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 التنظيم واألنشطة األساسية -3

 
بتاريخ  31,,453555شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجاري  "( هي"الشركة األمشركة الكابالت السعودية )

 م(.1,76أبريل  07هـ )الموافق 13,6ربيع الثاني  07

 

ية واللدائن والقضبان النحاس تتمثل أنشطة المجموعة )"الشركة األم" و "شركاتها التابعة"( في مجال تصنيع وتوريد الكابالت الكهربائية وكابالت االتصاالت

إللكترونية تجات االبالستيكية والبكرات الخشبية والمنتجات المتعلقة بها. كما تزاول المجموعة نشاطها في مقاوالت وتجارة وتوزيع وتزويد الكابالت والمن

 ومنتجات تقنية المعلومات ولوازمها التكميلية.
 

 العنوان التالي:يقع المركز الرئيسي المسجل للشركة األم في 
  

 شركة الكابالت السعودية 

 014,1جدة  4453ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية 
 

 )يشار إليها مجتمعة بـ "المجموعة"(: والزميلة لها تشتمل هذه القوائم المالية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركة األم والشركات التابعة 

 نسبة الملكية  بلد التأسيس الرئيسيةاألنشطة  اسم الشركة

   0203 0505 

 : يمحل
    

 شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة
شراء وبيع الكابالت الكهربائية 

 ٪ 155 ٪ 322 المملكة العربية السعودية والمنتجات المتعلقة بها

 شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة
الجاهزة لالستخدام مشاريع الطاقة 

 ٪ 155 ٪ 322 المملكة العربية السعودية واالتصاالت

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية 

 المحدودة

خدمات توزيع الطاقة الكهربائية 

 المملكة العربية السعودية واالتصاالت

 

322٪ 

 

155٪ 

     : دولي

 ٪155 ٪322 تركيا قابضة )سابقا  شركة ماس القابضة(شركة  ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي

 شركة ماس انترناشيونال تريدينج المحدودة

 التجارة الدولية (  أ )إيضاح   

 

 ايرلندا

 

322٪ 

 

155٪ 

شركة الكابالت السعودية )اإلمارات العربية 

 ٪155 ٪322 االمارات العربية المتحدة بيع الكابالت والمنتجات المتعلقة بها المتحدة(  شركة ذات مسئولية محدودة

المسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك 

 أيه أس

تصنيع وتوريد العدد االلكترونية 

 والبضائع

 

 تركيا

 

,0٪ 

 

,4٪ 

 المسان متالورجي و مكايني سان وتيك أيه أس

تصنيع وتوريد العدد االلكترونية 

 ٪155 ٪322 تركيا والبضائع

 ٪155 ٪322 سيشيل شركة قابضة فيرهيفن القابضة المحدودة 

 ٪155 ٪322 مالطا شركة قابضة شركة كابالت القابضة المحدودة

 ٪155 ٪322 تركيا شركة قابضة جوزو جايريمينكول أنونيم شيركاتي

 ٪155 ٪322 تركيا شركة قابضة فاليتا جايريمينكول أنونيم شيركاتي
 

 ديسمبر، لدى المجموعة استثمارات في منشآت محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية على النحو التالي: 31 كما في
 

     :شركات زميلة 

 ٪55 ٪12 مملكة البحرين الموصالت والمنتجات المتعلقة بها  شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل

 شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات )إيضاح "ب"( 

وخدمات  تطبيق أنظمة المعلومات

 - المملكة العربية السعودية الشبكات

 

05٪ 

 هذه الشركة التابعة متوقفة عن التشغيل )ال تمارس نشاط(.  أ( 

خالل العام ، تنازلت المجموعة   في السنوات السابقة. الى صفرخفضت المجموعة القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات  ب( 

شركة زينل المحدودة )طرف ذو صلة( ، وكانت القيمة الدفترية لهذا االستثمار لصالح والتزاماتها في شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات حقوقها عن 

ا ، وبالتالي لم يكن لها أي تأثير على التنازل في تاريخ   .المالية الموحدة  القوائمصفر 

فس نهاية السنة مثل الشركة االم.جميع الشركات التابعة والشركات الزميلة لها ن ج( 
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 مبدأ االستمرارية

 

مليون ريال  5597)  0501ديسمبر  31مليون ريال سعودي خالل السنة المنتهية في  1,397مجموعة تكبدت صافي خسارة بمبلغ ال تكبدت

من رأس  %7190مليون ريال سعودي  05697زت الخسائر المتراكمة والبالغة م(، واعتبارا  من ذلك التاريخ تجاو0505سعودي للسنة المنتهية 

مليون ريال سعودي للسنة  34964مليون ريال سعودي )  476.4لمتداولة بمبلغ المال وكما تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها ا

م(. وتشير هذه األحداث أو الظروف، الى جانب االمور االخرى، إلى وجود عدم يقين جوهري قد يثير شكا  جوهري ا حول مقدرة 0505المنتهية 

ارة المجموعة على علم ودراية بالمخاطر المتعلقة باالستمرارية ومع ذلك فقد إن إد المجموعة على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية.

مع  نأعدت قوائمها المالية الموحدة وفقا ألساس االستمرارية. خالل السنوات السابقة، طبقت االدارة عدة مبادرات على مستوى المجموعة.  تزام

اتفاقية إعادة هيكلة  0505(، وخالل عام 01)إيضاح 0505ق األولوية  خالل عام ذلك التطبيق الناجح أيضا  زيادة في رأس المال من خالل حقو

(، وتحسين الطلبيات المتراكمة، وشروط أفضل مع الموردين مما ادى إلى تزويد اإلدارة بدليل 16التمويل مع بنك الراجحي خالل السنة )إيضاح 

ق ا لنهاية العام وبناء على موافقة المساهمين في الجمعية غير العادية المنعقدة بتاريخ كاف أن افتراض مبدأ االستمرارية مالئما  للمجموعة ككل. الح

مليون ريال سعودي الطفاء جزء من الخسائر  06093مليون ريال سعودي إلى  36596، تم تخفيض رأس مال الشركة االم من 0500فبراير 05

 المتراكمة.

 

مبلغ جموعة خسائر متراكمة بللم في شركة تابعة مملوكة بالكامل -وتيجارات أنونيم شيركاتي إضافة إلى ذلك، لدى شركة ماس كابلو ياتيريم 

، واعتبارا  من ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات مليون ريال سعودي( 344955: 0505) 0501ديسيمبر  31 كما فيمليون ريال سعودي  36895

وهو امر يتعلق بقدرتها على مليون ريال سعودي(  5973: 0505) مليون ريال سعودي 60ة موجوداتها المتداولة بمبلغ المتداولة للشركة التابع

قامت الشركة التابعة بعمل تقييم لمقدرتها على االستمرار وفقا  لمبدأ االستمرارية وهي التزاماتها حال استحقاقها. ب والوفاء االستمرار في أعمالها 

مت بنجاح بتطبيق بعض اأعدت المجموعة خطة أعمال شاملة وقلديها الموارد لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور. على قناعة أن 

مان ، وكذلك االستمرار في ضالرئيسين عناصرها ومن بينها إعادة جدولة ترتيبات التمويل، والموافقة على خطط سداد مستديمة مع المقرضين

من خالل الوسائل القانونية وإعادة التفاوض مع االطراف المقابلة لتعزيز الموقف التشغيلي للشركة التابعة.  بالتالي، موجودات الشركة التابعة 

 تعتقد اإلدارة أن استخدام افتراض مبدأ االستمرارية في اعداد القوائم المالية للشركة التابعة مالئما . 

 

 أساس اإلعداد  -0

 

 بيان االلتزام

 

ر واإلصدارات عاييتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والم

 . للمراجعين والمحاسبيناألخرى المعتمدة من الهيئة السعودية 

 أساس القياس

 

األدوات و ،من خالل الدخل الشامل اآلخر بالقيمة العادلةالموجودات المالية التكلفة التاريخية، باستثناء  أعدت هذه القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ

 المالية المشتقة المحملة بالقيمة العادلة. 

 العملة الوظيفية وعملة العرض

 

المالية المعروضة بالريال السعودي وقد تم تقريبها  تظهر هذه القوائم المالية بالريال السعودي وهو العملة الوظيفية للمجموعة. جميع المعلومات

 ألقرب ألف ما لم يذكر خالف ذلك.

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 

 

اريف والمصيتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإليرادات 

والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد يترتب عن عدم التأكد من هذه االفتراضات 

 .ةوالتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة بذلك في الفترات المستقبلي

 . 1تتضمن األحكام الجوهرية تقييم مبدأ االستمرارية، التفاصيل المتعلقة بها ضمن اإليضاح 

 التقديرات واالفتراضات

 

، الموحدة اليةمتم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم ال

يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة. قامت المجموعة والتي لها تأثير جوهري 

بإجراء االفتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. وعلى الرغم من ذلك، فإن الظروف 

تعلقة بالتطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو ظروف خارجة عن سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه واالفتراضات القائمة الم

التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. يتم تضمين المعلومات بشأن االفتراضات وعدم التيقن الجوهري في المجاالت التالية:
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 والموجودات غير الملموسة  لكات واآلالت والمعداتاألعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممت
 

 
 

 ألغراض حساب االستهالكوالموجودات غير الملموسة تقوم إدارة المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات 

 ةيتم تحديد هذه التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقي .واالطفاء

التقديرات  نالمستقبلية في حال اعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عواالطفاء واألعمار االنتاجية سنويا ، ويتم تعديل مصروفات االستهالك 

 السابقة.
 

 مخصص خسائر المخزون

 

تدرج المجموعة مخصص لخسائر المخزون نتيجة عوامل مثل التقادم والعطل الفني أو الضرر المادي وغير ذلك. يتضمن تقدير تلك الخسائر 

محدد ومبيعات سابقة وظروف السوق الحالية  االخذ باالعتبار العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من ُمَصن ِّع

 والمتوقعة.
 

 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية

 

تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية. يتم في األصل تحديد مصفوفة المخصص على 

تم مالحظتها. وتقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل الخبرة السابقة في خسائر االئتمان بالمعلومات أساس معدالت التعثر السابقة التي 

 لية.  بالمستقبلية. وبتاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها وإجراء تحليل للتغيرات في التقديرات المستق

التعثر التاريخية الملحوظة والظروف االقتصادية المتوقعة وخسائر االئتمان المتوقعة هو تقدير جوهري. إن مبلغ  إن تقييم الترابط بين معدالت

 خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف االقتصادية المتوقعة كما أن خسائر االئتمان السابقة الخاصة

ية المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. وقد تم اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بالمجموعة والظروف االقتصاد

 (.30بخسائر خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجموعة في اإليضاح )
 

 وااللتزامات المحتملة  المخصصات

 

على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، والتي يمكن قياسها بشكل موثوق به،  التزام حالي )قانوني او حكمي(يتم إثبات المخصصات عند وجود 

ية دوأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام. تحدد المخصصات عن طريق خصم التدفقات النق

دراج عكس إ مستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتمال

 قيد الخصم كتكلفة تمويل.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية

 

مال تتقوم المجموعة في تاريخ كل تقرير أو أكثر تكرارا ، إذا ما وجدت أحداث أو تغيرات في الظروف، بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر على اح

ض الموجودات النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا  إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود اال نخفاض تعر 

صل أو للوحدة في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. وتتمثل قيمة األصل القابلة لالسترداد في القيمة العادلة لأل

قات نقدية األصل ال يحقق تدفالمولدة للنقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها لكل أصل على حدة، إال إذا كان 

وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لأل صل أو األخرى أو مجموعة من الموجودات. واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات 

قدير القيمة لة لالسترداد له. وعند تالوحدة المحققة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض إلى القيمة القاب

السوق  تالحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرا

السوق القابلة  عارمثل أسكاليف البيع يتم استخدام مصدر الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. عند تحديد القيمة العادلة ناقصا  ت

 ،للمالحظة أو، في حال عدم وجود أسعار السوق القابلة للمالحظة، األسعار التقديرية لموجودات مماثلة أو في حال عدم وجود أسعار تقديرية

 ومة.لموجودات مماثلة متاحة، ثم تستند إلى حسابات التدفقات النقدية المستقبلية المخص
 

 الموظفين منافع  التزامات

 

د من االفتراضات ييتم تحديد تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري إجراء العد

ات ومعدالت زيادة الرواتب في المستقبل ومعدل الوفيالتي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم 

ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية التقييم وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام  (.وحركة الموظفين )أي حركة التوظيف/انهاء الخدمات/االستقاالت

 عة جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي. المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات. تتم مراج
 
ت االمعيار األكثر عرضة للتغير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة في االعتبار أن عوائد السوق تستند إلى سندإن 

ه ذه شركة / حكومة عالية الجودة. يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. تخضع جداول الوفيات

قبلية تإلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقا  للتغيرات الديموغرافية. يتم تحديد الزيادات المستقبلية في الرواتب على أساس معدالت التضخم المس

(.17المنافع المحددة في إيضاح ) المتوقعة للبلدان المعنية. تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات
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 ( ,3)كوفيد  تأثير فيروس كورونا الُمستََجد

 

( وتحوله إلى جائحة عالمية. ونتج عن اإلجراءات ,1-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد0505مارس  11بتاريخ 

حدوث اضطرابات جوهرية في الطلب على المنتج وانخفاض في األسعار وزيادة ملحوظة في حالة  ,1 -المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 

دم اليقين االقتصادي. ونتيجة لذلك، أصبحت أسعار الموجودات أكثر تقلب ا، وصار من الواضح حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة طويلة ع

 .األجل في االقتصادات المتقدمة

 

قبل خصم الفوائد  أثرت هذه الظروف على األنشطة التجارية للشركة عن طريق المساهمة في انخفاض المبيعات وصافي الدخل واألرباح

، الذي نتج عنه اضطرابات ,1-والضرائب والتدفق النقدي الحر والمقاييس المالية األخرى. ومع ذلك، فقد قامت الشركة، استجابة  لفيروس كوفيد

ومواصلة  ,1-دياقتصادية عالمية، بتطبيق برامج وقائية نشطة في مواقعها وتنفيذ خطط طوارئ تستهدف تقليل المخاطر المتعلقة بفيروس كوف

 .أعمال التشغيل التجاري بما يضمن حماية صحة وسالمة موظفيها وعمالئها ومقاوليها والمجتمع بأكمله

 

عت ضاتخذت اإلدارة تدابير لتحسين معدالت اإلنفاق، وهو ما نتج عنه خفض النفقات التشغيلية والرأسمالية خالل الفترة. باإلضافة إلى ذلك، و

اآلثار المحتملة لحاالت عدم اليقين االقتصادي الحالية عند تحديد القيم الدفترية للموجودات المالية وغير المالية للشركة. وهي اإلدارة في االعتبار 

 .تستند إلى أفضل تقديرات لإلدارة مع الوضع في االعتبار المعلومات القابلة للمالحظة في تاريخ نهاية الفترة

 

إال انه مازال هناك بعض التقلبات في األسعار والطلب. تواصل إدارة الشركة متابعة عقود الشهر الماضية في ا ورغم تعافي األسواق العالمية 

 الموردين طويلة األجل من أجل ضمان عدم حدوث توقف في أعمال التشغيل وضمان تسليم منتجاتها أو خدماتها في موعدها.

 

تطورات جوهرية في األسواق التي تعمل فيها وتبيع منتجاتها عن كثب ولديها إستراتيجية على الرغم من هذه التحديات ، تواصل اإلدارة مراقبة أي 

 للتخفيف من أي آثار سلبية محتملة.

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة -1
 

فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة عند اعداد هذه القوائم المالية الموحدة كما هو مفصح  ثابت،تم تطبيقها بشكل  المحاسبية التيفيما يلي السياسات 

 عند اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.  4في اإليضاح 
 
 أساس التوحيد  

 

. تتحقق السيطرة عندما تتعرض 0501 ديسمبر 31تتكون القوائم المالية الموحدة للمجموعة من القوائم المالية للشركة االم وشركتها التابعة كما في 

لعوائد ا المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها المقدرة في التأثير على

 من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة المستثمر فيها.

 

 الشركة المستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى المجموعة:وبشكل خاص، تقوم المجموعة بالسيطرة على 

 

 .)نفوذ على الشركة الُمستثمر بها )مثل: حقوق موجودة تعطي المجموعة القدرة الحالية لتوجيه النشاطات ذات الصلة بالشركة المستثمر بها 

 لشركة المستثمر فيها.التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها با 

 .المقدرة على استخدام نفوذها على المنشاة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها 
 

ة في يوبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييدا  لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل من األغلب

في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف المتعلقة بذلك عند التأكد فيما حقوق التصويت أو حقوق مماثلة 

 إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 

 .الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لديهم التصويت في الشركة المستثمر بها 

 لترتيبات التعاقدية األخرى.الحقوق الناتجة عن ا 

 .حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة 
 

ظروف لتقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق وا

الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند حصول المجموعة على السيطرة على الشركة  إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة

التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد المجموعة هذه السيطرة على الشركة التابعة. تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف 

ي القوائم المالية الموحدة اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل السنة ف

 عن ممارسة مثل هذه السيطرة على الشركة التابعة.
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عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة والحصص غير المسيطرة، يتم توزيع الربح او الخسارة وكل 

 إن وجدت، حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد تؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.

جل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات المالية وعند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة من أ

ين بللمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة بالمعامالت ما 

 ة. شركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، كمعاملة حقوق ملكيشركات المجموعة بالكامل عند التوحيد. يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في ال

أي و وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات والحصة غير المسيطرة

السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم إثبات االستثمارات مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال 

. يتم 1يضاح ي اإلالمحتفظ بها بالقيمة العادلة. تتكون هذه القوائم المالية الموحد ة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما هو مبين ف

 لتقرير المالي للشركة االم.  ة اإعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فتر

 تجميع األعمال والشهرة

 

مة العادلة يتتم المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من الثمن المحول، والذي يتم قياسه بالق

ة ذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقرر المجموعبتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحو

وجودات مفيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي ال

 واذ المتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدارية.القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستح

 

مالئم لوعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف والتخصيص ا

بتاريخ االستحواذ. يشتمل ذلك على فصل المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية لها وفقا  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة 

 أخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها. 

 

ل أو صيتم إثبات الثمن المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يُقاس الثمن المحتمل المصنف كأ

( "األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة والتغيرات في القيمة ,مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة.

 

ية لمحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته وكذلك أيتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي الثمن ا

يادة القيمة ز حصص مملوكة سابقا  بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد بها(. وفي حالة

المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد  العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض

تاريخ بكافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات المستخدمة في قياس المبالغ المراد إثباتها 

القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات  االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة

 أو الخسارة الموحدة. قائمة الربحاألرباح في 

 

لقيمة، اوبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض في 

لتي ا إلى كل وحدة أو مجموعة من الوحدات المحققة للنقد –اعتبارا  من تاريخ االستحواذ  –تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال 

يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك 

بالعملية ة تعلقالوحدات. وعندما تعتبر الشهرة جزءا  من الوحدة المحققة للنقد وجزءا  من العملية ضمن الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة الم

س القيمة االمستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أس

 للنقد. الوحدة المحققةالنسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من 

 

 االستثمار في شركات زميلة 

 

التأثير الجوهري هو القدرة على المشاركة في قرارات السياسة المالية  هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذا  جوهريا . الشركات الزميلة

 والتشغيلية للشركة المستثمر فيها ، ولكن ليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات.

 

الجوهري مماثلة لتلك الضرورية لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. يتم المحاسبة عن استثمار االعتبارات التي يتم إجراؤها لتحديد التأثير 

 المجموعة في شركتها الزميلة باستخدام طريقة حقوق الملكية.
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يرات في حصة غبموجب طريقة حقوق الملكية ، يتم إثبات االستثمار في شركة زميلة مبدئي ا بالتكلفة. يتم تعديل القيمة الدفترية لالستثمار إلثبات الت

 في صافي موجودات الشركة الزميلة منذ تاريخ االقتناء. يتم تضمين الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة في القيمة الدفترية لالستثمار وال المجموعة

 يتم اختبار انخفاض القيمة بشكل منفصل.

 

تغيير في الدخل الشامل اآلخر لتلك  تعكس قائمة الربح أو الخسارة الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة. يتم عرض أي

قوق حالشركات المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للمجموعة. باإلضافة إلى ذلك ، عندما يكون هناك تغيير تم االعتراف به مباشرة في 

حذف  غيرات في حقوق الملكية الموحد. يتمملكية الشركة الزميلة ، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغييرات ، عند االقتضاء ، في بيان الت

 المكاسب والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعامالت بين المجموعة والشركة الزميلة في حدود الحصة في الشركة الزميلة.

 

. في في شركتها الزميلةبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية ، تحدد المجموعة ما إذا كان من الضروري االعتراف بخسارة انخفاض في استثماراتها 

تاريخ كل تقرير ، تحدد المجموعة ما إذا كان هناك دليل موضوعي على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. في حالة وجود مثل هذا 

ترية ، ومن ثم وقيمتها الدف الدليل، تقوم المجموعة باحتساب مبلغ االنخفاض في القيمة على أنه الفرق بين المبلغ الممكن استرداده للشركة الزميلة

 االعتراف بالخسارة على أنها "حصة في ربح شركة زميلة" في بيان الربح أو الخسارة.

 

فرق بين  يعند فقدان التأثير الملموس على الشركة الزميلة ، تقوم المجموعة بقياس وإدراج أي استثمار محتفظ به بقيمته العادلة. يتم االعتراف بأ

 للشركة الزميلة عند فقدان التأثير الهام والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به وعائدات البيع في الربح أو الخسارة.القيمة الدفترية 

 

 تعندما تتجاوز حصة المجموعة في الخسائر حصتها في الشركات الزميلة ، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة ، بما في ذلك أي استثمارا

 الصفر ، ويتم إيقاف االعتراف بالخسائر األخرى إال بالقدر الذي يكون فيه على المجموعة التزام مقابل . طويلة األجل ، إلى

 

 العمالت األجنبية

 

ا العملة الوظيفية للشركة األم. ولكل شركة من الشركات  لتابعة، اتم عرض القوائم المالية الموحدة للمجموعة بالريال السعودي، والذي يعتبر أيض 

ستخدام االمجموعة عملتها التشغيلية والبنود التي تتضمنها القوائم المالية لكل شركة والتي تُقاس باستخدام العملة الوظيفية. تقوم المجموعة بتقرر 

لمبلغ الناتج اطريقة التوحيد المباشر، وعند استبعاد العملية الخارجية، تعكس المكاسب أو الخسائر المعاد تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الموحدة، 

 عن استخدام هذه الطريقة.
 

 المعامالت واألرصدة

 

 صبح فيه ت يتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموعة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ الذي

دة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفورية للعملة الوظيفية السائ لنقدية المقومةاالمعاملة مؤهلة أوال لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 

جزء من أو خسارة، باستثناء البنود النقدية المخصصة ك النقدية كربحالناتجة عن سداد أو تحويل البنود  تدرج الفروقاتالمالي.  تاريخ التقريرفي 

ت األجنبية. ويتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخر إلى حين بيع صافي االستثمار وعندئذ تغطية مخاطر صافي استثمار المجموعة في العمليا

ا بالتكلفة هيعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى الربح أو الخسارة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياس

سعار الصرف في تواريخ المعامالت األولية. تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أ

غير النقدية  دباستخدام أسعار التحويل السائدة بالتاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنو

 القيمة العادلة وفقا  لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للبند.المقاسة ب
 

 العمليات األجنبية

 

سعودي ليتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ، إلى الريال ا

لسائدة بتاريخ التقرير المالي. يتم تحويل توزيعات االرباح المستلمة من الشركات الزميلة األجنبية بسعر الصرف السائد بتاريخ بأسعار التحويل ا

 المعاملة وتدرج فروقات ترجمة العملة ذات الصلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة.

 

لمتعلق باحتياطي الترجمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كجزء من الربح أو الخسارة عند استبعاد عملية اجنبية، يتم تحويل المبلغ ذي العالقة ا

اكم يعود رنتيجة االستبعاد. عند االستبعاد الجزئي )دون زوال السيطرة( لشركة تابعة تتضمن عملية اجنبية فإن الجزء ذي العالقة بهذا المبلغ المت

 إلى الحصة غير المسيطرة. 
 

خسائر الصرف األجنبي الناتجة عن البنود النقدية مستحقة االستالم من عملية أجنبية أو مستحقة الدفع لعملية أجنبية أو نتيجة تسوية  إن أرباح أو

 غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل المنظور والتي تعتبر من حيث الجوهر جزءا  من صافي استثمار في عملية أجنبية يتم تسجيلها في

 ي التحويل الصرف األجنبي من خالل الدخل الشامل اآلخر.احتياط
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 تصنيف الموجودات والمطلوبات كمتداولة أو غير متداولة
 

 :تقوم المجموعة بإظهار الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة، كمتداولة/ غير متداولة. تعتبر الموجودات متداولة وذلك

 خالل دورة العمليات العادية. عندما يتوقع تحققها أو ينوي بيعها أو استنفادها 

 .في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 

 عندما يتوقع تحققها خالل اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالية، أو 

   عد فترة بعندما تكون نقد وما حكمه فيما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا

 التقرير المالي.

 

 تصنف جميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.
 

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:

 ،عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية 

 .في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة 

 ،أو عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالية 

 .عند عدم وجود حق غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالية 
 

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
 

 الممتلكات واآلالت والمعدات
 

 االعتراف والقياس

 

 تقاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك المتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. 

المباشرة،  ةتتضمن التكلفة المصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم إنشائها ذاتيا  تكلفة المواد والعمال

رى تتعلق مباشرة بإحضار الموجودات إلى العمل وفقاَ للغرض المحدد من أجله، وتكاليف التفكيك وإزالة بعض البنود، وإعادة وأي تكاليف أخ

 الموقع لحالته األصلية وتكاليف اقتراض موجودات مؤهلة.
 

نها تحتسب كبنود مستقلة )مكونات رئيسية( عندما تكون االجزاء الهامة من بند من الممتلكات واآلالت والمعدات ذات أعمار إنتاجية مختلفة فإ

 للممتلكات واآلالت والمعدات.
 

 تيتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد بند من الممتلكات واآلالت والمعدات عن طريق مقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية للممتلكا

 ي قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات أخرى ف
 

 التكاليف الالحقة

 

لمنافع االقتصادية ا يتم إثبات التكلفة المتعلقة باستبدال جزء من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق

م ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به. يتم إلغاء االعتراف بالقيمة الدفترية للبند المستبدل. يت المجموعة،المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى 

 إثبات تكاليف الصيانة اليومية للممتلكات والمعدات في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند تكبدها.
 

 اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

ناقص أي خسارة انخفاض في القيمة ويتم رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عندما تكون جاهزة  تسجل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة

 لالستخدام المرجو منها.

 

 االستهالك

األصل  ةيمثل االستهالك التخصيص المحدد لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى عمره اإلنتاجي التقديري. تمثل القيمة القابلة لالستهالك تكلف

 مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصا  قيمته المتبقية.  أو أي

 

 نيتم االعتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل جزء م

والمبنى على األرض المستأجرة على مدى فترة عقد الممتلكات والمعدات. يستهلك كل من الموجودات المؤجرة وتكلفة تطوير األرض المستأجرة 

 أيهما أقصر إلى في حال التأكد بان الشركة ستحصل على ملكيتها في نهاية مدة عقد اإليجار. ال يتم استهالك األراضي. -اإليجار والعمر االنتاجي 
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تعلق بالنقاش يتتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية على األقل مرة سنويا ، ويتم تعديلها عند الحاجة بأثر مستقبلي. فيما 

 الخاص بتقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة: 
 

 السنوات الوصف

 55-15 مباني

 05 - 4 مكائن ومعدات وسيارات

 15 - 4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 

 المشروعات قيد االنشاء

لتي اتقاس المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة وتتضمن تكلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة. ال يتم استهالك المشاريع تحت التنفيذ و

تصبح جاهزة لالستخدام حيث يتم تحويلها إلى الممتلكات، واآلالت والمعدات أو عقارات استثمارية سوف يتم استخدامها من قبل المجموعة حتى 

  حسب طبيعة االستخدام.
 

 الموجودات غير الملموسة

مستحوذ لتقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند االعتراف األولي بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة ا

إلطفاء ا عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقيد الموجودات غير الملموسة بالتكلفة ناقصا  

 درج لمرسملة، وتالمتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخليا ، فيما عدا تكاليف التطوير ا

عمر محدد ب المصاريف ذات العالقة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تم تكبدها بها. يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غير الملموسة إما

مراجعها للتأكد من وجود انخفاض او غير محدد. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم 

جي افي قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر إنت

 الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع محدد مرة واحدة على األقل في نهاية كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو

محاسبيا  وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات  –االقتصادية المستقبلية التي تضمنها األصل 

مة الربح أو الخسارة كمصروف وبما يتماشى مع المحاسبية. تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر انتاجي محدد في قائ

 وظيفة الموجودات غير الملموسة.
 

صل أو فال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها سنويا  للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها بشكل من

نتاجي للموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي غير محدد سنويا  وذلك للتأكد على مستوى الوحدة المحققة للنقد. يتم مراجعة العمر اإل

اس لى أسفيما إذا كان التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير من "عمر غير محدد" إلى "عمر محدد" ع

 مستقبلي.
 

ير الملموسة عند االستبعاد )أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى المستلم( أو عند عدم توقع منافع اقتصادية مستقبلية يتم التوقف عن إثبات الموجودات غ

 يمن استخدامها أو استبعادها. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة )المحتسبة بالفرق بين صاف

 ة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة. متحصالت االستبعاد والقيم
 

 تكاليف األبحاث والتطوير

يتم تسجيل تكاليف األبحاث كمصروف حال تكبدها. يتم إثبات مصاريف التطوير الناتجة عن مشروع معين كأصل غير ملموس عندما يكون 

 بإمكان المجموعة إظهار ما يلي:
 

 ألصل جاهزا  لالستخدام أو البيعس كي يكون االجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملمو. 

 عزمها على استخدام أو بيع األصلنيتها لإلكمال ومقدرتها و. 

 األصل لمنافع اقتصادية مستقبلية كيفية تحقيق. 

 .مدى توفر الموارد إلكمال األصل 

 ف بصورة موثوق بها أثناء التطويرالمقدرة على قياس المصاري. 
 

لمصاريف التطوير كأصل، يقيد األصل بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. يبدأ اطفاء وبعد اإلثبات األولي 

كلفة ت األصل عند اكتمال التطوير وان يصبح األصل متاحا  لالستخدام.  ويتم اطفاؤه طوال فترة المنافع المستقبلية المتوقعة.  سجل االطفاء في

 وخالل فترة التطوير، يتم إجراء اختبار لألصل سنويا  للتأكد من وجود انخفاض في قيمته.المبيعات.  
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 العقارات االستثمارية

إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو كليهما، ولكنها ليست للبيع ضمن دورة العقارات االستثمارية هي الممتلكات المحتفظ بها إما لتحصيل 

 األعمال العادية أو خالل االستخدام في اإلنتاج أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات أو لألغراض اإلدارية.
 

ك المتراكم االستثمارية الحقا  بالتكلفة، بعد خصم االستهالتقاس العقارات االستثمارية بداية بالتكلفة بما فيها تكاليف المعامالت. تُسجل العقارات 

ض اوخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من العقارات االستثمارية وتكاليف االقتر

ثبات. وعندما يكون ضروريا  استبدال أجزاء  هامة من العقارات المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير اال

تم ي االستثمارية على مراحل، فإن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات بصورة مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفقا  لذلك.

 عند تكبدها.  إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة

 

عند استبعادها )أي عند انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة( أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام  االستثمارية إمايتم التوقف عن إثبات العقارات 

الربح أو  ي قائمةفوعدم توقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل 

فيها التوقف عن اإلثبات. يتم تحديد مبلغ العوض، الواجب إدراجه في الربح أو الخسارة الناتج عن التوقف عن  الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم

يرادات من العقود مع " اإل -( 15إثبات العقارات االستثمارية، وفق ا لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي )

 العمالء".  

 

العقارات التي  ىاالستثمارية إل( العقارات االستثمارية فقط عند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من العقارات من أوحويالت إلى )تتم الت

                                               ها المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بشأن المحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغير االستخدام. ييستحوذ عل

 

شأن بوعندما تصبح العقارات المشغولة من قبل المالك عقارات استثمارية، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه العقارات طبقا  للسياسات المتبعة 

 الممتلكات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام.
 

 عقود اإليجار

أو يتضمن، عقد إيجار. إذا ما تم بموجب العقد تحويل الحق في السيطرة على استخدام أصل  العقد،تقوم المجموعة عند بداية العقد بتقييم ما إذا كان 

 محدد لفترة محددة نظير مقابل لذلك.
 

 المجموعة كمستأجر 

ة ضتقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخف

 نية. معلالقيمة. تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات ا
 
 موجودات حق االستخدام  (3

تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات(.  تقاس موجودات 

جار. تتضمن ياس التزامات عقود اإليحق االستخدام بالتكلفة، ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة ق

قبل  ودفعات اإليجار المدفوعة في أو األولية المتكبدةتكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة 

ار لقسط الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمتاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس ا

نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة  المجموعة فياإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر. في حالة نقل ملكية األصل المؤجر إلى 

ي القيمة. ف أيضا  لالنخفاضضع موجودات حق االستخدام خيار الشراء، فإنه يتم احتساب االستهالك على مدى العمر االنتاجي المقدر لألصل. تخ

 يرجى الرجوع إلى القسم / األقسام المتعلقة باالنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في السياسات المحاسبية.
 
 التزامات عقود اإليجار  (0

ت اإليجار فعافي بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار الُمقاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تشتمل د

ا أي حوافز إيجار مستحقة االستالم ودفعات اإليجار المتغيرة التي  عتمد على مؤشر تدفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقص 

ا على سعر ممارسة خيار الشراء ال ي من ذأو معدل ما، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة المتبقية. كما تشتمل دفعات اإليجار أيض 

رسة المجموعة لخيار المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر مما

ي يقع تاإلنهاء. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة ال

بها  القتراض المتزايد الخاصفيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل ا

ة التزامات مبتاريخ بدء اإليجار نظرا  ألن معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قي

وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة. الفائدة،اإليجار لتعكس زيادة 
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قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات اإليجار )أي إضافة إلى ذلك، يتم إعادة 

بخيار  صتغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات(، أو وجود تغيٍر في التقييم الخا

 األساسي.شراء األصل 
 
 عقود ايجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة  (1

 

 تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات )أي عقود

ا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال  10اإليجار التي تبلغ  ا اإلعفاء من إثبات الموجودات منخفضة القيمة شهر  تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيض 

ار جعلى عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إي

 ت على مدى فترة اإليجار.الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثاب

 

 المجموعة كمؤجر

لي. ييتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم بموجبها المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع الجوهرية المصاحبة ألصل ما كعقود إيجارات تشغ

المؤجر، ويتم  ر تشغيلي إلى القيمة الدفترية لألصلتضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجا

 إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثبات اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي تتحقق فيها.

 

 المخزون 

ن بصورة يمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تستند تكلفة المخزويمثل المخزون قطع الغيار والتوريدات األخرى. يتم قياس المخزن بالتكلفة أو صافي الق

ة. يمثل نأساسية على مبدأ المتوسط المرجح وتتضمن النفقات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة إلحضاره للموقع وبحالته الراه

ة لعادية ناقصا  تكاليف اإلكمال المقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عمليصافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال ا

 عوامل مثل التلف واالخطاء الفنية والضرر المادي. المخزون نتيجةالبيع. تسجل المجموعة مخصص لخسائر 

 

 موجودات محتفظ بها لغرض البيع 

 نيتم تصنيف الموجودات غير المتداولة كموجودات محتفظ بها لغرض البيع إذا كان سيتم إسترداد قيمتها الدفترية من خالل عملية بيع وليس م

قل بإستثناء أ يتم قياسها بالقيمة الدفترية أو القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع أيهماخالل اإلستخدام المتواصل وكان البيع محتمل بشكل كبير. 

ادلة عالموجودات الضريبية المؤجلة والموجودات الناشئة عن منافع الموظفين والموجودات المالية والعقارات اإلستثمارية التي تدرج بالقيمة ال

 والحقوق التعاقدية بموجب عقود التأمين المستثناة من هذا المتطلب.

 

اض مبدئي أو الحق لألصل إلى القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف البيع لهذه الموجودات. اإلعتراف بخسارة اإلنخفاض في القيمة ألي أنخفيتم 

 ةيتم اإلعتراف بالربح ألي زيادة الحقة في القيمة العادلة مطروحا  منها تكاليف بيع األصل، ولكن ليس بأكثر من خسائر اإلنخفاض المتراك

 ترف بها سابقا  حتى تاريخ بيع األصل غير المتداول يتم اإلعتراف بها بتاريخ اإلستبعاد.المعترف بها سابقا . الربح أو الخسارة غير المع

 

  رض البيع.ال يتم إستهالك الموجودات غير المتداولة خالل فترة تصنيفها كموجودات محتفظ بها لغ

 

 النقد وما في حكمه

في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع / االستثمارات ذات السيولة العالية يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز المالي الموحدة من النقد 

ة، دالقصيرة األجل بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي قيود. وألغراض قائمة التدفقات النقدية الموح

 يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية.

 

 األدوات المالية 

 األداة المالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي لمنشأة ما ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية لمنشأة أخرى.
 

استثمار وتتكون الموجودات المالية للمجموعة من نقد وأرصدة بنكية وذمم مدينة تجارية واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 

ومستحق من جهات ذات عالقة ومطلوبات مالية تتكون من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية وايرادات غير مفوترة في شركة زميلة 

 وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى.ت الى جهات ذات عالقة ومطلوبا
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 الموجودات المالية   (3
 

 االعتراف األولى والقياس

المالي، عند االعتراف األولي له على التصنيف وما إذا كان  الالحق لألصلتقاس الموجودات المالية عند االعتراف بالقيمة العادلة. يعتمد القياس 

 يقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.

 

ية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال المجموعة يتوقف تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي بها على خصائص التدفقات النقد

العادلة  هإلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر مالي جوهري، فإن الشركة مبدئيا  تقوم بقياس األصل المالي بقيمت

الخسارة، تكاليف المعاملة. يتم قياس الذمم المدينة التجارية التي ال زائدا ، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 

 (.15تحتوي عنصر مالي جوهري بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

التي هي نتج عنه تدفقات نقدية ومن أجل تصنيف األصل المالي وقياسه بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ي

ة على د"فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم". يشار إلى هذا التقييم على أنه اختبار "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائ

 أصل المبلغ القائم" ويتم على مستوى األداة المالية.
 

التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو تلك المتعارف  –المالية يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات 

 بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشراء أو بيع األ صل. –عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية( 
 

 القياس الالحق

 دات المالية ضمن الفئات التالية:لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجو

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  (أ

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر (ب

 موجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ج
 
 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة )أدوات الدين( (أ

 تقوم المجموعة بقياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة في حالة استيفاء الشرطين التاليين: 

 

  أن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال هدفه االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية، و 

 ريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في توا

 األصلي القائم.
 

باح أو رتقاس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة الحق ا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم االعتراف باأل

 عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.  رة الموحدةالخساالخسائر في قائمة الربح أو 
 

 أدوات الدين

 تقوم المجموعة بقياس أدوات الدين المدرجة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر في حالة استيفاء الشرطين التاليين: 

 

  أن يحتفظ باألصل المالي ضمن نموذج أعمال بهدف اقتناء الموجودات المالية لتحصيل التدفقات النقدية التعاقدية والبيع، و 

 صلي أن ينشأ عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على المبلغ األ

 القائم.
 
االنخفاض  رنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل الفائدة وإعادة تقييم تحويل العمالت األجنبية وخسائبال

ت القيمة العادلة افي القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة. يتم إثبات تغير

عن االعتراف بها، يتم تدوير التغير المتراكم في القيمة العادلة المدرج في الدخل الشامل اآلخر إلى  وعند التوقفالمتبقية في الدخل الشامل اآلخر. 

 الربح او الخسارة. 
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 أدوات حقوق الملكية

نفة كأدوات حقوق ملكية مصعند االعتراف األولي، يمكن للمجموعة أن تختار تصنيف استثماراتها في حقوق الملكية بشكل غير قابل لإللغاء 

( األدوات المالية: "العرض 30بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملكية بموجب معيار المحاسبة الدولي )

 وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة". يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حده.
 

أخرى  اداتال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلق ا إلى الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح كإير

فة األصل تكل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت كاسترداد جزء من

اآلخر  لشاملالمالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل ا

 ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة. 
 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ب

والموجودات المالية  المتاجرةجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الموجودات المالية المقتناة ألغراض تشتمل المو

ي. شكل إلزامبالمخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية التي يجب قياسها بالقيمة العادلة 

ات، بما قتصنف الموجودات المالية كـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" في حالة اقتنائها لبيعها أو إعادة شراؤها في المستقبل القريب. كما تصنف المشت

لة. يتم افي ذلك المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى منفصلة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض المتاجرة" ما لم يتم تخصيصها كأداة تغطية فع

بح أو رتصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل ال

ادلة من خالل العالخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من الضوابط المتعلقة بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 

ان ك الدخل الشامل اآلخر، كما هو مبين أعاله، يمكن تخصيص أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي إذا

 القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم التماثل المحاسبي. 
 

لربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويدرج صافي التغيرات في تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل ا

 القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 

 

 تقييم نموذج األعمال

عمال ذلك يعكس أفضل طريقة إلدارة األتقوم المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن 

 وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي:

 

  العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل خاص، فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة تركز على

ظ على معدل عمولة معين، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة المطلوبات التي تمولها تلك تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها، والحفا

 الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات،

 .كيفية تقييم أداء المحفظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة 

 موجودات المالية المحتفظ بها ضمن نموذج األعمال( وكيفية إدارة المخاطر؛المخاطر التي تؤثر على أداء نموذج األعمال )وال 

 التي  ةكيفية تعويض مدراء األعمال، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أو التدفقات النقدية التعاقدي

 تم تحصيلها، و

 سابقة وأسباب المبيعات والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. إال أن المعلومات حول تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات ال

كيفية وأنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءا  من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق المجموعة لهدفها في إدارة الموجودات المالية 

 تحقيق التدفقات النقدية.

 

وذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" أو "تحت ضغط العمل". يستند تقييم نم

ت اإذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن المجموعة ال تغير تصنيف الموجود

ة المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم دمج هذه المعلومات عند عمل تقييم للموجودات المالية ـ المستحدثة أو المشتراة حديثا  ـ المالية المتبقي

قائمة الدخل خالل  نفي المستقبل. يتم قياس الموجودات المالية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة م

 ألنها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.
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النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو الربح على أصل المبلغ )"ضوابط مدفوعات أصل المبلغ أو ربح تقييم ما إذا كانت التدفقات 

 على أصل المبلغ"(

للمال،  ةألغراض القيام بهذا التقييم، فإن "أصل المبلغ" هو القيمة العادلة لألصل المالي عند االعتراف األولي. "الربح" هي ثمن القيمة الزمني

 الئتمان ومخاطر االقراض األساسية األخرى المرتبطة بأصل المبلغ القائم خالل فترة معينة وتكاليف االقراض األساسية األخرى )مثل مخاطروا

 السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح.

 

اقدية لألداة. لي والفائدة، تأخذ المجموعة بالحسبان الشروط التعوعند تقييم فيما إذا كانت التدفقات النقدية التعاقدية تمثل دفعات فقط من المبلغ األص

عند وويشمل ذلك ما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي ال تستوفى هذا الشرط. 

 عمل التقييم، تأخذ المجموعة في اعتبارها:

 

  تؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،األحداث الطارئة التي قد 

 مزايا الرفع؛ 

 المبالغ المدفوعة مقدما  وشروط التمديد؛ 

 الشروط التي تقيد مطالبات المجموعة في التدفقات النقدية من موجودات محددة )أي ترتيبات أصل دون حق الرجوع(، و 

 تعديل الدوري لمعدالت الربح. والمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي ال 

 

 المطلوبات المالية ( 0

 

 االعتراف األولى والقياس

االعتراف  متصنف المطلوبات المالية عند االثبات األولي لها كمطلوبات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو بالتكلفة المطفأة. يت

 ت. بجميع المطلوبات المالية مبدئي ا بالقيمة العادلة، وفي حال التمويل والذمم الدائنة بعد خصم التكاليف العائدة مباشرة للمعامال

 

 القياس الالحق

 يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:

 

 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

الية لوبات المتشتمل المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمط

ي فالمخصصة عند االعتراف االولي بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية كـ "مقتناة ألغراض المتاجرة" 

 حال تم تكبدها لغرض إعادة شرائها في المستقبل القريب.

 

في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تخصيص المطلوبات المالية المخصصة يتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة 

نص عليها  يعند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف األولي، وذلك فقط في حالة الوفاء بالمعايير الت

 (. ,مالي )المعيار الدولي للتقرير ال

 

 مالية بالتكلفة المطفأة  المطلوبات ال

طريقة معدل  مبعد االعتراف األولي، تقاس المطلوبات المالية، التي ال تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة المطفأة باستخدا

ف دل الفائدة الفعال وعندما يتم إلغاء االعتراالفائدة الفع ال. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء مع

 الموحدة.والدخل الشامل االخر قائمة الربح او الخسارة  بالمطلوبات في

 

ن معدل متحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األتعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ 

 الموحدة.والدخل الشامل االخر ال. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الفائدة الفع
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 ( إلغاء االعتراف1

 

 الموجودات المالية

يتم التوقف عن إثبات أصل مالي )أو جزء منه أو جزء من مجموعة من موجودات مالية متشابهة، حيثما ينطبق ذلك( )أي استبعاده من قائمة 

 عند:المركز المالي الموحدة للمجموعة( 

 

 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو 

  ي أقيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بالكامل إلى طرف آخر دون

ر والمنافع المصاحبة لأل صل، أو )ب( لم تقم المجموعة بالتحويل تأخير وفق "ترتيبات تمرير" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاط

 أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

 

قييم فيما إذا ، فإنه يجب عليها توفي الحاالت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية تمرير 

منافع لوألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على معظم المخاطر وا

حالة، رتباط ها المستمر به. وفي تلك الالمصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األ صل، تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر ا

 ستقوم المجموعة أيضا  بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعك

 الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.

 

ان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد األقصى للمبلغ يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضم

 الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل.

 

 المطلوبات المالية

آخر من م مالي موجود بيتم التوقف عن اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزا

إلغاء كنفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما  أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل يتم التعامل معه 

والدخل الشامل  قائمة الربح أو الخسارةقيد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في 

 الموحدة.االخر 

 

 ( مقاصة األدوات المالية0

 تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم لمقاصة

 الصافي في ان واحد. المطلوبات على أساس والموجودات المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية
 

 الموجودات المالية

مالي ما او مجموعة من  أصلمالي بإجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخفاض في قيمة  كل تقريربتاريخ  المجموعة،تقوم 

ل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حالة وجود دليل موضوعي على وجود االنخفاض الموجودات المالية. يعتبر األص

بعد االثبات األولي لألصل )"حدث خسارة" تم تكبده( وأن حدث الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية المستقبلية  أكثرنتيجة لوقوع حدث واحد او 

رات القيمة على وجود مؤش االنخفاض فيعة الموجودات المالية التي يمكن قياسها بشكل موثوق به. يشتمل دليل المقدرة لألصل المالي او لمجمو

مالية جوهرية، عجز أو إخفاق في سداد الفائدة أو أصل المبلغ، أو احتمال الدخول في  يواجهون صعوباتبأن المدين أو مجموعة من المدينين 

خرى، وعندما تشير البيانات القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات المالية المستقبلية التقديرية االفالس او اعادة هيكلية مالية أ

 مثل التغيرات في الظروف االقتصادية المرتبطة بحاالت التعثر في السداد.

 

بالنسبة  .تقوم المجموعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة

التغيرات في  ةالمدينة التجارية، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه، ال تقوم المجموعة بمتابع للذمم

ر مالي. قامت تقري بتاريخ كلمخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال  من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناء  على خسائر االئتمان المتوقعة على مدى العمر 

ية الخاصة بالمدينين مستقبلالمجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناد ا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان، والتي يتم تعديلها وفقا  للعوامل ال

 والبيئة االقتصادية.
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ا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  ا  5,تعتبر المجموعة األصل المالي متعثر  ا. لكن في بعض الحاالت، يمكن للمجموعة أيض  يوم 

ا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم المجموعة المبالغ التعا ة القائمة قدياعتبار األصل المالي متعثر 

 بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل المجموعة. يتم شطب األصل المالي عند عدم وجود توقعات معقولة

 السترداد التدفقات النقدية التعاقدية.
 

 الموجودات غير المالية

للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي حالة وجود مثل تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم 

السترداد ل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا  إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة

االستعمال.  ايهما اعلى، ناقصا  تكاليف االستبعاد والقيمة قيد -ة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقدلذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيم

امالت، يتم عيتم تحديد القيمة العادلة ناقصا  تكاليف االستبعاد باألخذ في االعتبار معامالت السوق األخيرة. وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه الم

مالئمة. يتم تقييم القيمة قيد االستعمال بخصم التدفقات النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما  استخدام طريقة تقييم

ينتج  ل ما لمصقبل الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال والمخاطر المتعلقة باألصل. يتم تحديد القيمة القابلة لالسترداد لأل

ية رعن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفت

 داد.رلألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالست
 

تعلقة ميتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة المعترف بها وال

لدفترية للموجودات ا بالوحدة المحققة للنقد مبدئيا  لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات المحققة للنقد، ومن ثم يتم تخفيض القيم

 األخرى في الوحدة )مجموعة من الوحدات( على أساس نسبي.
 

بها الشهرة.  قيحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده محققة للنقد )أو مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي تتعل

لمحققة للنقد عن قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة ا

 االنخفاض في الشهرة في الفترات المستقبلية.
 

 وااللتزامات المحتلمة  المخصصات

اك احتمال أن يُطلب من المجموعة تُدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق ويكون هن

اللتزام. ا سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء تقدير يعتد به لمبلغ

ض كأصل تأمين، فإنه يتم إثبات التعويوفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال بموجب عقد 

مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض. يتم عرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الربح 

 الشامل اآلخر الموحدة بعد طرح أي سداد. الخسارة والدخلأو 
 

ا، وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهري ا، ف إنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما يكون مالئم 

 المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة تمويل.

 

 احتياطيات التقييم االكتواري 

 

 منافع موظفين قصيرة األجل

م ايتم احتساب المنافع قصيرة األجل كمصروف حال تقديم الخدمة ذات الصلة. ويدرج االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه في حال وجود التز

 .قانوني أو ضمني على المجموعة بدفع هذا المبلغ كنتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة الموظف ويمكن تقدير االلتزام بطريقة موثوق بها

 

 منافع ما بعد الخدمة

قدير ت يتم احتساب االلتزام على المجموعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها من خالل

ة سنويا  من قبل مات المنافع المحددمبلغ المنافع المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب التزا

األرباح  نمختصين اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة قياس صافي التزام المنافع المحددة والذي يتكون م

رة من دة على صافي التزام المنافع المحددة للفتوالخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم المجموعة بتحديد صافي مصروف الفائ

كذلك األخذ و خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في بداية الفترة السنوية مقابل صافي التزام المنافع المحددة الالحق،

 ات المنافع. يدرج صافي مصروف الفائدة والمصروفات االخرىباالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة خالل الفترة نتيجة لدفع

 .والدخل الشمال االخر المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن مصروفات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة
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 حقوق الملكية في الشركة األم على حملةتوزيعات األرباح النقدية وغير النقدية 
 

ألساسي ا تعترف المجموعة بالتزام لدفع األرباح وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفا  على رغبة المجموعة. وطبقا  للنظام

تي تعتمد لللمجموعة، يسمح بتوزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم تسجيل توزيعات األرباح األولية كالتزام في الفترة ا

شرة في حقوق يتم االعتراف بمبلغ مقابل مبا .يتم تسجيل توزيعات االرباح النهائية في الفترة التي تعتمد فيها من المساهمينفيها من مجلس اإلدارة. 

 الملكية.

 

 لملكية.ترف بها مباشرة في حقوق االمعيتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة 

 

بح أو رعند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة يدرج في قائمة ال

 الموحدة. والدخل الشامل االخر الخسارة

 

 اإليرادات
 

 تقوم المجموعة من خالل شركاتها التابعة والمنشآت التي تسيطر عليها سيطرة مشتركة وشركاتها الزميلة بالمشاركة في األعمال التالية: 

 

 تصنيع الكابالت وتركيبها
 

تجات أو نقل السيطرة على المن يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم الوفاء بااللتزامات بموجب العقد مع العميل؛ وبصفة عامة يحدث هذا عندما يتم

اف رالخدمات. تُقاس اإليرادات بمبلغ الثمن الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات. يتم االستمرار باالعت

مانات األساسية. نة ممددة تتجاوز الضبالتكاليف المتوقعة المتعلقة بالضمانات كمصروفات عند بيع المنتجات. ال تقوم المجموعة بتقديم تغطية صيا

 ليس لدى المجموعة أي شروط دفع جوهرية حيث يتم استالم المدفوعات مقدما  عند البيع أو بعده بفترة قصيرة.

 

 التزامات األداء

منفصلة  تقديم سلع أو خدماتوفي أغلب الحاالت، تتم المحاسبة عن العقود كالتزام أداء منفصل. ولكن في حاالت أقل شيوعا، قد تلتزم المجموعة ب

دة رضمن العقد، وفي هذه الحالة يتم فصل العقود إلى أكثر من التزام أداء واحد. في الغالب تقوم المجموعة ببيع منتجات قياسية بمبيعات منف

 يتم استخدام المبيعات المنفصلة الملحوظة لتحديد سعر البيع المنفصل.  الحاالت،ملحوظة. في مثل هذه 
 

 إثبات اإليراداتتوقيت 

قوم التي تعتمد على طريقة التكلفة إلى التكلفة. ت األجل،تقوم المجموعة بشكل عام بإثبات اإليراد في وقت محدد باستثناء بعض العقود طويلة 

م واإليرادات المستل المجموعة بتحويل السيطرة واالعتراف بعملية البيع عندما يتسلم العميل المنتج ألغلب عقود اإليرادات. إن مبلغ التعويض

إن وجد، عندما يتغير المبلغ المتوقع استالمه األكثر ترجيحا أو عندما يصبح  اإليرادات،المعترف بها نادرا  ما تتغير. تقوم المجموعة بتعديل تقدير 

تكلفة امات أداء مستقلة أو أسلوب هامش الالعائد ثابت ا، أيهما أسبق. تستخدم اإلدارة أسعار قابلة للمالحظة لتحديد سعر البيع المستقل مقابل التز

تتم معالجة النقد المستلم مقدما  مقابل اإليرادات التي يتم االعتراف بها كإيرادات متداولة مؤجلة تُصنف ضمن ة عندما ال يكون السعر متوفرا . الزائد

قائمة المركز المالي الموحدة، والتي يتم تصنيفها كإيرادات شهرا  في  10دفعات مقدمة من العمالء، باستثناء الجزء المتوقع تسويته ألكثر من 

 مؤجلة غير متداولة.

عات مقدمة فإن توقيت إثبات اإليرادات والفواتير والمبالغ النقدية ينشأ عنه حسابات ذمم مدينة مفوترة، إيرادات غير مفوترة )موجودات العقود(، ود

 العمالء )مطلوبات العقود( في قائمة المركز المالي الموحد. في معظم الحاالت، يتم إعداد فواتير للمبالغ عند تقدم العمل وفق ا للشروط وودائع من

قد في ععند إنجاز المراحل التعاقدية. يتم تسجيل هذه الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحد على أساس ال عليها،التعاقدية المتفق 

يتم استالم الودائع من العمالء بشكل عام عند تنفيذ العقد وعند إنجاز المعالم التعاقدية. يتم تصفية هذه  الحاالت،نهاية كل فترة تقرير. في بعض 

 الودائع عندما يتم االعتراف باإليرادات.
 

ن المبيعات بموجب عقود طويلة األجل عندما يتم استخدام تشتمل موجودات العقود على إيرادات غير مفوترة ناتجة عادة ع -موجودات العقود 

يل، ويكون مطريقة التكلفة إلى التكلفة في االعتراف باإليرادات وتكون اإليرادات المعترف بها تتجاوز المبلغ الذي تم اصدار فواتير مقابله من الع

لقيمة الممكن تحقيقها. تصنف موجودات العقود بصفة عامة على حق السداد ال يخضع فقط لمرور الوقت. ال يجوز أن تزيد المبالغ عن صافي ا

ا. 10إال عندما يكون العقد أكثر من  متداولة،أنها   شهر 
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تتكون التزامات العقود من المدفوعات المقدمة والفواتير الزائدة عن اإليرادات معترف بها واإليرادات المؤجلة. قد تتلقى  -مطلوبات العقود 

ا دفعات   يتم في معظم الحاالت االعتراف بها بشكل متعاقب خالل مدة العقد أو يتم تعديلها مقابل الفواتير الالحقة.  مسبقة،المجموعة أيض 

 

 يتم عرض موجودات ومطلوبات العقود بالصافي على أساس العقد في نهاية كل فترة تقرير.
 

 المصروفات
 

 تكاليف مباشرة 

 

مباشرة إلى أو المتعلقة باألنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة بما فيها، على سبيل المثال وليس تمثل التكاليف المباشرة جميع المصاريف العائدة 

 الحصر، استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وإطفاء الموجودات غير الملموسة والتكاليف ذات الصلة العائدة مباشرة للموظفين وغيرها.
 

 مصاريف البيع والتوزيع

ت أي تكاليف منفقة لتنفيذ او تسهيل انشطة البيع للمجموعة. تتضمن هذه التكاليف رواتب موظفي المبيعات ومصروفات تتضمن هذه المصروفا

 واإلمدادات. كما تتضمن أيضا  تخصيص بعض المصروفات العمومية غير المباشرة. والتوزيعالتسويق 
 

 المصروفات العمومية واالدارية

 رتتعلق هذه المصروفات بمصروفات التشغيل التي ال تتعلق مباشرة  بإنتاج البضائع أو الخدمات. وكذلك تتضمن توزيع المصروفات العمومية غي

 مصروفات البيع والتوزيع. المباشرة أوالمباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى تكلفة 
 

مصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية، متى يكون مطلوبا ، على إن توزيع المصروفات المباشرة بيت تكلفة اإليرادات و

 أساس ثابت.
 

 تكاليف االقتراض

 للغرض ا  ترسمل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة  بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا  طويال  كي يكون جاهز

أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل الفترة التي تتكبد فيها. تتكون الذي أنشئ من أجله 

 تكاليف االقتراض من مصروفات الفائدة على القروض والتسهيالت البنكية وعكس قيد الخصم على المخصصات طويلة األجل.
 

 إيرادات التمويل

إيرادات فائدة على أموال مستثمر بها يتم االعتراف بإيرادات الفائدة حيث أنها تسجل في قائمة الربح أو الخسارة  تتكون إيرادات التمويل من

 الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفع الة. 

 

 الزكاة والضريبة

 

 الزكاة

)"الهيئة"(. يتم تحميل مخصص للمجموعة والزكاة المتعلقة بملكية  هيئة الزكاة والضريبة والجماركتخضع المجموعة للزكاة وفقا  ألنظمة 

 المجموعة في الشركة السعودية التابعة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

 

 ضريبة الدخل الحالية

الضريبة  ت الضريبية. إن معدالتالهيئا الحالية إلىيتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده أو دفعه للسنة 

 .ةواالنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ التقرير المالي في المملكة العربية السعودي

 

 ضريبة الدخل المؤجلة

مها بين الوعاء الضريبي للموجودات والمطلوبات وقيباستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات المؤقتة  للضريبة المؤجلةيتم تكوين مخصص 

 الدفترية حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي.
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 يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة، فيما عدا:

 عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أو أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال، في وقت المعاملة، وال 

 يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة 

  مشتركة، التابعة والشركات الزميلة، والحصص في الترتيبات الما يتعلق بالفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات

  .وعند إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور

 

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم وأي خسائر 

خدام تضريبية غير مستخدمة يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح خاضع للضريبة يمكن بمقابله اس

 لفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية غير المستخدمة، باستثناء: ا

 

 عندما ينشأ أصل الضريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام في معاملة ليست تجميع 

 عاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة.أعمال، في وقت الم

 

  فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات مشتركة، يتم

من المحتمل عكس قيد الفروقات المؤقتة في المستقبل المنظور ويكون  االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه

 الربح الخاضع للضريبة متاحا  ويمكن مقابله استخدام الفروقات المؤقتة. 

 

الربح  نيتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما يكفي م

في  االخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبية المؤجلة. يعاد تقييم الموجودات الضريبية المؤجلة غير المعترف به

الخاضعة  قبليةتاريخ اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية المؤجلة من األرباح المست

 للضريبة. 

 

زام تتقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخدام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو يسوى االل

ارج الربح لمتعلقة بالبنود المثبتة خبناء  على معدل الضرائب )وأنظمة الضرائب( السارية المفعول في تاريخ التقرير المالي. إن الضريبة المؤجلة ا

اآلخر أو  ملأو الخسارة يتم االعتراف بها خارج الربح أو الخسارة. يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة ما وذلك إما في الدخل الشا

 ضمن حقوق الملكية مباشرة.

 

خ كجزء من عملية تجميع األعمال والتي لم تفِّ بمعايير االثبات المستقل لها في ذلك التارييتم الحقا  اثبات المنافع الضريبية التي تم االستحواذ عليها 

شهرة( إذا تم لوذلك إذا ما تم تغير المعلومات الجديدة المتعلقة بالحقائق والظروف. سيتم اعتبار التعديل كانخفاض في الشهرة )طالما أنه لم يتجاوز ا

 ح أو الخسارة.في الربتكبده خالل فترة القياس أو اثباته 

 

 تتقوم المجموعة بمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وذلك فقط عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجودات الضريبة الحالية مع مطلوبا

الضريبية  س السلطةالضريبة الحالية، وأن موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضريبة المؤجلة تتعلق بضريبة الدخل المفروضة من قبل نف

على نفس المنشأة أو منشآت مختلفة خاضعة للضريبة، والتي تنوي إما تسوية موجودات ومطلوبات الضريبة الحالية على أساس الصافي أو بيع 

ضريبة مطلوبات الالموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد، وذلك في كل فترة مستقبلية يتوقع فيها تسوية أو استرداد مبالغ هامة لموجودات أو 

 المؤجلة.

 

 ضريبة االستقطاع

هيئة الزكاة والضريبة تستقطع الشركة ضرائب على معامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين أجانب وفقا  ألنظمة 

 اقتطاع الضرائب نيابة عنه. الذي يتموال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل  والجمارك

 

 ضريبة القيمة المضافة

 تدرج المصروفات والموجودات ناقصا  ضريبة القيمة المضافة إال عندما يتم تكبد ضريبة قيمة مضافة نتيجة شراء موجودات أو خدمات ال يمكن

ن تكلفة شراء األصل أو كجزء من مصروف البند، حيثما استردادها من الهيئة الضريبة، وفي هذه الحالة يتم ادراج ضريبة القيمة المضافة كجزء م

 ينطبق.
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 التقارير القطاعية 

 قطاع األعمال هو مجموعة من الموجودات والعمليات والمنشآت: 

  التي تعمل في أنشطة أعمال قد تتحصل منها على إيرادات وتتكبد مصروفات تتضمن اإليرادات والمصروفات المتعلقة بالمعامالت مع أي

 مكونات أخرى للمجموعة؛

 يع المصادر من أجل اتخاذ قرارات تتعلق بتوز )المالية والعمليات( اإلدارة التنفيذية في المجموعةتمرار تحليل نتائج عملياتها من قبل يتم باس

 وتقييم األداء؛ و 

 .التي تكون المعلومات المالية متاحة لها 

 

د تعتمد تلك البنود التي تعود مباشرة إلى قطاع ما وتلك النتائج التي ق للمجموعةلإلدارة التنفيذية تتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد التقارير عنها 

 على أساس معقول.

 

ع ضالقطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات والعمليات والمنشآت التي تعمل في أنشطة إنتاج اإليرادات ضمن بيئة اقتصادية محددة والتي تخ

 ن في بيئة اقتصادية أخرى.لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تكو

 

يتم رفع التقارير بشأنها على النحو  قطاعينألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقا  للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها 

 التالي:

 بيع البضائع 

 إيرادات عقود 

 

 والمحتجزات المدينة  ربحية السهم

تعرض المجموعة ربحية السهم األساسية والمخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بقسمة الربح أو الخسارة 

 العائدة إلى المساهمين العاديين للمجموعة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة. 

 

 والمبالغ المحتجزة المستحقة االستالم الذمم المدينة التجارية

من العمالء مقابل المنتجات المباعة أو الخدمات المقدمة خالل دورة األعمال العادية. وإذا  االستالم تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة

. ةكان من المتوقع تحصيل الذمم المدينة خالل سنة أو أقل، فإنه يتم تصنيفها كموجودات متداولة وغير ذلك، يتم عرضها كموجودات غير متداول

معدل  في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحق ا بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقةالمحتجزة مستحقة االستالم  التجارية والمبالغيتم إثبات الذمم المدينة 

ا المخصص لقاء االنخفاض في القيمة. تقيد المبالغ المستردة الحقا  من المبالغ التي سبق شطبها إلى "المصاريف ا عمومية لالفائدة الفعلي، ناقص 

 الخسارة.واإلدارية" في الربح او 

 

 محاسبة التحوط 

يمها العادلة. قتقاس االدوات المالية المشتقة بداية بقيمتها العادلة في تواريخ المعامالت. وبعد االعتراف االولي، تُحمل االدوات المالية المشتقة ب

زون.، تقلبات أسعار السلع في المخ تقوم الشركة بتخصيص المشتقات كأدوات تحوط لتحديد العالقات التحوطية من اجل إدارة التعرض لمخاطر

مالت اوبالتالي ت صنف كتحوط للتدفقات النقدية. تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتغطية مخاطر العمالت األجنبية المتعلقة بالمع

 لع.المتوقعة وااللتزامات المؤكدة وعقود السلع اآلجلة وذلك فيما يتعلق بمخاطر التغيرات في أسعار الس

ى أن ليتم إثبات الجزء الفعال من مكاسب أو خسائر أداه التغطية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية ع

المكاسب أو  ليتم اثبات الجزء غير الفعال مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  تتم تسوية احتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية مقاب

والتغير المتراكم في القيمة العادلة للبند المغطى.  ومن اجل التأهل لمحاسبة التحوط، يجب توقع ان يكون التحوط  ألداة التغطيةالمتراكمة الخسائر 

لة في البند المتحوط التغيرات المقاب "فعاال  بشكل كبير" أي أن التغيرات في القيمة العادلة او التدفقات النقدية ألداة التحوط يجب ان تعمل على تسوية

اة التحوط دله وظان يتم قياسه بطريقة موثوق بها. وعند بداية العالقة التحوطية، يتم توثيق أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أ

يد ما إذا التحوطية. والحقا ، يجب تقييم التحوط وتحد والبند المتحوط له وطبيعة المخاطر المتحوط لها وكيف ستقوم الشركة بتقييم فعالية العالقة

 كان تحوطا  فعاال  بشكل دائم.

 

ة )فعالية لوفي تاريخ كل تقييم لفعالية التحوط، يجب توقع ان تكون العالقة التحوطية ذات فعالية عالية من منظور مستقبلي وان تبين انها كانت فعا

سبة التحوط. يتم عمل تقييم رسمي من خالل مقارنة فعالية أداة التحوط في تسوية التغيرات في القيمة بأثر رجعي( للفترة المحددة كي تتأهل لمحا

 العادلة او التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها في البند المتحوط له، في كل من البداية ونهاية كل ربع بشكل دائم.

 

خالل  لتحوط وذلكاي حال تسوية التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها ألداة يتوقع ان يكون التحوط فعاال  بدرجة عالية ف

 او يتوقع منها تحقيق هذه التسوية في الفترات المستقبلية. يتم إدراج فعالية التحوط هذا في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.   الفترة التحوطية
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تي يتم لبالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية التي تحقق معايير محاسبة التحوط، يتم االعتراف بالجزء الخاص بالربح او الخسارة في اداة التحوط ا

مة الربح ئإن وجد، في قا الفعال،تحديدها كتحوط فعال بداية كاحتياطي قيمة عادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة واالعتراف بالجزء غير 

 او الخسارة الموحدة.  

 

دم ع يتم خصم محاسبة التحوط عند انتهاء صالحية أداة التحوط او بيعها او أنهاءها او ممارستها او عندما تصبح غير مؤهلة لمحاسبة التحوط أو

و خسارة أي ربح أ الوقت، إنفي ذلك  توقع معامالت منها أن ان تقوم الشركة بإلغاء تخصيصها، عندئذ يتم خصم محاسبة التحوط بأثر مستقبلي.

معترفا  بها في حقوق الملكية منذ الفترة التي كان بها كان التحوط فعاال  تحول غلى قائمة الربح او الخسارة  النقدية كانمتراكمة في أداة تحوط التدفقات 

ة الربح او الخسارة، يتم تحويل صافي الربح او الخسارة في حال حدوث معاملة متوقعة. في حال عدم توقع حدوث معاملة تحوط ويؤثر ذلك على قائم

 إلى قائمة الربح او الخسارة الموحدة.  الموحدة فورا  قائمة الدخل الشامل اآلخر  المدرج فيالمتراكمة 

 

 والتفسيرات الجديدة والمعدلة المعايير -0

. لم تقم 0501يناير  1التي تبدأ في أو بعد قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية 

 المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغير سارية المفعول بعد.

 

 0المرحلة  -إصالح معيار سعر الفائدة  ,3والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم  7المالية  تعديالت على المعيار الدولي للتقارير

توفر تعديالت المرحلة  .األسعار القياسية بأسعار بديلةالتي تنشأ عن تنفيذ اإلصالحات ، بما في ذلك استبدال  المشكالتتعالج تعديالت المرحلة الثانية 

 ,رقم والمعيار الدولي للتقارير المالية  ,3رقم  ط الخاصة بمعيار المحاسبة الدوليمن تطبيق متطلبات محاسبة التحو الثانية إعفاءات مؤقتة إضافية

 مؤشر سعر الفائدة. على عالقات التحوط المتأثرة بشكل مباشر بإصالح

 

 ,3 -كوفيد  جائحة بـ المتعلقةمتيازات اإليجار  -"عقود اإليجار" ( ,3) رقم تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي

م، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديال  على 0505(، تم منح إمتيازات إيجار للمستأجرين. في مايو ,1-نتيجة لجائحة فيروس كورونا )كوفيد

يعد تعديال   ,1-از اإليجار المتعلق بفيروس كوفيديوفر وسيلة عملية إختيارية للمستأجرين لتقييم ما إذا كان إمتي 16المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

. 0500يونيو  35إلى  0501يونيو  35، نشر مجلس معايير المحاسبة الدولي تعديال  إضافيا  لتمديد التاريخ من 0501مارس  31في  لعقد اإليجار.

ا إذا لم تكن هناك تعديالت على اإليجار. في كثير من يمكن للمستأجرين إختيار المحاسبة عن إمتيازات اإليجار بنفس الطريقة التي يقومون به

دوث ح الحاالت، ينتج عن ذلك المحاسبة عن اإلمتياز كمدفوعات إيجار متغيرة في الفترة )الفترات( التي وقع فيها الحدث أو الظرف الذي أدى إلى

 الدفعة المخفضة.

 

  المالية الموحدة خالل السنة.إن تطبيق هذه التعديالت ليس له أي تأثير جوهري على القوائم  

 

 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد -1

مع السماح بالتطبيق المبكر ولكن لم تقم  0500ر يناي 1في أو بعد  للمطبقة للسنوات التي تبدأ المعايير والتعديالت على المعايير بيان بفيما يلي 

 الموحدة.المجموعة بتطبيقها عند إعداد هذه القوائم المالية 

 

 المالية" على تصنيف المطلوبات القوائم، "عرض  3 رقم تعديالت على معيار المحاسبة الدولي

على أنها متداولة  يتم تصنيفهاأن المطلوبات على " ، القوائم المالية، "عرض  1 رقم المحاسبة الدولي على معيارتوضح هذه التعديالت ضيقة النطاق 

األحداث بعد تاريخ التقرير )على بأو  المنشأةالتقرير. ال يتأثر التصنيف بتوقعات  لى الحقوق الموجودة في نهاية فترةاعتماد ا ع  ،أو غير متداولة

ا ما يعنيه معيار المحاسبة الدولي إخالل بتعهدسبيل المثال ، استالم تنازل أو   عندما يشير إلى "تسوية" التزام. 1رقم (. يوضح التعديل أيض 

 

 17و  ,3ومعايير المحاسبة الدولية رقم  1المعيار الدولي للتقرير المالي رقم تعديالت على 

 

لإلطار المفاهيمي  3، " إندماج األعمال" تحديث إلشارة في المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 3المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  -

 اإلعمال.للتقارير المالية دون تغيير المتطلبات المحاسبية إلندماج 

 

"الممتلكات واالالت والمعدات" على الشركة أن تخصم من تكلفة الممتلكات واالالت والمعدات ، 16يحظر معيار المحاسبة الدولي رقم  -

المبالغ المستلمة من بيع العناصر المنتجة أثناء تحضير الشركة لألصل لإلستخدام المقصود منه. بدال  عن ذلك، سوف تعترف الشركة 

 المبيعات هذه والتكاليف ذات الصلة في قائمة الربح أو الخسارة.بعائدات 

 

، "المخصصات والمطلوبات والموجودات المحتملة" التكاليف التي تتضمنها الشركة عند تقييم ما 37يحدد المعيار المحاسبي الدولي رقم  -

 إذا كان العقد سيتسبب في خسارة.
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 0ومعيار المحاسبة الدولي  0بيان الممارسة و 3تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 

المحاسبية  على التمييز بين التغييرات في التقديرات القوائم الماليةتهدف التعديالت إلى تحسين إفصاحات السياسة المحاسبية ومساعدة مستخدمي 

 والتغيرات في السياسات المحاسبية.

 

 معاملة واحدة منة الضريبة المؤجلة المتعلقة بالموجودات والمطلوبات الناشئ - 30تعديل على معيار المحاسبة الدولي 

 ، عند االعتراف األولي ، إلى مبالغ متساوية من الفروقأن تثبت الضريبة المؤجلة على المعامالت التي تؤديتتطلب هذه التعديالت من الشركات 

 للخصم والخاضعة للضريبة. القابلةالمؤقتة 

 

 واآلالت والمعدات الممتلكات -,

 مباني قطع أراضي 0203ديسمبر  13

مكائن 

ومعدات 

 وسيارات

أثاث 

وتركيبات 

ومعدات 

 مكتبية

اعمال 

رأسمالية 

تحت 

 المجموع التنفيذ

       التكلفة:

 194619534 89370 1309850 8,098,8 ,084961 14090,3 في بداية السنة

 39363 19508 336 ,,194 - - إضافات خالل السنة

 (19504) - - (19504) - - استبعادات خالل السنة

 - (490,5) 148 495,3 10 - تحويل خالل السنة 
       

 360,16171 59655 ,311611 ,,0,760 0849673 30060,1 في نهاية السنة
       

       استهالك متراكم:

 1915,9441 - 1359154 8189,15 0159400 - في بداية السنة

 08,631 - ,4, 019554 69108 - المحمل للسنة

 (19504) - - (19504) - - خالل السنةاستبعادات 

 191879548 - 1319553 83,9445 0169555 - في نهاية السنة
       

       صافي القيمة الدفترية: 

 0769305 16,21 06001 106203 06301, 30060,1 0203ديسمبر  13

 

 0202ديسمبر  13

قطع 

 مباني أراضي

مكائن 

ومعدات 

 وسيارات

أثاث 

وتركيبات 

ومعدات 

 مكتبية 

اعمال 

رأسمالية 

 المجموع ذتحت التنفي

       لتكلفة:ا

 194569435 69658 1309381 88,9665 0859443 14090,3 في بداية السنة

 ,,495 ,,494 17 83 - - إضافات خالل السنة

 - (09785) 454 39155 (804) - خالل السنة  تحويل
       

 194619534 89370 1309850 8,098,8 ,084961 14090,3  في نهاية السنة
       

       استهالك متراكم:

       

 191069505 - 1089875 ,7,4916 0509,76 - في بداية السنة

 339401 - ,1900 049746 79446 - المحمل للسنة
       

 1915,9441 - 1359154 8189,15 0159400 - في نهاية السنة 
       

       صافي القيمة الدفترية: 

 35195,3 89370 09748 739,83 7491,7 14090,3 0505ديسمبر  31
       

 

مليون ريال سمممعودي( وصمممافي قيمة  ,596: 0505) مليون ريال سمممعودي ,596تكلفتها  والبالغة  0501ديسممممبر  31في كما بعض المكائن والمعدات  .أ

 مليون ريال سعودي( تم اقتناؤها بموجب ترتيب عقد إيجار تمويلي.  3983: 0505مليون ريال سعودي ) 3906دفترية بمبلغ 
 

 ريالمليون  135956: 0505ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 105956، تم رهن بعض الموجودات بصافي قيمة دفترية بمبلغ 0501ديسمبر  31في  .ب

 .كضمان (ج -16)إيضاح  تم رهنها مقابل قروض الجل وسلفسعودي( 
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 مخصص االستهالك للسنة على النحو التالي:تم توزيع  .ج

 0203 0505 

 319716 ,0,607 تكلفة اإليرادات 

 835 17, (04مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 

 875 030 (05مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح 
   

 006,13 339401 

 

 العقارات االستثمارية -7

 0203 0505 

   التكلفة:

 39,34 036010 في بداية السنة

 379,18 - (أ -13إضافات )إيضاح 

 - (176,30) المحولة إلى الموجودات المصنفة على أنها محتفظ بها للبيع
   

 419850 16,10 في نهاية السنة

   االستهالك:

 ,5, 36,07 في بداية السنة

 19508 36,17 مخصص محمل للسنة

 - (06100) للبيعالمحولة إلى الموجودات المصنفة على أنها محتفظ بها 

 19,87 ,3633 في نهاية السنة
 

  

 3,9865 06030 صافي القيمة الدفترية
 

 

  

سوية مقابل كت اضافية المجموعة عقارات استثمارية استلمتتركيا.   في شركة تابعة،تشمل العقارات االستثمارية عقارات )فلل( تملكها  (أ

مة الدفترية كما تقارب القيبقيمة  ُمقيم مستقل من آخر تقييمعلى  بناء   العادلة للعقارات االستثمارية(. تم تقدير القيم أ-31رصيد قائم )إيضاح 

 . ج( -16شركة تابعة )إيضاح اللدى بنك في تركيا مقابل قرض ألجل حصلت عليه  مرهون ستثماريإلعقار اال . في تاريخ التقرير المالي
 

 . (04)ايضاح  المصروفات العمومية واإلدارية االستثمارية علىمخصص االستهالك المحمل للعقارات  تحميلتم  (ب
 

، أعلنت المجموعة عن نيتها لبيع إحدى عقارتها اإلستثمارية و بدأت برنامح نشط إليجاد المشتري. ونتيجة لذلك، 0501خالل شهر أكتوبر ج(    

 . 0501ديسمبر  31بها لغرض البيع في بيان المركز المالي الموحد كما في تم تصنيف األصل هذه الموجودات كمحتغظ 
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 الموجودات غير الملموسة -0
 

2023ديسمبر  13  االجمالي حقوق وتراخيص تكاليف تطوير    
       

       التكلفة

 343549 3555, 253581    في بداية السنة
       

 15,252 3,222 22,293    في نهاية السنة
       

       االطفاء المتراكم

 113423 13355 ,16364    في بداية السنة

 2,222 520 2,512    المحمل خالل السنة
       

 35,220 3,292 32,521    في نهاية السنة

       صافي القيمة الدفترية
2023ديسمبر  13     32,102 5,930 20,232 

 

 
 
 

 
 
 

ة دول تلتزم باألطر في عد اخرى والمتعلقة بتطوير مفاتيح الكترونية وبضائع الكتروميكانيكيةتمثل تكاليف التطوير التكاليف المتكبدة  (أ

  .مية المطبقة في األسوق المستهدفةوالضوابط التنظي
 

 في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر توزيعالبيع والمصروفات  علىللموجودات غير ملموسة تم توزيع مخصص االطفاء  (ب

 . (05)إيضاح  حدةالمو
 

 اإليجارعقود  -,
 

 موجودات حق االستخدام  3-,
 

  فيما يلي القيم الدفترية لموجودات حق االستخدام المعترف بها والحركة خالل الفترة:
 0203 0505 

   : التكلفة
   

 89,66 326007 في بداية السنة 

 19481 70, إضافات خالل السنة
   

 159447 336301 في نهاية السنة
   

   االستهالك

 875 0,,36 في بداية السنة 

 19108 36000 استهالك للسنة
   

 8,,19 16000 في نهاية السنة
   

 ,8944 76,21 صافي القيمة في نهاية السنة
   

 
 تكاليف اإليرادات.  الموحدة ضمنتم تحميل مصروف االستهالك على قائمة الربح او الخسارة  

 

2626ديسمبر  31  االجمالي حقوق وتراخيص تكاليف تطوير    
       

       التكلفة

 343549 3555, 253581    في بداية السنة
       

 343549 3555, 253581    في نهاية السنة 

       االطفاء المتراكم

 93594 ,95 53829    في بداية السنة

 23,38 521 23119    المحمل خالل السنة
       

 113423 13355 ,16364    في نهاية السنة

       صافي القيمة الدفترية
2020ديسمبر  13     153545 53396 233125 
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 التزامات عقود اإليجار  0-,
 0203 0505 

   

 9510, 06021 ( أ)إيضاح  –التزامات عقود إيجار 

 635 ,1 ( ب عقود إيجار تمويلي )إيضاح
   

 0601, ,9640 

 (79881) (760,0) المتداولالجزء غر  –ناقص 
   

 19761 36103 التزام عقد إيجار متداول
   

 

 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل الفترة: (أ
 0203 0505 

   

 89554 6230, في بداية السنة 

 19481 70, إضافات 

 453 103 على التزامات عقود اإليجار فوائد

 (19376) (360,0) مدفوعات
   

 9510, 06021 في نهاية السنة
   

 19187 3,212 التزامات عقود إيجار متداولة

 79805 2,233 التزامات عقود إيجار غير متداولة
   

 06021 ,9510 
   
شراء المعدات بقيمتها االسمية في نهاية سنوات أو أقل. ولدى المجموعة خيار  5تتعلق عقود اإليجار التمويلي بعقود إيجار معدات تصنيع لمدة  (ب

 العقد. التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار التمويلي مضمونة بصك ملكية المؤجر:
 0203 0505 

   

 755 ,1 الحد األدنى لدفعات اإليجار  

 (75) - ناقص: رسوم تمويل غير مكتسبة
   

 635 ,1 القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار 
   

 (574) (0) ناقص: الجزء المتداول  
   

 56 10 الجزء غير المتداول
   

 (.٪4.5: 0505) ٪4.5المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على التزامات عقود اإليجار ما نسبته 

 

 فيما يلي المبالغ المعترف بها في الربح او الخسارة:  3-,

 
 0203 0505 

   

 19108 36000 مصروف استهالك موجودات حق االستخدام 
 453 103 (07)ايضاح  – المالية المحملة التزامات عقود اإليجار

   

 19531 36,21 مجموع المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة
   

 

 في شركة زميلة االستثمار   -32

 

 فيما يلي الحركة في االستثمارات في الشركة الزميلة:

 

 0203 0505 
   

 3189185 139,332 يناير 1كما في 

 19504 2,320 حصة في نتائج، صافي*

 69306 (9,323) احتياطي تحوط

 (69787) (32,223) توزيعات أرباح مستلمة خالل السنة

 (106) 120 تحويل عمالت أجنبية
   

 31,9117 6372,,0 ديسمبر 31كما في 
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 )شركة مساهمة سعودية(

 ل القوائم المالية الموحدةإيضاحات حو
 2023ديسمبر  13في للسنة المنتهية 

 (السعودية الرياالت)بآالف 

 

32 

 

 المعلومات المالية المختصرة للشركة الزميلة كما يلي: (أ
 

نسبة  دبليو إل إلشركة ميدال كابلز المحدودة 

 الدخلصافي  ايرادات المطلوبات الموجودات الملكية
      

0203 12٪ 3607,610, 360006313 160306120 760,0 
0505 55٪ 195619086 ,019878 095079175 5968, 

على إدارة وعمليات "شمممركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل". بالتالي، تصمممنف كاسمممتثمار في  تأثير جوهرييوجد لدى الشمممركة االم ال  ب(

 شركات زميلة وتتم المحاسبة عنها على هذا األساس. 

: 0505) مليون ريال سمعودي 5494لزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ للشممركة ا مملوكة ، لدى شممركة تابعة اجنبية0501ديسممبر  31كما في  ج(

من سمنة.  قدرت إدارة الشمركة التابعة أن الذمم المدينة التجارية سيتم تحصيلها  ألكثرمتأخرة السمداد عن موعدها  مليون ريال سمعودي( 48

 ، لم يتم تسجيل خسائر ائتمان متوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية.  0501ديسمبر  31بالتالي، كما في   0500خالل 

روق هو مع مراعاة هذه الف الزيادة. صافي لسمياسمات المحاسبية بعين االعتبارصمافي( بعد أخذ اختالفات ابالنتائج شمركة زميلة )حصمة في     *

 مليون ريال سعودي(. 1930 نقص بمبلغ :0505مليون ريال سعودي ) 3.0
 

 المدينةوالمحتجزات  الذمم   -33

 

 الذمم المدينة التجارية بالصافي مما يلي:  تتكون  11-1

  
 المتوقعة للذمم المدينة التجاريةفيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان  (أ

 

 0203 0505 
   

 14,9564 3,36271 في بداية السنة

 119511 (06000) مخصص محمل خالل السنة)عكس( / 
   

 1619575 3106011 في نهاية السنة
 

 
 

 

 

 
 

  

 بالصافي مما يلي: المحتجزات المدينة تتكون  11-0

 

 0203 0505 
   

 1169635 3216300 اجمالي المبالغ المحتجزة مستحقة االستالم  

 (1,9335) (3,60,1) (أناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 
   

 79355, 0,6017 مبالغ محتجزة مستحقة االستالم، صافي 
   

 صافيبال، المحتجزات المدينةفيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل  (أ

 

 

 

 

 

 0203 0505 
   

 3569354 ,0076,2 اجمالي ذمم مدينة تجارية

 (1619575) (3106011) أ( -11ناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح 
   

 ,145900 06771, ذمم مدينة تجارية، صافي
   

 0203 0505 
   

 09546 3,6112 في بداية السنة

 179084 (060,1) محمل خالل السنة)عكس( / 
   

 1,9335 3,60,1 في نهاية السنة
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 0203 0505 
   

 ,145900 06771, ( 1-11ذمم مدينة تجارية، صافي )إيضاح 

 79355, 0,6017 ( 0-11، صافي )ايضاح  محتجزات المدينة
   

 3036212 040950, 

 (449860) (,1,621) محتجزات المدينةناقص: الجزء غير المتداول من 
   

 3006,,0 1,79667 

 المخزون -30

 0203 0505 
   

  5595,5 3,,006 مواد خام

  ,41957 ,006,0 بضائع تامة الصنع

  039573 0260,3 بضاعة تحت التصنيع

 309054 ,,,106 قطع غيار وبكرات خشبية
   
 3006117 1489551 

 (409075) (006370) الحركة ومتقادم مخزون بطئناقص: مخصص 
   
 7061,1 1559706 
   

 

 :الحركة ومتقادم مخزون بطئمخصص فيما يلي الحركة في 

 0203 0505 
   

 409115 006071 في بداية السنة

 165 360,7 للسنة المحمل
   

 409075 006370 في نهاية السنة
   
 
 
 المدفوعة مقدماً واألرصدة األخرى   المصروفات -31

 

 0203 0505 
 

 
 

  419055 53,220 شركة تابعة )أ(  بيعمستحق القبض من 

  ,35964 20,305 هامش ضمان وودائع )ب(

  419613 59,933 دفعات مقدمة للموردين، صافي 

  169315 32,293 مكسب مشتقات ومبالغ مدفوعة مقدما  )ج( 

  39185 1,533 صافي بالضريبة قيمة مضافة، 

 139558 9,312 ذمم مدينة أخرى  
 

 
 

 3006031 1469565 
   
 
 
( فلل تقع في تركيا.  تتطلب شروط عقد البيع من المشتري 0م، باعت المجموعة استثمارها في شركة تابعة تمتلك عدد )0518في سنة  (أ

تم تحويل إحدى الفلل مرة أخرى إلى المجموعة وتسجيلها  0505خالل تحويل الفلل مرة أخرى للمجموعة بعد اكمال المتطلبات القانونية. 

(.  يمثل المبلغ القائم السعر المتفق عليه للفيال الثانية والتي سيتم تحويلها مرة اخرة إلى المجموعة حال اكتمال 7كاستثمار عقاري )إيضاح 

 اإلجراءات القانونية. 

 

مليون ريال سعودي( لدى مؤسسات مالية  58.,0: 0505مليون ريال سعودي ) 1,936بمبلغ  تأمين نقدي مدفوعا المبلغ على يشتمل هذ (ب

   إلصدار ضمانات نيابة عن المجموعة.
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 مشتقة: المالية ال دواتلأل والعادلة االسمية العادلة و فيما يلي القيمة، المبلغ ربح القيمة العادلة عن مشتقات تدفقات نقدية يتضمن هذا (ج

 

 0203 0505 
   

  459307 ,301600 القيمة اإلسمية
   

  49183 ,06,0 القيمة العادلة 
   

 

مليون ريال  159,1في الخسارة غير المحققة بمبلغ ، تم إدراج صا 0501ديسمبر  31 تم تقييم العقد اآلجل ليكون ساري المفعول ، كما في

على أنه احتياطي تحوط التدفقات  ي( في الدخل الشامل اآلخر الموحدمليون ريال سعود 7981: صافي الربح غير المحقق 0505) سعودي

 النقدية.

 

 العقود غير المفوترة  موجودات   -30

 0203 0505 
 

 
 

 ,31936 0161,1 (ادناه موجودات عقود غير مفوترة )اإليضاحاجمالي 

 (159371) (76,11) ناقصا : مخصص خسائر االئتمان المتوقعة )ب(
   

 8,,059  0,,316 صافيبالموجودات عقود غير مفوترة، 
   
 
 
 يمثل هذا البند مشاريع داخل وخارج المملكة العربية السعودية.  *

 

 مفوترة:  غيرالععقود الموجودات على  الحركةفيما يلي  (أ
 0203 0505 

   

 190789801 60,0,,360 تكلفة متكبدة زائد ربح / )خسارة( مدرجة 

 (190479450) (7,,360706) ناقص: فواتير مرحلية 
   

 ,31936 0161,1 موجودات عقود غير مفوترة 

   
 
 
 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة: (ب

 0203 0505 
   

 89158 326173 في بداية السنة

 09013 (06010) مخصص محمل خالل السنة)عكس( / 
   

 159371 76,11 في نهاية السنة
   
 

 النقد واألرصدة البنكية    -31
 

 0203 0505 
   

  588 070 نقد في الصندوق

  189055 ,32600 نقد لدى البنوك
   

 326703 1897,3 
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 قروض ألجل وسلف   -,3
  

 

 تتكون القروض ألجل والسلف للمجموعة مما يلي: 

 0203 0505 
   
 

  

 0459613 03,6,02 بنك تجاري محلي )إيضاح أ( 

 15590,5 32060,2 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح ب( 

 389775 176070 أجنبي )إيضاح ج(  بنوك

 11,9656 6000,, تمويل موردين )إيضاح د( 
   

 0,36,70 55,930, 
   

 (3539647) (,,,.,) ناقص: الجزء غير المتداول من القروض ألجل
   

 1559680 ,010.22 طويلة األجلالجزء المتداول من قروض 
   

 755 - ( بنوك محلية )إيضاح د

 048 - (إيضاح دبنوك أجنبية )
   

 1569635 ,010.22 الجزء المتداول من القروض والسلف
   

 

م، حيق قامت بدمج قروضها من أربعة بنوك تجارية تحت مسمى "اتفاقية إطار 0516اتفاقية قرض تجميعي في فبراير  المجموعةأبرمت  (أ

م، تمت التسوية مع إثنين من البنوك التجارية الثالث، واإلبقاء على 0518إعادة الهيكلة".  ومن خالل اتفاقية تسوية نهائية موقعة في ديسمبر 

وبنك الراجحي اتفاقية تسهيالت مرابحة إلعادة هيكلة  )المجموعة(، أبرمت 0505سنة التجميعي.   خالل  رض للقرضبنك الراجحي كمق

رصيد قائم ضمن القرض التجميعي.  تتطلب شروط القرض من الشركة سداد المبلغ القائم على شريحتين.  الشريحة "أ" ال يترتب عليها فائدة 

( أشهر كفترة سماح، بينما الشريحة "ب" يترتب عليها السايبور 6سنوية متساوية مع فترة )وتستحق السداد على سنتين على دفعات ربع 

( سنوات، قابلة للتمديد لسنة واحدة وسنتين كفترة 6، وتستحق السداد على دفعات ربع سنوية متساوية على )(٪3باإلضافة إلى )لثالث شهور 

 سماح.  القرض مضمون مقابل سندات ألمر موقعة. 
 

( "األدوات المالية" ونتيجة لذلك ,قامت اإلدارة بتقييم اعادة هيكلة القرض من الناحية الكمية والنوعية وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )

لقرض ا توصلت إلى ان إعادة هيكلة االتفاقية السابقة ادت إلى إلغاء اثبات القرض القديم واالعتراف بالقرض الجديد.  بالتالي سجلت الشركة

 مليون ريال سعودي.  14الجديد بقيمته العادلة في تاريخ السريان مما ادى إلى مكسب بمبلغ 

 

تصنيف الرصيد المتبقي  تم، كانت المجموعة في حالة تخلف عن السداد بسبب عدم سداد القرض. وبالتالي ،  0501ديسمبر  31كما في 

 وعة بصدد إعادة هيكلة القرض مع البنك الراجحي.على أنه التزام متداول وفق ا لالتفاقية. إن المجم
 
 

 غير متساوية( دفعات 5م.  يستحق سداد القرض على ),051تمت إعادة هيكلة القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي في ديسمبر  (ب

، كانت المجموعة في 0501ديسمبر  31كما في م ويترتب عليها رسوم نصف سنوية. 0505( سنوات ابتداء من ديسمبر 3على مدى فترة )

 إلتفاقية.حسب ا مواعيدها، وبالتالي تم تصنيف رصيد القرض المتبقي ضمن اإللتزامات المتداولة يحالة تخلف عن سداد أقساط القرض ف
 

 
 

قائمة لمقرضين خارج المملكة العربية السعودية منحت تسهيالت للشركات التابعة للمجموعة.  هذه القروض مقومة بشكل  ارصدةتمثل هذه  (ج

سنويا  مقابل قروض  ٪8 - ٪5األمريكي. هذه القروض مضمونة بموجب أرض مصنع صناعية ويترتب عليها فائدة ما بين أساسي بالدوالر 

 (أ - 7 ب و-6 ايضاح)سنويا  للتسهيالت بالليرة التركية.   ٪15مماثلة وبمعدل مقومة بالدوالر األمريكي أو قروض 
 

 

( عشر شهرا  حيث تتكون القروض من البنوك المحلية من خطاب اعتماد مستندي على سلف 10تستحق القروض قصيرة االجل خالل فترة ) (د

 مخصومة ويتم تسويتها مع أرصدة العمالء عند انتهاء فترة االئتمان. 
 

 

 

اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع شركة نوبل انترناشيونال بيتي ليميتد "نوبل" لشراء مواد خام على  المجموعةخالل السنوات السابقة، كان لدى  (ه

، تمت اعادة 0505 يوليو ,0بتاريخ   دفع تكلفة تمويل في حال عدم السداد خالل الفترة المحددة.  المجموعةدفعات مؤجلة.  يوجب على 

مليون ريال سعودي اعتبارا  من تاريخ السريان  18598التسهيل حيث طلبت الشروط المعدلة من الشركة االم سداد الرصيد القائم بمبلغ هيكلة 

سنويا .  قامت اإلدارة  ٪7975م.  التسهيل غير مضمون ويترتب عليه حاليا  تكلفة تمويل ثابتة بنسبة 0500على دفعات شهرية حتى أكتوبر 

( "األدوات المالية" ونتيجة لذلك توصلت ,ة هيكلة التسهيل أعاله من الناحية الكمية والنوعية وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )بتقييم اعاد

ريخ ي تاف إلى ان إعادة الهيكلة ادت إلى تمويل جديد.  بالتالي ألغت الشركة االعتراف بالتمويل السابق واعترفت بالتمويل الجديد بقيمته العادلة

 .مليون ريال سعودي 594السريان مما ادى إلى خسارة بمبلغ 
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 التزام منافع الموظفين -37
 

 : هي كما يليالحركة في مخصص التزام منافع الموظفين 

 0203 0505 
   

 549368 16170, في بداية السنة

   مدرج في قائمة الربح أو الخسارة

 593,4 ,,1.7 تكلفة خدمة حالية

 194,4 3.0,1 تكلفة فائدة
 

7.0,0 69888 

   مدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر

 890,0 02 )ربح( اكتواري / خسارة 

 (59585) (1,171) منافع مدفوعة

 (8,1) (36127)  للموظفين منافع مستحقة الدفع

 (1.200) (59,76) 
   

 
,167,0 639570 

 (09055) (06022) دفعات مقدمة مقابل التزام منافع الموظفين
   

 ,161,0 619370 
   

 
 االفتراضات االكتوارية

 

ة، دالتقلب في معدل الخصم / الفائيتعرض برنامج المنافع المحددة إلى العديد من المخاطر االكتوارية، أهمها هي مخاطر الراتب النهائي، ومخاطر 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير المالي: ومخاطر العمر ومخاطر التضخم.

 

  0203 0505 
    

 ٪1.85 ٪0.11  معدل الخصم

 ٪1.85 ٪0.11  معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع لزيادة الرواتب:

 سنة 65 سنة 2,  سن التقاعد
 

 

 سنة(. 7948م : 0505سنة ) 7907جح اللتزام المنافع المحددة هي فترة المتوسط المر

 

ي بعض ف يستند تحليل الحساسية إلى التغير في افتراض ما مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة. عمليا  من المستبعد حدوثه، ويمكن موائمة التغيرات

لتزام ا إلى االفتراضات االكتوارية الجوهرية، تم تطبيق الطريقة نفسها عند احتساباالفتراضات. وعند احتساب حساسية التزام المنافع المحددة 

 منافع الموظفين. 
 
 0203 0505 

   

   تغير في سعر الفائدة  595٪

 (0.1,5) (0.178) الزيادة في معدل الخصم 

 0.358 0.333 النقص في معدل الخصم

 

الزكاة وضريبة الدخل        -18                       

 وضريبة الدخل مخصص زكاة  (أ

 

 :فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة

 0203 0505 
   

 6,9435 379377 في بداية السنة

 89585 5198,5 مخصص محمل للسنة

 (459643) (1,95,7) مبالغ مدفوعة خالل السنة

 379377 6,9675 في نهاية السنة
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 مخصص محمل للسنة (ب

  

 

 م على القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة. تخضع الشركات0505و 0501ديسمبر  31استندت حسابات الزكاة للسنوات المنتهية في 

 التابعة األجنبية لضريبة الدخل وفق ا للقوانين الضريبية لبلدان تأسيسها.

 

 مكونات الوعاء الزكوي ( ج
 

د. تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي لكل شركة حومر غيس ساأعلی ل خديبة رضة وکارارات زقم إيدعة بتقولتابعة للمجمت اکارلشوم اتق

شكل رئيسي من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة والقروض طويلة األجل والدخل الضريبي وفقا  لنظام الزكاة وضريبة الدخل ب

 التقديري ناقصا  الخصومات لصافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات وبعض البنود األخرى.

 

 ضريبة مؤجلةموجودات  د( 

 

 :هي كما يليديسمبر  13الحركة في الضريبة المؤجلة خالل السنة المنتهية في إن 

 

 0203 0505 

   

 89346 ,620, في بداية السنة

 855 (,,,06) ضريبة مؤجلة معترف بها للسنة 

 (115) (2,) ضريبة مؤجلة تتعلق بحقوق الملكية 
   

 9586, - في نهاية السنة
   

 
 أجنبية للمجموعة وتعتقد اإلدارة انها قابلة لالسترداد. ةالمؤجلة بشركة تابعتتعلق الضريبة 

  
 03,95)"الهيئة"( حيث طالبت بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ  هيئة الزكاة والضريبة والجماركاستلمت المجموعة بعض الربوط من 

بخصوص الربوط للسنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها.  مليون ريال سعودي( ,0519: 0505) مليون ريال سعودي
ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة  وشركةوتعود بصفة أساسية للشركة االم، وشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة 

 .الكابالت السعودية للتسويق المحدودة وشركة
 

 وضع الربوط الزكوية  هـ( 

 

 الشركة األم 

 

 06قرار صادر بتاريخ  .م0510م إلى 0555)"الهيئة"( للسنوات من  هيئة الزكاة والضريبة والجماركتوصلت الشركة االم إلى تسوية نهائية مع 

 35مبالغ الزكاة المستحقة خالل  مليون ريال سعودي ، على أن يتم سداد 6597عن لجنة تسوية منازعات الزكاة والضرائب بمبلغ  0505يناير 

ا من تاريخ التسوية المذكور أعاله ، وقدمت الشركة طلب أقساط على لمدة  ا وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة على  10يوم    أقساط. 15شهر 
 

 لنهائي. م، طالبت الهيئة بمعلومات إضافية ومستندات لغرض اصدار الربط ا0513قدمت الشركة اإلقرار الزكوي لسنة 
 

مليون ريال سعودي. اعترضت الشركة االم على الربط لدى  0490م وطالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 0514أصدرت الهيئة ربطا  لسنة 

 .الشركة نسخة من القرار وقد إستلمتالمنازعات والمخالفات الضريبية. صدر القرار لصالح الشركة بقبول االعتراض لجنة تسوية 

 

 

 

 0203 0505 
   

 89585 036321 مخصص زكاة محمل للسنة متعلق بشركاء سعوديين 

 - 126707 الزكاة المحمل خالل السنةضريبة الدخل مخصص 

 (855) ,,,06 )د(  ضريبة مؤجلة معترف بها للسنة تعلق بشركاء غير سعوديين
   

 79735 ,2600, مخصص الزكاة وضريبة الدخل المحمل للسنة
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مليون ريال. تم تصعيده وتقديم تظلم إلى لجنة الفصل في المخالفات  148م بمبلغ  0518م إلى  0515من أصدرت الهيئة الربط النهائي لألعوام 

(.تم رفض 0517والنزاعات الضريبية )باألمانة العامة للجان الضريبية( ، حيث صدر قرار من اللجنة بقبول البند )فرق المشتريات الخارجية لعام 

 االعتراضات المتبقية ولم تتلق الشركة نسخة من القرار حتى اآلن.

 

)الهيئة( ، وتم دفع الزكاة القانونية بناء على ذلك ، وحصلت الشركة على شهادة زكاة  ,051قدمت الشركة القوائم المالية واإلقرار الزكوي لعام 

 نهائية.

 

 ، وتم عمل خط تقسيط لدفع مبلغ الزكاة المستحقة من اإلقرار. 0505قدمت الشركة القوائم المالية واإلقرار الزكوي لعام 

 

 كة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودةشر
 

مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة باعتراض  1إضافي بمبلغ  زكاة م طالبت فيه بالتزام0557م حتى 8,,1أصدرت الهيئة ربطا  للسنوات من 

 لدى لجنة االستئناف لعليا ولم يتم اتخاذ القرار بعد.  
 

م.  لم تصدر الهيئة الربط الزكوي النهائي للسنوات المذكورة حتى تاريخه. 0515م إلى 0558الزكوية للسنوات  التابعة اإلقراراتقدمت الشركة 

ة للسنوات أنها بصدد تقديم اإلقرارات الزكوي النشاط إالالشركة حاليا  متوقفة عن  .الربط النهائي للزكاة للسنوات المذكورة حتى اآلنتصدر الهيئة لم 

 م. 0505م إلى 0511من 
 

 شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة

 

مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة باعتراض  3.0م طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 0554م حتى ,,,1أصدرت الهيئة ربطا  للسنوات من 

اعتراضا  لدى لجنة االعتراض االبتدائية.  أصدرت لجنة على هذا الربط لدى الهيئة. أصدرت الهيئة ربط زكاة معدل.  قدمت الشركة التابعة 

ووضعت الشركة  مليون ريال لـلهيئة 0قرار بدفع مبلغ  مليون ريال سعودي. وصدر 091اة بمبلغ االعتراض االبتدائية قرارا  بتخفيض التزام الزك

 خطة تقسيط لسداد هذه المبالغ.
 

مليون ريال سعودي وضريبة  34.7م طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 0510م حتى 0555أصدرت الهيئة ربوطا  زكوية للسنوات من 

ربطا  معدال  وتم تخفيض  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وأصدرتاستقطاع وغرامات تأخير.  قامت الشركة باالعتراض على ربط الهيئة، 

 مليون ريال سعودي وتم تصعيد االعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية وما زال تحت الدراسة من قبل اللجنة. ,.6لغ التزام الزكاة بمب
 

 وتم دفع الزكاة القانونية منها ، وحصلت الشركة على شهادة زكاة مقيدة. 0514إلى  0513قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لألعوام 

 

ا نهائي ا . اعترضت الشركة وتم تصعيد االعتراض إلى 0515عن عام  0501أبريل  08مليون ريال سعودي في  7.4بمبلغ  أصدرت الهيئة تقييم 

 األمانة العامة للجان الضريبية.

 

مليون ريال سعودي. قدمت الشركة التابعة استئناف ا إلى لجنة الفصل في  0.7مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  0516أصدرت الهيئة تقييما  لعام 

 لمخالفات والنزاعات الضريبية.ا

 

. واعترضت الشركة على ذلك وتم ,051إلى  0517لألعوام من  0501يونيو  08مليون ريال بتاريخ  8,.6أصدرت الهيئة تقييما  نهائيا  بمبلغ 

 رفضه من قبل الهيئة. قامت الشركة بتصعيد االعتراض إلى لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية

 

 الهيئة وتم عمل خطة تقسيط لدفع مبلغ الزكاة المستحقة من اإلقرار. 0505واإلقرارات الزكوية لعام  القوائم الماليةالشركة قدمت 
 

 شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة
 

سعودي. تقدمت الشركة باعتراض مليون ريال  17م طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 0554م حتى 6,,1أصدرت الهيئة ربطا  للسنوات من 

أصدرت لدى الهيئة.  0558م إلى 0555قدمت الشركة القوائم المالية واالقرارات الزكوية للسنوات من  زال قيد المراجعة من قبل الهيئة.وال ي

ا نهائي ا على الشركة للسنوات من   .مليون ريال سعودي 1905، وفروق زكوية قدرها  0513إلى  ,055الهيئة تقييم 

 

ا نهائي ا على الشركة للسنوات من  مليون ريال سعودي. اعترضت الشركة  03بقيمة  0501يوليو  13في  0518إلى  0514أصدرت الهيئة تقييم 

 على ذلك ورفضته الهيئة ، وقدمت الشركة استئناف ا إلى لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية.

 

 ، ولم يصدر لها الربط النهائي من الهيئة. ,051 لم تقدم الشركة اإلقرار الزكوي لعام

 

ا تقديري ا للشركة لعام   مليون ريال سعودي. 5905بقيمة  0501سبتمبر  13في  0505أصدرت الهيئة تقييم 
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 الجهات ذات العالقة وأرصدتهاالمعامالت مع    - ,3

وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة االم والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو السيطرة  العالقة المساهمينتمثل الجهات ذات 

  الت من قبل إدارة الشركة االم.المشتركة، أو التي يمارس عليها تأثيرا  هاما  من قبل هذه الجهات: يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعام

 

 :ديسمبر 31تمت مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في  الهامة التيفيما يلي المعامالت  (أ

 

 من جهات ذات العالقة المطلوب
 

 الرصيد كما في المعامالت خالل السنة   

 0505 0203 0505 0203 طبيعة المعاملة  المعامالت واالرصدة مع:
       

       جهة منتسبة

 113 331 74 - أخرى  حدادة المحدودة
 

 جهات ذات عالقة إلى  المطلوب

 الرصيد كما في  المعامالت خالل السنة  

 0505 0203 0505 0203 طبيعة المعاملة المعامالت واالرصدة مع: 

      شركات زميلة

   1,9453 306011 شراء مواد خام المحدودة دبليو إل إل كيلبزشركة ميدال 

 

تعويضات أعضاء مجلس 

   19457 10, اإلدارة

   69787 ,37600 توزيعات أرباح مستلمة 

 189644 ,01632 335 ,36,0 أخرى 

    
 

 

 شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

 

مصروفات تحملتها 

 19074 ,0607 - 36020 المجموعة

    
 

 

 مساهمين
   

 
 

 المحدودة شركة زينيل للصناعات

مصروفات تحملتها 

 433531 016113 - - المجموعة

    
 

 

      جهة منتسبة

 كيم العالمية المحدودة

مصروفات تحملتها 

 664 0,, - - المجموعة

    
 

 

 حدادة المحدودة

مصروفات تحملتها 

 19450 36010 - - المجموعة
      

    736010 659565 

      

 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة  (ب

 تشمل كبار موظفي اإلدارة/ المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة.

 0203 0505 
   

 014 010 أتعاب حضور اجتماعات

 19165 06001 تعويضات أخرى

 16337 1937, 

 

م: 0505مليون ريال سعودي ) ,.1المشتركين للشركة األم والشركة الزميلة مبلغ  التنفيذيينباإلضافة إلى المنافع المذكورة أعاله، تقاضى المدراء 

 مليون ريال سعودي(. 1.4
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 يلي: هي كماتعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل السنة  (ج

 
0203 0505 

   

 59500 061,0 منافع قصيرة األجل

 007 010 منافع ما بعد الخدمة
   

 06,0, 5904, 

 االساسي والبدالت والحوافز االخرى.  الرواتبتتضمن المنافع قصيرة االجل 

 

 نهاية الخدمة للموظفين. لمخصصتشمل منافع ما بعد الخدمة تكلفة الخدمة الحالية 

 والمطلوبات األخرى المستحقةالمصروفات والذمم الدائنة  -02

 0203 0505 
   

 1549365 32,6323 ذمم دائنة

 69,04 376017 أعباء تمويل مستحقة الدفع

 049664 006033 مصروفات مستحقة الدفع

 ,55968 0367,1 دفعات مقدمة من عمالء

 379704 0,6100 بالزيادة عن قيمة االعمال المنفذة* صادرةفواتير 

 139643 ,,760 مخصص مطالبات قانونية 

 159454 01.001 اخرى

 49011 16302 الجزء المتداول من محتجزات دائنة
   

 12,.1,0 0,06,,, 

   

 زيادة تتعلق بمشاريع تحت التنفيذ. عن األعمال المنفذة يمثل هذا البند فواتير مرحلية   أ(
 

 رأس المال   -03

 

سهم كما في  3695619456) 0501ديسمبر  31ريال سعودي للسهم الواحد كما  15سهم بقيمة  3695619456إن رأس مال الشركة مكون من 

 م(.0505ديسمبر  31

 

هـ(، اوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة في رأس مال الشركة االم من خالل حقوق اإلصدار 1445شعبان  0)الموافق  ,051ابريل  7بتاريخ 

ريال سعودي للسهم الواحد. وافقت هيئة السوق المالية  15سهم بقيمة  0595559555مليون ريال سعودي من خالل اصدار  055بإجمالي مبلغ 

على ذلك باإلجماع من مساهمي الشركة االم في الجمعية  والموافقة، وتم عرضه ,051يسمبر د 0على طلب الشركة االم في زيادة رأس المال في 

 . ,051ديسمبر  31العمومية غير العادية المنعقدة في 

 

، وتم إيداع يال سعوديمليون ر 055أنهت الشركة اإلجراء المتعلق بزيادة رأس المال عن طريق إصدار حقوق أولوية بقيمة ، 0505خالل 

 36596149565ية. يبلغ رأس مال الشركة . بعد استيفاء كافة المتطلبات الرقاب0505فبراير  05ة حق االكتتاب في بنك الشركة بتاريخ حصيل

 سهم. 3695619456ريال سعودي يتكون من 

 

دي ريال سعو 36596149565تخفيض رأس مال الشركة من ( 0501/8مجلس اإلدارة في اجتماعه الثامن ) اوصى،  0501يونيو  ,0في 

من  ٪155 الطفاءسهم( لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة.  0690319156ريال سعودي ) 06093119565سهم( إلى  36.561.456)

المال )بعد التخفيض(  مجلس اإلدارة زيادة رأس اوصىريال سعودي. كما  893539555, والبالغة 0501مارس  31ا في خسائرها المتراكمة كم

سهم( لتعزيز رأس المال العامل  7690139156ريال سعودي ) 76093119565سهم( إلى  0690319156ريال سعودي ) 06093119565من 

 ،0500فبراير  05المنعقد بتاريخ غير العادي الثالث  الجمعية العمومية وافق المساهمون في اجتماع ،للشركة والقدرة التشغيلية.الحق ا لنهاية السنة

 .في نفس اإلجتماع إقتراح مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال تم رفض األم على تخفيض رأس مال الشركة 1443رجب  ,1الموافقة 
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 اإليرادات -00
 

 0203 0505 
   

 3159566 3016330 بيع البضائع

 589013 376003 إيرادات عقود
   

 3,26111 368977, 
   

 

 توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء  أ(    
 

يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من العقود مع العمالء حسب القطاع الجغرافي الرئيسي والمنتجات وخطوط الخدمة الرئيسية وتوقيت 

 االعتراف باإليرادات.
  

 0203 0505 

   األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي

 69451 6073, دول أجنبية

 3609378 3136200 المملكة العربية السعودية

 

 

 

 

3,26111 368977, 
 

  
   المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية

 3159566 3016330 مبيعات كيبالت

 589013 376003 إيرادات عقود

 

 

3,26111 368977, 
   

   توقيت االعتراف باإليرادات

 3159566 3016330 إيرادات معترف بها في وقت زمني معين

 589013 376003 إيرادات معترف بها بمرور الوقت
   

 3,26111 368977, 

 تكاليف اإليرادات   - 01
 

 0203 0505 
   

 3749587 0316100 تكلفة بضائع مباعة

 519854 036,10 تكلفة إيرادات العقود 
   

 0176370 4069441 
   

 أ( تفاصيل تكلفة ايرادات العقود

 0203 0505 
   

 353999 2,222 تكلفة العقود

 ,8399 9,222 رواتب ومنافع ذات صلة

 244 235 ترفيهمصروفات سفر و

 536 215 نقلمصروفات 

 51 15 إصالح وصيانة

 13683 212 خدمات

 ,,9 252 استهالك

 ,1325 3,225 أخرى
   

 036,10 23,225 
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 المصروفات العمومية واإلدارية   -00
 0203 0505 

   

 339184 53,593 رواتب ومنافع ذات صلة

 149174 2,522 أتعاب قانونية ومهنية 

 39356 1,212 إصالح وصيانة

 19858 2,295 (7و 6 ت)اإليضاحاواطفاء استهالك 

 09585 239 رسوم بنكية

 19357 232 منافع 

 ,1938 3,129 إيجار وتأمين

 831 333 طباعة وقرطاسية وإعالنات

 565 323 مصروفات سفر ونقل

 39,55 232 أخرى 
   

 29,122 6096,4 
   
 

 مصروفات البيع والتوزيع   -01

 

 0203 0505 
   

 79550 76300 رواتب ومنافع ذات صلة

 59143 1.020 شحن وتأمين ونقل

 39514 16,71 (8و 6 توإطفاء )اإليضاحااستهالك 

 57, 012 أخرى
   

 306,03 169616 

 

 خسائر االئتمان المتوقعة   -,0

 0203 0505 
   

 119511 (2,252) أ(-1-11 ذمم مدينة )إيضاح

 179084 (2,532)  أ(-0-11 مبالغ محتجزة مستحقة االستالم )إيضاح 

 09013 (2,512) ب( -14)ايضاح إيرادات غير مفوترة 

 19831 - دفعات مقدمة لموردين 

 - 3,322  ذمم مدينة اخرى
   

 (,6072) 30983, 

 صافيبال، تكاليف التمويل  -07

 0203 0505 
   

 9177, 306113 تمويل على قروض وتسهيالت بنكية    تكاليف

 159035 326333  تمويل على تمويل موردين  تكاليف

 (159854) - على المطلوبات المالية* مكسب القيمة العادلة

 463 103 موجودات العقودعلى مالية  تكاليف
 8,5 302 مالية أخرى  تكاليف

   

 0,63,1 ,.856 

 (.16* يمثل هذا البند مكسب القيمة العادلة المتعلق ببنك محلي تجاري وتمويل الموردين )إيضاح 
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 اإليرادات األخرى   -00

 0203 0505 
   

 8,9743 2,233 عكس قيد مخصصات قانونية )إيضاح أ( 

 019,35 232 ب( ايضاح عكس قيد مخصصات أخرى وذمم دائنة )

 13.415 25,250 صافي مكسب صرف عمالت أجنبية

 - 15 ممتلكات وآالت ومعداتربح استبعاد 

 59554 200 إيرادات أخرى 
   

 11,121 135.140 
   
 
 قليةمساهمو األلقضية رفعها  - شركة تابعة -، اصدرت محكمة في تركيا قرارا  لمصلحة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس 0505خالل  (أ

إال أنه وبناء  قدمت المساهمون باألغلبية اعتراضا  على قرار المحكمة.  .  وتيك أيه أسكة المسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان لشر

على الرأي القانوني الذي تم الحصول عليه من استشاري مستقل والذي يرى أن قرار المحكمة بعد االعتراض لن يختلف القرار األصلي 

م 0505أكتوبر  5صدار رأي قانوني مستقل الحقا  من قبل استشاري قانوني في تم ا الصادر عن المحكمة االبتدائية لعدم تقديم دليل جديد. 

مليون ريال سعودي مقابل المخصص الذي  8,974بالتالي، سجلت المجموعة إيرادات بمبلغ  . 0501فبراير 16أكد الرأي الصادر في 

  مليون ريال سعودي.  53التزام طارئ بمبلغ  واإلفصاح عنكما قامت المجموعة بتقييم  (.05جرى تسجيله مسبقا  )إيضاح 

 

 بناء على تقييم اإلدارة، تم عكس قيد بعض المخصصات والذمم الدائنة طويلة األجل القائمة النتفاء الغرض منها.  (ب

 

 خسارة السهم   -,0

 

 السنة. هاية في نعلى المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة للسنة  الخسارةصافي  بقسمةللسهم  األساسية والمخفضةالسهم  خسارةيتم احتساب 

 

 تم تعديل المتوسط المرجح لعدد األسهم بأثر رجعي للسنة السابقة لتعكس عنصر المكافآت وحقوق اإلصدار كما يتطلب معيار المحاسبة الدولي

 "رحية السهم" كما يلي:  33رقم 

 0203 0505 
   

 1195619456 ,1,62,3602 يناير  1اصدار أسهم عادية كما في 

 0595559555 - حقوق أولوية معدلة 
   

 3695619456 ,1,62,3602 جح لعدد األسهم العادية )معدلة( المتوسط المر
   

 
 ,1ان معدل الحقوق السابقة النظرية بمبلغ ( حيث 0تم احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للسنة السابقة باستخدام معامل التعديل )

 م وهو آخر يوم تم فيه تداول قبل حقوق األولوية. 0505ديسمبر  31بتاريخ ريال سعودي  ,379للسهم هو  المعدل ريال سعودي وسعر اإلغالق

 

 0505 0203 يتم احتساب خسارة السهم األساسية والمخفضة كما يلي: 
   

 (559510) (,3,0612) الخسارة للفترة العائدة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم. 
   

 369561 1,62,3 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة 
   

 (1.53) (,1.1) السهم األساسية والمخفضة )ريال سعودي(  خسارة
   
   
 

 السهم األساسية حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار. خسارةالسهم المخفضة تعادل  خسارةإن 

 

 االلتزامات واالرتباطات الطارئة  -12

 

  0203 0505 
   

  1409565 3306010 ( أخطابات ضمان )

 459307 ,301600 عقود المعادن المعلقة 

  1559400 06712, )ب(المطلوبات المحتملة 

  109383 6330, معتمدة ومتعاقد عليهات رأسمالية التزاما

 

 



 شركة الكابالت السعودية 
 )شركة مساهمة سعودية(

  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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عهدات تإضافة إلى الضمانات المقدمة فيما يتعلق بالتسهيالت البنكية الممنوحة لبعض الشركات التابعة، فقد قامت أيضا  الشركة األم بتقديم  (أ

 لمساندة تلك الشركات التابعة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
 

ا لصالح لقضية مرفوعة من قبل مساهمي األقلية في الشركة التابعة لها. وقد قدم مساهمو (ب  خالل العام السابق ، أصدرت محكمة في تركيا حكم 

ي قانوني تم الحصول عليه من محاٍم مستقل ، والذي يرى أن قرار محكمة األقلية المذكورون استئناف ا ضد الحكم. ومع ذلك ، بناء  على رأ

مليون ريال سعودي  8,974االستئناف لن يختلف عن القرار األصلي الصادر عن المحكمة االبتدائية. وعليه ، سجلت المجموعة دخال  بمبلغ 

 مليون ريال سعودي. 53عة بتقييم وتسجيل التزام طارئ بمبلغ للمخصص المسجل سابق ا ولم يعد مطلوب ا. باإلضافة إلى ذلك ، قامت المجمو

 

  األعمال قطاعات   -13

 

 ألغراض اإلدارة، المجموعة منظمة ضمن قطاعات أعمال بناء على منتجاتها وخدماتها، القطاعات التابعة هي كما يلي: 

 

 لدى المجموعة قطاعات األعمال التالية:

 .بيع البضائع المصنعة 

  االتصاالت والطاقة الجاهزة )على أساس العقود(.مشروعات 

 

 األعمال االستراتيجية للمجموعة. تقع قطاعات األعمال هذه داخل المملكة العربية السعودية وتمثل وحدات 

تائج القطاعات . تتضمن نتقوم اإلدارة العليا للشركة االم بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية بشكل ربع سنوي على األقل

 التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.
 

 تشكل هذه المعلومات أساس التقارير اإلدارية الداخلية في قطاعات األعمال الرئيسية

 

 المجموع إيرادات عقود بيع البضائع 0203ديسمبر  13
    

 3,16002 376003 ,,30,61 مجموع اإليرادات الخارجية 

 (16007) - (16007) إيرادات بين القطاعات
    

 3,26111 376003 301.330 إيرادات قطاعية
    

 00260,1 036,10 0306033 مجموع التكاليف المباشرة الخارجية 

 (16007) - (16007) تكلفة إيرادات بين القطاعات
    

 0176370 036,10 0316100 القطاعية التكلفة
    

 (7,6,01) (06031) (706030) القطاعية  الخسائراجمالي 
    

 (395,109) (,7600) (323,220) الخسارة العائدة للمساهمين في الشركة األم
    

 3,020,022 ,310630 932,213 موجودات القطاعات
    

 ,3,.00, 1216700 01.3,3, مطلوبات القطاعات
    

 م0505ديسمبر  31
 المجموع إيرادات عقود بيع البضائع

    

 3879164 589013 3089,51 مجموع اإليرادات الخارجية

 (189385) - (189385) إيرادات بين القطاعات
    

 ,368977 589013 3159566 إيرادات قطاعية
    

 4449806 519854 3,09,70 مجموع التكاليف المباشرة الخارجية

 (189385) - (189385) تكلفة إيرادات بين القطاعات
    

 4069441 519854 3749587 التكلفة القطاعية
    

 (579660) ,6935 (649501) األرباح القطاعية  )الخسارة( اجمالي
    

 (559510) (159375) (449637) حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم العجز في
    

 ,,1903594 ,155907 195859005 موجودات القطاعات
    

 559577, 0,79606 6509451 مطلوبات القطاعات
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 المعلومات الجغرافية
 

 . إن المعلومات المالية المختارة يتم عرضها جغرافيا  كما يلي:وأخرى العربية السعودية وتركيا تتم عمليات المجموعة في المملكة

 

0203 
المملكة العربية 

 المجموع أخرى تركيا السعودية
     

 3,020,022 39,251 123,202 325,222 الموجودات

 9226939 50,223 392,393 2596922 المطلوبات 

 330,221 323 2,252 323,022 صافي اإليرادات

 (395,109) (1,539) (25,523) (333,509) صافي الخسارة 

     

0505 
المملكة العربية 

 المجموع أخرى تركيا السعودية
     

 ,,1903594 739505 3069404 8369555 الموجودات

 559577, 459308 1749317 7359430  المطلوبات 

 ,368977 - 69451 3609378 صافي اإليرادات

  (559510) (09,48) 19185, (,143904) صافي )الخسارة( / الربح
 

 دارة مخاطر األدوات الماليةإ   -30
 

 إن أنشطة المجموعة تعرضها لمخاطر مالية متنوعة: مخاطر االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق.
 

 مخاطر االئتمان

عرض تتمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. لتقليل ال

مرة تلمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود االئتمان على عمالئها. كما تقوم اإلدارة بمراقبة مس

لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها. للتخفيف من هذه المخاطر، لدى المجموعة 

 نظام لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه في االلتزام بالدفعات. 
 

، اجمالي الحد األدنى للتعرض لمخاطر االئتمان إلى صافي القيم المعروضة بخصوص الموجودات المالية في قائمة  0501ديسمبر  31كما في 

 المركز المالي الموحدة. 
 

ر اطعمل الخاضعة إلى سياسة المجموعة الثابتة واإلجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة مخاليتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة 

حدود تحديد يتم و السابق،والتي تتضمن المنشآت الحكومية وغير الحكومية بناء على التاريخ  ائتمان العمالء.  يتم تقييم الجودة االئتمانية للعمالء

  . لالئتمان بشكل فردي وفقا  لهذا التقييم
 

مخرجات ت لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. يعكس الحساب اليتم تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير مالي باستخدام مصفوفة المخصصا

روف لظالمحتملة المرجحة، والقيمة الزمنية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المتوفرة في تاريخ التقرير المالي حيال األحداث الماضية وا

رية لكل فئة لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير المالي هو القيمة الدفتالحالية التوقعات المستقبلية للظروف االقتصادية المستقبلية. إن أقصى تعرض 

مر ألمن الموجودات المالية. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعميل بصورة منتظمة. بعض العمالء مضمونين حيث يكون ذلك ممكنا بموجب سند 

 ذمم المدينة التجارية ويتم أخذها في االعتبار في حساب انخفاض القيمة. أو وديعة ضمان او دفعة مقدمة والتي تعتبر كجزء ال يتجزأ من ال
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المجموعة الخاصة ب والمبالغ المحتجزة مستحقة االستالم فيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن الذمم المدينة التجارية

 باستخدام مصفوفة المخصصات:
 0203ديسمبر  13 
ً  302-3, يوم 2,أقل من  متداول  ً  1,1-303 يوما  المجموع أكثر من سنة يوما

       عمليات المملكة العربية السعودية

 1316010 03067,3 06700 ,1670 ,,0 36,00, مخاطر التعثر عند السداد )إيضاح أ( 

 (60,0,,3) (,31,621) (06100) (017) (003) (6,11,) )إيضاح أ(خسائر االئتمان المتوقعة 
       
 016211 71 06070 060,0 116700 353,333 
       

 العمليات التركية 
      

 12,220      )إيضاح ب(  مخاطر التعثر عند السداد

 (503)      خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح ب(
       

 3036212      اجمالي المجموعة 
       

 م0505ديسمبر  31 
 المجموع من سنةأكثر  يوما   365-181 يوما   185-1, يوم 5,أقل من  متداول 

       عمليات المملكة العربية السعودية 

 3953569 2643995 109,68 339848 039564 1109743 (أمخاطر التعثر عند السداد )إيضاح 

 (1553421) (1513141) (89,58) (39756) (881) (159735) خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح أ(
       

 1509558 009183 359140 49515 533544 2123695 
       

       العمليات التركية 

 359406       ( عند السداد )إيضاح بمخاطر التعثر 

(49,84)       (خسائر االئتمان المتوقعة )إيضاح ب  
       

 ,040950      اجمالي المجموعة 

 
 .عمليات المملكة العربية السعوديةالمبالغ تمثل  (أ

 تم تحليل التعثر عند السداد على اجمالي المبلغ بدال  من األيام القائمة للمبلغ أقل من تأخر عن السداد لسنة واحدة.  (ب

 بالمجموعة باستخدام مصفوفة المخصصات: المفوترة الخاصةفيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن اإليرادات غير 

 

 0203ديسمبر  13 

ً  302-3, يوم 2,أقل من  متداول  ً  1,1-303 يوما  المجموع أكثر من سنة يوما
       

 0161,1 336200 36100 313 336210 - مخاطر التعثر عند السداد

 (76,11) (76037) - - (,13) - خسائر االئتمان المتوقعة

 - 32613, 313 36100 16,27 316,,0 

       

       م0505ديسمبر  31 

 المجموع أكثر من سنة يوما   365-181 يوما   185-1, يوم 5,أقل من  متداول 
       

 ,31936 9544, 39780 39353  159045   - مخاطر التعثر عند السداد

 (159371) (9544,) - - (19307) - خسائر االئتمان المتوقعة
       

 - 139,13 39353 39780 - 059,,8 

       

 

 مبالغ تجاوزت مدة استحقاقها او ذمم مدينة منخفضة القيمة من جهات ذات عالقة.ال توجد 

 

تضمنت الموجودات المالية األخرى النقد واألرصدة البنكية وارصدة مشتقات أخرى. يقارب الحد األقصى لمخاطر االئتمان لهذه الموجودات 

 المالية إلى صافي المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي. 
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 مخاطر العمالت األجنبية

 تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. معامالت المجموعة بصفة

غير خرى أساسية بالريال السعودي والدرهم اإلماراتي والدينار البحريني والدوالر االمريكي والليرة التركية.  المعامالت واألرصدة بالعمالت اال

يفية الوظ جوهرية.  بالنسبة للعمالت ذات السعر الثابت امام الدوالر االمريكي، تعتقد إدارة المجموعة أن تعرضها للمخاطر محدود.  إال ان العملة

تدار   عملة.لعمليات المجموعة في تركيا هي الدوالر االمريكي.  مع ذلك، فنها تعرضها لمخاطر العملة نتيجة تعرض الليرة التركية لمخاطر ال

 مخاطر العملة بشكل منتظم لكل منشأة في المجموعة بشكل منفرد وتتم مراقبة تقلبات أسعار الصرف بشكل مستمر. 

 

 بنسبةانخفاضا  إن . مليون ,619موجودات / مطلوبات المجموعة المقومة بالليرة التركية بمبلغ  صافي وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، كان

في سعر صرف الليرة التركية  ٪15بنسبة  وارتفاعا الدوالر االمريكيمليون  5976مكسب بمبلغ صرف الليرة التركية قد يؤدي إلى  بسعر 15٪

 .الدوالر االمريكيمليون  59,4قد يؤدي إلى خسارة بمبلغ 

 

 مخاطر أسعار البضائع

ي ف تشتري المجموعة المعادن بشكل دائم من اجل أنشطتها التشغيلية. ولحماية نفسها من التقلبات المتكررة في أسعار المعادن، تدخل المجموعة

 عقود بضائع آجلة. إن التحوط لتقلبات أسعار النحاس يكون وفقا  الستراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة. 
 

بين البنود المتحوط لها وأدوات التحوط نظرا  لتتطابق بنود عقود الصرف األجنبي وعقود البضائع اآلجلة للعمليات توجد عالقة اقتصادية تحوطية 

للعالقة التحوطية  1:1المتوقعة ذات االحتمالية العالية )القيمة االسمية وتاريخ السداد المتوقع(. وضعت المجموعة معدل خاص بالتحوط وهو 

تشبه عناصر العالقات التحوطية. تقارن المجموعة التغيرات سية لكل من عقود الصرف األجنبي وقود البضائع اآلجلة نظرا  ألن المخاطر األسا

 في القيمة العادلة ألدوات التحوط مقابل التغيرات في القيمة العادلة للبنود المتحوط لها المتعلقة بالمخطر التي يتم التحوط لها. 
 

 مخاطر أسعار الفائدة

مخاطر أسعار الفائدة مخاطر ناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة على قائمة المركز تمثل 

 قالمالي والتدفقات النقدية للمجموعة. أغلب قروض المجموعة بسعر فائدة متغير وتخضع إلعادة التسعير بشكل منتظم باستثناء التي تخص صندو

نصف.  تعرض هذه التغيرات المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية.  تراقب ألتعاب تخضع  ، فبدال  من الربح او الفائدة، ية الصناعية السعوديالتنم

 المجموعة بانتظام التغير في أسعار الفائدة.  
 
خرى ثابتة على حقوق الملكية والربح قبل الزكاة مع بقاء جميع المتغيرات األ ٪1ن تأثير الزيادة / النقص في معدل الفائدة المتغير بمقدار م

 مليون ريال سعودي(.   ,3.8:  0505ديسمبر  31مليون ريال سعودي ) 4.8وضريبة الدخل للسنة يمكن أن يكون بمبلغ 
 

 مخاطر السيولة

نتج عن ة باألدوات المالية. مخاطر السيولة قد تتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشاة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلق

 عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. 
 

وعات تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدففترة التقرير المالي . فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية 

 المقدرة.الفائدة 
 1من سنة إلى 

  سنوات
عند الطلب أو أقل من 

 0203ديسمبر  13 القيمة الدفترية  سنة واحدة
      

 أدوات مالية غير مشتقة     

 وسلفقروض  0,36,70  ,010622  ,,,6,

 ذمم دائنة 33160,7  32,6003  ,0603

 مستحق لجهات ذات عالقة  736010  736010  -

 التزامات عقود إيجار  ,0601  36103  760,0
      

036002  ,1062,2  ,116102  
      

  سنوات 5من سنة إلى 
عند الطلب أو أقل من 

 سنة واحدة
 

 0505ديسمبر  31 القيمة الدفترية 
      

 أدوات مالية غير مشتقة     

 وسلفقروض  5159077  15,3,36  3539647

 دائنةذمم  1119746  1589571  39175

 مستحق لجهات ذات عالقة  659565  659565  -

 التزامات عقود إيجار  9640,  19761  79881
      

3649753  3323525  6,79035  
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ر من تاريخ قائمة المركز أشه 3إلى  6. لدى جميع المشتقات هذه فترة استحقاق من 13  تم اإلفصاح عن القيم االسمية والقيم العادلة في اإليضاح

 المالي.
 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   -11
  

ي السوق فالقيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين 

 بتاريخ القياس. يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلوبات قد تتم إما:
 

  في السوق الرئيسي للموجودات أو المطلوبات؛ أو 

  في حالة عدم وجود السوق الرئيسي، في أكثر األسواق فائدة للموجودات والمطلوبات 
 

 منفعة متاحة للوصول إليها من قبل المجموعة.  أو األكثرلرئيسية يجب ان تكون األسواق ا
 

 نتقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعو

مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على تحقيق لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير 

 ثلى.ممنافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه بالطريقة ال
 

بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابلة للمالحظة تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنها 

 وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

لقيمة ا تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات

 العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 
 

  األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.  1المستوى : 

  قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  0المستوى 

  غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى 
 

المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل الهرمي لقياس  وفي الحاالت التي تقسم فيها

توى سالقيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماال  بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس مدخالت الم

 القيمة العادلة ككل. األدنى الهامة لقياس
 

 تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها. 

 

هرمي للقيمة في التسلسل اليوضح الجدول التالي القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية ، بما في ذلك مستوياتها 

ة الدفترية هي يمالعادلة. ال تتضمن معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي لم يتم قياسها بالقيمة العادلة إذا كانت الق

 تقريب معقول للقيمة العادلة.

 
 القيم العادلة القيم الدفترية

  

 أدوات التحوط

بالقيمة العادلة 

من خالل الدخل 

 اإلجمالي 1المستوى  0المستوى  3المستوى  اإلجمالي أخرى الشامل اآلخر

                 م0203ديسمبر  13

                 موجودات مالية:
 ,06,0 ,06,0 -  -  ,06,0 -  -  ,06,0 األدوات المالية المشتقة

 01 01 -  -  01 -  01 -  االستثمارات في أوراق مالية
موجودات محتفظ بها لغرض 

 1161,2 1161,2 -   -  1161,2 1161,2  - -  البيع
         

                 م0505ديسمبر  31
         موجودات مالية:

 49183 49183 -  -  49183 -  -  49183 األدوات المالية المشتقة

 45 45 -  -  45 -  45 -  االستثمارات في أوراق مالية
 

ي قيمها العادلة. القيم العادلة للعقارات االستثمارية المفصح عنها ف بالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المحملة بالتكلفة المطفأة تقار

 . 3اإليضاح يتم تقييها باستخدام معطيات غير قابلة للمالحظة وبالتالي ضمن المستوى 
 

 .3العادلة ويتم تقييمها باستخدام معطيات غير قابلة للمالحظة وبالتالي ضمن المستوى  تحمل األدوات المالية المشتقة بقيمها
 

 . 3ال يوجد إعادة تصنيف إلى او من المستوى 
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 األحداث الالحقة   -10

( على تخفيض رأس مال هـ1443رجب  ,1)الموافق  م0500 فبراير 05 بتاريخ، وافق المساهمون في اجتماعهم المنعقد  الحقا  لنهاية السنة

( من خالل إلغاء سهم 0690319156ريال سعودي ) 06093119565سهم( إلى  3695619456ريال سعودي ) 36596149565الشركة من 

 م.0501مارس  31من رصيد الخسائر المتراكمة كما في  %155سهم من األسهم العادية ألغراض إعادة هيكلة رأس المال وإطفاء  98359355,

( ، نجحت المجموعة في إعادة جدولة كامل رصيدها المستحق الدفع مع شركة نوبل هـ1443جمادى اآلخرة  16الموافق ) 0500يناير  ,1في 

الموحدة  ةالقوائم المالي، من خالل الدخول في تعديل عقد التسوية. لم يتم إجراء أي إعادة تصنيف في المحدودة ي إيإنترناشونال بي ت ريسورسز

ا حيث تم اعتبار الحدث "غير قابل للتعديل" بطبيعته ، وفق ا لمعيار المحاسبة الدولي  10لتعكس المبالغ المستحقة بعد أكثر من  ، األحداث 15شهر 

 .ربعد فترة التقري

هـ( لصالح 1443شعبان  ,1)الموافق م 0500 مارس 00الحقا  لنهاية السنة، صدر حكم نهائي بأمر تنفيذ من المحكمة التجارية بجدة بتاريخ 

ة مبلغ يشركة الكابالت السعودية يقضي بفسخ العقد المبرم بين الطرفين والزام شركة النواصي الخليجية للتجارة بأن تدفع لشركة الكابالت السعود

 ريال سعودي. 695519448وقدره 

 مليون ريال سعودي.  ,.45قاري المصنف كمتاح للبيع بمبلغ م، أبرمت المجموعة إتفاقية لبيع اإلستثمار الع0500مارس  14بتاريخ 

الموحدة من قبل مجلس اإلدارة والذي  القوائم الماليةتاريخ اعتماد هذه حتى و 0501ديسمبر  31منذ نهاية السنة في  اخر لم يقع أي حدث هام

 .سيكون له تأثير جوهري على المركز المالي أو األداء المالي للمجموعة ، بخالف ذلك مذكور أعاله

 إدارة رأس المال -11

 مبقاة العائدة إلى األرباح الالنظامي و االصدار واالحتياطيلغرض إدارة رأسمال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وعالوة 

إدارة ب حقوق الملكية في الشركة االم.  ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة المنفعة للمساهمين. تقوم المجموعة

يكل ه هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. وللحفاظ على

م تقورأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل توزيعات األرباح على المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم جديدة. 

 .ينالمجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المالي والتي تمثل صافي الدين مقسوما  على إجمالي رأس المال زائدا  صافي الد

 

  0203 0505 
    

 559577, 9226939  مجموع المطلوبات 

 (1897,3) (30,223)   نقد وارصده بنكيةناقصا : 
    

 319084, 9226392  صافي الدين

 0859400 236303  حقوق الملكية 
    

 190169756 3621,6120  مجموع رأس المال  
    

 ٪76.5 %0.1,  نسبة الرفع المالي
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 أرقام المقارنة   -,1

 المقارنة لتتوافق مع العرض في العام الحالي. 0505المالية الموحدة لعام قوائم تم إعادة تصنيف بعض األرقام في ال

 

 
 

 الشركات التابعة الهامة المملوكة بشكل جزئي    -17

( من الحصة في حقوق الملكية في المسان سولت سيهازالي ٪4,: 0505ديسمبر  31) ٪4,تمتلك المجموعة ، 0501ديسمبر  31كما في 

 : هامةوالكتريمكانك وتيك  أي أس.   فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بالشركة التابعة التي تمتلك حصة غير مسيطرة 

 0203 0505 
   

 (39060) (0,,06) المتراكمة للحصة غير المسيطرة الهامةاألرصدة 
   

 (,71) 172 موزعة على الحصة غير المسيطرة الهامة  (خسارة) ربح /

 

تستند هذه المعلومات إلى المبالغ قبل الحذوفات المتداخلة بين  المعلومات المالية الملخصة لهذه الشركة التابعة أدناه. يعرض الجدول التالي

 الشركات.

 قائمة الربح أو الخسارة الملخصة: 

 0203 0505 
   

 69451 2,252 إيرادات من العقود مع العمالء

 (019486) (33,520) تكلفة مبيعات

 (89368) (2,320) مصروفات إدارية

 9775, 22,203 التمويلية و اخرى غير تشغيلية تكاليف / ال دخل
   

 (139683) 3,6203 قبل الضريبة (الخسارة)الربح / 

 855 (16,00) ضريبة الدخل
   

 (109808) 326311 للسنة (الخسارة)/ الربح 
   

 (,71) 172 العائد إلى الحصص غير المسيطرة

  

 قائمة المركز المالي الملخصة:

 0203 0505 
   

 ,57955 22,932 ومافي حكمهمخزون وذمم مدينة ونقد 

 0159548 202,131 ممتلكات وآالت ومعدات وموجودات غير متداولة أخرى 

 (1749645) (131,215)  ذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى

 (1589753) (32,222)  ة مؤجلة يبفائدة ومطلوبات ضريب محملة قروض وسلف
   

 (6597,1) (136113) العجز في الموجودات
   

 (,57950) (52,319) األمحقوق الملكية في الشركة 

 (39060) (2,392) غير مسيطرة حصص

 

 معلومات التدفقات النقدية الملخصة: 

 0203 0505 
   

 1391,4 306210 تشغيلية 

 - - استثمارية

 (1096,0) (306100) تمويلية

 550 (112) الزيادة في النقد وما في حكمه /) النقص( صافي
   

 

 إعتماد القوائم المالية الموحدة   -10

  (.م0500 مايو 15هـ )الموافق 1443 شوال 14 بتاريخعلى هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة  اعتماد تم
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