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 في  المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير 
 السعودية  الكابالت  شركة

 (  سعودية مساهمة شركة)
 

 الموحدة المالية القوائم مراجعة  حول تقرير 
 

 المتحفظ الرأي
 إليها  يشار)  التابعة  وشركاتها "(  الشركة( )"سعودية   مساهمة  شركة)  السعودية  الكابالت  لشركة  الموحدة  المالية  القوائم  بمراجعة  قمنا   لقد

 والدخل  الخسارة  او  الربح  وقائمة  م،2020  ديسمبر  31  في  كما   الموحدة  المالي  المركز  قائمة  من  تتكون  والتي"(  المجموعة"  بـ    مجتمعة
 التاريخ ذلك في المنتهية للسنة الموحدة النقدية التدفقات وقائمة الموحدة، الملكية حقوق في التغيرات وقائمة الموحدة، اآلخر الشامل

 .الهامة المحاسبية بالسياسات ملخص ذلك في بما  الموحدة، المالية بالقوائم المرفقة واإليضاحات
 
 تظهر  المرفقة  الموحدة  المالية القوائم  فإن  تقريرنا،  في  المتحفظ  الرأي  أساس  فقرة  في  المبينة  لألمور  المحتملة  اآلثار  باستثناء  رأينا،  في

 النقدية وتدفقاتها  المالي وأدائها  م2020 ديسمبر 31 في كما  للمجموعة الموحد المالي المركز الجوهرية، النواحي كافة من بعدل،
 واإلصدارات  والمعايير  يةالسعود  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا   التاريخ  ذلك  في  المنتهية  للسنة  الموحدة
 المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  المعايير"  بـ  مجتمعة  إليها   يشار)  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى
 "(.  السعودية العربية

 
 المتحفظ  الرأي أساس

 دفترية  بقيمة(  %50  ملكية  بنسبة)  زميلة  شركة  في  استثمارا    الموحدة المالية  القوائم  تتضمن  ،(10)  اإليضاح  في  مذكور  هو  كما  •
 ديسمبر  31  في  المنتهية  وللسنة  في  كما   سعودي  لاير  مليون  1,52  بمبلغ  النتائج  في  وحصة  سعودي  لاير  مليون  319,12  بمبلغ
(. م2019 ديسمبر 31 في المنتهية وللسنة في كما  سعودي لاير مليون 0.40 ومبلغ سعودي لاير مليون 318.18) م2020
 من المجموعة وحصة سنة، من ألكثر السداد متأخرة سعودي لاير مليون 48 بمبلغ تجارية مدينة ذمم الزميلة الشركة لدى

 لم. متوقعة ائتمان لخسائر مخصص بأي باالعتراف بالمقابل اإلدارة تقم لم حيث سعودي، لاير مليون 24 هي المبلغ اجمالي
 يكن لم بالتالي،. التجارية المدينة الذمم هذه أرصدة استرداد من للتأكد ومالئم كاف   مراجعة بدليل تزويدنا اإلدارة بمقدور يكن

 للسنة الزميلة للشركة الدفترية والقيمة النتائج من المجموعة حصة على تعديالت لعمل ضرورة هنالك كان إذا تحديد بمقدورنا 
 . م2020 ديسمبر 31 في المنتهية

 

 بموجبها  الهيئة  وطالبت"(  الهيئة)"  والدخل  للزكاة  العامة  الهيئة  من  ربوطا    المجموعة  استلمت  ،18  اإليضاح  في  مذكور  هو  كما  •
 باعتراضات  المجموعة  تقدمت  والتي  السابقة  السنوات  بربوط  تتعلق  سعودي  لاير  مليون  201.9  بمبلغ  إضافية زكاة بالتزامات

 أن إال الهيئة، أصدرتها  التي الربوط بنود على لالعتراض أسس لديهم أن اإلدارة تأكيد من الرغم وعلى. الهيئة لدى عليها 
 مخصص  تكوين يتم لم. المحتمل الزكاة مخصص تحديد يمكن ال وبالتالي. المرحلة هذه في مؤكدة غير االعتراضات نتائج
 تصدر لم التي القائمة بالسنوات تتعلق محتملة لمخاطر تعرض وألي الموحدة المالية القوائم هذه في االعتراض قيد بالبنود
 الزكاة  احتساب  تفاصيل  ذلك  في  بما   الربوط  هذه  على  االعتراضات  بعض  وتفاصيل  بأسس  تزويدنا   يتم  لم.  بشأنها   الربوط  الهيئة

 ضرورة  هنالك  كان  إذا  تحديد  بمقدورنا   يكن  لم  لذلك،.  التابعة  الشركات  وبعض  القائمة  المحددة  بالسنوات  المتعلقة  واالعتراضات
 . المقابل وااللتزام السابقة أو الحالية السنة في سواء للمجموعة الزكوية المخصصات على تعديالت لعمل

 
 موضحة المعايير تلك بموجب ومسؤولياتنا . السعودية العربية المملكة في المعتمدة للمراجعة الدولية للمعايير وفقا   بالمراجعة قمنا  لقد

 وفقا   الشركة عن مستقلون ونحن. تقريرنا  في الواردة" الموحدة المالية القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات" قسم في بالتفصيل
 أيضا   وفّينا  وقد الموحدة، المالية للقوائم بمراجعتنا  الصلة وذات  السعودية العربية المملكة  في المعتمدة المهنة  وآداب سلوك لقواعد

 أساس لتوفير  ومالءمة  كافية  تُعد عليها   حصلنا  التي  المراجعة  أدلة  فإن اعتقادنا،  وفي.  القواعد لهذه  وفقا    األخرى األخالقية  بمسؤولياتنا 
 .المتحفظ رأينا  إلبداء

 
  



 

 

 في  المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير 
 السعودية  الكابالت  شركة

 (  تتمة( ) سعودية مساهمة شركة)
 

 االستمرارية   بمبدأ  متعلق جوهري يقين عدم
 لاير مليون 55,73 بمبلغ خسارة صافي تكبدت المجموعة أن ُيبين والذي الموحدة المالية القوائم حول 1 اإليضاح إلى االنتباه نلفت

 موجوداتها للمجموعة المتداولة المطلوبات تجاوزت التاريخ ذلك من واعتبارا   م،2020 ديسمبر 31 في المنتهية السنة خالل سعودي
 يقين عدم وجود إلى األخرى، االمور جنب إلى جنبا   الظروف، أو األحداث هذه وتشير. سعودي لاير مليون 34.64 بمبلغ المتداولة
 يخص بما  رأينا تعديل يتم لم. االستمرارية لمبدأ وفقا   العمل في االستمرار على المجموعة مقدرة حول جوهري ا  شكا   يثير قد جوهري

 .األمر هذا
 

 أمر آخر 
اأبدى رأيا   والذي آخرم من قبل مراجع 2019ديسمبر  31مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في  تمت  متحفظ 

 م.2020مارس  30في  الماليةحول تلك القوائم 
 

   للمراجعة الرئيسة األمور
  الـمالـية للقوائم مراجعتـنا  عـند الـبالـغة األهمـية لـها  المهني، حكمـنا  بحســـــب كانت، التي األمور تـلك  هي للمراجـعة الرئيســـــة األمور إن

 حولها، المراجع رأي تكوين وعند  ككل، الموحدة المالية للقوائم مراجعتنا  ســـياق في األمور  هذه تناول تم  وقد. الحالية للفترة الموحدة
 .معالجته وكيفية للمراجعة الرئيسة األمور من أمر لكل وصف يلي فيما . األمور تلك في منفصال   رأيا   نقدم وال

ؤوليات المراجع  م مـس ؤولياتنا التي تم وصـفها في قـس مراجعة القوائم المالية الموحدة في تقريرنا، بما في ذلك ما  عنلقد التزمنا بمـس

لمخاطر وجود تحريفات جوهرية في القوائم  تقويمنا على  للرديتعلق بهذه األمور. عليه، شــملت مراجعتنا القيام بإجراءات صــممت 
ا  لرأينا في المراجعة   المالية الموحدة. إن نتائج إجراءات مراجعتنا، بما في ذلك اإلجراءات المتبعة لمعالجة األمور أدناه، توفر أـساـس

 عن القوائم المالية الموحدة المرفقة.
 

  راجعتناكيفية معالجة هذا األمر أثناء م األمور الرئيسة للمراجعة 

 المخزون  قيمة انخفاض
 مخزون  اجمالي  المجموعة  لدى  كان  م،2020  ديسمبر  31  في  كما 
 مليون 140.99: م2019) سعودي لاير مليون 148.00 بقيمة
 والمتقادم الحركة بطيء المخزون مقابل ومخصص( سعودي لاير
 لاير مليون 42.11: م2019) سعودي  لاير مليون 42.28 بمبلغ

 خام، مواد من أساسية بصفة المخزون هذا يتكون(. سعودي 
 .غيار وقطع التنفيذ، تحت وأعمال الصنع، تامة وبضائع

 
 مخصص تكوين سياسة تطبق المجموعة فإن للمخزون، بالنسبة
/  بالنوعية تتعلق محددة أمور هناك يكون عندما  المخزون مقابل
 تدني على دليل وجود عند وكذلك،. تحقيقها  الممكن القيمة صافي
 عليها  طلب  وجود  عدم  أو/و  تقنية  تغيرات  أو  الفعلية  المخزون  حالة
 .المحددة الفترة في
 

 مقابل مخصص تكوين ألن رئيس مراجعة أمر األمر هذا اعتبرنا 
 حكم إلى يستند والمتضرر والتالف الحركة بطيء المخزون
 المخزون تحديد مثل عوامل بخصوص اإلدارة قبل من جوهري
 في  استخدامها  تقييم  على  ويشتمل  والمتقادم،  والراكد  الحركة  بطيء

 المخزون ويُعد. بها  المرتبطة المخصصات وتحديد المستقبل
 . المالية القوائم في جوهريا   به المتعلق والمخصص بمجمله

 
 بخصوص  المالية  القوائم  حول  12-3  اإليضاح  إلى  الرجوع  يرجى
 بخصوص 2 واإليضاح بالمخزون، المتعلقة المحاسبية السياسة
 بخصوص 12 واإليضاح الهامة، المحاسبية واألحكام التقديرات

 الحركة بطيء المخزون مخصص حركة عن اإلفصاحات
 .والمتقادم

 سياسة إزاء المخزون مخصص حسابات بفحص قمنا  لقد
 حضرنا  لقد.  والمتقادم  الحركة  بطيء  للمخزون  بالنسبة  المجموعة

 الشركة إجراءات على االطالع أجل من السنة نهاية في الجرد
 لهذا  الفعلي  الجرد  شاهدنا   وقد  المتقادم  المخزون  تحديد  في  وفهمها 

 .المخزون
 
 التي األحكام معقولية ومدى االفتراضات بتقييم قمنا  لقد

 .المخصص تقييم في اإلدارة استخدمتها 
 

 تتبعنا فقد التنفيذ، تحت واالعمال الصنع التامة للبضائع بالنسبة
 السنة  لنهاية  الحقا    للمبيعات  وصوال    العينة،  أساس  على  المخزون،
 .الدفترية القيمة صافي من أعلى بسعر بيعها  تم بأنه وتأكدنا 

 
 المستلزمات ذلك في بما  الغيار، وقطع الخام للمواد بالنسبة
 للسياسة، وفقا   قيمتها  انخفاض تقييم جرى التي األخرى، والمواد

 :العينة أساس على ـ التالية اإلجراءات بتنفيذ قمنا  فقد
 
 للمخزون الشركة إدارة تحديد لكيفية فهم على حصلنا  لقد •

 المخزون؛ مخصص قيمة وتقييم والمتقادم الحركة بطيء
 

 بطيء المخزون تحديد أساس مالءمة مدى  وتقييم بفهم قمنا  •
 و والمتقادم، والراكد الحركة،

 
 أساس على المخزون، تقادم اعمار تحليل دقة اختبرنا  كما  •

 . العينة
 

 بما  الموحدة،  المالية  القوائم  في  اإلفصاحات  بتقييم  كذلك  قمنا  •
 والتقديرات  باألحكام  الخاص  االفصاح  معقولية  مدى  ذلك  في

 المخصص تقييم عند اإلدارة طبقتها  التي واالفتراضات
 .المخزون مقابل

  



 

 

 
 في  المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير 
 السعودية  الكابالت  شركة

 ( تتمة( ) سعودية مساهمة شركة)
 

 (  تتمة)  للمراجعة الرئيسة األمور
 

   مراجعتنا أثناء األمر هذا معالجة كيفية للمراجعة  الرئيسة األمور

  المحتجزة  والمبالغ المدينة  الذمم  قيمة في االنخفاض  خسائر
   المفوترة غير العقود وموجودات  االستالم مستحقة

 مستحقة المحتجزة والمبالغ المدينة الذمم رصيد اجمالي بلغ
 ديسمبر 31 في كما  المفوترة غير العقود وموجودات االستالم
 مليون  31,36  ومبلغ  سعودي  لاير مليون  422,93  مبلغ  م2020
 386,58:  م2019  ديسمبر  31  في  كما )  التوالي  على  سعودي  لاير
 على سعودي لاير مليون 54.37 ومبلغ سعودي لاير مليون
 بمبلغ مقابلها  القيمة انخفاض مخصص تكوين تم حيث ،(التوالي

  سعودي  لاير  مليون 10.37 ومبلغ سعودي لاير مليون 180.40
 8.15  ومبلغ  سعودي  لاير  مليون  151.61:  م2019)  التوالي  على
 (. سعودي  لاير مليون

 
 االئتمان خسائر تحديد في جوهريا   حكما   المجموعة طبقت

 االئتمانية الخسارة نموذج المجموعة إدارة طبقت. المتوقعة
 الذمم قيمة في االنخفاض مخصص لتحديد المبسط المتوقعة
 استخدام المتوقعة االئتمان خسائر نموذج يتضمن. المدينة

 ودراسة الكلي االقتصاد عوامل من كال تغطي مختلفة، افتراضات
 . التاريخية االتجاهات

 
 األحكام إلى بالنظر رئيسي مراجعة أمر االمر هذا اعتبرنا 

 المتوقعة االئتمان خسائر قيمة بانخفاض تتعلق التي واالفتراضات
 المالية القوائم على المحتمل والتأثير التجارية المدينة الذمم مقابل

 . للمجموعة الموحدة
 

 الموحدة المالية القوائم حول 26-3 اإليضاح إلى الرجوع يرجى
 بخصوص 2 واإليضاح الهامة، المحاسبية السياسة بخصوص
 11 واإليضاحين الهامة، المحاسبية واألحكام التقديرات

 مقابل  القيمة  انخفاض  عن  اإلفصاح  حول  التفاصيل  بخصوص14و
 .المفوترة غير العقود وموجودات التجارية المدينة الذمم
 

 واالفتراضات والتقديرات االحكام مالئمة مدى بتقييم قمنا 
 االعتبار في التيقن عدم أخذ مع اإلدارة طبقتها التي الجوهرية

 .19 كوفيد جائحة بسبب
 
 الذمم مقابل المتوقعة االئتمان لخسائر اإلدارة تقييم بفهم قمنا 

 للمجموعة المحاسبية السياسة بمقارنة قمنا . التجارية المدينة
 خسائر ومنهجية المتوقعة االئتمان خسائر بمخصص الخاصة
 المالي للتقرير الدولي المعيار لمتطلبات وفقا   المتوقعة االئتمان

(9 .) 
 
 طبقتها التي المنهجية لفحص منا  مختصين بإشراك قمنا  كما 

 المالي للتقرير الدولي المعيار بمتطلبات يتعلق فيما  المجموعة
 بتقييم تتعلق التي المجموعة طريقة بتقييم قمنا  وبالتحديد،(. 9)

 خسائر  احتساب  في  المستقبلية  المعلومات  وإدراج  التعثر  احتمالية
 عن الناتجة الخسارة معيار في والتغيرات المتوقعة االئتمان
 .التعثر

 
 تحديد في المجموعة وأحكام معايير مالئمة  مدى بفحص قمنا 
 .فردي بشكل القيمة منخفضة المدينة الذمم
 

 الداعمة العينة، أساس على البيانات، ودقة اكتمال مدى وفحصنا 
 .المتوقعة االئتمان خسائر احتساب لعملية

 
 القوائم في اإلفصاحات وكفاية معقولية مدى بتقييم أيضا   قمنا 

( 9)  المالي للتقرير  الدولي المعيار  لمتطلبات  وفقا    الموحدة  المالية
 . اإلفصاح: المالية األدوات( 7) المالي للتقرير الدولي والمعيار

  



 

 

 
 في  المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير 
 السعودية  الكابالت  شركة

 ( تتمة( ) سعودية مساهمة شركة)
 

 ( تتمة)  للمراجعة الرئيسة األمور
 

   مراجعتنا أثناء األمر هذا معالجة كيفية للمراجعة  الرئيسة األمور

 المخصص  قيد عكس
 بمبلغ مخصص قيد بعكس المجموعة قامت الحالية، السنة خالل

 في مسجال   كان( شيء ال: م2019) سعودي لاير مليون 89,74
 قرار المجموعة استلمت حيث قانونية قضية مقابل السابقة السنة

 قانونيا   رأيا   واستلمت المدعي، مطالبة برفض لصالحها  المحكمة
 عن  مختلفا    االستئناف  محكمة  قرار  يكون  لن  أنه  على  ينص  مستقال  
  تقديم  لعدم وذلك االبتدائية المحكمة عن الصادر األصلي القرار
 ضد المحكمة في االستماع جلسات حاليا   تجري. جديد دليل

 القوائم في طارئ كالتزام الحقيقة عن االفصاح وتم االستئناف
 . الموحدة المالية

 
 يتعلق فيما  المتأصل التأكد وعدم المتضمنة، المبالغ ألهمية نتيجة
 االلتزامات اعتبرنا  جوهري، إدارة حكم واستخدام القضايا  بنتائج

  .رئيسي مراجعة كأمر الطارئة
 

 الموحدة المالية القوائم حول 16-3 اإليضاح إلى الرجوع يرجى
 بالمخصصات، المتعلقة الهامة المحاسبية السياسة بخصوص
 ذات  الهامة  المحاسبية  واألحكام  التقديرات  بخصوص  2  واإليضاح
 .الصلة ذات اإلفصاحات بخصوص 28 واإليضاح الصلة،

 

 :التالية اإلجراءات بتنفيذ قمنا 
 

 الكلية باإلجراءات اإلدارة ومناقشة القانونية القضية فهم •
 المخصصات قيود عكس في لتقديراتها  الرئيسية والمدخالت
 .الطارئ االلتزام عن واالفصاح

 

  المتعلقة  المجموعة سياسات ومالئمة معقولية مدى تقييم •
 الدولية المعايير لمتطلبات وفقا   المخصصات وقياس بإثبات
 .الصلة ذات المالي للتقرير

 

 تقييم لتدعيم األخرى واالدلة المستقلة القانونية اآلراء تقييم •
 مقابل محتملة خارجية نقدية تدفقات بخصوص اإلدارة

 .القانونية المطالبات
 

 واستلمناها  للمجموعة القانوني االستشاري من تأكيدات طلبنا  •
 والتقييمات القائمة القانونية القضايا  حول نظرهم وجهة حيال

 .بها  المتعلقة
 

 وفقا    الموحدة  المالية  القوائم  في  اإلفصاح  كفاية  مدى  من  التأكد •
 المخصصات( "37) الدولي المحاسبة معيار لمتطلبات

 ".المحتملة والموجودات المحتملة والمطلوبات
 

  



 

 

 في  المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير 
 السعودية  الكابالت  شركة

 ( تتمة( ) سعودية مساهمة شركة)
 

 ( تتمة)  الرئيسية المراجعة  أمور
 

   مراجعتنا أثناء األمر هذا معالجة كيفية للمراجعة  الرئيسة األمور

  والمعدات  واآلالت  الممتلكات  قيمة في االنخفاض تقييم
 
 وآالت  لممتلكات  الدفترية  القيمة  بلغت  م،2020  ديسمبر  31  في  كما 

 مبلغ التنفيذ تحت الرأسمالية األعمال فيها  بما  المجموعة ومعدات
 لاير مليون 330.42: م2019) سعودي لاير مليون 301.59
  اساسية  بصفة  المجموعة  ومعدات  وآالت  ممتلكات  تتكون(.  سعودي 

 وأثاث وسيارات ومعدات ومكائن ومباني أراضي قطع من
 .  مكتبية ومعدات وتركيبات

 
 في االنخفاض لتقييم المجموعة ومعدات وآالت ممتلكات تخضع
 على خارجية او داخلية سواء مؤشرات وجود حال في القيمة

 لهذه الدفترية القيمة بفحص المجموعة تقوم. القيمة في االنخفاض
 المبالغ الدفترية القيمة تجاوزت إذا لتحديد النقدية غير الموجودات

 قيمها  او  االستخدام  قيد  القيمة  من  اعلى  هي  والتي  لالسترداد،  القابلة
 الخاصة  القيمة  انخفاض  تقييم  وألغراض.  البيع  تكلفة  ناقص  العادلة

 لتحديد االستخدام قيد القيمة نموذج اإلدارة استخدمت بالمجموعة،
 النقدية التدفقات خصم يتم بموجبها  والتي لالسترداد، القابلة القيمة

 قيمها مع ومقارنتها للنقد محققة وحدة بكل المتعلقة المستقبلية
 .الدفترية

 
 للنقد المحققة للوحدة لالسترداد القابل للمبلغ المجموعة تقييم إن

. جوهرية وتقديرات احكام وتطبيق تقييم أساليب استخدام يتضمن
 الخصم ومعدالت  المستقبلية النقدية التدفقات تقدير أيضا   ويتطلب
 حول اإلدارة نظر وجهة على بناء   الصلة ذات النمو ومعدالت 
 . التقييم وقت لألعمال المستقبلية رؤيتها 

 
 أمر والمعدات واآلالت الممتلكات قيمة انخفاض تقييم اعتبرنا  لقد

 جوهرية وتقييمات تقديرات يتطلب ذلك ألن نظرا   رئيسي مراجعة
 . التأكد وعدم بالضبابية المحفوفة للمجاالت

 
 المتعلقة المحاسبية السياسة بخصوص 8-3 إلى الرجوع الرجاء

 على الملموسة  غير والموجودات والمعدات واآلالت بالممتلكات
 6 واإليضاح ،2 اإليضاح في الجوهرية واألحكام التوالي،

 .الصلة ذات االفصاحات بخصوص

 للنقد، المحققة الوحدة قيمة النخفاض اإلدارة تقدير تقييم أجل من
 :التالية اإلجراءات بتنفيذ -أخرى إجراءات بين من- قمنا  فقد
 

 الرئيسية والمدخالت الكلية اإلجراءات حول اإلدارة مناقشة •
 .القيمة انخفاض بتقدير المتعلقة

 

 المتبعة، والمنهجية االفتراضات معقولية مدى وفحص تقييم •
 والبيانات الخصم ومعدالت للنقد، المحققة الوحدة وتحديد
 مدى بتقييم قمنا كما . المجموعة قبل من المستخدمة األخرى
 في اإلدارة استخدمتها  التي الرئيسية االفتراضات حساسية
 . لالسترداد القابل المبلغ تقدير
 

 التوقعات إعداد وإجراءات ومنهجية المالية التوقعات تقييم •
 منفردة    المنشآت  مستوى  على  التوقعات  معقولية  ومدى  المالية

 .المجموعة مستوى على أو
 

  النمو  ومعدل المحددة الفترة في لإلدارة العامة النظرة تقييم •
 والربحية اإليرادات حيال خاص وبشكل األجل، طويل

 .المتوقعة الرأسمالية والمصروفات
 

 الهيكل مع للنقد المحققة الوحدة هيكل توافق مدى تقييم •
 .للمجموعة التنظيمي

 
 القوائم في الصلة ذات االفصاحات كفاية مدى بتقييم أيضا   قمنا 

 . الموحدة المالية
 



 

 

 
 في  المساهمين إلى المستقل المراجع تقرير 
 السعودية  الكابالت  شركة

 ( تتمة( ) سعودية مساهمة شركة)
 

 م2020معلومات أخرى واردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

المالية الموحدة م، بخالف القوائم 2020تتكون المعلومات األخرى من المعلومات الواردة في التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

وتقريرنا. إن اإلدارة هي المسؤولة عن المعلومات األخرى في تقريرها السنوي.  يتوقع أن يكون التقرير السنوي للمجموعة لسنة 

 م متاحا  لنا بعد تاريخ تقرير المراجع.2020

 
 .حولها  التأكيدي االستنتاج أشكال من شكل أي نُبدي ولن األخرى، المعلومات تلك الموحدة المالية القوائم حول رأينا  يغطي ال
 

 متاحة، تكون عندما  أعاله إليها  المشار األخرى المعلومات قراءة هي مسؤوليتنا  فإن الموحدة، المالية للقوائم مراجعتنا  وبخصوص
 أو الموحدة،  المالية القوائم  مع  جوهري  بشكل  متسقة  غير األخرى  المعلومات  كانت  إذا  فيما  الحسبان  في  األخذ يتم  بذلك،  القيام  وعند
 . جوهري بشكل محرفة أنها  أخرى بطريقة يظهر أو المراجعة، خالل عليها  حصلنا  التي المعرفة مع

 
 للمكلفين  األمر  عن  باإلبالغ  مطالبين  نكون  جوهري،  تحريف  وجود  لنا   تبين  إذا  م،2020  لعام  للمجموعة  السنوي  التقرير  نقرأ  وعندما 

 . بالحوكمة
 

 الموحدة المالية  القوائم  عن بالحوكمة  والمكلفين اإلدارة مسؤوليات 
 المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقا    عادل،  بشكل  وعرضها   الموحدة  المالية  القوائم  إعداد  عن  مسؤولة   اإلدارة  إن

 والنظام  الشركات  نظام  وأحكام  القانونيين  للمحاسبين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  واإلصدارات  والمعايير  السعودية،  العربية
 عن ناتج جوهري تحريف   من خالية موحدة مالية قوائم إلعداد ضرورية اإلدارة تراها  التي الداخلية الرقابة وعن للشركة، األساس
 .خطأ  أو غش
 
 االستمرارية لمبدأ  وفقا    العمل  في  االستمرار  على  المجموعة  مقدرة  تقويم  عن  مسؤولة  اإلدارة فإن  الموحدة، المالية  القوائم  إعداد  عند

 هناك تكن لم ما  المحاسبة، في االستمرارية مبدأ وتطبيق االستمرارية، بمبدأ العالقة ذات األمور عن مالئم، هو حسبما  واإلفصاح،
 .ذلك بخالف مالئم خيار هناك ليس أو عملياتها، إيقاف أو المجموعة لتصفية اإلدارة لدى نية
 
 .المجموعة في المالي التقرير إعداد عملية على اإلشراف عن مسؤولون بالحوكمة المكلفين إن
 

 الموحدة المالية   القوائم مراجعة عن المراجع مسؤوليات 
خالية من تحريٍف جوهري ناتج عن غش أو  تتمثل أهدافنا في الحصول على تأكيد معقول فيما إذا كانت القوائم المالية الموحدة ككل 

خطأ، وإصدار تقرير المراجع الذي يتضمن رأينا. إن التأكيد المعقول هو مستوى عاٍل من التأكيد، إال أنه ليس ضماناً على أن المراجعة 

ئماً عن تحريف جوهري موجود.  التي تم القيام بها وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في المملكة العربية السعودية ستكشف دا

يمكن أن تنشأ التحريفات عن غش أو خطأ، وتُعَد جوهرية، بمفردها أو في مجموعها، إذا كان بشكل معقول يمكن توقع أنها ستؤثر  

 على القرارات االقتصادية التي يتخذها المستخدمون بناًء على هذه القوائم المالية الموحدة
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شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب   هي"( شركة الكابالت السعودية )"الشركة" أو "الشركة األم
 م(.1976أبريل  27هـ )الموافق 1396ربيع الثاني  27بتاريخ  4030009931السجل التجاري 

 
 تتمثل أنشطة المجموعة )"الشركة األم" و "شركاتها التابعة"( في مجال تصنيع وتوريد الكابالت الكهربائية وكابالت االتصاالت
والقضبان النحاسية واللدائن البالستيكية والبكرات الخشبية والمنتجات المتعلقة بها. كما تزاول المجموعة نشاطها في مقاوالت وتجارة 

 وتوزيع وتزويد الكابالت والمنتجات اإللكترونية ومنتجات تقنية المعلومات ولوازمها التكميلية.
 

 العنوان التالي:يقع المركز الرئيسي المسجل للشركة األم في 
  

 شركة الكابالت السعودية  
 21491جدة  4403ص.ب. 

 المملكة العربية السعودية 
 

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

 
 نسبة الملكية  بلد التأسيس الرئيسيةاألنشطة  اسم الشركة 

 م2019 م 2020   

     محلي 

شراء وبيع الكابالت الكهربائية والمنتجات   شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة  

 المتعلقة بها 

المملكة العربية  

 السعودية 

 

100 % 

 

100% 

 شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة 

الطاقة الجاهزة لالستخدام  مشاريع 

 واالتصاالت 

المملكة العربية  

 السعودية 

 

100 % 

 

100% 

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية  

 المحدودة 

خدمات توزيع الطاقة الكهربائية  

 واالتصاالت 

المملكة العربية  

 السعودية 

 

100 % 

 

100% 

 

  دولي 

   

 %100 % 100 تركيا شركة قابضة )سابقا  شركة ماس القابضة( شيركاتيماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم 

 شركة ماس انترناشيونال تريدينج المحدودة 

 التجارة الدولية  )إيضاح "أ"(     

 

 ايرلندا 

 

100 % 

 

100% 

 شركة الكابالت السعودية )اإلمارات العربية المتحدة(  

 والمنتجات المتعلقة بها بيع الكابالت  شركة ذات مسئولية محدودة  -  

االمارات العربية 

 المتحدة 

100 % 100% 

 المسان سولت سيهازالي والكتريمكانك  

 تصنيع وتوريد العدد االلكترونية والبضائع  سان وتيك أيه أس   

 

 تركيا

 

94% 

 

94% 

 %100 % 100 تركيا والبضائع تصنيع وتوريد العدد االلكترونية  المسان متالورجي و مكايني سان وتيك أيه أس 

 %100 % 100 سيشيل شركة قابضة فيرهيفن القابضة المحدودة  

 %100 % 100 مالطا  شركة قابضة شركة كابالت القابضة المحدودة 

 %100 % 100 تركيا شركة قابضة جوزو جايريمينكول أنونيم شيركاتي

 %100 % 100 تركيا شركة قابضة  فاليتا جايريمينكول أنونيم شيركاتي 
 

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

     شركات زميلة  

 %50 %50 مملكة البحرين الموصالت والمنتجات المتعلقة بها   شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل 

 العالمية لتقنية المعلومات )إيضاح "ب"(  شركة زكا 

 تطبيق أنظمة المعلومات 

 وخدمات الشبكات   

المملكة العربية  

 السعودية 

 

25% 

 

25% 
 
 (. نشاط تمارس)ال  التشغيل عن متوقفةهذه الشركة التابعة  أ( 

  
 المعلومات بمبلغ ال شيء في السنوات السابقة.خفضت المجموعة القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زكا العالمية لتقنية  ب(  
 

 جميع الشركات التابعة والشركات الزميلة لها نفس نهاية السنة مثل الشركة االم. ج( 

 



 شركة الكابالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( 
  إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 

 م 2020ديسمبر  31في 
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 مبدأ االستمرارية 
م، واعتبارا  من ذلك 2020ديسمبر  31مليون لاير سعودي خالل السنة المنتهية في  55,73صافي خسارة بمبلغ المجموعة  تكبدت

مليون  187,09م: 2019)  مليون لاير سعودي 34,64التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 
. وتشير هذه األحداث أو الظروف، جنبا  إلى جنب االمور األخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكا  جوهري ا لاير سعودي(

عة إدارة المجموعة بعمل تقييم للشركة ومقدرة المجمو  قامتحول مقدرة المجموعة على االستمرار في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية.  
 لخالوهي على قناعة أن لديها الموارد الكافية لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور.   ةاالستمراري لمبدأعلى االستمرار وفقا   

السنوات السابقة، طبقت المجموعة عدة مبادرات على مستوى المجموعة.  تزامن مع ذلك التطبيق الناجح أيضا  زيادة في رأس المال 
 السنة  لنهاية  والحقا  (  16)إيضاح    السنة  خالل، واتفاقية إعادة هيكلة التمويل مع بنك الراجحي  (21)إيضاح    األولويةمن خالل حقوق  

، وتحسين الطلبيات المتراكمة، وشروط أفضل مع الموردين مما ادى إلى تزويد اإلدارة بدليل كاف أن افتراض مبدأ (34 ح)إيضا 
 االستمرارية مالئما  للمجموعة ككل.

 
شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة خسائر متراكمة  - إضافة إلى ذلك، لدى شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي

م، واعتبارا  من ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة 2020سبتمبر  31مليون لاير سعودي اعتبارا  من  344,05بمبلغ 
ستمرار في أعمالها لتأدية مليون لاير سعودي وهو امر يتعلق بقدرتها على اال 0,73للشركة التابعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 

 أنالشركة التابعة بعمل تقييم لمقدرتها على االستمرار وفقا  لمبدأ االستمرارية وهي على قناعة  قامتالتزاماتها حال استحقاقها. 
بنجاح بتطبيق مت  ا أعدت المجموعة خطة أعمال شاملة وقالشركة التابعة لديها الموارد لالستمرار في أعمالها في المستقبل المنظور.  

وكذلك االستمرار في   بعض عناصرها ومن بينها إعادة جدولة ترتيبات التمويل، والموافقة على خطط سداد مستديمة مع المقرضين،
ضمان موجودات الشركة التابعة من خالل الوسائل القانونية وإعادة التفاوض مع االطراف المقابلة لتعزيز الموقف التشغيلي للشركة 

 بعة.  بالتالي، تعتقد اإلدارة أن استخدام افتراض مبدأ االستمرارية في اعداد القوائم المالية للشركة التابعة مالئما . التا
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 بيان االلتزام 
عايير تم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة للمجموعة وفقا  للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية والم

 واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. 

 أساس القياس 
من خالل الدخل الشامل  بالقيمة العادلة المالية الموجوداتوفقا لمبدأ التكلفة التاريخية، باستثناء أعدت هذه القوائم المالية الموحدة 

 المالية المشتقة المحملة بالقيمة العادلة.  واتاألد، واآلخر

 العملة الوظيفية وعملة العرض 
المالية المعروضة باللاير السعودي وقد تظهر هذه القوائم المالية باللاير السعودي وهو العملة الوظيفية للمجموعة. جميع المعلومات 

 تم تقريبها ألقرب ألف لاير سعودي ما لم يذكر خالف ذلك.

 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة  

يرادات يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إجراء األحكام والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر على مبالغ اإل
والمصاريف والموجودات والمطلوبات المسجلة واإلفصاحات المرفقة، واالفصاح عن االلتزامات المحتملة. وقد يترتب عن عدم 
التأكد من هذه االفتراضات والتقديرات نتائج قد تتطلب إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات المتأثرة 

 مستقبلية.بذلك في الفترات ال
 . 1االستمرارية، التفاصيل المتعلقة بها ضمن اإليضاح  أمبد تقييم الجوهرية األحكام تتضمن

 التقديرات واالفتراضات 
تم أدناه عرض االفتراضات األساسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية األخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ إعداد القوائم 

والتي لها تأثير جوهري يؤدي إلى إجراء تعديل جوهري على القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية المالية، 
القادمة. قامت المجموعة بإجراء االفتراضات والتقديرات بناء على المؤشرات المتاحة بتاريخ إعداد القوائم المالية الموحدة. وعلى 

االفتراضات القائمة المتعلقة بالتطورات المستقبلية قد تتغير نتيجة للتغيرات في السوق أو ظروف الرغم من ذلك، فإن الظروف و
خارجة عن سيطرة المجموعة. يتم عكس هذه التغيرات في االفتراضات عند حدوثها. يتم تضمين المعلومات بشأن االفتراضات 

 وعدم التيقن الجوهري في المجاالت التالية:
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 األعمار االنتاجية والقيم المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات 
يتم تحديد هذه   المجموعة بتحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات واآلالت والمعدات ألغراض حساب االستهالك.تقوم إدارة 

التقديرات بعد األخذ في االعتبار االستعمال المتوقع للموجودات أو التلف الطبيعي. وتقوم اإلدارة بفحص القيمة المتبقية واألعمار 
مصروفات االستهالك المستقبلية في حال اعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات  االنتاجية سنويا ، ويتم تعديل

 السابقة.
 

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

ار العوامل، على سبيل المثال ال الحصر، تقديم نماذج عمل أو تقنية جديدة من ُمَصنّ ع محدد ومبيعات سابقة تلك الخسائر االخذ باالعتب
 وظروف السوق الحالية والمتوقعة.

 
 مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية 

التجارية. يتم في األصل تحديد مصفوفة تستخدم المجموعة مصفوفة مخصص لحساب خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة 
المخصص على أساس معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظتها. وتقوم المجموعة بمعايرة المصفوفة لتعديل الخبرة السابقة في 

ها وإجراء تحليل خسائر االئتمان بالمعلومات المستقبلية. وبتاريخ كل تقرير مالي، يتم تحديث معدالت التعثر السابقة التي تم مالحظت
 للتغيرات في التقديرات المستقبلية.  

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

قتصادية المتوقعة كما أن خسائر االئتمان إن مبلغ خسائر االئتمان المتوقعة حساس للغاية تجاه التغيرات في األحوال والظروف اال
السابقة الخاصة بالمجموعة والظروف االقتصادية المتوقعة قد ال تكون مؤشرا على التعثر الفعلي للعميل في المستقبل. وقد تم 

وعة في اإليضاح اإلفصاح عن المعلومات المتعلقة بخسائر خسائر االئتمان المتوقعة بشأن الذمم المدينة التجارية الخاصة بالمجم
(32.) 
 

 المخصصات 
يتم إثبات المخصصات عند وجود التزامات حالية )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أحداث سابقة، والتي يمكن قياسها 

خصصات بشكل موثوق به، وأنه من المحتمل ان يتطلب األمر استخدام موارد تنطوي على منافع اقتصادية لسداد االلتزام. تحدد الم
عن طريق خصم التدفقات النقدية المستقبلية المتوقعة بمعدل ما قبل الضريبة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الوقتية للمال 

 والمخاطر المتعلقة بااللتزام. يتم إدراج عكس قيد الخصم كتكلفة تمويل.
 

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية 
ريخ كل تقرير أو أكثر تكرارا ، إذا ما وجدت أحداث أو تغيرات في الظروف، بتقييم ما إذا كان هناك أي مؤشر تقوم المجموعة في تا 

على احتمال تعّرض الموجودات النخفاض في قيمتها. وفي حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا  إجراء االختبار السنوي 
وم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. وتتمثل قيمة األصل القابلة للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تق

 لالسترداد في القيمة العادلة لألصل أو للوحدة المولدة للنقد ناقصا تكاليف البيع أو القيمة من االستخدام، أيهما أعلى، ويتم تحديدها
ت نقدية واردة ومستقلة إلى حد كبير عن التدفقات النقدية للموجودات األخرى لكل أصل على حدة، إال إذا كان األصل ال يحقق تدفقا 

 أو مجموعة من الموجودات.  
 

 وفي حالة زيادة القيمة الدفترية لأل صل أو الوحدة المحققة للنقد عن القيمة القابلة لالسترداد، فإن األصل يعتبر منخفض القيمة ويخفض
وعند تقدير القيمة الحالية، يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باستخدام إلى القيمة القابلة لالسترداد له. 

معدل الخصم لما قبل الضريبة والذي يعكس تقديرات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المالزمة لألصل. عند تحديد 
السوق القابلة للمالحظة أو، في حال عدم وجود أسعار السوق القابلة   أسعار  مثلستخدام مصدر  البيع يتم ا  تكاليفالقيمة العادلة ناقصا   

للمالحظة، األسعار التقديرية لموجودات مماثلة أو في حال عدم وجود أسعار تقديرية، لموجودات مماثلة متاحة، ثم تستند إلى حسابات 
 التدفقات النقدية المستقبلية المخصومة.

 
 برنامج المنافع المحددة 

تكلفة برنامج المنافع المحددة والقيمة الحالية لاللتزام باستخدام تقييمات اكتوارية. يتضمن التقييم االكتواري إجراء العديد  يتم تحديد
من االفتراضات التي قد تختلف عن التطورات الفعلية في المستقبل. وهذا يتضمن تحديد معدالت الخصم ومعدالت زيادة الرواتب 

ونتيجة التعقيدات الخاصة بعملية  (.ت وحركة الموظفين )أي حركة التوظيف/انهاء الخدمات/االستقاالتفي المستقبل ومعدل الوفيا 
التقييم وطبيعتها طويلة األجل، فإن التزام المنافع المحددة يمتاز بحساسية عالية تجاه التغيرات في تلك االفتراضات. تتم مراجعة 

  جميع االفتراضات في تاريخ التقرير المالي.
 

إن المعيار األكثر عرضة للتغير هو معدل الخصم. عند تحديد معدل الخصم المالئم، تأخذ اإلدارة في االعتبار أن عوائد السوق تستند 
إلى سندات شركة / حكومة عالية الجودة. يتم تحديد معدل الوفيات بناء على جداول الوفيات المتاحة للجمهور في الدول المعنية. 

الوفيات هذه إلى التغيير فقط من وقت آلخر وفقا  للتغيرات الديموغرافية. يتم تحديد الزيادات المستقبلية في الرواتب تخضع جداول 
على أساس معدالت التضخم المستقبلية المتوقعة للبلدان المعنية. تم تقديم تفاصيل إضافية حول التزامات المنافع المحددة في إيضاح 

(17.)  
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 (  19تأثير فيروس كورونا الُمستََجد )كوفيد 
( على أنه جائحة مستمرة في االنتشار 19-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كرونا المستجد )كوفيد2020في مارس 

ذت الحكومات عدة م، اخ 2020ديسمبر  31في جميع أنحاء العالم بما في ذلك المملكة العربية السعودية. خالل السنة المنتهية في 
مبادرات للحد من تفشي الفيروس، واشتملت هذه المبادرات على قيود السفر وتجمعات الناس وتطبيق الجحر في أوقات محددة. وقد 
أدى ذلك إلى إغالق العديد من الشركات غير الضرورية حتى إشعار آخر. بالنظر إلى هذه العوامل، أجرت إدارة المجموعة تقييما  

لم يكن هناك تأثير  المالية،ى عمليات المجموعة ككل وجوانب العمل وقد خلصت إلى أنه في تاريخ إصدار هذه القوائم للتأثير عل
، وال يتطلب ذلك عمل تغييرات جوهرية على األحكام 19-سلبي عكسي جوهري على عمليات المجموعة وأعمالها نتيجة جائحة كوفيد

 واالفتراضات والتقديرات الرئيسية.

 . 19أثر أنشطة المجموعة بشكل جوهري بالقيود المفروضة بسبب كوفيد لم تت

حتى تاريخه في هذه القوائم المالية. يعمل المركز المالي القوي بما في ذلك  19كوفيد  جائحة لـ  تم بيان اآلثار المالية والتشغيلية 
تاريخه واستمرارية األنشطة في التأكيد على أن لدى االنشطة واإلجراءات التي اتخذتها المجموعة حتى  وطبيعةالوصول إلى النقد 

أن يؤدي إلى   يمكن  الحالي. إال أن عدم التيقن 19المجموعة القدرة على االستمرار ومواجهة التحديات التي سببتها آثار جائحة كوفيد  
نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي  إلى والتقديرات االفتراضات فيتغير مستقبلي 

ستتأثر في الفترات المستقبلية. وبما أن الموقف يتطور بسرعة وبمزيد من الضبابية حول المستقبل فإن اإلدارة سوف تستمر في تقييم 
 التأثير بناء  على التطورات المنظورة.

 
 اسبية الهامة ملخص السياسات المح -3
 

فيما عدا تطبيق المعايير الجديدة عند اعداد هذه القوائم المالية الموحدة  ثابت،تم تطبيقها بشكل  التي المحاسبيةفيما يلي السياسات 
 عند اعداد هذه القوائم المالية الموحدة.  4كما هو مفصح في اإليضاح 
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م. تتحقق السيطرة 2020ر  ديسمب  31تتكون القوائم المالية الموحدة للمجموعة من القوائم المالية للشركة االم وشركتها التابعة كما في  
عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة المستثمر فيها، ولديها 

 المقدرة في التأثير على العوائد 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(.
 شركة المستثمر فيها.التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من خالل عالقتها بال •
 المقدرة على استخدام نفوذها على المنشاة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها. •
 

وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييدا  لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى المجموعة أقل 
مماثلة في الشركة المستثمر فيها، تأخذ المجموعة بعين االعتبار كافة الحقائق والظروف من األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق 

 المتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها، ويشمل ذلك:
 الترتيب التعاقدي مع اآلخرين ممن يحق لديهم التصويت في الشركة المستثمر بها. •
 ة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.الحقوق الناتج  •
 حقوق التصويت وحقوق التصويت المحتملة للمجموعة. •
 

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير 
لسيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند حصول الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر ا

المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد المجموعة هذه السيطرة على الشركة التابعة. 
لسنة في القوائم المالية الموحدة تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة المستحوذ عليها أو المستبعدة خالل ا

 اعتبارا  من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة على الشركة التابعة.

يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للمجموعة والحصص 
 يطرة، إن وجدت، حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد تؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير المسيطرة.غير المس

وعند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم المالية الموحدة للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها المحاسبية والسياسات 
والمطلوبات وحقوق الملكية واإليرادات والمصروفات والتدفقات النقدية المتعلقة  المالية للمجموعة. يتم استبعاد جميع الموجودات 

بالمعامالت ما بين شركات المجموعة بالكامل عند التوحيد. يتم اعتبار أي تغير في حصص الملكية في الشركة التابعة، بدون فقدان 
  السيطرة، كمعاملة حقوق ملكية. 
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وفيما إذا فقدت المجموعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد الموجودات )بما فيها الشهرة( والمطلوبات والحصة غير 
المسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق الملكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة 

مارات المحتفظ بها بالقيمة العادلة. تتكون هذه القوائم المالية الموحّدة من القوائم المالية للشركة األم وشركاتها الموحدة. يتم إثبات االستث
 . يتم إعداد القوائم المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير المالي للشركة االم.  1التابعة كما هو مبين في اإليضاح 

 
 تجميع األعمال والشهرة  3-2
المحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من الثمن المحول، والذي يتم قياسه  تتم

بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها. بالنسبة لكل عملية من عمليات 
ر المجموعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق الملكية غير المسيطرة في الشركة المستحوذ عليها بالقيمة تجميع األعمال، تقر

العادلة أو بالحصة التناسبية في صافي الموجودات القابلة للتمييز للشركة المستحوذ عليها. تقيد تكاليف االستحواذ المتكبدة كمصاريف 
 رية.وتدرج ضمن المصاريف العمومية واإلدا

 
وعند قيام المجموعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير الموجودات والمطلوبات المالية التي تم التعهد بها من أجل التصنيف 
والتخصيص المالئم لها وفقا  للشروط التعاقدية والظروف االقتصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. يشتمل ذلك على فصل 

 ن أدوات مالية أخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة المستحوذ عليها. المشتقات المدرجة ضم
 

يتم إثبات الثمن المحتمل المراد تحويله من قبل الشركة المستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. يُقاس الثمن المحتمل المصنف 
( "األدوات المالية المقاسة بالقيمة العادلة 9ولي للتقرير المالي )كأصل أو مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق المعيار الد

 والتغيرات في القيمة العادلة المدرجة في قائمة الربح أو الخسارة.
 

 يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة )والتي تمثل الزيادة في إجمالي الثمن المحول ومبلغ حقوق الملكية غير المسيطرة الذي تم إثباته
وكذلك أية حصص مملوكة سابقا  بالزيادة عن صافي الموجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها والمطلوبات التي تم التعهد 

حالة زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات المستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، تقوم المجموعة بإعادة تقديرها  بها(. وفي
للتأكد من قيامها بصورة صحيحة بتحديد كافة الموجودات المستحوذ عليها وكافة المطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات 

المراد إثباتها بتاريخ االستحواذ. وإذا ما زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي الموجودات   المستخدمة في قياس المبالغ
 أو الخسارة الموحدة. الربح قائمةالمستحوذ عليها عن إجمالي العوض المحول، يتم إثبات األرباح في 

االنخفاض المتراكمة. ولغرض إجراء االختبار للتأكد من وجود انخفاض وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا  خسائر  
إلى كل وحدة أو مجموعة من  –اعتبارا  من تاريخ االستحواذ  –في القيمة، تخصص الشهرة المستحوذ عليها عند تجميع األعمال 

خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى  الوحدات المحققة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا
خاصة بالشركة المستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. وعندما تعتبر الشهرة جزءا  من الوحدة المحققة للنقد وجزءا  من العملية ضمن 

ح أو خسائر استبعاد الوحدة المستبعدة، عندئذ يتم إدراج الشهرة المتعلقة بالعملية المستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أربا 
 الوحدةالعملية. تقاس الشهرة المستبعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية المستبعدة والجزء المحتفظ به من 

 للنقد. المحققة
 
 مشتركة  ومشاريع زميلة االستثمارات في شركات    3-3

الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها المجموعة تأثيرا  هاما . يمثل التأثير الهام المقدرة على المشاركة في اتخاذ السياسات 
 . والقرارات المالية والتشغيلية للمنشآت المستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة المشتركة على تلك السياسات

 
المشروع المشترك هو شكل من أشكال الترتيبات المشتركة وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقا  
في صافي موجودات المشروع المشترك. تمثل السيطرة المشتركة المشاركة المتفق عليها تعاقديا  للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد 

 لقرارات بشأن األنشطة ذات العالقة الموافقة األطراف المشاركة في السيطرة باإلجماع.فقط عندما يتطلب اتخاذ ا
 

إن األمور المتخذة في االعتبار لتحديد التأثير الجوهري أو السيطرة المشتركة تكون مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على 
 والمشروع المشترك باستخدام طريقة حقوق الملكية.الشركات التابعة. يحتسب استثمار المجموعة في شركتها الزميلة 

 
وبموجب طريقة حقوق الملكية، يتم في األصل اثبات االستثمار في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك بالتكلفة. تعدل القيمة 

يلة أو المشروع الدفترية لالستثمار وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة الزم
المشترك منذ تاريخ االستحواذ. تدرج الشهرة المتعلقة بالشركة الزميلة أو المشروع المشترك في القيمة الدفترية لالستثمار، وال يتم 

 اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة مستقلة. 
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 
 )تتمة(  مشتركة مشاريعشركات زميلة و االستثمارات في   3-3
 

تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو المشروع المشترك. يتم إظهار أي تغير في 
للمجموعة. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي الدخل الشامل اآلخر لتلك المنشآت المستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر 

تغير مباشرة  ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو المشروع المشترك، تقوم المجموعة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق 
الت بين المجموعة والشركة ذلك، في قائمة التغيرات في حقوق الملكية. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير المحققة الناتجة عن المعام

 الزميلة والمشروع المشترك بقدر حصة المجموعة في الشركة الزميلة أو المشروع المشترك.
 

وبعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقوم المجموعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها 
شترك. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم المجموعة بتحديد فيما إذا كان هناك دليل موضوعي في شركتها الزميلة أو مشروعها الم

على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في الشركة الزميلة او المشروع المشترك. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم المجموعة 
ترداد للشركة الزميلة أو المشروع المشترك وقيمته الدفترية، وإثبات باحتساب مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالس

 الخسارة كـ "حصة في ربح شركة زميلة ومشروع مشترك" في قائمة الربح أو الخسارة.
 

تثمار وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة المشتركة على المشروع المشترك، تقوم المجموعة بقياس وإثبات االس
المحتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو المشروع المشترك عند فقدان التأثير الهام أو 

 السيطرة المشتركة والقيمة العادلة لالستثمار المحتفظ به وكذلك متحصالت االستبعاد في الربح أو الخسارة.
 

من الخسائر حصتها في الشركات الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة بما في ذلك عندما تتجاوز حصة المجموعة 
االستثمارات طويلة األجل إلى ال شيء، ويتم التوقف عن االعتراف بأي خسائر اضافية في الحدود االلتزام النظامي المقابل على 

 المجموعة.
 
 العمالت األجنبية  3-4

ا العملة الوظيفية للشركة األم. ولكل شركة من تم عرض القوائم  المالية الموحدة للمجموعة باللاير السعودي، والذي يعتبر أيض 
الشركات التابعة، تقرر المجموعة عملتها التشغيلية والبنود التي تتضمنها القوائم المالية لكل شركة والتي تُقاس باستخدام العملة 

طريقة التوحيد المباشر، وعند استبعاد العملية الخارجية، تعكس المكاسب أو الخسائر المعاد  الوظيفية. تقوم المجموعة باستخدام
 تصنيفها إلى الربح أو الخسارة الموحدة، المبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

 
 المعامالت واألرصدة   3-5

ة باألسعار الفورية للعملة الوظيفية المعينة بالتاريخ يتم، في األصل، تحويل المعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت المجموع
بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف  المقومة النقديةالذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة أوال لإلثبات. يتم تحويل الموجودات والمطلوبات 

أو خسارة،  كربح النقديةداد أو تحويل البنود الناتجة عن س الفروقات تدرجالمالي.  التقرير تاريخالفورية للعملة الوظيفية السائدة في 
المجموعة في العمليات األجنبية. ويتم االعتراف بها في  باستثناء البنود النقدية المخصصة كجزء من تغطية مخاطر صافي استثمار

خسارة في قائمة الربح او الدخل الشامل اآلخر إلى حين بيع صافي االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف المبلغ المتراكم إلى الربح أو ال
الخسارة الموحدة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ 

يل السائدة بالتاريخ الذي المعامالت األولية. تحول البنود غير النقدية التي تم قياسها بالقيمة العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحو
العتراف يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة الربح أو الخسارة الناشئة عن تحويل البنود غير النقدية المقاسة بالقيمة العادلة وفقا  ل

 بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للبند.
 
 العمليات األجنبية  3-6

الموجودات والمطلوبات للعمليات األجنبية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ، إلى اللاير يتم تحويل 
السعودي بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير المالي. يتم تحويل توزيعات االرباح المستلمة من الشركات الزميلة األجنبية بسعر 

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

عند استبعاد عملية اجنبية، يتم تحويل المبلغ ذي العالقة المتعلق باحتياطي الترجمة إلى قائمة الربح أو الخسارة الموحدة كجزء من 
زئي )دون زوال السيطرة( لشركة تابعة تتضمن عملية اجنبية فإن الجزء ذي  الربح أو الخسارة نتيجة االستبعاد. عند االستبعاد الج 

 العالقة بهذا المبلغ المتراكم يعود إلى الحصة غير المسيطرة. 
 

إن أرباح أو خسائر الصرف األجنبي الناتجة عن البنود النقدية مستحقة االستالم من عملية أجنبية أو مستحقة الدفع لعملية أجنبية أو 
نتيجة تسوية غير مخطط لها أو غير محتملة في المستقبل المنظور والتي تعتبر من حيث الجوهر جزءا  من صافي استثمار في عملية 

  أجنبية يتم تسجيلها في احتياطي التحويل الصرف األجنبي من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 ملخص السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(  -3
 
 ات والمطلوبات كمتداولة أو غير متداولة تصنيف الموجود 3-7
 

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

 وذلك:

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

 حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة.في  •

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

عندما تكون نقد وما حكمه فيما لم تكن هناك قيود على استبدالها أو استخدامها لسداد أي مطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر   •
 شهرا  بعد فترة التقرير المالي.

 
 ميع الموجودات األخرى كموجودات غير متداولة.تصنف ج 

 
 المطلوبات 

 تعتبر المطلوبات متداولة وذلك:
 عندما يتوقع سدادها خالل دورة العمليات العادية، •
 في حالة اقتنائها بشكل أساسي ألغراض المتاجرة. •
 عندما تستحق السداد خالل اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالية، أو •
 غير مشروط لتأجيل سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهرا  بعد الفترة المالية.عند عدم وجود حق  •
 

 تصنف المجموعة كافة المطلوبات االخرى كمطلوبات غير متداولة.
 
 الممتلكات واآلالت والمعدات  3-8
 

 االعتراف والقياس 
 لمتراكم وخسائر انخفاض القيمة المتراكمة. تقاس بنود الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك ا

ة تتضمن التكلفة المصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة الموجودات التي يتم إنشائها ذاتيا  تكلفة المواد والعمال
أجله، وتكاليف التفكيك وإزالة المباشرة، وأي تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بإحضار الموجودات إلى العمل وفقاَ للغرض المحدد من 

 بعض البنود، وإعادة الموقع لحالته األصلية وتكاليف اقتراض موجودات مؤهلة. 
 

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

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

 للممتلكات واآلالت والمعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 

 التكاليف الالحقة
ثبات التكلفة المتعلقة باستبدال جزء من أي بند من بنود الممتلكات والمعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من المحتمل تدفق يتم إ

ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به. يتم إلغاء االعتراف  المجموعة،المنافع االقتصادية المستقبلية المتضمنة في ذلك الجزء إلى 
بالقيمة الدفترية للبند المستبدل. يتم 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   تسجل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة

 تكون جاهزة لالستخدام المرجو منها.
 

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

 تكلفة األصل أو أي مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصا  قيمته المتبقية. 
 

سط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل يتم االعتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة على أساس الق
جزء من الممتلكات والمعدات. يستهلك كل من الموجودات المؤجرة وتكلفة تطوير األرض المستأجرة والمبنى على األرض المستأجرة 

ى ملكيتها في نهاية مدة عقد أيهما أقصر إلى في حال التأكد بان الشركة ستحصل عل -على مدى فترة عقد اإليجار والعمر االنتاجي 
  اإليجار. ال يتم استهالك األراضي.
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  3-8
 

قبلي. فيما تتم مراجعة طرق االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم المتبقية على األقل مرة سنويا ، ويتم تعديلها عند الحاجة بأثر مست
 يتعلق بالنقاش الخاص بتقييم االنخفاض في قيمة الممتلكات والمعدات. فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة: 

 
 السنوات  الوصف 
 50-15 مباني

 20 - 4 مكائن ومعدات وسيارات
 10 - 4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية 

 
 المشروعات قيد االنشاء 
التنفيذ بالتكلفة وتتضمن تكلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة. ال يتم استهالك المشاريع تحت  تقاس المشاريع تحت 

التنفيذ والتي سوف يتم استخدامها من قبل المجموعة حتى تصبح جاهزة لالستخدام حيث يتم تحويلها إلى الممتلكات، واآلالت 
  ام.والمعدات أو عقارات استثمارية حسب طبيعة االستخد

 
 الموجودات غير الملموسة  3-9

تقاس الموجودات غير الملموسة المستحوذ عليها بصورة مستقلة عند االعتراف األولي بالتكلفة. تمثل تكلفة الموجودات غير الملموسة 
المستحوذ عليها في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقيد الموجودات غير الملموسة  

إلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكمة. ال تتم رسملة الموجودات غير الملموسة المطورة داخليا ، فيما عدا بالتكلفة ناقصا  ا
تكاليف التطوير المرسملة، وتدرج المصاريف ذات العالقة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تم تكبدها بها. يتم تقييم األعمار 

ة إما بعمر محدد او غير محدد. تطفأ الموجودات غير الملموسة التي لها عمر محدد على مدى االنتاجية للموجودات غير الملموس
األعمار اإلنتاجية المقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند وجود دليل يشير إلى حدوث هذا 

ة التي لها عمر إنتاجي محدد مرة واحدة على األقل في نهاية االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء الموجودات غير الملموس
كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي المتوقع أو الطريقة المتوقعة الستهالك المنافع االقتصادية المستقبلية التي 

ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات المحاسبية. محاسبيا  وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم،    –تضمنها األصل  
تدرج مصروفات إطفاء الموجودات غير الملموسة التي لها عمر انتاجي محدد في قائمة الربح أو الخسارة كمصروف وبما يتماشى 

 مع وظيفة الموجودات غير الملموسة. 
 

م اختبارها سنويا  للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها ال يتم إطفاء الموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر محدد، بل يت
بشكل منفصل أو على مستوى الوحدة المحققة للنقد. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير الملموسة التي ليس لها عمر إنتاجي 

زال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير من "عمر غير محدد سنويا  وذلك للتأكد فيما إذا كان التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال ي
 غير محدد" إلى "عمر محدد" على أساس مستقبلي.

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

األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات الموجودات غير الملموسة اقتصادية مستقبلية من استخدامها أو استبعادها. تدرج 
 )المحتسبة بالفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة. 

 
 تكاليف األبحاث والتطوير 

ير الناتجة عن مشروع معين كأصل غير ملموس يتم تسجيل تكاليف األبحاث كمصروف حال تكبدها. يتم إثبات مصاريف التطو
 عندما يكون بإمكان المجموعة إظهار ما يلي:

 
 الجدوى الفنية إلكمال األصل غير الملموس كي يكون األصل جاهزا  لالستخدام أو البيع،  •

 نيتها لإلكمال ومقدرتها وعزمها على استخدام أو بيع األصل،  •

 تقبلية،كيفية تحقيق األصل لمنافع اقتصادية مس •

 مدى توفر الموارد إلكمال األصل. •

 المقدرة على قياس المصاريف بصورة موثوق بها أثناء التطوير  •
 

وبعد اإلثبات األولي لمصاريف التطوير كأصل، يقيد األصل بالتكلفة ناقصا  اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة. 
التطوير وان يصبح األصل متاحا  لالستخدام.  ويتم اطفاؤه طوال فترة المنافع المستقبلية المتوقعة.  يبدأ اطفاء األصل عند اكتمال 

  سجل االطفاء في تكلفة المبيعات.  وخالل فترة التطوير، يتم إجراء اختبار لألصل سنويا  للتأكد من وجود انخفاض في قيمته.
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 العقارات االستثمارية  3-10

العقارات االستثمارية هي الممتلكات المحتفظ بها إما لتحصيل إيرادات إيجار أو لزيادة رأس المال أو كليهما، ولكنها ليست للبيع 
 ضمن دورة األعمال العادية أو خالل االستخدام في اإلنتاج أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات أو لألغراض اإلدارية.

 
العقارات االستثمارية بداية بالتكلفة بما فيها تكاليف المعامالت. تُسجل العقارات االستثمارية الحقا  بالتكلفة، بعد خصم االستهالك    تقاس

المتراكم وخسائر االنخفاض المتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من العقارات االستثمارية 
قتراض المتعلقة بالمشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وعندما يكون ضروريا  استبدال وتكاليف اال

أجزاء  هامة من العقارات االستثمارية على مراحل، فإن المجموعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات بصورة مستقلة ذات أعمار 
 لذلك. يتم إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة عند تكبدها.  إنتاجية محددة وتستهلك وفقا  

 
عند استبعادها )أي عند انتقال السيطرة إلى الجهة المستلمة( أو سحبها بصورة دائمة  إما  االستثماريةيتم التوقف عن إثبات العقارات 

ة مستقبلية من استبعادها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية من االستخدام وعدم توقع أي منافع اقتصادي
الربح أو الخسارة الموحدة في الفترة التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات. يتم تحديد مبلغ العوض، الواجب إدراجه في   قائمة  فيلألصل 

ستثمارية، وفق ا لمتطلبات تحديد سعر المعاملة الواردة في المعيار الدولي الربح أو الخسارة الناتج عن التوقف عن إثبات العقارات اال
 " اإليرادات من العقود مع العمالء".    -( 15للتقرير المالي )

 
 إلى االستثماريةتتم التحويالت إلى )من( العقارات االستثمارية فقط عند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من العقارات 

رات التي يستحوذ علها المالك، تعتبر التكلفة المفترضة بشأن المحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغير االستخدام. العقا 
وعندما تصبح العقارات المشغولة من قبل المالك عقارات استثمارية، تقوم المجموعة بالمحاسبة عن هذه العقارات طبقا  للسياسات 

 ات واآلالت والمعدات حتى تاريخ تغير االستخدام.المتبعة بشأن الممتلك
 
 عقود اإليجار   3-11

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

 
 المجموعة كمستأجر  

تقوم المجموعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجار، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات 
منخفضة القيمة. تقوم المجموعة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام 

 نية. الموجودات المع
 
 الموجودات حق االستخدام  (1

تقوم المجموعة بإدراج الموجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق استعمال الموجودات(.  تقاس 
قياس التزامات  موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصا  االستهالك المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة
 المتكبدة األوليةعقود اإليجار. تتضمن تكلفة الموجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار المسجلة والتكاليف المباشرة 

ودفعات اإليجار المدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على 
القسط الثابت على مدى فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات، أيهما أقصر. في حالة نقل ملكية األصل المؤجر   أساس
نهاية مدة عقد اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم احتساب االستهالك على مدى العمر  في المجموعةإلى 

في القيمة. يرجى الرجوع إلى القسم / األقسام المتعلقة  لالنخفاض أيضا  تخضع موجودات حق االستخدام االنتاجي المقدر لألصل. 
 باالنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية في السياسات المحاسبية.

 
 التزامات عقود اإليجار   (2

يمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة اإليجار. تشتمل في بداية عقد اإليجار، تقوم المجموعة بإدراج التزامات اإليجار الُمقاسة بالق
ا أي حوافز إيجار مستحقة االستالم ودفعات اإليجار  دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها( ناقص 

متبقية. كما تشتمل دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ما، والمبالغ المتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة ال
ا على سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد بصورة معقولة أن تمارسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد  أيض 

د على مؤشر اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة المجموعة لخيار اإلنهاء. يتم إثبات دفعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتم
أو معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتاج البضاعة( في الفترة التي يقع فيها الحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. عند احتساب 
القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم المجموعة معدل االقتراض المتزايد الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار نظرا  ألن معدل الفائدة 

 الفائدة،ني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء اإليجار، يتم زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة الضم
 وتُخفض لتعكس دفعات اإليجار المسددة.

 
اإليجار أو تغيير في دفعات إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة 

اإليجار )أي تغيير دفعات اإليجار المستقبلية نتيجة التغير في المؤشر أو المعدل المستخدم في تحديد تلك الدفعات(، أو وجود تغير   
  في التقييم الخاص بخيار شراء األصل األساسي.
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 اإليجار )تتمة( عقود   3-11
 
 عقود ايجار قصيرة األجل وعقود إيجار موجودات منخفضة القيمة  ( 3

تقوم المجموعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة بالمكائن والمعدات 
ا أو أقل من تاريخ بدء اإليج 12)أي عقود اإليجار التي تبلغ  ا اإلعفاء من إثبات شهر  ار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيض 

الموجودات منخفضة القيمة على عقود إيجار المعدات المكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إدراج دفعات اإليجار المتعلقة بعقود 
 ط الثابت على مدى فترة اإليجار.اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القس

 
 المجموعة كمؤجر 

يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم بموجبها المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع الجوهرية المصاحبة ألصل ما كعقود 
قد ايجار تشغيلي إلى القيمة إيجارات تشغيلي. تضاف التكاليف المباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي ع

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

 
 المخزون   3-12

أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تستند تكلفة  يمثل المخزون قطع الغيار والتوريدات األخرى. يتم قياس المخزن بالتكلفة
المخزون بصورة أساسية على مبدأ المتوسط المرجح وتتضمن النفقات المتكبدة القتناء المخزون والتكاليف األخرى المتكبدة إلحضاره 

رة األعمال العادية ناقصا  تكاليف اإلكمال للموقع وبحالته الراهنة. يمثل صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري خالل دو
عوامل مثل التلف واالخطاء   نتيجة  المخزونالمقدرة والتكاليف المقدرة الالزمة إلتمام عملية البيع. تسجل المجموعة مخصص لخسائر  

 الفنية والضرر المادي.
 
 النقد وما في حكمه  3-13

المالي الموحدة من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع / االستثمارات ذات يتكون النقد وما في حكمه في قائمة المركز 
السيولة العالية القصيرة األجل بمواعيد استحقاق ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت، والمتاحة للمجموعة دون أي قيود. وألغراض قائمة 

 في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع مرابحة.التدفقات النقدية الموحدة، يتكون النقد وما في حكمه من نقد 
 
 األدوات المالية   3-14

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

واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل تتكون الموجودات المالية للمجموعة من نقد وأرصدة بنكية وذمم مدينة تجارية 
اآلخر واستثمار في شركة زميلة ومستحق من جهات ذات عالقة ومطلوبات مالية تتكون من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية 

 وذمم دائنة تجارية وذمم دائنة أخرى.
 
 الموجودات المالية    (1
 

 االعتراف األولى والقياس 
 المالي، عند االعتراف األولي له على التصنيف لألصل الالحقالمالية عند االعتراف بالقيمة العادلة. يعتمد القياس    تقاس الموجودات

وما إذا كان يقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، أو بالقيمة العادلة من خالل الربح أو 
 الخسارة.
تصنيف الموجودات المالية عند االعتراف األولي بها على خصائص التدفقات النقدية التعاقدية لألصل المالي ونموذج أعمال يتوقف 

المجموعة إلدارتها. باستثناء الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي على عنصر مالي جوهري، فإن الشركة مبدئيا  تقوم بقياس األصل 
ائدا ، في حالة األصل المالي غير المصنف بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، تكاليف المعاملة. يتم المالي بقيمته العادلة ز

 (.15قياس الذمم المدينة التجارية التي ال تحتوي عنصر مالي جوهري بسعر المعاملة المحدد بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

بالتكلفة المطفأة أو القيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يجب أن ينتج عنه تدفقات  من أجل تصنيف األصل المالي وقياسه
نقدية والتي هي "فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم". يشار إلى هذا التقييم على أنه اختبار "فقط مدفوعات 

 م على مستوى األداة المالية.ألصل المبلغ أو فائدة على أصل المبلغ القائم" ويت
 

التي تتطلب تسليم الموجودات خالل الفترة الزمنية التي تنص عليها األنظمة أو  – يتم إثبات عمليات شراء أو بيع الموجودات المالية 
  اء أو بيع األ صل.بتاريخ التداول، أي التاريخ الذي تلتزم فيه المجموعة بشر –تلك المتعارف عليها بالسوق )المعامالت االعتيادية( 
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 القياس الالحق 
 لغرض القياس الالحق، تم تصنيف الموجودات المالية ضمن الفئات التالية:

 الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة  (أ
 الدخل الشامل اآلخرموجودات مالية مدرجة بالقيمة العادلة من خالل  (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: 

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

أن ينتج عن الشروط التعاقدية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تمثل فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على  •
 المبلغ األصلي القائم.

 
طفأة الحق ا باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي وتخضع لالنخفاض في القيمة. يتم االعتراف تقاس الموجودات المالية بالتكلفة الم

 عند التوقف عن إثبات األصل أو تعديله أو انخفاض قيمته.  الموحدة الخسارةباألرباح أو الخسائر 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   •

دية لألصل المالي، في تواريخ محددة، تدفقات نقدية تعد فقط دفعات من المبلغ األصلي والفائدة على أن ينشأ عن الشروط التعاق •
 المبلغ األصلي القائم.

 
بالنسبة ألدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، يتم إثبات دخل الفائدة وإعادة تقييم تحويل العمالت األجنبية 

القيمة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة وتحتسب بنفس طريقة الموجودات المالية المقاسة بالتكلفة المطفأة.   وخسائر االنخفاض في
التغير المتراكم في عن االعتراف بها، يتم تدوير  التوقف وعنديتم إثبات تغيرات القيمة العادلة المتبقية في الدخل الشامل اآلخر. 

 إلى الربح او الخسارة.  خل الشامل اآلخرالمدرج في الدالقيمة العادلة 
 

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

( 32ية بموجب معيار المحاسبة الدولي )مصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر عندما تستوفي تعريف حقوق الملك
 األدوات المالية: "العرض وعدم االحتفاظ بها للمتاجرة". يحدد التصنيف على أساس كل أداه على حده.

 
ال يعاد تدوير األرباح أو الخسائر الناتجة عن هذه الموجودات المالية مطلق ا إلى الربح أو الخسارة. يتم إثبات توزيعات األرباح 
كإيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة عند اإلقرار بأحقية دفعها، إال إذا كانت المجموعة تستفيد من هذه المتحصالت 

تكلفة األصل المالي، وفي هذه الحالة، تقيد هذه األرباح في الدخل الشامل اآلخر. إن أدوات حقوق الملكية المصنفة   كاسترداد جزء من
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ال تخضع لتقييم االنخفاض في القيمة. 

 
 الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة (ب

تشتمل الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة على الموجودات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والموجودات 
المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة أو الموجودات المالية التي يجب قياسها بالقيمة 

بشكل إلزامي. تصنف الموجودات المالية كـ "مقتناه ألغراض المتاجرة" في حالة اقتنائها لبيعها أو إعادة شراؤها في المستقبل العادلة  
القريب. كما تصنف المشتقات، بما في ذلك المشتقات المدرجة ضمن أدوات مالية أخرى منفصلة كـ "مشتقات مقتناة ألغراض 

ة تغطية فعالة. يتم تصنيف وقياس الموجودات المالية ذات التدفقات النقدية التي ال تعد فقط دفعات المتاجرة" ما لم يتم تخصيصها كأدا
من المبلغ األصلي والفائدة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بصرف النظر عن نموذج األعمال. وعلى الرغم من الضوابط 

و بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كما هو مبين أعاله، يمكن تخصيص المتعلقة بتصنيف أدوات الدين بالتكلفة المطفأة أ
أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة عند اإلثبات األولي إذا كان القيام بذلك يزيل أو يقلص بشكل كبير من عدم 

 التماثل المحاسبي. 
 

من خالل الربح أو الخسارة في قائمة المركز المالي الموحدة بالقيمة العادلة، ويدرج صافي  تقيد الموجودات المالية بالقيمة العادلة
  التغيرات في القيمة العادلة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. 
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 تقييم نموذج األعمال 
المجموعة بتقييم الهدف من نموذج األعمال الذي يتم فيه االحتفاظ باألصل على مستوى المحفظة ألن ذلك يعكس أفضل طريقة تقوم 

 إلدارة األعمال وتقديم المعلومات إلى اإلدارة. تتضمن المعلومات ما يلي:

ص، فيما إذا كانت استراتيجية اإلدارة العمل على ضوء السياسات واألهداف المبينة للمحفظة وتطبيق تلك السياسات. وبشكل خا  •
تركز على تحقيق إيرادات العمولة المتعاقد عليها، والحفاظ على معدل عمولة معين، ومطابقة مدة الموجودات المالية مع مدة  

 المطلوبات التي تمولها تلك الموجودات أو تحقيق التدفقات النقدية من خالل بيع الموجودات،

 ظة وإرسال تقارير بشأنها إلى إدارة المجموعة.كيفية تقييم أداء المحف •

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

و التدفقات النقدية كيفية تعويض مدراء األعمال، أي إذا ما استند التعويض على القيمة العادلة للموجودات التي تمت إدارتها أ •
 التعاقدية التي تم تحصيلها، و

تكرار وكمية وتوقيت المبيعات في الفترات السابقة وأسباب المبيعات والتوقعات بشأن أنشطة المبيعات المستقبلية. إال أن  •
المجموعة لهدفها في المعلومات حول أنشطة المبيعات ال تعتبر منفصلة، ولكن تعتبر جزءا  من التقييم الشامل عن كيفية تحقيق 

 إدارة الموجودات المالية وكيفية تحقيق التدفقات النقدية.
 

يستند تقييم نموذج األعمال على السيناريوهات المتوقعة بصورة معقولة دون األخذ في االعتبار سيناريوهات "األسوأ" أو "تحت 
بطريقة مختلفة عن التوقعات األصلية للمجموعة، فإن المجموعة ال ضغط العمل". إذا تحققت التدفقات النقدية بعد االعتراف األولي 

تغير تصنيف الموجودات المالية المتبقية المحتفظ بها في نموذج األعمال، ولكن يتم دمج هذه المعلومات عند عمل تقييم للموجودات 
لية المحتفظ بها للمتاجرة والتي يتم تقييم أدائها على المالية ـ المستحدثة أو المشتراة حديثا  ـ في المستقبل. يتم قياس الموجودات الما 

 أساس القيمة العادلة بالقيمة العادلة من خالل قائمة الدخل ألنها ليست محتفظ بها لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وال محتفظ بها لتحصيل
 تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

 
النقدية التعاقدية هي فقط مدفوعات ألصل المبلغ أو الربح على أصل المبلغ )"ضوابط مدفوعات أصل  تقييم ما إذا كانت التدفقات 

 المبلغ أو ربح على أصل المبلغ"( 
ة ألغراض 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 للمال، وا
 األخرى )مثل مخاطر السيولة والتكاليف اإلدارية(، إضافة لهامش الربح.

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

التعاقدية لألداة. ويشمل ذلك ما إذا كان األصل المالي يشتمل على شرط تعاقدي يمكن أن يغير توقيت أو مبلغ التدفقات النقدية التي 
 ال تستوفى هذا الشرط. وعند عمل التقييم، تأخذ المجموعة في اعتبارها:

 ؤدي لتغيير مبلغ وتوقيت التدفقات النقدية،األحداث الطارئة التي قد ت •

 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 •

 عديل الدوري لمعدالت الربح. والمزايا التي تؤدي لتعديل ثمن القيمة المالية للوقت، أي الت •
 
 ( المطلوبات المالية 2
 

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

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

 
 القياس الالحق 

  يعتمد قياس المطلوبات المالية على تصنيفها كما هو موضح أدناه:
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 المطلوبات المالية بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة 
العادلة من خالل الربح أو الخسارة على المطلوبات المالية المقتناة ألغراض المتاجرة والمطلوبات تشتمل المطلوبات المالية بالقيمة 

المالية المخصصة عند االعتراف االولي بها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة. تصنف المطلوبات المالية كـ "مقتناة ألغراض 
 ها في المستقبل القريب.المتاجرة" في حال تم تكبدها لغرض إعادة شرائ

 
يتم إثبات أرباح أو خسائر المطلوبات المقتناة ألغراض المتاجرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة. يتم تخصيص المطلوبات 
الة المالية المخصصة عند االثبات األولي لها بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة بتاريخ االعتراف األولي، وذلك فقط في ح

 (. 9الوفاء بالمعايير التي نص عليها المعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 المطلوبات المالية بالتكلفة المطفأة   
م بعد االعتراف األولي، تقاس المطلوبات المالية، التي ال تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة، بالتكلفة المطفأة باستخدا

لفعّال. يتم إدراج األرباح والخسائر الناتجة عن عكس قيد تكلفة الفائدة من خالل اطفاء معدل الفائدة الفعال طريقة معدل الفائدة ا
 قائمة الربح او الخسارة الموحدة. في بالمطلوباتوعندما يتم إلغاء االعتراف 

 
تعاب أو التكاليف التي تعتبر جزءا  ال يتجزأ تحسب التكلفة المطفأة بعد األخذ بعين االعتبار العالوة أو الخصم عند الشراء وكذلك األ

 من معدل الفائدة الفعال. ويدرج إطفاء معدل الفائدة الفعلي كتكاليف تمويل في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
 
 ( إلغاء االعتراف 3
 

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

 من قائمة المركز المالي الموحدة للمجموعة( عند:
 

 انتهاء الحق في استالم التدفقات النقدية من األصل، أو •

كامل إلى طرف آخر قيام المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو التعهد بسداد التدفقات النقدية المستلمة بال •
دون أي تأخير وفق "ترتيبات تمرير" وإذا ما )أ( قامت المجموعة بتحويل كافة المخاطر والمنافع المصاحبة لأل صل، أو )ب( لم  
 تقم المجموعة بالتحويل أو اإلبقاء على معظم المنافع والمخاطر المصاحبة لألصل، ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.

 
ت التي تقوم فيها المجموعة بتحويل حقوق استالم التدفقات النقدية من األصل أو إبرام اتفاقية تمرير ، فإنه يجب عليها وفي الحاال

تقييم فيما إذا وألي مدى قامت باالحتفاظ بالمنافع والمخاطر المصاحبة للملكية. وفي الحاالت التي ال يتم فيها تحويل أو اإلبقاء على 
ع المصاحبة لألصل أو لم يتم فيها تحويل السيطرة على األ صل، تستمر المجموعة في إثبات األصل بقدر معظم المخاطر والمناف

ارتباط ها المستمر به. وفي تلك الحالة، تقوم المجموعة أيضا  بإثبات المطلوبات المصاحبة لها. يتم قياس الموجودات المحولة 
 س الحقوق وااللتزامات التي أبقت عليها المجموعة.والمطلوبات المصاحبة لها وفق نفس األساس الذي يعك

 
يتم قياس االرتباط المستمر الذي يكون على شكل ضمان على الموجودات المحولة بالقيمة الدفترية األصلية للموجودات أو الحد 

 األقصى للمبلغ الذي يجب على المجموعة دفعه، أيهما أقل.
 

 المطلوبات المالية 
اثبات المطلوبات المالية عند سداد االلتزام المحدد في العقد أو إلغائه أو انتهاء مدته. وعند استبدال التزام مالي موجود  يتم التوقف عن  

بآخر من نفس المقرض حسب شروط مختلفة تماما  أو تعديل شروط االلتزام الحالي بشكل جوهري، فإن مثل هذا االستبدال أو التعديل 
يد لاللتزام المالي األصلي مع االعتراف بااللتزام الجديد. يتم اثبات الفرق بين القيم الدفترية المعنية في قائمة يتم التعامل معه كإلغاء ق

 الربح أو الخسارة الموحدة.
 
 ( مقاصة األدوات المالية 4

عند وجود حق نظامي ملزم تتم مقاصة الموجودات المالية والمطلوبات المالية وتدرج بالصافي في قائمة المركز المالي الموحدة فقط  
لمقاصة المبالغ المثبتة وعند وجود نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات 

  في آن واحد.
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 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وغير المالية  3-15
 

 ات المالية الموجود
مالي ما او  أصلمالي بإجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخفاض في قيمة  تقرير كلبتاريخ  المجموعة،تقوم 

مجموعة من الموجودات المالية. يعتبر األصل المالي أو مجموعة من الموجودات المالية منخفضة القيمة في حالة وجود دليل 
بعد االثبات األولي لألصل )"حدث خسارة" تم تكبده( وأن حدث  أكثرموضوعي على وجود االنخفاض نتيجة لوقوع حدث واحد او 

ات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل المالي او لمجموعة الموجودات المالية التي يمكن قياسها بشكل موثوق الخسارة يؤثر على التدفق
مالية جوهرية،  صعوبات يواجهونالقيمة على وجود مؤشرات بأن المدين أو مجموعة من المدينين  في االنخفاضبه. يشتمل دليل 

أو احتمال الدخول في االفالس او اعادة هيكلية مالية أخرى، وعندما تشير البيانات عجز أو إخفاق في سداد الفائدة أو أصل المبلغ، 
القابلة للمالحظة إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات المالية المستقبلية التقديرية مثل التغيرات في الظروف االقتصادية 

 المرتبطة بحاالت التعثر في السداد.
 

ص خسائر االئتمان المتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير المقتناة بالقيمة العادلة من خالل الربح أو تقوم المجموعة بإثبات مخص
المدينة التجارية، تستخدم المجموعة الطريقة المبسطة عند احتساب خسائر االئتمان المتوقعة. عليه، ال تقوم  للذمم بالنسبةالخسارة. 

تمان ولكن تقوم بدال  من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناء  على خسائر االئتمان المتوقعة المجموعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئ
تقرير مالي. قامت المجموعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استناد ا إلى الخبرة السابقة في خسائر االئتمان،   كل  بتاريخعلى مدى العمر  

 ن والبيئة االقتصادية.والتي يتم تعديلها وفقا  للعوامل المستقبلية الخاصة بالمديني
 

ا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد لمدة  ا. لكن في بعض الحاالت، يمكن  90تعتبر المجموعة األصل المالي متعثر  يوم 
ا عندما تشير المعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير المحتمل أن تستلم ا اعتبار األصل المالي متعثر  المجموعة   للمجموعة أيض 

المبالغ التعاقدية القائمة 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 

قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفي تقوم المجموعة، بتاريخ إعداد كل 
حالة وجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا  إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم المجموعة 

ايهما اعلى،  -مة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة المحققة للنقدبتقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل. تمثل القي
سوق ناقصا  تكاليف االستبعاد والقيمة قيد االستعمال. يتم تحديد القيمة العادلة ناقصا  تكاليف االستبعاد باألخذ في االعتبار معامالت ال

ت، يتم استخدام طريقة تقييم مالئمة. يتم تقييم القيمة قيد االستعمال بخصم التدفقات األخيرة. وفي حالة عدم إمكانية تحديد هذه المعامال
لمال النقدية المستقبلية التقديرية لقيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم لما قبل الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية ل

ابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير والمخاطر المتعلقة باألصل. يتم تحديد القيمة الق
عن الموجودات األخرى أو مجموعة الموجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة المحققة للنقد عن 

 ض إلى القيمة القابلة لالسترداد.القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يعتبر األصل منخفض القيمة، ويخف
 

يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة المعترف 
قد، ومن ثم يتم تخفيض بها والمتعلقة بالوحدة المحققة للنقد مبدئيا  لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موزعة على الوحدات المحققة للن

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

يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده محققة للنقد )أو مجموعة الوحدات المحققة للنقد( التي 
القابلة لالسترداد للوحدة المحققة للنقد عن قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض في تتعلق بها الشهرة. وعندما تقل القيمة  

 القيمة. ال يمكن عكس قيد خسائر االنخفاض في الشهرة في الفترات المستقبلية.
 
 المخصصات  3-16

ويكون هناك احتمال أن يُطلب من  تُدرج المخصصات عندما يكون لدى المجموعة التزام )نظامي أو ضمني( ناشئ عن حدث سابق
المجموعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج المجموعة تجسد منافع اقتصادية ويكون باإلمكان إجراء 

موجب تقدير يعتد به لمبلغ االلتزام. وفي الحاالت التي تتوقع فيها المجموعة تعويض بعض أو كل المخصصات، على سبيل المثال ب
عقد تأمين، فإنه يتم إثبات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم المؤكد بأن المنشأة ستحصل على التعويض. يتم 

 الشامل اآلخر الموحدة بعد طرح أي سداد. والدخل الخسارةعرض المصروف المتعلق بأي مخصص في قائمة الربح أو 
 

للنقود جوهري ا، فإنه يتم خصم المخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما وإذا كان أثر القيمة الزمنية 
ا، المخاطر المتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في المخصص الناتجة عن مرور الوقت كتكلفة  يكون مالئم 

  تمويل.
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 احتياطيات التقييم االكتواري    3-17
 

 منافع موظفين قصيرة األجل 
يتم احتساب المنافع قصيرة األجل كمصروف حال تقديم الخدمة ذات الصلة. ويدرج االلتزام بالمبلغ المتوقع أن يتم دفعه في حال 

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

 
 منافع ما بعد الخدمة 

يتم احتساب االلتزام على المجموعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم احتسابها 
المستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك المبلغ. يتم احتساب التزامات من خالل تقدير مبلغ المنافع 

المنافع المحددة سنويا  من قبل مختصين اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان المتوقعة. يتم إدراج إعادة قياس صافي 
اح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم المجموعة بتحديد صافي التزام المنافع المحددة والذي يتكون من األرب

مصروف الفائدة على صافي التزام المنافع المحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم المستخدم لقياس التزام المنافع المحددة في 
حق، وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام المنافع المحددة بداية الفترة السنوية مقابل صافي التزام المنافع المحددة الال

خالل الفترة نتيجة لدفعات المنافع. يدرج صافي مصروف الفائدة والمصروفات االخرى المرتبطة ببرامج المنافع المحددة ضمن 
 مصروفات الموظفين في قائمة الربح أو الخسارة.

 
 حقوق الملكية في الشركة األم  حملة علىير النقدية توزيعات األرباح النقدية وغ 3-18

تعترف المجموعة بالتزام لدفع األرباح وذلك عند الموافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفا  على رغبة المجموعة. وطبقا  
سجيل توزيعات األرباح األولية للنظام األساسي للمجموعة، يسمح بتوزيعات األرباح عند المصادقة عليها من قبل المساهمين. يتم ت

 كالتزام في الفترة التي تعتمد فيها من مجلس اإلدارة. يتم االعتراف بمبلغ مقابل توزيعات األرباح مباشرة في حقوق الملكية.
 يتم االعتراف بمبلغ مقابل مباشرة في حقوق الملكية.

 
توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة المعترف بها مباشرة في حقوق   يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم

 الملكية.
 

عند توزيع الموجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات الموزعة يدرج في قائمة 
 الربح أو الخسارة الموحدة.

 
 اإليرادات  3-19

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

 
 تصنيع الكابالت وتركيبها 

السيطرة على يتم االعتراف باإليرادات عندما يتم الوفاء بااللتزامات بموجب العقد مع العميل؛ وبصفة عامة يحدث هذا عندما يتم نقل  
المنتجات أو الخدمات. تُقاس اإليرادات بمبلغ الثمن الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات. يتم 
االستمرار باالعتراف بالتكاليف المتوقعة المتعلقة بالضمانات كمصروفات عند بيع المنتجات. ال تقوم المجموعة بتقديم تغطية صيانة 

ددة تتجاوز الضمانات األساسية. ليس لدى المجموعة أي شروط دفع جوهرية حيث يتم استالم المدفوعات مقدما  عند البيع أو بعده مم
 بفترة قصيرة.

 
 التزامات األداء

سلع أو  وفي أغلب الحاالت، تتم المحاسبة عن العقود كالتزام أداء منفصل. ولكن في حاالت أقل شيوعا، قد تلتزم المجموعة بتقديم
خدمات منفصلة ضمن العقد، وفي هذه الحالة يتم فصل العقود إلى أكثر من التزام أداء واحد. في الغالب تقوم المجموعة ببيع منتجات 

 يتم استخدام المبيعات المنفصلة الملحوظة لتحديد سعر البيع المنفصل.  الحاالت،قياسية بمبيعات منفردة ملحوظة. في مثل هذه 
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 اإليرادات )تتمة(  3-19

 توقيت إثبات اإليرادات 
التي تعتمد على طريقة التكلفة إلى  األجل،تقوم المجموعة بشكل عام بإثبات اإليراد في وقت محدد باستثناء بعض العقود طويلة 

التكلفة. تقوم المجموعة بتحويل السيطرة واالعتراف بعملية البيع عندما يتسلم العميل المنتج ألغلب عقود اإليرادات. إن مبلغ التعويض 
دما يتغير المبلغ المتوقع استالمه ، عنإن وجد  اإليرادات،المستلم واإليرادات المعترف بها نادرا  ما تتغير. تقوم المجموعة بتعديل تقدير  

األكثر ترجيحا أو عندما يصبح العائد ثابت ا، أيهما أسبق. تستخدم اإلدارة أسعار قابلة للمالحظة لتحديد سعر البيع المستقل مقابل 
 التزامات أداء مستقلة أو أسلوب هامش التكلفة الزائدة عندما ال يكون السعر متوفرا . 

 
النقد المستلم مقدما  مقابل اإليرادات التي يتم االعتراف بها كإيرادات متداولة مؤجلة تُصنف ضمن دفعات مقدمة من تتم معالجة 

شهرا  في قائمة المركز المالي الموحدة، والتي يتم تصنيفها كإيرادات مؤجلة  12العمالء، باستثناء الجزء المتوقع تسويته ألكثر من 
 غير متداولة.

 
ت اإليرادات والفواتير والمبالغ النقدية ينشأ عنه حسابات ذمم مدينة مفوترة، إيرادات غير مفوترة )موجودات العقود(،  إن توقيت إثبا 

العمالء )مطلوبات العقود( في قائمة المركز المالي الموحد. في معظم الحاالت، يتم إعداد فواتير للمبالغ  من وودائعودفعات مقدمة 
عند إنجاز المراحل التعاقدية. يتم تسجيل هذه الموجودات والمطلوبات في قائمة  عليها،وط التعاقدية المتفق عند تقدم العمل وفق ا للشر

يتم استالم الودائع من العمالء بشكل عام عند   الحاالت،المركز المالي الموحد على أساس العقد في نهاية كل فترة تقرير. في بعض 
 دية. يتم تصفية هذه الودائع عندما يتم االعتراف باإليرادات.تنفيذ العقد وعند إنجاز المعالم التعاق

 
تشتمل موجودات العقود على إيرادات غير مفوترة ناتجة عادة عن المبيعات بموجب عقود طويلة األجل عندما  -موجودات العقود 

ف بها تتجاوز المبلغ الذي تم اصدار فواتير يتم استخدام طريقة التكلفة إلى التكلفة في االعتراف باإليرادات وتكون اإليرادات المعتر
مقابله من العميل، ويكون حق السداد ال يخضع فقط لمرور الوقت. ال يجوز أن تزيد المبالغ عن صافي القيمة الممكن تحقيقها. تصنف 

ا. 12إال عندما يكون العقد أكثر من  متداولة،موجودات العقود بصفة عامة على أنها   شهر 
 

تتكون التزامات العقود من المدفوعات المقدمة والفواتير الزائدة عن اإليرادات معترف بها واإليرادات  -د مطلوبات العقو
ا دفعات  يتم في معظم الحاالت االعتراف بها بشكل متعاقب خالل مدة العقد أو يتم   مسبقة،المؤجلة. قد تتلقى المجموعة أيض 

 دات ومطلوبات العقود بالصافي على أساس العقد في نهاية كل فترة تقرير.تعديلها مقابل الفواتير الالحقة. يتم عرض موجو
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 تكاليف مباشرة  
تمثل التكاليف المباشرة جميع المصاريف العائدة مباشرة إلى أو المتعلقة باألنشطة التشغيلية الرئيسية للمجموعة بما فيها، على سبيل 

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

 
 مصاريف البيع والتوزيع

تتضمن هذه المصروفات أي تكاليف منفقة لتنفيذ او تسهيل انشطة البيع للمجموعة. تتضمن هذه التكاليف رواتب موظفي المبيعات 
 واإلمدادات. كما تتضمن أيضا  تخصيص بعض المصروفات العمومية غير المباشرة. والتوزيعومصروفات التسويق 

 
 المصروفات العمومية واالدارية 

وفات بمصروفات التشغيل التي ال تتعلق مباشرة  بإنتاج البضائع أو الخدمات. وكذلك تتضمن توزيع المصروفات تتعلق هذه المصر
 مصروفات البيع والتوزيع. أو المباشرةالعمومية غير المباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى تكلفة 

 
التوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية، متى يكون إن توزيع المصروفات المباشرة بيت تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع و

 مطلوبا ، على أساس ثابت.
 
 تكاليف االقتراض  3-21

ترسمل تكاليف االقتراض المتعلقة مباشرة  بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا  طويال  كي يكون 
جزء من تكلفة ذلك األصل. تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل جاهزا  للغرض الذي أنشئ من أجله أو للبيع ك

الفترة التي تتكبد فيها. تتكون تكاليف االقتراض من مصروفات الفائدة على القروض والتسهيالت البنكية وعكس قيد الخصم على 
 المخصصات طويلة األجل.

 
 إيرادات التمويل  3-22

تتكون إيرادات التمويل من إيرادات فائدة على أموال مستثمر بها يتم االعتراف بإيرادات الفائدة حيث أنها تسجل في قائمة الربح أو 
  الخسارة الموحدة باستخدام طريقة الفائدة الفعّالة. 
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 الزكاة 
وعة للزكاة وفقا  ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"(. يتم تحميل مخصص للمجموعة والزكاة المتعلقة بملكية تخضع المجم

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

 ضريبة الدخل الحالية 
الهيئات الضريبية. إن  إلى الحاليةيتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية بالمبلغ المتوقع استرداده أو دفعه للسنة 

معدالت الضريبة واالنظمة الضريبية المستخدمة في حساب المبلغ هي تلك الصادرة أو السارية المفعول بتاريخ التقرير المالي في 
 المملكة العربية السعودية.

 
 ضريبة الدخل المؤجلة 
لمؤقتة بين الوعاء الضريبي للموجودات باستخدام طريقة المطلوبات على الفروقات ا المؤجلة للضريبةيتم تكوين مخصص 

 والمطلوبات وقيمها الدفترية حسب أغراض التقرير المالي في تاريخ التقرير المالي.
 

 يتم االعتراف بمطلوبات الضرائب المؤجلة لجميع الفروقات الضريبية المؤقتة، فيما عدا:

و أصل أو التزام في معاملة ليست تجميع أعمال، في وقت عندما ينشأ التزام الضريبة المؤجلة من االعتراف األولي للشهرة أ •
 المعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة 

 

ما يتعلق بالفروقات الضريبية المؤقتة المتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، والحصص في الترتيبات  •
إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات المؤقتة، وأنه من المحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات المؤقتة   المشتركة، وعند

 في المستقبل المنظور. 
 

يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة القابلة للخصم، وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم 
غير مستخدمة يتم إدراج موجودات الضريبة المؤجلة إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل توافر ربح خاضع وأي خسائر ضريبية 

للضريبة يمكن بمقابله استخدام الفروقات المؤقتة القابلة للخصم وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية 
 غير المستخدمة، باستثناء: 

 

ريبة المؤجلة المتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم من االعتراف األولي ألصل أو التزام في معاملة عندما ينشأ أصل الض •
 ليست تجميع أعمال، في وقت المعاملة، وال يؤثر على الربح المحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبة.

 

فيما يتعلق بالفروقات المؤقتة القابلة للخصم المرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات  •
مشتركة، يتم االعتراف بموجودات الضريبة المؤجلة فقط إلى الحد الذي يكون فيه من المحتمل عكس قيد الفروقات المؤقتة 

 ضع للضريبة متاحا  ويمكن مقابله استخدام الفروقات المؤقتة. في المستقبل المنظور ويكون الربح الخا
 

يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما 
لمؤجلة. يعاد تقييم الموجودات الضريبية يكفي من الربح الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع الموجودات الضريبية ا

المؤجلة غير المعترف بها في تاريخ اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية الموجودات الضريبية 
 المؤجلة من األرباح المستقبلية الخاضعة للضريبة. 

 
ام معدالت الضريبة المتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو  تقاس الموجودات والمطلوبات الضريبة المؤجلة باستخد

يسوى االلتزام بناء  على معدل الضرائب )وأنظمة الضرائب( السارية المفعول في تاريخ التقرير المالي. إن الضريبة المؤجلة المتعلقة 
أو الخسارة. يتم اثبات بنود الضريبة المؤجلة والمتعلقة بمعاملة    بالبنود المثبتة خارج الربح أو الخسارة يتم االعتراف بها خارج الربح
 ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق الملكية مباشرة.

 
ا يتم الحقا  اثبات المنافع الضريبية التي تم االستحواذ عليها كجزء من عملية تجميع األعمال والتي لم تف  بمعايير االثبات المستقل له

لك التاريخ وذلك إذا ما تم تغير المعلومات الجديدة المتعلقة بالحقائق والظروف. سيتم اعتبار التعديل كانخفاض في الشهرة في ذ
  )طالما أنه لم يتجاوز الشهرة( إذا تم تكبده خالل فترة القياس أو اثباته في الربح أو الخسارة. 
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تقوم المجموعة بمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة المؤجلة وذلك فقط عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجودات الضريبة 
الحالية مع مطلوبات الضريبة الحالية، وأن موجودات الضريبة المؤجلة ومطلوبات الضريبة المؤجلة تتعلق بضريبة الدخل المفروضة 

س السلطة الضريبية على نفس المنشأة أو منشآت مختلفة خاضعة للضريبة، والتي تنوي إما تسوية موجودات ومطلوبات  من قبل نف
الضريبة الحالية على أساس الصافي أو بيع الموجودات وسداد المطلوبات في آن واحد، وذلك في كل فترة مستقبلية يتوقع فيها تسوية 

 مطلوبات الضريبة المؤجلة.أو استرداد مبالغ هامة لموجودات أو 
 

 ضريبة االستقطاع 
تستقطع الشركة ضرائب على معامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين أجانب وفقا  ألنظمة الهيئة 

 اقتطاع الضرائب نيابة عنه. يتم الذيالعامة للزكاة والدخل وال يتم إدراجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف المقابل 
 

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

، وفي هذه الحالة يتم ادراج ضريبة القيمة المضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو ال يمكن استردادها من الهيئة الضريبةخدمات 
 ا ينطبق.كجزء من مصروف البند، حيثم

 
 التقارير القطاعية  3-24

 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؛

 

من أجل اتخاذ قرارات تتعلق  (والعمليات)المالية  المجموعة في التنفيذية إلدارةايتم باستمرار تحليل نتائج عملياتها من قبل  •
 بتوزيع المصادر وتقييم األداء؛ و 

 

 التي تكون المعلومات المالية متاحة لها. •
 

تلك البنود التي تعود مباشرة إلى قطاع ما وتلك النتائج  للمجموعة التنفيذية لإلدارةتتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد التقارير عنها 
 التي قد تعتمد على أساس معقول.

 
مل في أنشطة إنتاج اإليرادات ضمن بيئة اقتصادية محددة القطاع الجغرافي هو مجموعة من الموجودات والعمليات والمنشآت التي تع

 والتي تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تكون في بيئة اقتصادية أخرى.
 

قطاعات يتم رفع التقارير  ثالثألغراض اإلدارة، تتكون المجموعة من وحدات عمل وفقا  للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها 
 التالي: بشأنها على النحو

 بيع البضائع •

 إيرادات عقود •
 
 ربحية السهم   3-25
 

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. 

 
 المبالغ المحتجزة المستحقة االستالم و الذمم المدينة التجارية   3-26

من العمالء مقابل المنتجات المباعة أو الخدمات المقدمة خالل دورة األعمال  االستالم تمثل الذمم المدينة التجارية المبالغ المستحقة
ولة وغير ذلك، يتم عرضها العادية. وإذا كان من المتوقع تحصيل الذمم المدينة خالل سنة أو أقل، فإنه يتم تصنيفها كموجودات متدا

في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحق ا المحتجزة مستحقة االستالم    والمبالغ  التجاريةكموجودات غير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة  
ا المخصص لقاء االنخفاض في  القيمة. تقيد المبالغ المستردة الحقا  من بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي، ناقص 

  المبالغ التي سبق شطبها إلى "المصاريف العمومية واإلدارية" في الربح او الخسارة.
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 محاسبة التحوط    3-27

بعد االعتراف االولي، تُحمل االدوات المالية المشتقة تقاس االدوات المالية المشتقة بداية بقيمتها العادلة في تواريخ المعامالت. و
بقيمها العادلة. تقوم الشركة بتخصيص المشتقات كأدوات تحوط لتحديد العالقات التحوطية من اجل إدارة التعرض لمخاطر تقلبات 

تستخدم المجموعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتغطية  أسعار السلع في المخزون.، وبالتالي ت صنف كتحوط للتدفقات النقدية.
مخاطر العمالت األجنبية المتعلقة بالمعامالت المتوقعة وااللتزامات المؤكدة وعقود السلع اآلجلة وذلك فيما يتعلق بمخاطر التغيرات 

 في أسعار السلع.
 

دخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي تغطية مخاطر التدفقات يتم إثبات الجزء الفعال من مكاسب أو خسائر أداه التغطية مباشرة في ال
النقدية على أن يتم اثبات الجزء غير الفعال مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.  تتم تسوية احتياطي تغطية مخاطر التدفقات 

تراكم في القيمة العادلة للبند المغطى.  ومن اجل التأهل لمحاسبة والتغير الم  التغطية  ألداة  المتراكمةالنقدية مقابل المكاسب أو الخسائر  
التحوط، يجب توقع ان يكون التحوط "فعاال  بشكل كبير" أي أن التغيرات في القيمة العادلة او التدفقات النقدية ألداة التحوط يجب ان 

ريقة موثوق بها. وعند بداية العالقة التحوطية، يتم توثيق تعمل على تسوية التغيرات المقابلة في البند المتحوط له وظان يتم قياسه بط
أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر بما في ذلك تحديد أداة التحوط والبند المتحوط له وطبيعة المخاطر المتحوط لها وكيف ستقوم 

 حوطا  فعاال  بشكل دائم.الشركة بتقييم فعالية العالقة التحوطية. والحقا ، يجب تقييم التحوط وتحديد ما إذا كان ت
 

وفي تاريخ كل تقييم لفعالية التحوط، يجب توقع ان تكون العالقة التحوطية ذات فعالية عالية من منظور مستقبلي وان تبين انها كانت 
ة التحوط في فعالة )فعالية بأثر رجعي( للفترة المحددة كي تتأهل لمحاسبة التحوط. يتم عمل تقييم رسمي من خالل مقارنة فعالية أدا

ية تسوية التغيرات في القيمة العادلة او التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها في البند المتحوط له، في كل من البداية ونها 
 كل ربع بشكل دائم.

 
 التحوطيتوقع ان يكون التحوط فعاال  بدرجة عالية في حال تسوية التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بالمخاطر المتحوط لها ألداة  

او يتوقع منها تحقيق هذه التسوية في الفترات المستقبلية. يتم إدراج فعالية التحوط هذا في قائمة الربح  التحوطية الفترةخالل  وذلك
 أو الخسارة الموحدة.  

 
بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية التي تحقق معايير محاسبة التحوط، يتم االعتراف بالجزء الخاص بالربح او الخسارة في اداة 

حديدها كتحوط فعال بداية كاحتياطي قيمة عادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة واالعتراف بالجزء غير التحوط التي يتم ت
 إن وجد، في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.   الفعال،

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

التحوط أو عدم توقع معامالت منها أن ان تقوم الشركة بإلغاء تخصيصها، عندئذ يتم خصم محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. في ذلك 
معترفا  بها في حقوق الملكية منذ الفترة التي كان بها كان  كان النقديةأي ربح أو خسارة متراكمة في أداة تحوط التدفقات  إن الوقت،

تحوط فعاال  تحول غلى قائمة الربح او الخسارة في حال حدوث معاملة متوقعة. في حال عدم توقع حدوث معاملة تحوط ويؤثر ال
 الموحدةقائمة الدخل الشامل اآلخر  في المدرجذلك على قائمة الربح او الخسارة، يتم تحويل صافي الربح او الخسارة المتراكمة 

 ارة الموحدة. إلى قائمة الربح او الخس فورا  
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يناير  1قامت المجموعة بتطبيق بعض المعايير والتعديالت ألول مرة، والتي تسري على الفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد 
 ر سارية المفعول بعد.م. لم تقم المجموعة بالتطبيق المبكر ألي معايير أو تفسيرات أو تعديالت أخرى صادرة وغي2020

 
 (: "تعريف العمل التجاري" 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

( "تجميع األعمال" أنه لكي يتم اعتبار األعمال بمثابة أعمال تجارية، فإنه 3توضح التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
األنشطة والموجودات، كحد أدنى، مدخالت وعمليات موضوعية تسهم معا بشكل كبير في يجب أن تتضمن أي مجموعة متكاملة من  

القدرة على تحقيق المخرجات. كما ان التعديالت توضح أيضا  أن األعمال قد تتواجد دون أن تتضمن جميع المدخالت واإلجراءات 
لية الموحدة للمجموعة، ولكن قد يكون لها تأثير على المجموعة المطلوبة إليجاد المخرجات. ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم الما 

  فيما إذا دخلت المجموعة طرفا  في عمليات تجميع أعمال.
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 المعايير والتفسيرات الجديدة والمعدلة )تتمة(   -4
 

سعر  تعديل(: 39( ومعيار المحاسبة الدولي )9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 المرجعي  الفائدة

يتم اآلن، على الصعيد العالمي، إجراء تعديل جوهري على أسعار الفائدة. ويقوم مجلس معايير المحاسبة الدولية بتعديل إرشاداته 
 ى مرحلتين لتسهيل عملية التحول من سعر الفائدة بين البنوك بشكل أكثر سالسة. عل
 

 39"األدوات المالية"، ومعيار المحاسبة الدولي:  9المرحلة األولى من التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي:  - 1المرحلة 
"األدوات المالية": ركزت االفصاحات على األمور المتعلقة : 7المعيار الدولي للتقرير المالي "األدوات المالية": اإلثبات والقياس، و

م بتعديل متطلبات تحوط محاسبية محددة لتقديم اعفاء من 2019بمحاسبة التحوط. قامت التعديالت النهائية الصادرة في سبتمبر 
ا من  سعر الفائ  تعديل  منالتأثيرات المحتملة لحالة عدم التيقن   م، وتعتبر إلزامية 2020يناير    1دة بين البنوك. تسري التعديالت اعتبار 

 بالنسبة لكافة عالقات تغطية المخاطر التي تأثرت مباشرة  بتعديل سعر الفائدة بين البنوك. 
 

تطبق تعديالت المرحلة الثانية تتعلق المرحلة الثانية باستبدال أسعار الفائدة المرجعية بأسعار بديلة خالية من المخاطر.  - 2المرحلة 
 تعديالت منم، مع السماح بالتطبيق المبكر لها. بما انه تم االنتهاء 2021يناير  1على الفترات المالية السنوية التي تبدأ في أو بعد 

موجهتها عند التحول من سعر الفائدة  المتوقع للسيناريوهاتالمرحلة الثانية حاليا ، سيقوم الفرع بإكمال تقييمه للمضامين المحاسبية 
الخالية من المخاطر بسعر الفائدة بين البنوك من اجل تسريع تطبيق متطلبات البرامج. تقدم تعديالت المرحلة الثانية مجاالت جديدة 

 في االحكام التي يحتاجها الفرع للتأكد من أن لديه سياسات محاسبية مالئمة والحوكمة المطبقة.
 

 (: "تعريف المعلومات الجوهرية" 8( ومعيار المحاسبة الدولي )1تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
توفر التعديالت تعريفا  جديدا  للمعلومات الجوهرية حيث تعتبر "بأن المعلومات تكون جوهرية إذا كان من المعقول أن يؤثر حذف 

ها المستخدمون الرئيسيون للقوائم المالية ذات األغراض العامة على أساس أو تحريف أو حجب معلومات على القرارات التي يتخذ
تلك القوائم المالية، والتي توفر معلومات مالية حول منشأة معينة ذات تقارير مالية." وتوضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على 

 ئم المالية. طبيعة أو حجم المعلومات، سواء  فردية أو مع معلومات أخرى ضمن سياق القوا
 

يكون تحريف المعلومات جوهريا  إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على قرارات المستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه 
 التعديالت تأثير على القوائم المالية للمجموعة وال يتوقع أن يكون لها تأثير على المجموعة مستقبال .

 
 2018مارس   29الصادر بتاريخ إطار مفاهيم للتقرير المالي 

معيار.  أي متطلباتعلى إلغاء مفاهيم أو  كذلك يتضمنها ال يعتبر اإلطار العام لمفهوم التقرير المالي معيارا ، وال تقوم المفاهيم التي 
يقوم  من دةومساعمفهوم التقرير المالي هو مساعدة مجلس معايير المحاسبة الدولية على تطوير المعايير،  إطارإن الغرض من 

بإعداد المعايير على تطوير سياسات محاسبية متوافقة بحيث ال يكون هنالك معيار غير قابل للتطبيق، ومساعدة جميع األطراف على 
فهم وتفسير المعايير. سيكون لهذا تأثير على المنشآت التي طورت سياساتها المحاسبية استنادا  إلى اإلطار العام للمفهوم. يتضمن هذا 

كذلك يوضح  والمطلوبات،ويقدم تعريفات محدثة ومعايير اعتراف للموجودات  الجديدة،ار العام المعدل للمفهوم بعض المفاهيم اإلط
 التعديالت أي أثر على القوائم المالية للمجموعة. لهذه يكنبعض المصطلحات الهامة. لم 

 
 " 19"امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد (  16تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

المعيار تعديالت على  -"19مجلس معايير المحاسبة الدولية "امتيازات اإليجار التي تتعلق بـ كوفيد  أصدر م،2020مايو  28في 
توجيهات حول   -(  16ار )"عقود اإليجار". تقدم هذه التعديالت اعفاء للمستأجرين من تطبيق المعي  16الدولي للتقرير المالي المعدل  

. كوسيلة عملية مساعدة، يمكن ان يختار 19تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء كوفيد 
ستخدام من المؤجر كتعديل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر با  19المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد 

المتعلقة بامتيازات اإليجار بنفس طريقة المحاسبة عن   19هذا االختيار للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات اإليجار الناتجة عن كوفيد  
الفترات   (، في حال لم يكن التغيير تعديال  في عقد اإليجار. تسري التعديالت على16أي تغيير بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي )

م. مع السماح بالتطبيق المبكر. لم يكن لهذه التعديالت أي أثر على القوائم المالية 2020يناير  1نوية التي تبدأ في أو بعد الس
 للمجموعة. 
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 معايير صادرة لكن لم تدخل حيز التنفيذ بعد   ـ5
 

المفعول بعد حتى تاريخ إصدار القوائم المالية للمجموعة. تم اإلفصاح أدناه عن المعايير والتفسيرات والتعديالت الصادرة وغير سارية  
 تعتزم المجموعة تطبيق هذه المعايير، إذ ينطبق ذلك، عند سريانها.

 
 ( "عقود التأمين" 17المعيار الدولي للتقرير المالي )

عقود التأمين، معيار محاسبة ( 17، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي )2018خالل شهر مايو 
( عند سريانه 17للتقرير المالي ) الدولي المعيارجديد شامل لعقود التأمين يغطي االعتراف والقياس والعرض واالفصاح. يحل هذا 

( على 17م. يسري المعيار الدولي للتقرير المالي )2005( عقود التأمين، الذي صدر في عام  4محل المعيار الدولي للتقرير المالي )
جميع أنواع عقود التأمين )أي التأمين على الحياة وغير الحياة والتأمين المباشر وإعادة التأمين( بصرف النظر عن نوع المنشآت 
التي تقوم بإصداره، وبعض الضمانات واألدوات المالية التي يتم فيها االشتراك بصورة اختيارية. سوف تطبق استثناءات قليلة على 

( في تقديم نموذج محاسبي لعقود التأمين على نحو أكثر نفع ا 17ثل الهدف العام من المعيار الدولي للتقرير المالي )نطاق ضيق. يتم
(، التي تستند إلى حد كبير 4وتوافق ا لشركات التأمين. وعلى عكس المتطلبات المنصوص عليها في المعيار الدولي للتقرير المالي )

( نموذجا  شامال  لعقود التأمين، يغطي جميع 17المحلية السابقة، يوفر المعيار الدولي للتقرير المالي )  إلى أقدمية السياسات المحاسبية
 ( في النموذج العام، الذي يتم استكماله عن طريق:17الجوانب المحاسبية ذات العالقة. يتمثل جوهر المعيار الدولي للتقرير المالي )

 

 خصائص االشتراك المباشر )طريقة األتعاب المتغيرة(.التكييف المحدد للعقود ذات  •

 الطريقة المبسطة )طريقة توزيع األقساط( بصورة أساسية للعقود قصيرة المدة. •
 

المقارنة. ، ويتعين تقديم أرقام م2023يناير  1على الفترات المالية التي تبدأ في أو بعد 17 المالي للتقرير الدولي المعياريطبق 
( في أو قبل 15( والمعيار الدولي للتقرير المالي )9ويسمح بالتطبيق المبكر له إذا ما تم أيضا  تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (. ال ينطبق هذا المعيار على المجموعة.17تاريخ تطبيق المنشأة أوال  للمعيار الدولي للتقرير المالي )
 

 (: تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة 1حاسبة الدولي )تعديالت على معيار الم
 1من معيار المحاسبة الدولي  76إلى  69م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على الفقرات من 2020في يناير 

 تصنيف المطلوبات كمتداولة وغير متداولة. توضح التعديالت:jلتحديد متطلبات 
 

 بالحق في تأجيل التسوية،ما المقصود  •

 أي ان الحق في التأجيل يجب أن يتواجد في نهاية فترة التقرير المالي، •

 وان ذلك التصنيف لم يتأثر باحتمالية ان تمارس المنشأة حق التأجيل.  •

ية وان شروط وذلك فقط عندما تكون االداة المالية المشتقة متضمنة في التزام قابل للتحويل وهو في حد ذاته أداة حقوق ملك •
 االلتزام لن تؤثر على التصنيف.

 
م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر رجعي. 2023يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 

 الحالية قد تتطلب إعادة تفاوض.  تقوم المجموعة حاليا  بتقييم تأثير التعديالت على الممارسات الحالية وما إذا تتطلب اتفاقيات الروض
 

 3تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  -اإلشارة إلى مفهوم اإلطار العام  
اإلشارة   -تجميع األعمال    -  3م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي  2020في مايو  

اإلشارة إلى اإلطار العام مكان إعداد وعرض القوائم المالية، الصادر في  إحالل هو إلى مفهوم اإلطار العام. الغرض من التعديالت 
 م دون تغير المتطلبات بشكل جوهري.2018رة إلى مفهوم اإلطار العام للتقرير المالي الصادر في مارس م، مع اإلشا 1989

 
 اليوملتجنب مسألة مكاسب او خسائر " 3كما أضاف المجلس أيضا  استثناء  إلى مبادئ االعتراف في المعيار الدولي للتقرير المالي 

أو تفسير لجنة المعايير  37المطلوبات وااللتزامات المحتملة التي قد تقع ضمن معيار المحاسبة الدولي المحتملة الناتجة عن " الثاني
 "الرسوم" حال تكبدها بشكل منفصل. 21الدولية رقم 

 
ن في نفس الوقت، قرر المجلس توضيح التوجيهات الحالية في المعيار الدولي للتقرير المالي بخصوص الموجودات المحتملة التي ل

 تتأثر عن احالل اإلشارة إلى اإلطار العام مكان اعداد وعرض القوائم المالية.
 

م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي. 2022يناير    1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 
  ليس من المتوقع أن يكون للتعديالت أثر جوهري على المجموعة.
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 ( الممتلكات واآلالت والمعدات 16تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )
تمنع التعديالت المنشآت من الخصم من تكلفة أي بند من بنود الممتلكات واآلالت والمعدات، واي متحصالت من بيع السلع التي يتم 

ك األصل إلى موقعه وحالته الالزمة للتشغيل بالطريقة التي تراها اإلدارة مالئمة. وبدال  من ذلك، تعترف انتاجها أثناء احضار ذل
 المنشأة بالمتحصالت من بيع مثل هذه السلع وتكاليف انتاج تلك السلع في الربح او الخسارة.

 
م أو بعد هذا التاريخ ويجب أن تطبق بأثر مستقبلي 2022يناير  1تنطبق التعديالت على فترات التقرير المالي السنوية التي تبدأ في 

فقط على بنود الممتلكات واآلالت والمعدات المتاحة لالستخدام في او بعد بداية اول فترة تم عرضها بها عندما تقوم المنشأة بتطبيق 
 التعديل.

 
 جوهري على المجموعة. أثر للتعديالتليس من المتوقع أن يكون 

 
 تكاليف تأدية العقد  -(: المخصصات 37تعديالت على معيار المحاسبة الدولي )

"المخصصات وااللتزامات  37م، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديالت على معيار المحاسبة الدولي 2020في مايو 
تحتاج المنشأة تضمينها لتقدير ما إذا كان العقد معاوضة أو أنه يؤدي إلى المحتملة والموجودات المحتملة" لتحديد أي التكليف التي 

 خسائر.
 

تنطبق التعديالت على "طريقة التكلفة المباشرة". تتضمن التكاليف التي ترتبط مباشرة بعقد ما لتقديم بضائع او خدمات كال  من 
مواد( وتخصيص التكاليف التي ترتبط مباشرة بأنشطة العقد )على التكاليف اإلضافية )على سبيل المثال تكاليف العمالة المباشرة وال

سبيل المثال: استهالك المسعدات المستخدمة لتأدية القد وتكاليف اإلدارة واإلشراف في العقد(. ال تتعلق المصروفات العمومية 
 العقد. واإلدارية مباشرة بالعقد وتستثنى مالم يتم تحميلها بشكل واضح على الطرف المقابل بموجب

 
م. ستقوم المجموعة بتطبيق التعديالت على العقود 2022يناير  1السنوية التي تبدأ في أو بعد  المالية التقاريرتسري التعديالت على فترات 

 داية فترة التقرير المالي التي يتم فيها تطبيق التعديالت ألول مرة.التي لم تقم بعد بتأدية جميع التزاماتها في ب
 

الشركة التابعة التي تطبيق المعايير الدولية  – تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة   – 1المعيار الدولي للتقرير المالي 
 للتقرير المالي ألول مرة. 

م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  2020-م2018وكجزء من التحسينات السنوية دورة  
تطبيق المعايير الدولية للتقرير المالي ألول مرة. يسمح التعديل للشركة التابعة باختيار تطبيق   -  1على المعيار الدولي للتقرير المالي  

لقياس فروقات الترجمة المتراكمة باستخدام المبالغ المفصح عنها في الشركة   1ير المالي "أ"( من المعيار الدولي للتقر  16-الفقرة )د
ريع االم، استنادا  إلى تاريخ تحول الشركة االم إلى المعايير الدولية للتقرير المالي. يُطبق التعديل أيضا  على الشركات الزميلة والمشا

 .1ن المعيار الدولي للتقرير المالي "أ"( م 16-المشتركة التي تختار تطبيق الفقرة )د
 

م مع السماح بالتطبيق المبكر. ليس 2022يناير   1السنوية التي تبدأ في أو بعد    المالية  التقاريريدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات  
 جوهري على المجموعة. أثر للتعديالتمن المتوقع أن يكون 

 
 المتعلق باستبعاد المطلوبات المالية  %10فحص نسبة   -المالية  : األدوات 9المعيار الدولي للتقرير المالي 

 تعديال    للمحاسبةم للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس المعايير الدولية  2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة  
نشأة عند تقدير شروط التزام مالي إما جديد أو . توضح التعديالت أن األتعاب التي تدرجها الم9على المعيار الدولي للتقرير المالي 

معدل تختلف بشكل جوهري عن شروط االلتزام األصلي. تتضمن هذه األتعاب فقط تلك الرسوم المدفوعة او المستلمة بين المقترض 
بتطبيق هذا التعديل والمقرض بحيث تتضمن الرسوم المدفوعة او المستلمة بواسطة إما المقترض او المقرض بالنيابة. تقوم المنشأة 

 ديالت.على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية التي تقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التع
 

بالتطبيق المبكر. تقوم م مع السماح  2022يناير    1السنوية التي تبدأ في أو بعد    المالية  التقاريريدخل التعديل حيز التنفيذ على فترات  
لتي المجموعة بتطبيق هذه التعديالت على المطلوبات المالية المعدلة او المتبادلة في أو بعد بداية فترة التقرير المالي السنوية األولى ا

 جوهري على المجموعة. أثر للتعديالتتقوم المنشأة فيها بتطبيق هذه التعديالت. ليس من المتوقع أن يكون 
 

 الضريبة في قياس القيمة العادلة  -الزراعة  41معيار المحاسبة الدولي 
م للمعايير الدولية للتقرير المالي، أصدر مجلس معايير المحاسبة الدولية تعديال  2020-م2018كجزء من التحسينات السنوية دورة 

تقوم المنشآت  أن وهو 41ن معيار المحاسبة الدولي م 22. يقوم التعديل بإزالة المتطلب في الفقرة 41على معيار المحاسبة الدولي 
 .41باستثناء التدفقات النقدية الخاصة بالضريبة عند قياس القيمة العادلة للموجودات التي تقع ضمن نطاق معيار المحاسبة الدولي 

 
يناير   1فترة مالية سنوية تبدأ في أو بعد  تقوم المنشأة بتطبيق هذا التعديل على قياس القيمة العادلة بأثر مستقبلي في أو بعد بداية أول

 ليس من المتوقع أن يكون لهذه التعديالت تأثير على المجموعة. .المبكرم، مع السماح بالتطبيق 2022
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 الممتلكات واآلالت والمعدات   -6
 

 مباني  أراضي  قطع م 2020ديسمبر  31
مكائن ومعدات 

 وسيارات 
أثاث وتركيبات ومعدات  

 مكتبية 
اعمال رأسمالية  

 المجموع  تحت التنفيذ 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
 لاير سعودي

 باآلالف  
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
       التكلفة 

 1,456,435 6,658 132,381 889,660 285,443 142,293 في بداية السنة
 4,599 4,499 17 83 - - إضافات خالل السنة
 - (2,785) 454 3,155 (824) -   "د"(  إيضاح) تحويل خالل السنة

 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,461,034 8,372 132,852 892,898 284,619 142,293 في نهاية السنة
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       استهالك متراكم 
 1,126,020 - 128,875 794,169 202,976 - في بداية السنة

 33,421 - 1,229 24,746 7,446 - مخصص محمل للسنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,159,441 - 130,104 818,915 210,422 - في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 

       
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── صافي القيمة الدفترية:  

 301,593 8,372 2,748 73,983 74,197 142,293 م 2020ديسمبر  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
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 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(  - 6
 

 مباني أراضي قطع م2019ديسمبر  31
مكائن ومعدات  

 وسيارات
أثاث وتركيبات 
 ومعدات مكتبية  

اعمال رأسمالية 
 المجموع تحت التنفيذ

لاير سعودي   
 باآلالف

لاير سعودي  
 باآلالف

لاير سعودي  
 باآلالف

لاير سعودي  
 باآلالف

لاير سعودي  
 باآلالف

لاير سعودي  
 باآلالف

       التكلفة
 1,485,592 37,343 132,919 887,148 285,889 142,293 في بداية السنة

 1,670 84 82 1,500 4 - إضافات خالل السنة
 (32) - (5) (27) - - استبعادات خالل السنة 

 (30,795) (30,769) (615) 1,039 (450) - و"د"(   تحويل خالل السنة )إيضاح "أ"
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,456,435 6,658 132,381 889,660 285,443 142,293 في نهاية السنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       استهالك متراكم
 1,092,212 - 127,414 767,678 197,120 - في بداية السنة

 33,808 - 1,461 26,491 5,856 - مخصص محمل للسنة
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

 1,126,020 - 128,875 794,169 202,976 - في نهاية السنة 
 ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── ───────── 

       صافي القيمة الدفترية: 
 330,415 6,658 3,506 95,491 82,467 142,293 م2019ديسمبر  31
 ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ ═════════ 
 
ــمالية تحت التنفيذ تتضــمن أ(  ــينات على  األعمال الرأس ــنة   . مباني ومكائنتحس  3,78مليون لاير ســعودي إلى تكاليف تطوير ومبلغ  27,01م، حولت المجموعة تكاليف بقيمة 2019خالل س

 (.  8مليون لاير سعودي إلى حقوق وتراخيص تتعلق بالموجودات غير الملموسة )إيضاح 
 

مليون لاير ســعودي( وصــافي قيمة دفترية بمبلغ  5,69م: 2019ديســمبر  31 ســعودي )مليون لاير 5,69م بتكلفة بلغت 2020ديســمبر   31تم الحصــول على بعض المكائن والمعدات في  ب( 
 مليون لاير سعودي( تم اقتناؤها بموجب ترتيب عقد إيجار تمويلي.   4,97م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,83

 
مليون لاير ـسعودي( كـضمان لبعض لقروض  138.55م: 2019ديـسمبر   31ون لاير ـسعودي )ملي 130,06م، تم رهن بعض الموجودات بـصافي قيمة دفترية بمبلغ 2020ديـسمبر  31في  (ج

 (.16ألجل وسلف )إيضاح 
 بعض المبالغ المتضمنة سابقا  ضمن المباني.   تتحويال ضمن مدرجة (د
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 والمعدات )تتمة( الممتلكات واآلالت  - 6
 

 تم توزيع مخصص االستهالك للسنة على النحو التالي: 6-1
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 27,842 31,716 تكلفة اإليرادات 
 4,821 875 (25مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح 

 1,145 830 (24مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح 
 ──────── ──────── 

 33,421 33,808 
 ════════ ════════ 

 
 العقارات االستثمارية   -7

 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   التكلفة: 

 3,934 3,934 في بداية السنة
 - 37,918 (13إضافات )إيضاح 

 ──────── ──────── 

 3,934 41,852 في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 

   االستهالك: 
 881 959 في بداية السنة

 78 1,028 مخصص محمل للسنة
 ──────── ──────── 

 959 1,987 في نهاية السنة 
 ════════ ════════ 

 2,975 39,865 صافي القيمة الدفترية 
 ════════ ════════ 

 
السنة، استحوذت المجموعة  خاللتشمل العقارات االستثمارية عقارات )فلل( تملكها الشركات التابعة، ومقرها في تركيا.   (أ

على   بناء    العادلة للعقارات االستثمارية  تم تقدير القيم  (.13)إيضاح    قائم  رصيد  مقابل  كتسويةعلى عقارات استثمارية إضافية  
رهن عقار استثماري بقيمة دفترية بمبلغ  تم . المالي التقرير تاريخ في كما  الدفترية القيمة تقارب مستقل ُمقيم من تقييم آخر
 (. 16قرض ألجل حصلت عليه شركة تابعة )إيضاح  مقابلمليون لاير سعودي لدى بنك في تركيا  3,0

 
ــتخدام للعقارات العادلة القيمة تحديد تم (ب ــوق طريقة باس ــتند إلى   من قبل مقيموتم كذلك تنفيذ التقييمات  ،المقارنة الس وتس

أة  قاعدة عاربيانات المنـش في تاريخ التقييم   ما ومعامالت تتعلق بعقارات مماثلة من حيث الطبيعة والموقع والحالة. ك ألـس
ــتقل مقيم" ديجيرليم جيريماكنول بيلج" نفذتها  تقييماتعلى  بناء ــجل في تركيا حيث يمتلك   ومعتمد مســ  تقييمخبرة مســ

   في تركيا.   مماثلة لعقارات
 المصروفات العمومية واإلدارية.  على االستثماريةللعقارات تم توزيع مخصص االستهالك المحمل  (ج
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  الموجودات غير الملموسة  -8
 م2019 م2020

لاير سعودي  
 باآلالف

لاير سعودي  
 باآلالف

   
 19,863 17,745 تكاليف تطوير، صافي )إيضاح "أ"( 

 5,901 5,380 حقوق وتراخيص، صافي )إيضاح "ب"(  
 ────────── ────────── 

 23,125 25,764 
 ══════════ ══════════ 

 
تمثل تكاليف التطوير التكاليف المتكبدة والمتعلقة بتطوير مفاتيح الكترونية وبضائع الكتروميكانيكية في عدة دول تلتزم باألطر  (أ

 والضوابط التنظيمية المطبقة في األسوق المستهدفة.  فيما يلي الحركة في تكاليف التطوير: 
 

 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   التكلفة 

 - 27,791 في بداية السنة
 780 - إضافات خالل السنة

 27,011 - (6محول من الممتلكات والمعدات )إيضاح 
 ──────── ──────── 

 27,791 27,791 في نهاية السنة
 ──────── ──────── 

   االطفاء
 - 7,928 في بداية السنة

 7,928 2,118 ج"(“ إيضاحمخصص محمل للسنة )
 ──────── ──────── 

 7,928 10,046 في نهاية السنة
 ──────── ──────── 

 19,863 17,745 صافي القيمة الدفترية 
 ══════════ ══════════ 

 
 فيما يلي الحركة في الحقوق والتراخيص: (ب

 م2019 م2020 
لاير سعودي  التكلفة 

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 2,973 6,757 في بداية السنة
 3,784 - ( 6إيضاح ) التنفيذمحول من األعمال الرأسمالية تحت 

 ──────── ──────── 
 6,757 6,757 في نهاية السنة

 ──────── ──────── 
   االطفاء

 473 856 في بداية السنة
 383 521 ج"(“ إيضاحمخصص محمل للسنة )

 ──────── ──────── 
 856 1,377 في نهاية السنة
 ──────── ──────── 

 5,901 5,380 صافي القيمة الدفترية 
 ══════════ ══════════ 

 
 تم توزيع مخصص االطفاء ما بين مصروفات بيع وتوزيع.  (ج
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 عقود اإليجار  -9
 
 الموجودات حق االستخدام   9-1

  الدفترية لموجودات حق االستخدام المعترف بها والحركة خالل الفترة:فيما يلي القيم 
 
 م2019 م2020 

لاير سعودي  التكلفة 
 باآلالف

لاير سعودي  
 باآلالف

   
 - 8,966 في بداية السنة 

 7,959 - تعديالت التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي
 1,007 1,481 إضافات خالل السنة

 ───────── ───────── 
 8,966 10,447 في نهاية السنة 

 ───────── ───────── 
   االستهالك

 - 870 استهالك متراكم
 870 1,128 استهالك للسنة

 ───────── ───────── 
 870 1,998 استهالك متراكم

 ───────── ───────── 
 8,096 8,449 صافي القيمة في نهاية السنة 

 ═════════ ═════════ 
 

 تكاليف اإليرادات.  ضمن الموحدةتم تحميل مصروف االستهالك على قائمة الربح او الخسارة 
 
 التزامات عقود اإليجار   9-2
 

 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   
   

 8,504 9,012 )إيضاح "أ"(   16المعيار الدولي للتقرير المالي  –عقود إيجار  التزامات
 1,212 630 إيجار تمويلي )إيضاح "ب"(  عقود
 ──────── ───────── 
 9,642 9,716 

 (8,623) (7,881) الجزء غر المتداول – ناقص
 ──────── ───────── 

 1,093 1,761 التزام عقد إيجار متداول
 ════════ ═════════ 

 
 فيما يلي القيم الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل الفترة:( ا

 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   
   

 - 8,504 في بداية السنة 
 9,168 - المعايير الدولية للتقرير الماليتعديالت التحول إلى 

 382 1,884 عكس قيد التزامات عقود اإليجار
 (1,046) (1,376) مدفوعات

 ──────── ───────── 
 8,504 9,012 في نهاية السنة 

 ════════ ═════════ 
 569 1,187 التزامات عقود إيجار متداولة
 7,935 7,825 متداولةالتزامات عقود إيجار غير 

 ──────── ───────── 
 9,012 8,504 
 ════════ ═════════ 
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 عقود اإليجار )تتمة(   -9
 
 التزامات عقود اإليجار )تتمة(    9-2
 
المعدات بقيمتها سنوات أو أقل. ولدى المجموعة خيار شراء  5تتعلق عقود اإليجار التمويلي بعقود إيجار معدات تصنيع لمدة ( ب 

 االسمية في نهاية مدة العقد. التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار التمويلي مضمونة بصك ملكية المؤجر:
 
 
 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   
   

 1,519 705  األدنى لدفعات اإليجار  الحد
 (307) ( 75) تمويل غير مكتسبة رسوم: ناقص

 ──────── ───────── 
 1,212 630 لدفعات اإليجار  األدنىالحالية للحد  القيمة

 
════════ ═════════ 

 (524) (574)  : الجزء المتداول ناقص
 ──────── ───────── 

 688 56 المتداول غير الجزء
 ════════ ═════════ 
 
 

 (.%4.0: 2019)%4.0المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على التزامات عقود اإليجار ما نسبته 
 
 فيما يلي المبالغ المعترف بها في الربح او الخسارة: 9-3

 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 870 1,128 مصروف استهالك موجودات حق االستخدام 
 382 1,884 فائدة مدفوعة على التزامات عقود اإليجار

 ──────── ─────── 
 1,252 3,012 مجموع المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة

 ════════ ═══════ 
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 االستثمار في شركة زميلة   -10
 

 فيما يلي الحركة في االستثمارات في الشركة الزميلة:
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 321,982 318,180 يناير 1كما في 
 395 1,524 *حصة في نتائج شركة زميلة، صافي

 (4,497) 6,326  الحصة في الدخل الشامل اآلخر، صافي 
 - (6,787) مستلمة خالل السنةتوزيعات أرباح 

 300 (126) تحويل عمالت أجنبية
 ───────── ───────── 

 318,180 319,117 ديسمبر 31كما في 
 ═════════ ═════════ 

 
 المعلومات المالية المختصرة للشركة الزميلة كما يلي: أ( 

 
نسبة  شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل

 الدخلصافي  ايرادات المطلوبات الموجودات الملكية

  
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
      

 5,689 2,527,170 921,878 1,561,286 %50 م2020
2019 50% 1,515,761 880,631 2,831,996 790 

ال يوجد لدى الشــركة االم ســيطرة مباشــرة على إدارة وعمليات "شــركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل". بالتالي، تصــنف   ب(
 كاستثمار في شركات زميلة وتتم المحاسبة عنها على هذا األساس.  

مليون لاير ـسعودي متأخرة   48م، لدى ـشركة تابعة اجنبية للـشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ 2020ديـسمبر  31كما في  ج(
م 2021قدرت إدارة الـشركة التابعة أن الذمم المدينة التجارية ـسيتم تحـصيلها خالل ـسنتي  من ـسنة.   ألكثرالـسداد عن موعدها  

 م، لم يتم تسجيل خسائر ائتمان متوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية.  2020ديسمبر  31م.  بالتالي، كما في 2022و

 )صافي( بعد أخذ اختالفات السياسات المحاسبية بعين االعتبار.  *حصة في نتائج شركة زميلة 
 

 الذمم المدينة والمبالغ المحتجزة مستحقة االستالم -11
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 138,954 145,229 ( 1-11ذمم مدينة تجارية، صافي )إيضاح 
 96,017 97,300 ( 2-11مبالغ محتجزة مستحقة االستالم، صافي )ايضاح 

 ───────── ───────── 
 242,529 234,971 

 (32,077) (44,862) ناقص: الجزء غير المتداول من المبالغ المحتجزة مستحقة االستالم  
 ───────── ───────── 
 197,667 202,894 
 ═════════ ═════════ 
 
 تكونت الذمم المدينة التجارية بالصافي مما يلي:  11-1

 

 م2019 م2020 
 لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 288,518 306,304 (33اجمالي ذمم مدينة تجارية )إيضاح 
 (149,564) (161,075) )إيضاح "أ"(  المتوقعةناقصا : مخصص خسائر االئتمان 

 ───────── ───────── 
 138,954 145,229 ذمم مدينة تجارية، صافي

 ═════════ ═════════ 
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 الذمم المدينة والمبالغ المحتجزة مستحقة االستالم )تتمة(   -11
 
 فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية: أ( 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 147,633 149,564 في بداية السنة
 1,931 11,511 مخصص محمل خالل السنة

 ───────── ───────── 
 149,564 161,075 في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
 المبالغ المحتجزة بالصافي مما يلي: تكونت  11-2
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 98,063 116,630 اجمالي المبالغ المحتجزة مستحقة االستالم  
 (2,046) (19,330) إيضاح "ب"() المتوقعةناقصا : مخصص خسائر االئتمان 

 ───────── ───────── 
 96,017 97,300 مبالغ محتجزة مستحقة االستالم، صافي  

 ═════════ ═════════ 

 ب( فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة مقابل المبالغ المحتجزة مستحقة االستالم، صافي

 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 2,046 2,046 في بداية السنة
 - 17,284 مخصص محمل خالل السنة

 ───────── ───────── 
 2,046 19,330 في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
 

 المخزون  -12
 م 2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 43,587  50,595 مواد خام
 37,490  41,579 بضائع تامة الصنع

 20,397  23,573 التنفيذأعمال تحت 
 39,515 32,254 قطع غيار وبكرات خشبية

 ───────── ───────── 
 148,001 140,989 

 (42,110) (42,275) ناقص: مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
 ───────── ───────── 
 105,726 98,879 
 ═════════ ═════════ 

 مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم:فيما يلي الحركة في 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 55,628 42,110 في بداية السنة
 (13,518) 165 مخصص محمل / )عكس قيد( للسنة

 ───────── ───────── 
 42,110 42,275 في نهاية السنة

 ═════════ ═════════ 
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 المصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة األخرى    -13
 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 77,170  41,250 )إيضاح "أ"(  تابعةمستحق القبض من مبيعات شركة 
 30,516  30,649 ودائع و ضمان هامش

 26,682  41,613 ( )إيضاح "ج" صافي ،دفعات مقدمة للموردين
 8,375  16,310 )إيضاح "ب"(  مقدما   مدفوعة ومبالغ مشتقات مكسب

 10,457  3,180 صافي   ،ضريبة قيمة مضافة
 13,201 13,058 ذمم مدينة أخرى 

 ───────── ───────── 
 146,060 166,401 
 ═════════ ═════════ 
 
( فلل تقع في تركيا.  تتطلب شروط عقد البيع  2م، باعت المجموعة استثمارها في شركة تابعة تمتلك عدد )2018في سنة  (أ

من المشتري تحويل الفلل مرة أخرى للمجموعة بعد اكمال المتطلبات القانونية.  خالل السنة الحالية، تم تحويل إحدى الفلل 
(.  يمثل المبلغ القائم السعر المتفق عليه للفيال الثانية والتي 7ستثمار عقاري )إيضاح مرة أخرى إلى المجموعة وتسجيلها كا 

 سيتم تحويلها مرة اخرة إلى المجموعة حال اكتمال اإلجراءات القانونية.   
 
 لألداة المالية المشتقة:   والعادلة  وألغراض محاسبة التحوط، تصنف أدوات التحوط كتحوط تدفق نقدي. فيما يلي القيمة االسمية (ب 

 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 79,180  45,327 القيمة اإلسمية
 ═════════ ═════════ 

 2,703  4,183 القيمة العادلة  
 ═════════ ═════════ 
 

 مليون لاير 7,81م، تم ادراج صافي مكسب غير محقق بقيمة 2020 ديسمبر 31تم تقييم العقد اآلجل كي يكون فعاال  وكما في 
 ضمن قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة كـ "احتياطي تحوط تدفقات نقدية".  (مليون لاير سعودي 0,13م: 2019سعودي )

 
 . 26م: ال شيء(. الرجوع إلى اإليضاح 2019مليون لاير سعودي ) 1,8المبلغ ناقص خسائر االنخفاض في القيمة بمقدار  هذا( ج
 
مليون لاير سعودي( لدى مؤسسات مالية  29,33م: 2019مليون لاير سعودي ) 29,58 بقيمة ( يتضمن هذا المبلغ نقد مودع د

 ضمانات نيابة عن المجموعة.  إلصدار
 

 موجودات العقود غير المفوترة   -14
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 54,371 31,369 (ادناه اإليضاح) مفوترةغير  عقود موجودات ياجمال
 (8,158) (10,371) "(بإيضاح ") المتوقعةناقصا : مخصص خسائر االئتمان 

 ───────── ──────── 
 46,213 20,998 غير مفوترة، صافي عقود موجودات

 ═════════ ════════ 
 
 
 المملكة العربية السعودية.  خارجو داخل مشاريع البند هذايمثل  *
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 موجودات العقود غير المفوترة )تتمة(   -14
 

 
 : المفوترةيلي اجمالي الموجودات فير  فيما  (أ
 
 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 1,213,577 1,278,821 متكبدة زائد ربح / )خسارة( مدرجة  تكلفة
 (1,159,206) (1,247,452) : فواتير مرحلية  ناقص

 ───────── ──────── 

 54,371 31,369 عقود غير مفوترة  موجودات
 ═════════ ════════ 
 
 
 الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:فيما يلي  (ب
 
 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 8,158 8,158 في بداية السنة
 - 2,213 مخصص محمل خالل السنة

 ───────── ─────── 
 8,158 10,371 في نهاية السنة

 ═════════ ═══════ 
 
 

 النقد واألرصدة البنكية   -15
 
 م2019 م2020 

 
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 1,119  588 نقد في الصندوق
 5,945  18,205 نقد لدى البنوك

 ───────── ───────── 
 18,793 7,064 
 ═════════ ═════════ 
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 قروض ألجل وسلف  -16
  

 تتكون القروض ألجل والسلف للمجموعة مما يلي: 
 م 2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   : قروض طويلة األجل

 264,176 245,613 بنك تجاري محلي )إيضاح "أ"( 
 107,290 105,290 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي )إيضاح "ب"(  

 44,630 38,770 بنك أجنبي )إيضاح "ج"( 
 166,551 119,656 تمويل موردين )إيضاح "د"( 

 ───────── ───────── 
 509,329 582,647 
 ───────── ───────── 

 (378,181) (353,647) المتداول من القروض ألجل غير الجزءناقص: 
 ───────── ───────── 

 204,466 155,682 طويلة األجلالجزء المتداول من قروض 
   

 16,076 700 بنوك محلية )إيضاح "هـ"( 
 308 248 أجنبية )إيضاح "هـ"(بنوك 

 ───────── ───────── 
 220,850 156,630 والسلف القروض من المتداول الجزء

 ═════════ ═════════ 
 
م، حيق قامت بدمج قروضها من أربعة بنوك تجارية تحت مسمى 2016أبرمت الشركة االم اتفاقية قرض تجميعي في فبراير   (أ

م، تمت التسوية مع إثنين من البنوك 2018"اتفاقية إطار إعادة الهيكلة".  ومن خالل اتفاقية تسوية نهائية موقعة في ديسمبر 
وبنك الراجحي راجحي كمقرض للقرض التجميعي.   خالل السنة الحالية، أبرمت الشركة  التجارية الثالث، واإلبقاء على بنك ال

سداد المبلغ اتفاقية تسهيالت مرابحة إلعادة هيكلة رصيد قائم ضمن القرض التجميعي.  تتطلب شروط القرض من الشركة 
وتستحق السداد على سنتين على دفعات ربع سنوية متساوية مع  القائم على شريحتين.  الشريحة "أ" ال يترتب عليها فائدة 

، وتستحق السداد (%3)إلى  باإلضافة( أشهر كفترة سماح، بينما الشريحة "ب" يترتب عليها السايبور لثالث شهور 6فترة )
اح.  القرض مضمون مقابل ( سنوات، قابلة للتمديد لسنة واحدة وسنتين كفترة سم6على دفعات ربع سنوية متساوية على )

 سندات ألمر موقعة.  

( "األدوات المالية" 9قامت اإلدارة بتقييم اعادة هيكلة القرض من الناحية الكمية والنوعية وفقا  للمعيار الدولي للتقرير المالي )
ونتيجة لذلك توصلت إلى ان إعادة هيكلة االتفاقية السابقة ادت إلى إلغاء اثبات القرض القديم واالعتراف بالقرض الجديد.  

مليون لاير سعودي.    14القرض الجديد بقيمته العادلة في تاريخ السريان مما ادى إلى مكسب بمبلغ  بالتالي سجلت الشركة
مليون لاير سعودي على مدى الفترة المتبقية  8,8م بمبلغ 2020ديسمبر  31في  كما  المطفأ غير  المكسب رصيدسيتم اطفاء 

 للقرض ألجل باستخدام معدل الفائدة الفعال. 

( دفعات 5م.  يستحق سداد القرض على )2019تمت إعادة هيكلة القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي في ديسمبر   (ب
القرض مضمون   هذارسوم نصف سنوية. م ويترتب عليها 2020( سنوات ابتداء من ديسمبر 3متساوية على مدى فترة )

 المصنع واآلالت.  مبنىمقابل 

تمثل هذه أرصدة قائمة لمقرضين خارج المملكة العربية السعودية منحت تسهيالت للشركات التابعة للمجموعة.  هذه القروض  (ج
ويترتب عليها فائدة ما بين  اعيةصن مصنع أرض بموجب مضمونة  القروض هذه. األمريكيمقومة بشكل أساسي بالدوالر 

  سنويا  للتسهيالت بالليرة التركية.  %11 عدلوبم مماثلة قروض أوسنويا  مقابل قروض مقومة بالدوالر األمريكي  7% - 5%

( عشر شهرا  حيث تتكون القروض من البنوك المحلية من خطاب اعتماد 12تستحق القروض قصيرة االجل خالل فترة ) (د
 مستندي على سلف مخصومة ويتم تسويتها مع أرصدة العمالء عند انتهاء فترة االئتمان. 

ترناشيونال بيتي ليميتد "نوبل" لشراء خالل السنوات السابقة، كان لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع شركة نوبل ان (ه
 29بتاريخ   مواد خام على دفعات مؤجلة.  يوجب على الشركة دفع تكلفة تمويل في حال عدم السداد خالل الفترة المحددة. 

 180,8م، تمت اعادة هيكلة التسهيل حيث طلبت الشروط المعدلة من الشركة االم سداد الرصيد القائم بمبلغ 2020يوليو 
م.  التسهيل غير مضمون ويترتب  2022ون لاير سعودي اعتبارا  من تاريخ السريان على دفعات شهرية حتى أكتوبر ملي

سنويا .  قامت اإلدارة بتقييم اعادة هيكلة التسهيل أعاله من الناحية الكمية والنوعية   %7,75عليه حاليا  تكلفة تمويل ثابتة بنسبة  
( "األدوات المالية" ونتيجة لذلك توصلت إلى ان إعادة الهيكلة ادت إلى تمويل جديد.  9الي )وفقا  للمعيار الدولي للتقرير الم

بالتالي ألغت الشركة االعتراف بالتمويل السابق واعترفت بالتمويل الجديد بقيمته العادلة في تاريخ السريان مما ادى إلى 
م على مدى الفترة 2020ديسمبر    31في    كما   المطفأغير   كسبالم رصيدمليون لاير سعودي. سيتم اطفاء    5,4بمبلغ    خسارة

  المتبقية للقرض ألجل باستخدام معدل الفائدة الفعال.
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 التزام منافع الموظفين  -17
 

 : اهادان ملخصة الموظفين منافع التزام مخصص في الحركة
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 44,464 54,368 في بداية السنة
   مدرج في قائمة الربح أو الخسارة

 4,901 5,394 تكلفة خدمة حالية
 1,860 1,494 تكلفة فائدة

   مدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر 
 5,570 8,292 خسارة اكتوارية
 (2,427) (5,085) منافع مدفوعة

 - (891) منافع مستحقة الدفع لعمالء خارجيين  
 ───────── ───────── 
 63,572 54,368 
 ───────── ───────── 

 (2,200) (2,200) دفعات مقدمة مقابل التزام منافع الموظفين
 ───────── ───────── 
 61,372 52,168 
 ═════════ ═════════ 
 

 االفتراضات االكتوارية 
يتعرض برنامج المنافع المحددة إلى العديد من المخاطر االكتوارية، أهمها هي مخاطر الراتب النهائي، ومخاطر التقلب في معدل 

 الخصم / الفائدة، ومخاطر العمر ومخاطر التضخم.
 

 فيما يلي االفتراضات االكتوارية الرئيسية في تاريخ التقرير المالي:
 م2019 م2020  
    

 %2.85 %1.85  معدل الخصم
 %2.85 %1.85  معدل زيادة الرواتب المستقبلي/المتوقع لزيادة الرواتب:

 سنة 60 سنة 60  سن التقاعد
 

 سنة(. 7,38م: 2019سنة ) 7.48فترة المتوسط المرجح اللتزام المنافع المحددة هي 
 

موائمة  نويمك حدوثه، المستبعد من عمليا  إلى التغير في افتراض ما مع بقاء االفتراضات األخرى ثابتة.  الحساسية تحليل يستند
تطبيق  مت الجوهرية، االكتوارية االفتراضات إلىاحتساب حساسية التزام المنافع المحددة  عندالتغيرات في بعض االفتراضات. و

 الطريقة نفسها عند احتساب التزام منافع الموظفين. 
 
  

 م2019 م2020

 تغير في سعر الفائدة  50%
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 (2,083) (2,648) الزيادة في معدل الخصم 
    1,750 1,906 النقص في معدل الخصم
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 الزكاة وضريبة الدخل   - 18
 
 مخصص محمل للسنة  (أ
 2020 2019 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

  باآلالف
  

 11,666 8,585 مخصص زكاة محمل للسنة متعلق بشركاء سعوديين )ب(  
 (26) (855) معترف بها للسنة تعلق بشركاء غير سعوديين)د(  مؤجلة ضريبة

 ───────── ───────── 
 11,640 7,730 مخصص الزكاة وضريبة الدخل المحمل للسنة

 ═════════ ═════════ 

م على القوائم المالية للشركة األم وشركاتها التابعة. تخضع 2019م و2020ديسمبر    31حسابات الزكاة للسنوات المنتهية في  استندت  
 الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل وفق ا للقوانين الضريبية لبلدان تأسيسها.

 
 مخصص زكاة  (ب 

 :فيما يلي الحركة في مخصص الزكاة
 

 م2019 م2020 

 
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف

   
 101,946 69,435 في بداية السنة

 11,666 8,585 مخصص محمل للسنة
 (11,387) (40,643) خالل السنة مدفوعة مبالغ

 (32,790) - عكس قيد مخصص
 ───────── ───────── 

 69,435 37,377 في نهاية السنة 
 ═════════ ═════════ 
 

 ج( مكونات الوعاء الزكوي  
. تتألف المكونات الهامة للوعاء الزكوي دح وم رغي سسا أ علی لخد يبةرضو ةکا ز راراتقإ ميدبتق عةوللمجم لتابعةا تکا رلشا ومتق

والقروض طويلة  لكل شركة وفقا  لنظام الزكاة وضريبة الدخل بشكل رئيسي من حقوق المساهمين والمخصصات في بداية السنة 
 األجل والدخل الضريبي التقديري ناقصا  الخصومات لصافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات وبعض البنود األخرى.

 
 د( أصل ضريبة مؤجلة 

 
 ديسمبر على النحو التالي:  31الحركة في الضريبة المؤجلة خالل السنة المنتهية في 

 

 م2019 م2020 

 
سعودي لاير 

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف

   
 8,408 8,346 في بداية السنة

 26 855 ضريبة مؤجلة معترف بها للسنة 
 (88) (115) ضريبة مؤجلة تتعلق بحقوق الملكية 

 ───────── ───────── 
 8,346 9,086 في نهاية السنة 

 ═════════ ═════════ 
 تابع أجنبية للمجموعة وتعتقد اإلدارة انها قابلة لالسترداد.تتعلق الضريبة المؤجلة بشركة 

  
)"الهيئة"( حيث طالبت بموجبها بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ الهيئة العامة للزكاة والدخل  من الربوط بعض المجموعة استلمت
بصفة أساسية  عودوتالسابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها.  للسنواتمليون لاير سعودي بخصوص الربوط  201,9

  شركة و ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة وشركةمراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة   شركةوللشركة االم، 
 الكابالت السعودية للتسويق المحدودة
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 الزكاة وضريبة الدخل )تتمة(    - 18
 

 وضع الربوط الزكوية   هـ( 
 

 الشركة األم  
 مليون لاير  65,8الشركة االم إلى تسوية نهائية مع الهيئة العادة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ودفعت مبلغ    توصلتم،  2020خالل سنة  

 الشركةم من خالل لجنة تسوية منازعات الزكاة والضريبة.  ووفقا  لشروط التسوية، دفعت  2012م إلى  2005سعودي للسنوات من  
م، وسيتم دفع المبلغ المتبقي على 2020مليون لاير سعودي في سنة  30,4  ( أقساط شهرية بمجموع 4)و %10دفعة مقدمة بنسبة 

 م. 2021مليون لاير سعودي في سنة  35,4 بمبلغ( أقساط 6)
 

 م، طالبت الهيئة بمعلومات إضافية ومستندات لغرض اصدار الربط النهائي. 2013لسنة  الزكويالشركة اإلقرار  قدمت
 

مليون لاير سعودي. اعترضت الشركة االم  24,2وطالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ م 2014الهيئة ربطا  لسنة  أصدرت
 على الربط لدى لجنة تسوية المنازعات والمخالفات الضريبية. 

 
مليون لاير  148م وطالبت بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 2018م إلى 2015السنة الحالية، أصدرت الهيئة ربطا  للسنوات من  خالل

سعودي. قدمت الشركة االم اعتراضا  لدى الهيئة على الربط. كما استلمت الشركة االم استشارة من استشاري الزكاة الخاص بها 
ة، وليس من الممكن تقدير النتائج المتوقعة نظرا  ألنها تعتمد على عدة اعتراضات واالستئناف تتعلق بالبنود األساسية لربط الهيئ

كأساس لهذه االعتراضات. تعتقد إدارة الشركة االم أنه وعلى الرغم من األساس المعقول لالعتراض على البنود في الربط الذي 
كانية تحديد مخصص الزكاة المحتمل بدقة معقولة. بالتالي، لم يتم تسجيل أصدرته الهيئة، إال أنه من غير المؤكد ومن غير المحتمل إم

 مخصص زكاة في القوائم المالية الموحدة. 
 

وحتى تاريخ هذه القوائم المالية الموحدة، لم تصدر الهيئة بعد الربط م لدى الهيئة.  2019قدمت الشركة االم اقرارها الزكوي لسنة 
 م. 2019لسنة 
 

 شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة 
مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة   1إضافي بمبلغ    زكاة  م طالبت فيه بالتزام2007م حتى  1998أصدرت الهيئة ربطا  للسنوات من  

 باعتراض لدى لجنة االستئناف لعليا ولم يتم اتخاذ القرار بعد.  
 

م.  لم تصدر الهيئة الربط الزكوي النهائي للسنوات المذكورة 2010م إلى 2008الزكوية للسنوات  اإلقرارات التابعةقدمت الشركة 
 م. 2019م إلى 2011أنها بصدد تقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات من  إال النشاطحتى تاريخه. الشركة حاليا  متوقفة عن 

 
 شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة 

مليون لاير سعودي. تقدمت  3.2م طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 2004م حتى 1999ربطا  للسنوات من أصدرت الهيئة 
الشركة باعتراض على هذا الربط لدى الهيئة. أصدرت الهيئة ربط زكاة معدل.  قدمت الشركة التابعة اعتراضا  لدى لجنة االعتراض 

مليون لاير سعودي.  تقدمت الشركة باعتراض   2,1قرارا  بتخفيض التزام الزكاة بمبلغ    االبتدائية.  أصدرت لجنة االعتراض االبتدائية
 لدى لجنة االستئناف العليا وال يزال االعتراض قيد المراجعة.

 
مليون لاير سعودي  34.7م طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 2012م حتى 2005زكوية للسنوات من  أصدرت الهيئة ربوطا  

الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا  معدال    وأصدرتوضريبة استقطاع وغرامات تأخير.  قامت الشركة باالعتراض على ربط الهيئة،  
دي وتم تصعيد االعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية وما زال تحت مليون لاير سعو 6.9وتم تخفيض التزام الزكاة بمبلغ 

 الدراسة من قبل اللجنة.
 

مليون   2.7م وطالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  2016أصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ربطا  زكويا  عن سنة  
م، 2019م إلى 2017بالنسبة للسنوات من لاير سعودي. استأنفت الشركة التابعة لدى لجنة فض المنازعات والخالفات الضريبية. 

 الربط النهائي.  إلصدارت إضافية ومستندات طالبت الهيئة بمعلوما 
 

 شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة 
مليون لاير سعودي. تقدمت   17م طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 2004م حتى 1996أصدرت الهيئة ربطا  للسنوات من 

م 2005الشركة باعتراض وال يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة.  قدمت الشركة القوائم المالية واالقرارات الزكوية للسنوات من 
  . م2019م إلى 2008بصدد تقديم االقرارات الزكوية للسنوات من  ا  حاليو النشاط عن متوقفة التابعة الشركةلدى الهيئة.  2007إلى 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها  - 19

وأعضاء مجلس اإلدارة وكبار موظفي اإلدارة بالشركة االم والمنشآت الخاضعة للسيطرة أو  المساهمين العالقةتمثل الجهات ذات 
السيطرة المشتركة، أو التي يمارس عليها تأثيرا  هاما  من قبل هذه الجهات: يتم اعتماد سياسات التسعير وشروط هذه المعامالت من 

 . قبل إدارة الشركة االم
 
 سبتمبر: 31تمت مع الجهات ذات العالقة للسنة المنتهية في  التي الهامةفيما يلي المعامالت  (أ
 

 المستحق من الجهات ذات العالقة 
 

 الرصيد كما في  المعامالت خالل السنة  طبيعة المعاملة  العالقة  المعاملة 
 م2019 م 2020 م2019 م 2020   

 
 

 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
       جهة منتسبة

 187 113 - 74 أخرى   حدادة المحدودة 

 
 المستحق لجهات ذات عالقة 

 الرصيد كما في   المعامالت خالل السنة  طبيعة المعاملة  المعاملة 
 م2019 م 2020 م2019 م 2020  

  
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
      شركات زميلة 

شركة ميدال كابلز المحدودة  
   11,461 19,403 شراء مواد خام  دبليو إل إل 

   2,344 1,407 مجلس اإلدارة  أعضاء   تعويضات 
   - 6,787 توزيعات أرباح مستلمة  
   1,868 330 أخرى 
    ─────── ────── 

    18,644 9,101 
      

شركة زكا العالمية لتقنية 
 المعلومات 

 
 1,274 1,274 445 - مصروفات تحملتها المجموعة 

      
      

      المساهمون:
شركة زينل للصناعات  

 43,531 43,531 8 - مصروفات محملة من المجموعة  المحدودة 
      
      

      منتسبةجهة 
 664 664 - - مصروفات تحملتها المجموعة  كيم العالمية المحدودة 

      
 1,452 1,452 - - مصروفات تحملتها المجموعة  حدادة المحدودة 

    ─────── ────── 

    65,565 56,022 
    ═══════ ══════ 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(   -19
 
 تعويضات أعضاء مجلس اإلدارة   (ب 

 
 تشمل كبار موظفي اإلدارة/ المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارة.

 

 م2019 م2020 

 
 لاير سعودي 

 باآلالف
 لاير سعودي  

 باآلالف
   

 141 214 أتعاب حضور اجتماعات
 980 1,165 تعويضات أخرى

 ─────── ────── 

 1,379 1,121 
 ═══════ ══════ 

 مليون لاير سعودي من شركة زميلة.   1,4إلى التعويضات أعاله، استلم رئيس مجلس اإلدارة مبلغ  باإلضافة
 
 فيما يلي تعويضات كبار موظفي اإلدارة خالل السنة كما يلي: (ج
 

 م2019 م2020 

 
 لاير سعودي 

 باآلالف
 لاير سعودي  

 باآلالف

   
 4,519 5,022 منافع قصيرة األجل
 237 227 منافع ما بعد الخدمة

 ─────── ────── 

 5,249 4,756 
 ═══════ ══════ 

 
 تتضمن المنافع قصيرة االجل الراتب االساسي والبدالت والحوافز االخرى. 

 تشمل منافع ما بعد الخدمة تكلفة الخدمة الحالية لمخصصات نهاية الخدمة للموظفين.

 
 األخرىالمصروفات مستحقة الدفع والمطلوبات والدائنة   الذمم -20
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 116,471 104,360 ذمم دائنة
 6,652 6,924 أعباء تمويل مستحقة الدفع
 39,925 24,664 مصروفات مستحقة الدفع

 89,745 - ( 28 )إيضاح مستحق الدفع لمساهمي شركة تابعة
 49,445 55,689 دفعات مقدمة من عمالء 

 32,178 37,724 *فواتير مرحلية بالزيادة عن قيمة االعمال المنفذة
 15,803 13,643 مخصص مطالبات قانونية 

 11,114 15,454 أخرى
 - 4,211 الجزء المتداول من مبالغ محتجزة مستحقة االستالم 

 ───────── ──────── 

 262,669 361,333 
 ═════════ ════════ 

 (. 14بمشاريع تحت التنفيذ )إيضاح  تتعلقيمثل هذا البند فواتير مرحلية زيادة  *
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 رأس المال  -21

 
 11.061.406م )2020ديسمبر    31لاير سعودي للسهم الواحد كما    10سهم بقيمة    36.061.406إن رأس مال الشركة مكون من  

 م(.2019ديسمبر  31سهم كما في 
 

هـ(، اوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة في رأس مال الشركة االم من خالل 1440شعبان  11م )الموافق 2019ابريل  16بتاريخ 
لاير سعودي للسهم الواحد.   10سهم بقيمة    25,000,000مليون لاير سعودي من خالل اصدار    250حقوق اإلصدار بإجمالي مبلغ  

على ذلك  والموافقةم، وتم عرضه 2019يسمبر د 2وافقت هيئة السوق المالية على طلب الشركة االم في زيادة رأس المال في 
 م. 2019ديسمبر  31باإلجماع من مساهمي الشركة االم في الجمعية العمومية غير العادية المنعقدة في 

 
 اإلجراءات القانونية المتعلقة بزيادة رأس المال.  جميعخالل السنة الحالية، اكملت الشركة االم 

 
 اإليرادات  -22

 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 291,289 310,566 بيع البضائع
 89,985 58,213 إيرادات عقود

 ─────── ────── 
 368,779 381,274 
 ════════ ═══════ 
 

 تكاليف اإليرادات    - 23
 

 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 337,894 374,587 بضائع مباعةتكلفة 
 78,557 51,854 تكلفة إيرادات العقود 

 ─────── ─────── 
 426,441 416,451 
 ════════ ════════ 

 
 المصروفات العمومية واإلدارية  24
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 34,301 33,184 رواتب ومنافع ذات صلة
 7,332 14,174 ومهنية  قانونيةأتعاب 

 2,354 3,306 إصالح وصيانة
 1,223 1,858 (7و 6)اإليضاحان استهالك واطفاء 

 718 2,080 رسوم بنكية 
 1,056 1,357 منافع عامة 
 956 1,389 إيجار وتأمين

 175 831 طباعة وقرطاسية وإعالنات
 1,661 565 مصروفات سفر ونقل

 1,593 3,950 أخرى 
 ─────── ─────── 
 62,694 51,369 
 ════════ ════════ 
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 مصروفات البيع والتوزيع -25
 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 6,709 7,002 رواتب ومنافع ذات صلة
 6,360 5,143 شحن وتأمين ونقل
 4,821 3,514 (8و 6)اإليضاحان  استهالك وإطفاء

 2,966 957 أخرى
 ─────── ─────── 
 16,616 20,856 
 ════════ ════════ 

 
 خسائر االئتمان المتوقعة  -26
 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 1,931 11,511 (11)إيضاح  ذمم مدينة
 - 17,284 ( 11)إيضاح مبالغ محتجزة مستحقة االستالم 

 - 2,213 ( 14)إيضاح  غير مفوترة إيرادات 

 - 1,831 مقدمة لموردين   دفعات
 ─────── ─────── 
 32,839 1,931 

 ════════ ════════ 

 
 صافي   ،تكاليف التمويل -27
 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 7,410 9,177 أعباء تمويل على قروض وتسهيالت بنكية   
 12,475 15,235  اعباء تمويل على تمويل موردين 

 - (15,854) *مكسب القيمة العادلة على المطلوبات المالية
 382 353 أعباء مالية على الحقوق ومطلوبات االستخدام 

 (7,853) 2,918 مكسب / )خسارة( صرف عمالت أجنبية
 1,137 945 أعباء مالية أخرى  

 ─────── ─────── 
 12,774 13,551 
 ════════ ════════ 

 (. 16ببنك محلي تجاري وتمويل الموردين )إيضاح  المتعلقالقيمة العادلة  مكسبهذا البند  يمثل *
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 اإليرادات األخرى، صافي  -28
 م2019 م2020 
 سعوديلاير  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 - 89,743 )إيضاح "أ"( عكس قيد مخصصات قانونية 
 45,027 21,930 "( بأخرى وذمم دائنة ))إليضاح " عكس قيد مخصصات

 (954) 16,333 صافي مكسب / )خسارة( صرف عمالت أجنبية
 17,607 - مكسب من إعادة هيكلة قروض مع بنوك تجارية

 3,233 - خدمات مشتركةدخل من 
 5,656 5,054 إيرادات أخرى  

 ─────── ─────── 
 133,060 70,569 
 ════════ ════════ 
 
شركة تابعة لقضية رفعها المساهمون    -في تيك أيه أس  خالل الفترة، اصدرت محكمة في تركيا قرارا  لمصلحة ماس كابلو ياتيريم   (أ

قدمت المساهمون باألغلبية اعتراضا  على قرار  .  المسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أيه أس كةباألغلبية لشر
إال أنه وبناء على الرأي القانوني الذي تم الحصول عليه من استشاري مستقل والذي يرى أن قرار المحكمة بعد  المحكمة. 

تم اصدار رأي قانوني مستقل الحقا   االعتراض لن يختلف القرار األصلي الصادر عن المحكمة االبتدائية لعدم تقديم دليل جديد.  
بالتالي، سجلت المجموعة إيرادات  .  م2021  فبراير  16أكد الرأي الصادر في    م2020  أكتوبر 5من قبل استشاري قانوني في  

كما  (.20مليون لاير سعودي مقابل المخصص الذي جرى تسجيله مسبقا  كمخصص انتفى الغرض منه )إيضاح    89,74بمبلغ  
  مليون لاير سعودي.  53قامت المجموعة بتقييم وتسجيل التزام طارئ بمبلغ 

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

 خسارة السهم  -29
 

 نهاية فيالقائمة  على المتوسط المرجح لعدد األسهم  صافي الدخل للسنة    بقسمةللسهم    والمخفضة  األساسيةيتم احتساب ربحية السهم  
 السنة. 

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

 "رحية السهم" كما يلي:  33المحاسبة الدولي رقم 
 م2019 م2020 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 11,061,406 11,061,406 يناير   1أسهم عادية كما في  اصدار
 - 25,000,000 أولوية معدلة  حقوق
 11,061,406 - حقوق األولوية لألسهم  تأثير
 ─────── ─────── 

 22,122,812 36,061,406 ( معدلة) العاديةالمرجح لعدد األسهم  المتوسط
 ════════ ════════ 
 
 النظرية  السابقة  الحقوق  معدل  ان  حيث( 2)احتساب المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية للسنة السابقة باستخدام معامل التعديل    تم

يوم تم فيه  آخرم وهو 2020ديسمبر  31بتاريخ سعودي  لاير 37,9للسهم هو  المعدل سعودي وسعر اإلغالق لاير 19 بمبلغ
 حقوق األولوية.  قبلتداول 

 
 م2019 م2020 احتساب ربحية / )خسارة( السهم األساسية والمخفضة كما يلي:  يتم
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 (61,831) (55,012) الخسارة للفترة العائدة إلى حملة حقوق الملكية في الشركة األم.  
 ════════ ════════ 

 22,123 36,061 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية المصدرة  
 ════════ ════════ 

 (2.79) ( 1.53) ربحية السهم األساسية والمخفضة )لاير سعودي(  
 ════════ ════════ 
   

  إن ربحية السهم المخفضة تعادل ربحية السهم األساسية حيث أن المجموعة ليس لديها أي أدوات مخفضة قيد اإلصدار.
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 االلتزامات واالرتباطات الطارئة  -30
 

 م2019 م2020  

 
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
   

 171,068  142,560 ( ادناه اإليضاحضمان ) خطابات
 44,433  100,422 المطلوبات المحتملة 

 3,738  12,383 رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها التزامات

 
إضافة إلى الضمانات المقدمة فيما يتعلق بالتسهيالت البنكية الممنوحة لبعض الشركات التابعة، فقد قامت أيضا  الشركة األم بتقديم 

 تعهدات لمساندة تلك الشركات التابعة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.
 

    األعمال قطاعات  -31
 

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

 لدى المجموعة قطاعات األعمال التالية:
 بيع البضائع المصنعة. •
 الجاهزة )على أساس العقود(.مشروعات االتصاالت والطاقة  •
 

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

تقوم اإلدارة العليا للشركة االم بمراجعة تقارير اإلدارة الداخلية لكل وحدة أعمال استراتيجية بشكل ربع سنوي على األقل. تتضمن 
 طاعات التابعة لإلدارة العليا البنود العائدة مباشرة إلى القطاع وكذلك تلك التي يمكن توزيعها على أساس معقول.نتائج الق

 
 تشكل هذه المعلومات أساس التقارير اإلدارية الداخلية في قطاعات األعمال الرئيسية

 

 م 2020ديسمبر  31

 بيع البضائع

لاير سعودي 
 باآلالف

 إيرادات عقود 

سعودي لاير 
 باآلالف

 المجموع 

لاير سعودي 
 باآلالف

    

 387,164 58,213 328,951 مجموع اإليرادات الخارجية 

 (18,385) (15,096) (3,289) إيرادات بين القطاعات
 ────── ────── ────── 

 368,779 43,117 325,662 إيرادات قطاعية
 ────── ────── ────── 
    

 444,826 51,854 392,972 مجموع التكاليف المباشرة الخارجية 

 (18,385) (15,096) (3,289) تكلفة إيرادات بين القطاعات
 ────── ────── ────── 

 426,441 36,758 389,683 التكلفة القطاعية
 ────── ────── ────── 

 (57,662) 6,359 (64,021) اجمالي األرباح القطاعية 
 ═══════ ═══════ ═══════ 
 (55,012) (10,375) (44,637) العائدة للمساهمين في الشركة األم خسارةال
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,235,499 155,279 1,080,220 موجودات القطاعات
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 950,077 297,626 652,451 مطلوبات القطاعات
 ═══════ ═══════ ═══════ 
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 )تتمة(   األعمال قطاعات   -31
 

 م2019ديسمبر  31

 بيع البضائع
لاير سعودي  

 باآلالف

 إيرادات عقود
لاير سعودي  

 باآلالف

 المجموع
لاير سعودي  

 باآلالف
    

 424,076 89,985 334,091 مجموع اإليرادات الخارجية
 (42,802) (37,966) (4,836) إيرادات بين القطاعات

 ─────── ─────── ─────── 
 381,274 52,019 329,255 إيرادات قطاعية

 ─────── ─────── ─────── 
    

 459,253 78,557 380,696 المباشرة الخارجيةمجموع التكاليف 
 (42,802) (37,966) (4,836) تكلفة إيرادات بين القطاعات

 ─────── ─────── ─────── 
 416,451 40,591 375,860 التكلفة القطاعية

 ─────── ─────── ─────── 
 (35,177) 11,428 (46,605) اجمالي األرباح القطاعية 

 ═══════ ═══════ ═══════ 

 (61,831) 9,224 (71,055) )خسارة( / ربح حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة األم
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,247,536 182,110 1,065,426 موجودات القطاعات
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 1,155,771 313,919 841,852 مطلوبات القطاعات
 ═══════ ═══════ ═══════ 

 
 المعلومات الجغرافية 

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

 

 م2020
المملكة العربية  

 المجموع  أخرى تركيا  السعودية 

 
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف

 
    

 1,235,499 73,020 326,424 836,055 الموجودات 
 950,077 40,328 174,317 735,432  المطلوبات  

 368,779 - 6,401 362,378 صافي اإليرادات 
 (55,012) (2,948) 91,185 (143,249) الدخل ( / ةصافي )الخسار

     

2019 
المملكة العربية 

  المجموع أخرى تركيا السعودية 
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
     

 1,247,536 37,517 368,230 841,789 الموجودات
 1,155,771 1,878 306,895 846,998 المطلوبات 

 381,274 - 26,257 355,017 صافي اإليرادات
   (61,831) 1,303 (21,911) (41,223) صافي )الخسارة( / الربح
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 دارة مخاطر األدوات المالية إ  -32
 

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

 مخاطر االئتمان 
تمثل مخاطر االئتمان المخاطر الناتجة عن اخفاق طرف ما في الوفاء بالتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر خسارة مالية. 
لتقليل التعرض لمخاطر االئتمان، قامت المجموعة بتطوير عملية الموافقة الرسمية عند تطبيق حدود االئتمان على عمالئها. كما تقوم 

مرة لمخاطر االئتمان تجاه العمالء وتقوم بعمل مخصص مقابل األرصدة التي تعتبر مشكوك في تحصيلها. اإلدارة بمراقبة مست
للتخفيف من هذه المخاطر، لدى المجموعة نظام لتحديد حدود ائتمان لعمالئها بناء على تقييم موسع على أساس بيانات العميل وتاريخه 

 في االلتزام بالدفعات. 
 
الموجودات  بخصوصالحد األدنى للتعرض لمخاطر االئتمان إلى صافي القيم المعروضة  ياجمالم، 2020 ديسمبر 31 في كما 

 المالية في قائمة المركز المالي الموحدة. 
 

عمل الخاضعة إلى سياسة المجموعة الثابتة واإلجراءات والضوابط المتعلقة بإدارة اليتم إدارة مخاطر ائتمان العمالء من قبل كل وحدة  
 السابق،على التاريخ    بناء  الحكوميةالمنشآت الحكومية وغير    والتي تتضمن  مخاطر ائتمان العمالء.  يتم تقييم الجودة االئتمانية للعمالء

  . حدود لالئتمان بشكل فردي وفقا  لهذا التقييم تحديدويتم 
 

يتم تحليل االنخفاض في القيمة بتاريخ كل تقرير مالي باستخدام مصفوفة المخصصات لقياس خسائر االئتمان المتوقعة. يعكس الحساب 
وفرة في تاريخ التقرير المالي حيال األحداث المخرجات المحتملة المرجحة، والقيمة الزمنية للمال والمعلومات المعقولة والداعمة المت

الماضية والظروف الحالية التوقعات المستقبلية للظروف االقتصادية المستقبلية. إن أقصى تعرض لمخاطر االئتمان في تاريخ التقرير 
ل بصورة منتظمة. بعض العمالء المالي هو القيمة الدفترية لكل فئة من الموجودات المالية. يتم مراقبة الذمم المدينة القائمة للعمي

مضمونين حيث يكون ذلك ممكنا بموجب سند ألمر أو وديعة ضمان او دفعة مقدمة والتي تعتبر كجزء ال يتجزأ من الذمم المدينة 
 التجارية ويتم أخذها في االعتبار في حساب انخفاض القيمة. 

 
الخاصة  والمبالغ المحتجزة مستحقة االستالم لذمم المدينة التجاريةفيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن ا

 بالمجموعة باستخدام مصفوفة المخصصات:
 م 2020ديسمبر  31 
 المجموع أكثر من سنة  يوماً  365- 181 يوماً  180- 91 يوم  90أقل من  متداول 
 لاير سعودي  

 باآلالف  
لاير سعودي  

 باآلالف 
لاير سعودي  

 باآلالف 
 لاير سعودي 

 باآلالف  
لاير سعودي  

 باآلالف 
لاير سعودي  

 باآلالف 
         السعوديةالعربية   المملكة  عمليات

 319,577 136,954 12,968 33,848 23,064 112,743 )إيضاح "أ"(    مخاطر التعثر عند السداد
 ( 107,490) ( 83,210) ( 8,958) ( 3,706) ( 881) ( 10,735) )إيضاح "أ(    خسائر االئتمان المتوقعة

  ───── ─  ───── ─  ────── ──── ── ──── ── ─ ───── 
 102,008 22,183 30,142 4,010 53,744 212,087 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

 التركية    العمليات
      

 "(  ب" إيضاح )  السداد  عند ر مخاطر التعث
     35,426 

 (4,984)      "(  ب " إيضاح)  المتوقعة االئتمان  خسائر
       ─────── 

 242,529      المجموعة   اجمالي 
       ════════ 

 م 2019ديسمبر  31 
 المجموع  من سنة  أكثر  يوما   365-181 يوما   180-91 يوم  90أقل من  متداول  

سعودي  لاير  
 باآلالف 

لاير سعودي  
 باآلالف 

لاير سعودي  
 باآلالف 

لاير سعودي  
 باآلالف 

لاير سعودي  
 باآلالف 

لاير سعودي  
 باآلالف 

         السعودية  العربية المملكة  عمليات
)إيضاح "أ"(    السداد  عندمخاطر التعثر   105,226 19,676 5,396 9,469 147,008 286,775 

 (78,706) (71,411) (2,332) (231) (560) (4,172) )إيضاح "أ"(    االئتمان المتوقعةخسائر  
  ──────  ──────  ──────  ──────  ──────  ────── 

 101,054 19,116 5,165 7,137 75,597 208,069 
 ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ ═══════ 

       التركية    العمليات
"(  ب )إيضاح "  السداد  عند ر مخاطر التعث        31,886  

"(  ب " إيضاح)  المتوقعة االئتمان  خسائر       (4,984) 
      ────── 

المجموعة   اجمالي        234,971 
      ═══════ 
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 إدارة المخاطر االدوات المالية )تتمة(  -32

 تمثل عمليات المملكة العربية السعودية  المبالغ (أ

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

 
بالمجموعة باستخدام مصفوفة  الخاصة المفوترةفيما يلي المعلومات المتعلقة بالتعرض لمخاطر االئتمان بشأن اإليرادات غير 

 المخصصات:
 
 م 2020ديسمبر  31 
 المجموع أكثر من سنة  يوماً  365- 181 يوماً  180- 91 يوم  90أقل من  متداول 
لاير سعودي   

 باآلالف 
لاير سعودي  

 باآلالف 
لاير سعودي   لاير سعودي باآلالف 

 باآلالف 
لاير سعودي  

 باآلالف 
لاير سعودي  

 باآلالف 
       

 31,369 9,044 3,782 3,303  15,240   - مخاطر التعثر عند السداد 
 (10,371) (9,044) - - (1,327) - خسائر االئتمان المتوقعة 

  ───────  ──────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 - 13,913 3,303 3,782 - 20,998 
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

 
 م 2019ديسمبر  31 
 المجموع  أكثر من سنة  يوما   365-181 يوما   180-91 يوم  90أقل من  متداول  
لاير سعودي   

 باآلالف 
لاير سعودي  

 لاير سعودي باآلالف  باآلالف 
لاير سعودي  

 باآلالف 
لاير سعودي  

 باآلالف 
لاير سعودي  

 باآلالف 
       

 54,371 9,165 1,056 12,569 31,581   - مخاطر التعثر عند السداد 
 (8,158) (8,158) - - - - خسائر االئتمان المتوقعة 

  ───────  ──────  ───────  ───────  ───────  ─────── 
 -  31,581 12,569 1,056 1,007 46,213 
 ════════ ═══════ ════════ ════════ ════════ ════════ 

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

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

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

 
ت المالية نتيجة التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. معامالت تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوا

المجموعة بصفة أساسية باللاير السعودي والدرهم اإلماراتي والدينار البحريني والدوالر االمريكي والليرة التركية.  المعامالت 
الر االمريكي، تعتقد إدارة المجموعة أن واألرصدة بالعمالت االخرى غير جوهرية.  بالنسبة للعمالت ذات السعر الثابت امام الدو

تعرضها للمخاطر محدود.  إال ان العملة الوظيفية لعمليات المجموعة في تركيا هي الدوالر االمريكي.  مع ذلك، فنها تعرضها 
عة بشكل منفرد لمخاطر العملة نتيجة تعرض الليرة التركية لمخاطر العملة.  تدار مخاطر العملة بشكل منتظم لكل منشأة في المجمو

 وتتم مراقبة تقلبات أسعار الصرف بشكل مستمر. 
 

لاير  مليون 61,9موجودات / مطلوبات المجموعة المقومة بالليرة التركية بمبلغ  صافي وكما في تاريخ قائمة المركز المالي، كان
 بنسبة وارتفاعا مليون لاير سعودي  0,76بمبلغ  مكسبصرف الليرة التركية قد يؤدي إلى  بسعر %10 بنسبة انخفاضا  سعودي.  إن 

 . سعودي لاير مليون 0,94 بمبلغ خسارة إلى يؤدي قد التركية الليرة صرف رسع في 10%
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 المالية )تتمة(  االدوات  إدارة المخاطر  - 32
 
 مخاطر أسعار البضائع  (ب 

. ولحماية نفسها من التقلبات المتكررة في أسعار المعادن، تدخل ليةالتشغي أنشطتها  اجل من دائم بشكل المعادن المجموعة تشتري
 . إن التحوط لتقلبات أسعار النحاس يكون وفقا  الستراتيجية إدارة المخاطر في المجموعة. آجلةالمجموعة في عقود بضائع 

 
 البضائع وعقود األجنبي الصرف عقود بنودالبنود المتحوط لها وأدوات التحوط نظرا  لتتطابق  بينعالقة اقتصادية تحوطية  توجد
االسمية وتاريخ السداد المتوقع(. وضعت المجموعة معدل خاص بالتحوط  القيمة) العالية االحتمالية ذات المتوقعة للعمليات اآلجلة
عناصر العالقات   تشبهالتحوطية نظرا  ألن المخاطر األساسية لكل من عقود الصرف األجنبي وقود البضائع اآلجلة    للعالقة  1:1وهو  

التغيرات في القيمة العادلة للبنود المتحوط لها المتعلقة  مقابلالتحوط    ألدواتالمجموعة التغيرات في القيمة العادلة    تقارنالتحوطية.  
 لها.  طبالمخطر التي يتم التحو

 
 مخاطر أسعار الفائدة  (ج

على تمثل مخاطر أسعار الفائدة مخاطر ناتجة عن التعرض للمخاطر المتنوعة المصاحبة ألثر التقلبات في أسعار الفائدة السائدة 
قائمة المركز المالي والتدفقات النقدية للمجموعة. أغلب قروض المجموعة بسعر فائدة متغير وتخضع إلعادة التسعير بشكل منتظم 

.  تعرض هذه التغيرات نصف  ألتعاب  تخضع    ،    ئدةمن الربح او الفا   فبدال    ،خص صندوق التنمية الصناعية السعوديباستثناء التي ت
 المجموعة لمخاطر التدفقات النقدية.  تراقب المجموعة بانتظام التغير في أسعار الفائدة.  

 
الربح قبل مع بقاء جميع المتغيرات األخرى ثابتة على حقوق الملكية و %1ن تأثير الزيادة / النقص في معدل الفائدة المتغير بمقدار 

 مليون لاير سعودي(.    3,6م: 2019ديسمبر  31مليون لاير سعودي ) 3,89يمكن أن يكون بمبلغ  الزكاة وضريبة الدخل للسنة
 
 مخاطر السيولة  (د

 تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجهها المنشاة في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. مخاطر السيولة
 قد تنتج عن عدم القدرة على بيع أصل مالي بسرعة بقيمة قريبة من قيمته العادلة. 

 
تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة . التقرير المالي  فترةهاية فيما يلي االستحقاقات التعاقدية للمطلوبات المالية في ن

 وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.
 5من سنة إلى 

  سنوات
عند الطلب أو أقل 

 م2020ديسمبر  31 القيمة الدفترية  من سنة واحدة
لاير سعودي 

  باآلالف
لاير سعودي 

  باآلالف
لاير سعودي 

 باآلالف
 

      
 أدوات مالية غير مشتقة     
 األجل ةقصير ض وقر  948  948  -

 قروض طويلة األجل 509,329  155,682  353,647
 ذمم دائنة 111,926  108,751  3,175

 لجهات ذات عالقة  مستحق 65,565  65,565  -
  يجار إ عقود التزامات 9,642  1,761  7,881

──────────  ──────────  ──────────  
364,703  332,707  697,410  

══════════  ══════════  ══════════  
 

 5من سنة إلى 
  سنوات

عند الطلب أو أقل 
 من سنة واحدة

 القيمة الدفترية   
 م2019ديسمبر  31 

لاير سعودي 
  باآلالف

لاير سعودي 
  باآلالف

لاير سعودي 
 باآلالف

 

 أدوات مالية غير مشتقة     
 قروض قصيرة األجل 16,384  16,384  -

 قروض طويلة األجل 582,647  204,466  378,181
 ذمم دائنة 124,537  116,471  8,066

 عالقة  ذاتلجهات  مستحق 56,022  56,022  -
 عقود إيجار  التزامات 9,716  1,093  8,623

──────────  ──────────  ──────────  
394,870  394,436  789,306  

══════════  ══════════  ══════════  
 
أشهر من تاريخ  3إلى  6المشتقات هذه فترة استحقاق من  جميع. لدى 13اإلفصاح عن القيم االسمية والقيم العادلة في اإليضاح  تم

  قائمة المركز المالي. 
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 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية   -33
  

عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه 
 متعاملين في السوق 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.  األكثر أويجب ان تكون األسواق الرئيسية 
 

موجودات والمطلوبات تقاس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير ال
وأنهم يسعون لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم. إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل 

وق في السوق على تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في الس
 سيقوم باستخدامه بالطريقة المثلى.

 
تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا  للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت 

 القابلة للمالحظة وتقليل استخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. 
 

يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي  تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي
 لمستويات القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل: 

 

 و مطلوبات مماثلة.  : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أ 1المستوى  •

قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير   -الهامة لقياس القيمة العادلة   -طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى    :  2المستوى   •
 مباشرة. 

 غير قابلة للمالحظة.  -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  3المستوى  •
 

لمستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت ا
الهرمي لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماال  بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على 

 ادلة ككل.أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة الع
 

 تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها. 
 
 للعقارات االستثمارية العادلة القيم. العادلة قيمها  تقاري المطفأة بالتكلفة المحملة المالية والمطلوبات للموجودات الدفترية القيمة

 . 3معطيات غير قابلة للمالحظة وبالتالي ضمن المستوى  باستخداميتم تقييها  المفصح عنها في اإليضاح
 

 .3 المستوى ضمن وبالتالي للمالحظة قابلة غير معطيات باستخدام تقييمها  ويتم العادلة بقيمها األدوات المالية المشتقة  تحمل
 
 . 3او من المستوى  إلىيوجد إعادة تصنيف  ال
 

 الحدث الالحق   34
 

 بمبلغ االم هـ( بزيادة رأس مال الشركة1442رجب  12م )الموافق 2021فبراير  24أوصى مجلس اإلدارة في جلسته المنعقدة في 
التشغيلية وأنشطة  القدراتمن اجل زيادة تعزيز رأس المال العامل  في المتحصالت من االستفادة سيتممليون لاير سعودي.   360

 الدعم المستقبلية.  
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 إدارة رأس المال  -35
 

النظامي واألرباح  واالحتياطي االصدارلغرض إدارة رأسمال المجموعة، يشتمل رأس المال على رأس المال المصدر وعالوة 
المبقاة العائدة إلى حكلة حقوق الملكية في الشركة االم.  ويتمثل الهدف الرئيسي إلدارة رأس المال الخاص بالمجموعة في زيادة 

عة بإدارة هيكل رأس المال الخاص بها وإجراء التعديالت عليه في ضوء التغيرات في الظروف المنفعة للمساهمين. تقوم المجمو
االقتصادية ومتطلبات التعهدات المالية. وللحفاظ على هيكل رأس المال أو تعديله، يجوز للمجموعة تعديل توزيعات األرباح على 

جديدة. تقوم المجموعة بمراقبة رأس المال باستخدام نسبة الرفع المساهمين أو إعادة رأس المال إلى المساهمين أو إصدار أسهم 
 المالي والتي تمثل صافي الدين مقسوما  على إجمالي رأس المال زائدا  صافي الدين.

 
 م2019 م2020  
 لاير سعودي  

 باآلالف
لاير سعودي  

 باآلالف
    

 1,155,771 950,077  مجموع المطلوبات 
 (7,064) (18,793)  ناقصا : نقد وما في حكمه 

  ───────── ───────── 

 1,148,707 931,284  صافي الدين
 91,765 285,422  حقوق الملكية 

  ───────── ───────── 

 1,240,472 1,216,706  مجموع رأس المال  
  ───────── ───────── 

 %92.6  %76,5  الرفع المالينسبة 
  ═════════ ═════════ 

 
 أرقام المقارنة  -36
 
 السنة السابقة التي تم إعادة تصنيفها كي تتفق مع العرض:  مبالغيلي  فيما 
 

قروض ألجل  إلىبي تي ليميتد تم إعادة تصنيفه من ذمم دائنة تجارية  انترناشيونال رسيزريسو نوبلمورد من  تمويل (أ
 "هـ"(  16)انظر إيضاح  وسلف

 ائتمان متوقعة معروضة في قائمة الدخل الشامل.  خسائر ( ب
 حيث القيمة أو اإلفصاح حول القوائم المالية الموحدة.  من( عمليات إعادة تصنيف أخرى غير جوهرية ج

 
صافي الخسارة للسنة  تأثير على لها  يكن ولم والسابقة الحالية السنة في المعروضة المبالغ في تغير إلى أعاله التصنيف إعادة يؤد   لم
 . المجموعةالتدفقات النقدية وحقوق الملكية في  و

 

 الشركات التابعة الهامة المملوكة بشكل جزئي   -37
 

( من الحصة في حقوق الملكية في المسان سولت سيهازالي والكتريمكانك وتيك  %94م:  2019ديسمبر    31)  %94المجموعة    تمتلك
 : هامةأي أس.   فيما يلي المعلومات المالية المتعلقة بالشركة التابعة التي تمتلك حصة غير مسيطرة 

 
 م2019 م2020 
 سعودي لاير  

 باآلالف
  سعودي  لاير

 باآلالف
   

 (2,543) (3,262) الهامة المسيطرة غير للحصة المتراكمة األرصدة
   

 (1,729) (719)  الهامةموزعة على الحصة غير المسيطرة  خسارة
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 تتمة(  )  جزئيالشركات التابعة الهامة المملوكة بشكل  -37
 
 .الشركات بين المتداخلة الحذوفات قبل المبالغ إلى المعلومات هذه تستند .أدناه التابعة الشركة لهذه الملخصة المالية المعلومات تقديم تم

 
 : م2019و م 2020الربح أو الخسارة الملخصة للسنة المنتهية في  قائمة

 م2019 م2020 
 سعودي لاير  

 باآلالف
  سعودي  لاير

 باآلالف
   

 26,257 6,401 العمالء  مع العقود من إيرادات
 (39,574) (21,486) مبيعات تكلفة

 (15,697) (8,368) إدارية مصروفات
 (1,750) 9,770 صافي  تشغيلية،وتكاليف / إيرادات أخرى غير  تمويل

 ──────── ──────── 
 (30,764) (13,683) الضريبة  قبل الخسارة
 26 855 الدخل ضريبة

 ──────── ──────── 
 (30,738) (12,828) للسنة  الخسارة

 ════════ ════════ 
 (1,729) (719) المسيطرة غير الحصص إلى العائد

 
 : الملخصة المالي المركز قائمة

 م2019 م2020 
 سعودي لاير  

 باآلالف
  سعودي  لاير

 باآلالف
   

 60,572 57,509  وذمم مدينة ونقد وأرصدة بنكية  مخزون
 223,910 215,048 وآالت ومعدات وموجودات غير متداولة أخرى  ممتلكات

 (245,160) (174,645)  أخرى دائنة وذمم تجارية دائنة ذمم
 (88,273) (158,703)  وسلف بفائدة ومطلوبات ضريبة مؤجلة  قروض

 ──────── ─────── 
 (48,951) (60,791) الموجودات  في العجز

 ════════ ═══════ 
 (46,408) (57,529) األم الشركة في الملكية حقوق حملة
 (2,543) (3,262) مسيطرة غير حصة

 
 التدفقات النقدية الملخصة:   معلومات 

 م2019 م2020 
 سعودي لاير  

 باآلالف
  سعودي  لاير

 باآلالف
   

 8,105 13,194  تشغيلية
 (746) - استثمارية
 (7,340) (12,692) تمويلية

 ─────── ─────── 
 19 502 حكمه  في وما النقد في الزيادة صافي

 ═══════ ═══════ 
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