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"ﺗﻘرﯾـر ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت "
اﻟﺳﺎدة  /اﻟﻣﺳﺎھﻣون
ﺷرﻛﺔ اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﺟدة ،اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻟﺷرﻛﺔ اﻟﻛﺎﺑﻼت اﻟﺳﻌودﯾﺔ )"اﻟﺷرﻛﺔ"( وﺷرﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ )وﯾﺷﺎر إﻟﯾﮭﺎ ﻣﺟﺗﻣﻌﺔ
ﺑـ "اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱٥م واﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠدﺧل واﻟﺗدﻓﻘﺎت
اﻟﻧﻘدﯾﺔ واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣن  ۱إﻟﻰ  ۳۳اﻟﻣﻌﺗﺑرة ﺟزءاً ﻻ
ﯾﺗﺟزأ ﻣن ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ اﻹدارة ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﻌﺗﺑر اﻹدارة ﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن إﻋداد وﻋرض ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺑﺷﻛل ﻋﺎدل وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻟﻧص اﻟﻣﺎدة  ۱۲۳ﻣن ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت واﻟﻧظﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺷرﻛﺔ وﻛذﻟك ﻋن ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ
اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟذي ﺗﻌﺗﺑره اﻹدارة ﺿرورﯾﺎ ً ﻹﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش
أو ﺧطﺄ .ﻛﻣﺎ أن اﻹدارة ﻗدﻣت ﻟﻧﺎ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﺗﻲ طﻠﺑﻧﺎھﺎ ﻟﻠﻘﯾﺎم ﺑﻣراﺟﻌﺔ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﻣﺳﺋوﻟﯾﺔ ﻣراﺟﻌﻲ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت
إن ﻣﺳﺋوﻟﯾﺗﻧﺎ ھﻲ إﺑـداء رأي ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة إﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﻣﻧﺎ ﺑﮭﺎ .وﻓﯾﻣﺎ ﻋدا اﻷﻣور
اﻟﻣﺑﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻓﻘرة أﺳﺎس اﻟرأي اﻟﻣﺗﺣﻔظ .ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﺗﻌﺎرف ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ
وﺗﺗطﻠب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر إﻟﺗزاﻣﻧﺎ ﺑﻣﺗطﻠﺑﺎت أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻣﮭﻧﺔ وﺗﺧطﯾط وﺗﻧﻔﯾذ أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ درﺟﺔ ﻣﻌﻘوﻟﺔ ﻣن
اﻟﺗﺄﻛد ﺑﺄن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن اﻷﺧطﺎء اﻟﺟوھرﯾﺔ.
ﺗﺷﺗﻣل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯾﺎم ﺑﺈﺟراءات ﻟﻠﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣؤﯾدة ﻟﻠﻣﺑﺎﻟﻎ واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
ﺗﻌﺗﻣد اﻹﺟراءات اﻟﺗﻲ ﯾﺗم إﺧﺗﯾﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﻘدﯾرﻧﺎ ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك ﺗﻘﯾﯾﻣﻧﺎ ﻟﻣﺧﺎطر وﺟود أﺧطﺎء ﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﺳوا ًء
ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺷﺋﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ .وﻋﻧد ﻗﯾﺎﻣﻧﺎ ﺑﺗﻘﯾﯾم ھذه اﻟﻣﺧﺎطر ﻧﺄﺧذ ﻓﻲ اﻹﻋﺗﺑﺎر ﻧظﺎم اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠق ﺑﺈﻋداد
وﻋرض ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻋﺎدﻟﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة ﺑﻐرض ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻼﺋﻣﺔ ﻟﻠظروف اﻟﻣﺗﺎﺣﺔ ،وﻟﻛن ﻟﯾس ﺑﮭدف إﺑداء اﻟرأي
ﺣول ﻓﻌﺎﻟﯾﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺄة .ﻛﻣﺎ ﺗﺗﺿﻣن أﻋﻣﺎل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻼﺋﻣﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ وﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ
اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﺗﻲ إﺳﺗﺧدﻣﺗﮭﺎ اﻹدارة ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ.
ﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻼﺋﻣﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﻣﻛن اﻹﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺄﺳﺎس ﻹﺑداء اﻟرأي اﻟﻣﺗﺣﻔظ.
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الشركة وشركاتھا التابعة وأنشطتھم الرئيسية
إن شركة الكابالت السعودية )"الشركة" أو "الشركة األم"( ھي شركة مساھمة سعودية مسجلة في المملكة العربية
السعودية بموجب السجل التجاري  ٤٠٣٠٠٠٩٩٣١بتاريخ  ٢٧ربيع الثاني ١٣٩٦ھـ الموافق  ٢٧أبريل ١٩٧٦م.
تتمثل أنشطة المجموعة )"الشركة األم" و "شركاتھا التابعة"( في مجال تصنيع وتوريد الكابالت الكھربائية وكابالت
االتصاالت والقضبان النحاسية واللدائن البالستيكية والبكرات الخشبية المنتجات المتعلقه بھا .كما تزاول المجموعة
نشاطھا في مقاوالت وتجارة وتوزيع وتزويد الكابالت والمنتجات اإللكترونية ومنتجات تقنية المعلومات ولوازمھا
التكميلية.
يقع المكتب المسجل للشركة في العنوان التالي:
شركة الكابالت السعودية
ص .ب  ،٤٤٠٣جدة ٢١٤٩١
المملكة العربية السعودية
تتضمن القوائم المالية األولية الموحدة ،موجودات ،مطلوبات ،نتائج األعمال والتدفقات النقدية للشركات التابعة التالية:
إسم الشركة
نسبة الملكية
بلد التأسيس
األنشطة الرئيسية
٢٠١٤م
٢٠١٥م
محلية:
%١٠٠
%١٠٠
المملكة العربية
شراء و بيع الكابالت
شركة الكابالت السعودية للتسويق
السعودية
الكھربائية والمنتجات
المحدودة
المتعلقة بھا
%١٠٠
%١٠٠
المملكة العربية
مشاريع الطاقة الجاھزة
شركة ماس لمشاريع الطاقة
السعودية
لالستخدام واالتصاالت
واالتصاالت المحدودة
خدمات توزيع الطاقة
شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات
%١٠٠
%١٠٠
المملكة العربية
الكھربائية واالتصاالت
الكھربائية المحدودة
السعودية
دولية:
شركة قابضة )سابقا ً
%١٠٠
%١٠٠
تركيا
ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم
شركة ماس القابضة(
شيركاتي
%١٠٠
%١٠٠
تركيا
صناعة وتوريد وتجارة
دميرير كابلو تسيسليري ساناي
الكابالت الكھربائية
وتيجارات أنونيم شيركاتي
شركة ماس انترناشيونال ترادينج
%١٠٠
%١٠٠
ايرلندا
التجارة الدولية
المحدودة )ال تمارس نشاط(
%١٠٠
%١٠٠
اإلمارات العربية
شركة الكابالت السعودية )اإلمارات بيع الكابالت والمنتجات
المتحدة
المتعلقة بھا
العربية المحدودة( ذات مسئولية
محدودة
%٧٩
%٩٤
تركيا
تصنيع وتوريد العدد
سولت سيھازالي المسان
االكترونية والبضائع
والكتريمكانك سان وتيك أي اس
المسان ايدين والت أي ان تيك سان
%٧٩
%٩٤
تركيا
تصنيع وتوزيع العدد
االكترونية والبضائع
وتيك اس ايه
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الشركة وشركاتھا التابعة وأنشطتھم الرئيسية )تابع(
كما في  ٣١ديسمبر لدى المجموعة االستثمارات التالية التي يتم المحاسبة عنھا بطريقة حقوق الملكية:
إسم الشركة
شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو ال
ال
شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

األنشطة الرئيسية

بلد التأسيس

الموصالت والمنتجات
المتعلقة بھا
تطبيق أنظمة
المعلومات وخدمات
الشبكات

البحرين
المملكة العربية
السعودية

نسبة الملكية
٢٠١٤م
٢٠١٥م
%٥٠
%٥٠
%٢٥

%٢٥

تنتھي السنة المالية للشركات التابعة والشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية بنفس تاريخ نھاية السنة المالية
للشركة األم.
-٢

أسس اإلعداد
)أ( المعايير المحاسبية المطبقة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمعايير المحاسبة المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية الصادرة
عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين.
)ب( أسس القياس
تم إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة المرفقة علي أساس التكلفة التاريخية ،باستثناء االستثمارات المتاحة للبيع
واألدوات المالية المشتقة والتي تظھر بالقيمة العادلة ،وباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم
االستمرارية) .راجع إيضاح رقم .(٣
)ج( أسس توحيد القوائم المالية
تشمل القوائم المالية الموحدة القوائم المالية األولية للشركة األم وشركتھا التابعة كما ھو مبين في اإليضاح رقم
) (١أعاله.
الشركات التابعة
الشركات التابعة ھي منشآت تسيطر عليھا المجموعة .وتتوفر السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على
التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للمنشأة للحصول على منافع من أنشطتھا .وعند تقييم السيطرة ،تؤخذ
باالعتبار حقوق المجموعة في العائد من الشركة المستثمر فيھا و قدرتھا على التأثير على ذلك العائد من خالل
قدرة سيطرتھا على الشركة المستثمر فيھا .يتم إدراج القوائم المالية للشركات التابعة ضمن القوائم المالية
األولية الوجزة الموحدة من تاريخ السيطرة حتى تاريخ توقف السيطرة .يتم إستبعاد كافة األرصدة الداخلية
للمجموعة والمعامالت المالية الناتجة من المعامالت بين الشركة األم وشركاتھا التابعة والمعامالت بين
الشركات التابعة وبعضھا البعض ،عند إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة .وكذلك يتم إستبعاد أي
أرباح أو خسائر غير محققة ناتجة عن المعامالت داخل المجموعة عند توحيد القوائم المالية.

٧

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٢

أسس اإلعداد )تابع(
)ج( أسس توحيد القوائم المالية )تابع(
حقوق الملكية غير المسيطرة
تتمثل الحصص غير المسيطرة في الحصص في الشركات التابعة التي ال تحتفظ الشركة بھا والتي تقاس
بالحصة التناسبية في صافي الموجودات المحددة للشركة التابعة .ويتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص
غير المسيطرة كمعامالت مع أطراف من خارج المجموعة.
)د( عملة العرض والنشاط
تم عرض ھذه القوائم المالية الموحدة بال﷼ السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للمجموعة والشركة
األم .تم تقريب جميع البيانات المعروضة بال﷼ السعودي ألقرب ألف ،إال إذا ذكر غير ذلك.
)ه( إستخدام األحكام والتقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة من اإلدارة إستخدام األحكام والتقديرات واإلفتراضات التي قد تؤثر في
تطبيق السياسات وعلى المبالغ المدرجة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات .قد تختلف النتائج
الفعلية عن ھذه التقديرات.
تتم مراجعة التقديرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر .التعديالت التي تترتب عنھا مراجعة
التقديرات المحاسبية يتم إظھار أثرھا في فترة المراجعة والفترات المستقبلية التي تتأثر بھذه التعديالت.
فيما يلي معلومات حول المجاالت الھامة لتقديرات اإلدارة كما يلي:
إنخفاض قيمة الذمم المدينة التجارية
يتم تكوين مخصص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون ھناك دليل موضوعي على أن
المجموعة لن تكون قادرة على تحصيل كافة المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية لالتفاقية .إن الصعوبات
المالية الكبيرة التي تواجه العميل ،وامكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الھيكلة المالية ،والعجز
أو التأخر في السداد تعتبر جميعھا مؤشرات على وجود دليل موضوعي لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة
التجارية .بالنسبة للمبالغ الفردية الھامة ،يتم إجراء تقييم على أساس فردي .وبالنسبة للمبالغ غير الفردية الھامة،
ولكنھا متأخرة ،فيتم تقييمھا بشكل جماعي ،ويتم إثبات مخصص باألخذ باالعتبار طول المدة الزمنية وفقا ً
لمعدالت االسترداد السابقة.
مخصص أصناف مخزون متقادم و بطيء الحركة
تقوم اإلدارة بتكوين مخصص بالمخزون المتقادم وبطيء الحركة .وتستند تقديرات صافي القيمة االستردادية
للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت استخدام التقديرات .وتأخذ ھذه التقديرات باالعتبار التقلبات في
األسعار أو التكاليف المرتبطة بشكل مباشرة بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن
ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھاية السنة.

٨

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٢

أسس اإلعداد )تابع(
)ه( إستخدام األحكام والتقديرات )تابع(
اإلنخفاض في قيمة الموجودات الغير مالية
يتم مراجعة الموجودات غير المالية بما فيھا الشھرة فيما إذا كان ھناك أي خسائر نتيجة االنخفاض في قيمتھا
كلما كانت األحداث أو التغيرات في الظروف تشير إلى أن القيمة الدفترية قد ال تكون قابلة لالسترداد .ويتم
إثبات خسارة اإلنخفاض في القيمة )إن وجدت( بالقيمة التي تتجاوز فيھا القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد
النقد قيمتھا القابلة لالسترداد .القيمة القابلة لالسترداد ھي القيمة العادلة لألصل بعد خصم تكاليف البيع والقيمة
المتبقية لالستخدام أيھما أعلى .يتم تجميع الموجودات إلى أدنى مستوى لھا حيث يوجد تدفقات نقدية مستقلة
قابلة للتحديد .يتم مراجعة الموجودات غير المالية بخالف الشھرة وتلك التي تعرضت لالنخفاض في قيمتھا
وذلك الحتمالية عكس االنخفاض في القيمة بتاريخ كل قائمة مركز مالي .وعندما يتم الحقا ً عكس خسارة
االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل أو وحدة توليد النقد إلى التقدير المعدل لقيمتھا القابلة
لالسترداد ،ولكن القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا يجب أن ال تتجاوز القيمة الدفترية التي كان من الممكن
تحديدھا ،والتي فيما لو تم تحديدھا لم يتم تسجيل أي خسارة لالنخفاض في قيمة الموجودات أو وحدة توليد النقد
في السنوات السابقة .وي تم إثبات عكس خسارة االنخفاض في القيمة كإيرادات مباشرة في قائمة الدخل
الموحدة .ال يتم عكس خسائر االنخفاض في القيمة التي تم إدراجھا للشھرة.
تقوم الشركة بمراجعة سنوية لالنخفاض في القيمة ،فيما ان كانت التغييرات او االحداث أو الظروف تشير إلى
احتمالية حدوث انخفاض .إن تحديد القيم القابلة لإلسترداد لألصل يتضمن استخدام التقديرات و التي قد يكون
له تأثير جوھري على تلك القيم كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م و على قيمة اإلنخفاض النھائية .خالل السنة ،قام
الشركة بإستشارة مستشار خارجي لتقيم القيم الدفترية لألصول و المخخصات الالزمة لإلنخفاض في القيمة،
إن وجد.
تكلفة إنجاز المشاريع
كجزء من تطبيق طريقة نسبة االنجاز على محاسبة العقود ،يتم تقدير تكلفة انجاز المشاريع .وتتضمن ھذه
التقديرات )من بين بنود أخرى( تكلفة اإلنشاء ،وأوامر التغيير من المقاولين ،وتكلفة الوفاء بااللتزامات التعاقدية
األخرى للعمالء .تتم مراجعة ھذه التقديرات على فترات منتظمة .أية تغييرات الحقة في التكلفة المقدرة لإلنجاز
قد تؤثر على نتائج الفترات الالحقة .يتم إدراج تغيرات العقود عند تاكيدھا كإيرادات إلى الحد الذي يكون من
المحتمل أن ينتج عنھا إيرادات يمكن قياسھا بشكل موثوق .إن ھذا يتطلب حكم اإلدارة بناءاً على خبرتھا السابقة
و تطبيقھا لشروط العقد و العالقات مع أصحاب العقد و مرحلة المفاوضات التي تم التوصل إليھا.

٩

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٢

أسس اإلعداد )تابع(
)ه( إستخدام األحكام والتقديرات )تابع(
مطالبات العقود
المطالبة ھي المبلغ الذي يسعى المقاول لتحصيله من العميل أو أي طرف آخر كتعويضات تكاليف لم تدرج في
سعر العقد .قد تنشأ المطالبة ،بسبب تأخر العمالء وتكلفة اإلطالة وتكلفة تسريع المشروع وأخطاء البرنامج في
المواصفات أو التصميم واالختالفات المتنازع عليھا في عقد العمل .إن قياس مبالغ اإليرادات الناشئة عن
المطالبات يخضع لمستوى عال من حالة عدم التيقن ،وغالبا ً ما يعتمد ذلك على نتائج المفاوضات .وبالتالي،
يتم فقط إدراج المطالبات في بند إيرادات العقود وذلك عندما يقبل العميل بالمبلغ ويمكن قياسه بشكل موثوق.
األعمار اإلنتاجية للممتلكات والمعدات
تحدد اإلدارة األعمار اإلنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات بغرض احتساب اإلستھالك .يتم تحديد ھذا التقدير
بعد األخذ باعتبار االستخدام المتوقع للموجودات والضرر المادي الذي تتعرض له ھذه الموجودات .وتقوم
اإلدارة بمراجعة القيمة المتبقية واألعمار اإلنتاجية سنويا ً ويتم تعديل التغير في مصروفات اإلستھالك )إن
وجدت( في الفترات الحالية والمستقبلية.

-٣

الخسائر المتراكمة واإلستمرارية
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ  ٧٠٦٫١٨مليون
﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٤م ٨٤٥٫٠٨ :مليون ﷼ سعودي( وبلغت خسائرھا المتراكمة  ٣٦٥٫٦٤مليون
﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٤م ٣٦٧٫٣٣ :مليون ﷼ سعودي( والتي تمثل  ٣١) %٤٨٫١١ديسمبر ٢٠١٤م:
 (%٤٨٫٣٣من رأس مال الشركة .تشير ھذه الظروف إلى وجود حالة عدم تأكد جوھرية قد تؤدي إلى وجود شكوك
حول قدرة المجموعة على االستمرار وفقا ً لمفھوم اإلستمرارية .قامت اإلدارة بعمل تقييم داخلي وخطط شاملة لدعم
قدرة المجموعة على تحقيق توقعاتھا التشغيلية والتي سوف توفر الموارد الكافية لإلستمرار في األعمال في المستقبل
القريب والموارد المالية الكالفية لخدمة إلتزامات ديونھا ومتطلبات رأسمالھا العامل وإلتزاماتھا المالية عند وحال
إستحقاقھا .وبالتالي تم إعداد ھذه القوائم المالية الموحدة وفقا ً لمفھوم اإلستمرارية.
وبالرغم من ذلك فإنه بتاريخ  ٢٣فبراير ٢٠١٦م وبعد توقيع اتفاقية إعادة الھيكلة مع أربعة من المقرضين ،تمكنت
المجموعة من تأجيل سداد ديونھا البالغة  ٧٩٣مليون ﷼ سعودي على فترة  ٧سنوات تنتھي بسداد الدفعة األخيرة
بنھاية ديسمبر ٢٠٢٢م )إيضاح  .(١٤لم ينتج عن ذلك إعادة تصنيف للديون إلى اإللتزامات طويلة األجل وفقا ً
لمعايير المحاسبة المطبقة ،ولكن نتج عنه تخفيض في التدفقات النقدية الخارجة المطلوبة من  ٧٩٣مليون ﷼ سعودي
إلى  ٦٫٢مليون ﷼ سعودي في عام ٢٠١٦م و  ٣١٥مليون ﷼ سعودي خالل عام ٢٠١٧م )إيضاح .(١٤

-٤

ملخص السياسات المحاسبية الھامة
تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية األولية
الموجزة الموحدة.تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتماشى مع عرض السنة الحالية.
)أ( النقد واألرصدة لدى البنوك
يتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصندوق والنقد في الحسابات الجارية لدى البنوك واالستثمارات األخرى
قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة للمجموعة دون
أي قيود.
١٠

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٤

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
)ب( الذمم المدينة التجارية
تظھر الذمم المدينة التجارية بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالديون المشكوك في تحصيلھا.
ويتم تكوين مخصص بالديون المشكوك في تحصيلھا عند وجود دليل موضوعي يشير إلى عدم مقدرة المجموعة
على تحصيل المبالغ المستحقة وفقا ً للشروط األصلية للذمم المدينة .ويتم شطب الديون المعدومة عند تحديدھا
مقابل المخصصات المتعلقة بھا .ويتم تحميل المخصصات على قائمة الدخل الموحدة .وأي إستردادات الحقة
لمبالغ الذمم المدينة والتي تم شطبھا سابقا ً تضاف إلى قائمة الدخل الموحدة.
)ج( المخزون
يتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيھما أقل .ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريقة
المتوسط المرجح .وتتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدھا لشراء المخزون ،وتكاليف اإلنتاج أو التحويل
والتكاليف األخرى التي يتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراھنة.
في حالة المخزون المصنع وتحت التصنيع ،تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكاليف اإلنتاج المباشرة على
أساس الطاقة التشغيلية العادية.
تتكون صافي القيمة القابلة للتحقق من سعر البيع التقديري خالل السير االعتيادي لألعمال بعد خصم تكاليف
االنتاج االضافية لإلكمال ومصروفات البيع والتوزيع .ويتم تكوين مخصص )عند اللزوم( للمخزون المتقادم
وبطيء الحركة والتالف من المواد الغير معدنية.
)د( اإلستثمارات
) (١االستثمار في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
إن اإلستثمارات في الشركات المحاسب عنھا بطريقة حقوق الملكية والتي تمارس الشركة سيطرة مشتركة
عليھا يتم إثباتھا بطريقة حقوق الملكية ،والتي يتم بموجبھا إثبات اإلستثمار مبدئيا ً بالتكلفة ويتم تعديلھا
بعد ذلك وفقا ً للتغير في حصة المجموعة في صافي موجودات الشركة المستثمر فيھا .وفيما يخص
الشركات المنتسبة أو الكيانات الخاضعة للسيطرة تقوم المجموعة بتسجيل حصتھا في صافي الدخل ضمن
قائمة الدخل الموحدة .ويتم احتساب حصتھا في الحركة بعد شراء االحتياطيات مباشرة في قائمة التغيرات
في حقوق الملكية للمجموعة يتم تسجيل توزيعات األرباح عند اإلعالن عنھا.
) (٢اإلستثمار في األوراق المالية )اإلستثمارات المتاحة للبيع(
يتم تصنيف اإلستثمارات في األدوات المالية وفقا ً لنية المجموعة بالنسبة لھذة اإلستثمارات .تظھر األدوات
المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة ،وتظھر األرباح والخسائر غير المحققة منھا ضمن قائمة حقوق
الملكية .وعندما ال يمكن تحديد القيمة العادلة لھا بشكل مباشر فيتم تقييم األدوات المالية بالتكلفة .يتم
تخفيض القيمة الدفترية لكافة اإلستثمارات واألدوات المالية باإلنخفاض غير المؤقت في قيمتھا في حالة
اإلستبعاد أو اإلنخفاض قي القيمة فإن األرباح أو الخسائر المتراكمة المثبتة سابقا ً في حقوق الملكية يتم
إدراجھا في قائمة الدخل الموحدة للسنة.
يتم تحديد القيمة العادلة بالرجوع للقيمة السوقية .وفي حالة عدم توافر القيمة العادلة ،يتم إعتبار التكلفة
القياص األساس والموثوق فيه من أجل تحديد القيمة العادلة.
يتم قيد إيرادات توزيعات األرباح من اإلستثمارات عند اإلعالن عن توزيع األرباح.

١١

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٤

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
)ه( الممتلكات واآلالت والمعدات
يتم قياس الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة بعد خصم اإلستھالك المتراكم والخسارة المتراكمة لالنخفاض
في القيمة إن وجدت .تتضمن التكلفة النفقات المباشرة القتناء األصل .يتم رسملة تكاليف التمويل للقروض التي
استخدمت مباشرة لتمويل إنشاء الموجودات خالل الفترة الزمنية الالزمة الستكمال تلك الموجودات وإعدادھا
لالستخدامات المحدد لھا.
يتم رسملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصادية المستقبلية الكامنة في بند الممتلكات واآلالت
والمعدات .ويتم قيد جميع النفقات األخرى في القائمة الموحدة األولية لقائمة الدخل عند تكبدھا.
يتم تحميل اإلستھالك على قائمة الدخل واحتسابه بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المقدرة
لكل بند من الممتلكات واآلالت والمعدات .وفيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات التي سيتم إھالكھا:
عدد السنوات
٥٠ – ١٥
مباني
٢٠ – ٤
آالت ومعدات
١٥ – ٣
أثاث ومفروشات

أعمال رأسمالية قيد التنفيذ
تمثل األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ كافة التكاليف المباشرة وغير المباشرة المتعلقة بمشاريع تحت التنفيذ والتي
يتم رسملتھا كممتلكات ومعدات حين اكتمال ھذه المشاريع.
)و( اإلستثمارات العقارية
يتم تسجيل العقارات التي يتم اإلحتفاظ بھا لغرض الحصول على عوائد إيجارية  /أو لرفع قيمتھا الرأسمالية
كإستثمارات عقارية .وتدرج االستثمارات العقارية بسعر التكلفة بعد خصم اإلستھالك المتراكم وخسائر
اإلنخفاض في القيمة ،إن وجدت .يتم استھالك االستثمارات العقارية على مدى العمر اإلنتاجي المقدر لھا وھو
 ٥٠سنة.
يتم إثبات أي أرباح أو خسائر ناتجة من بيع العقارات )يتم احتسابھا على أساس الفرق بين صافي المتحصل
من البيع والقيمة الدفترية لألصل( ضمن قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة للفترة التي تم فيھا بيع العقار.
)ز( الموجودات غير الملموسة

أ( الشھرة
تتمثل الشھرة في الفائض من تكلفة اإلستثمار عن حصة المجموعة في صافي القيمة العادلة لموجودات
الشركة المستثمر فيھا كما بتاريخ اإلستحواذ وتظھر بالتكلفة بعد خصم أي انخفاض في القيمة إن وجد.
وال يتم إطفاء الشھرة بل يتم مراجعتھا من حيث اإلنخفاض في القيمة بشكل سنوي .لتحديد ما إذا كان
ھناك أي مؤشر موضوعي على اإلنخفاض في القيمة أو أحداث وتغير في الظروف خالل السنة مما
يشير إلى إنخفاض القيمة الدفترية الذي يتطلب تقييم للشھرة خالل السنة.
عند استبعاد أحد الشركات التابعة ،يتم إدراج المبلغ العائد لمبلغ الشھرة في عملية تحديد الربح أو الخسارة
عن االستبعاد.

١٢

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٤

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
)ز( الموجودات غير الملموسة )تابع(

ب( تكاليف البحث والتطوير
يتم إدراج تكاليف البحث والتطوير على قائمة الدخل األولية الموحدة في الفترة التي يتم تكبدھا.
تشتمل أنشطة التطوير على تحويل نتائج أنشطة البحوث إلى خطة او تصميم لمنتجات أو خدمات أو
آليات تكنولوجية جديدة أو لتحسين كبير على المنتجات أو الخدمات أو اآلليات الحالية بغض النظر عن
الغرض سواء كانت للبيع أو لالستخدام .ويتم إدراج تكاليف التطوير عند تكبدھا ضمن تكاليف الفترة
وتحمل على قائمة الدخل الموحدة .ويمكن رسملة تكاليف التطوير فقط عند استيفاء جميع الشروط التالية:






تحديد واضح للمنتج أو العملية وإمكانية فصل وقياس التكاليف المرتبطة بالمنتج او العملية بطريقة
موثوقة.
إنشاء الجدوى التكنولوجية للعملية أو المنتج.
نية الشركة إلنتاج وتسويق أو استخدام المنتج أو العملية.
وجود موارد كافية أو التأكد من إمكانية توفير ھذه الموارد الستكمال مشروع التطوير ولتسويق أو
استخدام المنتج أو العملية.
وجود سوق للمنتج أو العملية .إذا تم استخدام المنتج أو العملية داخل المجموعة ،فيجب تأكيد المنافع
التي تحصل عليھا الشركة جراء ھذا االستخدام.

)ح( القروض
يتم إدراج القروض بالمبالغ المستلمة بعد خصم تكاليف المعاملة المتكبدة .ويتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة
مباشرة إلنشاء موجودات مؤھلة حتى تصل إلى المرحلة التي يكتمل عندھا بشكل جوھري جميع األنشطة
الالزمة إلعداد الموجودات المؤھلة لالستخدام المحدد لھا ،وبخالف ذلك ،يتم تحميل ھذه التكاليف على قائمة
الدخل الموحدة.
)ط( الذمم الدائنة التجارية والمستحقات
يتم اثبات المطلوبات بالمبالغ التي سيتم دفعھا في المستقبل للبضائع أو الخدمات المستلمة سواء تم إصدار فواتير
بھا من قبل المورد أم ال.
)ي( الضريبة المؤجلة
يتم اإلعتراف بضرائب الدخل المؤجلة عن طريق الفرق بين الموجودات والمطلوبات في القوائم المالية
للشركات التابعة وعلى األسس الضريبية التي تستخدم في إحتساب الربح الخاضع للضريبة ويتم المحاسبة عنھا
بطريقة المركز المالي .يتم إثبات المطلوبات الضريبية المؤجلة لجميع الفروقات المؤقتة الخاضعة للضريبة
ويتم إثبات الموجودات الضريبية المؤجلة لجميع الفروق المؤقتة القابلة للخصم عندما يكون من المحتمل أن
األرباح الخاضعة للضريبة ستكون متاحة مقابل تلك الفروق المؤقتة القابلة للخصم التي يمكن اإلستفادة منھا.
تتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة بتاريخ كل قائمة مركز مالي وتخفض إلى الحد الذي
لم يعد فيه من المحتمل توفر ربح خاضع للضريبة كافي يسمح باستغالل جميع او جزء من الموجودات الضريبية
المؤجلة.
١٣

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٤

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
)ك( الزكاة وضريبة الدخل
تخضع المجموعة للزكاة وضريبة الدخل وفقا ً ألنظمة مصلحة الزكاة وضريبة الدخل بالمملكة العربية السعودية
)"المصلحة"( .تخضع الشركات التابعة األجنبية لألنظمة الضريبية في البلد التي تعمل وفقا ً ألنظمتھا .ويتم
تحميل الزكاة المستحقة على المجموعة وحصتھا في الزكاة المستحقة على الشركات التابعة على قائمة الدخل
الموحدة .إن ضريبة الدخل العائدة إلى الشركاء األجانب في الشركات التابعة يتم تحميلھا على حقوق األقلية
في قائمة المركز المالي الموحدة المرفقة .ويتم احتساب مطلوبات الزكاة وضريبة الدخل اإلضافية ،إن وجدت،
والتي تتعلق بالربوط على سنوات سابقة من قبل المصلحة في الفترة التي يتم فيھا إصدار الربوط النھائية.
)ل( مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
يتم قيد استحقاق مكافأة نھاية الخدمة للموظفين وفقا ً لنظام العمل والعمال بالمملكة العربية السعودية ويحمل
على قائمة الدخل .ويتم احتساب ھذا االلتزام على أساس المزايا المقررة التي يستحقھا الموظف في حالة تركه
العمل في تاريخ قائمة المركز المالي.
يتم تحديد إلتزامات مكافأة نھاية الخدمة في الشركات التابعة األجنبية وفقا ً للقوانين المطبقة في البلد المسجل بھا
الشركة التابعة.
)م( اإليرادات
تتحقق اإليرادات عند استيفاء الشروط التالية:
 وجود احتمالية بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة.
 يمكن قياسھا بشكل موثوق بغض النظر عن موعد سدادھا.
 امكانية تحديد التكلفة المتكبدة والتكاليف المستقبلية المتوقعة حتى تاريخه وامكانية قياسھا بشكل موثوق.
يتم قياس اإليرادات بالقيمة العادلة للمقابل المستلم أو للعمالء كما في شروط الدفع المحددة تعاقديا ً .ويجب كذلك
استيفاء معايير التحقق المحددة أدناه قبل تحقق اإليرادات.
مبيعات بضائع
يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسليم أو شحن المنتجات التي يتم بمقتضاھا انتقال المخاطر والمنافع
الھامة المصاحبة لملكية البضاعة إلى المشتري بحيث ال يكون للمجموعة سيطرة فعالة او مشاركة إدارية
مستمرة بالدرجة التي ترتبط عادة بملكية البضاعة .ويتم تسجيل المبيعات بعد خصم المردودات والخصم
التجاري وخصم الكمية.
إيرادات العقود
يتم إثبات إيرادات العقود على أساس طريقة نسبة اإلنجاز لكل عقد والتي يتم تحديدھا باستخدام قياس مخرجات
العقد )إجراء حصري للعمل المنجز أو الجزء المستكمل فعليا من أعمال العقد( أو القيام بدالً من ذلك بتطبيق
قياس مدخالت العقد )نسبة التكاليف المتكبدة حتى تاريخه إلى إجمالي التكلفة المقدرة للعقد( .تشتمل تكلفة العقد
على التكلفة والمصروفات العمومية واإلدارية العائدة مباشرة إلى العقد من تاريخ ضمان العقد وحتى االنتھاء
بالكامل .يتم رسملة تكاليف االقتراض العائدة مباشرة إلى إنشاء موجودات مؤھلة وتدرج كتكاليف عقود .يتم
إدراج التغيرات في تقديرات التكاليف وخسائر العقود غير المستكملة )إن وجدت( في الفترة التي يتم فيھا تحديد
تلك التغيرات .وعندما يكون من المحتمل أن إجمالي تكاليف العقد سوف يتجاوز إجمالي إيرادات العقد ،يتم
إدراج الخسارة المتوقعة مباشرة.
١٤

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٤

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
)ن( المصروفات
مصروفات البيع والتسويق ھي تلك المصروفات الناجمة عن جھود الشركة التي تقوم بھا إدارات التسويق
والبيع والتوزيع .ويتم تصنيف جميع المصروفات األخرى ،باستثناء تكلفة المبيعات وأعباء التمويل،
كمصروفات عمومية وإدارية.
ويتم إجراء توزيع للمصروفات المشتركة بين تكلفة المبيعات ومصروفات البيع والتسويق والمصروفات
العمومية واإلدارية ،عند اللزوم ،على أساس ثابت.
)س( المخصصات
يتم االعتراف بالمخصص إذا ظھر نتيجة ألحداث سابقة أن لدى الشركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن
تقدير مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية ھذا االلتزام.
يتم اإلعتراف بمخصصات تكاليف إعادة الھيكلة عندما يكون لدى المجموعة خطة رسمية مفصلة إلعادة الھيكلة
والتي تم اإلخطار بھا لدى األطراف المتأثرة.
)ع( المقاصة
يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات والمطلوبات المالية ويدرج المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي
الموحدة فقط عند وجود حق نظامي ملزم إجراء مقاصة لتلك المبالغ المدرجة وكذلك عندما يكون لدى المجموعة
نية لتسويتھا على أساس الصافي أو بيع الموجودات لتسديد المطلوبات في آن واحد.
)ف( التقارير المالية القطاعية

قطاعات األعمال
يتم تحديد القطاعات التشغيلية على أساس التقارير الداخلية حول عناصر المجموعة التي يتم مراجعتھا بانتظام
من قبل متخذ القرار من أجل تخصيص الموارد للقطاع وتقييم أدائھا .قطاع التشغيل ھو مجموعة منفصلة
ومحددة من الموجودات أو العمليات أو الكيانات المشاركة في األنشطة المدرة للدخل ،والمعلومات المالية فيه
غير متوفرة بشكل منفصل.

القطاع الجغرافي
القطاع الجغرافي ھو مجموعة من الموجودات أو العمليات أو الكيانات المشاركة في األنشطة المدرة للدخل
ضمن بيئة اقتصادية محددة تخضع لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تعمل في بيئات اقتصادية أخرى.

١٥

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٤

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
)ص( األدوات المالية المشتقة
أ( تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مثل العقود اآلجلة للمعادن التي تسدد نقداً لتغطية تعرضھا
لمخاطر التغيرات في أسعار المعادن عند بيع البضاعة.
يتم إثبات األدوات المالية المشتقة في بادئ األمر بالقيمة العادلة و الحقا ً يتم إعادة قياسھا بالقيمة العادلة.
يتم إثبات المشتقات كموجودات مالية إن تضمنت قيمة عادلة إيجابية و بمثابة مطلوبات مالية إن تضمنت
قيمة عادلة سالبة.
ويتم إثبات األرباح أو الخسائر عند إعادة القياس بحسب القيمة العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
ومع ذلك ،يتم تسجيل التغيرات في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة التي تؤھله لمحاسبة التحوط
للتدفقات النقدية كتسجيل األدوات المالية المشتقة في الميزانية العمومية الموحدة ،وتأخذ إلى احتياطيات
أخرى في بيان التغيرات في حقوق المساھمين.
إن األدوات المالية المشتقة المستخدمة من قبل المجموعة محدة بمثابة تحوطات تدفق نقدي للمخاطر التي
تم التحوط لھا.
عندما تكتمل أداة التحوط أو تنتھي مدتھا أو تصبح غير فعالة ،يتم إعادة تصنيف أي من األرباح أو
الخسائر المتراكمة المرتبطة باالحتياطيات األخرى إلى قائمة الدخل في الفترة نفسھا من خالل بند التحوط
المؤثر على قائمة الدخل.
يتم إثبات التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية غير المؤھلة لمحاسبة التحوط في قائمة الدخل الموحدة
عند حدوثھا .يتم التوقف عن إتباع محاسبة التحوط عند إنتھاء سريان أداة التحوط أو بيعھا أو إلغاءھا أو
تنفيذھا أو عندما ال تعد تلك األداة مؤھلة لمحاسبة التحوط .و في ذلك التاريخ و بالنسبة للعمليات المتوقع
حدوثھا ،فإنه يتم االحتفاظ بالربح أو الخسارة المتراكمة الناجمة عن أداة التحوط التي يتم إثباتھا ضمن
حقوق الملكية لحين حدوث العملية المتوقعة .و في حالة انتفاء حدوث تلك العملية التي تم التحوط لھا ،يتم
تحويل صافي الربح أو الخسارة المتراكمة المثبت ضمن قائمة حقوق الملكية إلى قائمة الدخل الموحدة
للسنة.
ب( تستخدم المجموعة مقايضات أسعار الفائدة إلدارة تعرضھا لتقلبات أسعار اللفائدة على القروض البنكية.
إن مقايضات أسعار الفائدة ،إن كانت جوھرية ،تعرض كموجودات غير متداولة في حالة العقود المربحة
أو كمطلوبات غير متداولة في حالة العقود غير المربحة ،إذا كان االستحقاق المتبقي لألداة أكثر من اثنى
عشر شھراً و ليس من المتوقع تحقيقه أو تسويته خالل اإلثنى عشر شھراً .يتم عرض األدوات المالية
المشتقة األخرى كموجودات متداولة أو كمطلوبات متداولة.

١٦

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٤

ملخص السياسات المحاسبية الھامة )تابع(
)ق( العمالت األجنبية

المعامالت بالعملة األجنبية
يتم تحويل المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى ال﷼ السعودي على أساس أسعار التحويل السائدة بتاريخ
تلك المعامالت .أما الموجودات والمطلوبات النقدية التي تتم بالعمالت األجنبية فيجري تحويلھا لتعكس ما
يعادلھا بالعملة الوظيفية للشركة بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي .تدرج فروقات التحويل
الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل األولية الموجزة الموحدة يتم قياس الموجودات والمطلوبات
الغير نقدية المدرجة بالعملة األجنبية بالتكلفة التارخية ويتم تحويلھا بسعر الصرف في تاريخ االقتناء المبدئي.

العمليات الخارجية
لمساھمي الشركة في القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة يتم تحويل الموجودات والمطلوبات للعمليات
األجنبية لل﷼ السعودي وفقا ً ألسعار الصرف السائدة في تاريخ قائمة المركزالمالي .ويتم تويل مكونات حقوق
الملكية للشركة التابعة األجنبية باستثناء األرباح المبقاة وفقاص ألسعار الصرف السائدة في تواريخ البنود ذات
الصلة .ويتم تحويل عناصر قائمة الدخل للشركة التابعة األجنبية باستخدام المتوسط المرجح لسعر الصرف
لھذه الفترة .وتظھر التعديالت الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للشركات التابعة األجنبية إلى ال﷼ السعودي
كبند مستقل في حقوق الملكية كاحتياطي تحويل العمالت األجنبية.
)ر( عقود اإليجار
يتم تصنيف عقود اإليجار كعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوھري لمنافع و مخاطر
الملكية المتعلقة باألصل إلى المستأجر .و يتم تصنيف جميع عقود اإليجار األخرى كعقود إيجار تشغيلي.
إن الموجودات المملوكة بموجب عقود اإليجار الرأسمالي يتم إثباتھا كأصل للشركة بالقيمة الحالية للحد األدنى
لدفعات اإليجار و القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار ،أيما أقل.
إن أعباء التمويل ،و التي تمثل الفرق بين إجمالي التزامات عقود اإليجار و القيمة الحالية للحد األدنى لدفعات
اإليجار أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار ،أيھما أقل ،يتم تحميلھا على قائمة الدخل
الموحدة خالل فترة اإليجار للوصول إلى معدل تحميلي ثابت للمبالغ المتبقية لإللتزامات لكل سنة محاسبية.
يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عقود اإليجار التشغيلي على الدخل فترة عقد اإليجار التشغيلي و ذلك
بإستخدام طريقة القسط الثابت.

١٧

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٥

النقد واألرصدة لدى البنوك
يتكون النقد واألرصدة لدى البنوك في  ٣١ديسمبر كما يلي:
٢٠١٥م

٢٠١٤م

نقد في الصندوق
أرصدة لدى البنوك في الحسابات الجارية

٤٣١
٣٣،٠٤٨

٤٩٠
٣٤,٦٨٢

نقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفق النقدي
نقد مقيد
رصيد النقد واألرصدة لدى البنوك

٣٣،٤٧٩
٢٦،٦١٥

٣٥،١٧٢
٢٦،٧٧٩

٦٠،٠٩٤

٦١،٩٥١

 ١-٥إن النقد المقيد يتمثل في المبالغ النقدية المحتفظ بھا لدى البنوك والغير متوفر للشركة في التشغيل.
-٦

ذمم مدينة تجارية
 ١-٦تتكون الذمم المدينة التجارية في  ٣١ديسمبر مما يلي:
٢٠١٥م

٢٠١٤م

عمالء آخرون
أطراف ذات عالقة )إيضاح (٢٧

٦٩٠،٧٠١
٨٦١

٥٦٧،٣٤٣
--

يخصم :مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

٦٩١،٥٦٢
)(١٧٠،١٤٨

٥٦٧،٣٤٣
)(٢١٠،٢٧٨

٥٢١،٤١٤

٣٥٧،٠٦٥

 ٢-٦إن الحركة في مخصص الديون الشكوك في تحصيلھا ھي كما يلي:
٢٠١٥م

٢٠١٤م

الرصيد في  ١يناير
مخصص السنة
)عكس(  /مخصص للسنة )إيضاح (٣-٦

٢١٠،٢٧٨
-)(٤٠،١٣٠

٢٠٦،٣٠٨
٣٫٩٧٠
--

الرصيد في  ٣١ديسمبر

١٧٠،١٤٨

٢١٠،٢٧٨

 ٣-٦خالل السنة ،استرددت الشركة مبلغ كبير من الديون القائمة وبالتالي تم عكس المخصصات المكونة مقابل تلك
الديون القائمة .إن استرداد الذمم المدينة القائمة القديمة ينتج بشكل أساسي عن تحسين عملية التحصيل والمتابعة
الدقيقة مع العمالء.
 ٤-٦إن الذمم المدينة التجارية لدى المجموعة مضمونة من قبل البنوك لصالح قروض بنكية قصيرة األجل )إيضاح
.(١٤

١٨

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٦

ذمم مدينة تجارية )تابع(
 ٥-٦إن أعمار الذمم المدينة التجارية ھي كما يلي:
حتى ستة
أشھر
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

أكثر من ستة
أشھر وحتى سنة

١١٤،٥٢٨ ٣٨٢،٧٦٦
١٣٧،٧٩٠ ٢٨٦،٠٢٠

أكثر من سنة
١٩٤،٢٦٨
١٤٣،٥٣٣

اإلجمالي
٦٩١،٥٦٢
٥٦٧،٣٤٣

 ٦-٦إن تحليل مخصصات الذمم المدينة للمجموعة كما يلي:

 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

لم يتجاوز
موعد
اإلستحقاق ولم

أكثر من ثالثة
أشھر وحتى

أكثر من ستة
أشھر وحتى

ينخفض

ستة أشھر

سنة

٢١٥,٥٥٧
١٧١,٥٨٢

٩٩,٤٣٨
١٥,٦٥٥

أكثر من سنة
١٠٩,٢٢٥
٨٢,٠٤٦

٩٧,١٩٤
٨٧,٧٨٢

اإلجمالي
٥٢١,٤١٤
٣٥٧,٠٦٥

 ٧-٦تتمثل الحجوزات المدينة في المبالغ المحتفظ لدى العمالء وفقا ً لشروط اتفاقيات البيع ومشاريع التسليم .من
المتوقع تحصيل تلك المبالغ بحلول ديسمبر ٢٠١٧م.
-٧

إيرادات لم يصدر بھا فواتير
تتكون اإليرادات التي لم يصدر بھا في  ٣١ديسمبر مما يلي:
٢٠١٥م

٢٠١٤م

إيرادات لم يصدر بھا فواتير

٦٥،٨١١

٧٨،٥٧٠

يخصم :مخصص إيرادات لم يصدر بھا فواتير

)(١،٤٨٩

)(١،٤٨٩

صافي إيرادات لم يصدر بھا فواتير

٦٤،٣٢٢

٧٧،٠٨١

تتمثل اإليرادات المكتسبة والتي لم يتم إصدار فواتير بھا حتى  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م .في إيرادات المشاريع التي تم
تسجيلھا وفقا ً لطريقة نسبة اإلتمام .كما تتضمن ھذه اإليرادات مبلغ  ٤٥٫٢٦مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر
٢٠١٤م ٥٠٫٤ :مليون ﷼ سعودي( والذي ال يزال قائما ً منذ أكثر من سنة .تؤكد اإلدارة بأنه سيتم إصدار فواتير
بھذا المبلغ وتحصيلھا خالل عام ٢٠١٦م.

١٩

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٨

المخزون
يتكون المخزون في  ٣١ديسمبر مما يلي:
٢٠١٥م

٢٠١٤م

مواد خام
بضاعة جاھزة
أعمال تحت التنفيذ
قطع غيار وبكرات خشبية

١٨٩،٤٤٥
١٤٠،٣٤١
٥٨،٢٣٧
٣١،٩٣٨

١٨٨،٨٢٦
٢١٠،٥٥٠
٧٤،٤٢٤
٢٨،٤٦٦

يخصم :مخصص مخون بطيء الحركة ومتقادم

٤١٩،٩٦١
)(٨٨،١٥٩

٥٠٢،٢٦٦
)(٨٣،٣٨٨

٣٣١،٨٠٢

٤١٨،٨٧٨

إن الحركة في مخصص المخزون بطيء الحركة والمتقادم ھي كما يلي:
٢٠١٥م

-٩

٢٠١٤م

الرصيد في  ١يناير

٨٣،٣٨٨

٥٨،٣٣٣

المخصص خالل السنة
مشطوب خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٢٢،١٠٨
)(١٧،٣٣٧

٣٥،١٢٣
)(١٠,٠٦٨

٨٨،١٥٩

٨٣،٣٨٨

مصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
تتكون المصروفات المدفوعة مقدما ً والموجودات المتداولة األخرى في  ٣١ديسمبر كما يلي:
٢٠١٥م

٢٠١٤م

دفعات مقدمة لموردين

٥١،٥٤٣

٢٦،٨٨٦

تأمينات )إيضاح (١-٩

٤٦،٨٦٠

٤٣،٣٦٢

مصروفات مدفوعة مقدما ً
أرصدة مدينة أخرى

٢٥،٥٧٥
٣٢،٢٥٢

١٥،٥٩٦
٢٤،٩٣٣

١٥٦،٢٣٠

١١٠،٧٧٧

 ١-٩تشمل التأمينات مبلغ  ٨٫٧مليون ﷼ سعودي )٢٠١٤م ٨٫٨ :مليون ﷼ سعودي( دفعت لسلطات الجمارك
على حساب الرسوم الجمركية المفروضة على الشركة مقابل بعض واردات قضبان النحاس والمواد الخام
الرئيسية إلنتاج األسالك ،فإن الواردات واردات معفاة من الجمارك لجميع منتجي الكابالت .وبناء على اإلعفاء
المتاح في قانون الجمارك ،تقوم الشركة بمتابعة ھذا األمر مع الجھات المعنية السترداد ھذه التأمينات حيث أن
الشركة واثقة من استرداد المبلغ بالكامل قبل  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م.

٢٠

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -١٠استثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية
 ١-١٠إن القيمة الدفترية لإلستثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية كما في  ٣١ديسمبر تتكون
مما يلي:
٢٠١٤م
٢٠١٥م
شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو ال ال )إيضاح ٢-١٠
و(٣-١٠
شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات )إيضاح (٤-١٠

٤٦٩٫٩٨٥

٤٦٩٫٥٨٣

--

--

٤٦٩٫٩٨٥

٤٦٩٫٥٨٣

 ٢-١٠إن الحركة في اإلستثمارات في الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية ھي كما يلي:
٢٠١٥م

٢٠١٤م

الرصيد في  ١يناير

٤٦٩،٥٨٣

٤٣٧،٩٠٢

الحصة في صافي دخل الشركات المستثمر فيھا

٨٣،٧٦٣

١١٤،٥٤٠

الحصة في صافي الحركة في )الخسائر(  /األرباح غير المحققة
)(٦،٤٨٦
لتحوط التدفقات النقدية و ترجمة العمليات الخارجية
توزيعات أرباح
)(٧٦،٨٧٥

)(٨٧،١٦٧

٤٦٩،٩٨٥

٤٦٩،٥٨٣

الرصيد في  ٣١ديسمبر

٤،٣٠٨

 ٣-١٠تتلخص البيانات المالية بصورة أساسية لإلستثمارات في شركات مستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية كما يلي:
شركة ميدال كابلز
المحدودة دبليو ال ال
٢٠١٥م
٢٠١٤م

النسبة%
%٥٠
%٥٠

الموجودات
١٫٩٢٦٫٥٢١
٢٫٢٠٨٫٣٧٩

المطلوبات
٩٩١٫٥٨٣
١٫١٧٩٫٤٩٩

اإليرادات
٣٫٥٩٨٫٥١١
٣٫٠٠٤٫٩٧٦

صافي الدخل
١٦٨٫١٣٥
٢٣٤٫٨٢٩

 ٤-١٠قامت شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات بتسجيل خسائر خالل السنوات السابقة ،وبالتالي فإن القيمة الدفترية
لإلستثمار تم تخفيضھا إلى صفر )٢٠١٤م :صفر(.

٢١

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -١١اإلستثمارات العقارية
تتكون اإلستثمارات العقارية في  ٣١ديسمبر كما يلي:
٢٠١٥م
التكلفة:
الرصيد في  ١يناير
استبعادات
الرصيد في  ٣١ديسمبر
اإلستھالك:
الرصيد في بداية السنة
إضافات
الرصيد في نھاية السنة
صافي القيمة الدفترية

٢٠١٤م

٤٧،١٢٣
-٤٧،١٢٣

٤٧،٧٣٤
)(٦١١
٤٧،١٢٣

١٦،٤٠٤
٩٦٢
١٧،٣٦٦

١٥،٤٣٩
٩٦٥
١٦،٤٠٤

٢٩،٧٥٧

٣٠،٧١٩

 ١-١١قامت المجموعة برھن اإلستثمارات العقارية لدى بنك إيه كي كضمان لتسھيالتھا االئتمانية.
 ٢-١١تم توزيع اإلستھالك لإلستثمارات العقارية على المصروفات العمومية واإلدارية.
 -١٢الممتلكات ،اآلالت والمعدات
تتكون الممتلكات ،اآلالت والمعدات في  ٣١ديسمبر كما يلي:

أراضي

مباني

آالت ومعدات
وسيارات

أثاث
وتجھيزات

أعمال
رأسمالية
تحت التنفيذ

اإلجمالي

التكلفة:
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٥م
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
تحويالت خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
اإلستھالك:
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٥م
إضافات خالل السنة
إستبعادات خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

١٧٨،٩٣٣
-)(٧،٤٦٣
-١٧١،٤٧٠

٤٣٥،٥٠٧
٣٤١
)(١،٩٢٧
١،٢٧٠
٤٣٥،١٩١

١،٣٤٢،٢٨٢
-)(١٢،٤٢٣
٦،٨٩٨
١،٣٣٦،٧٥٧

١٤٦،٣٣٩
٩٨٥
)(٩١
٢،٠٨٠
١٤٩،٣١٣

١٢،٩٢٩
١٧،٧٥٣
-)(١٠،٢٤٨
٢٠،٤٣٤

٢،١١٥،٩٩٠
١٩،٠٧٩
)(٢١,٩٠٤
-٢،١١٣،١٦٥

-----

٢٤١،٧٠٦
١٢،١٨٣
)(٣٥٦
٢٥٣،٥٣٣

١،٠١٥،٦٣٧
٤٩،٨٧٩
)(١٢،٢١٦
١،٠٥٣،٣٠٠

١١١،٤٤٥
١٣،٥٥٧
)(٢٤٨
١٢٤،٧٥٤

-----

١،٣٦٨،٧٨٨
٧٥،٦١٩
)(١٢،٨٢٠
١،٤٣١،٥٨٧

صافي القيمة الدفترية:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

٢٨٣،٤٥٧ ١٨١،٦٥٨ ١٧١،٤٧٠
٣٢٦،٦٤٥ ١٩٣،٨٠١ ١٧٨،٩٣٣

٢٤،٥٥٩
٣٤،٨٩٤

٢٠،٤٣٤
١٢،٩٢٩

٦٨١،٥٧٨
٧٤٧،٢٠٢

٢٢

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -١٢الممتلكات ،اآلالت والمعدات )تابع(
 ١-١٢تتمثل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ في اآلالت والمعدات والمباني قيد اإلنشاء.
 ٢-١٢يتم توزيع اإلستھالك المحمل للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر كما يلي:
٢٠١٥م
٦١،٣٨٠
١٣،٨٨٣
٣٥٦
٧٥،٦١٩

تكلفة المبيعات
مصروفات عمومية وإدارية )إيضاح (٢٢
مصروفات بيع وتوزيع )إيضاح (٢٣

٢٠١٤م
٦٥،٤٦٤
١٢،٥٤٣
٣٦٩
٧٨،٣٧٦

 ٣-١٢إن بعض اآلالت والمعدات كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م والتي بلغت تكلفتھا  ٢٥٫١مليون ﷼ سعودي
)٢٠١٤م ٢٥٫١ :مليون ﷼ سعودي( وقيمتھا الدفترية  ٢٢٫١مليون ﷼ سعودي )٢٠١٤م ٢٢٫٥ :مليون
﷼ سعودي( قد تم إقتناؤھا بموجب اتفاقيات تأجير تمويلي )إبضاح .(١٥
 ٤-١٢كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م ،فإن بعض الموجودات بالقيمة الدفترية  ٢٢٤٫١مليون ﷼ سعودي )٢٠١٤م:
 ١٣٣٫٩مليون ﷼ سعودي( قد تم رھنھا كضمان لبعض التسھيالت االئتمانية.

 -١٣الموجودات غير الملموسة
تتكون الموجودات غير الملموسة في  ٣١ديسمبر مما يلي:
شھرة
تكلفة تطوير
التكلفة:
الرصيد في  ١يناير ٢٠١٥م

٧٤،٢١٦
إضافات خالل السنة
-الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م ٧٤،٢١٦

اإلطفاء:
-الرصيد في  ١يناير ٢٠١٥م
المحمل للسنة
-الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م --

حقوق وتراخيص

تكاليف مؤجلة

اإلجمالي

١٦،٨٥٣ ١١٨،١٦٣
١٤٣
١٢،٥٩٣
١٦،٩٩٦ ١٣٠،٧٥٦

٢٤،٥٥٥
١٣٥
٢٤،٦٩٠

٢٣٣،٧٨٧
١٢،٨٧١
٢٤٦،٦٥٨

١٣،٦٠٧
٣١١
١٣،٩١٨

١٥،٦٧٦
٢،٥٣٨
١٨،٢١٤

٨٠،١٤٢
١٥،٩٧٤
٩٦،١١٦

٥٠،٨٥٩
١٣،١٢٥
٦٣،٩٨٤

صافي القيمة الدفترية:
 ٣١ديسمبر ٢٠١٥م

٧٤،٢١٦

٦٦،٧٧٢

٣،٠٧٨

٦،٤٧٦

١٥٠،٥٤٢

 ٣١ديسمبر ٢٠١٤م

٧٤،٢١٦

٦٧،٣٠٤

٣،٢٤٦

٨،٨٧٩

١٥٣،٦٤٥

٢٣

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-١٣

الموجودات غير الملموسة )تابع(

 ١-١٣بتاريخ  ٣١يوليو ٢٠٠٩م ،استحوذت المجموعة على نسبة  %٧٩من رأس المال المصدر لشركة المسان
سولت سيھازالري والكتر ميكانك وتيك أي أس )مجموعة شركات( بمقابل مالي قدره  ١٢٨٫٣٤ألف ﷼
سعودي والتي أسفرت عن الشھرة بمبلغ  ٨٦٫٥٦مليون ﷼ سعودي .خالل السنة المنتھية  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م،
قامت المجموعة بإجراء دراسة لإلنخفاض ونتيجة لذلك تم تسجيل مبلغ  ١٢٫٣٤مليون ﷼ سعودي كخسارة
إنخفاض في القيمة.
خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م ،تم إجراء تقيم مفصل لإلنخفاض في قيمة الشھرة من قبل
إستشاري مستقل ،وبناءاً على ذلك التقيم فإن اإلدارة تعتقد أنه ليس ھناك إنخفاض في قيمة الشھرة .فيما يلي
اإلفتراضات األساسية للتقييم:
 متوسط التكلفة المرجحة رأس المال – .%٩٫٧٤ معدل دورة استحقاق الذمم المدينة –  ٨١يوما ً. معدل النمو النھائي – .%٣٫٥ معدل دورة استحقاق الذمم الدائنة –  ١٥٧يوما ً. معدل الضريبة الفعلي – .%٢٠ -١٤القروض البنكية وإعادة الھيكلة المالية
لدى المجموعة عدة اتفاقيات تمويل مع البنوك المحلية واألجنبية ومؤسسة التمويل االئتماني على المدى القصير
والمدى الطويل لتمويل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأس مالية .لقد تم الحصول علة ھذه القروض باألسعار
التجارية السائدة.
إن القروض قصيرة اآلجل مضمونة عن طريق التنازل عن الذمم المدينة للمجموعة وإن مواعيد اإلستحقاق المتعاقد
عليھا لتلك الذمم المدينة ھي خالل سنة واحدة ،في حين أن القروض المتعلقة بالشركات التابعة مؤمنة بضمان الشركة
األم .تتكون القروض قصيرة اآلجل كما في  ٣١ديسمبر كما يلي:
٢٠١٥م
٢٠١٤م
بنك الجزيرة
بي ان بي بريباس
البنك السعوي البريطاني
البنك األھلي التجاري
بنك الراجحي
بنك البالد
المقرضين من الشركات التابعة )خارج السعودية(

٢٤

٧٦،١٩١
٧٠،١٨٩
٤١،٢٥١
٢١٨،١٤٢
١٦٤،٨٨٩
٣١،٤٣١
١٤٠،٠٢٩

٧٧،٨٦٤
٦٩،٨٨٠
١٥،٢٣٣
٢٢٠،٤٤٢
١٦٤،٨٨٩
٩٧،٦٩٨
١٩٦،٣٣٦

٧٤٢،١٢٢

٨٤٢،٣٤٢

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -١٤القروض البنكية وإعادة الھيكلة المالية )تابع(
فيما يلي القروض طويلة األجل كما في  ٣١ديسمبر:
٢٠١٥م
قروض طويلة األجل – الجزء المتداول
بنك الراجحي
صندوق التنمية االستثماري السعوي
بي ان بي بريباس
المطلوبات غير متداولة
صندوق التنمية االستثماري السعوي
المقرضين من الشركات التابعة )خارج السعودية (

٢٠١٤م

١٦٩،٥٩٩
-٧٫٦١٠
١٧٧،٢٠٩

١٦٩،٥٩٩
٢٧٫٤٠٠
٧٫٦١٠
٢٠٤،٦٠٩

١١٢،٩٦٠
٦٠،٥١٢
١٧٣،٤٧٢
٣٥٠،٦٨١

٩٨،١٦٠
٦٢،١٢١
١٦٠،٢٨١
٣٦٤،٨٩٠

كان لدى المجموعة في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م قروض تجاوزت تاريخ إستحقاقھا بلغت  ٧٧٩مليون ﷼ سعودي من
إجمالي قروض بلغت  ١٫٠٩٣مليون ﷼ سعودي .في  ٧أبريل ٢٠١٥م ،تمكنت الشركة من إبرام إتفاقية )شروط
إعادة ھيكلة إسترشادية( مع إئتالف من البنوك بغرض تقديك ضمانات إضافية محددة وحقوق في بعض موجودات
المجموعة للمقرضين المشتركين مع السماح للشركة بمد فترة العقد إلى مدة تصل إلى ثماني سنوات .وباإلضافة إلى
ذلك ،بتاريخ  ١٢أغسطس ٢٠١٥م وافقت مؤسسات التمويل فيما يتعلق بالقرض الخاص بھا على نفس شروط القرض
المعاد ھيكلته مع البنوك األخرى.
بعد نھاية السنة وفي  ٢٣فبراير ٢٠١٦م ،تمكنت الشركة من إبرام عقود إعادة ھيكلة مع أربعة مقرضين رئيسيين
والتي تتطلب من الشركة اإللتزام بتعھدات إضافية وتسمح للشركة بإعادة ھيكلة سداد ديونھا على فترة سبعة سنوات
تنتھي بسداد دفعة نھائية بناھية ديسمبر ٢٠٢٢م وقد تخضع لبعض المتطلبات اإلضافية .إن إجمالي الديون المعاد
ھيكلتھا بلغ  ٧٩٣مليون ﷼ سعودي متضمنة تكاليف تمويل متراكمة بلغت  ٨٥مليون ﷼ سعودي .تتضمن اإلتفاقية
الشروط التالية:
-

-

سداد إجمالي الدين بحلول عام ٢٠٢٢م ،وذلك ابتداءاً من  ٣٠يونيو ٢٠١٦م.
إصدار حقوق أسھم الشركة على أن تتم قبل  ٣١ديسمبر ٢٠١٧م.
الحفاظ على التعھدات المالية طوال فترة التمويل بما في ذلك نسب الرفع المالي والحد األدنى للغطاء النقدي والحد
األدنى لنسب الرصيد النقدي.
التنازل عن جميع العموالت وتوزيعات األرباح ،والدخل ،واإليرادات ،والتوزيعات ،والعائدات األخرى سواء
كانت نقداً أو غير ذلك ،بما في ذلك أي متحصالت أخرى ناتجة عن تصفية االستثمارات المستثمر فيھا بطريقة
حقوق الملكية وأي مبالغ مستحقة للشركة على أي حال.
رھن حسابات بنكية بمبالغ ال تتجاوز  ١٥٫٥مليون ﷼ سعودي.
باإلضافة لذلك ،فقد وافقت الشركة بدون قيد على استبعاد بعض الموجودات العقارية المحلية واألجنبية ،واستخدام
المبالغ المحصلة من بينھا سداد المبالغ المستحقة فيما يتعلق بإتفاقية إعادة ھيكلة تسھيالت المرابحة بمبلغ ١٧٢٫٩٣
مليون ﷼ سعودي .باإلضافة إلى ذلك ،لن تقوم الشركة برھن ،أو إعطاء الحق في الحجز ،أو تعھد أو أي عبء
على ممتلكات الشركة وإيراداتھا وموجوداتھا دون الحصول على موافقة من مؤسسات التمويل.
حتى  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م لم تكن وقعت اتفاقيات إعادة ھيكلة بالمتعلقة ،وبالتالي وفقا ً إلطار التقارير المالية المتبعة
لم يتم إعادة تصنيف تلك الديون من المدى القصير إلى المدى الطويل .بالرغم من ذلك ووفقا ً لشروط السداد
المعدلة ،فإن المبالغ األساسية مستحقة الدفع ھي كما يلي:
٢٥

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -١٤القروض البنكية وإعادة الھيكلة المالية )تابع(

فترة السداد

مبلغ السداد للقرض
المعاد ھيكلته
٥،٤١٢
٢٧٥،٨٥٢
٢٩٧،٤٩١

خالل سنة واحدة
من سنة إلى سنتين
من سنتين إلى خمس سنوات
أكثر من خمس سنوات حتى
٢١٤،٧٠١
 ٣١ديسمبر ٢٠٢٢م
٧٩٣،٤٥٦

مؤسسة التمويل
االئتماني

إجمالي مبالغ السداد

٧٧٠
٣٨،٩٦٣
٤٦،٢٠٠

٦،١٨٢
٣١٤،٨١٥
٣٤٣،٦٩١

٢٧،٠٢٤
١١٢،٩٥٧

٢٤١،٧٢٥
٩٠٦،٤١٣

 -١٥التزام بموجب عقد تأجير تمويلي
إن عقود التأجير التمويلي تتعلق بعقود تأجير المعدات الصناعية لمدة  ٥سنوات أو أقل .إن المجموعة لديھا خيار
شراء المعدات بقيمتھا اإلسمية في نھاية مدة العقد .إن التزامات المجموعة بموجب عقود التأجير التمويلي مضمونة
بموجب سند ملكية المؤجر للموجودات المؤجرة.
٢٠١٥م
٢٠١٤م
٤٤،١٤٠
٣٣،٠٩٠
الحد األدنى لدفعات اإليجار
يخصم :أعباء تمويلية لم تستحق بعد
)(٣،٥١٠
)(٥،٣٢٥
القيمة الحالية للحد األدنى لفعات اإليجار
الجزء المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

٢٩،٥٨٠
)(٩،٤٥٤

٣٨،٨١٥
)(٩،٩١٩

الجزء غير المتداول المدرج ضمن المطلوبات المتداولة

٢٠،١٢٦

٢٨،٨٩٦

إن الموجودات المستأجرة قد تم إقتناؤھا بموجب ترتيبات عقود تأجير تمويلي بإجمالي قيمة إيجار  ٤٨٫٦٢مليون
﷼ سعودي ،ويستحق دفع الرصيد المتبقي  ٢٩٫٥٨مليون ﷼ سعودي على أقساط شھرية متساوية ابتداءاً من سنة
٢٠١٥م.
إن القيمة الحالية للحد األدنى من دفعات اإليجار قد تم تحديدھا بمعدل فائدة فعلي  %٦سنويا ً .إن دفعات اإليجار
المستقبلية كما في  ٣١ديسمبر ھي كما يلي:
٢٠١٥م
٢٠١٤م
االلتزام بموجب عقد تأجير تمويلي
٢٩،٥٨٠
٣٨،٨١٥
خالل سنة واحدة
من سنة إلى سنتين

٩،٤٥٤
٢٠،١٢٦

٢٦

٩،٩١٩
٢٨،٨٩٦

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -١٦مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
تتكون المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى في  ٣١ديسمبر كما يلي:
٢٠١٥م
٥٥٫٦٤٠
فائدة مستحقة )إيضاح (٢٤
٩٩،٠٨٠
دفعات مقدمة من العمالء
٣٣،١٤٠
فواتير بالزيادة عن إيرادات العقود
٤٦٫٠٤٩
القيمة العادلة السالبة للمشتقات )إيضاح (١-١٦
١٣،٣٤٦
عموالت مستحقة
١٠،٧٤١
مستحقات موظفين
٨٩،٤٦١
مستحقات للمساھمين المسان )إيضاح (٢-١٦
مطلوبات متداولة أخرى
٤٥،٣٧٠
٣٩٢٫٨٢٧

٢٠١٤م
٧٦٫٧٤٢
١١٥،٨٨٨
٤٥،٩٨٤
٥٠٫٢٨٩
١٦،٧٢٨
٢٣،٠٠٣
٨٩،٢٠٣
٢٩٫٣١٦
٤٤٧٫١٥٣

 ١-١٦إن الفوائد المستحقة تتضمن مبلغ  ٣٥٫١١مليون ﷼ سعودي )٢٠١٤م ٣٤٫٨٠ :مليون ﷼ سعودي( مستحقة
الدفع لمبادلة أسعار الفائدة .إن تاريخ اإلستحقاق إلتفاقية المبادلة  ٣٠أبريل ٢٠١٥م بقيمة عادلة سالبة ٣٥٫١١
مليون ﷼ سعودي .تم إعادة ھيكلة المبلغ المستحق كجزء من اتفاقية إعادة الھيكلة كما ھو مبين في اإليضاح
.١٤
 ٢-١٦يتمثل االلتزام في المبالغ المسددة للمساھمين في اليمسان سالت سيھازالري )اليمسان سالت( بموجب اتفاقية
شراء األسھم من قبل ماس كابلو .وفقا ً لتلك االتفاقية ،يجب على ماس كابلو دفع  %٩٠من صافي الربح
للمساھمين في اليمسان سالت حتى السنة المنتھية في ديسمبر ٢٠١٤م .بالرغم من ذلك ،في حال عدم تحقق
أرباح خالل ھذه الفترة ،فتلتزم ماس كابلو بدفع  ١٤٫٢٥٦مليون دوالر أمريكي في سنة ٢٠١٤م ومبلغ ٥
مليون دوالر أمريكي في نھاية كل من سنة ٢٠١٥م و سنة ٢٠١٦م .كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م ،لم يتم
دفع أيا ً من تلك المبالغ من قبل الشركة لمساھمي اليمسان سالت.
 -١٧الزكاة وضريبة الدخل
أ ( المحمل للسنة
تتكون الزكاة والضريبة المحملة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر مما يلي:
٢٠١٥م
١٦،٠٠٠
)(٢،١٠٠
١٣،٩٠٠

الزكاة المحملة للسنة
الضريبة المؤجلة
الزكاة وضريبة الدخل المحملة

٢٠١٤م
١٥،٠٠٠
)(١،٤٦٥
١٣،٥٣٥

تم احتساب الزكاة للسنتين المنتھيتين في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م و ٢٠١٤م على أساس القوائم المالية للشركة األم
وشركاتھا التابعة.
تخضع الشركات االجنبية التابعة لضريبة الدخل وفقا ً لقوانين الضريبة في الدول التي تأسست بھا .يتم تحميل
مخصصات ضريبة الدخل للشركات التابعة األجنبية على قائمة الدخل الموحدة.

٢٧

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -١٧الزكاة وضريبة الدخل )تابع(
ب ( الزكاة وضريبة الدخل المستحقة
إن الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ھي كما يلي:
٢٠١٥م
٦٤،٧٤٠
١٦٫٠٠٠
)(٥٤٩
٨٠،١٩١

الرصيد في  ١يناير
يضاف :المحمل للسنة
يخصم :المدفوع خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٢٠١٤م
٥٠،٢٧٦
١٥٫٠٠٠
)(٥٣٦
٦٤،٧٤٠

إن الحركة في الموجودات الضريبية المؤجلة خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ھي كما يلي:
٢٠١٥م
٥،٥٢٤
٣١٠
٥،٨٣٤

الرصيد في  ١يناير
صافي الحركة خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٢٠١٤م
٩٥٧
٤٫٥٦٧
٥،٥٢٤

كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٥إن الموجودات الضريبية المؤجلة والبالغ قيمتھا  ٥٫٨٣مليون ﷼ سعودي ):٢٠١٤
 ٥٫٥مليون ﷼ سعودي( تتعلق بشركة أجنبية تابعة للمجموعة ،وترى اإلدارة أن ھذا المبلغ قابل لالسترداد.

الموقف الزكوي:
شركة الكابالت السعودية
قامت مصلحة الزكاة والدخل بتقدير التزام زكاة إضافي على الشركة بمبلغ  ٥٠٫٧٠مليون ﷼ سعودي للسنوات
من ١٩٩٣م إلى ٢٠٠٤م .اعترضت الشركة على جزء من ھذه االلتزامات اإلضافية والتي ال تزال قيد االعتراض
لدى بعض المستويات المختلفة ما بين مصلحة الزكاة والدخل وديوان المظالم.
أصدرت المصلحة ربط للسنوات من ٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٧م وطالبت بالتزام زكاة إضافية وضريبة استقطاع بمبلغ
 ٣٥٫٦٩مليون ﷼ سعودي .اعترضت الشركة على ذلك الربط وتم تحويل اإلعتراض إلى لجنة االعتراض
األولية للنظر والبت فيھا .وقد وافقت لجنة االعتراض األولية على وجھة نظر المصلحة .وبناء عليه ،تقدمت
الشركة بطلب استئناف ضد قرار لجنة االعتراض األولية لدى لجنة االستئناف العليا والذي ال يزال قيد المراجعة
من قبل اللجنة.

٢٨

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-١٧

الزكاة وضريبة الدخل )تابع(

الموقف الزكوي )تابع(:
شركة الكابالت السعودية )تابع(
أصدرت المصلحة ربط للسنوات ٢٠٠٨م و ٢٠٠٩م حيث طالبت التزام زكاة إضافية بمبلغ  ٣٢٫٩مليون ﷼
سعودي .واعترضت الشركة على ذلك الربط و تم تحويل االعتراض إلى لجنة االعتراض األولية.
أصدرت المصلحة ربط للسنوات من ٢٠١٠م إلى ٢٠١٢م حيث طالبت بالتزام زكاة إضافية بمبلغ  ٧٢٫٢٢مليون
﷼ سعودي .واعترضت الشركة على ذلك الربط وال يزال االعتراض قيد المراجعة من قبل المصلحة.
قامت الشركة بتكوين مخصص بمبلغ  ٧٩مليون ﷼ سعودي للسنة الحالية للربوطات المذكورة أعاله الصادرة
عن المصلحة .قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية للسنوات ٢٠١٣م و ٢٠١٤م وحصلت على شھادات زكاة مقيدة.
شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكھربائية المحدودة
أصدرت مصلحة الزكاة والدخل الربوطات الزكوية للسنوات من ١٩٩٨م إلى ٢٠٠٧م والتي أظھرت التزام
زكاة إضافي بمبلغ  ١مليون ﷼ سعودي .قامت الشركة باالعتراض لدى لجنة االستئناف العليا ضد ھذه
الربوطات وھي واثقة من تحقيق نتائج لصالحھا.
قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية للسنوات المنتھية من  ٣١ديسمبر ٢٠٠٨م إلى ٢٠١٠م .لم تقم المصلحة حتى
اآلن بإصدار الربوطات الزكوية للسنوات المذكورة .وعلى الرغم من أن الشركة متوقفة عن النشاط ،إال أنھا
بصدد تقديم إقراراتھا الزكوية للسنوات من ٢٠١١م حتى ٢٠١٥م.
شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة
قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية للسنوات من ١٩٩٩م إلى ٢٠١٤م ،وقامت المصلحة بتقديم الربوطات الزكوية
النھائية للسنوات من ١٩٩٩م إلى ٢٠٠٤م وطالبت بفروقات زكاة إضافية بمبلغ  ٣مليون ﷼ سعودي .قدمت
الشركة اعتراضھا على ھذا الربط لدى المصلحة والذي ال يزال قيد المراجعة من قبل المصلحة .لم تقم المصلحة
حتى اآلن بإصدار الربوطات النھائية للسنوات من ٢٠٠٥م إلى ٢٠١٤م.
شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة
أصدرت مصلحة الزكاة والدخل الربط النھائي للسنوات من ١٩٩٦م إلى ٢٠٠٤م ،وطالبت بفروق زكاة إضافية
بمبلغ  ١٧مليون ﷼ سعودي .قدمت الشركة اعتراضھا على ھذه الفروق وھي واثقة من تحقيق نتائج لصالحھا.
قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية للسنوات من ٢٠٠٥م إلى ٢٠٠٧م .لم تصدر المصلحة حتى اآلن الربط الزكوي
النھائي للسنوات المذكورة .وعلى الرغم من أن الشركة متوقفة عن النشاط ،إال أنھا بصدد تقديم إقراراتھا
الزكوية للسنوات حتى ٢٠١٤م.

٢٩

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -١٨مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
إن الحركة في مخصص مكافأة نھاية الخدمة للموظفين ھي كما يلي:

الرصيد في  ١يناير
المخصص للسنة
المدفوع خالل السنة

٢٠١٥م
٦٧،٩٣٧
١٣،٣٥٥
)(١١،٨٤٨

٢٠١٤م
٥٨،٦٥٨
١٦،٦٦٣
)(٧،٣٨٤

الرصيد في  ٣١ديسمبر

٦٩،٤٤٤

٦٧،٩٣٧

 -١٩رأس المال
إن رأس مال الشركة مكون من  ٧٦٫٠٠٠٫٠٠٠حصة بقيمة  ١٠﷼ سعودي للحصة كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
و  ٣١ديسمبر ٢٠١٤م.
 -٢٠إحتياطي نظامي
وفقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية والنظام األساسي للشركة يتم تكوين احتياطي نظامي وذلك بتحويل
 %١٠من صافي الدخل السنوي إلى اإلحتياطي النظامي وأن يستمر ھذا التحويل حتى يبلغ اإلحتياطي النظامي
 %٥٠من رأس المال .إن اإلحتياطي النظامي غير متاح للتوزيع .نتيجة لتكبد الشركة خسائر متراكمة فلم تقم بتحويل
أي مبلغ لالحتياطي النظامي خالل السنة الحالية.
 -٢١التغيرات التراكمية في القيمة العادلة
إن الحركة في التغيرات التراكمية في القيمة العادلة في  ٣١ديسمبر ھي كما يلي:

الرصيد في  ١يناير
صافي الحركة في )الخسائر(  /األرباح المحققة  /غير المحققة من
اإلستثمارات المتاحة للبيع
صافي الحركة في )الخسائر(  /األرباح غير المحققة للتحوط
للتدفقات النقدية للشركة والشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق
الملكية

٢٠١٥م
)(٢٠،١٢٣

٢٠١٤م
٢٣،٠٨٧

٢٤

)(٩٠٢

٦،٤٠٥

)(٤٢،٣٠٨

الرصيد في  ٣١ديسمبر

١٣،٦٩٤

)(٢٠،١٢٣

٣٠

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -٢٢مصروفات عمومية وإدارية
رواتب ومنافع متعلقة بھا
أتعاب مھنية
إستھالك )إيضاح (١٢
إطفاء )إيضاح (١٣
مصروفات بنكية
صيانة وإصالح
سفر و تنقالت
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا )إيضاح (٢-٦
إيجار وتأمين
منافع عامة
مصروفات تدريبات
قرطاسية ومطبوعات
مصروفات أخرى

٢٠١٥م
٤٠،٧٣١
١٤،١٠٠
١٤٫٨٤٥
١٥٫٩٧٤
٥،٠٨٥
٤،٨٩٩
٣،٠٨٨
-٢،٦٥٠
٢،١٢٧
٢،٠٤٦
١،١٢٩
٧٫٩٤٦

٢٠١٤م
٤٨،٩٦٥
١٨،٠٥٧
١٢،٥٤٣
١٦،٤٨٥
٢،١٠١
٤،٩٨٨
٣،٨٥٢
٣،٩٧٠
٢،٣٤٧
٢،٦٨٢
١،٩٠٠
٧٣٧
٥،٤٦٣

١١٤،٦٢٠

١٢٤،٠٩٠

 -٢٣مصروفات بيع و توزيع
رواتب ومنافع متعلقة بھا
مصروفات شحن وتأمين وتنقالت
صيانة وإصالح
أتعاب مھنية
إستھالكات )إيضاح (١٢
إيجار
منافع عامة
قرطاسية ومطبوعات
مصروفات أخرى

٣١

٢٠١٥م
٢٤،٧٩٩
٢٢،٨٧٢
١،٢٦٣
١،٣٣٥
٣٥٦
١،٨٣٥
٤٦٠
٥١٩
٢،٤٢٠

٢٠١٤م
٢٩،٣٢١
٤٢،٧٥٠
١،٣٨٦
١،٩٦٢
٣٦٩
٢،١٨٨
٥٤٨
٣٥١
٥،١٨٣

٥٥،٨٥٩

٨٤،٠٥٨

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -٢٤أعباء تمويلية – صافي
خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م تم رد مبلغ  ٦٢مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٤م :ال شيء(
والذي قد تم استحقاقه خالل الفترات السابقة .إن تكاليف التمويل التي قد تم ردھا ھي متعلقة بالقرض الذي تم الحصول
عليه وفقا ً لمبادئ الشريعة اإلسالمية والتي تم إعتمادھا كجزء من إعادة الھيكلة الموقعة في  ٢٣فبراير ٢٠١٦م
)إيضاح .(١٤
إن الحركة في األعباء التمويلية المستحقة ھي كما يلي:
الرصيد في  ١يناير
المحمل للسنة
رد مخصص خالل السنة
المدفوع خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر

٢٠١٥م
٧٦٫٧٤٢
٨٤,١٢٣
)(٦٢،٣٩٠
٢١٫٧٣٣
)(٤٢٫٨٣٥

٢٠١٤م
١٦٫٣١٧
١١٢،٠٣٩
-١١٢٫٠٣٩
)(٥١،٦١٤

٥٥٫٦٤٠

٧٦٫٧٤٢

 -٢٥إيرادات أخرى  -صافي
تتكون اإليرادات األخرى مما يلي:
رد مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا )إيضاح (٣-٦
انخفاض في قيمة الشھرة
أرباح ترجمة عمالت أجنبية
أخرى

٢٠١٤م

٢٠١٥م
٤٠,١٣٠
-٨،١٢٧
٦،٥٢١

-)(١٢،٣٤٢
)(٤٧٣
٢١،٤٩٨

٥٤،٧٧٨

٨،٦٨٣

 -٢٦ربحية ) /خسارة( للسھم
ربحية ) /خسارة( السھم للسنوات المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م و ٢٠١٤م يتم احتسابھا بقسمة صافي الربح /
)الخسارة( من العمليات لتلك السنوات على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل السنة .إن األرباح المخفضة
للسھم على الشركة مثل األرباح العادية للسھم.
 -٢٧المعامالت مع األطراف ذات العالقة
أ ( تتكون األطراف ذات العالقة من المساھمين في الشركة وأقربائھم حتى الجيل الرابع ،والشركات الزميلة
والشقيقة )والشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية( والمديرين وموظفي اإلدارة العليا للشركة .يتم
اعتماد شروط وأحكام ھذه المعامالت من قبل إدارة الشركة.
ب ( تتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي في شراء وبيع البضائع تامة الصنع وإعادة تحميل
المصروفات من  /إلى الشركات الشقيقة .ويتم ذاك وفقا ً لشروط متفق عليھا ومعتمدة من قبل مجلس اإلدارة.

٣٢

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -٢٧المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(
ج ( فيما يلي أھم المعامالت مع األطراف ذات العالقة واألرصدة الناتجة عنھا للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر:
) (١مستحق من أطراف ذات عالقة
معامالت مع
حدادة المحدودة
شركة زكا العالمية
لتقنية المعلومات

طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

شركة شقيقة
شركة زميلة

بيع بضائع
خدمات
مشتركة

المعامالت خالل السنة المنتھية
في  ٣١ديسمبر
٢٠١٤م
٢٠١٥م

الرصيد الختامي
٢٠١٤م
٢٠١٥م

١،٢٠٧

--

٤٨٣

--

٤،١٠٥

--

٣٧٨
٨٦١

---

) (٢مستحق ألطراف ذات عالقة
طبيعة العالقة

طبيعة المعاملة

معامالت مع
شركة ميدال كابلز
المحدودة دبليو ال ال

شركة زميلة

شراء مواد خام

شركة زينيل للصناعات
المحدودة

مساھم

شركة كيم العالمية
المحدودة

شركة شقيقة

حدادة المحدودة

شركة شقيققة

شركة زكا العالمية
لتقنية المعلومات

شركة زميلة

المعامالت خالل السنة المنتھية
في  ٣١ديسمبر
٢٠١٤م
٢٠١٥م

٢٧،٢٧٦
مكافآت للمديرين ١،٨٧٥
توزيعات أرباح
مستلمة
٧٦،٨٧٥
٤،٧٣٦
أخرى
مصروفات معاد
تحميھا
للمجموعة
مصروفات معاد
تحميھا
٢،٣٧٧
للمجموعة
مصروفات معاد
تحميھا
-للمجموعة
مصروفات معاد
تحميھا
-للمجموعة
--

٣٣

الرصيد الختامي
٢٠١٤م
٢٠١٥م

٧،٠٢٥
١،٨٧٥
٨٧،١٦٧
٢،٠١٩

٢،٨٦٦

--

٩٩٣
٦،٧٤٢

٢٢،٢٣٧

٣٨،٥٩٦

٦٦٤

١،٤٥٢
-٦٢،٩٤٩

٢،٦٨٧

٣٦،٢١٩

٦٦٤

١،٤٥٢
٥٤٩
٤١،٥٧١

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
-٢٧

المعامالت مع األطراف ذات العالقة )تابع(
٢٠١٤م

٢٠١٥م
مكافآت مديرين

٧٢

٤٥

إن مكافآت اإلدارة خالل السنة ھي كما يلي:
٢٠١٤م

٢٠١٥م
منافع قصيرة األجل

٨،٣٦٥

٧،٣٥٤

منافع ما بعد التوظيف

٣١٢

٢٥٦

تتضمن المنافع قصيرة األجل إجمالي الراتب الشھري المدفوع لموظفي اإلدارة العليا بما في ذلك الراتب األساسي
والبدالت.
تتضمن منافع ما بعد التوظيف تكلفة الخدمات الحالية لمكافأة نھاية الخدمة للموظفين.
 -٢٨اإلرتباطات واإللتزامات المحتملة
باإلضافة لإللتزامات المذكورة في اإليضاح  ،١٧فيما يلي اإلرتباطات و اإللتزامات المحتملة اإلضافية للمجموعة:

أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء معادن
إلتزامات محتملة بشأن ضمانات تنفيذ العقود وضمانات مناقصات
إلتزامات رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليھا
ضمانات شركات مصدرة

٢٠١٥م
١٠٣،٢٧٨

٢٠١٤م
٤١١،٨٤٠

١٢٨،٧٩٩

١٨٢،٣٩٤

٨،٨٣٣

٩،٧٧٤

٦١،١٩٦

٧٩،٢١٧

إضافة إلى الضمانات المقدمة فيما يتعلق بالتسھيالت البنكية الممنوحة لبعض الشركات التابعة ،فقد قامت الشركة
أيضا ً بتقديم تعھدات لدعم تلك الشركات التابعة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا.

٣٤

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -٢٩المعلومات القطاعية
قطاع األعمال:
تتعلق المعلومات القطاعية باألعمال الرئيسية التالية للمجموعة:
 بيع البضائع المصنعة مشروعات االتصاالت والطاقة الجاھزة ) على أساس العقود(تشكل ھذه أساس التقارير اإلدارية الداخلية في قطاعات األعمال الرئيسية
مبيعات البضاعة
إيرادات العقود
٢٠١٤م
٢٠١٥م
٢٠١٤م
٢٠١٥م
إيرادات
تكلفة اإليرادات
صافي )الخسارة(  /الربح
ذمم تجارية
ممتلكات ،آالت ومعدات
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل

١،٥٦٣،١٧٩ ١،٨٢٧،٠٣٤
١،٥٦٧،٧٩٣ ١,٧٦٦،٩٩٥
)(١٨٣،٩٩٠
)(٥،٢٥٤
٢٤٤،٩٠١
٣٨١،٧٣٨
٧٤٠،٢٩٦
٦٧٦،٦٣٥
٦٦٩،٣٧٥
٧٦٩،٥٩٥
٢٦٩،٤٢٦
٢٥٥،٢١٧

٩١،٠٢٥
٨٢،٦٥٩
٦،٩٤١
١٣٩،٦٧٦
٤،٩٤٣
٧٢،٧٤٧
٩٥،٤٦٤

١٥٣،١٤٢
١٤١،٨٦٥
)(١٧،٦٨٩
١١٢،١٦٤
٦،٩٠٦
٧٢،٧٤٧
٩٥،٤٦٤

اإلجمالي
٢٠١٥م

٢٠١٤م

١،٩١٨،٠٥٩
١،٨٤٩،٦٥٤
١،٦٨٧
٥٢١،٤١٤
٦٨١،٥٧٨
٧٤٢،١٢٢
٣٥٠،٦٨١

١,٧١٦،٣٢١
١،٧٠٩،٦٥٨
)(٢٠١،٦٧٩
٣٥٧،٠٦٥
٧٤٧،٢٠٢
٨٤٢،٣٤٢
٣٦٤،٨٩٠

المعلومات الجغرافية:
تتم عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وتركيا .إن المعلومات المالية
المختارة يتم عرضھا جغرافيا ً كما يلي:
المملكة العربية دولة اإلمارات
العربية المتحدة
السعودية
٢٠١٥م
اإلجمالي
تركيا
إيرادات
تكلفة اإليرادات
صافي الربح ) /الخسارة(
ذمم تجارية
ممتلكات ،آالت ومعدات
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل

١،٣٢٩،٤٢٧
١،٣٠٨،٧٣٣
٢٥،٠٤٠
٣٣٦،٨٢٦
٣٢٩،٧٢٥
٦٠٢،٠٩٣
٢٩٠،١٦٩

٣٥

٨٠،٨٤٣
٧٦،٦١٦
٣٦٤
٣٤،٥٤٦
٢٤
---

٥٠٧،٧٨٩
٤٦٤،٣٠٥
)(٢٣،٧١٧
١٥٠،٠٤٢
٣٥١،٨٢٩
١٤٠،٠٢٩
٦٠،٥١٢

١،٩١٨،٠٥٩
١،٨٤٩،٦٥٤
١،٦٨٧
٥٢١،٤١٤
٦٨١،٥٧٨
٧٤٢،١٢٢
٣٥٠،٦٨١

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -٢٩المعلومات القطاعية )تابع(
٢٠١٤م

المملكة العربية
السعودية

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

إيرادات
تكلفة اإليرادات
صافي الخسارة
ذمم مدينة
ممتلكات ،آالت ومعدات
قروض قصيرة األجل
قروض طويلة األجل

١،١٢٩،٢٧١
١،١٣٧،٠٢١
)(١٢٤،٠٨٧
٢٨٨،٤٧٥
٣٧٦،٢٢١
٦٤٦،٠٠٦
٣٠٢،٧٦٩

٤٥،٧١٦
٤٢،٥٥٧
)(٧٠٨
٥،٦٤٢
١١٨
---

تركيا
٥٤١،٣٣٤
٥٣٠،٠٨٠
)(٧٦،٨٨٤
٦٢،٩٤٨
٣٧٠،٨٦٣
١٩٦،٣٣٦
٦٢،١٢١

اإلجمالي
١،٧١٦،٣٢١
١،٧٠٩،٦٥٨
)(٢٠١،٦٧٩
٣٥٧،٠٦٥
٧٤٧،٢٠٢
٨٤٢،٣٤٢
٣٦٤،٨٩٠

 -٣٠عقود اإليجار التشغيلي
إن مصروفات اإليجار للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م بلغت  ٦٫٣٧٥مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر
٢٠١٤م ٥٫١٠ :مليون ﷼ سعودي(.
 -٣١إدارة المخاطر
تتعرض المجموعة إلى المخاطر التالية والناتجة من إستخدامھا لألدوات المالية:
 مخاطر سعر الفائدة مخاطر السيولة مخاطر االئتمان مخاطر العمالت مخاطر أسعار السلعيعرض ھذا اإليضاح المعلومات عن تعرض المجموعة لكل من المخاطر أعاله وأھداف المجموعة وسياساتھا
وعملياتھا لقياس وإدارة المخاطر.
إن مجلس اإلدارة لديه المسئولية الكاملة عن وضع واإلشراف على إطار عمل إدارة المخاطر للمجموعة .اإلدارة
العليا ھي المسئولة عن تطوير ومراقبة سياسات إدارة المخاطر للمجموعة والتقرير عنھا بشكل منتظم إلى مجلس
اإلدارة عن تلك النشاطات.
أ ( مخاطر أسعار العموالت
إن مخاطر اسعار العموالت تنتج من احتمالية التغيرات في اسعار العموالت والتي بدورھا سوف تؤثر على
القيمة العادلة لالدوات المالية .ان المجموعة معرضة لمخاطر اسعار العموالت بشكل رئيسي من المبالغ
المستحقة للبنوك .تقوم المجموعة بمراقبة تقلبات أسعار العموالت وتقوم بالدخول في مقايضات أسعار عموالت
بمعدل تجاري وذلك للتحوط من التقلبات السلبية المستقبلية في أسعار العموالت على القروض طويلة األجل.
إن جميع اإللتزامات بأسعار عموالت متغيرة.

٣٦

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -٣١إدارة المخاطر )تابع(
ب ( مخاطر السيولة
إن مخاطر السيولة ھي مخاطر عدم قدرة المجموعة على الوفاء باحتياجاتھا من التمويل .يتم إدارة مخاطر
السيولة من خالل إدارة الخزينة في المجموعة عن طريق مراقبة تواريخ استحقاق الموجودات والمطلوبات
المالية للمجموعة وشركاتھا الشقيقة للتأكد من االحتفاظ بسيولة كافية.
تتكون المطلوبات المالية للشركة بصفة أساسية من القروض قصيرة وطويلة األجل والذمم الدائنة وااللتزامات
بموجب عقود اإليجار التمويلي والمطلوبات األخرى والمطلوب لجھات ذات عالقة .إن ھذا يساعد المجموعة
في مراقبة متطلبات التدفقات النقدية لضمان توفر سيولة كافية .كما أن المجموعة تراقب مستويات التدفقات
النقدية المتوقعة من الذمم المدينة التجارية واألرصدة المدينة األخرى باإلضافة إلى التدفقات النقدية الخارجة
المتوقعة للذمم الدائنة التجارية والقروض البنكية بما في ذلك تكاليف التمويل .إن إدارة الشركة متوقعة تدفق
نقدي بمبلف  ٣٧مليون ﷼ سعودي و ٣١٥مليون ﷼ سعودي لمواجھة اإللتزامات البنكية خالل األعوام
المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٦م و ٣١ديسمبر ٢٠١٧م على التوالي.
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م ،تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ ٧٠٦٫١٨
مليون ﷼ سعودي ) ٣١ديسمبر ٢٠١٤م ٨٤٥٫٠٨ :مليون ﷼ سعودي( .الحقا ً لنھاية السنة ،في  ٢٣فبراير
٢٠١٦م تم التوقيع على اتفاقية إعادة الھيكلة من قبل المجموعة ومع أربعة من البنوك الرئيسيين ،والتي تسمح
للمجموعة بإعادة جدولة وسداد ديونھا البالغة  ٧٩٣مليون ﷼ سعودي بما في ذلك الفوائد التمويلية المستحقة
على فترة  ٧سنوات تنتھي بسداد الدفعة األخيرة بنھاية ديسمبر ٢٠٢٢م تم اإلفصاح مفصالً عن التسديدات
وفقا ً لشروط إعادة ھيكلة الديون )إيضاح .(١٤
ج ( مخاطر االئتمان
تنشأ مخاطر االئتمان بسبب عدم مقدرة طرف في أداة مالية ما على الوفاء بالتزاماته والتسبب في تكبد الطرف
اآلخر خسارة مالية.
تنشأ مخاطر االئتمان من احتمال حدوث انخفاض في قيمة الموجودات المالية بسبب عدم قدرة الجھات التي يتم
التعامل معھا على الوفاء بالتزاماتھا في معاملة تشتمل على أدوات مالية .وضعت المجموعة إجراءات إلدارة
التعرض لمخاطر االئتمان بما في ذلك الحصول على الموافقات على االئتمان ووضع حدود لالئتمان وشروط
للحصول على ضمان .يتم االحتفاظ بمخصص للديون التي يحتمل أن تكون مشكوك في تحصيلھا ،بالمستوى
الكافي في رأي اإلدارة ،لمقابلة الخسائر المحتملة من الذمم المدينة المتأخر سدادھا.
تم عرض المبالغ المعروضة في قائمة المركز المالي بعد طرح مخصص الذمم المدينة المشكوك في تحصيلھا
والتي يتم تقديرھا من قبل ادارة المجموعة بناء على الخبرة السابقة وتقييمھا للوضع االقتصادي الراھن.

٣٧

شركة الكابالت السعودية
)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٥م
)بآالف الرياالت السعودية(
 -٣١إدارة المخاطر )تابع(
د ( مخاطر العمالت
إن مخاطر العمالت ھي مخاطر تقلبات قيمة اداة مالية بسبب تغيرات في اسعار الصرف االجنبي .باستثناء
أعمال الشركات التابعة األجنبية ،لم تقم المجموعة بعمليات جوھرية بالعمالت بخالف ال﷼ السعودي والدوالر
االمريكي خالل السنة.
ه ( مخاطر أسعار السلع
تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار السلع األساسية باستخدام األدوات المشتقة القائمة على السلع وذلك إلدارة
بعض المخاطر الناجمة عن التقلبات في أسعار السلع األساسية .عندما يتم تعيين ھذه المشتقات لتغطية مخاطر
التدفقات النقدية لمصاريف أسعار السلع األساسية ،يتم تأجيل بعض المكاسب والخسائر التي تعود إلى ھذه
األدوات في حقوق الملكية ويتم إدراجھا في قائمة األعمال الموحدة وذلك عندما تتبلور المعاملة األساسية
المتحوط لھا أو لم يعد متوقع حدوثھا.
إن نشاطات الشركة تعرضھا بشكل رئيسي للمخاطر المالية من التغيرات في أسعار المعادن .إن المجموعة
لديھا أدوات مالية مشتقة إلدارة التعرض لمخاطر أسعار المعادن.
 -٣٢القيم العادلة
ھي القيمة التي سيتم استالمھا مقابل بيع أصل ما أو دفعھا مقابل تحويل التزام ما ضمن معاملة منتظمة بين المشاركين
في السوق بتاريخ القياس .وبرأي اإلدارة أن القيم العادلة لموجودات ومطلوبات الشركة ،بإستثناء اإلستثمارات في
الشركات المستثمر فيھا بطريقة حقوق الملكية ،ال تختلف بصورة كبيرة عن قيمتھا الدفترية.
 -٣٣إعتماد القوائم المالية
تم إعتماد القوائم المالية الموحدة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة في  ١٦جمادى األولى ١٤٣٧ھـ الموافق  ٢٥فبراير
٢٠١٦م.
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