
  

  
 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  شركة الكابالت السعودية 
  (شركة مساھمة سعودية)
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٢٤  
 

 
  نظامياحتياطي  .١٤

 
ً وفق من صافي الدخل السنوي للشركة  %١٠للنظام األساسي للشركة، يتم تكوين احتياطي نظامي وذلك بتحويل  ا

  من رأس المال. %٥٠إلى االحتياطي النظامي حتى يبلغ االحتياطي النظامي 
 
ی استيعاب الخسائر م، وافق المساھمون عل٢٠١٦يونيو  ٢في اجتماع الجمعية العمومية السنوية الذي عقد بتاريخ  

من نظام الشرکات. وفقا لذلك، تم تحويل  ١٢٦المتراکمة عن طريق تحويل االحتياطي النظامي بموجب المادة 
 ٣١االحتياطي النظامي إلى الخسائر المتراكمة، مما أدى إلى تخفيض رصيد االحتياطي النظامي إلى ال شيء (

ا ألن الشركة تتكبد خسائر، فبالتالي لم يتم تحويل أي مبلغ مليون لایر سعودي). ونظرً  ٦٣٫٤٣٢م: ٢٠١٥ديسمبر 
  إلى االحتياطي النظامي خالل الفترة الحالية.

 
  إيرادات أخرى .١٥

 
  ديسمبر مما يلي: ٣١تتكون اإليرادات األخرى للسنة المنتھية في 

 ٢٠١٥  ٢٠١٦  
  (مراجعة)  (غير مراجعة) 
   

 ١،٧٠٨  ٤١٫١٠٢  ).١-١٥(إيضاح:  بالصافي -ربح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات 
 ٤٠،١٣٠  ٥٫٧٩٣  ).٢-١٥عكس مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا (إيضاح: 

 ١٢،٩٤٠  ٤٫٥٦٥  إيرادات أخرى
   
 ٥٤،٧٧٨  ٥١٫٤٦٠ 
   
كجزء من اتفاقية إعادة الھيكلة، وافقت المجموعة على بيع بعض العقارات المحلية والدولية واستخدام حصيلة  ١-١٥

  ).١١(إيضاح: سداد القروض 
 

م، قامت الشركة ببيع ھذه الموجودات إلى شركة الراجحي للتنمية ٢٠١٦ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
مليون لایر سعودي تم إدراجه في  ٤١٫١مليون لایر سعودي، مما نتج عنه ربح بمبلغ  ٧٢٫١١المحدودة بمبلغ 

  قائمة الدخل.
 
م، قامت المجموعة باسترداد الذمم المدينة القديمة المستحقة وبالتالي ٢٠١٦ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في  ٢-١٥

تم عكس المخصص المحتفظ به مقابل تلك المبالغ المحصلة. تعود المبالغ المستردة من الذمم المدينة القديمة 
  ابعة المستمرة مع العمالء.  أساًسا إلى التحسينات في عملية التحصيل، بما في ذلك المت

 
  ربحية / (خسارة) السھم .١٦

 
يتم احتساب (خسارة) / ربحية السھم من العمليات للفترة بقسمة خسارة العمليات على المتوسط المرجح لعدد األسھم 

قوق ح القائمة خالل الفترة. يتم احتساب ربحية السھم من (خسارة) / ربح العمليات المتعلقة بالمجموعة (بما في ذلك
  الملكية غير المسيطرة).

 
يتم احتساب (خسارة) / ربحية السھم من صافي (خسارة) / ربح الفترة بقسمة صافي (الخسارة) / الربح العائد إلى 

  الفترة.مساھمي الشركة للفترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل 
 
  حساب ربحية السھم المخفضة ال ينطبق على الشركة. 
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٢٥  
 

  
  المعلومات القطاعية .١٧

 
  قطاع األعمال:

  لدى المجموعة قطاعات األعمال الرئيسية التالية:
 
 بيع البضائع المصنعة  
 (على أساس العقود) مشروعات االتصاالت والطاقة الجاھزة  
 

  تشكل ھذه أساس التقارير اإلدارية الداخلية في قطاعات األعمال الرئيسية
  اإلجمالي   إيرادات العقود  مبيعات البضائع 

 ٢٠١٥     ٢٠١٦   ٢٠١٥   ٢٠١٦ ٢٠١٥ ٢٠١٦  
  (مراجعة) (غير مراجعة) (مراجعة) (غير مراجعة) (مراجعة) (غير مراجعة) 
    

 ١٫٩١٨٫٠٥٩ ١٫٥٦٤٫٥٥٥  ٩١٫٠٢٥ ١٢١٫٧٦١ ١٫٨٢٧٫٠٣٤ ١٫٤٤٢٫٧٩٤  اإليرادات
 ١٫٨٤٩٫٦٥٤ ١٫٤٨٨٫٥٩٩  ٨٢٫٦٥٩ ١٠٨٫٩٣٨ ١٫٧٦٦٫٩٩٥ ١٫٣٧٩٫٦٦١  تكلفة اإليرادات

  ١٫٦٨٧  )١٩٨٫٧٨٨(  ٦٫٩٤١  ١٧١ )٥٫٢٥٤( )١٩٨٫٩٥٩( صافي (الخسارة) / الدخل
  ٥٢١٫٤١٤  ٤٦٦٫٠٣٠ ١٣٩٫٦٧٦ ١٠٧٫٦٣٩ ٣٨١٫٧٣٨ ٣٥٨٫٣٩١ الذمم المدينة التجارية
  ٦٨١٫٥٧٨  ٦٠٠٫٦٤١  ٤٫٩٤٣  ٣٫٣٨٦ ٦٧٦٫٦٣٥ ٥٩٧٫٢٥٥ والمعداتالممتلكات واآلالت

  ٧٤٢٫١٢٢  ١٤٢٫٥٢٢  ٧٢٫٧٤٧ -- ٦٦٩٫٣٧٥ ١٤٢٫٥٢٢ قروض قصيرة األجل
  ٣٥٠٫٦٨١  ٨٦٠٫١٨٦  ٩٥٫٤٦٤ -- ٢٥٥٫٢١٧ ٨٦٠٫١٨٦ قروض طويلة األجل

 
  المعلومات الجغرافية:

تتم عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وتركيا. فيما يلي ملخص 
  المنطقة الجغرافية:للمعلومات المالية المحددة بحسب 

 
المملكة العربية
 السعودية

 اإلمارات العربية
  اإلجمالي  تركيا  المتحدة

      (غير مراجعة) ٢٠١٦
  ١٫٥٦٤٫٥٥٥  ٤٤٤٫٦٩٧  ١٥٣٫٦٩٦ ٩٦٦٫١٦٢  اإليرادات

  ١٫٤٨٨٫٥٩٩  ٣٩٦٫٠٩٤  ١٤٧٫٦٧٣ ٩٤٤٫٨٣٢  تكلفة اإليرادات
  )١٩٨٫٧٨٨(  )٣١٫٦٧٦(  ٥٠٦ )١٦٧٫٦١٨( صافي (الخسارة) / الدخل

  ٤٦٦٫٠٣٠  ١٢٦٫٤٣٧  ٧٠٫١٣١ ٢٦٩٫٤٦٢ الذمم المدينة التجارية
  ٦٠٠٫٦٤١  ٣٤٦٫٤٧١  ٢٩ ٢٥٤٫١٤١ ممتلكات وآالت ومعدات
  ١٤٢٫٥٢٢  ١٢٧٫٢٤٨ -- ١٥٫٢٧٤ قروض قصيرة األجل
  ٨٦٠٫١٨٦  ٣٥٫٩٨١ -- ٨٢٤٫٢٠٥ قروض طويلة األجل

        
 
 

المملكة العربية
 السعودية

 اإلمارات العربية
  اإلجمالي  تركيا  المتحدة

      (مراجعة) ٢٠١٥
  ١٫٩١٨٫٠٥٩  ٥٠٧٫٧٨٩  ٨٠٫٨٤٣ ١٫٣٢٩٫٤٢٧  اإليرادات

  ١٫٨٤٩٫٦٥٤  ٤٦٤٫٣٠٥  ٧٦٫٦١٦ ١٫٣٠٨٫٧٣٣  تكلفة اإليرادات
  ١٫٦٨٧  )٢٣٫٧١٧(  ٣٦٤ ٢٥٫٠٤٠ صافي الربح / (الخسارة)

  ٥٢١٫٤١٤  ١٥٠٫٠٤٢  ٣٤٫٥٤٦ ٣٣٦٫٨٢٦ الذمم المدينة التجارية
  ٦٨١٫٥٧٨  ٣٥١٫٨٢٩  ٢٤ ٣٢٩٫٧٢٥ ممتلكات وآالت ومعدات
  ٧٤٢٫١٢٢  ١٤٠٫٠٢٩ -- ٦٠٢٫٠٩٣ قروض قصيرة األجل
  ٣٥٠٫٦٨١  ٦٠٫٥١٢ -- ٢٩٠٫١٦٩ قروض طويلة األجل

  
  
 








