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 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
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 التكوین والنشاط -۱
مسجلة في المملكة العربیة شركة مساھمة سعودیة ھي ("الشركة" أو "الشركة األم") شركة الكابالت السعودیة 

 م.۱۹۷٦أبریل  ۲۷ھـ الموافق ۱۳۹٦ربیع الثاني  ۲۷بتاریخ  ٤۰۳۰۰۰۹۹۳۱بموجب السجل التجاري  السعودیة
 

في مجال تصنیع وتورید الكابالت الكھربائیة وكابالت تتمثل أنشطة المجموعة ("الشركة األم" و "شركاتھا التابعة") 
زاول المجموعة كما ت .االتصاالت والقضبان النحاسیة واللدائن البالستیكیة والبكرات الخشبیة  المنتجات المتعلقھ بھا

لكترونیة ومنتجات تقنیة المعلومات ولوازمھا المنتجات اإلوزیع وتزوید الكابالت ونشاطھا في مقاوالت وتجارة وت
 التكمیلیة.

 في العنوان التالي: للشركة یقع المكتب المسجل
 شركة الكابالت السعودیة 

 ۲۱٤۹۱، جدة ٤٤۰۳ص. ب 
 المملكة العربیة السعودیة

 
 مطلوبات، ونتائج أعمال الشركات التابعة التالیة:موجودات،  ،األولیة الموحدةالقوائم المالیة  تتضمن

 نسبة الملكیة بلد التأسیس األنشطة الرئیسیة إسم الشركة
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   

     محلیة:
شركة الكابالت السعودیة للتسویق 

 المحدودة
شراء و بیع الكابالت 
الكھربائیة والمنتجات 

 بھا ةالمتعلق

المملكة العربیة 
 السعودیة

۱۰۰% ۱۰۰% 

شركة ماس لمشاریع الطاقة 
 واالتصاالت المحدودة

الجاھزة  مشاریع الطاقة
 لالستخدام واالتصاالت

المملكة العربیة 
 السعودیة

۱۰۰% ۱۰۰% 

شركة مراكز ماس لتوزیع األدوات 
 الكھربائیة المحدودة

خدمات توزیع الطاقة 
 الكھربائیة واالتصاالت

المملكة العربیة 
 السعودیة

۱۰۰% ۱۰۰% 

     دولیة:
ماس كابلو یاتیریم وتیجارات أنونیم 

 شیركاتي 
(سابقاً  شركة قابضة

 شركة ماس القابضة)
 %۱۰۰ %۱۰۰ تركیا

دمیریر كابلو تسیسلیري ساناي 
 وتیجارات أنونیم شیركاتي 

تورید وتجارة صناعة و
 الكابالت الكھربائیة

 %۱۰۰ %۱۰۰ تركیا

س انترناشیونال ترادینج شركة ما
 المحدودة (ال تمارس نشاط)

 %۱۰۰ %۱۰۰ ایرلندا التجارة الدولیة

شركة الكابالت السعودیة (اإلمارات 
العربیة المحدودة) ذات مسئولیة 

 محدودة

بیع الكابالت والمنتجات 
 بھا ةالمتعلق

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

۱۰۰% ۱۰۰% 

سولت سیھازالي المسان 
 والكتریمكانك سان وتیك أي اس

وتورید العدد  تصنیع
 االكترونیة والبضائع

 ٪۹٤ %۹٤ تركیا

المسان ایدین والت أي ان تیك سان 
 وتیك اس ایھ

تصنیع وتوزیع العدد 
 االكترونیة والبضائع

 ٪۹٤ %۹٤ تركیا
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 التكوین والنشاط (تابع) -۱
 الملكیة:بطریقة حقوق المحاسبة عنھا  المجموعة االستثمارات التالیة التي یتملدى  سبتمبر ۳۰كما في 

 
 نسبة الملكیة بلد التأسیس األنشطة الرئیسیة إسم الشركة

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦   
شركة میدال كابلز المحدودة دبلیو 

 ال ال
الموصالت والمنتجات 

 بھا ةالمتعلق
 %٥۰ %٥۰ البحرین

شركة زكا العالمیة لتقنیة 
 المعلومات

ظمة المعلومات تطبیق أن
 وخدمات الشبكات

المملكة العربیة 
 السعودیة

۲٥% ۲٥% 

تنتھي السنة المالیة للشركات التابعة والشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة بنفس تاریخ نھایة السنة المالیة 
 للشركة األم.

 
 أسس اإلعداد -۲

 المطبقةالمحاسبیة المعاییر  )أ(
ة علیھا في المملكة العربیة السعودیوفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف الموحدة األولیة تم إعداد القوائم المالیة 

 وتمشیاً مع معیار التقاریر المالیة األولیة الصادر عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.
 

على ة الموحدة األولییة مالال تتضمن القوائم القد ال تكون النتائج األولیة مؤشراً للنتائج السنویة للمجموعة. 
الالزمة لھا في القوائم المالیة الكاملة المعدة وفقاً للمعاییر المتتعارف علیھا في جمیع المعلومات واإلیضاحات 

ھذه القوائم المالیة األولیة  الموحدة مقرونة مع القوائم المالیة یجب أن تتم قراءة المملكة العربیة السعودیة و
 .السنویة المراجعة للمجموعة

 
 أسس القیاس   )ب(

المتاحة  باستثناء االستثماراتالتكلفة التاریخیة،  المرفقة علي أساسالموحدة األولیة تم إعداد ھذه القوائم المالیة 
للبیع واألدوات المالیة المشتقة والتي تظھر بالقیمة العادلة، وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم 

 ).۳(إیضاح رقم . االستمراریة
 

 أسس توحید القوائم المالیة )ج(
األولیة  الموحدة القوائم المالیة األولیة للشركة األم وشركتھا التابعة كما ھو مبین في  تشمل القوائم المالیة

 ) أعاله. ۱اإلیضاح رقم (
 

 الشركات التابعة 
الشركات التابعة ھي منشآت تسیطر علیھا المجموعة. وتتوفر السیطرة عندما یكون للمجموعة القدرة على 

والتشغیلیة للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتھا. وعند تقییم السیطرة، تؤخذ التحكم في السیاسات المالیة 
باالعتبار حقوق المجموعة في العائد من الشركة المستثمر فیھا و قدرتھا على التأثیر على ذلك العائد من خالل 

مالیة ضمن القوائم القدرة سیطرتھا على الشركة المستثمر فیھا. یتم إدراج القوائم المالیة للشركات التابعة 
األولیة  الموحدة من تاریخ السیطرة حتى تاریخ توقف السیطرة. یتم إستبعاد كافة األرصدة الداخلیة للمجموعة 
والمعامالت المالیة الناتجة من المعامالت بین الشركة األم وشركاتھا التابعة والمعامالت بین الشركات التابعة 

المالیة األولیة  الموحدة. وكذلك یتم إستبعاد أي أرباح أو خسائر غیر محققة  وبعضھا البعض، عند إعداد القوائم
 ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة عند توحید القوائم المالیة.
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 أسس توحید القوائم المالیة (تابع)  ج)(

 
 غیر المسیطرة حقوق الملكیة

تتمثل الحصص غیر المسیطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ الشركة بھا والتي تقاس 
بالحصة التناسبیة في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة. ویتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص 

 غیر المسیطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.   
 

  عملة العرض والنشاط )د(
 تم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة  الموحدة باللایر السعودي الذي یمثل عملة العرض والنشاط للمجموعة

 تم تقریب جمیع البیانات المعروضة باللایر السعودي ألقرب ألف، إال إذا ذكر غیر ذلك. .والشركة األم
 

 م والتقدیراتاحكإستخدام األ )ه(
األولیة  الموحدة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقدیرات واإلفتراضات التي قد یتطلب إعداد القوائم المالیة 

للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. قد تختلف  یق السیاسات وعلى المبالغ المدرجةتؤثر في تطب
 .النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیرات

 
التعدیالت التي تترتب عنھا مراجعة  أساس مستمر. ھا علىتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة ب

 في فترة المراجعة والفترات المستقبلیة التي تتأثر بھذه التعدیالت. یتم إظھار أثرھا التقدیرات المحاسبیة
 

 :اإلدارة كما یلي فیما یلي معلومات حول المجاالت الھامة لتقدیرات
 

 التجاریة الذمم المدینةإنخفاض قیمة 
عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن  التجاریة المدینةیتم تكوین مخصص لالنخفاض في قیمة الذمم 

المجموعة لن تكون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة لالتفاقیة. إن الصعوبات 
الس أو إعادة الھیكلة المالیة، والعجز المالیة الكبیرة التي تواجھ العمیل، وامكانیة دخول العمیل في مرحلة إف

أو التأخر في السداد تعتبر جمیعھا مؤشرات على وجود دلیل موضوعي لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة 
، لفردیة الھامةنسبة للمبالغ غیر االتجاریة. بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أساس فردي. وبال

تم تقییمھا بشكل جماعي، ویتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنیة وفقاً ولكنھا متأخرة، فی
 .لمعدالت االسترداد السابقة

 
 الحركة  مخصص أصناف مخزون متقادم و بطيء

تقوم اإلدارة بتكوین مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة. وتستند تقدیرات صافي القیمة االستردادیة 
أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه التقدیرات باالعتبار التقلبات في للمخزون على 

األسعار أو التكالیف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن 
 .ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة السنة
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 )أسس اإلعداد (تابع  -۲
 

 إستخدام األحكام والتقدیرات (تابع) )ه(
 

 الموجودات الغیر مالیةنخفاض في قیمة اإل
فیما إذا كان ھناك أي خسائر نتیجة االنخفاض في قیمتھا بما فیھا الشھرة یتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة 

تم تكون قابلة لالسترداد. ویكلما كانت األحداث أو التغیرات في الظروف تشیر إلى أن القیمة الدفتریة قد ال 
وحدة تولید  أونخفاض في القیمة (إن وجدت) بالقیمة التي تتجاوز فیھا القیمة الدفتریة لألصل إثبات خسارة اإل

قیمتھا القابلة لالسترداد.  القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل بعد خصم تكالیف البیع والقیمة النقد 
ام أیھما أعلى. یتم تجمیع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حیث یوجد تدفقات نقدیة مستقلة المتبقیة لالستخد

ھا وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قیمت ةالشھریتم مراجعة الموجودات غیر المتداولة بخالف قابلة للتحدید. 
الحقاً عكس خسارة  وذلك الحتمالیة عكس االنخفاض في القیمة بتاریخ كل قائمة مركز مالي. وعندما یتم

االنخفاض في القیمة، یتم زیادة القیمة الدفتریة لألصل أو وحدة تولید النقد إلى التقدیر المعدل لقیمتھا القابلة 
لالسترداد، ولكن القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا یجب أن ال تتجاوز القیمة الدفتریة التي كان من الممكن 

دھا لم یتم تسجیل أي خسارة لالنخفاض في قیمة الموجودات أو وحدة تولید النقد تحدیدھا، والتي فیما لو تم تحدی
تم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القیمة كإیرادات مباشرة في قائمة الدخل  في السنوات السابقة. وي

 .للشھرةالموحدة. ال یتم عكس خسائر االنخفاض في القیمة التي تم إدراجھا 
 

حدید تنویة في حالة وقوع أحداث أو تغیرات في الظروف تشیر إلى انخفاض محتمل. تقوم الشركة بمراجعة س
استخدام التقدیرات متضمنة التدفقات النقدیة المستقبلیة للمشاریع القیمة اإلستردادریة للموجودات یتطلب 

دیسمبر  ۳۱واألحداث المستقبلیة األخرى، قد یكون لھذه التقدیرات تأثیر جوھري على تلك القیم كما في 
 م والمبلغ المتعلق باالنخفاض في القیمة.۲۰۱٦

 
 تكلفة إنجاز المشاریع

كجزء من تطبیق طریقة نسبة االنجاز على محاسبة العقود، یتم تقدیر تكلفة انجاز المشاریع. وتتضمن ھذه 
زامات التعاقدیة بااللت التقدیرات (من بین بنود أخرى) تكلفة اإلنشاء، وأوامر التغییر من المقاولین، وتكلفة الوفاء

األخرى للعمالء. تتم مراجعة ھذه التقدیرات على فترات منتظمة. أیة تغییرات الحقة في التكلفة المقدرة لإلنجاز 
 قد تؤثر على نتائج الفترات الالحقة.

كن إیرادات یمإلى الحد الذي یكون من المحتمل أن ینتج عنھا كإیرادات عند تاكیدھا العقود  تغیراتیتم إدراج 
قیاسھا بشكل موثوق. إن ھذا یتطلب حكم اإلدارة بناءاً على خبرتھا السابقة و تطبیقھا لشروط العقد و العالقات 

 مع أصحاب العقد و مرحلة المفاوضات التي تم التوصل إلیھا.
 
 طالبات العقودم

ي كتعویضات تكالیف لم تدرج ف المطالبة ھي المبلغ الذي یسعى المقاول لتحصیلھ من العمیل أو أي طرف آخر
سعر العقد. قد تنشأ المطالبة، بسبب تأخر العمالء و تكلفة اإلطالة وتكلفة تسریع المشروع وأخطاء البرنامج 

 إن قیاس مبالغ اإلیرادات الناشئة عنفي المواصفات أو التصمیم واالختالفات المتنازع علیھا في عقد العمل. 
لتالي، باعتمد ذلك على نتائج المفاوضات. وغالباً ما یحالة عدم التیقن، ومستوى عال من المطالبات یخضع ل

 یتم فقط إدراج المطالبات في بند إیرادات العقود وذلك عندما یقبل العمیل بالمبلغ ویمكن قیاسھ بشكل موثوق. 
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 للممتلكات والمعداتاألعمار اإلنتاجیة 
قدیر تحدید ھذا التھالك. یتم ستتحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب اإل

عتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض لھ ھذه الموجودات. وتقوم بعد األخذ با
الك (إن ھستر اإلنتاجیة سنویاً ویتم تعدیل التغیر في مصروفات اإلاإلدارة بمراجعة القیمة المتبقیة واألعما
 وجدت) في الفترات الحالیة والمستقبلیة.

 الخسائر المتراكمة واإلستمراریة -۳
ملیون لایر  ٥۳٫٦۷خسارة بلغت  صافي تكبدت المجموعةم، ۲۰۱٦ سبتمبر  ۳۰المنتھیة في  خالل التسعة شھور

ملیون لایر سعودي  ۳٥٥٫۸۹ملیون لایر سعودي) وبلغت خسائرھا المتراكمة  ۹٫۹۱م: ۲۰۱٥سبتمبر  ۳۰سعودي (
 سبتمبر ۳۰(من رأسمال الشركة  %٤٦٫۸۳ملیون لایر سعودي) والتي تمثل  ۳۷۷٫۲٥م: ۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰(

 على القروضإجمالي التزامات  بلغ تاریخ المیزانیة العمومیة ، كما فيعالوة على ذلك .)%٤۹٫٦۳م: ۲۰۱٥
تشیر ھذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوھریة قد تؤدي إلى وجود  سعودي. ملیار لایر ۱٫۱۲المجموعة 

شكوك حول قدرة المجموعة على االستمرار. قامت اإلدارة بعمل تقییم داخلي وخطط شاملة لدعم قدرة المجموعة 
اإلضافة بستمرار في األعمال في المستقبل القریب التشغیلیة والتي سوف توفر الموارد الكافیة لإل أھدافھاعلى تحقیق 
لھا العامل رأسماوالتي سوف تساعد المجموعة على الوفاء بالتزاماتھا وبمتطلبات الموارد المالیة الكافیة إلى توفیر 
 تم  إعداد ھذه القوائم المالیة الموحدة وفقاً لمفھوم اإلستمراریة. وعلیھالمالیة عند وحال إستحقاقھا.  وارتباطاتھا

 
، تمكنت جھات مقرضةم وبعد توقیع اتفاقیة إعادة الھیكلة مع أربعة ۲۰۱٦فبرایر  ۲۳وبالرغم من ذلك فإنھ بتاریخ 

الدفعة األخیرة  سنوات تنتھي بسداد ۷ملیون لایر سعودي على فترة  ۷۸۹المجموعة من تأجیل سداد دیونھا البالغة 
 ۷۸۹في التدفقات النقدیة الخارجة المطلوبة من إنخفاض وبناًء على ذلك، نتج ). ۱۱م (إیضاح ۲۰۲۲بنھایة دیسمبر 

م ۲۰۱۷ملیون لایر سعودي خالل عام  ۲۲٤م و ۲۰۱٦عام  خاللملیون لایر سعودي  ۸٤ملیون لایر سعودي إلى 
 ).۱۱(إیضاح 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة -٤
تم تطبیق السیاسات المحاسبیة المبینة أدناه بشكل ثابت على جمیع الفترات المعروضة في القوائم المالیة األولیة   

 الیة.الح الفترةتم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض  الموحدة.
 

 النقد وما في حكمھ  )أ(
یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجاریة لدى البنوك واالستثمارات األخرى 

ون د للمجموعةقصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة 
 . أي قیود

 



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۱۱ 
 

 ٤-     ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)
 

 التجاریة الذمم المدینة )ب(
بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالدیون المشكوك في تحصیلھا.  التجاریة تظھر الذمم المدینة

ویتم تكوین مخصص بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل موضوعي یشیر إلى عدم مقدرة المجموعة 
ھا دعلى تحصیل المبالغ المستحقة وفقاً للشروط األصلیة للذمم المدینة. ویتم شطب الدیون المعدومة عند تحدی

مقابل المخصصات المتعلقة بھا. ویتم تحمیل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة. وأي إستردادات الحقة 
 .الموحدة األولیة قائمة الدخللمبالغ الذمم المدینة والتي تم شطبھا سابقاً تضاف إلى 

 
 المخزون )ج(

دام طریقة أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باستخ القابلة للتحققیتم قیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة 
وتتضمن التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لشراء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو التحویل  .المتوسط المرجح

 والتكالیف األخرى التي یتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة.
 

صنیع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكالیف اإلنتاج المباشرة على في حالة المخزون المصنع وتحت الت
 أساس الطاقة التشغیلیة العادیة.

 
من سعر البیع التقدیري خالل السیر االعتیادي لألعمال بعد خصم تكالیف  تتكون صافي القیمة القابلة للتحقق

متقادم لمخزون اللاالنتاج االضافیة لإلكمال ومصروفات البیع والتوزیع. ویتم تكوین مخصص (عند اللزوم) 
 من المواد الغیر معدنیة. وبطيء الحركة والتالف

 
 اإلستثمارات )د(

 ة حقوق الملكیة االستثمار في شركات مستثمر فیھا بطریق )۱(
شتركة مإن اإلستثمارات في الشركات المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة والتي تمارس الشركة سیطرة 

تم تعدیلھا یات اإلستثمار مبدئیاً بالتكلفة وعلیھا یتم إثباتھا بطریقة حقوق الملكیة، والتي یتم بموجبھا إثب
 وفیما یخص موجودات الشركة المستثمر فیھا.بعد ذلك وفقاً للتغیر في حصة المجموعة في صافي 

تقوم المجموعة بتسجیل حصتھا في صافي الدخل ضمن  أو الكیانات الخاضعة للسیطرة الشركات المنتسبة
ویتم احتساب حصتھا في الحركة بعد شراء االحتیاطیات مباشرة في قائمة التغیرات  قائمة الدخل الموحدة.

 جیل توزیعات األرباح عند اإلعالن عنھا.یتم تس في حقوق الملكیة للمجموعة
 

 اإلستثمار في األوراق المالیة (اإلستثمارات المتاحة للبیع) )۲(
یتم تصنیف اإلستثمارات في األدوات المالیة وفقاً لنیة المجموعة بالنسبة لھذة اإلستثمارات. تظھر األدوات 

منھا ضمن قائمة حقوق  والخسائر غیر المحققةتظھر األرباح لمتاحة للبیع بالقیمة العادلة، والمالیة ا
عندما ال یمكن تحدید القیمة العادلة لھا بشكل مباشر فیتم تقییم األدوات المالیة بالتكلفة. یتم الملكیة. و

الة باإلنخفاض غیر المؤقت في قیمتھا في ح تخفیض القیمة الدفتریة لكافة اإلستثمارات واألدوات المالیة
فاض قي القیمة فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقاً في حقوق الملكیة یتم اإلستبعاد أو اإلنخ

 إدراجھا في قائمة الدخل األولیة  الموحدة للفترة.
 

یتم تحدید القیمة العادلة بالرجوع للقیمة السوقیة. وفي حالة عدم توافر القیمة العادلة، یتم إعتبار التكلفة 
 من توزیعات األرباحإیرادات یتم قید  فیھ من أجل تحدید القیمة العادلة. القیاص األساس والموثوق

 اإلستثمارات عند اإلعالن عن توزیع األرباح.
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۱۲ 
 

 ٤-     ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)
 

 اآلالت والمعدات والممتلكات  )ه(
اض والخسارة المتراكمة لالنخف ھالك المتراكمستیتم قیاس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإل

. تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل. یتم رسملة تكالیف التمویل للقروض التي إن وجدت في القیمة
استخدمت مباشرة لتمویل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنیة الالزمة الستكمال تلك الموجودات وإعدادھا 

 .لالستخدامات المحدد لھا
 
م رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتصادیة المستقبلیة الكامنة في بند الممتلكات واآلالت یت

 عند تكبدھا. األولیة  الموحدة والمعدات. ویتم قید جمیع النفقات األخرى في قائمة الدخل
 

على مدى األعمار اإلنتاجیة المقدرة ھالك على قائمة الدخل واحتسابھ بطریقة القسط الثابت ستیتم تحمیل اإل
 :لكل بند من الممتلكات واآلالت والمعدات. وفیما یلي األعمار اإلنتاجیة المقدرة للموجودات التي سیتم إھالكھا

 عدد السنوات 
 ٥۰ – ۱٥ مباني 

 ۲۰ – ٤ آالت ومعدات
 ۱۰ – ٤ أثاث ومفروشات

 
 أعمال رأسمالیة قید التنفیذ

الرأسمالیة قید التنفیذ كافة التكالیف المباشرة وغیر المباشرة المتعلقة بمشاریع تحت التنفیذ والتي تمثل األعمال 
 یتم رسملتھا كممتلكات ومعدات حین اكتمال ھذه المشاریع.

 
 اإلستثمارات العقاریة )و(

 أسمالیةقیمتھا الرریة / أو لرفع غرض الحصول على عوائد إیجاحتفاظ بھا لالعقارات التي یتم اإلیتم تسجیل 
ائر وخس بعد خصم اإلستھالك المتراكم ستثمارات العقاریة بسعر التكلفةوتدرج اال .كإستثمارات عقاریة

ھو ویتم استھالك االستثمارات العقاریة على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھا  .اإلنخفاض في القیمة، إن وجدت
 سنة. ٥۰

 
یتم احتسابھا على أساس الفرق بین صافي المتحصل (ناتجة من بیع العقارات  یتم إثبات أي أرباح أو خسائر

 للفترة التي تم فیھا بیع العقار. الموحدة ضمن قائمة الدخل األولیة من البیع والقیمة الدفتریة لألصل) 
 
 الضریبة المؤجلة )ز(

ین المؤجلة عن طریق الفرق بیتم اإلعتراف بضرائب الدخل تطبق الضریبة المؤجلة على العملیات األجنبیة. 
الموجودات والمطلوبات في القوائم المالیة للشركات التابعة وعلى األسس الضریبیة التي تستخدم في إحتساب 
الربح الخاضع للضریبة ویتم المحاسبة عنھا بطریقة المركز المالي. یتم إثبات المطلوبات الضریبیة المؤجلة 

ضریبة ویتم إثبات الموجودات الضریبیة المؤجلة لجمیع الفروق المؤقتة لجمیع الفروقات المؤقتة الخاضعة لل
القابلة للخصم عندما یكون من المحتمل أن األرباح الخاضعة للضریبة ستكون متاحة مقابل تلك الفروق المؤقتة 

 القابلة للخصم التي یمكن اإلستفادة منھا.
 

المؤجلة بتاریخ كل قائمة مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي تتم مراجعة القیم الدفتریة للموجودات الضریبیة 
لم یعد فیھ من المحتمل توفر ربح خاضع للضریبة كافي یسمح باستغالل جمیع او جزء من الموجودات الضریبیة 

 المؤجلة.
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 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)     -٤
 

 الموجودات غیر الملموسة )ح(
 

 الشھرة )أ
الفائض من تكلفة اإلستثمار عن حصة المجموعة في صافي القیمة العادلة لموجودات تتمثل الشھرة في 

تظھر بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض في القیمة إن وجد. ثمر فیھا كما بتاریخ اإلستحواذ والشركة المست
ان لتحدید ما إذا ك وال یتم إطفاء الشھرة بل یتم مراجعتھا من حیث اإلنخفاض في القیمة بشكل سنوي.

مما  الفترةأي مؤشر موضوعي على اإلنخفاض في القیمة أو أحداث وتغیر في الظروف خالل ھناك 
 .الفترةر إلى إنخفاض القیمة الدفتریة الذي یتطلب تقییم للشھرة خالل یشی

 
لخسارة ا، یتم إدراج المبلغ العائد لمبلغ الشھرة في عملیة تحدید الربح أو عند استبعاد أحد الشركات التابعة

 عن االستبعاد.
 

 البحث والتطویر تكالیف )ب
 في الفترة التي یتم تكبدھا. الموحدة األولیة یتم إدراج تكالیف البحث والتطویر على قائمة الدخل 

 
تشتمل أنشطة التطویر على تحویل نتائج أنشطة البحوث إلى خطة او تصمیم لمنتجات أو خدمات أو 

كبیر على المنتجات أو الخدمات أو اآللیات الحالیة بغض النظر عن آلیات تكنولوجیة جدیدة أو لتحسین 
لفترة تكالیف ا تكبدھا ضمنتكالیف التطویر عند تم إدراج الغرض سواء كانت للبیع أو لالستخدام. وی

. ویمكن رسملة تكالیف التطویر فقط عند استیفاء جمیع الشروط األولیة الموحدة وتحمل على قائمة الدخل
 التالیة:

 
تحدید واضح للمنتج أو العملیة وإمكانیة فصل وقیاس التكالیف المرتبطة بالمنتج او العملیة بطریقة  •

 موثوقة.
 إنشاء الجدوى التكنولوجیة للعملیة أو المنتج. •
 نیة الشركة إلنتاج وتسویق  أو استخدام المنتج أو العملیة. •
الستكمال مشروع التطویر ولتسویق أو وجود موارد كافیة أو التأكد من إمكانیة توفیر ھذه الموارد  •

 استخدام المنتج أو العملیة.
فع ، فیجب تأكید المناالمجموعةوجود سوق للمنتج أو العملیة. إذا تم استخدام المنتج أو العملیة داخل  •

 التي تحصل علیھا الشركة جراء ھذا االستخدام. 
 

 القروض )ط(
 تكالیف المعاملة المتكبدة. ویتم رسملة تكالیف االقتراض العائدةیتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم 

مباشرة إلنشاء موجودات مؤھلة حتى تصل إلى المرحلة التي یكتمل عندھا بشكل جوھري جمیع األنشطة 
الالزمة إلعداد الموجودات المؤھلة لالستخدام المحدد لھا، وبخالف ذلك، یتم تحمیل ھذه التكالیف على قائمة 

 الموحدة. األولیة  الدخل
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 ٤-     ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)
 
 الذمم الدائنة التجاریة والمستحقات )ي(

یتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سیتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتیر 
 .بھا من قبل المورد أم ال

 
 الزكاة وضریبة الدخل )ك(

لزكاة والدخل بالمملكة العربیة السعودیة ل الھیئة العامةتخضع المجموعة للزكاة وضریبة الدخل وفقاً ألنظمة 
تحمیل یتم و تخضع الشركات التابعة األجنبیة لألنظمة الضریبیة في البلد التي تعمل وفقاً ألنظمتھا. ").الھیئة("

ألولیة االدخل تحقة على الشركات التابعة على قائمة وحصتھا في الزكاة المس الزكاة المستحقة على المجموعة
 یتم تحمیلھا على حقوق األقلیة عةفي الشركات التاب األجانبة إلى الشركاء ضریبة الدخل العائدالموحدة. إن 

الموحدة المرفقة. ویتم احتساب مطلوبات الزكاة وضریبة الدخل اإلضافیة، إن  األولیة في قائمة المركز المالي
 .نھائیةفي الفترة التي یتم فیھا إصدار الربوط ال الھیئةوجدت، والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل 

 
على المعامالت مع األطراف غیر المقیمة، وعلى توزیعات األرباح  استقطاع ضریبة المجموعةتفرض 

 المدفوعة للشركاء األجانب وفقاً ألنظمة الھیئة العامة للزكاة والدخل. 
 
 مخصص مكافأة نھایة الخدمة للموظفین )ل(

مكافأة نھایة الخدمة للموظفین وفقاً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربیة السعودیة ویحمل  قید استحقاقیتم 
ھذا االلتزام على أساس المزایا المقررة التي یستحقھا الموظف في حالة تركھ  احتسابویتم . على قائمة الدخل

 .العمل في تاریخ قائمة المركز المالي
 

مكافأة نھایة الخدمة في الشركات التابعة األجنبیة وفقاً للقوانین المطبقة في البلد المسجل بھا  یتم تحدید إلتزامات
 الشركة التابعة.

 
 اإلیرادات  )م(

 تتحقق اإلیرادات عند استیفاء الشروط التالیة:
 وجود احتمالیة بتدفق منافع اقتصادیة للمجموعة. •
 سدادھا.یمكن قیاسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد  •
 امكانیة تحدید التكلفة المتكبدة والتكالیف المستقبلیة المتوقعة حتى تاریخھ وامكانیة قیاسھا بشكل موثوق. •

 
كذلك  شروط الدفع المحددة تعاقدیاً. ویجبللعمالء كما في  یتم قیاس اإلیرادات بالقیمة العادلة للمقابل المستلم أو

 تحقق اإلیرادات. استیفاء معاییر التحقق المحددة أدناه قبل
 

 مبیعات بضائع
یتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تسلیم أو شحن المنتجات التي یتم بمقتضاھا انتقال المخاطر والمنافع 
الھامة المصاحبة لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال یكون للمجموعة سیطرة فعالة او مشاركة إداریة 

بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المبیعات بعد خصم المردودات والخصم مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة 
 .التجاري وخصم الكمیة

 
 



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۱٥ 
 

 ٤-     ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)
 

 اإلیرادات (تابع)م)  (
 

 إیرادات العقود
اس مخرجات قی یتم إثبات إیرادات العقود على أساس طریقة نسبة اإلنجاز لكل عقد والتي یتم تحدیدھا باستخدام

العقد (إجراء حصري للعمل المنجز أو الجزء المستكمل فعلیا من أعمال العقد) أو القیام بدالً من ذلك بتطبیق 
قیاس مدخالت العقد (نسبة التكالیف المتكبدة حتى تاریخھ إلى إجمالي التكلفة المقدرة للعقد). تشتمل تكلفة العقد 

داریة العائدة مباشرة إلى العقد من تاریخ ضمان العقد وحتى االنتھاء على التكلفة والمصروفات العمومیة واإل
بالكامل. یتم رسملة تكالیف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء موجودات مؤھلة وتدرج كتكالیف عقود. یتم 

ھا تحدید یإدراج التغیرات في تقدیرات التكالیف وخسائر العقود غیر المستكملة (إن وجدت) في الفترة التي یتم ف
تلك التغیرات. وعندما یكون من المحتمل أن إجمالي تكالیف العقد سوف یتجاوز إجمالي إیرادات العقد، یتم 

 إدراج الخسارة المتوقعة مباشرة.
 

 المصروفات )ن(
مصروفات البیع والتسویق ھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود الشركة التي تقوم بھا إدارات التسویق 

. ویتم تصنیف جمیع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبیعات وأعباء التمویل، والبیع والتوزیع
 كمصروفات عمومیة وإداریة. 

 
ویتم إجراء توزیع للمصروفات المشتركة بین تكلفة المبیعات ومصروفات البیع والتسویق والمصروفات 

 .العمومیة واإلداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت
 
 المخصصات )س(

االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتیجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن یتم 
 تقدیر مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام.

 
 رسمیة مفصلة إلعادة الھیكلة یتم اإلعتراف بمخصصات تكالیف إعادة الھیكلة عندما یكون لدى المجموعة خطة

 والتي تم اإلخطار بھا لدى األطراف المتأثرة.
 
 المقاصة )ع(

یتم إجراء مقاصة بین مبالغ الموجودات والمطلوبات المالیة ویدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي 
وكذلك عندما یكون لدى الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة األولیة  

 المجموعة نیة لتسویتھا على أساس الصافي أو بیع الموجودات لتسدید المطلوبات في آن واحد.
 
 
 
 
 
 



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۱٦ 
 

 ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)     -٤
 

 التقاریر المالیة القطاعیة  )ف(
 قطاعات األعمال

ام حول عناصر المجموعة التي یتم مراجعتھا بانتظیتم تحدید القطاعات التشغیلیة على أساس التقاریر الداخلیة 
من قبل متخذ القرار من أجل تخصیص الموارد للقطاع وتقییم أدائھا. قطاع التشغیل ھو مجموعة منفصلة 
ومحددة من الموجودات أو العملیات أو الكیانات المشاركة في األنشطة المدرة للدخل، والمعلومات المالیة فیھ 

 فصل.غیر متوفرة بشكل من
 

 القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العملیات أو الكیانات المشاركة في األنشطة المدرة للدخل 

 ضمن بیئة اقتصادیة محددة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى.
 

 األدوات المالیة المشتقة )ص(
المالیة المشتقة مثل العقود اآلجلة للمعادن التي تسدد نقداً لتغطیة تعرضھا  تستخدم المجموعة األدوات )أ

 لمخاطر التغیرات في أسعار المعادن عند بیع البضاعة.
 

إثبات األدوات المالیة المشتقة في بادئ األمر بالقیمة العادلة و الحقاً یتم إعادة قیاسھا بالقیمة العادلة. یتم 
كموجودات مالیة إن تضمنت قیمة عادلة إیجابیة و بمثابة مطلوبات مالیة إن تضمنت یتم إثبات المشتقات 

 قیمة عادلة سالبة.
 

 ولیةاأل ویتم إثبات األرباح أو الخسائر عند إعادة القیاس بحسب القیمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل
ة المالیة المشتقة التي تؤھلھ لمحاسبومع ذلك، یتم تسجیل التغیرات في القیمة العادلة لألدوات الموحدة. 

التحوط للتدفقات النقدیة كتسجیل األدوات المالیة المشتقة في المیزانیة العمومیة الموحدة، وتأخذ إلى 
 التغیرات في حقوق المساھمین. رى في قائمةاحتیاطیات أخ

 
تدفق نقدي للمخاطر التي إن األدوات المالیة المشتقة المستخدمة من قبل المجموعة محدة بمثابة تحوطات 

 تم التحوط لھا.
 

عندما تكتمل أداة التحوط أو تنتھي مدتھا أو تصبح غیر فعالة، یتم إعادة تصنیف أي من األرباح أو 
الخسائر المتراكمة المرتبطة باالحتیاطیات األخرى إلى قائمة الدخل في الفترة نفسھا من خالل بند التحوط 

 المؤثر على قائمة الدخل.
 

لموحدة ا إثبات التغیر في القیمة العادلة لألدوات المالیة غیر المؤھلة لمحاسبة التحوط في قائمة الدخل یتم
عند حدوثھا. یتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عند إنتھاء سریان أداة التحوط أو بیعھا أو األولیة 

ملیات التاریخ و بالنسبة للعو في ذلك حوط. إلغاءھا أو تنفیذھا أو عندما ال تعد تلك األداة مؤھلة لمحاسبة الت
المتوقع حدوثھا، فإنھ یتم االحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة الناجمة عن أداة التحوط التي یتم إثباتھا 
ضمن حقوق الملكیة لحین حدوث العملیة المتوقعة. و في حالة انتفاء حدوث تلك العملیة التي تم التحوط 

الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن قائمة حقوق الملكیة إلى قائمة الدخل  لھا، یتم تحویل صافي
 .للفترةالموحدة األولیة 



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۱۷ 
 

 ٤-     ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة (تابع)
 

 األجنبیة العمالت )ق(
 بالعملة األجنبیة المعامالت

تاریخ على أساس أسعار التحویل السائدة بیتم تحویل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى اللایر السعودي 
تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدیة التي تتم بالعمالت األجنبیة فیجري تحویلھا لتعكس ما 
یعادلھا بالعملة الوظیفیة للشركة بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. تدرج فروقات التحویل 

یتم قیاس الموجودات والمطلوبات الغیر  العمالت األجنبیة في قائمة الدخل األولیة  الموحدةالناتجة عن تحویل 
 نقدیة المدرجة بالعملة األجنبیة بالتكلفة التارخیة ویتم تحویلھا بسعر الصرف في تاریخ االقتناء المبدئي.

 
 العملیات الخارجیة

لمساھمي الشركة في القوائم المالیة األولیة  الموحدة یتم تحویل الموجودات والمطلوبات للعملیات األجنبیة 
لللایر السعودي وفقاً ألسعار الصرف السائدة في تاریخ قائمة المركزالمالي. ویتم تویل مكونات حقوق الملكیة 

صلة. ألسعار الصرف السائدة في تواریخ البنود ذات الالتابعة األجنبیة باستثناء األرباح المبقاة وفقاص للشركة 
ویتم تحویل عناصر قائمة الدخل للشركة التابعة األجنبیة باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف لھذه الفترة. 
وتظھر التعدیالت الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة للشركات التابعة األجنبیة إلى اللایر السعودي كبند مستقل 

 حقوق الملكیة كاحتیاطي تحویل العمالت األجنبیة. في
 

 عقود اإلیجار )ر(
یتم تصنیف عقود اإلیجار كعقود إیجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإلیجار تحویل جوھري لمنافع و مخاطر 

 لمستأجر. و یتم تصنیف جمیع عقود اإلیجار األخرى كعقود إیجار تشغیلي.الملكیة المتعلقة باألصل إلى ا
 

المملوكة بموجب عقود اإلیجار الرأسمالي یتم إثباتھا كأصل للشركة بالقیمة الحالیة للحد األدنى  الموجوداتإن 
 لدفعات اإلیجار و القیمة السوقیة العادلة لألصل في تاریخ نشوء اإلیجار، أیما أقل.

 
عات ة الحالیة للحد األدنى لدفالتزامات عقود اإلیجار و القیم إجماليالتمویل، و التي تمثل الفرق بین  أعباءإن 

اإلیجار أو القیمة السوقیة العادلة لألصل في تاریخ نشوء اإلیجار، أیھما أقل، یتم تحمیلھا على قائمة الدخل 
تحمیلي ثابت للمبالغ المتبقیة لإللتزامات لكل سنة ى معدل الل فترة اإلیجار للوصول إلخالموحدة األولیة 

 محاسبیة.
 

عقود اإلیجار التشغیلي على الدخل فترة عقد اإلیجار التشغیلي و ذلك ات المستحقة بموجب یتم تحمیل اإلیجار
 بإستخدام طریقة القسط الثابت.

 
 



  شركة الكابالت السعودیة 
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۱۸ 
 

 رصدة لدى البنوكاألوالنقد  -٥
 ما یلي:م سبتمبر  ۳۰في  األرصدة لدى البنوكالنقد ویتكون 

 م۲۰۱٦ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

  م۲۰۱٥
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ٥۰۹ ۷٦۹ نقد في الصندوق

 ۲٥,۱۱۷ ۲٤,٦۰۰ أرصدة لدى البنوك
 ۲٥,٦۲٦ ۲٥,۳٦۹ نقد وما في حكمھ لغرض قائمة التدفق النقدي

 ۱۸,۳۹۳ ٦,٤۳٦ )۱-٥ مبالغ محتجزة (إیضاح رقم
 ٤٤,۰۱۹ ۳۱,۸۰٥ رصید النقد واألرصدة لدى البنوك

حسابات جاریة، كرھن، وغیر متاحة إلستخدام المجموعة یتمثل رصید المبالغ المحتجزة أرصدة محتفظ بھا في  ۱-٥
 في أنشطتھا التجاریة.

 
 ذمم مدینة تجاریة -٦

 مما یلي: سبتمبر  ۳۰تتكون الذمم المدینة التجاریة في 
 م٦۲۰۱ 

بآالف الریاالت 
 السعودیة

 م٥۲۰۱
بآالف الریاالت  

 السعودیة
 ۷٥۹,۸۱۸ ٦۷۲,۰٤۲ عمالء آخرون

 ۱,۳۰۸ ۱۷۹ أطراف ذات عالقة 
 ٦۷۲,۲۲۱ ۷٦۱,۱۲٦ 

 (۱۷۰,۱۰۷) (۱٦٥,۰۲٤) یخصم: مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا
 ٥۰۷,۱۹۷ ٥۹۱,۰۱۹ 

 ھا فواتیرلم یصدر عن إیرادات -۷
كما تتضمن . م۲۰۱٦ سبتمبر  ۳۰حتى  عنھاإصدار فواتیر والتي لم یتم  المحققة من المشروعاتتتمثل في اإلیرادات 
ملیون لایر سعودي) والذي ال یزال  ٦۹٫۹م: ۲۰۱٥ سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۳۹٫۳٥ھذه اإلیرادات مبلغ 

 . م۲۰۱۷خالل عام  وتحصیلھ ھذا المبلغعن سیتم إصدار فواتیر اإلدارة بأنھ  تؤكدقائماً منذ أكثر من سنة. 
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۱۹ 
 

 المخزون -۸
 مما یلي: سبتمبر  ۳۰یتكون المخزون في 

 م٦۲۰۱ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 م٥۲۰۱
بآالف الریاالت 

 السعودیة
 ۱۹۰,۳٥٤ ۱٦٤,٥۹۳ مواد خام

 ۷۹,٦۱۱ ۷٥,۲۳۱ بضاعة جاھزة
 ۱٥۳,۸۰۲ ۱٥۲,٤۱۲ أعمال تحت التنفیذ 

 ۲۷,۲٥٤ ۳۳,٥٤۸ قطع غیار وبكرات خشبیة
 ٤۲٥,۷۸٤٥ ٤۱,۰۲۱ 

 (۷۷,٥۰۱) (۱۰۰,٦۱۷) یخصم: مخصص مخون بطيء الحركة ومتقادم
 ۳۲٥,۱٦۷ ۳۷۳,٥۲۰ 

 ممتلكات، آالت ومعدات -۹
 ۳۰ملیون لایر سعودي (  ۳۸٫۹م والتي بلغت تكلفتھا۲۰۱٦ سبتمبر  ۳۰إن بعض اآلالت والمعدات كما في  ۹-۱

 سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۲٦٫۹قیمتھا الدفتریة  صافيملیون لایر سعودي) و ۳٦٫۲: م۲۰۱٥ سبتمبر 
 ملیون لایر سعودي) قد تم إقتناؤھا بموجب اتفاقیات تأجیر تمویلي. ۲۷٫٥: م۲۰۱٥

 
و ما شابھھا أو تعھدات أو رھن عقاري أن تحمل مستحقات أ، ال ینبغي للمجموعة التفاقیة إعادة الھیكلة وفقاً  ۹-۲

مؤسسة مالیة و موجودتھا دون الحصول على موافقة من أو إیراداتھا أمن األعباء على ممتلكات المجموعة 
 .  )۱۱إنمائیة (إیضاح 

 
 سبتمبر  ۳۰ملیون لایر سعودي ( ۲۰۱٫۷م، فإن بعض الموجودات بالقیمة الدفتریة ۲۰۱٦ سبتمبر  ۳۰كما في   ۹-۳

 ملیون لایر سعودي) قد تم رھنھا كضمان لبعض التسھیالت االئتمانیة. ۲۰٦٫۲: م۲۰۱٥
 

 الموجودات غیر الملموسة -۱۰
 :ما یليم سبتمبر ۳۰الموجودات الغیر ملموسة في تتكون 

 م۲۰۱٦ 
بآالف الریاالت 

 السعودیة

 م۲۰۱٥
بآالف الریاالت  

 السعودیة
 ۷٤,۲۱٦ ۷٤,۲۱٦ )۱-۱۰الشھرة (إیضاح 

 ٦۰٫٦۷۸ ٥۷,۱۳۲ التطویرتكالیف 
 ۱۱,۲۷۷ ۹,۰۳۹ حقوق وتراخیص

 ۱٤۰,۳۸۷ ۱٤٦٫۱۷۱ 
 

 من رأس المال المصدر لشركة المسان %۷۹المجموعة على نسبة م، استحوذت ۲۰۰۹یولیو  ۳۱بتاریخ  ۱۰-۱
لایر  ملیون ۱۲۸٫۳٤تیك أي أس (مجموعة شركات) بمقابل مالي قدره سولت سیھازالري والكترمیكانك و

  ملیون لایر سعودي. ۸٦٫٥٦سعودي والتي أسفرت عن الشھرة بمبلغ 
 

ھرة والمذكورة شللسیاسة المحاسبیة المتعلقة بال وذلك وفقاً  ،الشھرة سنویاً على األقلاالنخفاض في قیمة یتم تقییم 
كما سوف یتم إجراء تقییم مفصل لالنخفاض في قیمة الشھرة نھایة السنة المنتھیة في ح).  – ٤في االیضاح (

 مستشار مستقل. من قبل م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۲۰ 
 

 وإعادة الھیكلة المالیة البنكیةقروض ال -۱۱
قات ذات مدد إستحقاوالمؤسسات المالیة اإلنمائیة  البنوك المحلیة واألجنبیة مع تمویل عدة اتفاقیات لدى المجموعة

بنكیة  تحمل بعموالت القروض جمیع .یةمالرأسالنفقات الو رأس المال العامل متطلبات لتمویل قصیرة وطویلة األجل
 .السائدة التجاریةوفقاً لألسعار 

 
 ،خالل سنة واحدةتستحق حسب العقود الذمم المدینة للمجموعة و التنازل عنبمضمونة القروض قصیرة اآلجل إن 
 ۳۰تتمثل القروض قصیرة األجل كما في   بضمان الشركة. مضمونة ، فھيبالشركات التابعةالخاصة القروض أما 

 فیما یلي: سبتمبر 
 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م 

 ۱٦,۲۷۹ ۲۲,۷۹٥ بنك ساب
 ٥۱,٦٤۳ ۲۰,۳۱۲ بنك البالد

 ٦۹,٥٦۱ -- بي إن بي باربیاس
 ۲۱۸,۱٤۲ -- البنك األھلي التجاري

 ۷۸,٤۷٥ -- بنك الجزیره 
 ۱٦٤,۸۸۸ -- مصرف الراجحي

 ۱٥۹,٤۱٥ ۱۰۹,۲٥۷ مقرضي الشركات التابعة (خارج المملكة العربیة السعودیة)
 ۱٥۲,۳٦٤ ۷٥۸,٤۰۳ 

 
  :ما یليم سبتمبر  ۳۰تتكون القروض الطویلة اآلجل كما في 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
   

 ۲٦٦,٥۹۳ ۸٥۳,٥٥۱ قروض معاد ھیكلتھا من بنوك تجاریة
 ۱۱۲,۹٦۰ ۱۱۲,٥۷٥ قروض معاد ھیكلتھا من مؤسسة مالیة إنمائیة

 ۳۷۹,٥٥۳ ۹٦٦,۱۲٦ اإلجمالي
 (۱۷۷,۲۰۹) (۱۲۹,۸۰۸) یخصم: الجزء المتداول من القروض طویلة األجل

 ۲۰۲,۳٤٤ ۸۳٦,۳۱۸ الجزء غیر المتداول من القروض طویلة األجل
 

من إبرام عقود إعادة ھیكلة مع أربعة مقرضین رئیسیین والتي تتطلب  للمجموعةم، تمكنت ۲۰۱٦فبرایر  ۲۳في 
 بإعادة ھیكلة سداد دیونھا على فترة سبعة سنوات تنتھي للمجموعةاإللتزام بتعھدات إضافیة وتسمح  المجموعةمن 

سیتم االنتھاء منھا في غضون التي  طلبات اإلضافیةم وقد تخضع لبعض المت۲۰۲۲یة دیسمبر بسداد دفعة نھائیة بنھا
 . ستین یوماً 

 
 
 
 
 
 
 



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۲۱ 
 

 القروض البنكیة وإعادة الھیكلة المالیة (تابع)   -۱۱
ملیون لایر  ۸٥ملیون لایر سعودي متضمنة تكالیف تمویل متراكمة بلغت  ۷۸۹إن إجمالي الدیون المعاد ھیكلتھا بلغ 

 :والسداد المعدلةالتالي یمثل اتفاقیة الشروط سعودي. 
 

 م.۲۰۱٦ أغسطس ۳۱م، وذلك ابتداءاً من ۲۰۲۲سداد إجمالي الدین بحلول عام  -
نظر (املیون لایر سعودي لشركة الراجحي للتطویر المحدودة  ۳۰بیع بعض العقارات المسجلة بقیمة دفتریة  -

 ملیون لایر سعودي. ۷۲٫۱۱ ةبمقابل إجمالی) ۱-۱٥إیضاح 
 م.۲۰۱۷دیسمبر  ۳۱على أن تتم قبل إصدار حقوق أسھم الشركة  -
لنقدي لغطاء االحفاظ على التعھدات المالیة طوال فترة التمویل بما في ذلك نسب الرفع المالي والحد األدنى ل -

 لرصید النقدي.والحد األدنى ل
 التنازل عن جمیع  العموالت وتوزیعات األرباح، والدخل، والتوزیعات، والعائدات األخرى سواء كانت نقداً  -

أو غیر ذلك، بما في ذلك أي متحصالت أخرى ناتجة عن تصفیة االستثمارات المستثمر فیھا بطریقة حقوق 
 الملكیة.

 ملیون لایر سعودي. ۱٥٫٥رھن حسابات بنكیة بمبالغ ال تتجاوز  -
 

 :ما یليك وفقاً لشروط السداد المعدلة، فإن المبالغ الرئیسیة بما في ذلك العموالت اإلضافیة المستحقة الدفع ھي
 

 فترة السداد
 مبلغ السداد للقرض

 المعاد ھیكلتھ
مؤسسة التمویل 

 إجمالي مبالغ السداد االئتماني
    

 ۱۲۹,۸۰۸ ۸,۰۸٥ ۱۲۱,۷۲۳ خالل سنة واحدة
 ۲٤٤,٤۲٤ ۳۸,۹٦۳ ۲۰٥,٤٦۱ من سنة إلى سنتین

 ۳۳۱,۱٥۱ ٤٦,۲۰۰ ۲۸٤,۹٥۱ من سنتین إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات حتى 

 ۱۹۳,٤۳۸ ۱۹,۳۲۷ ۱۷٤,۱۱۱ م۲۰۲۲دیسمبر  ۳۱
 ۷۸٦,۲٤٦ ۱۱۲,٥۷٥ ۸۹۸,۸۲۱ 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى -۱۲
 كما یلي: سبتمبر  ۳۰تتكون مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى في 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
   

 ۱٦۰,۰۷۸ ۱٦۰,۲۳٦ مصروفات مستحقة
 ۱۱۱,۹۸۳ ۸۲,٦٦۳ دفعات مقدمة من العمالء

 ۳٦,۱۹٤ ٤۰,۲۱۸ فواتیر مرحلیة بالزیادة عن األعمال المنفذة
 ۱٥۰,۱۹٦ ۸,۱۳۲ أعباء تمویلیة مستحقة

 ۲۹۱,۲٤۹ ٤٥۸,٤٥۱ 

 
 
 



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۲۲ 
 

 رأس المال  -۱۳
م ۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰لایر سعودي للحصة كما في  ۱۰حصة بقیمة  ۷٦،۰۰۰،۰۰۰إن رأس مال الشركة مكون من 

 م.۲۰۱٥ سبتمبر ۳۰و
 

 إحتیاطي نظامي -۱٤
تحویل ب تكوین احتیاطي نظامي وذلك لنظام الشركات في المملكة العربیة السعودیة والنظام األساسي للشركة یتموفقاً 
السنوي إلى اإلحتیاطي النظامي وأن یستمر ھذا التحویل حتى یبلغ اإلحتیاطي النظامي  من صافي الدخل ۱۰%
 إن اإلحتیاطي النظامي غیر متاح للتوزیع.  من رأس المال. ٥۰%

 
م على تحمل الخسائر المتراكمة بواسطة تحویل احیتاطي ۲۰۱٦یونیو  ۲وافق الشركاء في اجتماعھم المنعقد في 

 سبتمبر  ۳۰من نظام الشركات. ووفقا لذلك، تم تخفیض االحتیاطي النظامي كما في  ۱۲٦نظامي بموجب المادة 
). وبما ان الشركة تكبدت خسائر فلم ملیون لایر سعودي ٦۳٫٤۳۲م: ۲۰۱٥ سبتمبر  ۳۰( م لیصبح ال شيء۲۰۱٦

 الى االحتیاطي النظامي خالل الفترة الحالیة. یتم تحویل أي مبلغ 
 

 إیرادات أخرى  -۱٥
 كما یلي: م۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰خرى في األیرادات اإلتتكون 

 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 
   

 ٥٫٦۱٤ ٤۰٫٥۱٦  )۱-۱٥صافي (إیضاح  –ربح من استبعاد ممتلكات، آالت و معدات 
 ۳۹٫۹٦٥ ٤٫۹٦۸ )۲-۱٥ (إیضاحمخصص لذمم مشكوك في تحصیلھا  رد

 ۷٫۲٦۰ ۷٤۳ إیرادات أخرى
   
 ٤٦٫۲۲۷ ٥۲٫۸۳۹ 

لتخلص من  بعض العقارات المحلیة والدولیة واالستفادة على اكجزء من اتفاقیة إعادة الھیكلة، وافقت المجموعة  ۱-۱٥
 ).۱۱ انظر اإلیضاحمن عائداتھا لسداد القروض (

، قامت الشركة ببیع ھذه األصول إلى شركة الراجحي م۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰ومع ذلك، خالل الربع المنتھي في        
المعترف  سعوديلایر  ٤۱٫٤۸، مما أدى إلى زیادة قدرھا ملیون سعودي لایر ۷۲٫۱۱بمبلغ للتطویر المحدودة 
 .بھا في قائمة الدخل

ووفقاً لذلك تم ، قامت المجموعة بتحصیل ذمم مدینة قدیمة قائمة ، م۲۰۱٦سبتمبر  ۳۰خالل الفترة المنتھیة في  ۲-۱٥
القدیمة یعود ذلك بسبب تجسین إجراءات المتابعة إن تحصیل الذمم المدینة . عكس المخصص المتعلق بھذه الذمم

 .مع العمالء وتطویر إجراءات التحصیل
 

 لسھما / (خسارة) ربحیة -۱٦
 عددالمرجح ل على المتوسط العملیات / (خسارة) إیراد قسمةتحسب ب للفترة من العملیاتالسھم  / (خسارة) ربحیة

ضمن العملیات المتعلقة بالشركة (تتمن  / (الخسارة) تم احتساب ربحیة السھم على الربح الفترة. األسھم القائمة خالل
 حقوق الملكیة غیر المسیطرة).

العائد  ارة)/ (الخس صافي الربحیتم احتسابھا بقیمة  الفترة / (خسارة) ربح صافي منالسھم  / (خسارة) ربحیةصافي 
 .سھم القائمة خالل الفترةعلى المتوسط المرجح لعدد األ الشركة للفترة لمساھمي

 الشركة. ال ینطبق على ةربحیة السھم المخفض حساب
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 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۲۳ 
 

 المعلومات القطاعیة -۱۷
 قطاع األعمال:

 التالیة للمجموعة:تتعلق المعلومات القطاعیة باألعمال الرئیسیة 
 بیع البضائع المصنعة -
 ( على أساس العقود) مشروعات االتصاالت والطاقة الجاھزة -
 

 :الرئیسیة قطاعات األعمال في الداخلیة التقاریر اإلداریة أساس ھذه تشكل
 اإلجمالي إیرادات العقود مبیعات البضاعة 
 م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ م۲۰۱٥ م۲۰۱٦ 

       
 ۱٫٤٦٥٫٦۸۰ ۱,۲۰۹,۹۸٥ ٥۲,۰٦٤ ٥٤,۲۷۸ ۱٫٤۱۳٫٦۱٦ ۱,۱٥٥,۷۰۷ إیرادات

 ۱٫٤۰۰٫۲۷٤ ۱,۱٥۲,۸۲۳ ٤۲,۰۱۸ ٥٥,۱۱۷ ۱٫۳٥۸٫۲٥٦ ۱,۰۹۷,۷۰٦ تكلفة اإلیرادات
صافي (الخسارة) / 

 (۹,۹۱٤) (٥۳,٦۷٤) (۲,٤۷٦) (۲,۷۸۳) (۷,٤۳۸) (٥۰,۸۹۱) الربح
 ٥۹۱,۰۱۹ ٥۰۷٫۱۹۷ ۱۳٥,٦۷۹ ۱٤۸٫٤۳٦ ٤٥٥,۳٤۰ ۳٥۸٫۷٦۱ ذمم مدینة

ممتلكات، آالت 
 ٦۹٤٫۳٦۳ ٦۰۹,٤٦٦ ٥,٤۲۷ ۳,۷٦۹ ٦۸۸٫۹۳٦ ٦۰٥,٦۹۷ ومعدات، بالصافي

 ۷٥۸,٤۰۳ ۱٥۲,۳٦٤ ۷۲,۷٤۷ -- ٦۸٥,٦٥٦ ۱٥۲,۳٦٤ قروض قصیرة األجل
 ۳۷۹,٥٥۳ ۹٦٦,۱۲٦ ۹٥,٤٦٤ -- ۲۸٤,۰۸۹ ۹٦٦,۱۲٦ قروض طویلة األجل

 
 المعلومات الجغرافیة:

مالیة لومات الالمعإن  ودولة اإلمارات العربیة المتحدة وتركیا.تتم عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة 
 سبتمبر  ۳۰و  ۲۰۱٦ سبتمبر  ۳۰، والمركز المالي كما في سبتمبر ۳۰أشھر المنتھیة في  تسعةھي لفترة ال المختارة
 یتم عرضھا جغرافیاً كما یلي: ۲۰۱٥

  ةمراجعغیر م ۲۰۱٦
المملكة العربیة 

 السعودیة
دولة اإلمارات 
 اإلجمالي تركیا العربیة المتحدة

     
 ۱,۲۰۹,۹۸٥ ۳۲۲,۹۷٤ ۱۱۹,۰۱٦ ۷٦۷,۹۹٥ إیرادات

 ۱,۱٥۲,۸۲۳ ۲۹٦,۸۱٥ ۱۱۳,۳۳۲ ۷٤۲,٦۷٦ تكلفة اإلیرادات
 (٥۳,٦۷٤) (۲۹,۱۷۳) ۱,٥۲۰ (۲٦,۰۲۱) صافي الربح / (الخسارة)

 ٥۰۷,۱۹۷ ۹۲,٥٤٤ ٦٥,۷۰۸ ۳٤۸,۹٤٥ ذمم مدینة
 ٦۰۹,٤٦٦ ۳٤۲,٥٤٦ ۳۱ ۲٦٦,۸۸۹ ممتلكات، آالت و معدات، بالصافي

 ۱٥۲,۳٦٤ ۱۰۹,۲٥۸ -- ٤۳,۱۰٦ قروض قصیرة األجل
 ۹٦٦,۱۲٦ ٦۷,۳۰٥ -- ۸۹۸,۸۲۱ قروض طویلة األجل

 
 
 



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۲٤ 
 

 المعلومات القطاعیة (تابع)  -۱۷
 

 ةغیر مراجع م۲۰۱٥
المملكة العربیة 

 السعودیة
دول الخلیج 

 اإلجمالي تركیا العربي
     

 ۱,٤٦٥,٦۸۰ ۳۹۱,٦۳۲ ٥٤,۳۲۱ ۱,۰۱۹,۷۲۷ إیرادات
 ۱٫٤۰۰٫۲۷٤ ۳٦۲,۰۱۱ ٥۱,٤٥٥ ۹۸٦,۸۰۸ تكلفة اإلیرادات

 (۹,۹۱٤) (۱٦,۲٦۹) ۱۸۷ ٦,۱٦۸ صافي الدخل (الخسارة)
 ٥۹۱,۰۱۹ ۱۸٤,۳٤۰ ۲۷٫۲۲٦ ۳۷۹,٤٥۳ ذمم مدینة

 ٦۹٤٫۳٦۳ ۳٥۳,۰۰۳ ٤٤ ۳٤۱٫۳۱٦ ممتلكات، آالت و معدات، بالصافي
 ۷٥۸,٤۰۳ ۱٥۹,٤۱٥ -- ٥۹۸,۹۸۸ قروض قصیرة األجل
 ۳۷۹,٥٥۳ ۸۹,۳۸٤ -- ۲۹۰,۱٦۹ قروض طویلة األجل

 ضریبة الدخلالزكاة و -۱۸
 فیما یلي ملخص بموقف الزكاة وضریبة الدخل للشركات التابعة للمجموعة:

 
 شركة الكابالت السعودیة

ملیون لایر سعودي للسنوات  ٥۰٫۷۰بتقدیر التزام زكاة إضافي على الشركة بمبلغ  الھیئة العامة للزكاة والدخل قامت 
. اعترضت الشركة على جزء من ھذه االلتزامات اإلضافیة والي ال تزال قید االعتراض م۲۰۰٤إلى  م۱۹۹۳من 

 خل ودیوان المظالم.لزكاة والدل الھیئة العامةلدى بعض المستویات المختلفة ما بین 
 

 ۳٥٫٦۹وطالبت بالتزام زكاة إضافیة وضریبة استقطاع بمبلغ  م۲۰۰۷إلى  م۲۰۰٥ربط للسنوات من  أصدرت الھیئة
للنظر  ملیون لایر سعودي. اعترضت الشركة على ذلك الربط وتم تحویل اإلعتراض إلى لجنة االعتراض األولیة

 علیھ، تقدمت الشركة بطلب استئناف . وبناءً الھیئةیة على وجھة نظر والبت فیھا. وقد وافقت لجنة االعتراض األول
 لجنة االعتراض األولیة لدى لجنة االستئناف العلیا والذي ال یزال قید المراجعة من قبل اللجنة.  ضد قرار

 
ودي. ملیون لایر سع ۳۲٫۹تزام زكاة إضافیة بمبلغ بالم حیث طالبت ۲۰۰۹م و ۲۰۰۸ربط للسنوات  أصدرت الھیئة

 واعترضت الشركة على ذلك الربط وتم تحویل االعتراض إلى لجنة االعتراض األولیة.
 

ملیون لایر  ۷۲٫۲۲م حیث طالبت بالتزام زكاة إضافیة بمبلغ ۲۰۱۲م إلى ۲۰۱۰ربط للسنوات من  أصدرت الھیئة
 .الھیئةسعودي. واعترضت الشركة على ذلك الربط وال یزال االعتراض قید المراجعة من قبل 

 
ملیون لایر سعودي للربوطات للسنوات المذكورة أعاله الصادرة عن  ۸۸قامت الشركة بتكوین مخصص بمبلغ 

 حصلت على شھادات زكاة مقیدة. م و۲۰۱٥ م و۲۰۱٤و  م۲۰۱۳. قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للسنوات الھیئة
 
 



  شركة الكابالت السعودیة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 الموحدة األولیة (غیر مراجعة) إیضاحات حول القوائم المالیة
 م۲۰۱٦ سبتمبر ۳۰في  یتینالمنتھأشھر  التسعة تي الثالثة ولفتر

 )ةالسعودی تالریاالبآالف (
  

۲٥ 
 

 الزكاة وضریبة الدخل (تابع)  -۱۸
 

 األدوات الكھربائیة المحدودة شركة مراكز ماس لتوزیع
والتي أظھرت التزام  م۲۰۰۷إلى  م۱۹۹۸الربوطات الزكویة للسنوات من  الھیئة العامة للزكاة والدخل أصدرت

ملیون لایر سعودي. قامت الشركة باالعتراض لدى لجنة االستئناف العلیا ضد ھذه الربوطات  ۱زكاة إضافي بمبلغ 
 م۲۰۰۸دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للسنوات المنتھیة من  وھي واثقة من تحقیق نتائج لصالحھا.

إصدار الربوطات الزكویة للسنوات المذكورة. وعلى الرغم من أن الشركة حتى اآلن ب الھیئة. لم تقم م۲۰۱۰إلى 
 .م۲۰۱٥م إلى ۲۰۱۱من متوقفة عن النشاط، إال أنھا بصدد تقدیم إقراراتھا الزكویة للسنوات 

 
 شركة ماس لمشاریع الطاقة واالتصاالت المحدودة

بتقدیم الربوطات الزكویة النھائیة  الھیئة، وقامت م۲۰۱٥إلى  م۱۹۹۹قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للسنوات من 
ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة  ۳وطالبت بفروقات زكاة إضافیة بمبلغ  م۲۰۰٤إلى  م۱۹۹۹للسنوات من 

ار حتى اآلن بإصد . لم تقم الھیئةالھیئةة من قبل والذي ال یزال قید المراجع تراضھا على ھذا الربط لدى الھیئةاع
 م.۲۰۱٥إلى  م۲۰۰٥الربوطات النھائیة للسنوات من 

 
 شركة الكابالت السعودیة للتسویق المحدودة

، وطالبت بفروق زكاة إضافیة م۲۰۰٤إلى  م۱۹۹٦الربط النھائي للسنوات من  الھیئة العامة للزكاة والدخلأصدرت 
ھذه الفروق وھي واثقة من تحقیق نتائج لصالحھا.  ملیون لایر سعودي. قدمت الشركة اعتراضھا على ۱۷بمبلغ 

حتى اآلن الربط الزكوي النھائي  الھیئة. لم تصدر م۲۰۰۷إلى  م۲۰۰٥قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للسنوات من 
للسنوات المذكورة. وعلى الرغم من أن الشركة متوقفة عن النشاط، إال أنھا بصدد تقدیم إقراراتھا الزكویة للسنوات 

 .م۲۰۱٤تى ح
 

 اإللتزامات واإلرتباطات المحتملة -۱۹
 فیما یلي اإللتزامات واإلرتباطات المحتملة: ۱۸ و ۱۱ و ۳باإلضافة إلى إیضاح 

 ۲۰۱٥م ۲۰۱٦م  
   

 ۱٥٤,۲۰٥ ٥۹,٤٦۱ أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء معادن
   

 ۱٥۷,٤٦۳ ۱۰۸,۹۰۱ إلتزامات محتملة بشأن ضمانات تنفیذ العقود وضمانات مناقصات
   

 ٦,۲٤٤ ٤۳,۲٤۷ إلتزامات رأسمالیة معتمدة ومتعاقد علیھا
   

 ۸۳,٥۹۰ ٤۸,٤۰۷ ضمانات مصدرة

إضافة إلى الضمانات المقدمة فیما یتعلق بالتسھیالت البنكیة الممنوحة لبعض الشركات التابعة، فقد قامت الشركة 
 التابعة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا.أیضاً بتقدیم تعھدات لمساندة تلك الشركات 

 عتماد القوائم المالیةإ -۲۰
 محرم ۱۹ مجلس اإلدارة في أعضاءاإلدارة بالنیابة عن تم إعتماد القوائم المالیة األولیة  الموحدة لإلصدار من قبل 

   .م۲۰۱٦ أكتوبر ۲۰ ھـ الموافق۱٤۳۸


