةتم إدراج المستحق من 

 المنتهية في اً شهر االثني عشر 

 2015 ديسمبر 31 2016 ديسمبر 31 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 - 0.2 ذ.م.م.الوطنية القابضة والمعجل شركة 
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 مرابحة طويلة األجلتسهيالت  -10
مويل من اجل ت قامت الشركة بإبرام اتفاقية تسهيالت مرابحة طويلة األجل مع احد البنوك التجارية المحلية، 2011خالل عام 

ك لتمويل شراء عدد مليون ريـال سعودي وذل 180لسفن الجديدة بمبلغ وقدره ادفعات مقدمة لموردين  سداد قيمةو ةاعتمادات مستندي

التي و لمرابحةمن خالل اتفاقيات بيع باعلى مبالغ دعم المشاريع والعمليات البحرية الخاصة بالشركة. حصلت الشركة سفن ل 6

لتسهيالت إن هذه ا م.2016سبتمبر  30وتنتهي في  م2011مارس  31من  قسط ربع سنوي متساوي ابتداءً  23سداد على الستحق ت

يـال سعودي مليون ر 157.7بلغ الرصيد القائم . لصالح البنك اتعوائد مشروع مضمونة مقابل إصدار سندات ألمر والتنازل عن

 (.2015ديسمبر  31مليون ريـال سعودي في  158.5) 2016 ديسمبر 31كما في 

 

يـال مليون ر 42بلغ م بإبرام اتفاقية تسهيالت مرابحة طويلة األجل من أحد البنوك المحلية بم2011كما قامت الشركة خالل العام 

سب مالية معينة نالحفاظ على  هذه االتفاقية من الشركة ت(. تطلب1)إيضاح  المبينة في سعودي لتمويل استحواذ الشركة التابعة

الدائنة وذلك  مليون لاير سعودي لحسابات البنوك 37.8تم تحويل مبلغ  2014خالل عام المالية. بعض التعهدات  باإلضافة إلى

 .سهيالت الخاصة بأحد البنوكبسبب التأخر في تدوير بعض الت

 

مليون ريـال سعودي  50م اتفاقية تسهيالت مرابحة طويلة األجل من أحد البنوك المحلية بمبلغ 2011كما أبرمت الشركة خالل العام 

لي. بلغ لمحالبنك ا بعض مشاريع الشركة لصالحعوائد لتمويل أحد مشاريع الشركة القائمة. إن هذه التسهيالت مضمونة بالتنازل عن 

( 2015ديسمبر  31مليون ريـال سعودي في  43.7) 2016 ديسمبر 31ا في مكن ريـال سعودي مليو 43.7م الرصيد القائ

ونتيجة لتمديد . م2014مارس  31في  ىنتهام و2013 يناير 31من  ابتداءً اً  متساوياً شهرياً قسط 15هذا المبلغ على  ويستحق سداد

 الشركة لتأجيل البدأ في السداد.المشروع، فقد سعت  جدول أعمال

 

 هامش متفق عليه.مضافاً إليها تخضع هذه التسهيالت أعاله لمصاريف تسهيالت مرابحة حسب معدالت سايبور 

 

من ضويلة األجل طرابحة رصيد كافة تسهيالت الم التعهدات المتعلقة بالتسهيالت البنكية أعاله، تم تصنيف ببعض لعدم االلتزام نظراً 

 .2016مبر ديس 31 فيكما ات المتداولة المطلوب

 

 
 

 دارية اإلعمومية و المصاريف ال -11
 المنتهية في اً شهر االثني عشر 

 2015 ديسمبر 31 2016 ديسمبر 31 

 )مدققة( )غير مدققة( 

 28.4 23.4 رواتب ومكافآت الموظفين
 4.2 3.9 إيجارات

 9.2 7.7 أتعاب استشارية ومهنية
 2.8 0.9 معلوماتتكاليف اتصاالت و

 0.3 0.1 رحالت عمل ومواصالت
 10.2 9.6 مصاريف تمويل

 1.9 1.8 أخرى
 47.4 57.0 

 
 رأس المال -12

 125م إلى مدفوع بالكامل ومقس 2015ديسمبر  31و 2016 مبرديس 31مليار ريـال سعودي كما في  1.25يبلغ رأس مال الشركة 

 ت سعودية.رياال 10مليون سهم، قيمة السهم االسمية 

 

 



 )شركة مساهمة سعودية(ة محمد المعجل شركة مجموع

 )تتمة( –)غير مدققة(  الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م2016 ديسمبر 31المنتهية في شهراً  االثنى عشرلفترة 

  (بماليين الريـاالت السعوديةكافة المبالغ )
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 االحتياطي النظامي -13
 ظامي بنسبةحتياطي ناتكوين لشركات، فإن على الشركة ل األساسي طبقاً لمتطلبات نظام الشركات بالمملكة العربية السعودية والنظام

 من رأس المال. هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. %50االحتياطي هذا يبلغ للعام حتى من صافي الربح  10%

ديسمبر  31في  جزء من الخسائر المتراكمة كما تغطيةم، 2011ديسمبر  17 المنعقد بتاريخفي اجتماعه الشركة مجلس إدارة قرر 

الموافقة ل بالفع تتموم. 2010ديسمبر  31سعودي في  ريـالمليون  119.7االحتياطي النظامي الذي بلغ رصيد من خالل  م2011

 .على هذه القرار في الجمعية العامة

 

 محتملةالمطلوبات الو تااللتزاما -14
 : ، االلتزامات والمطلوبات المحتملة التاليةالشركةلدى 

 المنتهية في اً شهر االثني عشر 

 2015ديسمبر  31 2016 ديسمبر 31 

 
 )مدققة( )غير مدققة(

 143.5 143.5 خطابات ضمان
 

 .2015ديسمبر  31وأ 2016 مبرديس 31كما في  رأسمالية مستقبلية لدى الشركة نفقاتاليوجد 

 ك المطالباتغير وكذلمتعلقة بجهودها السترداد المبالغ المستحقة لها عند القضائية جوهرية  إجراءاتتدرك الشركة احتمالية وجود 

ها سترداداتم عمل مخصصات معقولة مقابل المبالغ المستحقة للشركة والتي من الممكن عدم  المقامة ضدها من أطراف أخرى.

 .رتها، وبالرغم من ذلك، فال يمكن توقع النتيجة النهائية لهذه اإلجراءات القانونية في الوقت الحاليوخسا

 موجودات محتملة -15

جدية ركة السعي بوي الشالناتجة من إنهاء أو انتهاء العقود، والتي تن اإلجراءات القانونية األخرىلدى الشركة عدد من المطالبات و

غ مباللإن إجمالي ا راءات القانونية والتحكيم والطرق األخرى، حسب المالئم، على أساس كل حالة على حده.لتحصيلها من خالل اإلج

قبل مستشاريها القانونيين  مليار لاير سعودي. تم إخطار الشركة من 1.2تبلغ تقريباً  اإلجراءات القانونية األخرىالمقدرة للمطالبات و

عاة تكاليف عد مراالت، وكذلك أكد مستشاريها الفنيين المتخصصين أن هناك احتمال كبير، بأن هناك احتمال كبير لنجاح هذه الحا

ات هذه اإلجراءلنتيجة االسترداد، الرسوم، الدعاوي المضادة واألضرار المقتطعة أن يتم استرداد نسبة كبيرة من المبلغ اإلجمالي ك

قوائم ا بتاريخ اليله كماألثر المالي لصافي التدفق النقدي المحتمل تحص على فترة من السنين. ورغم ذلك، فإنه من غير العملي تقدير

 المالية األولية الموحدة.

 مبالغ متنازع عليها أخرى -16
تجاوز تليها متنازع ع مبالغ والدفعات المقدمة من العمالء ،فواتيرالتي لم يصدر بها يرادات اإلمدينة، المحتجزات الو تتضمن الذمم

مالي خ المركز الها أو تم انهائها. بتاريزانجا مشاريع تم في إطار عقود ةمنجز بأعمال ةتعلقم ون لاير سعوديملي 300قيمتها 

ك فإن ، ولذلونيةاإلجراءات القانمن غيره لتحكيم أو لأنها تخضع ل، تم تكوين مخصص مقابل تلك المبالغ بالكامل، حيث ةالموحد

  نتائجها غير مؤكده.

 السهمخسارة  -17
م القائمة د األسهلفترة وذلك بتقسيم صافي الخسارة للفترة على المتوسط المرجح لعدا (خسارة)حتساب خسارة السهم من صافي تم ا

 .2015 مبرديس 31و 2016 مبرديس 31مليون سهم كما في  125والبالغة 

 معلومات قطاعية -18
 عودية.ية السلتابعة حاليا نشاطها في المملكة العربواحد للمقاوالت وتمارس الشركة وشركتها ا رئيسي قطاع تشغيلي للشركة

 

 

 



 )شركة مساهمة سعودية(ة محمد المعجل شركة مجموع

 )تتمة( –)غير مدققة(  الموحدة الموجزة إيضاحات حول القوائم المالية األولية
  م2016 ديسمبر 31المنتهية في شهراً  االثنى عشرلفترة 

  (بماليين الريـاالت السعوديةكافة المبالغ )
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 األدوات المالية وإدارة المخاطر -19

، استثمارات ،وأخرى تتضمن األدوات المالية المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئيسي النقد وما في حكمه، ذمم مدينة تجارية

 طويلة األجل. تسهيالت مرابحةوخرى، ذمم دائنة، مطلوبات أ األجل،تسهيالت المرابحة قصيرة 

 مخاطر االئتمان 

 توالمحتجزا ةالمدين رصيد الذمم بلغ هي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.

المدينة المحتجزة  والمبالغالذمم من مجموع  %99.6 سعودي، والتي تمثل ريـالمليون  74.2ين حوالي يرئيسالعمالء ال التجارية من

لمدينة االذمم  تعلقتتم إيداع النقد وما في حكمه لدى بنوك محلية وعالمية ذات تصنيف ائتماني مرتفع.  . 2016 مبرديس 31كما في 

 السترداد.ة للقابلا بالقيمة المقدرةفي السوق المحلي وأطراف ذات عالقة وقد تم إظهارها  بعمالءالتجارية واألخرى بشكل رئيسي 

 مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت

 ات النقدية.التدفقوهي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثير التغيرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على المركز المالي 

والقروض  األجل سوق بشكل أساسي، والقروض قصيرةتتعلق المخاطر التي تواجهها بشأن التغيرات في أسعار العموالت السائدة بال

ر العموالت ي أسعاطويلة األجل بعمولة عائمة. تخضع كل القروض إلعادة التسعير بشكل منتظم. تقوم اإلدارة بمراقبة التغيرات ف

 .وهرياً يس جوتعتقد أن تأثير مخاطر القيمة العادلة والتدفقات النقدية ألسعار العموالت التي تتعرض لها المجموعة ل

 مخاطر العمالت

المجموعة  عامالتالمخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار صرف العمالت األجنبية. إن م هي

رة تم إدات. وهريةجغير  األخرى المعامالت األخرى بالعمالت األجنبيةتعتبرالسعودي والدوالر األمريكي .  ريـالاألساسية هي بال

 مخاطر العمالت على أساس منتظم.

 مخاطر السيولة

عند عدم  اطر السيولةنتج مختهي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفير األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتها المتعلقة باألدوات المالية. 

 القدرة على بيع أصل مالي بسرعة وبمبلغ يقارب قيمته العادلة. 

 جموعة.لية للمبمراقبتها بانتظام للتأكد من توفر السيولة الكافية للوفاء بااللتزامات المستقبتدار مخاطر السيولة وذلك 

ل لالستفادة / للحصو ، فان الشركة بحاجة لموافقة هذه البنوكالمقرضة للشركةمع البنوك  2012نتيجة للترتيبات المتخذة في يوليو 

لحصول على األموال ل حجب الموافقةفقد قام المقرضين حالياً ب( 5بايضاح رقم )وكما تم ذكره  .ى أرصدتها البنكية في تلك البنوكعل

 ما في حكمه.في حسابات مصرفية معينة مدرجة في النقد و

 القيمة العادلة 

ألطراف ل مع اهي القيمة التي يتم بموجبها تبادل أصل أو سداد التزام ما بين أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعام

تثناء اريخية، باسلفة التالموجزة الموحدة المرفقة للمجموعة على أساس طريقة التك األوليةى. وحيث يتم إعداد القوائم المالية األخر

ة وتقديرات يمة الدفتريين القبتقييم األوراق المالية المتاحة للبيع بقيمتها العادلة من خالل حقوق الملكية، فإنه يمكن أن تنتج فروقات 

 رية.يمتها الدفتعن ق اجوهريادلة. تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية للمجموعة ال تختلف القيمة الع

 أرقام المقارنة -20

 تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع عرض أرقام الفترة الحالية.

 

 الموجزة الموحدة األولية اعتماد القوائم المالية -21

 م.2017يناير  19موافق الهـ 1438ربيع اآلخر  20في  مجلس اإلدارةمن قبل  الموجزة الموحدة األوليةاعتماد هذه القوائم المالية  تم

 


