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  جزة الموحدةالقوائم المالیة األولیة المو  المحدود فحصالتقریر 
   

  مجموعة محمد المعجلشركة / المساهمین السادة
  )شركة مساهمة سعودیة(

  الدمام، المملكة العربیة السعودیة
 

  نطاق الفحص
وشركتها ") الشركة("سعودیة  شركة مساهمةمجموعة محمد المعجل، لشركة المرفقة  الموجزة األولیة الموحدةقائمة المركز المالي  فحصنالقد 

الموحدة للدخل والتدفقات النقدیة والتغیرات في حقوق الموجزة قوائم األولیة ال و٢٠١٥ مارس ٣١كما في ") المجموعة"یشار إلیها (التابعة 
المعتبرة جزءًا من هذه القوائم المالیة ) ٢١(إلى ) ١(شهر المنتهیة في ذلك التاریخ، واإلیضاحات الموجزة الموحدة من أ الثالثةالمساهمین لفترة 

لنـا مع كافة المعلومات  قدمتهاو  أعدتها إن هذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة هي مسئولیة إدارة الشركة التي. ولیة الموجزة الموحدةاأل
   .إن مسئولیتنا هي تقدیم نتیجة الفحص الذي قمنا به للقوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة. طلبناها التيوالبیانات 

لقد قمنا بفحصنا وفقا لمعیار فحص التقاریر المالیة األولیة الصادر من قبل الهیئة ، أدناه"الفحصالقصور في نطاق "دا ما ورد في فقرات عوفیما
یتكون الفحص المحدود للمعلومات األولیة بصفة أساسیة من تطبیق إجراءات تحلیلیة على المعلومات المالیة . السعودیة للمحاسبین القانونیین

یعد هذا الفحص أقل نطاقًا من عملیة المراجعة التي تتم وفقا .ُ الستفسار من األشخاص المسئولین في الشركة عن األمور المالیة والمحاسبیةوا
ة الموحدة وجز لمعاییر المراجعة المتعارف علیها في المملكة العربیة السعودیة والتي تهدف أساسًا إلى إبداء الرأي حول القوائم المالیة األولیة الم

          .وعلیه فإننا ال نبدي مثل هذا الرأي. ككل
    أساس االمتناع عن إبداء نتیجة الفحص

  مبدأ االستمراریة
، تم إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة على افتراض استمراریة الشركة في أعمالها و )ج ٢(كما هو مشار إلیه في اإلیضاح رقم 

ملیون ریـال سعودي،  ١١٠.٥بمبلغ  ٢٠١٥مارس  ٣١تكبدت الشركة خسائر للفترة المنتهیة في ). االستمراریةمبدأ (لمنظورنشاطها في المستقبل ا
ونتیجة . من رأس مال الشركة% ٢٦٩.٦ملیون ریـال سعودي في ذلك التاریخ، والتي تعادل  ٣,٣٦٩.٩كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ 

باإلضافة لذلك فقد تم وقف . ٢٠١٥مارس  ٣١ملیون ریـال سعودي كما في  ٢,١١٩.٩عجز في حقوق المساهمین مبلغ لذلك فقد بلغ إجمالي ال
     ).تداول(التداول على أسهم الشركة في السوق المالیة السعودیة 

مرة مع بنوك الشركة حول الحلول إن استمرار الشركة في نشاطها یعتمد على دعم المقرضین والموظفین والعمالء والموردین والمناقشات المست
إن استمراریتها تعتمد أیضًا على قدرتها على ضمان الحصول على أعمال مربحة والنجاح في استبعاد أصول . المالئمة إلعادة هیكلة الشركة

     .محتفظ بها لغرض البیع والحفاظ على تركیز استرداد المطالبات وتحصیل الذمم المدینة وخفض التكالیف
بسبب إستمرار عدم الیقین بشأن نتائج مشاریع . اآلن هو موضع شك بسبب الوضع المالي الحالي للشركة" مبدأ اإلستمراریة " فرضیة أن صحة 

لقوائم الشركة والطریقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة العمل وفق مبدأ اإلستمراریة، فإنه لیس عملیًا في هذا الوقت تحدید أثر إعداد هذه ا
  .ة على أساس آخر بخالف مبدأ اإلستمراریةالمالی

  
إلى وجود حاالت ذات صبغة واثر جوهریین متعددة من عدم التأكد  تشیر) ج ٢(إن هذه الظروف واألمور األخرى المشار إلیها في اإلیضاح رقم 

المالیة األولیة الموجزة الموحدة المرفقة ال تتضمن إن هذه القوائم . والتي تلقي بشك عظیم حول قدرة الشركة على االستمرار وفقًا لمبدأ االستمراریة
   .أیة تعدیالت والتي قد تكون ضروریة في حال تحقق النتائج بناءًا علي حاالت عدم التأكد و الشكوك القائمة 
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  الرئیسیة األنشطةوالتنظیم  .١
  

ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة، الدمام بالسجل ") الشركة("أن شركة مجموعة محمد المعجل 
  ).م١٩٧٤یونیو  ٢٤الموافق (ھـ ١٣٩٤جمادى الثاني  ٣بتاریخ  ٢٠٥٠٠٠٣١٧٤التجاري رقم 

ھـ ١٤٢٨جمادى الثاني  ٣بتاریخ  ٢٠٥٧٠٠٣٠٠٠لدى الشركة فرعین، فرع في مدینة الخفجي مسجل بالسجل التجاري رقم 
 ١١٧٣٠٤٧م وفرع آخر في مدینة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة بموجب رخصة تجاریة رق) م٢٠٠٧یونیو  ١٨الموافق (

األعمال المتعلقة و طرقمقاوالت الطرق الرئیسیة والم لمزاولة أعمال مقاوالت مشاریع المباني بأنواعھا و٢٠٠٩أكتوبر  ٢٨بتاریخ 
إن نتائج األعمال  .الكھربائیةمال المیكانیكیة والرئیسیة وأعمال الحفر ومقاوالت األع صرف الصحيبھا ومقاوالت شبكات ال

  . ت ھذین الفرعین تم إدراجھما في ھذه القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة المرفقةوموجودات ومطلوبا

 ً صیانة وتشغیل، مقاوالت ) إصالح –ترمیم  –ھدم  –إنشاء (لسجلھا التجاري في مقاوالت عامة للمباني  تتمثل أنشطة الشركة وفقا
یاه والمجاري واألعمال الصناعیة والقیام بالدھان والتغلیف للمنشآت كھربائیة ومیكانیكیة وأعمال بحریة وأعمال الطرق وأعمال الم

وأعمال الحفر وخدمات البیئة، البحریة ومكافحة التلوث بالزیت وتنظیف الشواطئ ) تمدید وتفصیل أنابیب الزیت(واألعمال الصناعیة 
  . بتقنیات النفط والغاز

من حصص الملكیة في شركة النخبة الخلیجیة للمقاوالت ) باشرةحصص مباشرة وغیر م% (١٠٠قامت الشركة باالستحواذ على 
المسجلة في المملكة العربیة السعودیة، الدمام بالسجل التجاري رقم  - شركة ذات مسئولیة محدودة - )شركة تابعة(العامة 

مقاوالت أعمال الي ف التابعة ط الشركةاتتمثل نشو). ٢٠٠٤دیسمبر  ٢٠الموافق (ھـ ١٤٢٥ذو القعدة  ٨وتاریخ  ٢٠٥٠٠٤٧١٢٦
تشطیب ونظافة المباني السكنیة والتجاریة والصحیة والتعلیمیة والمكاتب وصیانة صیانة و) إصالح –ترمیم  –ھدم  –إنشاء (عامة ال

وتشغیل المنشآت الصناعیة وتنفیذ أعمال الكھربائیة والمیكانیكیة وأعمال اإلنارة والشبكات والتمدیدات وأعمال المیاه والصرف 
  ". المجموعة " وفیما بعد یتم اإلشارة للشركة والشركة التابعة لھا بـ . حي وأعمال الطرقالص

سعودي من  ریـالملیون  ٠.٨سعودي من إیرادات المجموعة وبصافي ربح قدرة  ریـالملیون  ٣٥.٠ساھمت الشركة التابعة بمبلغ 
  .٢٠١٥ مارس ٣١شھر المنتھیة في الثالثة ألفترة صافي خسارة المجموعة 

الدمام بالمملكة مسجلة في  ةمحدود ةلیئوذات مس ةوھي شركشركة معھد تنمیة المھارات للتدریب٪ في ٥١الشركة مساھمة بنسبة  ىلد
 .)٢٠١١أغسطس  ٢١الموافق (ھـ ١٤٣٢رمضان  ٢١وتاریخ  ٢٠٥٠٠٧٧٦٩٨ بموجب السجل التجاري رقم العربیة السعودیة 

ً ( یبشركة معھد تنمیة المھارات للتدرتتأسس بھدف إطالق وإدارة مراكز التعلیم ) شركة معھد التدریب الوطني السعودي للتطویر سابقا
تم اإلتفاق بالبدأ في  ٢٠١٣في عام  .ضمن نتائج المجموعة ھا، ولكن لم یتم تجمیعوالتدریب المھني والخدمات التجاریة األخرى

  .تصفیة الشركة بالتشاور مع الشریك اآلخر

 مسجلة في أبوظبي ةمحدود ةلیئوذات مس ةوھي شرك. م.م.ذالوطنیة القابضة والمعجل شركة ٪ في ٤٩بنسبة  الشركة مساھمة ىلد
 الرئیسیة تھانشطأ تتمثلو ).CN-1200444(بموجب السجل التجاري رقم  ٢٠١١یونیو  ٢٨بتاریخ  )اإلمارات العربیة المتحدة(

تقوم و. النفط والغاز والبتروكیماویات وغیرھا من القطاعات مجال یة فية واإلنشاءات والخدمات الكھرومیكانیكیلھندسفیاألعمال ا
ً  قدمتاألنشطة التي بكافة  الوطنیة القابضة والمعجلشركة  طریقة  إتباعھذا االستثمار ب لمحاسبة عنیتم ا. من قبل فرع أبو ظبي سابقا

  .حقوق الملكیة
 

 أسس اإلعداد .٢
 

  بیان االلتزام  -  أ
ً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة  األولیةتم إعداد القوائم المالیة  الموجزة الموحدة المرفقة وفقا

  .السعودیة الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

  أسس القیاس  - ب
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة وباستخدام مبدأ اال األولیةتم إعداد القوائم المالیة  ستحقاق المحاسبي واستمراریة الموجزة الموحدةوفقا

  .النشاط
  



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( –) غیر مدققة( لموحدةا األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 
   )بمالیین الریـاالت السعودیةكافة المبالغ (

٦ 
 

  
 )تتمة( -أسس اإلعداد  .٢

 
  عملة العرض والنشاط  - ت

الرئیسیة عملة السعودیال ریـال، یمثل الالموجزة الموحدة بمالیین الریاالت السعودیة األولیةیتم عرض ھذه القوائم المالیة 
  .مجموعةنشاط الل

  
  استخدام الحكم والتقدیرات  - ث

التي قد تؤثر في  واالفتراضاتالحكم والتقدیرات  استخداممن اإلدارة الموحدة الموجزة المالیة األولیةیتطلب إعداد القوائم 
تختلف ن من الممكن أ. وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات المحاسبیة تطبیق السیاسات

الھامة عند تطبیق السیاسات  األحكاموالتقدیرات غیر المؤكدة  أھمالمعلومات عن  إن.عن ھذه التقدیراتالنتائج الفعلیة
عنھا ضمن  اإلفصاحالموحدة قد تم  ةیفي القوائم المالیة األول إظھارھاعلى المبالغ التي تم  أثرھاالمحاسبیة التي لھا 

  :التالیة اإلیضاحات
  

  مخصص مقابل الزیادة المتوقعة لتكالیف المشاریع: ٤إیضاح    تزامات والمطلوبات المحتملةاالل: ١٤إیضاح  
  الموجودات المحتملة: ١٥إیضاح    مبالغ متنازع علیھا أخرى: ١٦إیضاح  
  األدوات المالیة وإدارة المخاطر: ١٩إیضاح    

  
  استمراریة الشركة  - ج

تكون أن الشركة سوف مبدأ االستمراریةوالذي یفترض لى أساس عالموحدة الموجزة المالیة األولیةھذه القوائم إعداد تم 
النشاط في سیاق  قادرة على الوفاء بشروط السداداإللزامیة المتعلقة بالتسھیالت البنكیة باإلضافة إلى أي التزامات أخرى

 ریـالملیون  ٣,٢٥٩.٤م بلغت ٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنةلقد تكبدت الشركة خسائر. الطبیعي للشركة
 ٣١كما في  .سعودي ریـالملیون  ١١٠.٥ البالغة م٢٠١٥ مارس ٣١في شھر المنتھیة الثالثةأخسائر  باإلضافةإلىسعودی
باإلضافة  ،سعودي ریـالملیون  ٢,٣٨٥.٢المتداولة بمبلغموجوداتھا لشركة لالمتداولة لمطلوباتتجاوزت ام ٢٠١٥ مارس

 .ریخفي ذلك التاكما سعودي  ریـالملیون  ٢,١١٩.٩بمقدار  موجوداتالمجموعاوز مجموع المطلوبات إلى ذلك فقد تج
  

 ً  عقدت،من رأس المال% ٧٥والتي تنطبق عند تجاوز الخسائر المتراكمة  الشركات نظاممن  )١٤٨(المادة  علیماتتب التزاما
قبل األجل المعین في  حلھاالشركة أو  استمرار في للنظر م٢٠١٢نوفمبر  ٥الشركة اجتماع جمعیة عامة غیر عادیة في 

ً باإلجما وقد صوت المساھمین .األساسي نظامھا لخطة اإلصالح التي تم  ھمدعم أبدوالشركة و یةلصالح استمرار ع تقریبا
  .في االجتماععرضھا 

  

استمرار ھذا الدعم أمر غیر ضمان  نإ .والموردینالعمالء و والموظفین المقرضین بدعم من مستمرة بالعمل الشركة إن
  .، بالرغم من استمرارهمؤكد

  

على علیھا من قبل الجمعیة العامة غیر العادیة، فإن الشركة تعمل  ةفقالمواالتي تمت  اإلصالحكما ھو مذكور في خطة 
تطبیق خطة عمل لتخفیض مجموعة المخاطر المتعلقة بالمشاریع التي تم الحصول علیھا في فترات مالیة سابقة والحصول 

ً . على أعمال جدیدة ال تحمل نفس المستوى من المخاطر المالیة نخفضة ن االتفاقیات المم وحیث أن الشركة قد وقعت عددا
  .لعقود السابقة قد تم إقصاؤھاإال انھ ال یوجد ضمانات أن جمیع المخاطر من ا ٢٠١٣في عام  المخاطر

  

ً لخطة اإلصالح والتي تتضمن تحصیل  باإلضافة إلى ذلك، فإن الشركة مستمرة في اتخاذ كافة اإلجراءات المالئمة طبقا
و على الرغم من ذلك، فال یوجد أي ضمانات فیما . داد وكذلك بیع بعض األصولمستحقات ومطالبات الشركة المتأخرة الس

  .یتعلق بتوقیت وقیمة المبالغ الممكن الحصول علیھا من ھذه اإلجراءات
  

الشركة مناقشات مستمرة مع مقرضیھا حول أفضل الحلول المالئمة إلعادة الھیكلة المالیة للشركة، إال أن نتیجة ھذه بدأت 
  . لم تحدد بعد المناقشات
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 )تتمة( -أسس اإلعداد  .٢

  

  )تتمة( استمراریة الشركة  -ج
ً لمبدأ االستمراریة على فرض استمرار الدعم المقدم للشركة من  تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة وفقا

ات مع المقرضین حول إعادة الھیكلة المقرضین والموظفین والعمالء والموردین، وبالتحدید بافتراض أن نتائج المفاوض
  .المالیة سوف تكون مرضیة والتي سوف تسمح للشركة باالستمرار في نشاطھا في المستقبل المنظور

  

 استمرتحقیقة أن المفاوضات الوضع النقدي الحالي للشركة وكذلك ض اآلن ھو موضع شك بسبب فرصحة ھذا الإن 
 بواستطھا التي  الطریقةبب استمرار عدم الیقین بشأن نتائج مشاریع الشركة وبس. لبعض الوقت ولم تسفر عن نتیجة مرضیة

المالیة على قوائم أثر إعداد ھذه ال تحدید في ھذا الوقتو، فإنھ لیس عملیا الشركة العمل وفق مبدأ االستمراریة سوف توقف
  .مبدأ االستمراریةبخالف  آخر أساس

  
 السیاسات المحاسبیة الھامة .٣

  . الموحدة الموجزة المالیة األولیةاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في القوائم تم تطبیق السی

  توحید القوائم المالیةأسـس   -  أ
) ١( اإلیضاح رقمفي  شارإلیھاالم التابعةللشركة وشركتھا  األولیةالمالیة  القوائم على الموحدة الموجزة المالیة األولیةالقوائم  تشمل
ھي الشركات التي تسیطر علیھا  التابعةالشركات . طریقة حقوق الملكیة باستخدام شقیقةتتم المحاسبة عن الشركات ال. أعاله

السیطرة عندما یكون للمجموعة القدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة التابعة وذلك للحصول  تحدث. المجموعة
 .في تقییم السیطرة، یتم أخذ حقوق التصویت المحتملة التي یمكن ممارستھا في االعتبار في الوقت الحاضر. على منافع من أنشطتھا

 توقف تاریخ حتى السیطرة بدء تاریخ منللشركات التابعة  المالیة األولیةتتضمن القوائم  الموحدة الموجزة األولیةإن القوائم المالیة 
  .السیطرة

 اتكتابعة وتلك التي تنشأ بین الشرال ةعن المعامالت بین الشركة والشركالمالیة الناتجة  یتم استبعاد جمیع األرصدة والمعامالت
غیر محققة عن المعامالت بین  أو خسائر یتم استبعاد أي أرباح كما. الموحدة الموجزة األولیةالمالیة  القوائمإعداد ھذه عندالتابعة 

  .شركات المجموعة عند التوحید
  
  تحقق اإلیرادات   - ب

  د محدد السعرالعق
  .للعقد إجمالي محددعلى سعر بموجبھ السعر، حیث یوافق المقاول  محددةلدى الشركة عقود 

  عقود الربحیة العادیة
تتحقق اإلیرادات من العقود طویلة األجل باستخدام طریقة نسبة العمل المنجز عندما تكون ھناك إمكانیة للوصول إلى تقدیرات للنتائج 

وتقاس مرحلة االنجاز باحتساب نسبة التكالیف المتكبدة . ، وذلك باإلشارة على المرحلة المنجزة من أعمال العقدیمكن االعتماد علیھا
 : في الحاالت التالیة بھا موثوقبطریقة یمكن تقدیر نتائج عقد اإلنشاء . حتى تاریخھ إلي التكالیف الكلیة المقدرة للعقد

 .فیھا موثوقبطریقة لعقدلجمالي اإل یراداإلقیاس  إمكانیة ) ١(
 المنشأةالعقد إلى من تنفیذ  ةتوقعالمنافع االقتصادیة الم تدفق أن یكون من المحتمل) ٢(
 فیھاموثوق ستوى االتمام الخاص بھ بطریقةمإلتمام العقد والالزمة التكالیف كل من قیاس  إمكانیة ) ٣(
تكالیف الفعلیة المقارنة  من الممكن نوبحیث یك فیھاموثوق یقة بوضوح وقیاسھا بطر العقدب المتعلقة تكالیفتحدید الإمكانیة ) ٤(

ً ا ھتقدیرتلك التي تم المتكبدة مع    . مسبقا
  

مضروبا في نسبة ) كما ھو موضح أدناه(اإلیرادات اإلجمالیة للعقد  إلى حققةاإلیرادات الم مقابلةیتم تطبیق طریقة نسبة اإلنجاز، ول
). كما ھو موضح أدناه(العقد  تكالیف العقد المتكبدة حتى تاریخھ والتكالیف المقدرة إلكمال مقابلةبناًء على المحسوبة االنجاز الفعلیة 

  .ةعالقحساب اإلیرادات غیر المفوترة ذات ال وتخفیضالدخل قائمة یرادات في اإلیتم إثبات 
  

  ایرادات العقود
إلى أي تعدیل في األعمال المتفق علیھا والمطالبات والحوافز التي تتمثل ایرادات العقود من القیمة األولیة المتفق علیھا بالعقد إضافة 

  .قد ینتج عنھا ایراد، ویمكن قیاسھا بطریقة موثوفق بھا
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  )تتمة( -تحقق اإلیرادات   - ب

  تكالیف العقود
یف المتعلقة بنشاط العقود عامة والتي یمكن تحمیلھا على وتتضمن تكلفة العقد كافة التكالیف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد، والتكال

  :تتضمن التكالیف التي ترتبط مباشرة بعقد محدد ما یلي. العقد
 ).شاملة تكالیف اإلشراف(تكلفة العاملین بالموقع  -١
 .تكلفة المواد المستخدمة في االنشاء -٢
 .اھالك االصول الثابتة المستخدمة في تنفیذ العقد -٣
  .الھندسیة والمعاونة الفنیة المتصلة مباشرة بالعقدتكلفة التصمیمات  -٤

  

  العقود الخاسرة
عندما تشیر التقدیرات الحالیة إلجمالي تكالیف وإیرادات العقد إلى خسارة محتملة خالل عمر المشروع، فإنھ یتم أخذ مخصص 

ص على مدى عمر المشروع، وعلیھ فال یتم استھالك ھذا المخص. للخسارة الكلیة المحتملة للعقد بغض النظر عن مرحلة االتمام
  .   ات الالحقةفتریكون ھناك حاجة لتسجیل خسارة عند االكتمال الفعلي للمشروع في ال

  عدم التأكد من نتیجة العقود
  :عندما یتعذر تقدیر نسبة ما أنجز من العقد بدرجة معقولة من الثقة فیجب استخدام طریقة الالربح وذلك

 .عقود في حدود المبالغ المتوقع استردادھا من التكلفة المتكبدةبإثبات إیرادات تلك ال  -١
 إثبات تكلفة العقد المتكبدة على أنھا مصروفات في الفترة التي تحققت فیھا -٢

  إیرادات غیر مفوترة
والمدرجة ضمن الموجودات المتداولة في تكالیف ) إیرادات لم یصدر بھا فواتیر(تتمثل اإلیرادات المحققة زیادة عن الفواتیر الصادرة 

ً منھا الخسارة(العقود المتكبدة مضافا إلیھا إجمالي الربح  والتي تزید عن قیمة الفواتیر الصادرة المعتمدة للعمالء كما في ) أو مخفضا
وتتمثل . ، عند اعتمادھا من العمالءةیتم إصدار الفواتیر وتسجیلھا على الذمم المدینة في الفترة الالحق. ئمة المركز الماليتاریخ قا

الفواتیر الصادرة زیادة عن اإلیرادات المكتسبة والمدرجة ضمن المطلوبات المتداولة بالزیادة في الفواتیر الصادرة للعمالء عن 
ً منھا الخسارة(مضافا إلیھا إجمالي الربح  تكالیف العقود المتكبدة   .حتى تاریخھ) أو مخفضا

  )العقود الخاسرة( إیرادات غیر مفوترة
  .في حالة العقود الخاسرة، یتم االعتراف بإیراد یعادل التكالیف المتكبدة بغض النظر عن مرحلة اتمام المشروع

  المطالبات
لعمالء قد وصلت إلى مرحلة متقدمة لدرجة أنھ یتوقع أن العمیل سوف یقبل یتم تسجیل المطالبات عندما تكون المفاوضات مع ا

  . المطالبة ویمكن قیاس مبلغ المطالبة بدرجة معقولة من الثقة

  عقد بالتلكفة زائد نسبة
راد بناًء على یتم االعتراف باالی. ھوعقد االنشاءات الذي یقوم المقاول بموجبھ باسترداد التكالیف المسموح بھا أو المحددة بالعقد

ً لھا نسبة ربح والذي یحسب بمقدار الموارد المستخدمة من قبل العمیل خالل ال   . فترةالتكلفة التعاقدیة مضافا
  

  إیرادات التأجیر واألنشطة األخرى
والخدمات المتفق  یتم إثبات إیرادات التأجیر وإیرادات األنشطة األخرى المرتبطة بھا عند تقدیم الخدمة وبما یتالءم مع فترات العقود

  .ویتم قید اإلیرادات األخرى عند تحققھا. علیھا

  المصروفات  - ت
یتم توزیع . ومصاریف تسھیالت المرابحة كمصروفات عمومیة وإداریة  یتم تصنیف كافة المصروفات باستثناء تكلفة اإلیرادات

  .األمر، على أساس منتظم المصاریف المشتركة بین تكلفة اإلیرادات والمصاریف العمومیة واإلداریة إن لزم 
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  النقد وما في حكمھ  - ث

یتكون النقد وما في حكمھ من نقد بالصندوق ونقد لدى البنوك واستثمارات أخرى قصیرة األجل عالیة السیولة ، إن وجدت ، والتي 
، قام المقرضین )٥(كما ھو مبین باإلیضارح رقم  .دون أیة قیودأقل وتتوفر للشركة بتكون فترة استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو 

ً ب   .ما في حكمھلحصول على األموال في حسابات مصرفیة معینة مدرجة في النقد ولحجب الموافقة حالیا

 المخزون   - ج

أساس طریقة متوسط یتم تحدید تكلفة المخزون على . یقیم المخزون على أساس سعر التكلفة أو صافي القیمة المتحققة أیھما  أقل
، تكالیف اإلنتاج أو التحویل والتكالیف األخرى المتكبدة لتوصیل المخزون القتناءالسعر المرجح وتتضمن المصاریف المتكبدة 

في حالة البضاعة التامة الصنع وتحت التصنیع فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من مصاریف . المخزون للموقع في حالتھ الراھنة
  .رى بناًء على طاقة التشغیل العادیةاإلنتاج األخ

  .  صافي القیمة المتحققة ھي سعر البیع التقدیري في النشاط العادي بعد خصم التكالیف التقدیریة لمصاریف اإلكمال والبیع 

  .الراكد عند الحاجةوین مخصص مالئم للمخزون التالف ویتم تك

 تابعة غیر موحدةوشركات  شقیقةاستثمارات في شركات   - ح

یكون للشركة تأثیر . ھي تلك التي یكون للشركة تأثیر ھام علیھا ولكن لیست سیطرة في السیاسات المالیة والتشغیلیة شقیقةركات الالش
الشركات . من رأس المال الذي یحق لصاحبھ التصویت %٥٠إلى  %٢٠ھام عندما تمتلك حصة في المنشأة األخرى تتراوح مابین 

الشركات التي یكون للشركة سیطرة مشتركة على أنشطتھا تأسست بواسطة اتفاقیة تعاقدیة وتتطلب تحت السیطرة المشتركة ھي تلك 
والشركات تحت السیطرة المشتركة  شقیقةتتم محاسبة الشركات ال. جیةأتفاق باإلجماع على القرارات المالیة والتشغیلیة اإلستراتی

ً بالتكلفة) ق الملكیة شركات مستثمر فیھا بحقو( باستخدام طریقة حقوق الملكیة  تتضمن استثمارات الشركة . ویتم تسجیلھا مبدئیا
حصة الشركة  الموحدة الموجزة المالیة األولیةتتضمن القوائم . الشھرة المحددة عند االقتناء بعد خصم أیة خسائر انخفاض متراكمة

ك التأثیر الھام حتى تاریخ لكیة من تاریخ بدایة ذلفي األرباح والمصاریف وحركة حقوق الملكیة للشركات المستثمر فیھا بحقوق الم
یتم تخفیض القیمة الدفتریة لحصة الشركة إلى صفر ویتم  شقیقةعندما تتجاوز حصة الشركة في الخسائر ملكیتھا في أي شركة . توقفھ

أو القیام بمدفوعات نیابة عن  إیقاف تحمل أي خسائر أخرى باستثناء الحاالت التي تتكبد فیھا الشركة التزامات قانونیة أو ضمنیة
ة قد شقیقما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في شركة  مالي تحدد الشركة في تاریخ كل تقریر. الشركة الزمیلة 

بین  ادلةالمتب معامالتألرباح والخسائر الناتجة عن الاالعتراف بایتم . مناسب یتم تكوین مخصصاألمر،  تطلبانخفضت قیمتھ، وإذا 
یتم قید أو تحمیل حصة . فقط في حدود حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة الشقیقة ھاشركة أو فرعالو شقیقةشركة 

  .للفترة الجاریةاألولیة الموحدة الشركة من األرباح أو الخسائر في الشركات المستثمر فیھا في قائمة الدخل 
  

  شھرة  - خ
تطبق الشركة طریقة  .ثمارات على القیمة العادلة لصافي الموجودات المقتناة عند توحید األعمالتمثل الشـھرة زیادة تكلفة االست

  .وثھادكافة تكالیف الشراء یتم تسجیلھا كمصروفات عند ح. للمحاسبة عن توحید األعمالشراء لا

 ً ً خسائر االنخفاض في لتحدید قیمة االنخفاض ویتم  ر،أو بشكل متكرر إذا اقتضى األم ،یتم تقییم الشھرة سنویا تسجیلھا بالتكلفة ناقصا
  . خسائر االنخفاض بعدما یتم قیدھا ال یتم عكس. القیمة

إذا كانت تكلفة االستثمار الذي تم اقتناؤه أقل . لشھرة المتعلقة بالمنشأة المباعةتتضمن أرباح أو خسائر استبعاد منشأة القیمة الدفتریة ل
، فإن ھذا الفرق تتم تسویتھ بتخفیض القیم العادلة للموجودات غیر المتداولة للشركة المقتناة بالتناسب من قیمتھ العادلة بتاریخ االقتناء

  .تھا الدفتریةمع قیم

   



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( –) غیر مدققة( لموحدةا األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 
   )بمالیین الریـاالت السعودیةكافة المبالغ (

١٠ 
 

  

 )تتمة( –السیاسات المحاسبیة الھامة .٣
 
  ومعدات ، آالتممتلكات  - د

تتضمن التكلفة . النخفاض في القیمة لة خسارالوالمعدات بسعر التكلفة ، بعد خصم االستھالك المتراكم و  ، آالتتظھر الممتلكات
خالل الفترة  األصول المؤھلةتتم رسملة أعباء التمویل على القروض المستخدمة لتمویل إنشاء . النفقات العائدة مباشرة القتناء األصل

االقتصادیة المستقبلیة الكامنة تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید المنافع .المطلوبة الستكمال األصل وإعداده لغرض استخدامھ 
یتم تحمیل االستھالك على . عند تكبدھا الموحدةاألولیة كافة النفقات األخرى یتم إثباتھا في قائمة الدخل .في بند الممتلكات والمعدات

مقدرة للبنود الرئیسیة نسب االستھالك ال. باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل الموحدةقائمة الدخل 
  -:لھذه الموجودات ھي كما یلي 

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نخفاض في قیمة الموجوداتاال  - ذ
والمعدات والموجودات غیر المتداولة األخرى للتأكد من وجود أي دلیل على حدوث  ، آالتیمة الدفتریة للممتلكاتتتم مراجعة الق

عندما تشیر األحداث أوالتغیر في الظـروف إلى أن القیمة الدفتریة غیر قابلة بشكل سنوي أو جة انخفاض في قیمتھا خسارة نتی
ریة عن القیمة القابلة القیمة الدفتفي زیادة الیتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة، إن وجدت، والتي تمثل . لالسترداد
. لة لالسترداد ھي القیمة العادلة بعد خصم مصروفات البیع أو قیمة األصل عند االستخدام، أیھما أكبرإن القیمة القاب. لالسترداد

لغرض تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات ، یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا بحیث یمكن تحدید التدفقات النقدیة لكل 
فإن جزء ، ونتیجة لتغیر الظروف الالحقة، والمعدات التواآللممتلكاتالمالیة وا الموجوداتقیمة  انخفاضعند . وحدة بصورة منفصلة 

  .من أو كل ھذا االنخفاض ینتفي الغرض منھ، ویتم عكس الزیادة في الفترة الالحقة

  

 متداولة المحتفظ بھا لغرض البیعاألصول الغیر   -  ر

 یتم استرداد التي من المتوقع أنو ،دات ومطلوباتموجو نضمتتالجاري التخلص منھا  مجموعاتالأو  الموجودات غیر المتداولة
 كأصول یتم تصنیفھا ،استمرار استخدامھا في أنشطة الشركة ولیس من خالل بیع أو التوزیععملیة ال من خاللبشكل أساسي  قیمتھا

ً وقبل إعادة تبویب األصول ال .لغرض البیعمحتفظ بھا  یتم إعادة  ھاالتخلص منالمجموعات الجاري ، أولغرض البیعمحتفظ بھا فورا
 بتكلفتھاالتخلص منھا،  الجاري اتالمجموع األصول، أو یتم قیاسبشكل عام  بعد ذلك. المحاسبیة للمجموعة وفقا للسیاساتقیاسھا 

ً للشھرةیتم لألصول  القیمةفي انخفاض  أي خسارة. أیھما أقل ناقصا تكالیف البیع صافي القیمة المتحققةوأالدفتریة  ، تخصیصھا أوال
 ینالموظفبمزایا  الخاصة واألصول ةواألصول المالی المخزون فیما عداأساس تناسبي،  على صول والخصوم المتبقیةومن ثم إلى األ

، ال یتم تخصیص خسائر المحاسبیة للمجموعة توفقا للسیاسا تقاس البیولوجیة، التي ال تزال واألصول ات في ممتلكاتاالستثمارو
محتفظ بھا لغرض  أصولعند االعتراف المبدئي بھا ك األصولي قیمة تلك تثبت خسائر االنخفاض ف. انخفاض في القیمة لتلك البنود

محتفظ بھا  أصولغیر المتداولة ك األصولبتلك  المبدئيالقیمة الناتجة عن االعتراف  فيالمبدئیة  االنخفاضتحمل خسائر . البیع
محتفظ بھا لغرض البیع على قائمة  أصولداولة كغیر المت األصوللغرض البیع وكذا األرباح والخسائر الالحقة بعد إعادة تبویب تلك 

 .القیمة في االنخفاضالدخل ، وال یتم إدراج أیة أرباح الحقة بقائمة الدخل طالما كانت تزید عن مجمع خسائر 

 رضلغعلى أنھا محتفظ بھا عندما یتم تصنیفھا والمعدات  اآلالتالموجودات غیر الملموسة والممتلكات و أو استھالكال یتم إطفاء 
االستثمارات المستثمر بطریقة حقوق  ىعل باستخدام طریقة حقوق الملكیة المحاسبةال تتم وباإلضافة إلى ذلك، . لبیع أو التوزیعا

  .لبیع أو التوزیعا لغرضعلى أنھا محتفظ بھا  عند تصنیفھا الملكیة

 ةالنسب 
 القیمة المتبقیة% ١٠مع % ٥ مباني ومصانع تركیب

 على فترة اإلیجار تحسینات على األصول المستأجرة
 القیمة المتبقیة% ١٠مع % ٥ سـفـن

 القیمة المتبقیة% ١٠مع % ٣٣ - % ٦,٧  ت وأدوات ومعداتآلالا
  متناقص قسط% ٢٠  سقاالت
 القیمة المتبقیة% ١٠مع % ٢٠  سیارات

 %٢٠  معدات مكتبیة
 %٣٣ -% ٢٠  أثاث ومفروشات
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١١ 
 

 
 )تتمة( –السیاسات المحاسبیة الھامة .٣
  

الدفتریة  تھاقیمبلبیع غرض اتوقف عن تصنیفھا على أنھا محتفظ بھا لال عندلبیع غرض الغیر متداولة المحتفظ بھا ال األصولیتم تقییم 
على  ھافیتصنفي حال لم یتم أو إعادة التقییم القیمة انخفاض االستھالك، وبلبیع، بعد تعدیلھا غرض اأصول محتفظ بھا لك ھافتصنیقبل 

  .لبیعغرض اأنھا محتفظ بھا ل

  تحویل العمالت األجنبیـة  -  ز
تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الرئیسیة للمجموعة على أساس أسعار التحویل السائدة بتاریخ تلك یجرى 

أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا لتعكس ما یعادلھا بالعملة الرئیسیة . المعامالت
تدرج الفروقات الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة . األولیة الموحدة السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي للمجموعة بأسعار التحویل

  .للفترة الجاریة األولیة الموحدةفي قائمة الدخل 

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  - س
ً لنظام العمل بالمملكة العربیة السعودیة ویم  ثل مبلغ مستحق یقید على قائمة الدخلیتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة وفقا

ویتم احتساب ھذه المكافأة على أساس القیمة الحالیة للمزایا المقررة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ العمل في . األولیة الموحدة
  .األولیة الموحدة تاریخ قائمة المركز المالي

  الزكاة   - ش
ً ألنظمة مصلحة الزكاة والدخل  تخضع الشركة وشركتھا التابعة المسجلة في المملكة   ).المصلحة(العربیة السعودیة للزكاة وفقا

  عقود اإلیجار التشغیلیة   - ص
على أساس القسط الثابت على مدى فترة  الموحدة ةألولییتم تحمیل المبالغ المدفوعة بموجب عقود اإلیجار التشغیلي، على قائمة الدخال

  .ستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصاریف اإلیجار على مدى فترة اإلیجاریتم تسجیل حوافز اإلیجار الم. عقود اإلیجار

  
 
 مخصص مقابل الزیادة المتوقعة لتكالیف المشاریع .٤

  : لتاليافیوقعة لتكالیف المشاریع الحركة على مخصص الزیادة المت تتمثل
  

    لفترة الثالثة أشھر المنتھـیة في
  ٢٠١٥ مارس ٣١  ٢٠١٤مارس  ٣١

  الرصید االفتتاحي ٢٩٥.٧ ٢٧٩.٠
  إضافات خالل الفترة ٢٥.٨ ٢٦.٦

  خالل الفترة رد مخصص - )٤٣.٢(
 المستخدم خالل الفترة: یطرح )٢٣.٥( )١٠.٨(

 الرصید في نھایة الفترة ٢٩٨.٠ ٢٥١.٦
    

  على قائمة الدخل المخصوم) / المحمل( )٢٥.٨( ١٦.٦
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١٢ 
 

  
 النقد وما في حكمھ .٥

  :من اآلتيیتضمن النقد وما في حكمھ 
  ٢٠١٥ مارس ٣١  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١
  نقد بالصندوق ١١.٢ ٤.٤

  حسابات جاریة –نقد لدى البنك  ١٦.٩ ١٢.٠
٢٨.١ ١٦.٤   

  
للحصول / فإن الشركة بحاجة لموافقة ھذه البنوك لالستفادة  ،م مع البنوك المقرضة للشركة٢٠١٢نتیجة للترتیبات المتخذة في یولیو 

ً بریثما یتم التوصل لحل بعض األمور،  .ي تلك البنوكأرصدتھا البنكیة فعلى  لحصول على لحجب الموافقة فقد قام المقرضین حالیا
  .ما في حكمھاألموال في حسابات مصرفیة معینة مدرجة في النقد و

 
 األصول المحتفظ بھا لغرض البیع .٦

 ٣١كما في  ول محتفظ بھا لغرض البیعكأص) مجموعةاالستبعاد(كجزء من خطط إعادة الھیكلة، تم تصنیف بعض الموجودات 
ً إلى االلتزامات التي ق٢٠١٥مارس  م ببیع جزء من ھذه ٢٠١٢خالل سبتمبر طعتھا إدارة المجموعة على نفسھا ، وذلك استنادا
ً . األصول محتفظ بھا تبلغ صافي قیمة األصول ال .ومع بیع قسم الخدمات البحریة، تكون قد اكتملت عملیة بیع مجموعة االستبعاد فعلیا

  ).٢٠١٤دیسمبر  ٣١ سعودي في ریـالملیون  ٢١.٩( سعودي ریـالملیون  ٢١.٩مبلغ  ٢٠١٥ مارس ٣١لغرض البیع كما في 

  

  العمالء الرئیسیین  .٧
 للفترةمن إیرادات الشركة % ٧٧.٦ سعودي تقریبا، والتي تمثل ریـال ملیون ٥٠.١ن مبلغ یرئیسیالعمالء الیرادات من اإلبلغت 

 ٣١المنتھیة في لفترة لمن إیرادات الشركة % ٩٩.٩سعودي تقریبا والتي تمثل  ریـال ونملی ٣٠٢.١( ٢٠١٥ مارس ٣١ المنتھیة في
ً  ریـالملیون  ٩٥.٢مبالغ المحتجزة المدینة لھؤالء العمالء العقود والعن  الذمم المدینةكما بلغ رصید  .)٢٠١٤ مارس  سعودي تقریبا

  ).٢٠١٤دیسمبر  ٣١سعودي في   الریـملیون  ١٣٤.٧( ٢٠١٥ مارس ٣١كما في 
  

  تسھیالت مرابحة قصیرة األجل .٨
كجزء من اتفاقیة التسھیالت مع  سعودي ریـال ملیون ١٩٦ تسھیالت مرابحة بمبلغ على الشركة حصلتم ٢٠١٢في یولیو 
 ٣١ ما فيسعودي ك ریـالملیار  ١.٣(  سعودي ریـالملیار  ١.٣ البالغة تسھیالت المرابحة قصیرة األجل إجمالي. المقرضین

إن ھذه التسھیالت  .من بنوك تجاریة محلیة وذلك لتمویل متطلبات رأس المال العامل للشركة تم الحصول علیھا) ٢٠١٤دیسمبر 
رھن بعض األصول الثابتة باإلضافة إلى سندات األداء، ضمانات من الشركة وشركتھا التابعة، وسندات ألمر مضمونة مقابل 

  . رئیسي والتنازل عن عوائد بعض عقود المشاریع لصالح ھذه البنوكوضمانات شخصیة من المساھم ال

 ریـالملیون  ١,٢٩٧.٣(سعودي  ریـال ملیون ١,٢٥٧.٤مبلغ  ٢٠١٥ مارس ٣١كما في بلغ الرصید القائم لتسھیالت المرابحة 
  .علیھامرابحة على أساس سایبور زائدا ھامش متفق التحتسب مصاریف تسھیالت ). ٢٠١٤دیسمبر  ٣١سعودي في 

  
ات إن ال حالحرك ي  ةموض ةف ة قائم دفقات النقدی دة الت ى  الموح ل عل یرة األج ة قص ھیالت المرابح س تس د التعك ذه التجدی دوري لھ

  . التسھیالت
  

ا  ٢٠١٥مارس  ٣١تعزى الحركة على حسابات التسھیالت خالل فترة  الثالثة أشھر المنتھیة في  م تحویلھ إلى أن بعض المبالغ قد ت
د البنوكلحساب الب ن . نوك الدائنة وذلك لتأخر الشركة في تدویر بعض التسھیالت الخاصة بأح داد ألي م ل س ة ال تمث ذه الحرك إن ھ
  .التسھیالت
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١٣ 
 

  

  معامالت مع أطراف ذات عالقة .٩
 ٢٠١٤و ٢٠١٥مارس  ٣١فترتي الثالثة أشھر المنتھیتین في لواالرصدة الناتجة عنھا عالقة الطراف ذات األمع الھامة المعامالت  ان

  :ھي كالتالي
  العالقة  أسم المنشـأة

  جھة ذات عالقة  المعجل لالستثمار المحدودة
 جھة ذات عالقة  شركة محمد المعجل وشركاه للتورید والخدمات

 جھة ذات عالقة  شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسیاحة

  شقیقة شركة  .م.م.ذالوطنیة القابضة والمعجل شركة 
  شركة تابعة غیر موحدة  لتدریب میة المھارات لتنشركة معھد 

  

  :متفق علیھابشروط والتي تمت  مع األطراف ذات العالقة التالیةالتالیة المعامالت بقامت الشركة  الفترةخالل 
  الثالثة أشھر المنتھیة في  
  ٢٠١٤مارس  ٣١ ٢٠١٥مارس  ٣١  
)غیر مدققة(   )غیر مدققة(   

 )٠.١(  -  مشتریات مواد ومستلزمات مشاریع
 -  )٠.٤(  مشتریات تذاكر سفر

  
  

ً ضمن أطراف ذات عالقة من  المستحقتم إدراج    :مما یلي ویتكون وموجودات متداولة أخرى مدفوعات مقدما

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ ٢٠١٥ مارس ٣١  
)غیر مدققة(   )مدققة(   
      

  ١.٤  ١.٤  .م.م.ذالوطنیة القابضة والمعجل شركة 

  

  :ت عالقة مما یليطراف ذاأل المستحقیتكون 

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ ٢٠١٥مارس  ٣١  
)غیر مدققة(   )مدققة(   

  ٢٨.٨  ٢٨.٥  شركة محمد المعجل وشركاه للتورید والخدمات
  ٠.٩  ١.٠  شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسیاحة

  ١.٤  ٢.٤  المعجل لالستثمار المحدودة
  ٣١.١  ٣١.٩  

  ١٠٠.٠  ١٠٠.٠  (*)المعجل لالستثمار المحدودة  -قرض حسن
  

  .ال یوجد مصاریف تمویل على القرض الحسن و لیس لھ تواریخ محددة للسداد كما تم الحصول علیھ دون تقدیم ضمانات (*)
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١٤ 
 

  
  تسھیالت مرابحة طویلة األجل .١٠

سداد و ةت مستندیاعتماداتمویل  من اجلقامت الشركة بإبرام اتفاقیة تسھیالت مرابحة طویلة األجل مع احد البنوك التجاریة المحلیة 
سفن لدعم المشاریع  ٦سعودي وذلك لتمویل شراء عدد  ریـالملیون  ١٨٠لسفن الجدیدة بمبلغ وقدره ادفعات مقدمة لموردین  قیمة

 ریـالملیون  ١٥٨.٥مبالغ إجمالیة قدرھا حصلت الشركة على  ،٢٠١٥ مارس ٣١ كما في. والعملیات البحریة الخاصة بالشركة
 ٢٣سداد على الستحق ت والتي من خالل اتفاقیات بیع بالمرابحة) ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ سعودي كما في ریـالملیون  ١٦٨.٩(سعودي 

إن ھذه التسھیالت مضمونة مقابل إصدار  .م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠وتنتھي في  م٢٠١١ مارس ٣١من  قسط ربع سنوي متساوي ابتداءً 
 ٣١سعودي كما في  ریـالملیون  ١٥٨.٥بلغ الرصید القائم  .لبنكسندات ألمر والتنازل عن عوائد مشروع الخدمات البحریة لصالح ا

  ).٢٠١٤دیسمبر  ٣١ملیون ریـال سعودي في  ١٥٨.٥( ٢٠١٥ مارس
  

 ریـالملیون  ٤٢م بإبرام اتفاقیة تسھیالت مرابحة طویلة األجل من أحد البنوك المحلیة بمبلغ ٢٠١١قامت الشركة خالل العام  كما
معینة  ةالحفاظ على نسب مالی تتطلب ھذه االتفاقیة من الشركة). ١إیضاح ( المبینة في كة التابعةسعودي لتمویل استحواذ الشر

 ٣١ملیون ریـال سعودي في  ٣٧.٨( ٢٠١٥ مارس ٣١كما في  "ال شيء"بلغ الرصید القائم . المالیةباإلضافة إلىبعض التعھدات 
دیسمبر  ٣١في  انتھىو م٢٠١٢ مارس ٣١متساوي ابتداء من قسط ربع سنوي  ١٢ویستحق سداد ھذا المبلغ على  )٢٠١٤دیسمبر 
  .م٢٠١٤

  

سعودي  ریـالملیون  ٥٠م اتفاقیة تسھیالت مرابحة طویلة األجل من أحد البنوك المحلیة بمبلغ ٢٠١١كما أبرمت الشركة خالل العام 
بلغ . مشاریع الشركة لصالح البنك المحلي بعضعوائد إن ھذه التسھیالت مضمونة بالتنازل عن . لتمویل أحد مشاریع الشركة القائمة

ویستحق ) ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ملیون ریـال سعودي في  ٤٣.٧( ٢٠١٥ مارس ٣١ امكسعودي  ریـالملیون  ٤٣.٧الرصید القائم 
ً قسط ١٥ھذا المبلغ على  سداد ً  ا ً متساوی شھریا   . م٢٠١٤ مارس ٣١في  ىنتھام و٢٠١٣ ینایر ٣١من  ابتداءً   ا

  

ًإلیھا ت أعاله لمصاریف تسھیالت مرابحة حسب معدالت سایبور تخضع ھذه التسھیال   .ھامش متفق علیھمضافا
  

 ً األجل ضمن  رصید كافة تسھیالت المرابحة طویلة التعھدات المتعلقة بالتسھیالت البنكیة أعاله، تم تصنیف ببعض لعدم االلتزام نظرا
  .٢٠١٥مارس  ٣١ فيكما المطلوبات المتداولة 

  
ا  ٢٠١٥مارس  ٣١ى حسابات التسھیالت خالل فترة  الثالثة أشھر المنتھیة في تعزى الحركة عل م تحویلھ إلى أن بعض المبالغ قد ت

د البنوك ن . لحساب البنوك الدائنة وذلك لتأخر الشركة في تدویر بعض التسھیالت الخاصة بأح داد ألي م ل س ة ال تمث ذه الحرك إن ھ
  .التسھیالت

  
 

  یة داراإلعمومیة و المصاریف ال .١١
  الثالثة أشھر المنتھیة في  
  ٢٠١٤ سرام ٣١ ٢٠١٥ سرام ٣١  
      

  ١٢.٧  ٩.١  رواتب ومكافآت الموظفین
  ٣.٥  ١.٠  إیجارات

  ٤.٥  ٥.٤  أتعاب استشاریة ومھنیة
  ١.٢  ٠.٨  تكالیف اتصاالت ومعلومات

  ٠.٣  ٠.١  رحالت عمل ومواصالت
  ١.٦  ٠.٣  مصاریف تمویل

  ٠.٩  ١.٤  أخرى
  ٢٤.٧  ١٨.١  
  
  
  
  



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( –) غیر مدققة( لموحدةا األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 
   )بمالیین الریـاالت السعودیةكافة المبالغ (

١٥ 
 

  
  

  رأس المال .١٢
مدفوع بالكامل  ٢٠١٤مارس ٣١و ٢٠١٤دیسمبر  ٣١و ٢٠١٥ مارس ٣١سعودي كما في  ریـال ملیار ١.٢٥یبلغ رأس مال الشركة 

  .ریاالت سعودیة ١٠ملیون سھم، قیمة السھم االسمیة  ١٢٥ومقسم إلى 

 

  االحتیاطي النظامي .١٣
ً لمتطلبات نظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة والنظام  حتیاطي نظامي بنسبةتكوین الشركات، فإن على الشركة ل األساسي طبقا

  .ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع. من رأس المال% ٥٠االحتیاطي ھذا یبلغ للعام حتى من صافي الربح % ١٠

دیسمبر  ٣١جزء من الخسائر المتراكمة كما في  تغطیةم، ٢٠١١دیسمبر  ١٧ المنعقد بتاریخفي اجتماعھ الشركة مجلس إدارة قرر 
الموافقة بالفعل  تتمو. م٢٠١٠دیسمبر  ٣١سعودي في  ریـالملیون  ١١٩.٧ي النظامي الذي بلغ االحتیاطرصید من خالل  م٢٠١١

  على ھذه القرار في الجمعیة العامة
  

  محتملةالمطلوبات الو تااللتزاما .١٤
  : لدى المجموعة، االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالیة

  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ ٢٠١٥ مارس ٣١  
  -  -  ةاعتمادات مستندی
  ٢٠٩.٩  ٢٠٢.٠  خطابات ضمان

  
  .٢٠١٤دیسمبر  ٣١وأ ٢٠١٥ مارس ٣١كما في  رأسمالیة مستقبلیة لدى الشركة نفقاتالیوجد 

متعلقة بجھودھا السترداد المبالغ المستحقة لھا عند الغیر وكذلك المطالبات قضائیة جوھریة  إجراءاتتدرك الشركة احتمالیة وجود 
عمل مخصصات معقولة مقابل المبالغ المستحقة للشركة والتي من الممكن عدم استردادھا تم  .المقامة ضدھا من أطراف أخرى

  .وخسارتھا، وبالرغم من ذلك، فال یمكن توقع النتیجة النھائیة لھذه اإلجراءات القانونیة في الوقت الحالي

 موجودات محتملة .١٥
من إنھاء أو انتھاء العقود، والتي تنوي الشركة السعي بجدیة الناتجة  اإلجراءات القانونیة األخرىلدى الشركة عدد من المطالبات و

إن إجمالي المبالغ . لتحصیلھا من خالل اإلجراءات القانونیة والتحكیم والطرق األخرى، حسب المالئم، على أساس كل حالة على حده
ً  اإلجراءات القانونیة األخرىالمقدرة للمطالبات و تم إخطار . ةتاریخ قائمة المركز المالي الموحدملیار لایر سعودي ب ١.٢تبلغ تقریبا

الشركة من قبل مستشاریھا القانونیین أن ھناك احتمال كبیر لنجاح ھذه الحاالت، وكذلك أكد مستشاریھا الفنیین المتخصصین أن ھناك 
سترداد نسبة كبیرة من المبلغ احتمال كبیر، بعد مراعاة تكالیف االسترداد، الرسوم، الدعاوي المضادة واألضرار المقتطعة أن یتم ا

ورغم ذلك، فإنھ من غیر العملي تقدیر األثر المالي لصافي التدفق النقدي . اإلجمالي كنتیجة لھذه اإلجراءات على فترة من السنین
  .المحتمل تحصیلھ كما بتاریخ القوائم المالیة األولیة الموحدة

  مبالغ متنازع علیھا أخرى .١٦
تجاوز تمتنازع علیھا مبالغ  والدفعات المقدمة من العمالء ،فواتیرالتي لم یصدر بھا یرادات اإلدینة، مالمحتجزات الو تتضمن الذمم

بتاریخ المركز المالي . ھا أو تم انھائھازانجمشاریع تما في إطار عقود ةمنجز بأعمال ةتعلقم ملیون لایر سعودي ٣٠٠قیمتھا 
، ولذلك فإن اإلجراءات القانونیةمن غیره لتحكیم أو لأنھا تخضع ل، حیث ، تم تكوین مخصص مقابل تلك المبالغ بالكاملةالموحد

  . نتائجھا غیر مؤكده

  السھمخسارة  .١٧
لفترة وذلك بتقسیم صافي الخسارة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خسارة اتم احتساب خسارة السھم من صافي 

  .٢٠١٤مارس  ٣١و ٢٠١٥مارس  ٣١ملیون سھم كما في  ١٢٥والبالغة 

  معلومات قطاعیة .١٨
  .واحد للمقاوالت وتمارس الشركة وشركتھا التابعة حالیا نشاطھا في المملكة العربیة السعودیة رئیسي للمجموعة قطاع تشغیلي

   



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( –) غیر مدققة( لموحدةا األولیة الموجزة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م٢٠١٥ مارس ٣١المنتھیة في الثالثة أشھر لفترة 
   )بمالیین الریـاالت السعودیةكافة المبالغ (

١٦ 
 

 
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر .١٩

استثمارات،  كمھ، ذمم مدینة تجاریة وأخرى،تتضمن األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئیسي النقد وما في ح
  .طویلة األجلتسھیالت مرابحةوذمم دائنة، مطلوبات أخرى،  ،األجلتسھیالت المرابحة قصیرة 

 مخاطر االئتمان 

 والمحتجزات رصید الذمم المدینة بلغ .ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة
المدینة والمبالغ المحتجزة من مجموع الذمم % ٥٤.٢ سعودي، والتي تمثل ریـالملیون  ٩٥.٢ین حوالي یرئیسالعمالء ال التجاریة من

لذمم المدینة ا تتعلق. تم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك محلیة وعالمیة ذات تصنیف ائتماني مرتفع. ٢٠١٥ مارس ٣١كما في 
  .القابلة لالسترداد بالقیمة المقدرةفي السوق المحلي وأطراف ذات عالقة وقد تم إظھارھا  بعمالءسي التجاریة واألخرى بشكل رئی

 مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت

. النقدیةھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في أسعار العموالت السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات 
تتعلق المخاطر التي تواجھھا بشأن التغیرات في أسعار العموالت السائدة بالسوق بشكل أساسي، والقروض قصیرة األجل والقروض 

تقوم اإلدارة بمراقبة التغیرات في أسعار العموالت . تخضع كل القروض إلعادة التسعیر بشكل منتظم. طویلة األجل بعمولة عائمة
ً وتعتقد أن تأثیر م   .خاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت التي تتعرض لھا المجموعة لیس جوھریا

 مخاطر العمالت

إن معامالت المجموعة . المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة ھي
تتم إدارة . جوھریةغیر  األخرىالمعامالت األخرى بالعمالت األجنبیةتعتبر. ر األمریكي السعودي والدوال ریـالاألساسیة ھي بال

  .مخاطر العمالت على أساس منتظم

 مخاطر السیولة

تنتج مخاطر السیولة عند عدم . ھي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتھا المتعلقة باألدوات المالیة
  . ة على بیع أصل مالي بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلةالقدر

  .تدار مخاطر السیولة وذلك بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توفر السیولة الكافیة للوفاء بااللتزامات المستقبلیة للمجموعة

للحصول / ھذه البنوك لالستفادة ، فان الشركة بحاجة لموافقة المقرضة للشركةمع البنوك  ٢٠١٢نتیجة للترتیبات المتخذة في یولیو 
  .ى أرصدتھا البنكیة في تلك البنوكعل

 القیمة العادلة 

ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل أصل أو سداد التزام ما بین أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف 
المرفقة للمجموعة على أساس طریقة التكلفة التاریخیة، باستثناء الموجزة الموحدة  األولیةوحیث یتم إعداد القوائم المالیة . األخرى

ات تقییم األوراق المالیة المتاحة للبیع بقیمتھا العادلة من خالل حقوق الملكیة، فإنھ یمكن أن تنتج فروقات بین القیمة الدفتریة وتقدیر
  .عن قیمتھا الدفتریة جوھریاالمالیة للمجموعة ال تختلف  تعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات. القیمة العادلة

  
 أرقام المقارنة .٢٠
  .تبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع عرض أرقام الفترة الحالیة إعادةتم 

  

 الموجزة الموحدة األولیة اعتماد القوائم المالیة .٢١
  .م٢٠١٥ أبریل ٢١الموافق ھـ ١٤٣٦ رجب ٢في  دارةاإلمجلس  من قبل الموحدة الموجزة األولیةالقوائم المالیة ھذه  اعتمادتم 
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