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 السادة المساهمين

 شركة مجموعة محمد المعجل

 

 تحية طيبة وبعد،،،

 

حرصنا  –كمجلس إدارة  –عاما مليئا بالتحديات بالنسبة لمجموعة محمد المعجل، إال أننا  2014لقد كان عام 

 دة الهيكلة واستعادة الربحية من جديد. على بذل كافة الجهود لتحقيق أهداف إعا

 

، والتي تمثل تدهورا كبيرا قياسا بالنتائج ريـالمليون  92322بقيمة  2014سجلت المجموعة خسارة في العام 

 1232726و مليون ريـال 12625ائر اإليجابية التي تحققت على مدى العامين السابقين والتي بلغت خاللها الخس

، وذلك على الرغم من 2014الي. لقد واجهت المجموعة صعوبات كبيرة خالل العام على التوون ريـال ملي

 سعي اإلدارة إلى بث حالة من االستقرار في العمليات التشغيلية للشركة. 

 

عالوة على نقص رأس المال  مازالت التحديات والمخاطر التي سادت خالل العام الماضي ماثلة أمام الشركة،

 ملياتها وتسديد الدفعات المستحقة لموظفيها والموردين في المواعيد المحددة. التشغيلي المطلوب لع

 

لقد عمل مجلس اإلدارة جنبا إلى جنب مع اإلدارة العليا للشركة طوال العام الماضي، ويرى أن النتائج التي 

ي اإلجتماع ال ترقى إلى الجهود التي بذلت في إطارة خطة العمل التي اتفق عليها ف 2014تحققت في عام 

 . 2012السنوي الطارئ الذي عقد في نوفمبر 

 

 

 

 مع التحية،،،،

   المهندس/ عادل بن محمد المعجل 

 رئيس مجلس االدارة
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 2014ديسمبر  31شركة مجموعة محمد المعجل عن السنة المالية المنتهية في  مساهميإلى 

 

، والذي جاء محتويا على رؤية 2014لسنة المالية المنتهية في يسر مجلس اإلدارة تقديم التقرير السنوي عن ا

وتحقيق  2015اإلدارة حول األداء المالي والتشغيلي للمجموعة، آملين تحقيق النجاح المنشود في السنة المالية 

 أهداف برنامج إعادة الهيكلة والعودة بالمجموعة إلى وضع الربحية من جديد.

 

 تشغيلي  نظرة حول األداء المالي وال .1

 

مليون  12625مقابل خسارة بقيمة ريـال مليون  92322بقيمة  2014سجلت الشركة خسارة في العام  -

 . 2013خالل العام ريـال 

مقارنة بإيرادات بقيمة  مليون ريـال 72226بقيمة  2014عام  حققت الشركة إيرادات خالل -

 . 2013في عام ريـال مليون  1243123

واستقرت عند  2013أقل بصورة كبيرة عما كانت عليه في عام  2014عام كانت تكاليف العقود في  -

 .%19، أي بانخفاض قدره 2013في عام ريـال ليون م 1220420مقارنة مع ريـال مليون  800

، في حين فاقت إيرادات العقود 2014في عام ريـال مليون  7724بقيمة العقود إيراداتها فاقت تكاليف  -

، وذلك ريـال مليون  30427، أي بتغير بقيمة 2013في عام ريـال مليون  22723تكاليفها بقيمة 

استالم تأخر د زيادة في قيمة العقود والذي جاء نتيجة لعدم وجوونتيجة برامج المشاريع الطويلة األمد 

 مالك المشاريع. الشركة لمستحقاتها من 

كي إي سي، مع تجنيب في مشروع واسط إس ريـال مليون  27429حققت الشركة خسائر بقيمة  -

بلغ  2014. أيضا، في عام ريـالمليون  14429مخصص لتكاليف عقود مشاريع أخرى بقيمة 

 11227بزيادة قدرها ، أي ريـالمليون  17429المخصص الصافي لتكاليف عقود كافة المشاريع 

 ريـال. مليون 

في عام ريـال مليون  29823بلغت مخصص الذمم والمحتجزات المدينة وااليرادات غير المفوترة  -

مليون  36923، أي بتغير قدره 2013مليون في عام  7120مقارنة مع عكس مخصص بقيمة  2014

 ريـال. 

مقارنة مع عكس مخصص بقيمة  2014في عام ريـال مليون  2020بلغت المخصصات األخرى  -

 ريـال.مليون  2021، أي بتغير قدره 2013في عام ريـال. مليون  021

، أي أقل مما كانت عليه في عام ريـالمليون  2522ما قيمته  2014الكات في عام بلغت االسته -

، وذلك بسبب بيع بعض األصول ووجود أصول أخرى مرشحة للبيع وقلة عمليات االستحواذ 2013

التي قامت بها في السنوات األخيرة والزيادة في األصول التي رصدت لها مخصصات استهالك 

 بصورة كاملة. 

 1721، كانت خسائر الشركة أقل من كامل الدخل الذي توقعت تحقيقه خالل العام وهو 2014في عام  -

مليون لاير، وذلك بسبب تدني اإلنتاجية واالضطرابات التي قام بها العمال بسبب تأخر تسديد رواتبهم 

 بسبب نقص رأس السيولة الالزمة. 

ين والموردين، بيد أن والء حصلت الشركة على دعم من العمالء والمقرض 2014خالل عام  -

موظفيها كان استثنائيا. وبالرغم من الصعوبات التي واجهتها الشركة، إال أنها ماضية في تعزيز 

ذلك وضعها كشركة مقاوالت متميزة ومقدم خدمات مقاوالت للعديد من العمالء المتميزين يساندها في 

ملكة ومستوى المهارات التي يتمتع بها ريق في عالم المقاوالت في المإرثها الطويل واسمهما الع

 الذي يميز أعمالها كافة. العالي طاقمها ومستوى األمان والجودة 
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 تحليل اإليرادات بحسب العمالء 

% من مجمل إيرادات  8620، أي ما نسبته ريـالمليون  62127بلغت العائدات من خمسة من كبار العمالء 

ما قيمته   2013، في حين بلغت تلك العائدات خالل عام 2014ديسمبر  31الشركة عن العام المالي المنتهي في 

، عالوة على ذلك، 2013ديسمبر  31% من إيرادات العام المالي المنتهي في 8823، أي ريـالبليون  123

، في 2014ديسمبر  31بتاريخ  مليون ريـال 13427ن أولئك العمالء بلغت الذمم المدينة والمبالغ المحتجزة م

 . 2013ديسمبر  31في  يـالمليون ر 14828ن بلغت حي

 

 يمثل الجدول التالي اإليرادات بحسب العمالء: 

  
 العميل 

إيرادات 

2014  

إيرادات 

2013 

إيرادات 

2012 

إيرادات 

2011 

إيرادات 

2010 

1 
أرامكو السعودية ) بما 

 في ذلك يسرف( 
4252045 9492288  6892608 3092267 120892802 

 42572 382200            - - - سابك  2

 1242106 2232300            - 92370 - معادن  3

 1342940 2282037 2142869 2572860  1602344 إس كي إنجينيرينغ  4

 3772673 7762933 5392183 2142773 1372259 غير ذلك  5

 127312093 125752737 124432660 124312291 7222648 اإلجمالي 

 الغ باأللف ريـال... المب

 

 بناء المستقبل إعادة  .2

 

عاما، استطاعت  60تعمل مجموعة محمد المعجل في قطاع المقاوالت العامة في المملكة العربية السعودية منذ أكثر من 

بخدمات و حلول متميزة . كما أن الشركة مرخصة كمقاول  خاللها مد سوق اإلنشاءات وباإلخص قطاعي النفط والغاز

متخصص في مشاريع النفط والغاز والبتروكيماويات البحرية وغير البحرية. تقوم الشركة عادةً بتنفيذ هذه المشاريع  رئيسي

متضمنًة  لمقاولين رئيسيين على أساس العقود من الباطن. ويتضمن نطاق عمل الشركة عادةً جميع األعمال اإلنشائية،

تتركز قدرة الشركة وخبرتها انة وخدمات الدعم المتعلقة بها. لية وأعمال الصياألعمال المدنية والميكانيكية والكهربائية واآل

 التشغيلية في عنصرين هامين وهما: 

 

 تقديم خدمات المقاوالت. 

  .وجود طاقم عمل مدرب وعالي الكفاءة في مجال المقاوالت 

 

اريع االنشائية ذات السعر المقطوع بجمع هذين العنصرين معاً، تمكنت الشركة سابقاً من الحصول على العديد من المش

مليار ر.س، كما  40مشروعا بايرادات اجمالية تزيد عن  50وتنفيذها . حتى هذا التاريخ، تمكنت الشركة من تنفيذ أكثر من 

مليون ساعة لتنفيذها. تعتمد استراتيجية الشركة للسنوات الخمس القادمة على هذا اإلرث العريق  500وصرفت ما يزيد عن 

 ديم الخدمات اإلنشائية واإليدي العاملة المدربة.لتق
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كما تتركز قوة الشركة في القدرة على توظيف وإدارة وتحفيز وتشغيل طواقم كبيرة من العمالة المدربة في عدد كبير من 

العمالة المدربة  الطلب المتوقع علىسعودية، مع األخذ بعين اإلعتبار أن المشاريع االنشائية على مستوى المملكة العربية ال

 ارئيسي اإن الشركة في وضع جيد لتكون مزود في مجال اإلنشاءات يفوق بشكل جوهري قدرة السوق على العرض.

 للخدمات اإلنشائية في السوق السعودية.

 

القادمة مدعوما بالطلب  الخمس% على مدى السنوات 11يُتوقع لقطاع االنشاءات أن ينمو بمعدل سنوي مركب يزيد عن 

على وجه الخصوص مستندة في  متزايد لتحسين البنية التحتية في المملكة ونمو القدرات التصنيعية لقطاعي النفط والغازال

تعتمد خطة عمل الشركة على ذلك إلى السعي الحكومي لتنويع القاعدة اإلقتصادية في مجاالت تتعدى قطاعي النفط والغاز. 

ن تحقق الشركة إيرادات سنوية مع الخدمات االنشائية. ومن المتوقع أو تقديم  تحقيق أرباح من تنفيذ المشاريع اإلنشائية

 مستويات دخل صافية مناسبة. 

 

لدى الشركة التراخيص الالزمة للعمل كمقاول رئيسي ومقاول من الباطن، وفي بعض الحاالت كمقاول متخصص في مجال 

ستراتيجية الشركة على االستمرار في الحصول على (. تقوم اEPC Contractorالهندسة والمشتريات واإلنشاءات )

مشاريع جديدة في المملكة بصورة مباشرة وكذلك بالتشارك مع بعض شركات المقاوالت العالمية. ولكن بسبب البنية الحالية 

سا على لسوق المقاوالت والوضع المالي للشركة ، فإن مثل هذه المشاريع سيتم تنفيذها بشروط مالية مختلفة، مبنية أسا

بدال من السعر المقطوع، أي أن المخاطر التي يمكن أن تترتب على التأخير في تنفيذ   (T&M) أساس الوقت والمواد

 المشاريع ال يمكن أن تنتقل بصورة كلية من العميل إلى المقاول.

 

 ”Recovery Projects عافيمن القطاعات التي تسعى الشركة إلى إستهدافها و التركيز عليها هي تلك المسماة  مشاريع الت

"، والتي تنشأ في الغالب عندما يكون العميل قلقاً من تأخر المقاول في تنفيذ أعمال المشروع ضمن االطر الزمنية المتفق 

عليها و يطلب التسريع في تفنيذ تلك األعمال، وعليه، تقوم الشركة  بتقديم طواقم عمل كاملة لتنفيذ أعمال المشروع أو دعم 

 ل األصلي في تنفيذها.المقاو

 

لتقدم  (EPC International Contractors) باالضافة الى ذلك، تعمل الشركة  على تأسيس شراكات مع مقاولين دوليين 

لهم عمالة مدربة وخدمات إنشائية دون أن تتحمل المخاطر المالية التي يتحملها عادةً المقاولين الرئيسيين. مع األخذ بعين 

الحالي في السوق، فإن الشركة تتوقع نمو ايرادات المشاريع بشكل كبير على مدى السنوات الخمس القادمة االعتبار الطلب 

 . مما سيؤدى على مزيد من التحسن ألوضاعها المالية

 

سنة الماضية من  بناء  قدرات خدمية لدعم أعمالها و مشاريعها. ومن هذه الخدمات: خدمات  30 ـتمكنت الشركة  على مر ال

سقاالت والمعدات والخدمات الفنية وخدمات مساكن العمال واإلعاشة باالضافة الى خدمات تصنيع الحديد. يوجد لدى ال

الشركة قدرات مميزة لدعم كالً من هذه الخدمات. وعليه، فإن استراتيجية الشركة حالياً ال تنصب فقط في تقديم هذه الخدمات 

ويج تلك الخدمات وبيعها مباشرة لشركات المقاوالت الراغبة باالستفادة منها. كجزء من الحلول الشاملة للمشاريع، بل وتر

تسعى الشركة إلى تحسين وتطوير هذه الخدمات وعقد المزيد من الشراكات مع جهات أخرى، وبالتالي، يُتوقع تحقيق 

 إيرادات إضافية وتحسن في الوضع السوقي والمالي للشركة.

 

ي عمالتها المدربة و موظفيها ذوي الخبرة العالية. وفي حال عدم استخدام هذه العمالة في إن الدعامة الرئيسية للشركة ه

المشاريع التي تنفذها الشركة او في تقديم الخدمات للعمالء، فسوف يتم تشغيلهم بعقود قصيرة  األجل مع مقاولين آخرين 

ود عمل جديدة مربحة وتنفيذها بنجاح. إن مستوى أثبتت الشركة قدرتها على تحصيل / تأمين عق يحتاجون لعمالة إضافية.

المخاطر لهذه العقود أقل بكثير من المخاطر المتضمنة في العقود الموقعة خالل السنوات السابقة. كما يتوقع أن يفوق الطلب 

على سوق على الخدمات التي تقدمها الشركة المعروض خالل السنوات الثالث او الخمس القادمة، بسبب القيود المفروضة 

 العمل.
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 مستجدات خطة إعادة الهيكلة 

 

أعد مجلس اإلدارة بالتشاور مع االدارة التنفيذية خطة إلعادة هيكلة الشركة، وقد جاءت هذه الخطة مبنية على ميراث 

 الشركة واسمها العريق، وإمكانياتها الكبيرة في مجال خدمات المقاوالت والمستوى المتميز من العمالة المدربة التي

لديها. وقد حرصت هذه الخطة على التركيز على عناصر القوة تلك. وعليه، فقد تم إعادة تصميم عمليات الشركة 

، بدات الشركة بتطبيق خطة إعادة الهيكلة التشغيلية، 2012التشغيلية والمالية لتحسين القدرة على إدارتها. في عام 

يلي ملخص  . فيما2012في نوفمبر التي عقدت امة غير العادية والتي تم عرضها والمصادقة عليها من قبل الجمعية الع

 عادة الهيكلة:بخطة إ

 

 عناصر خطة إعادة الهيكلة

 1 تحسين المؤشرات الرقابة التشغيلية 

 2 إعادة هيكلة المشاريع الحالية 

 3  تحصيل المطالبات والذمم المدينة

 4 بيع األصول 

 5 تخفيض التكاليف 

 6 ين الدعم من المورد

 7 الفوز بمشاريع جديدة مربحة

 8 تسديد ديون البنوك

  

 . وفيما يلي مخلص حول عناصر تلك الخطة.2014شهدت خطة إعادة الهيكلة بطأ في التقدم خالل عام 

 

وخاصة فيما يتعلق  تمت مراجعة جميع العمليات الرقابية وتحديثهاتحسين المؤشرات الرقابية التشغيلية:  .1

 يلي والمالي. كما تمت إعادة هيكلة الشركة لتضم فريقا أقل عددا قادرا على العمل بمرونة أكبر.باألداء التشغ

   

جميع المشاريع الحالية المبنية على أساس المشاريع ذات السعر المقطوع تم إعادة هيكلة المشاريع الحالية:  .2

من التركيز على استراتيجية العمل االنتهاء منها أو هي في طريقها إلى االنتهاء، ألن ذلك سيمكن الشركة 

 الجديدة القائمة على المشاريع ذات المخاطر القليلة. 

 

فيما يتعلق بالمطالبات  2013تم القيام بكثير من العمل منذ عام تحصيل المطالبات والذمم المالية:  .3

لمجال، علما بأن والمستحقات العائدة للشركة. كما حرصت الشركة على االستعانة بخبرات قانونية في هذا ا

 بليون ر. س.  1المبلغ المحتمل لتلك المطالبات والمستحقات يزيد على 

 

مليون ريـال خالل العام.  200نجحت الشركة في بيع بعض األصول كوحدتها البحرية بمبلغ بيع األصول:  .4

قدما في هذا كما وردت إليها استفسارات حول شراء وحدتين أخريتين من وحداتها العاملة آملة أن تحقق ت

 . 2015السياق خالل عام 

 

مليون ريـال مقارنة مع زيادة في إيرادات العقود  7724فاقت تكاليف العقود إيراداتها بمبلغ خفض التكاليف:  .5

. ومع ذلك، تم التقليل من 2013مليون ريـال خالل الفترة المماثلة من عام  22723على تكاليفها بقيمة 

 %. 6بنسبة  العام السابقمقارنة ب 2014ي عام النفقات العامة واإلدارية ف
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بقي الدعم المقدم من الموردين إيجابيا، مما سمح للشركة في االستمرار في العمل طوال عام دعم الموردين:  .6

لتسديد الرصيد ، والتقليل بالتالي من التزامات الشركة بصورة كبيرة بسبب اإلتفاق معهم على شروط 2014

  ثابتة. زمنية ت المستحق لهم على فترا

 

، بدأت الشركة بالحصول على مشاريع ذات مخاطر متدنية 2014خالل عام الفوز بمشاريع جديدة مربحة:  .7

والحرص على االنتهاء من مشاريعها الحالية. كما تخطط اآلن لتعزيز جهودها في هذا المجال وتحقيق 

 إنطالقة جديدة. 

 

. 2014من مجمل إيرادات مبيعات األصول خالل عام يـال رمليون  53سددت الشركة تسديد ديون البنوك:  .8

كما حققت خفضا في مطلوباتها االحتياطية من خالل استعادة خطابات الضمان الصادرة من قبل عدد من 

البنوك. كما أن المفاوضات الجارية مع الدائنين حول إعادة الهيكلة مازالت جارية على الرغم من أنها حققت 

 هذا الصدد. تقدما متواضعا في 

 

 الشركات التابعة والمستثمر فيها  .3

 

% من األسهم المباشرة وغير المباشرة في شركة النخبة الخليجية للمقاوالت العامة 100إستحوذت الشركة على  -

 1425ذو القعدة  8بتاريخ  205004716المحدودة، وهي شركة ذات مسئولية محدودة مسجلة في الدمام برقم 

 32526ساهم بما قيمته مليون ريـال، وتمارس أعمال المقاوالت العامة وت 1ركة إلى هـ. ويصل رأسمال الش

مليون من الخسائر  الصافية عن العام المالي المنتهي  321وربحا قدره  من حصيلة إيرادات المعجل مليون ريـال 

 . 2014ديسمبر  31في 

 

جل المحدودة؛ وهي شركة ذات مسئولية % في شركة الوطنية القابضة والمع49أيضا، تشارك المجموعة في  -

، الصادر CN-1200444محدودة مسجلة في إمارة أبو ظبي، اإلمارات العربية المتحدة بالسجل التجاري رقم 

. 2013ديسمبر  31مليون درهم إماراتي كما في  40. ويبلغ رأس مال هذه الشركة 2011يونيو  28بتاريخ 

لهندسية واإلنشاءات والخدمات الكهروميكانيكية في مجال النفط والغاز وتتمثل أنشطتها الرئيسية في األعمال ا

والبتروكيماويات وغيرها من القطاعات األخرى. وتقوم شركة الوطنية القابضة والمعجل المحدودة بكافة األنشطة 

 التي قدمت سابقا من قبل فرع أبو ظبي. 

 

 للشركة. هناك أسهم أو أدوات دين صادرة عن الشركات التابعة تليس -

 

  2114أهم األحداث خالل عام  .4

 

 . 2014ديسمبر  31خالل السنة المالية المنتهية في  لاير مليون 92322بلغت الخسارة الصافية للشركة  -

 إستعانت الشركة بخبراء قانونيين خارجيين لتحصيل مطالباتها المالية المستحقة من العمالء.  -

 ستيوارت ماكفيل. الرئيس التنفيذي السابق ة بدال من تعيين ويليم ميليغان رئيسا تنفيذيا للشرك -

 % منه. 9821إلغاء عقد مشروع واسط على الرغم من انتهاء  -
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 الدفعات النظامية  .5

 

 : 2014فيما يلي ملخص حول الدفعات المالية خالل عام 

 2014الدفعات النظامية 

 ميالرصيد الختا المسدد المحتسب الرصيد االفتتاحي مليون ر. س

 024 ( 023)  027  - الرسوم  الجمركية 

  127  -  028  029 ضريبة الدخل والزكاة 

 324 ( 927) 1025  225 التأمينات اإلجتماعية 

 1926 ( 1521)  3020  427 الرسوم الوزارية 

  - ( 021)  021  - غير ذلك 

  2521 ( 2522)  4222  821 اإلجمالي 

 

 التمويل  .6

 

 ( 1الطويلة األمد ) راجع الملحق تسهيالت المرابحة 

مليون ريـال بتاريخ  24027مليون ريـال )  24020، بلغت تسهيالت المرابحة الطويلة األمد 2014ديسمبر  31في 

من الدين الطويل األمد، علما بأن مليون ريـال  027، سددت الشركة 2014(. وخالل عام 2013ديسمبر  31

ليها رسوم سايبور عالوة على الهامش المتفق عليه. ونظرا لعدم تقيد الشركة ببعض التسهيالت الواردة أعاله تحتسب ع

التعهدات التي تتعلق بالتسهيالت السابقة، تمت إعادة تبويب التسهيالت الطويلة األمد واعتبارها كمطاليب جارية بتاريخ 

 . 2014ديسمبر  31

 

 ( 2تسهيالت المرابحة القصيرة األمد ) راجع الملحق 

كجزء من إتفاقية تسهيالت مع الدائنين،  2012مليون ريـال في يوليو  196ت الشركة على تسهيالت بقيمة حصل

مليون ريـال. وفي  166، سددت الشركة ما قيمته 2014مليون ريـال. وخالل  147عالوة على خطاب ائتمان بقيمة 

مليون  1247423، في حين بلغت مليون  1229723، بلغ إجمالي تسهيالت المرابحة القصيرة األمد 2014ديسمبر  31

، 2014. وقد تم منح تلك التسهيالت من قبل البنوك التجارية المحلية لتمويل أعمال الشركة. وخالل 2013ريـال في 

مليون ريـال للبنوك ولم تحصل عل أي تمويل جديد. تم احتساب عموالت تسهيالت المرابحة  1120سددت الشركة 

 افة إلى الهامش المتفق عليها. على أساس سايبور إض

 

 القرض الحسن 

. ال يوجد 2012خالل عام مليون ريـال  100ر المحدودة بمبلغ حصلت الشركة على قرض حسن من المعجل لالستثما

مصاريف تمويل على القرض كما تم الحصول عليه بدون تقديم ضمانات من الشركة وليس له تواريخ محددة للسداد. 

 : 2014لتالي حركة قروض الشركة خالل عام ورد في الجدول ا
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  2114الدفعات النظامية في عام 

 1الرصيد في  مبلغ السحب الملحق نوع القرض

2114يناير   

 31الرصيد بتاريخ  المسدد السحب

2114ديسمبر   

قروض طويلة 

 األمد

(027) - 24027 26120  1الملحق   24020 

قروض قصيرة 

 األمد 

2الملحق   1255822 1247423 - (17720 )  1229723  

 10020   - 10020 10020  - القرض الحسن 

(111.1)  - 1.515.1 1.919.2  - اإلجمالي   1.631.3 

 

 .2و  1يمكن  اإلطالع على تفاصيل القروض القصيرة والطويلة األمد في الملحقين 

 

 سياسة توزيع األرباح السنوية الصافية  .1

 

 السنوي بعد استبعاد النفقات العامة واإلدارية وأية خسائر تراكمية على الشكل التالي: سوف يتم توزيع صافي الربح

  

 ( من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى 10يجنب )%

 بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال.

  على اقتراح مجلس اإلدارة تكوين إحتياطيات أخرى.ويجوز للجمعية العامة العادية بناء 

 ( من رأس المال المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك أن وجد دفعة أولى للمساهمين تعادل )% 

 ( من الباقي كمكافأة ألعضاء مجلس اإلدارة، ويوزع الباقي بعد ذلك 10يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )%

 األسهم. على المساهمين كحصة إضافية من

 .يجوز للشركة بعد استيفاء الضوابط الموضوعة من الجهات المختصة توزيع أرباح نصف سنوية وربع سنوية 

 

 إدارة المخاطر  .5

 

ن الشركة عرضة لمخاطر معينة بسبب طبيعة أعمالها في مجال المقاوالت االنشائية، تتلخص هذه المخاطر بارتفاع إ

الحديد و النحاس، والتي ال يمكن تفاديها بسبب طبيعة العقود ذات السعر الثابت  اسعار السلع االساسية مثل الخرسانة و

المبرمة سابقاً. كما أن الشركة عرضة لمخاطر رئيسية  تتعلق باحتمالية زيادة اسعار االيدي العاملة بسبب الزيادة في 

ر من عناصر التكلفة في الشركة. إنشطة الرسوم الحكومية ذات العالقة، حيث ان تكلفة االيدي العاملة هي العنصر االكب

الشركة تعرضها الى مجموعة متعددة من المخاطر المالية. و بشكل عام، فإن برنامج ادارة المخاطر يركز على التنبؤ 

إدارة المخاطر من بأية متغيرات في سوق االنشاءات، ويسعى للتخفيف من أثرها السلبي على االداء المالي للشركة. يتم 

دارة التنفيذية وبإشراف من قبل مجلس االدارة واللجان المنبثقة عنه. إن أهم  المخاطر المحيطة بالشركة هي قبل اإل

 االئتمان.  مخاطرمخاطر التسعير ومخاطر السيولة و

 

ية هي مخاطر عدم قدرة الشركة على توفير االموال الالزمة للوفاء بإلتزاماتها المتعلقة باالدوات المال مخاطر السيولة:

و غيرها من االلتزامات المالية. يتم ادارة و متابعة هذا النوع من المخاطر بانتظام عن طريق لجنة تنفيذية وذلك للتأكد 

اهم االلتزامات التي على الشركة. كانت  من ان المبالغ المحصلة من العمالء قد تم استخدامها على النحو االمثل لمقابلة

 ر من العمالء والموردين والموظفين لتسديد التزاماتها المالية الداخلية والخارجية. الشركة معتمدة على الدعم المستم
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: هي المخاطر المتمثلة بزيادة تكلفة االعمال المتعاقد عليها سابقا عن المبالغ الممكن تحصيلها من مخاطر التسعير

و ذلك من خالل التأكد من ان أية عقود  الى ادارة هذا النوع من المخاطر 2014العمالء. لقد سعت الشركة خالل عام 

جديدة ستبرم على اساس التكلفة مضافا اليها هامش ربحي، وبذلك فان الشركة لم تعد تتحمل نفس مستوى المخاطر 

 الموجود بالعقود ذات السعر الثابت. 

 

بد الشركة لخسارة مالية. سبب بتكهي المخاطر الناتجة عن إخفاق طرف ما بالوفاء بالتزاماته مما يت: مخاطر االئتمان

 2014عام والتي استمرت حتى ، 2013جموعة لعدد من المخاطر المتعلقة باالئتمان خالل عام بسبب تعرض الم

والدفعات المستحقة عليهم مقابل ما تم من مشاريع. ولهذا السبب، سعت مع بعض العمالء والتي أخذت شكل النزاعات 

واالتصال المستمر بالعمالء عند الضرورة وحلها خالل متابعة الدفعات المستحقة دارة مخاطر االئتمان من المجموعة إل

  المشاكل العالقة من خالل آليات التحكيم وكذلك عبر الطرق القانونية. 

 

  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة

 

المخاطر والمحافظة على أصول الشركة وتوفير قناعة معقولة  لدى الشركة نظام للرقابة الداخلية تم تصميمه إلدارة

بسالمة التقارير المالية التي يتم إعدادها من واقع السجالت المحاسبية. ولدى الشركة إدارة مستقلة للمراجعة الداخلية 

خلية المعتمدة من لجنة المراجعة وتقوم بتنفيذ مهام عملها طبقا لالئحة المراجعة الداوتتبع مباشرة لمجلس اإلدارة 

بفحص نظام الرقابة الداخلي بشكل مستمر  -طبقاً لخطة المراجعة  -الشركة المجلس. كما تقوم إدارة المراجعة الداخلية ب

للتأكد من كفاءته وفعاليته والقيام بمراجعات وظيفية وتشغيلية لتقييم أعمال الشركة. ويأتي ذلك ضمن أهداف مجلس 

اعة معقولة عن مدى سالمة تصميم وفاعلية أداء نظام الرقابة الداخلي. تبين للجنة المراجعة اإلدارة في الحصول على قن

االشارة الى وجود جوانب ضعف في  ، إال انها تودمة الرقابة الداخليةظعلى أن 2014د تحسن نسبي خالل عام وجو

 : نظمة الرقابة الداخلية فيما يليأ

 

 ارة المشاريع فيما يتعلق بالمشاريع ذات التكلفة الثابتة.ضعف في التخطيط والتنفيذ على مستوى إد -1

 استخدام بعض إدارات الشركة نظام ساب، مما تسبب في ضعف التنسيق بين تلك اإلدارات. لوحظ  عدم   -2

لم تتم الرقابة على أعمال قسم الموارد البشرية والمحاسبة، وخاصة تلك التي تتعلق بالموظفين بدقة، عالوة على  -3

 المخالفات لسياسات الشركة وإجراءات الفنية.  وجود بعض

 

تعكف الشركة على القيام بإجراءات تصحيحية لمعالجة المشاكل اآلنفة الذكر، مع تطوير السياسات واإلجراءات 

 والمعايير الرقابية واإلجرائاية بما في ذلك تهيئة وتوحيد نظام ساب ومعالجة جميع الطلبات بصورة الكترونية. 
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 مجلس اإلدارة .9

 

 المهندس عادل المعجل ) رئيس مجلس اإلدارة (.  -

 د. سليمان السماحي ) عضو (.  -

 السيد/ عادل البتيري ) عضوا (.  -

 السيد/ أسامة أسعد ) عضو (. 

    ) عضو(. محمد مطلق الخالدي  /السيد -

 (.  2014يونيو  8ستيوارت ماكفيل ) عضو والرئيس التنفيذي حتى  -

 (.  2014يونيو  8) عضو والرئيس التنفيذي اعتبارا من وليم ميليغان  -

 

. وفيما يلي بيان حول مدى استقاللية أعضاء مجلس اإلدارة 2014اجتماعات خالل العام المالي  7عقد مجلس اإلدارة 

 : 2014وعضوية اللجان والحضور والتغيرات التي طرأت على تركيبة مجلس اإلدارة خالل العام 

 

 نوع العضوية  االستقاللية   االسم 

اإلجتماعات  رقم وتاريخ اإلجتماع 

التي 

 حضرها 

 مالحظات
 يوليو  19 مايو 28 مايو 18 إبريل 28 إبرير 20 فبراير  29

 23و  3

 يوليو 

   7 √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي غير مستقل عادل المعجل 

   7 √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي غير مستقل أسامة أسعد 

ستيوارت 

 ماكفيل
 4 - - - √ √ √ √ تنفيذي  غير مستقل

ترك الشركة 

يونيو  8في 

2014 

 3 √ √ √ - - - - تنفيذي غير مستقل وليم ميليغان 
 

د. سليمان 

 السماحي 
 7 √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي غير مستقل

استقال في 

سبتمبر  18

2014 

 7 √ √ √ √ √ √ √ غير تنفيذي مستقل عادل البتيري 

استقال في 

سبتمبر  18

2014 

 X X X √ √ √ 4 √ غير تنفيذي غير مستقل  محمد الخالدي 

 23عين في 

ديسمبر 

2013 

 ليس عضوا في ذلك التاريخ :-    الغياب :X    الحضور :√
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 مصالح أعضاء مجلس االدارة أو كبار التنفيذيين او كل ذي عالقة بهم 

زوجاتهم وأوالدهم القّصر وذوي مجلس االدارة وكبار التنفيذيين وألعضاء  سهم المملوكةفيما يلي بيان باأل

 المصالح: 

 

 2013التغير خالل  2012الملكية  إسم العضو 
الملكية في نهاية 

2014 
 مالحظة 

 األعضاء الحاليون 

   102000 - 102000 عادل المعجل

   102000 - 102000 أسامة أسعد 

   - - - وليم ميليغان 

   20 - 20 حمد الخالدي م

 األعضاء المستقيلون 

2014يونيو  8غادر الشركة في  - - - ستيوارت ماكفيل   

2014سبتمبر  18استقال في  60000 - 60000 سليمان السماحي   

2014سبتمبر  18استقال في  105000 - 105000 عادل البتيري   

 أية أسهم في الشركة. أو أي من أفراد أسرهم   ارة آخرونس إدأي أعضاء تنفيذيون وأعضاء مجل : ال يملكمالحظة

 

يقر مجلس االدارة بأنه ال اف ذات العالقة( من هذا التقرير، بإستثناء ما ذكر اعاله وما ورد في مقطع ) المعامالت مع األطر

لرئيس التنفيذي أو المدير الشركة طرفاً فيها، وفيها مصلحة ألحد أعضاء مجلس االدارة أو اتعد توجد أية أعمال أو عقود 

المالي أو ألي شخص ذي عالقة بأي منهم. كما يقر مجلس االدارة بأنه ال يوجد من أعضائه من يشغل عضوية في مجالس 

 إدارات شركات مساهمة أخرى.

األعضاء التنفيذيون الخمسة الكبار ) بمن فيهم 

 الرئيس التنفيذي ورئيس العمليات التشغيلية (

ونبتنفيذياألعضاء غير ال  نوع الدفعة 

تبالروا  - 6.633.111  

 العالوات  - 1.119.111

 الزيادات  -  -

 مكافآت مقابل حضور اإلجتماعات 632000 21.111

 بدالت أخرى  -  -

 

أسامة أسعد عن بدالت حضور إجتماعات المجلس منذ انضمامهما  /عادل بن محمد المعجل والسيد /تنازل كالً من المهندس

ية ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس االدارة أو أحد كبار التنفيذيين ال يوجد أما ذكر أعاله، بإستثناء  إليه،.

 عن أي راتب او تعويض. 

 

 

 

 

 



4102س اإلدارة السنوي تقرير مجل  

 

 

 
م  ا ع ل ي  و ن س ل ا ر  ي ر ق ت ل 2ا 0 1 4  14 الصفحة 

 الئحة حوكمة الشركات  .11

 

والتي جاءت منسجمة مع تلك  2013صادق مجلس اإلدارة على الئحة حوكمة الشركات في يونيو 

مالية. كما يعد مجلس اإلدارة مسئوال عن تطبيق الئحة حوكمة الشركات التي أقرها هيئة السوق ال

وضمان فعاليتها وتعديلها. تم تعيين فريق من الطاقم اإلداري والتنفيذي لضمان تطبيق تلك الالئحة 

باستعمال القوالب الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية. كما يؤكد 

 على أن الئحة حوكمة الشركات قد تم تطبيق باستثناء التالي: مجلس اإلدارة 

 

فقرة الئحة 

 حوكمة الشركات
 أسباب عدم التطبيق بيان االلتزام الحالة

3الجزء   

8المادة   
 جزئيا طبقت

الشركة بالسياسة واإلجراءات التي تتعلق باإلفصاح التزمت 

ادرة من قواعد اإلدراج الص 42و 41والشفافية. وكذلك المادة 

عن هيئة سوق المال. ومع ذلك، لم تصدر تلك القواعد بصورة 

 خطية وتتم المصادقة عليها من قبل مجموعة المعجل.

تم استبعاد هذه الخطوة 

اإلجرائية في 

لى أن وع 2013عام

 يتم تعديلها 

4الجزء   

1أ. 10المادة   

3ب. 10المادة   

 جزئيا طبقت

العمل األخرى  راجع مجلس اإلدارة وأقر خطة الشركة وخطط

الملحقة بها. كما يعتبر تقييم المخاطر جزءا من كل تقرير من 

التقارير الربع سنوية الصادرة عن مجلس اإلدارة. ومع ذلك 

مازالت الشركة تعمل على صياغة خطة إلدارة المخاطر 

 وإجراءات الرقابة.

نظرا لعدد من 

التغيرات في نموذج 

عمل الشركة، فسوف 

رة م إعداد خطة إدايت

  المخاطر 

 

 لجنة المراجعة  .11

 أسامة األسعدبعضوية كل من السيد/ تتكون لجنة المراجعة من أعضاء مجلس اإلدارة غير التنفيذيين. وهي حالياً 

العضو الثالث ورئيس لجنة المراجعة الذي كان  السيد/ عادل البتيري، علما بأن خالديالسيد/ محمد الوالبتيري 

 . 2014مراجعة ومجلس اإلدارة في سبتمبر استقال من عضوية لجنة ال

اجتماعات مع جميع األعضاء الحاضرين في أغلب اإلجتماعات.  8، عقدت لجنة المراجعة 2014خالل عام 

تسجيلها في محضر تم جميع القرارات والمباحثات الخاصة باللجنة مصادق عليها من جميع األعضاء وبعد ذلك 

وقد شاركت لجنة المراجعة في جميع األعمال المصادق عليها من قبل مجلس اإلجتماعات لدى سكرتير اإلجتماع. 

 في الئحة حوكمة الشركات.  ةفي ذلك تحقيق المهام المحدد اإلدارة، بما

 اإلشراف على مهام التدقيق الداخلية لضمان التقيد باللوائح التي حددها مجلس اإلدارة.  -

 طبيق اإلجراءات التصحيحية والتوصيات ذات العالقة. بالمراجعة الداخلية وت اإلجراء الخاص ةمراجع -

 مراجعة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تطبيق اإلجراءات التصحيحية.  -

التوصية بتعيين وإنهاء خدمات فريق التدقيق وتعويضاتهم ومخصصاتهم من خالل بيان خطي يشمل مهام  -

  التدقيق وغير التدقيق المقدمة لمجموعة المعجل.

المهام التي قام بها المراجع الداخلي  ىراف على األعمال الخاصة بالمراجعين الداخليين والمصادقة علاإلش -

 والتي تقع خارج نطاق عمل التدقيق والمراجعة. 

 التشاور مع المراجع الخارجي حول خطة المراجعة وتطبيق أية مالحظات عليها.  -

 ي ومتابعة األعمال والخطط المتخذ حولها. مراجعة المالحظات المقترحة من قبل المراجع الخارج -
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مراجعة البيانات المالية قبل تقديمها لمجلس اإلدارة وتقديم اآلراء والتوصيات للمصادقة عليها  -

 من قبل أعضاء مجلس اإلدارة. 

 التشاور حول السياسات المحاسبية واإلشارة على مجلس اإلدارة وتقديم المالحظات والتوصيات.  -

 

مراجعة بتعيين السادة "البسام محاسبون قانونيون" كمراجع حسابات خارجي للشركة و شركتها أوصت لجنة ال

 330بأتعاب مهنية قدرها  2015مارس  31للمقاوالت العامة، للسنة التي ستنتهي في   التابعة ،النخبة الخليجية

من قبل الجمعية العامة العادية  . أقـر مجلس االدارة توصية اللجنة، وتمت الموافقة على هذا التعيينريـالألف 

عة والبالغة قيمته ، علما بأن المدقق لم يتم استبداله قبل انتهاء عقده مع المجمو2014يوليو  13 المنعقدة بتاريخ

 ، لم يتم إسناد أي عمل خارج نطاق التدقيق ألي مدقق خارجي. 2014خالل العام ريـال. ألف  330

 

 لجنة الترشيحات والمكافآت  .12

لجنة الترشيحات والمكافآت من أعضاء مجلس اإلدارة، وهي حالياً برئاسة الدكتور/ سليمان السماحي  تتشكل

أربعة  2014ستيوارت ماكفيل. وقد عقدت اللجنة خالل عام  /وعضوية كٍل من السيد/ أسامة توفيق أسعد والسيد

جتماعات وتحفظ لدى سكرتير اللجنة  اجتماعات مكتملة النصاب. علما بأن قرارتها ومداوالتها تسجل في محاضر ا

بعد عرضها على األعضاء وموافقتهم عليها. وتقوم اللجنة بدعم مجلس اإلدارة عبر عدد من المهام الموكلة لها، 

 والتي تشتمل على اآلتي:

 

 ها. إعداد قائمة بالُمرشحين الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح لعضوية مجلس اإلدارة ورفعها للمجلس مع توصيات  -1

المراجعة الدورية لهيكل مجلس اإلدارة وطُرق عقد اجتماعاته وتنفيذ قراراته لتفعيل أدائه وإجراء أي تعديل على  -2

 أعضائه لُمواكبة الُمتغيرات الُمحيطة بأعمال الشركة وأدائها المالي. 

مصالح إن كان الُعضو  الُمراجعة الدورية الستقاللية أعضاء المجلس )الُمستقلين( والتأكد من عدم وجود تعارض -3

 يشغل ُعضوية مجلس إدارة في شركة ُمساهمة عامة أخرى. 

ُمراجعة هيكل اإلدارة التنفيذية للشركة والتأكد من كفاءته وفعاليته واقتراح استحداث أو إلغاء مناصب إدارية تنفيذية  -4

 بالتنسيق مع الرئيس التنفيذي للشركة. 

ت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان التابعة له وكبار التنفيذيين وسكرتير إقتراح سياسات واضحة لتعويضات وُمكافآ -5

 مجلس اإلدارة وسكرتير اللجان وفق األنظمة ذات العالقة. 

 التوصيات الخاصة بسياسات منح الُمكافآت السنوية للُموظفين والعاملين في الشركة. إعداد -6
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة  .13

بإجراء ُمعامالت مع شركات مملوكة بأغلبية الحصص ألحد المساهمين الرئيسيين  2013خالل عام قامت الشركة 

فيما يلي بيان   رئيس مجلس اإلدارة الحالي المهندس/عادل بن محمد المعجل.هو  الشيخ/ محمد بن حمد المعجل وو

 بهذه المعامالت:

 2014المعامالت ذات العالقة 

 2113 2114 مليون ر.س

   عات المبي

             الشركات التابعة لمجموعة المعجل (  ىدح) إالشركة الوطنية القابضة والمعجل ذ.م.م 

 (بيع أصول ثابتة ) 

 1 

   

   المشتريات 

 1020 124 ) شراء مواد ومستلزمات مشاريع (   محمد المعجل وشركاه للتوريد والخدماتشركة 

 820 (022) ) تذاكر طيران (                             سياحة للسفر والالمعجل وشركاه  شركة محمد

 122 1820 

 

   دفعات لموردين من قبل أطراف ذات عالقة 

 026  ) دفعات للموردين (                         المعجل لالستثمار المحدودة                      

   

   ة التكاليف المحتسبة على األطراف ذات العالق

 022  ) التكلفة المحتسبة (            المعجل لالستثمار المحدودة                                   

 

نافسي وفي ظل السياق الطبيعي ألعمال على أساس مستقل وت 2014المبينة أعاله خالل  العملياتتمت جميع عمليات 

 الشركة. 
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 تماعات الجمعية العمومية جإ .14

 

عقدت الجمعية العمومية للمجموعة في الدمام ) المقر الرئيسي ( بحضور كامل النصاب.  2014يوليو  13في 

 وفيما يلي نتائج التصويت: 

 

 . 31/12/2014المصادقة عل تقرير مجلس اإلدارة عن العام المالي المنتهي في  -

 .31/12/2014المصادقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في  -

 .31/12/2014المصادقة عل النتائج المالية عن العام المالي المنتهي في  -

المصادقة على تعيين مدقق الحسابات السادة/ البسام محاسبون قانونيون والذين وقع عليهم االختيار من قبل  -

ومراجعة البيانات . 31/12/2014لجنة التدقيق لتدقيق النتائج المالية للشركة عن العام المالي المنتهي في 

 . 2015مارس  31المالية الربعية حتى تاريخ 

مع  2012إلغاء العقود والعمليات التي تمت مع أطراف ذات عالقة. ويشير هذا البند إلى العمليات خالل عام  -

 الشركات التي يملك فيها المهندس/ عادل المعجل مصالح تجارية. 

 ارة الذي حدد صالحيات لجنة المراجعة. المصادقة على القرار الصادر عن مجلس اإلد -

 المصادقة على لوائح وشروط وعضوية مجلس اإلدارة.  -

المصادقة على تعيين السيد/ سليمان السماحي وعادل البتيري كأعضاء جدد في مجلس اإلدارة عن الدورة  -

 الحالية بدال من األعضاء السابقين يونس العيدروس وغنيم الغنيم وفهد الرقطان. 

 . 31/12/2014فقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن العام المالي المنهي في الموا -

 

 العقوبات والجزاءات والقيود المفروضة على الشركة  .15

 

، قررت الهيئة استمرار تعليق تداول 2012الحقاً لقيام الشركة بنشر قوائمها المالية األولية للربع الثاني من عام 

باإلضافة الى ذلك، تم  .الية السعودية "تداول" إلى أن تعدل الشركة أوضاعها الماليةسهم الشركة في السوق الم

خالل عام ها التعامل معفرض غرامات مالية على الشركة،علما بأن الشركة سوف تعمل على  2014خالل عام 

2015 . 

 

 العمل وفق فرضية االستمرارية  .16

 

ت المالية الموحدة بناء على فرضية االستمرارية التي تقول بأن الشركة سوف تكون قادرة على تم إعداد البيانا

 31الشركة خسائر عن العام المالي المنتهي في تسديد التزاماتها تجاه البنوك في اإلطار الطبيعي. لقد حققت 

 31المالي المنتهي في  مليون لاير عن العام 92322مليون وخسائر أخرى بلغت  12625بلغت  2013ديسمبر 

 31مليون لاير كما في تاريخ  2227526. كما تخطت مطلوبات الشركة الحالية أصولها بقيمة 2014ديسمبر 

 مليون في ذلك التاريخ.  2200924،  في حين فاق إجمالي المطلوبات إجمالي األصول بقيمة 2014ديسمبر 
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% من رأس 75م الشركات التي تتخطى خسائرها أكثر من من قانون الشركات والذي يلز 148وتطبيقا للمادة 

لتحديد فيما لو قررت االستمرار في العام أو الحل قبل  2012نوفمبر  5المال، عقدت الشركة اجتماعا طارئا في 

انتهاء التاريخ المحدد في نظامها األساسي. صوت األعضاء باإلجماع لصالح استمرار الشركة ودعم خطة إعادة 

من هذا التقرير، علما بأن الشركة مستمرة في  3تم إيراد آخر مستجدات لخطة إعادة الهيكلة في القسم الهيكلة. 

 مواجهة العديد من حاالت عدم اليقين التي يمكن أن تؤثر على استمرارها والتي تم إيجازها على الشكل التالي: 

 لموردين، إال أن استمرار هذا الدعم أمر تعتمد استمرارية الشركة على دعم المقرضين والموظفين والعمالء وا

غير مؤكد. كما إن الشركة حالياً في مناقشات و مفاوضات مستمرة مع مقرضيها حول أفضل الحلول المالئمة 

إلعادة هيكلة الشركة، إال أن نتيجة هذه المناقشات لم تحدد بعد. في حال تعثر هذه المفاوضات او عدم التوصل الى 

 ن، فإن مخاطر عدم االستمرارية ستزداد بشكل جوهري.حلول مالئمة للطرفي

  قد ينتج عن لجوء الموردين للقضاء للحصول على أوامر تنفيذ قضائية تلزم الشركة بسدادهم كامل مستحقاتهم

المالية بشكل فوري إعباءاً إضافية على التدفقات النقدية ال تستطيع الشركة الوفاء بها في الوقت الحالي. وفي حال 

 ز عن السداد، قد تتعرض الشركة إلجراءات قانونية ذات أثر سلبي على عملياتها وأنشطتها.العج

  كما هو مذكور في خطة اإلصالح التي تمت الموافقة عليها من قبل الجمعية العامة غير العادية المنعقدة خالل

لقة بالمشاريع التي تم منتصف العام، فإن الشركة تعمل على تطبيق خطة عمل لتخفيض مجموعة المخاطر المتع

الحصول عليها في فترات مالية سابقة والحصول على أعمال جديدة ال تحمل نفس المستوى من المخاطر المالية. 

، إال انه ال يوجد ضمانات 2013وحيث أن الشركة قد وقعت عدداً من االتفاقيات المنخفضة المخاطر في بداية عام 

 قد تم إقصاؤها.أن جميع المخاطر من العقود السابقة 

  على الرغم من أن الشركة مستمرة في اتخاذ كافة اإلجراءات المالئمة طبقاً لخطة اإلصالح والتي تتضمن تحصيل

مستحقات ومطالبات الشركة المتأخرة السداد وكذلك النجاح في بيع األصول غير األساسية إال أنه ال توجد أية 

 ممكن الحصول عليها من هذه اإلجراءات.ضمانات فيما يتعلق بتوقيت وقيمة المبالغ ال

  2014، بيد أنه في نوفمبر 2012تم تعليق التداول على اسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( في 

استطاعت الشركة تداول أسهمها خارج المنصة. ولكن إن لم تتمكن الشركة من تعديل وضعها المالي طبقا للقواعد 

 إنه يمكن ألسهمها أن تشطب من قائمة الشركات المدرجة في البورصة. لية، فالتي حددها السوق الما

وفقاً لمبدأ االستمرارية على فرض استمرار الدعم المقدم للشركة من المقرضين  2014للعام  تم إعداد القوائم المالية الموحدة

لمقرضين حول إعادة الهيكلة المالية سوف والموظفين والعمالء والموردين، وبالتحديد بافتراض أن نتائج المفاوضات مع ا

 تكون مرضية والتي سوف تسمح للشركة باالستمرار في نشاطها في المستقبل المنظور.
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 تقرير المدقق المالي  .11

 

 ةنطاق المراجع

 

لقد راجعنا قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة لشركة مجموعة محمد المعجل، شركة مساهمة سعودية 
، والقوائم الموحدة للدخل 2014ديسمبر  31ركة"( وشركتها التابعة )يشار إليهما "المجموعة"( كما في )"الش

إلى  1والتدفقات النقدية والتغيرات في حقوق المساهمين للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، واإليضاحات من رقم 
القوائم المالية الموحدة هو من مسؤولية إدارة  المعتبرة جزءاً من هذه القوائم المالية الموحدة. إن إعداد 34رقم 

( من نظام الشركات، وقدمت لنا مع كافة المعلومات والبيانات 123الشركة وقد تم إعدادها وفقاً لنص المادة )
 التي طلبناها. إن مسؤوليتنا هي إبداء رأينا حول هذه القوائم المالية استناداً الى أعمال المراجعة التي قمنا بها.

يماعدا ما ورد في فقرات "القصور في نطاق المراجعة" أدناه، تمت مراجعتنا وفقاً لمعايير المراجعة وف
المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية والتي تتطلب أن نقوم بتخطيط وتنفيذ أعمال المراجعة للحصول 

ة. تشتمل المراجعة على فحص األدلة، على قناعة معقولة بأن القوائم المالية الموحدة خالية من أخطاء جوهري
على أساس العينة المؤيدة للمبالغ واإلفصاحات التي تتضمنها القوائم المالية الموحدة. كما تشتمل على تقويم 
المبادئ المحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة المطبقة من قبل اإلدارة والعرض العام للقوائم المالية الموحدة. كما 

قرات " القصور في نطاق المراجعة " فإننا لم نحصل على أدلة كافية أو القيام بإجراءات بديلة هو موضح في ف
 تمكننا من إبداء رأينا حول القوائم المالية.

 

 أساس االمتناع عن إبداء الرأي

 مبدأ االستمرارية

اض استمرارية الشركة في ج(، تم إعداد القوائم المالية الموحدة على افتر2كما هو مشار إليه في اإليضاح رقم )
 31أعمالها     وأنشطتها في المستقبل المنظور)مبدأ االستمرارية(. تكبدت الشركة خسائر للسنة المنتهية في 

 3225924مليون ريـال سعـودي، كما بلغت الخسائر المتراكمة للشركة مبلغ  92322بمبلغ 2014ديسمبر 
% من رأس مال الشركة. ونتيجة لذلك لقد بلغ 261اوي مليون ريـال سعـودي في ذلك التاريخ، والتي تس

وتزيد  2014ديسمبر  31مليون ريـال سعـودي كما في  2،00924إجمالي العجز في حقوق المساهمين 
ميلون ريـال سعودي. باإلضافة لذلك فقد تم  2،27526المطلوبات المتداولة عن الموجودات المتداولة بمبلغ 

 كة في السوق المالية السعودية )تداول(.وقف التداول على أسهم الشر

إن استمرار الشركة في أنشطتها يعتمد على دعم الدائنين والمناقشات المستمرة مع البنوك المقرضة للشركة 
حول الحلول المالئمة إلعادة الهيكلة الماليةللشركة ولقد توقفت تلك المناقشات بين البنوك المقرضة وإدارة 

ريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على الحصول على أعمال مربحة وبيع موجودات محتفظ الشركة. كما أن استمرا
كل من المطالبات، وارصدة الذمم المدينة   بها لغرض البيع، بنجاح باالضافة الي التركيز على تحصيل مبالغ

 وخفض تكاليف الشركة بشكل عام.

الوضع المالي الحالي للشركة. بسبب  أن صحة فرضية " مبدأ اإلستمرارية " اآلن هو موضع شك بسبب
إستمرار عدم اليقين بشأن نتائج مشاريع الشركة والطريقة التي بواسطتها سوف تتوقف الشركة العمل وفق مبدأ 
اإلستمرارية، فإنه ليس عملياً في هذا الوقت تحديد أثر إعداد هذه القوائم المالية على أساس آخر بخالف مبدأ 

 اإلستمرارية.

ج( تشير إلى وجود حاالت ذات صبغة  2لظروف واألمور األخرى المشار إليها في اإليضاح رقم )إن هذه ا
وأثر جوهريين متعددة من عدم التأكد والتي تلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ 

تي قد تكون ضرورية في حال االستمرارية. إن هذه القوائم المالية الموحدة المرفقة ال تتضمن أية تعديالت وال
 تحقق النتائج بناءاً علي حاالت عدم التأكد و الشكوك القائمة .
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 القصور في نطاق المراجعة

 4بنوك، لم نتمكن من الحصول على  7حسابات بنكية وحصلت على قروض وتسهيالت من  9لدى الشركة 
مكن من الحصول على كشف حساب ألحد مصادقات بنكية خاصة بأرصدة القروض والتسهيالت، وأيضاً لم نت

م. ولذلك لم نتمكن من التحقق من تأكيدات وجود وإكتمال 2014ديسمبر  31الحسابات البنكية للسنة المنتهية في 
التسهيالت والقروض البنكية ورصيد الحساب البنكي ذات الصله. عالوة على ذلك لم نتمكن من القيام بأي 

 ن تلك التأكيدات. إجراءات مراجعة بديلة للتحقق م

لم نحصل على تأكيدات المستشار القانوني للشركة لتحديد مدى تأثر الشركة بالقضايا المرفوعة منها أو عليها، 
 وفي ظل غياب تلك التأكيدات ال يمكننا تحديد األثر المالي لتلك القضايا.

)ث( في  2وضح في إيضاح واجهت إدارة الشركة بعض القيود في توقع تقديرات محاسبية هامة، كما هو م
القوائم المالية الموحدة المرفقة، وذلك بسبب الشكوك الناشئة والمتعلقة بالوضع المالي للشركة، ولذلك 
اإلفتراضات واألسس التي استندت عليها تلك التقديرات المحاسبية اليمكن التأكد من معقوليتها ومالئمتها، وفي 

تحيل علي إدارة الشركة أن تحدد بدقة الوقت والتكلفة الالزمين ظل غياب تدفقات نقدية إجابية فمن المس
إلستكمال المشاريع القائمة، وعليه لم يكن بمقدورنا التأكد من مدي امكانية االعتماد علي تقديرات إدارة الشركة 

االنجاز،  فيما يتعلق بهذا الخصوص. وتحديدا، فيما يتعلق بإجمالي التكاليف المتوقعة إلستكمال المشاريع، نسب
 تحقق اإليرادات، إجمالي الخسائر المتوقعة وعملية الفوترة.

مليون ريـال من مخصص اإلجازات المستحقة  1329خالل العام الحالي قامت إدراة الشركة بعكس مبلغ وقدره 
ل على كإيرادات آخرى وذلك ألعتقاد اإلدراة بأنه غير واجب السداد طبقا لنظام العمل السعودي إال أنه لم نحص

تأكيد المستشار القانوني للشركة بهذا الخصوص وعليه لم نستطع أن نحدد ما إذا كانت عملية عكس المخصص 
 طبقاً لنظام العمل السعودي أم ال.

 28و  27كما نود أن نشير، كمالحظة إضافية أن إدارة الشركة لم تقم بتحديث معلومات اإلضاحين رقم 
. 2014ديسمبر  31لمحتملة والمبالغ المتنازع عليها على التوالي كما في والخاصة باإلفصاح عن الموجودات ا

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

 

 االمتناع عن إبداء الرأي

اس االمتناع عن إبداء نظراً لما قد تتأثر به القوائم المالية الموحدة من تعديل جوهري بسبب ما ذكر في فقرتي أس
الرأي من شك عظيم حول استمرارية الشركة و القصور في نطاق المراجعة، فإنه ال يمكننا إبداء رأي حول 

 القوائم المالية الموحدة المرفقة.
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  قوائم الدخل والمركز المالي الموحدة للسنوات الخمس الماضية .15

 
 

 

2011

Restated

Contract revenue 722.6        1,431.3     1,443.7     1,575.7     1,731.1     

Cost of revenue (800.0)       (1,204.0)   (1,456.6)   (1,807.9)   (1,372.1)   

Provision against contract costs, net (287.6)       (174.9)       (211.1)       (270.9)       -               

Loss on Manifa Saipem project -               -               (355.2)       9.9             -               

Depreciation (76.9)         (102.1)       (149.2)       (168.4)       (164.7)       

Gross (loss)/profit (441.9)       (49.7)         (728.4)       (661.6)       194.3        

General & administrative expenses (96.8)         (103.8)       (118.1)       (101.1)       (110.2)       

 Impairment reversal/(loss) of accounts and 

retentions receivable & unbilled revenue (298.3)       71.0           (308.2)       (347.8)       (235.9)       

Other impairments (9.0)           0.1             (135.1)       -               -               

Write-off of investments and goodwill (11.0)         (11.0)         (6.6)           

Operating (loss)/profit (857.0)       (93.4)         (1,296.4)   (1,110.5)   (151.8)       

Share of losses of equity accounted investees (4.0)           -               (2.8)           -               -               

Murabaha facilities charges (47.5)         (44.5)         (39.5)         (23.8)         (11.0)         

Other income, net (45.4)         12.1           11.7           10.7           1.6             

(Loss)/profit before Zakat (953.9)       (125.8)       (1,327.0)   (1,123.6)   (161.2)       

Zakat (0.8)           (0.7)           (0.6)           (1.1)           (18.3)         

Net (loss)/income continuing operations (954.7)       (126.5)       (1,327.6)   (1,124.7)   (179.5)       

Net income from discontinued operations 31.5           

Net (loss)/income (923.2)       (126.5)       (1,327.6)   (1,124.7)   (179.5)       

2011

Restated

ASSETS

Cash & cash equivalents 16.4           31.6           58.1           235.8        46.1           

Accounts receivable 80.7           181.2        238.0        403.1        547.2        

Unbilled revenue 600.9        843.3        478.6        877.4        918.7        

Inventories 46.1           98.8           207.5        189.9        84.2           

Assets held for sale 21.9           178.8        313.7        -               -               

Advances to suppliers 37.7           35.1           66.2           91.3           31.1           

Prepayments & other current assets 33.5           57.1           46.7           44.8           51.2           

Total current assets 837.2        1,425.9     1,408.8     1,842.3     1,678.5     

Retentions receivable 104.5        116.9        141.6        149.9        170.3        

Investments -               0.2             11.0           13.0           -               

Goodwill -               -               -               6.6             -               

Property, plant & equipment 389.1        556.9        635.9        1,132.5     1,095.1     

Total non-current assets 493.6        674.0        788.5        1,302.0     1,265.4     

TOTAL ASSETS 1,330.8     2,099.9     2,197.3     3,144.3     2,943.9     

LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITY

Bank overdraft 45.8           42.3           37.9           -               -               

Murabaha facilities 1,537.3     1,715.0     1,758.5     1,205.3     490.0        

Accounts payable 477.5        543.4        638.2        400.0        372.7        

Advances from customers 399.1        198.9        70.1           181.8        109.1        

Billings in excess of revenue earned -               -               -               16.6           1.5             

Provision against contract costs 295.7        279.0        216.9        270.9        -               

Accrued expenses & other liabilities 326.3        169.3        207.6        415.1        273.8        

Due to related parties 31.1           29.6           21.2           28.5           11.5           

Total current liabilities 3,112.8     2,977.5     2,950.4     2,518.2     1,258.6     

Murabaha facilities -               -               -               163.3        25.0           

Subordinated loan 100.0        100.0        100.0        -               -               

Employees’ end of service benefits 127.4        128.6        126.6        114.9        93.9           

Total non-current liabilities 227.4        228.6        226.6        278.2        118.9        

Total liabilities 3,340.2     3,206.1     3,177.0     2,796.4     1,377.5     

Share capital 1,250.0     1,250.0     1,250.0     1,250.0     1,250.0     

Statutory reserve -               -               -               -               119.7        

(Accumulated losses)/Retained earnings (3,259.4)   (2,356.2)   (2,229.7)   (902.1)       196.7        

Total shareholders’ equity (2,009.4)   (1,106.2)   (979.7)       347.9        1,566.4     

TOTAL LIABILITIES & SHAREHOLDERS' EQUITY 1,330.8     2,099.9     2,197.3     3,144.3     2,943.9     

MMG Statements of Income 2010-2013

SR Millions 2013 2012 20102014

MMG Balance Sheets 2010-2014

SR Millions 2013 2012 20102014
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واعد التسجيل واإلدراج والئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، والتي تتطلب قيام طبقاً لق

 في تقريره السنوي ، فإن مجلس اإلدارة يقر بما يلي:  مجلس االدارة بتقديم  اقرارات معينة

 تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح. -1

وفقاً للمعايير المحاسبية  2014ديسمبر  31للسنة المنتهية في تم إعداد القوائم  المالية الموحدة للشركة  -2

المتعارف عليها في المملكة العربية السعودية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين. وانه ال يوجد 

  اي اختالف عن هذه المعايير.

أو جزاء أو قيد احتياطي مفروض على  من هذا التقرير، ال يوجد أي عقوبة 16باستثناء ما ورد في البند رقم   -3

 الشركة من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى.

. ولم تستلم 2014لم تتلق الشركة أية إخطارات من مساهميها حول أي تغيير في نسب ملكيتهم خالل العام  -4

 .الشركة أي بالغ عن أي مصلحة في فئة األسهم ذات األحقية في التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية ذات قيمة اسمية متساوية، وجميع حقوق التصويت والحقوق المرتبطة بها  -5

 هي خاضعة للوائح المعمول بها. 

ال يوجد لدى الشركة أية فئات او ادوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حقوق اكتتاب او  -6

. كما ال يوجد لدى الشركة اية حقوق تحويل او 2014تها الشركة خالل عام حقوق مشابهة اصدرتها او منح

اكتتاب بموجب ادوات دين قابلة للتحويل او اوراق مالية تعاقدية او مذكرات حق اكتتاب او حقوق مشابهة 

 .2014اصدرتها او منحتها الشركة خالل عام 

 عدا مخصص نهاية الخدمة.  ال يوجد لدى الشركة أية استثمارات أو احتياطيات لموظفيها -7

 ال يوجد اي ترتيب او اتفاق تنازل بموجبه أي مساهمي الشركة عن اي حقوق في األرباح. -8

من هذا التقرير، فان نظام الرقابة الداخلية معد على أسس سليمة ونفذ  9باستثناء النقاط الواردة في بند رقم  -9

 بفعالية.

الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن هيئة السوق المالية، إلتزمت الشركة بجميع المتطلبات الواردة في  -10

 من هذا التقرير.  11باستثناء ما ورد في البند رقم 

يوجد شك جوهري بشأن قدرة الشركة على االستمرار وفقاً لمبدأ اإلستمراية، وعليه إمتنع المحاسب القانوني   -11

تتأثر به من تعديل جوهري بسبب وجود حاالت عن إبداء الرأي حول القوائم المالية الموحدة للشركة لما قد 

متعددة من عدم التأكد ذات صبغة و أثر جوهريين، وهو ما يلقي بشك عظيم حول قدرة الشركة على االستمرار 

 وفقاً لمبدأ االستمرارية.

ت ، فقد  تكبد2014ديسمبر  31كما هو مشار إليه في القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المنتهية في  

مليون لاير سعودي، كما بلغت الخسائر  92322بمبلغ   2014ديسمبر  31الشركة خسائر للسنة المنتهية في 

% من رأس مال الشركة. 75مليون لاير في ذلك التاريخ، والتي تجاوزت  3225924المتراكمة للشركة مبلغ 

 31ون لاير سعودي كما في ملي 2200924ونتيجة لذلك فقد بلغ إجمالي العجز في حقوق المساهمين مبلغ 

 . باإلضافة لذلك فقد تم وقف التداول على أسهم الشركة في السوق المالية السعودية )تداول(.2014ديسمبر 
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م  ا ع ل ي  و ن س ل ا ر  ي ر ق ت ل 2ا 0 1 4  23 الصفحة 

إن استمرار الشركة في نشاطها يعتمد على دعم المقرضين والمناقشات المستمرة مع بنوك الشركة حول 

راريتها تعتمد أيضاً على قدرتها على ضمان الحصول على الحلول المالئمة إلعادة هيكلة الشركة. إن استم

أعمال مربحة والنجاح في استبعاد أصول محتفظ بها لغرض البيع. باالضافة الى التركيز على تحصيل مبالغ 

 كل من المطالبات وأرصدة الذمم المدينة وخفض التكاليف بشكل عام.

 

  التوصيات .21
 

 يلي: يوصي مجلس اإلدارة الجمعية العامة بما 

 

 . 2014ديسمبر  31عن السنة المنتهية في على تقرير مراجع حسابات الشركة  الموافقة -1

 .2014ديسمبر  31الموافقة على القوائم المالية الموحدة عن السنة المنتهية في  -2

 . 2014ديسمبر  31الموافقة على تقرير مجلس االدارة عن السنة المنتهية في   -3

ابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة الموافقة على تعيين مراجع حس -4

 و تحديد أتعابه.  2015القوائم المالية الربعية و السنوية للعام 

 . 2014ديسمبر  31إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة عن السنة المنتهية في  -5

ل السنوات السابقة وألعضاء مجلس الموافقة على العقود واألعمال التي تمت مع أطراف ذات عالقة خال -6

) المقطع  2014للسنة القادمة وكما هي واردة في التقرير السنوي للعام االدارة مصلحة فيها، والترخيص بها 

 ، وكما هو منشور على موقع تداول االلكتروني (. 14
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 ةخامت
دإرة مجموعة محمد إملعجل يطيب لرئيس وأ عضاء جملس  توجيه إلشكر إ 

والامتنان ملقام خادم إحلرمني إلرشيفني وويل عهده إل مني وأ عضاء 

برفعة وتقدم إململكة وشعهبا. كام   همعه  وإتمامهدلإحلكومة إلرش يدة 

معربني عىل دهمعه  إملس متر،  وإملوردين خيصون ابلشكر مجيع إملسامهني

. كام يوجه إجمللس رؤية إملزيد من إلتحسن يف إملس تقبلأ مله  يف عن 

دإرإت إلرشكة مجليع إملوظفني يف مجيع  شكره من عىل ما بذلوه أ قسام وإ 

الاس تقرإر  سامه يف تعزيزمما  ،4102عام خالل وتفان يف إلعمل  هجد

عادة إلهيلكة إ ىل إل مام. إلتشغييلو إملايل   ، ودفع مسرية إ 
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م  ا ع ل ي  و ن س ل ا ر  ي ر ق ت ل 2ا 0 1 4  25 الصفحة 

 الديون المستحقة الطويلة األمد  – 1الملحق 

 
 

 

Nature of Loan Bank
Original 

Drawdown Date

Last Installment / 

Maturity Date

Loan Period 

(Months)

Original 

Drawdown 

Amount 

(SAR)

Balance 

as of

01-Jan-

2014

Repaid

Balance 

as of

31-Dec-

2014

Comments

Long Term Loan Banque Saudi Fransi 19/Apr/11 31/Dec/14 45 35.0         35.0       35.0      

Long Term Loan Banque Saudi Fransi 19/Apr/11 31/Dec/14 45 7.0           2.8         2.8        

Long Term Loan Banque Saudi Fransi 19/Apr/11 2011 42.0         37.8       -        37.8      

Long Term Loan National Commercial Bank 22/Dec/10 30/Sep/16 70 25.0         149.1     149.1    

Long Term Loan National Commercial Bank 17/Apr/11 30/Sep/16 66 16.0         -         -        

Long Term Loan National Commercial Bank 06/Aug/11 30/Sep/16 63 12.0         -         -        

Long Term Loan National Commercial Bank 13/Sep/11 30/Sep/16 61 11.5         -         -        

Long Term Loan National Commercial Bank 23/Oct/11 30/Sep/16 60 7.9           -         -        

Long Term Loan National Commercial Bank 16/Nov/11 30/Sep/16 59 11.5         -         -        

Long Term Loan National Commercial Bank 16/Nov/11 30/Sep/16 59 19.6         -         -        

Long Term Loan National Commercial Bank 01/Feb/12 30/Sep/16 57 50.0         -         -        

Long Term Loan National Commercial Bank 06/Apr/11 30/Sep/16 67 15.5         10.1       (0.7)       9.4        

Long Term Loan National Commercial Bank22-Dec-10 to 01-Feb-12 169.0       159.2     (0.7)       158.5    

Long Term Loan Samba Financial Group 28/Dec/11 31/Mar/14 27 50.0         43.7       43.7      

Long Term Loan Samba Financial Group 25/Dec/11 50.0         43.7       -        43.7      

Long Term Loan 261.0       240.7     (0.7)       240.0    

Combined all below 

loans under one for

rollover purpose

APENDIX 1: LONG TERM LOAN
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م  ا ع ل ي  و ن س ل ا ر  ي ر ق ت ل 2ا 0 1 4  26 الصفحة 

 الديون المستحقة القصيرة األمد   – 2الملحق 

 
 

 

 

 

 

 

Nature of Loan Bank
Original 

Drawdown Date

Last Installment / 

Maturity Date

Loan Period 

(Months)

Original 

Drawdown 

Amount 

(SAR)

Balance 

as of

01-Jan-

2014

Repaid

Balance 

as of

31-Dec-

2014

Comments

Short Term Loan Al Rajhi Bank 06/Oct/11 14/Aug/12 10 20.0         20.0       -        20.0      

Short Term LoanAl Rajhi Bank 06/Nov/11 20.0         20.0       -        20.0      

Short Term Loan Arab National Bank 25/Aug/08 < 6 50.0         150.0     150.0    

Short Term Loan Arab National Bank 14/Oct/08 < 6 50.0         -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 16/Nov/09 < 6 50.0         -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 11/Jul/11 31/Jan/14 31 10.0         90.9       90.9      

Short Term Loan Arab National Bank 20/Aug/11 31/Jan/14 30 3.6           -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 28/Sep/11 31/Jan/14 29 5.8           -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 18/Oct/11 31/Jan/14 28 1.6           -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 25/Oct/11 31/Jan/14 28 4.1           -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 15/Nov/11 31/Jan/14 27 14.3         -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 14/Jan/12 31/Jan/14 25 2.9           -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 22/Jan/12 31/Jan/14 25 22.9         -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 31/Jan/12 31/Jan/14 24 9.3           -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 31/Jan/12 31/Jan/14 24 6.9           -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 05/Mar/12 31/Jan/14 23 13.5         -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 04/Apr/12 31/Jan/14 22 4.0           -         -        

Short Term Loan Arab National Bank 03/Jul/12 31/Jan/13 7 34.7         29.4       (29.4)     -        

Short Term Loan Arab National Bank Provision Provision 45.0         45.0       45.0      

Short Term LoanArab National Bank 25-Aug-08 to 03-Jul-12 328.6       315.3     (29.4)     286.0    

Short Term Loan Bank Al Jazira 09/Oct/11 < 6 30.0         11.0       (11.0)     -        

Short Term LoanBank Al Jazira 09/Oct/11 2011 30.0         11.0       (11.0)     -        

Short Term Loan Banque Saudi Fransi 03/Jan/11 < 6 60.0         60.0       60.0      

Short Term Loan Banque Saudi Fransi 22/Aug/10 < 6 40.0         40.0       40.0      

Short Term Loan Banque Saudi Fransi 03/Jul/12 31/Jan/13 7 18.3         15.5       (15.5)     -        

Short Term LoanBanque Saudi Fransi 22-Aug-10 to 03-Jul-12 118.3       115.5     (15.5)     100.0    

Short Term Loan National Commercial Bank 31/Jul/12 < 6 3.9           3.9         3.9        

Short Term Loan National Commercial Bank 14/May/12 < 6 9.8           9.8         9.8        

Short Term Loan National Commercial Bank 13/Dec/11 < 6 25.0         49.4       49.4      

Short Term Loan National Commercial Bank 13/Dec/11 < 6 24.4         

Short Term Loan National Commercial Bank 11/Apr/11 < 6 19.8         50.7       50.7      

Short Term Loan National Commercial Bank 20/Jul/11 < 6 40.0         

Short Term Loan National Commercial Bank 16/Jul/12 < 6 8.8           8.8         8.8        

Short Term Loan National Commercial Bank 03/Sep/12 < 6 5.4           5.4         5.4        

Short Term Loan National Commercial Bank 26/Nov/12 < 6 7.8           7.8         7.8        

Short Term Loan National Commercial Bank 10/Dec/12 < 6 3.9           3.9         3.9        

Short Term Loan National Commercial Bank 13/Feb/13 < 6 5.8           5.8         5.8        

Short Term Loan National Commercial Bank 03/Jul/12 31/Jan/13 7 38.6         32.7       (32.7)     -        

Short Term LoanNational Commercial Bank11-Apr-11 to 13-Feb-13 193.1       178.1     (32.7)     145.4    

Short Term Loan Riyad Bank 15/Dec/08 < 6 100.0       242.5     242.5    

Short Term Loan Riyad Bank 02/Mar/09 < 6 150.0       -         -        

Short Term Loan Riyad Bank 03/Jul/12 31/Jan/13 7 32.8         27.8       (27.8)     -        

Short Term LoanRiyad Bank 15-Dec-08 to 03-Jul-12 282.8       270.2     (27.8)     242.5    

Short Term Loan Samba Financial Group 02/Apr/11 < 6 90.0         140.0     140.0    

29/Jan/11 < 6 50.0         -        

Short Term Loan Samba Financial Group 03/Jul/12 31/Jan/13 7 27.6         23.4       (23.4)     -        

Short Term LoanSamba Financial Group29-Jan-11 to 03-Jul-12 167.6       163.4     (23.4)     140.0    

Short Term Loan Saudi British Bank 13/Apr/08 < 6 100.0       200.0     200.0    

Short Term Loan Saudi British Bank 05/May/08 < 6 100.0       -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 26/Jul/11 < 6 50.0         50.0       50.0      

Short Term Loan Saudi British Bank 31/May/11 < 6 15.0         15.0       15.0      

Short Term Loan Saudi British Bank 22/Jul/12 < 6 3.2           79.2       79.2      

Short Term Loan Saudi British Bank 22/Jul/12 < 6 0.5           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 22/Jul/12 < 6 3.8           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 22/Jul/12 < 6 0.1           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 22/Jul/12 < 6 8.5           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 22/Jul/12 < 6 3.9           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 22/Jul/12 < 6 5.1           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 22/Jul/12 < 6 0.6           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 23/Jul/12 < 6 2.9           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 23/Jul/12 < 6 6.9           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 24/Jul/12 < 6 0.1           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 28/Jul/12 < 6 0.8           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 31/Jul/12 < 6 1.1           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 31/Jul/12 < 6 7.4           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 31/Jul/12 < 6 3.0           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 14/Aug/12 < 6 0.2           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 14/Aug/12 < 6 0.9           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 14/Aug/12 < 6 0.5           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 01/Sep/12 < 6 16.3         -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 01/Sep/12 < 6 0.4           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 21/Oct/12 < 6 6.6           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 21/Oct/12 < 6 4.0           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 21/Oct/12 < 6 15.2         -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 14/Oct/12 < 6 11.8         -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 03/Nov/12 < 6 1.0           -         -        

Short Term Loan Saudi British Bank 10/Dec/12 < 6 3.2           15.9       15.9      

Short Term Loan Saudi British Bank 10/Dec/12 < 6 0.1           2.7         2.7        

Short Term Loan Saudi British Bank 17/Feb/13 < 6 0.6           0.6         0.6        

Short Term Loan Saudi British Bank 03/Jul/12 31/Jan/13 7 44.0         37.3       (37.3)     -        

Short Term LoanSaudi British Bank 13-Apr-08 to 17-Feb-13 417.6       400.8     (37.3)     363.5    

Short Term Loan 1,558.0    1,474.3  (177.0)   1,297.3 

Combined all below 

loans under one for

Combined all below 

loans under one for

Combined all below 

loans under one for

Combined all below 

loans under one for

Combined all below 

loans under one for

LC refinance merged 

under one loan

 for Rollover purpose

APENDIX 2: SHORT TERM LOAN

Combined all below 

loans under one for

rollover purpose

Combined all below 

loans under one for

rollover purpose
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 4132ديسمبر  33البيانات المالية المدقق عن السنة المنتهية في  – 3الملحق 

 

 

  



   
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

  مجموعة محمد المعجل شركة
  )شركة مساھمة سعودیة(

  
  الموحدة القوائم المالیة

  م٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في لسنة ل
 مع

  )تقریر مراجع الحسابات(
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
           

  



 
 

 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  الموحدة القوائم المالیة

  م٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في  لسنةل
  )بمالیین الریاالت السعودیةكافة المبالغ (
  
 
  الصــفـحة  رسـھـفـال

  -  الحسابات مراجعي تقریر

  ١  الموحدة  المالي المركز قائمة

  ٢  الموحدة الدخل  قائمة

  ٣  الموحدة التدفقات النقدیة  قائمة

  ٤  الموحدة التغیرات في حقوق المساھمین قائمة

   ٢٢ – ٥  اإلیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 
 
 
 
 
 
 
        















 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
   الموحدة إیضاحات حول القوائم المالیة

 م٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنة
   )بمالیین الریاالت السعودیةكافة المبالغ (

- ٥  - 
 

 
  التنظیم واألنشطة الرئیسیة .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  ٢٠٥٧٠٠٣٠٠٠الشركة فرعین، فرع في مدینة الخفجي مسجل بالسجل التجاري رقم لدى 
 ١١٧٣٠٤٧وفرع آخر في مدینة أبوظبي، اإلمارات العربیة المتحدة بموجب رخصة تجاریة رقم ) م٢٠٠٧یونیو  ١٨الموافق (

واألعمال المتعلقة  طرقالمباني بأنواعھا ومقاوالت الطرق الرئیسیة والم لمزاولة أعمال مقاوالت مشاریع ٢٠٠٩أكتوبر  ٢٨بتاریخ 
إن نتائج األعمال  .الرئیسیة وأعمال الحفر ومقاوالت األعمال المیكانیكیة والكھربائیة صرف الصحيبھا ومقاوالت شبكات ال

  . جزة الموحدة المرفقةوموجودات ومطلوبات ھذین الفرعین تم إدراجھما في ھذه القوائم المالیة األولیة المو

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

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 ) حصص مباشرة وغیر مباشرة% (١٠٠قامت الشركة باالستحواذ على 
ة في المملكة العربیة السعودیة، الدمام بالسجل التجاري رقم المسجل - شركة ذات مسئولیة محدودة - )شركة تابعة(العامة 

مقاوالت أعمال الفي  التابعة ط الشركةاتتمثل نشو). ٢٠٠٤دیسمبر  ٢٠الموافق (ھـ ١٤٢٥ذو القعدة  ٨وتاریخ  ٢٠٥٠٠٤٧١٢٦
والتعلیمیة والمكاتب وصیانة  تشطیب ونظافة المباني السكنیة والتجاریة والصحیةصیانة 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 . الصحي وأعمال الطرق

ملیون لایر سعودي من  ٣.١ملیون لایر سعودي من إیرادات المجموعة وبصافي ربح قدرة  ٣٢٥.٦لغ ساھمت الشركة التابعة بمب
  . ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ة المنتھیة في لسنصافي خسارة المجموعة ل

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

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

  .حقوق الملكیة

   

 
 أسس اإلعداد .٢
 

  بیان االلتزام  -  أ
ً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا في المملكة العربیة السعودیة الصادرة عن  القوائم المالیة الموحدة المرفقةتم إعداد  وفقا

  .الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

  أسس القیاس  - ب
ً لمبدأ التكلفة التاریخیة وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي واستمراریة النشاط تم إعداد القوائم المالیة الموحدة   .وفقا

 
  والنشاط عملة العرض  - ت

  .مجموعةنشاط الالرئیسیة لعملة ال ، یمثل اللایر السعوديیتم عرض ھذه القوائم المالیة الموحدة بمالیین الریاالت السعودیة
  



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( – إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنة
   )بمالیین الریاالت السعودیة(

- ٦  - 
 

  
 )تتمة( -أسس اإلعداد  .٢
  

  استخدام الحكم والتقدیرات  - ث
من اإلدارة استخدام الحكم والتقدیرات واالفتراضات التي قد تؤثر في تطبیق  الموحدة یتطلب إعداد القوائم المالیة

ن تختلف من الممكن أ. وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات المحاسبیة السیاسات
إن المعلومات عن أھم التقدیرات غیر المؤكدة و األحكام الھامة عند تطبیق السیاسات  .عن ھذه التقدیرات النتائج الفعلیة

القوائم المالیة الموحدة قد تم اإلفصاح عنھا ضمن اإلیضاحات المحاسبیة التي لھا أثرھا على المبالغ التي تم إظھارھا في 
  :التالیة

  

  مخصص مقابل الزیادة المتوقعة لتكالیف المشاریع: ٤إیضاح    االلتزامات والمطلوبات المحتملة: ٢٧إیضاح  
  الموجودات المحتملة: ٢٨إیضاح    مبالغ متنازع علیھا أخرى: ٢٩إیضاح  
  وإدارة المخاطراألدوات المالیة : ٣٢إیضاح    

  
  استمراریة الشركة  - ج

والذي یفترض أن الشركة سوف تكون قادرة على  على أساس مبدأ االستمراریة الموحدة تم إعداد ھذه القوائم المالیة
اإللزامیة المتعلقة بالتسھیالت البنكیة باإلضافة إلى أي التزامات أخرى في سیاق النشاط الطبیعي  الوفاء بشروط السداد

 باإلضافة ملیون لایر سعودي ١٢٦.٥م بلغت ٢٠١٣ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنة لقد تكبدت الشركة خسائر. للشركة
م ٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في  .ملیون لایر سعودي ٩٢٣.٢ البالغة م٢٠١٤مبر دیس ٣١المنتھیة في  السنةإلى خسائر 

باإلضافة إلى ذلك فقد  ملیون لایر سعودي، ٢,٢٧٥.٦ بمبلغالمتداولة موجوداتھا لشركة لالمتداولة  لمطلوباتتجاوزت ا
 .في ذلك التاریخكما ملیون لایر سعودي  ٢,٠٠٩.٤بمقدار  موجوداتال مجموعتجاوز مجموع المطلوبات 

  

 ً  من رأس المال،% ٧٥والتي تنطبق عند تجاوز الخسائر المتراكمة  الشركات نظاممن  )١٤٨(المادة  علیماتتب التزاما
قبل األجل  حلھااستمرار الشركة أو  م للنظر في٢٠١٢نوفمبر  ٥الشركة اجتماع جمعیة عامة غیر عادیة في  عقدت

ً لصالح استمراریة الشركة وأبدو دعمھم لخطة . األساسي المعین في نظامھا وقد صوت المساھمین باإلجماع تقریبا
  .اإلصالح التي تم عرضھا في االجتماع

  

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

  

یعود ذلك  ،عانت الشركة من تدفقات نقدیة سلبیة، وبالرغم من ذلك واصلت عملیاتھا وإن لم تكن بالصورة المرغوب بھا
ً والمتاح إلى إعتماد الشركة على النقد وما في حكمھ  لقد تأثر مستوى التقدم المخطط لھ بالمشاریع وذلك لقلة . المولد داخلیا

  .كفایة الموارد وعدم توفر دعم رأس المال العامل من قبل البنوك المقرضة
  

قة بالمشاریع التي تم الحصول علیھا في فترات إن الشركة تعمل على تطبیق خطة عمل لتخفیض مجموعة المخاطر المتعل
في اتخاذ قد بدأت الشركة ل. مالیة سابقة والحصول على أعمال جدیدة ال تحمل نفس المستوى من المخاطر المالیة

توظیف مستشارین قانونیین ب وذلكوالمطالبات المستحقة التحصیل  متأخرة المبالغاإلجراءات المناسبة تجاه مجموعة من 
ھذه اإلجراءات أو توقیت  تحصیلھا وفقالمبالغ التي سیتم  منیقن التیمكن  ال ذلك، بالرغم من. الصناعةبوخبراء 
  .استالمھا

  

ً لمبدأ االستمراریة على فرض استمرار الدعم المقدم للشركة من المقرضین  تم إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقا
والعمالء والموردین، وبالتحدید بافتراض أن نتائج المفاوضات مع المقرضین حول إعادة الھیكلة المالیة سوف  والموظفین

  .تكون مرضیة والتي سوف تسمح للشركة باالستمرار في نشاطھا في المستقبل المنظور
  

 استمرتالمفاوضات حقیقة أن الوضع النقدي الحالي للشركة وكذلك ض اآلن ھو موضع شك بسبب فرصحة ھذا الإن 
التي  الطریقةبسبب استمرار عدم الیقین بشأن نتائج مشاریع الشركة و. لبعض الوقت ولم تسفر عن نتیجة مرضیة

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

  



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( – إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنة
   )بمالیین الریاالت السعودیة(

- ٧  - 
 

  
 
 السیاسات المحاسبیة الھامة .٣
  

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

  أسـس توحید القوائم المالیة  -  أ
تتم المحاسبة . أعاله) ١(في اإلیضاح رقم  إلیھا شارالم التابعةللشركة وشركتھا  القوائم المالیة  على الموحدة القوائم المالیة تشمل

تحدث السیطرة . الشركات التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. طریقة حقوق الملكیة باستخدام شقیقةعن الشركات ال
. للحصول على منافع من أنشطتھا عندما یكون للمجموعة القدرة على التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة التابعة وذلك

إن القوائم المالیة . في تقییم السیطرة، یتم أخذ حقوق التصویت المحتملة التي یمكن ممارستھا في االعتبار في الوقت الحاضر
  .السیطرة توقف تاریخ حتى السیطرة بدء تاریخ منللشركات التابعة   تتضمن القوائم المالیة الموحدة

 كاتالتابعة وتلك التي تنشأ بین الشر ةرصدة والمعامالت المالیة الناتجة عن المعامالت بین الشركة والشركیتم استبعاد جمیع األ
غیر محققة عن المعامالت بین شركات  أو خسائر كما یتم استبعاد أي أرباح. إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة عندالتابعة 

  .المجموعة عند التوحید
  
  تحقق اإلیرادات   - ب

  العقد محدد السعر
  .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 

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

 .فیھا موثوقبطریقة  لعقدل جمالياإل یراداإلقیاس  إمكانیة ) ١(
 المنشأةالعقد إلى من تنفیذ  ةتوقعالمنافع االقتصادیة الم تدفق أن یكون من المحتمل) ٢(
  فیھا موثوق الخاص بھ بطریقة ستوى االتماممإلتمام العقد والالزمة التكالیف كل من قیاس  إمكانیة ) ٣(
تكالیف الفعلیة المقارنة  من الممكن نویكبحیث  فیھاموثوق بوضوح وقیاسھا بطریقة  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
تتمثل ایرادات العقود من القیمة األولیة المتفق علیھا بالعقد إضافة إلى أي تعدیل في األعمال المتفق علیھا والمطالبات والحوافز 

  .التي قد ینتج عنھا ایراد، ویمكن قیاسھا بطریقة موثوفق بھا
  

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

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

  

  



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( – إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنة
   )بمالیین الریاالت السعودیة(

- ٨  - 
 

  

 )تتمة( -السیاسات المحاسبیة الھامة .٣
  

  )تتمة( -تحقق اإلیرادات   - ب
  العقود الخاسرة

، فإنھ یتم أخذ مخصص محتملة خالل عمر المشروع إلى خسارةعندما تشیر التقدیرات الحالیة إلجمالي تكالیف وإیرادات العقد 
یتم استھالك ھذا المخصص على مدى عمر المشروع، وعلیھ فال  .مرحلة االتمامللعقد بغض النظر عن  المحتملة للخسارة الكلیة

   .  یكون ھناك حاجة لتسجیل خسارة عند االكتمال الفعلي للمشروع في السنوات الالحقة

  ن نتیجة العقودعدم التأكد م
  :وذلكعندما یتعذر تقدیر نسبة ما أنجز من العقد بدرجة معقولة من الثقة فیجب استخدام طریقة الالربح 

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

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

ً منھا الخسارة(تكالیف العقود المتكبدة مضافا إلیھا إجمالي الربح  ة والتي تزید عن قیمة الفواتیر الصادرة المعتمد) أو مخفضا
، عند اعتمادھا من ةیتم إصدار الفواتیر وتسجیلھا على الذمم المدینة في الفترة الالحق. للعمالء كما في تاریخ قائمة المركز المالي

وتتمثل الفواتیر الصادرة زیادة عن اإلیرادات المكتسبة والمدرجة ضمن المطلوبات المتداولة بالزیادة في الفواتیر الصادرة . العمالء
ً منھا الخسارة(عن تكالیف العقود المتكبدة مضافا إلیھا إجمالي الربح للعمالء    .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
یتم تسجیل المطالبات عندما تكون المفاوضات مع العمالء قد وصلت إلى مرحلة متقدمة لدرجة أنھ یتوقع أن العمیل سوف یقبل 

  . المطالبة ویمكن قیاس مبلغ المطالبة بدرجة معقولة من الثقة

  
  عقد بالتلكفة زائد نسبة

یتم االعتراف باالیراد بناًء على . سموح بھا أو المحددة بالعقدھوعقد االنشاءات الذي یقوم المقاول بموجبھ باسترداد التكالیف الم
ً لھا نسبة ربح والذي یحسب بمقدار الموارد المستخدمة من قبل العمیل خالل العام   . التكلفة التعاقدیة مضافا

  
  إیرادات التأجیر واألنشطة األخرى

عند تقدیم الخدمة وبما یتالءم مع فترات العقود والخدمات  یتم إثبات إیرادات التأجیر وإیرادات األنشطة األخرى المرتبطة بھا
   .ویتم قید اإلیرادات األخرى عند تحققھا. المتفق علیھا

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

 .اإلیرادات والمصاریف العمومیة واإلداریة إن لزم األمر، على أساس منتظم  المصاریف المشتركة بین تكلفة

  

   



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( – إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنة
   )بمالیین الریاالت السعودیة(

- ٩  - 
 

 
 )تتمة( – السیاسات المحاسبیة الھامة .٣
 
  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 
  .استحقاقھا األصلیة ثالثة أشھر أو أقل وتتوفر للشركة بدون أیة قیود تكون فترة 

 المخزون   - ج

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

في حالة البضاعة التامة الصنع وتحت التصنیع فإن التكلفة تشمل حصة مناسبة من مصاریف . المخزون للموقع في حالتھ الراھنة
  .اإلنتاج األخرى بناًء على طاقة التشغیل العادیة

  .  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 . ة تأثیر ھام علیھا ولكن لیست سیطرة في السیاسات المالیة والتشغیلیةھي تلك التي یكون للشرك شقیقةالشركات ال
. من رأس المال الذي یحق لصاحبھ التصویت %٥٠إلى  %٢٠تأثیر ھام عندما تمتلك حصة في المنشأة األخرى تتراوح مابین 

كة على أنشطتھا تأسست بواسطة اتفاقیة الشركات تحت السیطرة المشتركة ھي تلك الشركات التي یكون للشركة سیطرة مشتر
والشركات تحت  شقیقةتتم محاسبة الشركات ال. تعاقدیة وتتطلب أتفاق باإلجماع على القرارات المالیة والتشغیلیة اإلستراتیجیة

ً با) شركات مستثمر فیھا بحقوق الملكیة ( السیطرة المشتركة باستخدام طریقة حقوق الملكیة  تتضمن . لتكلفةویتم تسجیلھا مبدئیا
الموحدة حصة  تتضمن القوائم المالیة. استثمارات الشركة الشھرة المحددة عند االقتناء بعد خصم أیة خسائر انخفاض متراكمة

الشركة في األرباح والمصاریف وحركة حقوق الملكیة للشركات المستثمر فیھا بحقوق الملكیة من تاریخ بدایة ذلك التأثیر الھام 
  . فھحتى تاریخ توق

  

یتم تخفیض القیمة الدفتریة لحصة الشركة إلى صفر ویتم  شقیقةعندما تتجاوز حصة الشركة في الخسائر ملكیتھا في أي شركة 
إیقاف تحمل أي خسائر أخرى باستثناء الحاالت التي تتكبد فیھا الشركة التزامات قانونیة أو ضمنیة أو القیام بمدفوعات نیابة عن 

ة شقیقما إذا كان ھناك أي دلیل موضوعي على أن االستثمار في شركة  مالي د الشركة في تاریخ كل تقریرتحد. الشركة الزمیلة 
معامالت ألرباح والخسائر الناتجة عن الاالعتراف بایتم . مناسب یتم تكوین مخصصاألمر،  تطلبقد انخفضت قیمتھ، وإذا 

یتم قید أو . فقط في حدود حصص المستثمرین غیر ذوي العالقة في الشركة الشقیقة ھاشركة أو فرعالو شقیقةبین شركة  المتبادلة
  .ة الجاریةسنللالموحدة  تحمیل حصة الشركة من األرباح أو الخسائر في الشركات المستثمر فیھا في قائمة الدخل

  

  شھرة  - خ
تطبق الشركة طریقة  .قتناة عند توحید األعمالتمثل الشـھرة زیادة تكلفة االستثمارات على القیمة العادلة لصافي الموجودات الم

ً  .كافة تكالیف الشراء یتم تسجیلھا كمصروفات عند حدوثھا. الشراء للمحاسبة عن توحید األعمال أو بشكل  ،یتم تقییم الشھرة سنویا
ً خسائر االنخفاض في الق ر،متكرر إذا اقتضى األم خسائر  ال یتم عكس. یمةلتحدید قیمة االنخفاض ویتم تسجیلھا بالتكلفة ناقصا

  . لشھرة المتعلقة بالمنشأة المباعةتتضمن أرباح أو خسائر استبعاد منشأة القیمة الدفتریة ل. االنخفاض بعدما یتم قیدھا

العادلة إذا كانت تكلفة االستثمار الذي تم اقتناؤه أقل من قیمتھ العادلة بتاریخ االقتناء، فإن ھذا الفرق تتم تسویتھ بتخفیض القیم 
  .تھا الدفتریةللموجودات غیر المتداولة للشركة المقتناة بالتناسب مع قیم
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  ومعدات ، آالتممتلكات  - د

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

قتصادیة تتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید المنافع اال.الفترة المطلوبة الستكمال األصل وإعداده لغرض استخدامھ 
یتم تحمیل . عند تكبدھا الموحدة كافة النفقات األخرى یتم إثباتھا في قائمة الدخل .المستقبلیة الكامنة في بند الممتلكات والمعدات

باستثناء ما ذكر  باستخدام طریقة القسط الثابت على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لألصل الموحدة االستھالك على قائمة الدخل 
  -:ات المقارنة ھي كما یلي سنوالجاریة و سنةنسب االستھالك المقدرة للبنود الرئیسیة لھذه الموجودات لل . خالف ذلك

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  نخفاض في قیمة الموجوداتاال  - ذ
والمعدات والموجودات غیر المتداولة األخرى للتأكد من وجود أي دلیل على حدوث  ، آالتتتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات

التغیر في الظـروف إلى أن القیمة الدفتریة غیر قابلة  عندما تشیر األحداث أوبشكل سنوي أو خسارة نتیجة انخفاض في قیمتھا 
ریة عن القیمة القابلة القیمة الدفتفي زیادة ال، والتي تمثل یتم إثبات الخسارة الناتجة عن االنخفاض في القیمة، إن وجدت. لالسترداد
. إن القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة بعد خصم مصروفات البیع أو قیمة األصل عند االستخدام، أیھما أكبر. لالسترداد

بحیث یمكن تحدید التدفقات النقدیة لكل  لغرض تقییم االنخفاض في قیمة الموجودات ، یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا
، ونتیجة لتغیر الظروف الالحقة، فإن والمعدات التواآل لممتلكاتالمالیة وا الموجوداتعند انخفاض قیمة . وحدة بصورة منفصلة 

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

 متداولة المحتفظ بھا لغرض البیعاألصول الغیر   -  ر

 یتم استرداد التي من المتوقع أنو ،موجودات ومطلوبات نضمتتالجاري التخلص منھا  مجموعاتالأو  الموجودات غیر المتداولة
 لكأصو 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  التخلص منھاالمجموعات الجاري  ، أولغرض البیعمحتفظ بھا فورا
التخلص منھا،  الجاري اتالمجموع األصول، أو یتم قیاسبشكل عام  بعد ذلك. المحاسبیة للمجموعة وفقا للسیاساتإعادة قیاسھا 

ً یتم لألصول  القیمةفي انخفاض  أي خسارة. أیھما أقل ناقصا تكالیف البیع القیمة المتحققةصافي وأالدفتریة  بتكلفتھا تخصیصھا أوال
بمزایا  الخاصة واألصول واألصول المالیة المخزون فیما عداأساس تناسبي،  على ، ومن ثم إلى األصول والخصوم المتبقیةللشھرة
، ال یتم المحاسبیة للمجموعة وفقا للسیاسات تقاس یولوجیة، التي ال تزالالب واألصول ات في ممتلكاتاالستثمارو ینالموظف

 أصولعند االعتراف المبدئي بھا ك األصولتثبت خسائر االنخفاض في قیمة تلك . تخصیص خسائر انخفاض في القیمة لتلك البنود
غیر المتداولة  األصولبتلك  المبدئيتراف القیمة الناتجة عن االع فيالمبدئیة  االنخفاضتحمل خسائر . محتفظ بھا لغرض البیع

محتفظ بھا  أصولغیر المتداولة ك األصولمحتفظ بھا لغرض البیع وكذا األرباح والخسائر الالحقة بعد إعادة تبویب تلك  أصولك
 في االنخفاضلغرض البیع على قائمة الدخل ، وال یتم إدراج أیة أرباح الحقة بقائمة الدخل طالما كانت تزید عن مجمع خسائر 

 .القیمة

 لغرضعلى أنھا محتفظ بھا عندما یتم تصنیفھا والمعدات  اآلالتالموجودات غیر الملموسة والممتلكات و أو استھالكال یتم إطفاء 
االستثمارات  على باستخدام طریقة حقوق الملكیة المحاسبةال تتم وباإلضافة إلى ذلك، . إال في حال استخدامھا لبیع أو التوزیعا
  .لبیع أو التوزیعا لغرضعلى أنھا محتفظ بھا  عند تصنیفھا لمستثمر بطریقة حقوق الملكیةا

 

 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
  قسط متناقص% ٢٠  سقاالت
 القیمة المتبقیة % ١٠مع % ٢٠  سیارات

 %٢٠  معدات مكتبیة
 %٣٣ -% ٢٠  أثاث ومفروشات
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 تھاقیمبلبیع غرض اتوقف عن تصنیفھا على أنھا محتفظ بھا لال عندلبیع غرض اغیر متداولة المحتفظ بھا لال األصولیتم تقییم 
في حال لم یتم أو إعادة التقییم القیمة انخفاض االستھالك، وبلبیع، بعد تعدیلھا غرض اأصول محتفظ بھا لك ھافتصنیالدفتریة قبل 

  .لبیعغرض اعلى أنھا محتفظ بھا ل ھافیتصن

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

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

  .الجاریة سنةلل الموحدة قائمة الدخل 

  مخصص مكافأة نھایة الخدمة  - س
ً لنظام العمل بالمملكة العربیة السعودیة ویمثل مبلغ مستحق یقید على قائمة الدخل  یتم احتساب مخصص مكافأة نھایة الخدمة وفقا

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

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

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

  .یتم تسجیل حوافز اإلیجار المستلمة كجزء ال یتجزأ من إجمالي مصاریف اإلیجار على مدى فترة اإلیجار. عقود اإلیجار

  
 مخصص مقابل تكالیف المشاریع .٤

  : دیسمبر في التالي ٣١تتمثل الحركة على مخصص تكالیف المشاریع للسنة المنتھیة في 
  م٢٠١٤  م٢٠١٣
    

  الرصید االفتتاحي ٢٧٩.٠ ٢١٦.٩
  ة سنإضافات خالل ال ٣٤٠.٣ ٢٤٢.٣

  ةسنالرد مخصص خالل  )٥٢.٧( )٦٧.٤(
 ةسنالالمستخدم خالل : یطرح )٢٧٠.٩( )١١٢.٨(

 ةسنالالرصید في نھایة  ٢٩٥.٧ ٢٧٩.٠
    

  المحمل على قائمة الدخل ٢٨٧.٦ ١٧٤.٩
 

مقابل الزیادة المتوقعة  )ملیون لایر سعودي٢٤٢.٣: م٢٠١٣( ملیون لایر سعودي ٣٤٠.٣خالل السنة، قامت الشركة بتسجیل 
ً على الخطوات التي تم اتخاذھا لتخفیض تكلفة استكمال المشاریع والتي تتضمن تحویل أحد العقود المبرمة . مشاریعاللتكالیف  بناءا

سابقاً على أساس مبلغ مقطوع إلى عقد على أساس التكلفة مضاف إلیھا ھامش ربح والحصول على موافقة على بعض أوامر 
صافي والذي نتج عنھ تحمل قائمة الدخل ب) ملیون لایر سعودي ٦٧.٤: م٢٠١٣( عوديملیون لایر س ٥٢.٧التغییر، فقد تم رد مبلغ 

    .)ملیون لایر سعودي ١٧٤.٩: م٢٠١٣(ملیون لایر سعودي  ٢٨٧.٦مبلغ 
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 نقد وما في حكمھال .٥

 :دیسمبر من اآلتي ٣١یتضمن النقد وما في حكمھ كما في 
  م٢٠١٤  م٢٠١٣

      
  نقد بالصندوق ٤.٤ ٢.٢

  حسابات جاریة –نقد لدى البنك  ١٢.٠ ٢٩.٤
١٦.٤ ٣١.٦   

  

/ م مع البنوك المقرضة للشركة، فإن الشركة بحاجة لموافقة ھذه البنوك لالستفادة ٢٠١٢نتیجة للترتیبات المتخذة في یولیو 
  .للحصول على أرصدتھا البنكیة في تلك البنوك

  
 مدینة ، صافيالذمم ال .٦

 : التاليمن دیسمبر  ٣١في كما الذمم المدینة تتكون 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
   

 ٢٩٢.٥ ٢٨٠.٧ ذمم مدینة عن عقود
  ٢٠.٦  ٢٦.٩  )٩إیضاح ( الجزء المتداول  –مبالغ محتجزة مدینة 

  )١٣١.٩(  )٢٢٦.٩(  )١١إیضاح (انخفاض في القیمة الدفتریة : یطرح
  ١٨١.٢ ٨٠.٧ 

  
 ٢٣٢.٧بقیمة  متعلقة بمشاریع انتھت في سنوات سابقة لغ متأخر التحصیل باالذمم المدینة م تتضمنم ٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في 

ً مخصصات بقیمة  )ملیون لایر سعودي ٢١٣.١: م٢٠١٣(ملیون لایر سعودي  : ٢٠١٣(ملیون لایر سعودي  ١٣١.٦ناقصا
مما ترتب سعودي ملیون لایر  ١٤.٦قیمة تسویة نھائیة لحساب أحد العمالء بصافي وتضمن ذلك  .)ملیون لایر سعودي ١٢٤.٧

   .سعودي ل ملیون ریا ٥.٤ بمبلغ خسارة علیھا من

  
  العمالء الرئیسیین  .٧

 ةسنللمن إیرادات الشركة % ٨٦.٥ لایر سعودي تقریبا، والتي تمثل ملیار ٦٤٩.١ن مبلغ ییرادات من خمسة عمالء رئیسیاإلبلغت 
 ٣١المنتھیة في ة سنللمن إیرادات الشركة %  ٨٨.٣لایر سعودي تقریبا والتي تمثل  ملیار ١.٣(م ٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في 

ملیون لایر سعودي  ١٣٤.٧مبالغ المحتجزة المدینة لھؤالء العمالء العقود والعن  الذمم المدینةكما بلغ رصید  . )م٢٠١٣ دیسمبر
 ً   ).م٢٠١٣ دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي تقریبا كما في  ١٤٨.٨(م ٢٠١٤ دیسمبر ٣١كما في  تقریبا

  
  
 محققة زیادة عن الفواتیر الصادرةالیرادات اإل .٨
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
      

ً الیھا الربح المحقق حتى تاریخھ   ٢,١١٨.٠  ١,٦٦٢.٥ تكالیف العقود مضافا
  )٩٠٨.٤(  )٥٧٨.٧( إجمالي الفواتیر الصادرة حتى تاریخھ: یطرح
  )٣٦٦.٣(  )٤٨٢.٩(  ١١إیضاح  –القیمة الدفتریة  في االنخفاض: یطرح

  ٨٤٣.٣ ٦٠٠.٩ 
  

واتیر( اإلیرادات المحققة زیادة عن الفواتیر الصادرة رادات ، )إیرادات لم یصدر بھا ف ن ای اریع الخاسرة، تتكون م ة المش ي حال ف
وترة .محققة بنفس معدل التكالیف المتكبدة، ولكن لم یصدر لھا فواتیر بعد ي  تتضمن االیرادات الغیر مف ا ف  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١كم

ابقةمبالغ  ة  متأخر التحصیل متعلقة بمشاریع انتھت في سنوات س ون لایر  ٤٣٥.٦: ٢٠١٣(ملیون لایر سعودي  ٢١٦.٩بقیم ملی
ً مخصصات بقیمة  )سعودي     .)ملیون لایر سعودي ٣٣٩.٢: ٢٠١٣(ملیون لایر سعودي  ١٦٥.٥ناقصا
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- ١٣ - 
 

  
 مدینة، صافيالمحتجزة المبالغ ال .٩

  : التاليمن دیسمبر  ٣١في كما  المحتجزة المدینة المبالغتتكون 
 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
   

  ٢٠٣.٥  ١٨٢.٥ مبالغ محتجزة مدینة
  )٢٠.٦(  )٢٦.٩( )٦إیضاح ( الجزء المتداول: یطرح
 )٦٦.٠( )٥١.١(  )١١إیضاح (االنخفاض في القیمة الدفتریة : یطرح

  ١١٦.٩ ١٠٤.٥ 
  

ملیون لایر سعودي متأخرة  ٥١.١مبلغ  ،)الجزء الغیر المتداول(تتضمن المبالغ المحتجزة المدینة  ،م٢٠١٤دیسمبر  ٣١في كما 
ً مخصصات بقیمة  )ملیون لایر سعودي ٥٩.٢: م٢٠١٣(والتي تتعلق بمشاریع منتھیة في السنوات السابقة التحصیل   ٥١.١ناقصا

  ).ملیون لایر سعودي ٥٥.٣: ٢٠١٣(ملیون لایر سعودي 
  
   
  

  دفعات مقدمة من عمالء .١٠
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
   

  ٨٨.١  ٨١.٤ دفعات مقدمة من عمالء
  ٥٦.٠  ٤٣.٧ دفعات مستلمة: یضاف

  ١٦٢.٨  ٣٨٣.٠  مدفوعات نیابة عن الشركة
 )٦٢.٦( )٧٦.١(  تغطیة دفعات مقدمة: یطرح

 )٤٥.٤( )٣٢.٩(  )١١إیضاح (القیمة الدفتریة االنخفاض في          
  ١٩٨.٩  ٣٩٩.١ 

  

  
 نیابة عن الشركة بواسطة عاتودفمنتیجة لل كبیرمقدمة من العمالء بشكل الدفعات ال إجمالي اد، ز٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في 
  .العمالء

  
  

 الصادرة الفواتیر عن زیادة المحققة واإلیرادات المدینة المحتجزة والمبالغفي الذمم  االنخفاض .١١
 الفواتیر عن زیادة المحققة واإلیرادات المدینة المحتجزة والمبالغالذمم  على حسابات مخصصات االنخفاض في الحركة تتمثل

  : دیسمبر في التالي ٣١في  الصادرة
 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
   

  ٣٥٨.٠  ٥١٨.٨ ینایر ١الرصید كما في 
  )٧١.٠(  ٢٩٨.٤ السنة خالل المحمل )عكس(صافي االنخفاض 

  - )٨٩.٢(  للتسویة النھائیةنتیجة مخصصات  شطب
 ٢٣١.٨ -  إیرادات تحققت وخفضت قیمتھا دون تأثیر على قائمة الدخل

  ٥١٨.٨  ٧٢٨.٠  دیسمبر ٣١ في الرصید
      

  ١٣١.٩  ٢٢٦.٩  )٦إیضاح ( المدینة الذمم
  ٣٦٦.٣  ٤٨٢.٩  )٨إیضاح ( الفواتیر عن زیادة المحققة اإلیرادات

  ٦٦.٠  ٥١.١  )٩إیضاح ( المدینة المحتجزة المبالغ
  )٤٥.٤(  )٣٢.٩(  دفعات مقدمة من عمالءضمن   -أخرى

  ٥١٨.٨  ٧٢٨.٠  
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- ١٤ - 
 

  
  

 ، صافيمخزونال .١٢
 : التاليمن دیسمبر  ٣١في كما المخزون یتكون 

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
   

 ١٠٠.٤ ٥٢.٢ وقطع غیار في المستودعاتخام مواد 
  ٢.٣  ٠.١  قطع غیار سفن بحریة

  ٠.٣  ٢.٠  أخرى
 ً   )٤.٢(  )٨.٢(  ةتالف بضاعةمخصص : ناقصا

  ٩٨.٨ ٤٦.١ 
  

 والعملیات المتوقفة األصول المحتفظ بھا لغرض البیع .١٣
 
  األصول المحتفظ بھا لغرض البیع  - أ

م  كأصول محتفظ ٢٠١٤ دیسمبر ٣١كما في ) مجموعة االستبعاد(كجزء من خطط إعادة الھیكلة، تم تصنیف بعض الموجودات 
 ً م  ببیع جزء من ھذه ٢٠١٢إلى االلتزامات التي قطعتھا إدارة المجموعة على نفسھا خالل سبتمبر بھا لغرض البیع، وذلك استنادا

ً  .األصول تبلغ صافي قیمة األصول المحتفظ . ومع بیع قسم الخدمات البحریة، تكون قد اكتملت عملیة بیع مجموعة االستبعاد فعلیا
دیسمبر  ٣١ سعودي في ریـالملیون  ١٧٨.٨( سعودي ریـال ملیون ٢١.٩مبلغ  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١بھا لغرض البیع كما في 

  .١٥إیضاح  -  )٢٠١٣
  

 العملیات المتوقفة   - ب

 ٣١المنتھیة في  السنةوخالل . ، استبعدت الشركة قسم الخدمات البحریة والذي یقوم بعملیات الخدمات البحریة٢٠١٤ في سبتمبر
ملیون ریـال  ٣٥.٤ملیون ریـال سعودي وبإجمالي تكلفة بلغت  ٢٧.٦، حقق قسم الخدمات البحریة إیرادات بقیمة ٢٠١٤مبر دیس

ً صافي خسارة بلغت    .ملیون ریـال سعودي ٧.٨سعودي محققا

صافي ربح ملیون ریـال سعودي، والذي عرض في قائمة الدخل ضمن  ٣٩.٤نتج عن بیع قسم الخدمات البحریة ربح بقیمة 
ملیون ریـال سعودي، بینما بلغت القیمة العادلة للمتحصالت  ١٦٠.٥ألصول المستبعدة بلغت القیمة الدفتریة ل. العملیات المتوقفة

  . ملیون ریـال سعودي ٢٠٠المستلمة مبلغ 

  ربح السنة من العملیات المتوقفة )١

 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ یضاحإ 
   

 ٢٧.٦  إیرادات
  )٣٥.٥(    مصروفات

  )٧.٩(    مجمل الخسارة
  ٣٩.٤  ٤.ب.١٣  استبعاد القسم) خسارة(ربح 

 ٣١.٥  ربح السنة من العملیات المتوقفة
  

  المقابل المادي المستلم )٢

 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ 
  
 ٢٠٠.٠ مالي المقابل المادي المتفق علیھ بالعقدإج

  )١٨.٨(  سداد التزامات مستحقة عن العملیات المتوقفة نیابة عن الشركة
  ١٨١.٢  )أنشطة استثماریةتدفق نقدي من ( إجمالي المقابل المادي المستلم
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- ١٥ - 
 

  
 )تتمة( –والعملیات المتوقفة  األصول المحتفظ بھا لغرض البیع .١٣

  
  تحلیل موجودات ومطلوبات العملیات المتوقفة )٣

 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ 
  الموجودات المتداولة

 ٣.٠ مخزون
    الموجودات غیر المتداولة

  ١٥٧.٦  ممتلكات ومعدات
    المطلوبات المتداولة

  )٥.٦(  واجازات مستحقةرواتب 
  )٠.٦(  تذاكر طیران ومصاریف أخرى

  )٨.٨(  ذمم دائنة
    المطلوبات غیر المتداولة

  )٣.٨(  مكافأة نھایة الخدمة للموظفین
  ١٤١.٨  صافي األصول المستبعدة

  
  ربح استبعاد العملیات المتوقفة )٤

 ٢٠١٤دیسمبر  ٣١ إیضاح 
   

 ١٨١.٢ ٢.ب.١٣ حكمھالمقابل المادي المستلم نقد وما في 
  )١٤١.٨(  ٣.ب.١٣  صافي األصول المستبعدة

  ٣٩.٤    ربح االستبعاد
  
  
  

ً ال .١٤  خرىاألمتداولة الموجودات الو مدفوعات مقدما
  

ً المدفوعات تتكون   : التاليمن دیسمبر  ٣١في كما والموجودات المتداولة األخرى مقدما
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
   

 ً   ٢٨.٧  ٣.٨  مصروفات مدفوعة مقدما
  ١٥.٦  ١٧.٤  ذمم موظفین

  ٤.٩  ٠.٦  مستحق من شركات شقیقة
  ٧.٩  ١١.٧  أخرى

  ٥٧.١ ٣٣.٥ 
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- ١٦ - 
 

 
 معداتالالت وواآلممتلكات ال .١٥

 
  

  أراضي

مباني 
وتحسینات على 
  وحدات مؤجرة

آالت وأدوات 
  سیارات  ومعدات

معدات 
  مكتبیة

أثاث 
  ومفروشات

أعمال 
رأسمالیة تحت 

  التنفیذ

إجمالي 
ممتلكات وآالت 

  ومعدات

أصول محتفظ 
بھا بغرض 

  البیع
                    التكلفة

  ٢٢١.٨  ١,٤٧٤.٠  ٧.١  ٣٩.٢  ٢٩.١  ٩٤.٩  ٨٩٥.٩  ٣٩١.٨  ١٦.٠  م٢٠١٤ینایر  ١
  -  ٣.٤  -  ٣.٢  -  -  ٠.٢  -  -  إضافات

  )١٩٧.٨(  )٢١٢.٠(  -  )٠.٤(  )٠.٤(  )٤٦.٠(  )١٥٦.٥(  )٨.٧(  -  استبعادات
  ٢٤.٠  ١,٢٦٥.٤  ٧.١  ٤٢.٠  ٢٨.٧  ٤٨.٩  ٧٣٩.٦  ٣٨٣.١  ١٦.٠  م٢٠١٤دیسمبر  ٣١
                    

                    االستھالك المتراكم
  ٤٣.٠  ٩١٧.١  -  ٣٥.٢  ٢١.٣  ٨٥.٨  ٦١٣.٣  ١٦١.٥  -  م٢٠١٤ینایر  ١

  ٦.٣  ٧٦.٩  -  ٢.٤  ٤.٢  ٠.٢  ٤٨.٥  ٢١.٦  -  المحمل خالل العام
  )٦.٣(  ٢٦.٣  -  -  -  -  ٦.٣  ٢٠.٠  -  خسائر االنخفاض في القیمة

  )٤٠.٩(  )١٤٤.٠(  -  )٠.٣(  )٠.٤(  )٤١.٥(  )٩٧.٦(  )٤.٢(  -  استبعادات
  ٢.١  ٨٧٦.٣  -  ٣٧.٣  ٢٥.١  ٤٤.٥  ٥٧٠.٥  ١٩٨.٩  -  م٢٠١٤دیسمبر  ٣١
                    

                    صافي القیمة الدفتریة
  ٢١.٩  ٣٨٩.١  ٧.١  ٤.٧  ٣.٦  ٤.٤  ١٦٩.١  ١٨٤.٢  ١٦.٠  ٢٠١٤دیسمبر  ٣١
  ١٧٨.٨  ٥٥٦.٩  ٧.١  ٤.٠  ٧.٨  ٩.١  ٢٨٢.٦  ٢٣٠.٣  ١٦.٠  ٢٠١٣دیسمبر  ٣١
    
 ملیون لایر تخص أصول محتفظ بھا  ٦.٣ملیون لایر تخص ممتلكات وآالت ومعدات، و ٧٦.٩ملیون لایر، یتضمن  ٨٣.٢على قائمة الدخل، بمبلغ  ٢٠١٤خالل عام  إن االستھالك المحمل

 .)رض البیعملیون لایر تخص أصول محتفظ بھا بغ ٩.٤ملیون لایر تخص األصول المستخدمة، و ٩٢.٧ملیون لایر، یتضمن  ١٠٢.١استھالك بمبلغ  : ٢٠١٣( بغرض البیع
 

 رمزي من جھات حكومیة رمستأجرة بإیجا ٍض راأة مقامة على ن بعض ممتلكات ومعدات الشركإ. 
 

  ملیون لایر تم بیعھا خالل العام، وتم إعادة توزیع االنخفاض على بند االت وادوات ومعدات ٦.٣األصول المحتفظ بھا بغرض البیع بقیمة منخفضة تبلغ .  
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- ١٧ - 
 

 
  مرابحة قصیرة األجلالتسھیالت  .١٦

ي یولیو حصلت الشركة  ى تسھیالتم ٢٠١٢ف غ  مرابحة عل دة بمبل ة التسھیالت  ١٩٦جدی ن اتفاقی ملیون لایر سعودي كجزء م
ا الشركة بلغ اجمالي تسھیالت المرابحة قصیرة األجل ، م٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في  .المبرمة مع المقرضین ي حصلت علیھ الت

ً من بنوك تجاریة لتمویل رأس المال العامل  ). م٢٠١٣دیسمبر  ٣١في  كما ملیار لایر سعودي ١.٥( ملیار لایر سعودي  ١.٣سابقا
رھن بعض األصول الثابتة باإلضافة إلى سندات األداء، ضمانات من الشركة وشركتھا التابعة، إن ھذه التسھیالت مضمونة مقابل 

بلغ الرصید . وسندات ألمر وضمانات شخصیة من المساھم الرئیسي والتنازل عن عوائد بعض عقود المشاریع لصالح ھذه البنوك
ونم ١,٤٧٤.٣(لایر سعودي  ونملی ١,٢٩٧.٣مبلغ  م٢٠١٤دیسمبر  ٣١كما في القائم لتسھیالت المرابحة قصیرة األجل  لایر  لی

  . مرابحة على أساس سایبور زائدا ھامش متفق علیھالتحتسب مصاریف تسھیالت ). م٢٠١٣ دیسمبر ٣١سعودي كما في 
  

ي  ةموضحالحركات إن ال ةف ة قائم دفقات النقدی ى  الموحدة الت د التعكس تسھیالت المرابحة قصیرة األجل عل ذه التجدی دوري لھ
  . التسھیالت

  
  مرابحة طویلة األجلالتسھیالت  .١٧

ة  ة المحلی وك التجاری ع احد البن يقامت الشركة بإبرام اتفاقیة تسھیالت مرابحة طویلة األجل م ل ف ل  تتمث ادات مستندیتموی ة اعتم
ل شراء عدد  ١٨٠لسفن بمبلغ وقدره ادفعات مقدمة لموردي  سداد قیمةو ك لتموی اریع  ٦ملیون لایر سعودي وذل دعم المش سفن ل

ي. ركةوالعملیات البحریة الخاصة بالش ى ٢٠١٤ دیسمبر ٣١ ف درھا م، حصلت الشركة عل ة ق الغ إجمالی ون لایر  ١٦٨.٩مب ملی
 ٢٣سداد على الستحق ت والتي من خالل اتفاقیات بیع بالمرابحة) م٢٠١٣ دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ١٦٨.٩(سعودي 

إن ھذه التسھیالت مضمونة مقابل إصدار . م٢٠١٦سبتمبر  ٣٠م وتنتھي في ٢٠١١مارس  ٣١من  قسط ربع سنوي متساوي ابتداءً 
ائم . سندات ألمر والتنازل عن عوائد مشروع الخدمات البحریة لصالح البنك ي  ١٥٨.٥بلغ الرصید الق ا ف ملیون لایر سعودي كم

  . )م٢٠١٣ دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ١٥٩.٢(م ٢٠١٤ دیسمبر ٣١
  

غ ٢٠١١كما قامت الشركة خالل عام  ة بمبل وك المحلی ن أحد البن ون لایر  ٤٢م بإبرام اتفاقیة تسھیالت مرابحة طویلة األجل م ملی
ة  تحواذ الشركة التابع ل اس اح (سعودي لتموی ن الشركة). ١إیض ة م ذه االتفاقی ب ھ ة تتطل ى نسب مالی اظ عل ة و الحف ض معین بع

 ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ٣٧.٨(م ٢٠١٤ دیسمبر ٣١ملیون لایر سعودي كما في  ٣٧.٨القائم  بلغ الرصید. المالیةالتعھدات 
ى  .)م٢٠١٣ دیسمبر غ عل ذا المبل داد ھ ن  ١٢یستحق س داء م اوي ابت نوي متس ع س ارس  ٣١قسط رب ي ٢٠١٢م  ٣١م وینتھي ف
  .م٢٠١٤دیسمبر 

  
ملیون لایر سعودي  ٥٠م اتفاقیة تسھیالت مرابحة طویلة األجل من أحد البنوك المحلیة بمبلغ ٢٠١١كما أبرمت الشركة خالل العام 

ك التجاري عوائد إن ھذه التسھیالت مضمونة بالتنازل عن . لتمویل أحد مشاریع الشركة القائمة بعض مشاریع الشركة لصالح البن
مبر ٣١في  امكملیون لایر سعودي  ٤٣.٧بلغ الرصید القائم . المحلي ون ٤٣.٧(م ٢٠١٤ دیس ي  ملی ا ف ) م٢٠١٣ دیسمبر ٣١كم

ً قسط ١٥ویستحق سداد ھذا المبلغ على  ً  ا ً متساوی شھریا   . م٢٠١٤مارس  ٣١م وینتھي في ٢٠١٣ ینایر ٣١من  ابتداءً  ا
  

ً تخضع التسھیالت أعاله لمصاریف تسھیالت مرابحة حسب معدالت سایبور     .ھامش متفق علیھإلیھا  مضافا
  

 ً ل التعھدات المتعلقة بالتسھیالت البنكیة أعاله، تم تصنیف ببعض لعدم االلتزام نظرا ل  كام ة األج رصید تسھیالت المرابحة طویل
  .م٢٠١٤ دیسمبر ٣١ فيكما المطلوبات المتداولة ضمن 

  
 خرى األمتداولة المطلوبات المستحقة والمصاریف ال .١٨

 : التاليمن دیسمبر  ٣١في كما المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى تتكون المصاریف 
 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
      

  ٧٦.٨  ٢٠٦.٩ مشتریات مشاریع مستحقة
  ٤٧.٥  ٥٧.٨ مصاریف مشاریع مستحقة 

  ٠.٩  ١.٧ )٢٣إیضاح (زكاة مستحقة 
  ٢٩.٠  ٢٤.٦ مصاریف إجازات وتذاكر سفر موظفین مستحقة 

 ١٥.١ ٣٥.٣ مستحقةمصاریف تسھیالت مرابحة 
 ١٦٩.٣ ٣٢٦.٣ 
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- ١٨ - 
 

  
  عالقةالطراف ذات األمعامالت مع ال .١٩

  
ي عالقة الطراف ذات األمع الھامة المعامالت  ان ة ف مبر  ٣١واالرصدة الناتجة عنھا عن السنوات المنتھی م ٢٠١٣م و٢٠١٤دیس

  :ھي كما یلي
  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  شركة معھد التدریب الوطني السعودي للتطویر

  
ذكور أعالهخالل السنة  تعاملت الشركة مع  ة الم ذه . االطراف ذات العالق امالتان شروط ھ ین  المع ا ب ق علیھ والمصاریف متف

  :.الطرفین

  
ً ضمن  دیسمبر ٣١أطراف ذات عالقة كما في من  المستحقتم إدراج    :مما یلي ویتكون وموجودات متداولة أخرى مدفوعات مقدما

  م٢٠١٣  م٢٠١٤  
  ٤.٩  ١.٤  .م.م.ذالوطنیة القابضة والمعجل شركة 

  

  :مما یلي دیسمبر ٣١طراف ذات عالقة كما في أل المستحقیتكون 

  م٢٠١٣  م٢٠١٤  
  ٢٧.٤  ٢٨.٨  المعجل وشركاه للتورید والخدماتشركة محمد 

  ١.١  ٠.٩  شركة محمد المعجل وشركاه للسفر والسیاحة
  ٠.٤  ١.٤  المعجل لالستثمار المحدودة

  ٠.٧  -  شركة معھد التدریب الوطني السعودي للتطویر
  ٢٩.٦  ٣١.١  

  ١٠٠.٠  ١٠٠.٠  (*)المعجل لالستثمار المحدودة  -قرض حسن

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

  
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة .٢٠
  م٢٠١٣  م٢٠١٤ 

  ١٢٦.٦  ١٢٨.٦ ینایر ١الرصید في 
  ٢٠.٨  ١٧.٧ المحمل للسنة  :یضاف
 )١٨.٨( )١٨.٩( المسدد خالل السنة  :یخصم

 ١٢٨.٦ ١٢٧.٤ دیسمبر ٣١الرصید في 

  م٢٠١٣  م٢٠١٤  
  -  -  قرض حسن

  )١٠.٠(  )١.٤(  مشتریات مواد ومستلزمات مشاریع
  )٨.٠(  ٠.٢  مشتریات تذاكر سفر

  -  -  مصاریف تدریب
  )٠.٧(  -  سداد موردین

  ١.٧  -  بیع أصول ثابتة
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- ١٩ - 
 

  
 المصاریف العمومیة و اإلداریة  .٢١

  م٢٠١٣  م٢٠١٤  
  ٥٢.٥  ٤٩.١  رواتب ومكافآت الموظفین

  ٥.١  ١٣.٢  إیجارات
  ٢٧.٧  ١٩.٥  أتعاب استشاریة ومھنیة

  ٥.٤  ٣.٦  تكالیف اتصاالت ومعلومات
  ٤.١  ١.٧  رحالت عمل ومواصالت

  ٧.١  ٥.٨  مصاریف تمویل
  ١.٩  ٣.٩  أخرى

  ١٠٣.٨  ٩٦.٨  
 

 ھبة نقدیة من عائلة المعجل .٢٢
. ، قدمت عائلة المعجل ھبة نقدیة للشركة بقیمة المتحصل من بیع أراضي مملوكة للعائلة ومستغلة من قبل الشركة٢٠١٤في مایو 

 ١ملیون ریـال سعودي للفترة من  ٢.٠ملیون ریـال سعودي، وایجار أرض مدفوع مقدم بقیمة  ١٨.٠تتمثل الھبة في نقدیة بقیمة 
  .٢٠١٥مایو  ٣١إلى  ٢٠١٤یونیو 

 
 ةالزكا .٢٣

  
 :دیسمبر بشكل رئیسي من البنود التالیة ٣١في  كمایتكون الوعاء الزكوي   )أ 

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
   

  ١,٢٥٠.٠  ١,٢٥٠.٠ رأس المال
  )٩٠٢.١(  )٢,٢٢٩.٧( )الخسائر المتراكمة(

 )١,٣٢٧.٠( )٩٢٢.٤( الخسارة قبل الزكاه
 ١٠٧.٨ ١٠٩.٧  مكافأة نھایة الخدمة

  )٧٣٥.٧(  )٤١١.١(  ممتلكات وآالت ومعدات
 )٤.٣( )٣.١(  مخزون قطع غیار

  
 : المستحقةالزكاة  على رصید حركة فیما یلي ال  )ب 

 م٢٠١٣ م٢٠١٤ 
   

  ٠.٩  ٠.٩ الرصید في بدایة السنة
  ٠.٧  ٠.٨ المحمل للسنة  :یضاف
 )٠.٧( - المسدد خالل السنة  :یخصم

 ٠.٩ ١.٧ الرصید في نھایة السنة
 
 الوضع الزكوي  )ج 

 
دیسمبر  ٣١حتى  ٢٠٠٧نوفمبر  ١٠وللفترة من  ٢٠٠٧حتى عام للسنوات  واقراراتھا الزكویةالمالیة  قوائمھاقد قدمت الشركة ل

 ةالنھائی ةالزكویالربوط إن . ٢٠٠٦دیسمبر  ٣١ حتىالنھائي  الزكوي الربطعلى  لتحصقد لمصلحة الزكاة والدخل وم ٢٠١٣
 .مصلحة الزكاة والدخل قبلمن  المراجعةقید زال توال  بعد امنھ لم یتم االنتھاء ٢٠١٣حتى عام  ٢٠٠٧السنوات من لشركة عن ل

 
وقد حصلت  م٢٠١٣ دیسمبر ٣١المنتھیة في  السنة حتى علیھاالمستحق ودفع اقراراتھا الزكویة بتقدیم  لقد قامت الشركة التابعة

ولم یتم االنتھاء . م٢٠٠٥النھائي حتى عام  على الربط الزكوي الشركة التابعة حصلت. على شھادات الزكاة واإلیصاالت الرسمیة
  .مصلحة الزكاة والدخل قبلمن  المراجعةتزال قید حیث أنھا ال  م٢٠١٣حتى  م٢٠٠٦للسنوات من  ةالنھائی الربوط الزكویةمن 
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- ٢٠ - 
 

  
  رأس المال .٢٤

مدفوع بالكامل ومقسم إلى  ،م٢٠١٣ دیسمبر ٣١ و  م٢٠١٤ دیسمبر ٣١ملیار لایر سعودي كما في  ١.٢٥یبلغ رأس مال الشركة 
  .ریاالت سعودیة ١٠سھم، قیمة السھم االسمیة  ارملی ١.٢٥

  
  االحتیاطي النظامي .٢٥

ً لمتطلبات نظام الشركات بالمملكة العربیة السعودیة والنظام  تكوین احتیاطي نظامي بنسبة، فإن على الشركة  للشركة األساسي طبقا
  .ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع. من رأس المال% ٥٠االحتیاطي ھذا یبلغ للعام حتى من صافي الربح % ١٠
  

سمبر دی ٣١جزء من الخسائر المتراكمة كما في  تغطیةم، ٢٠١١دیسمبر  ١٧ المنعقد بتاریخفي اجتماعھ الشركة مجلس إدارة قرر 
الموافقة بالفعل  تتمو. م٢٠١٠دیسمبر  ٣١ملیون لایر سعودي في  ١١٩.٧االحتیاطي النظامي الذي بلغ رصید من خالل  م٢٠١١

  .للمساھمین على ھذه القرار في الجمعیة العامة
  

  ةاإلیجار التشغیلیعقود  .٢٦
 تتنوع. واسطول من السیارات الموظفینالمكاتب والمستودعات وسكن المصنع و في تتمثلمختلفة  یةالشركة عقود إیجار تشغیل لدى

ً  تزید أو ثابتة إما اإلیجار مدفوعات تكون. سنوات ١٠لمدة  تجدیدسنة قابل للفترة أولیة لمدة من عقود اإلیجار   لتعكس سنویا
ملیون لایر سعودي  ١٩.٩ مبلغ م٢٠١٤دیسمبر  ٣١للسنة المنتھیة في التشغیلیة  للعقود اإلیجارمصروف  بلغ. السوق إیجارات

 ).سعودي لایر ١٩.٩: م٢٠١٤دیسمبر  ٣١(
 

  :على النحو التالي القائمة عقود اإلیجار التشغیلیةالتزامات مقابل دفعات لالشركة  لدىدیسمبر  ٣١في كما 
  م٢٠١٣  م٢٠١٤  
      

  ٩.٤  ١٧.٧  خالل سنة واحدة
  ١٧.٠  ٢٤.١  من سنتین الى خمس سنوات

  ١٨.٨  ١٦.٠  خمس سنواتأكثر من 
  ٤٥.٢  ٥٧.٨  
  

ً  عقدت ،٢٠١٣خالل عام  أكتوبر  ١٠لفترة تنتھي  المقار ت، حیث استأجرمقار المركز الرئیسيلبیع وإعادة تأجیر  الشركة اتفاقا
  .ملیون لایر ٨.٠ملیون لایر وایجار مقدم بقیمة  ٣٠.٠تضمن المتحصل من البیع نقدیة بمبلغ  .٢٠٢٢

  
  محتملةالمطلوبات اللتزامات واال .٢٧

  : دیسمبر ٣١لدى المجموعة، االلتزامات والمطلوبات المحتملة التالیة كما في 
  م٢٠١٣  م٢٠١٤  

  -  -  ةاعتمادات مستندی
  ٦٢٨.٨  ٢٠٩.٩  خطابات ضمان

  
  .)ال شيء: ٢٠١٣( م٢٠١٤ دیسمبر ٣١كما في  رأسمالیة مستقبلیة لدى الشركة نفقاتیوجد  ال

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

  .لنھائیة لھذه اإلجراءات القانونیة في الوقت الحاليوخسارتھا، وبالرغم من ذلك، فال یمكن توقع النتیجة ا

 موجودات محتملة .٢٨
الناتجة من إنھاء أو انتھاء العقود، والتي تنوي الشركة السعي بجدیة  اإلجراءات القانونیة األخرىلدى الشركة عدد من المطالبات و

إن إجمالي . ئم، على أساس كل حالة على حدهلتحصیلھا من خالل اإلجراءات القانونیة والتحكیم والطرق األخرى، حسب المال
ً  بلغت اإلجراءات القانونیة األخرىالمبالغ المقدرة للمطالبات و تم . بتاریخ قائمة المركز المالي الموحد ملیار لایر سعودي ١.٢ تقریبا

مستشاریھا الفنیین إخطار الشركة من قبل مستشاریھا القانونیین أن ھناك احتمال كبیر لنجاح ھذه الحاالت، وكذلك أكد 
المتخصصین أن ھناك احتمال كبیر، بعد مراعاة تكالیف االسترداد، الرسوم، الدعاوي المضادة واألضرار المقتطعة أن یتم استرداد 

ورغم ذلك، فإنھ من غیر العملي تقدیر األثر المالي  .نسبة كبیرة من المبلغ اإلجمالي كنتیجة لھذه اإلجراءات على فترة من السنین
  .الموحدة صافي التدفق النقدي المحتمل تحصیلھ كما بتاریخ القوائم المالیةل
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  مبالغ متنازع علیھا أخرى .٢٩

تجاوز ت متنازع علیھامبالغ  والدفعات المقدمة من العمالء ،فواتیرلم یصدر بھا التي یرادات اإلمدینة، المحتجزات الو ذممالتتضمن 
 بتاریخ المركز المالي. ھا أو تم انھائھازانجا مشاریع تم في إطار عقود ةمنجز لاعمأب ةتعلقم ملیون لایر سعودي ٣٠٠قیمتھا 
، ولذلك فإن اإلجراءات القانونیةمن غیره لتحكیم أو لأنھا تخضع ل، تم تكوین مخصص مقابل تلك المبالغ بالكامل، حیث الموحد

  . نتائجھا غیر مؤكده

  خسارة السھم .٣٠
على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة  للسنة وذلك بتقسیم صافي الخسارة السنةخسارة تم احتساب خسارة السھم من صافي 

  .م٢٠١٣ دیسمبر ٣١م و٢٠١٤ دیسمبر ٣١ملیون سھم كما في  ١٢٥والبالغة 
 

  قطاعیةالمعلومات ال .٣١
  .واحد للمقاوالت وتمارس الشركة وشركتھا التابعة حالیا نشاطھا في المملكة العربیة السعودیة رئیسي للمجموعة قطاع تشغیلي

  
 األدوات المالیة وإدارة المخاطر .٣٢

استثمارات،  تتضمن األدوات المالیة المدرجة في قائمة المركز المالي بشكل رئیسي النقد وما في حكمھ، ذمم مدینة تجاریة وأخرى،
  .طویلة األجلتسھیالت مرابحة ذمم دائنة، مطلوبات أخرى، و تسھیالت المرابحة قصیرة األجل، 

  
 مخاطر االئتمان 

بلغ رصید الذمم المدینة  .ھي عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بالتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة
من مجموع الذمم % ٧٢.٧ملیون لایر سعودي، والتي تمثل  ١٣٤.٧والمحتجزات التجاریة من خمس عمالء رئیسیین حوالي 

تم إیداع النقد وما في حكمھ لدى بنوك محلیة وعالمیة ذات . )٧إیضاح (م ٢٠١٤ دیسمبر ٣١والمبالغ المحتجزة المدینة كما في 
في السوق المحلي وأطراف ذات عالقة وقد تم  بعمالءالذمم المدینة التجاریة واألخرى بشكل رئیسي تتعلق . رتفعتصنیف ائتماني م

  .القابلة لالستردادبالقیمة المقدرة إظھارھا 
  

 مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت
. لعموالت السائدة في السوق على المركز المالي والتدفقات النقدیةھي التعرض لمخاطر متعددة تتعلق بتأثیر التغیرات في أسعار ا

تتعلق المخاطر التي تواجھھا بشأن التغیرات في أسعار العموالت السائدة بالسوق بشكل أساسي، والقروض قصیرة األجل 
بمراقبة التغیرات في أسعار  تقوم اإلدارة. تخضع كل القروض إلعادة التسعیر بشكل منتظم. والقروض طویلة األجل بعمولة عائمة

 ً   .العموالت وتعتقد أن تأثیر مخاطر القیمة العادلة والتدفقات النقدیة ألسعار العموالت التي تتعرض لھا المجموعة لیس جوھریا
  

 مخاطر العمالت
معامالت المجموعة  إن. المخاطر الناجمة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة ھي

تتم إدارة . جوھریةغیر  األخرى المعامالت األخرى بالعمالت األجنبیةتعتبر . األساسیة ھي باللایر السعودي والدوالر األمریكي 
  .مخاطر العمالت على أساس منتظم

  
 مخاطر السیولة

تنتج مخاطر السیولة عند . المتعلقة باألدوات المالیةھي مخاطر عدم مقدرة المنشأة على توفیر األموال الالزمة للوفاء بالتزاماتھا 
تدار مخاطر السیولة وذلك بمراقبتھا بانتظام للتأكد من توفر . عدم القدرة على بیع أصل مالي بسرعة وبمبلغ یقارب قیمتھ العادلة

  .السیولة الكافیة للوفاء بااللتزامات المستقبلیة للمجموعة
  

للحصول / مع البنوك المقرضة للشركة، فان الشركة بحاجة لموافقة ھذه البنوك لالستفادة  ٢٠١٢یولیو نتیجة للترتیبات المتخذة في 
  .على أرصدتھا البنكیة في تلك البنوك 

  

   



 )شركة مساھمة سعودیة(شركة مجموعة محمد المعجل 
  )تتمة( – إیضاحات حول القوائم المالیة الموحدة

 م٢٠١٤ دیسمبر ٣١المنتھیة في  للسنة
   )بمالیین الریاالت السعودیة(

- ٢٢ - 
 

  
 تتمة -األدوات المالیة وإدارة المخاطر .٣٢
  

 القیمة العادلة 
ھي القیمة التي یتم بموجبھا تبادل أصل أو سداد التزام ما بین أطراف راغبة في ذلك وتتم بنفس شروط التعامل مع األطراف 

الموجزة الموحدة المرفقة للمجموعة على أساس طریقة التكلفة التاریخیة، باستثناء  األولیةوحیث یتم إعداد القوائم المالیة . األخرى
المتاحة للبیع بقیمتھا العادلة من خالل حقوق الملكیة، فإنھ یمكن أن تنتج فروقات بین القیمة الدفتریة وتقدیرات  تقییم األوراق المالیة

  .عن قیمتھا الدفتریة جوھریاتعتقد اإلدارة أن القیمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة للمجموعة ال تختلف . القیمة العادلة

    
 أرقام المقارنة .٣٣
  .الحالیة سنةبویب بعض أرقام المقارنة لتتماشي مع عرض أرقام الت إعادةتم 
  
  

  اعتماد القوائم المالیة .٣٤
 .م٢٠١٥فبرایر  ٢٤ھـ الموافق ١٤٣٦جمادى األول  ٦في  اإلدارةمجلس  من قبلالمالیة القوائم ھذه  اعتمادتم 
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