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  المستقل المراجع فحص تقرير
 الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول
  (سعودية مساهمة شركة) السعودية الكابالت شركة في المساهمين إلى
 

 مقدمة 
( سعودية مساهمة شركة) السعودية الكابالت شركة لـ   المرفقة موجزةلا الموحدة األولية المالي  المركز قائمة فحصنا لقد
  الخسارة او الربح  وقائمة م، 2021 مارس 31 في كما"( المجموعة "  بـ مجتمعة   إليها يشار) التابعة وشركاتها"( الشركة)" 

  الموحدة  األولية  المالية والقوائم يخ،التار ذلك في المنتهية هرأش الثالثة لفترة الموجزة الموحدة األولية  اآلخر الشامل  والدخل
 بالسياسات وملخص التاريخ، ذلك في المنتهية أشهر الثالثة لفترة النقدية والتدفقات الملكية، حقوق في للتغيرات الموجزة
  لية األو المالية القوائم هذه وعرض إعداد عن المسئولة هي اإلدارة إن .األخرى التفسيرية وااليضاحات الهامة المحاسبية
  إن  .السعودية العربية المملكة في المعتمد" األولي المالي التقرير( " 34)  الدولي المحاسبة للمعيار وفقا   الموجزة الموحدة
 .فحصنا إلى استنادا   الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم هذه حول فحص نتيجة إبداء هي مسئوليتنا

 

 الفحص نطاق
  المراجع   قبل  من  المنفذ  األولية  المالية  المعلومات  فحص( " 2410)  الفحص  بارتباطات  الخاص  يالدول  للمعيار  وفقا    فحصنا  تم

  توجيه  على أساسية بصورة األولية المالية المعلومات فحص يشتمل .السعودية العربية المملكة في المعتمد" للمنشأة المستقل
  إن  .أخرى  فحص  وإجراءات  تحليلية  إجراءات  وتطبيق  ةوالمحاسبي  المالية  األمور  عن  المسئولين  األشخاص  إلى  استفسارات
  السعودية،   العربية  المملكة  في  المعتمدة  للمراجعة   الدولية   للمعايير  وفقا    تتم  التي  المراجعة   من  كبير  حد   إلى  نطاقا    أقل  الفحص
 القيام أثناء تحديدها كنمي التي الهامة األمور بجميع علم  على  سنكون بأننا تأكيد على الحصول من يمكننا ال فهو وبالتالي
 . مراجعة رأي نبدي ال فإننا  عليه، وبناء   .المراجعة بأعمال

 

 المتحفظ الرأي أساس

(  %50 ملكية بنسبة) زميلة شركة  في استثمارا   الموحدة المالية القوائم تتضمن ،(6) اإليضاح في مذكور هو كما •
 ولفترة  في   كما  سعودي  اير   مليون  6,70  بمبلغ  ائجالنت  في  وحصة  سعودي  اير   مليون  313,2  بمبلغ  دفترية   بقيمة
  كما   سعودي  اير  مليون   1.52  ومبلغ  سعودي  اير  مليون  319,12)  م 2021  مارس  31  في  المنتهية  أشهر  الثالثة
  سعودي   اير  مليون  48  بمبلغ  تجارية  مدينة  ذمم  الزميلة   الشركة   لدى (.م2020  ديسمبر  31  في  المنتهية  وللسنة  في

  اإلدارة  تقم لم  حيث سعودي،  اير مليون  24 هي المبلغ اجمالي  من  المجموعة وحصة سنة، من ألكثر متأخرة
 من  للتأكد  كافية  بمعلومات  تزويدنا  اإلدارة  بمقدور  يكن  لم .متوقعة  ائتمان  خسائر  مخصص  بأي  باالعتراف  بالمقابل
انتباهنا  بمعلومات كافية، لكان قد لفتوفي حال لو انه تم تزويدنا   . التجارية المدينة الذمم تلك أرصدة استرداد
الموحدة الموجزة كما في وللفترة  األوليةضرورة لعمل تعديالت على المعلومات المالية  تدل على وجود أمور  

 م. 2021مارس  31المنتهية في 
 

 وطالبت( "الهيئة)"  والدخل للزكاة العامة الهيئة من ربوطا   المجموعة استلمت ،17 اإليضاح في مذكور هو كما •
  مليون  201,9: م2020 ديسمبر 31) سعودي اير  مليون  199.8 بمبلغ إضافية زكاة بالتزامات بموجبها الهيئة
  الرغم  وعلى  .الهيئة لدى عليها باعتراضات المجموعة تقدمت والتي  السابقة السنوات بربوط تتعلق (سعودي اير
 نتائج أن إال الهيئة، أصدرتها التي الربوطمدرجة ضمن لا بنودال  على لالعتراض أسس ملديه أن اإلدارة تأكيد من

 مخصص  تكوين  يتم  لم .المحتمل  الزكاة  مخصص  تحديد  يمكن  ال  وبالتالي.  المرحلة  هذه  في  مؤكدة  غير  االعتراضات
  لم   التي  القائمة بالسنوات  تتعلق  محتملة  لمخاطر  تعرض  وألي  الموحدة  المالية  القوائم  هذه  في   االعتراض  قيد  للبنود
  ذلك  في بما الربوط هذه على  االعتراضات بعض وتفاصيلأ بأسس تزويدنا يتم لم .بشأنها الربوط الهيئة تصدر
. وفي حال كان بمقدورنا التابعة  الشركات  وبعض  للشركة  القائمةببعص السنوات    المتعلقة  الزكاة  احتساب  تفاصيل

ضرورة لعمل تعديالت على المعلومات ى وجود  عل  تدل  أموراكمال فحصنا للربوط الزكوية، لكان قد لفت انتباهنا  
   م.2021مارس   31الموحدة الموجزة كما في وللفترة المنتهية في  األوليةالمالية 
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 واألنشطة   التنظيم -1

 
شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية  هي"( األم"الشركة  أو)"الشركة"  السعودية الكابالت شركة

 م(.1976 أبريل 27)الموافق  هـ1396ربيع الثاني  27بتاريخ  4030009931السعودية بموجب السجل التجاري 
 

 وكابالت الكهربائية الكابالت وتوريد تصنيع مجال في"( التابعة"شركاتها  و" األم)"الشركة  المجموعة أنشطة تتمثل
تزاول المجموعة  كما .بها المتعلقة والمنتجات الخشبية والبكرات البالستيكية واللدائن النحاسية والقضبان االتصاالت

نشاطها في مقاوالت وتجارة وتوزيع وتزويد الكابالت والمنتجات اإللكترونية ومنتجات تقنية المعلومات ولوازمها 
 .  التكميلية
  

 :التالي العنوان في األم للشركة المسجل الرئيسي المركز يقع
 

 السعودية الكابالت شركة
  ،4403 ب ص
  ،21491 جدة

 السعودية العربية المملكة
 

 على موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات التابعة. المرفقة الموجزةالقوائم المالية األولية الموحدة  تشتمل
 

 الملكية  نسبة التأسيس  بلد الرئيسية  األنشطة الشركة اسم
 في  كما في  كما   
  مارس 31   

 م2021
  ديسمبر 31

 م2020
 )مراجعة(  ( مراجعة )غير   محلي 
   السعودية الكابالت شركة
 المحدودة للتسويق   

 الكابالت الكهربائية  وبيع شراء
 والمنتجات المتعلقة بها   

  العربية المملكة
 السعودية    

100% 100% 

  الطاقة لمشاريع ماس شركة
 المحدودة واالتصاالت   

  الجاهزة الطاقة مشاريع
 واالتصاالت لالستخدام   

  العربية المملكة
 السعودية    

100% 100% 

  لتوزيع ماس مراكز شركة
 المحدودة الكهربائية األدوات   

  الكهربائية الطاقة توزيع خدمات
 واالتصاالت   

  العربية المملكة
 السعودية    

100% 100% 

     دولي 
  وتيجارات ياتيريم كابلو ماس
 شيركاتي أنونيم   

 شركة)سابقا   قابضة شركة
  ماس
 (القابضة   

 %100 %100  تركيا 

  ترادينج إنترناشيونالماس  شركة
 (*نشاطالمحدودة )ال تمارس    

 %100 %100 ايرلندا الدولية التجارة

   السعودية الكابالت شركة
 (المتحدة العربية)اإلمارات    

 والمنتجات الكابالت بيع
  المتعلقة

 بها    

 العربية االمارات
 المتحدة

100% 100% 

  سيهازاليسولت  المسان
 سان وتيك أيه أس والكتريمكانك   

 العدد وتوريد تصنيع
  االلكترونية

 %94 %94 تركيا والبضائع   
 سان  ومكايني متالورجي المسان

 وتيك اس ايه   
 العدد وتوريد تصنيع

  االلكترونية
 %100 %100 تركيا والبضائع   

 %100 %100 سيشيل  الملكية القابضة المحدودة* فيرهيفن
 %100 %100 مالطا الملكية *المحدودة القابضة كابالت
 %100 %100 تركيا الملكية *شيركاتي أنونيم جايريمينكول جوزو
 %100 %100 تركيا الملكية *شيركاتي أنونيم جايريمينكول فاليتا 
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 )تتمة(  واألنشطة التنظيم -1
 

 على الملكية حقوق بطريقة عنها محاسب منشآت في استثمارات المجموعة لدى م، 2021 مارس 31 في كما
 :التالي النحو

 
 الملكية  نسبة بلد التأسيس  الرئيسية  األنشطة اسم الشركة 

 في  كما في  كما   

  

  مارس 31 
 م2021

  مارس 31
 م2020

 ( مراجعة ) ( مراجعة)غير    
شركة ميدال كابلز المحدودة  

 دبليو إل إل 
 %50 %50 مملكة البحرين الموصالت والمنتجات المتعلقة بها  

شركة زكا العالمية لتقنية 
 المعلومات  

 تطبيق أنظمة المعلومات 
 وخدمات الشبكات   

المملكة العربية  
 السعودية 

25% 25% 

 
 .االم الشركة مثل السنة نهاية نفس لها الملكية حقوق بطريقة عنها المحاسب التابعة الشركات جميع

 
 اإلعداد أساس -2

 
 االلتزام بيان 2-1
 
" األولي المالي( "التقرير 34) الدولي المحاسبة لمعيار وفقا   الموجزة الموحّدة األولية المالية القوائم هذه إعداد تم

 للمراجعين السعودية الهيئة من المعتمدة األخرى واإلصدارات والمعايير السعودية العربية المملكة في المعتمد
  .والمحاسبين

 
المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الكاملة،   جميع  الموجزةتتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة    ال

 م.2020ديسمبر  31ويجب قراءتها جنب ا إلى جنب القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 
 

قيام اإلدارة باستعمال تقديرات وأحكام وافتراضات تؤثر على الموجزة   الموحدة  االوليةإعداد القوائم المالية    يتطلب
 تختلف وقد تطبيق السياسات المحاسبية والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات.

 وحدةالم المالية القوائم مع متوافقة الجوهرية واالفتراضات والتقديرات األحكام .التقديرات تلك عن الفعلية النتائج
  م.2020 ديسمبر 31 في المنتهية السنة عن للمجموعة السنوية

 
 القياس  أساس 2-2
 
اعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة وفقا  لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي  تم

المالية المشتقة واالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من   لألدواتومبدأ االستمرارية، باستثناء قياس القيمة العادلة  
 خالل الدخل الشامل اآلخر.

 
 والعرض التشغيل عملة 2-3

 
 والعرض التشغيل عملة يمثل والذي  السعودي  باللاير الموجزة الموحّدة األولية المالية القوائم هذه عرض يتم

  .للمجموعة
 
 الهامة المحاسبية السياسات ملخص 2-4

 
المجموعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة   من  المتبعةالسياسات المحاسبية    تتماشى

 م.2020ديسمبر  31في إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
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 )تتمة( اإلعداد أساس -2
 
  الهامة المحاسبية واالفتراضات والتقديرات األحكام 2-5
 

 تؤثر  وافتراضات  وتقديرات  أحكام  عمل  اإلدارة  من  للمجموعة  الموحدة  الموجزة  األولية  المالية  القوائم  إعداد  يتطلب
 يلي فيما.  المرفقة واإلفصاحات عنها المصرح والمطلوبات والموجودات والمصروفات اإليرادات مبالغ على

 يكون  والتي  التقرير  بتاريخ  التقديرات  من  التأكد  لعدم  واألخرى  المستقبلية  بالمصادر  المتعلقة  األساسية  االفتراضات
 المالية الفترة خالل والمطلوبات للموجودات الدفترية القيم في جوهري  تعديل في وتتسبب جوهرية مخاطر لها

  م.2020 ديسمبر 31 في المنتهية للسنة السنوية الموحدة المالية القوائم في عنها اإلفصاح ويتم القادمة،
 

 19ـــ  كوفيد تأثير
 جائحة أنه على( 19ــ  )كوفيد المستجد كرونا فيروس تفشي العالمية الصحة منظمة أعلنتم، 2020 مارس في

 31 في المنتهية السنة خالل .السعودية العربية المملكة ذلك في بما العالم أنحاء جميع في االنتشار في مستمرة
 قيود على المبادرات هذه واشتملت الفيروس، تفشي من للحد مبادرات عدة الحكومات اخذتم، 2020 ديسمبر
 غير الشركات من العديد إغالق إلى ذلك أدى  وقد .محددة أوقات في الجحر وتطبيق الناس وتجمعات السفر

إلى هذه العوامل، أجرت إدارة المجموعة تقييما  للتأثير على عمليات المجموعة   بالنظر .آخر  إشعار  حتى  الضرورية
لم يكن هناك تأثير سلبي عكسي  المالية،ككل وجوانب العمل وقد خلصت إلى أنه في تاريخ إصدار هذه القوائم 

تغييرات جوهرية ، وال يتطلب ذلك عمل 19 ــ جوهري على عمليات المجموعة وأعمالها نتيجة جائحة كوفيد
 المفروضة بالقيود جوهري  بشكل المجموعة أنشطة تتأثر لم على األحكام واالفتراضات والتقديرات الرئيسية.

 حتى تاريخه في هذه القوائم المالية. 19 ــكوفيد  جائحة لـ  بيان اآلثار المالية والتشغيلية  تم .19 ــ كوفيد بسبب
االنشطة واإلجراءات التي اتخذتها المجموعة  وطبيعةالوصول إلى النقد  المركز المالي القوي بما في ذلك يعمل

حتى تاريخه واستمرارية األنشطة في التأكيد على أن لدى المجموعة القدرة على االستمرار ومواجهة التحديات 
في االفتراضات أن يؤدي إلى تغير مستقبلي  يمكن الحاليأن عدم التيقن  إال .19 ــ التي سببتها آثار جائحة كوفيد

والتقديرات إلى نتائج قد تتطلب تعديال  جوهريا  على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في 
 تستمر سوف اإلدارة فإن المستقبل حول الضبابية من وبمزيد بسرعة يتطور الموقف أن وبما الفترات المستقبلية.

  .المنظورة التطورات على بناء   التأثير تقييم في
 

 االستمرارية مبدأ
مارس   31لاير سعودي خالل فترة الثالثة أشهر المنتهية في    مليون  35,86المجموعة صافي خسارة بمبلغ    تكبدت
 67,76م، واعتبارا  من ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 2021
جنبا   الظروف، هذه األحداث أو وتشير (.سعودي  لاير مليون 34,64م: 2020 ديسمبر 31) سعودي  لاير مليون
ب االمور األخرى، إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكا  جوهري ا حول مقدرة المجموعة على االستمرار إلى جن

 لمبدأ وفقا   والمجموعة الشركة لمقدرة تقييم بعمل االم الشركة إدارة قامت في العمل وفقا  لمبدأ االستمرارية.
السنوات   خالل .المنظور  المستقبل  في  أعمالها  في  لالستمرار  الكافية  الموارد  لديها  أن  قناعة  على  وهي  االستمرارية

مع ذلك التطبيق الناجح أيضا  زيادة في  تزامن السابقة، طبقت المجموعة عدة مبادرات على مستوى المجموعة.
(، واتفاقية إعادة هيكلة التمويل مع بنك 15رأس المال من خالل حقوق االصدار األولية خالل السنة )إيضاح 

 اإلدارة تزويد إلى ادى  مما الموردين مع أفضل وشروط المتراكمة، الطلبيات وتحسين ،(16حي )إيضاح الراج
إلى ذلك، استطاعت الشركة االم من تأمين   إضافة .ككل  للمجموعة  مالئما    االستمرارية  مبدأ  افتراض  أن  كاف  بدليل

 المنتهية. الحالية للفترةحقا  سعودي المليون لاير  200تسهيل تمويل بمبلغ 
 

شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة   ـــ  شيركاتي  أنونيم  وتيجارات  ياتيريم  كابلوإلى ذلك، لدى شركة ماس    إضافة
م، واعتبارا  من ذلك التاريخ، 2021مارس  31مليون لاير سعودي اعتبارا  من  343,63خسائر متراكمة بمبلغ 

مليون لاير سعودي وهو امر  39,18تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة التابعة موجوداتها المتداولة بمبلغ 
إدارة الشركة التابعة بعمل تقييم  قامت رار في أعمالها لتأدية التزاماتها حال استحقاقها.يتعلق بقدرتها على االستم

التابعة لديها الموارد لالستمرار في   الشركة  أنلقدرتها على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية وتوصلت إلى  
 ومن عناصرها بعض بتطبيق حبنجا وقمت شاملة أعمال خطة المجموعة أعدت نشاطها في المستقبل المنظور.

 االستمرار  وكذلك  وضمان  المقرضين،  مع  مستديمة  سداد  خطط  على  والموافقة  التمويل،  ترتيبات  جدولة  إعادة  بينها
 لتعزيز المقابلة االطراف مع التفاوض وإعادة القانونية الوسائل خالل من التابعة الشركة موجودات ضمان في

 القوائم اعداد في االستمرارية مبدأ افتراض استخدام أن اإلدارة تعتقد بالتالي، .التابعة للشركة التشغيلي الموقف
 .مالئما   التابعة للشركة المالية
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   التوحيد أساس -3
 

 في مبين هو كما التابعة وشركاتها للشركة المالية القوائم من الموجزة الموحّدة األولية المالية القوائم هذه تتكون
  .للشركة المالي التقرير فترة لنفس التابعة للشركات المالية القوائم إعداد يتم .1 اإليضاح

 
 التابعة الشركات 3-1
 

 أو لمخاطر المجموعة تتعرض عندما السيطرة تتحقق .المجموعة لسيطرة تخضع منشآت هي التابعة الشركات
 تلك على التأثير على المقدرة ولديها بالمنشأة، عالقتها من مختلفة عوائد على الحصول في حقوق لديها يكون
 :التالية  الثالثة  المعايير  تتحقق  أن  يجب  السيطرة،  تعريف  ولتحديد .المنشأة  على سلطاتها  ممارسة  خالل  من العوائد

 
 المنشأة؛ على نفوذ للمجموعة يكون أن (أ
 و بالمنشأة؛ ارتباطها من متغيرة عوائد على الحصول في حقوق لديها أو لمخاطر، التعرض (ب 
 .عوائدها حجم على للتأثير المنشأة على نفوذها استخدام على القدرة للمجموعة يكون أن (ج
 

 وذلك عدمه من  فيها  المستثمر  الشركة  على  سيطرة  تمارس  كانت  إذا فيما للتأكد  تقييم إعادة  بإجراء  المجموعة  تقوم
 .الثالثة السيطرة عناصر من أكثر او واحد عنصر في تغير وجود إلى والظروف الحقائق تشير عندما

 
 الشركات نتائج إن تاريخ التوقف عن السيطرة. إلى السيطرةتوحيد الشركات التابعة اعتبارا  من تاريخ بداية  يتم

 من الموجزة الموحّدة األولية الدخل قائمة في إدراجها يتم ــ وجدت إن ــ الفترة خالل المباعة أو المقتناة التابعة
 .مالئم هو ما حسب ـــ البيع تاريخ حتى أو االقتناء تاريخ

 
 مسيطرة غير حصص 3-2
 

 المجموعة  تملكها  ال  التي  التابعة  الشركات  موجودات  وصافي  الدخل  صافي  من  جزءا    المسيطرة  غير  الحصص  تمثل
 الموحّدة  األولية  الدخل  قائمة  ضمن  منفصل  بشكل  عرضها  ويتم  التابعة،  شركاتها  في  مباشرة  غير  أو  مباشرة  بصورة
 عن منفصل بشكل الموجزة الموحّدة األولية المالي المركز قائمة في الملكية حقوق ضمن تُعرض كما الموجزة،
 الحصة على تابعة منشأة في المسيطرة غير بالحصص متعلقة خسائر أي  تحميل يتم .المجموعة في الملكية حقوق
 حصة في التغيرات احتساب يتم .المسيطرة غير الحصة رصيد عجز في يتسبب ذلك كان لو حتى المسيطرة غير

 .ملكية حقوق كمعامالت السيطرة فقدان إلى تؤدي  ال والتي ـــ تابعة شركة في المجموعة
 
 التوحيد عند المعامالت استبعاد 3-3
 
 منشآت  بين  التعامالت  عن  الناتجة  محققة  غير  ومصاريف  إيرادات  وأي   المجموعة  منشآت  بين  األرصدة  استبعاد  يتم

 الطريقة بنفس المحققة غير الخسائر استبعاد ويتم .الموجزة الموحّدة األولية المالية القوائم إعداد عند المجموعة
 .القيمة انخفاض على دليل يوجد ال أنه حال في فقط المحققة غير لألرباح

 
  مشترك بشكل عليها مسيطر ومنشآت زميلة شركات في االستثمار 3-4
 

 .زميلة  شركات  في  استثمارات  في  حصة  الملكية  حقوق  بطريقة  فيها  المستثمر  الشركة  في  المجموعة  حصة  تتضمن
 في االستثمارات تسجيل مبدئيا   يتم .جوهريا   نفوذا   المجموعة عليها تمارس التي الشركات هي الزميلة الشركات
 المالي المركز قائمة في إدراجها ويتم الملكية، حقوق لطريقة وفقا   ذلك بعد وتحتسب بالتكلفة الزميلة الشركات
  .أقل أيهما ــ لالسترداد القابلة القيمة أو الملكية حقوق لطريقة وفقا   المحتسبة بالقيمة الموجزة الموحّدة األولية

 
 بخالف  الترتيب  موجودات  صافي  في  حقوق  ولها  مشتركة  سيطرة  فيه  للشركة  يكون  ترتيب هو  المشترك  المشروع

 .والمطلوبات والتزاماتها موجوداتها في حقها
 

 من المجموعة حصة في االقتناء بعد ما تغيرات زائدا   التكلفة الملكية حقوق لطريقة وفقا   المحتسبة القيمة تمثل
 أساس  على(  المتراكمة)الخسائر(    /والمكاسب  واالحتياطيات  النتائج من)الحصة   الزميلة  الشركة  موجودات  صافي
  .وجد إن ــ القيمة في االنخفاض ناقصا  ( متوفرة مالية معلومات آخر
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 )تتمة( التوحيد أساس -3
 
 )تتمة( مشترك بشكل عليها مسيطر ومنشآت زميلة شركات في االستثمار 3-4
 
 النخفاض إضافية خسارة تسجيل الضروري  من كان إذا ما المجموعة تقرر الملكية، حقوق طريقة تطبيق بعد

 دليل أي  هناك كان إذا ما مالي تقرير تاريخ كل في المجموعة وتحدد .الزميلة الشركة في استثمارها على القيمة
 االنخفاض  قيمة  المجموعة  تحتسب  الحالة  هذه  وفي .الزميلة  الشركة  في  االستثمار  قيمة  انخفاض  على  يدل  موضوعي

"الحصة   ضمن  المبلغ  بإدراج  وتقوم  الدفترية  والقيمة  الزميلة  الشركة  من  استردادها  الممكن  القيمة  بين  الفرق  أنه  على
 .الموجزة الموحّدة األولية الخسارة أو الربح قائمة في" الزميلة الشركة في)الخسارة(  /الدخل في
 
 من قيدها عكس يمكن زميلة شركة في باالستثمار يتعلق فيما سابقا   بها المعترف القيمة في االنخفاض خسارة إن

 األولية المالي المركز قائمة في لالستثمار الدفترية القيمة تبقى بحيث الموجزة الموحّدة األولية الدخل قائمة خالل
 القيمة  أو(  القيمة  في  االنخفاض  مخصص  تكوين)قبل    الملكية  حقوق  لطريقة  وفقا    المحتسبة  بقيمتها  الموجزة  الموحّدة
  .أقل أيهما ــ لالسترداد القابلة

 
 المجموعة  حصة  بقدر  الزميلة  وشركاتها  المجموعة  بين  التعامالت  من  المحققة  غير  والخسائر  المكاسب  استبعاد  يتم
 .الزميلة الشركات في
 
 والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  المعايير -4

 
المالية االولية الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد  القوائم إعدادالسياسات المحاسبية المطبقة عند  تتماشى

م باستثناء تطبيق المعايير الجديدة 2020ديسمبر  31القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
 أخرى  تعديالت  أو  تفسيرات  أو  معايير  ألي   المبكر  بالتطبيق  المجموعة  تقم  لم م.2021يناير   1السارية اعتبارا  من  

م، 2021  سنة  في  مرة  ألول  تنطبق  التي  والتفسيرات  التعديالت  من  العديد  هناك .التنفيذ  حيز  تدخل  لم  ولكن  صدرت
 .للمجموعة الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم على تأثير لها ليس ولكن

 
 المحاسبة  ومعيار(  9)  المالي  للتقرير  الدولي  المعيار  على  تعديالت :2  المرحلة  -"    المرجعي  الفائدة  سعر  احالل"

( والمعيار الدولي للتقرير 4( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7الدولي للتقرير المالي ) والمعيار( 39) الدولي
  (16المالي )

 بديل  فائدة  بسعر  البنوك  بين  الفائدة  سعر  استبدال  عند  المالية  التقارير  تأثيرات  تتناول  مؤقتة  إعفاءات  التعديالت  تقدم
 :التالية المساعدة الطرق التعديالت تتضمن .تقريبا   المخاطر من خالي

 
 كتغيرات  مباشرة  التعديل  يتطلبها  التي  النقدية  التدفقات  في  التغيرات  او  التعاقدية  التغيرات  لمعالجة  مساعدو  طريقة •

 .السوق في الفائدة أسعار في الحركة يماثل وبما المتغير، الفائدة سعر على
سعر الفائدة بين البنوك لتخصيص التحوط وتوثيق التحوط دون توقف  لتعديل وفقا  التعديالت المطلوبة  بعمل •

 العالقة التحوطية.
 من الخالي الفائدة سعر أداة تخصيص عند منفصل بشكل المحددة المتطلبات تحقيق من للمنشآت مؤقت اعفاء •

  .التحوط لعنصر كتحوط المخاطر
 

المجموعة تطبيق  تنوي  .للمجموعة الموحدة الموجزة االولية المالية القوائم على أثر أي  التعديالت لهذه يكن لم
 سريان مفعولها. حال المتبقيةاستخدام الطريقة المساعدة في الفترات 

 
 السهم خسارة -5

 
م بقسمة 2020مارس  31م والفترة المنتهية في 2021 مارس 31احتساب خسارة السهم للفترة المنتهية في  تم

 الخسارة من العمليات الرئيسية وصافي الخسارة لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.
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 زميلة شركة في االستثمار -6
 

 :الزميلة الشركات في االستثمارات في الحركة يلي فيما 6-1
 

 

 حصة في نتائج شركة زميلة )صافي( بعد أخذ اختالفات السياسات المحاسبية بعين االعتبار. 6-2
 

 يتم بالتالي .إلالمحدودة دبليو إل  كابلز ميدالال يوجد لدى الشركة االم سيطرة مباشرة على إدارة شركة  6-3
  .األساس لهذا وفقا   عنها ويحاسب زميلة شركات في كاستثمار تصنيفها

 

 :يلي كما الزميلة للشركة المختصرة المالية المعلومات 6-4
  

 

مليون لاير   48م، لدى شركة تابعة اجنبية للشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ  2021مارس   31كما في    6-5
قدرت إدارة الشركة التابعة أن الذمم المدينة التجارية  من سنة. ألكثرسعودي متأخرة السداد عن موعدها 

م، لم يتم تسجيل خسائر 2021 مارس 31 بالتالي، كما في .م2022م و2021 سيتم تحصيلها خالل سنتي
  .ائتمان متوقعة مقابل الذمم المدينة التجارية

 
 كما سعودي  لاير مليون 6,79) األرباح توزيعات اجمالي من سعودي  لاير مليون 10,32 مبلغ استالم تم 6-6

مارس  31سعودي كما في  لاير مليون 2,04) سعودي لاير مليون 5,16 ومبلغم( 2020 مارس 31 في
 م( نقدا  وتم تعديل الرصيد المتبقي مقابل مستحق الدفع. 2020

 

 

 

 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 318,180  319,117  يناير 1 في كما
 /السنة )اإليضاح  الفترة ناقص زميلة، شركة نتائج في الحصة :زائد
 1,524  6,697  (ادناه      
 6,326  (2,548) صافي اآلخر، الشامل الدخل( / الخسارة) في: حصة زائد

 (6,787) (10.320) (6ــ 6)إيضاح  ناقص: توزيعات أرباح مستلمة خالل الفترة / السنة

 (126) 298  أجنبية عمالت ترجمة
 ──────── ──────── 
  313.244  319,117 
 ══════════ ═════════ 

 السعودية الرياالت بآالف  

 كابلز ميدال شركة
 إلالمحدودة دبليو إل 

 الخسارة صافي ايرادات  المطلوبات الموجودات ملكية

      
 12,806  734,385  949,733 1,575,259 %50 م2021 مارس 31
 5,689  2,527,170  921,878 1,561,286 %50 م2020 ديسمبر 31



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في

  

 

15 

 
 والمعدات واآلالت الممتلكات -7
 

 
 الملموسةالموجودات غير  -8

 مارس 31 
 م2021

  ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير  
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 25,764  23,125   السنة / الفترة بداية في الدفترية القيمة
 (2,639) (474) السنة / الفترة خالل اطفاء

 ──────── ───────── 
 23,125  22,651  السنة /الفترة نهاية في الدفترية القيمة

 ═════════ ═════════ 
 

 الموجودات حق االستخدام -9
 

 :الفترة خالل والحركة بها المعترف االستخدام حق لموجودات الدفترية القيم يلي فيما

 مارس 31 
 م2021

  ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير  
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   
 8,966  10,447  السنة /الفترة بداية في

 1,481  678   إضافات
 ──────── ───────── 
  11,125  10,447 
 ──────── ───────── 

   :استهالك
 870  1,998  السنة /الفترة بداية في

 1,128  301   للسنة/  للفترة استهالك
 ──────── ───────── 
  2,299  1,998 
 ──────── ───────── 

 8,449  8,826  السنة /  الفترة نهاية في القيمة صافي
 ═════════ ═════════ 
 

 مارس 31 
 م2021

  ديسمبر 31
  م2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير 
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 330,415  301,593   السنة /الفترة بداية في الدفترية القيمة
 4,599  1,677  السنة /الفترة خالل إضافات
 (33,421) (7,697) للسنة /للفترة المحمل االستهالك مخصص

 ──────── ──────── 
 301,593  295,573  السنة /الفترة نهاية في الدفترية القيمة

 ═════════ ═════════ 



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في
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 )تتمة(الموجودات حق االستخدام  -9

 

 فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل الفترة:

 

 

 شراء خيار المجموعة ولدى  .أقل أو سنوات 5 لمدة تصنيع معدات إيجار بعقود التمويلي التأجير عقود تتعلق

 بصك  مضمونة  التمويلي  اإليجار  عقود  بموجب  المجموعة  التزامات .العقد  مدة  نهاية  في  االسمية  بقيمتها  المعدات

 :المؤجر ملكية

 

 

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير  

 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية

   

 8,504  9,012  السنة / الفترة بداية في

 1,884  771  اإليجار عقود التزامات قيد عكس

 (1,376) (1,069)  السنة / الفترة خالل اإليجار عقود التزامات دفعات

 ───────── ───────── 

 9,012  8,714  السنة  / الفترة نهاية في كما

 ═════════ ═════════ 

 1,187  421  متداول إيجار عقد التزام

 7,825  8,293  متداول غير إيجار عقد التزام

 ───────── ───────── 

  8,714  9,012 

 ═════════ ═════════ 

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير  

 سعودي لاير 

 باآلالف

  سعودي  لاير

 باآلالف

   

 705  468  اإليجار عقود لدفعات االدنى الحد

 (75) (20) مكتسب غير تمويل مصروف: ناقص

 ───────── ───────── 

 630  448  اإليجار لمدفوعات األدنى للحد الحالية القيمة

 ───────── ───────── 

 (574) (398) المتداول الجزء: ناقص

 ───────── ───────── 

 56  50  المتداول غير الجزء

 ═════════ ═════════ 



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في
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 )تتمة(االستخدام  حق الموجودات -9
 

م: 2020) %4.0 نسبته ما اإليجار عقود التزامات على المطبق اإلضافي االقتراض لمعدل المرجح المتوسط
4.0%.) 

 
 يلي المبالغ المعترف بها في الربح او الخسارة: فيما 

 
 البنكية واألرصدة النقد -10

 

 
 االستالم مستحقة المحتجزة والمبالغ المدينة الذمم -11
 

 

لفترة الثالثة أشهر  
 31المنتهية في 

 م2021مارس 

لفترة الثالثة أشهر 
 31المنتهية في 

 م2020ديسمبر 
 سعودي لاير 

 باآلالف
 سعودي  لاير

 باآلالف
   
 1,128  301   االستخدام حق موجودات استهالك مصروف

 1,884  771  اإليجار عقود التزامات على مدفوعة فائدة
 ───────── ───────── 

 3,012  1,072  الربح أو الخسارة في بهاالمبلغ المعترف  مجموع
 ═════════ ═════════ 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   
 588  864  الصندوق في نقد
 18,205  22,655   البنوك لدى  نقد
 ───────── ───────── 
  23,519  18,793 
 ═════════ ═════════ 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   
 145,229  143,194  (1ـــ  11 إيضاح) صافيمدينة تجارية،  ذمم
 97,300  99,235  (2 ـــ 11)ايضاح  صافي االستالم، مستحقة محتجزة مبالغ

 ───────── ───────── 
  242,429  242,529 

 (44,862) (39,148) : الجزء غير المتداول من المبالغ المحتجزة مستحقة االستالمناقص
 ───────── ───────── 
  203,281  197,667 
 ═════════ ═════════ 



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في
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 )تتمة( االستالم مستحقة المحتجزة والمبالغ المدينة الذمم -11
 
 :يلي مما بالصافي التجارية المدينة الذمم تكونت 11-1

 
 :التجارية المدينة للذمم المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة يلي فيما( أ
 

 
 المبالغ المحتجزة مستحقة االستالم بالصافي مما يلي: تكونت 11-2
 

 
 :االستالم مستحقة المحتجزة المبالغ مقابل المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة يلي فيما( ب
 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
 306,304  304,111  االستالم مستحقة المحتجزة المبالغ اجمالي
 (161,075) (160,917) "أ"( إيضاح) المتوقعة: مخصص خسائر االئتمان ناقصا  

 ────────── ────────── 
 145,229  143,194  صافي تجارية، مدينة ذمم

 ══════════ ══════════ 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
 149,564  161,075  السنة / الفترة بداية في

 11,511  (158) السنة / الفترة خالل محمل مخصص / )عكس(
 ────────── ────────── 
 161,075  160,917  السنة / الفترة نهاية في
 ══════════ ══════════ 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
 116,630  119,935  االستالم مستحقة المحتجزة المبالغ اجمالي
 (19,330) (20,700) "ب"( إيضاح) المتوقعة: مخصص خسائر االئتمان ناقصا  

 ────────── ────────── 
 97,300  99,235  صافي االستالم، مستحقة محتجزة مبالغ

 ══════════ ══════════ 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
 2,046  19,330  السنة / الفترة بداية في

 17,284  1,370  السنة / الفترة خالل محمل مخصص
 ────────── ────────── 
 19,330  20,700  السنة / الفترة نهاية في
 ══════════ ══════════ 



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في
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 المخزون -12

 

 
 :والمتقادم الحركة بطيء المخزون مخصص في الحركة يلي فيما

 

 
  األخرى واألرصدة مقدما   المدفوعة المصروفات -13

 

 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 50,595  48,117  خام مواد
 41,579  35,974  الصنع تامة بضائع
 23,573  20,262  التنفيذ تحت أعمال
 32,254  31,823  خشبية وبكرات غيار قطع

 ──────── ──────── 
  136,176  148,001 

 (42,275) (42,275) ومتقادم الحركة بطيء مخزون مخصص :ناقصا  
 ──────── ──────── 
  93,901  105,726 
 ═════════ ═════════ 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   
 42,110  42,275  السنة /الفترة بداية في

ــ        للسنة/  للفترة محمل مخصص  165  ـ
 ──────── ──────── 
  42,275  42,275 
 ═════════ ═════════ 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 41,250  41,250   تابعة شركة مبيعات من القبض مستحق
 30,649  27,394  وودائع ضمان هامش
 41,613  35,199  لموردين مقدمة دفعات

 16,310  18,708  مقدما   مدفوعة مصروفات
 3,180  2,175  مضافة قيمة ضريبة
 13,058  16,233  أخرى مدينة ذمم

 ──────── ──────── 
  140,959  146,060 
 ═════════ ═════════ 



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في
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  المفوترةالعقود غير  موجودات -14
 

 
 السعودية العربية المملكة وخارج في مشاريع البند هذا يمثل

 
 :المفوترة( فيما يلي الحركة في اجمالي موجودات العقود غير أ
 
 مارس 31 

 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 1,278,821  1,275,310 متكبدة زائد ربح/)خسارة( معترف بها   تكلفة
 (1,247,452) (1,249,483) : فواتير مرحلية  نافص

 ───────── ───────── 
 31,369  25,827  مفوترة غير عقود موجودات

 ═════════ ═════════ 
 
 :المتوقعة االئتمان خسائر مخصص في الحركة يلي فيما( ب
 مارس 31 

 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   
 8,158  10,371  السنة /الفترة بداية في

ــ        السنة /الفترة خالل محمل مخصص  2,213  ـ
 ───────── ───────── 
 10,371  10,371  السنة /الفترة نهاية في
 ═════════ ═════════ 
 
 
 
 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 31,369  25,827  )اإليضاح ادناه( المفوترةموجودات العقود غير  اجمالي
 (10,371) (10,371) "ب"( إيضاح) المتوقعة: مخصص خسائر االئتمان ناقصا  

 ───────── ───────── 
 20,998  15,456  عقود غير مفوترة، صافي   موجودات

 ═════════ ════════ 



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في
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  المال رأس -15
 

رأس مال الشركة  في بزيادةهـ(، اوصى مجلس إدارة الشركة 1440شعبان  2م )الموافق 2019ابريل  7 بتاريخ
سهم بقيمة  25,000,000مليون لاير سعودي من خالل اصدار  250مبلغ  بإجماليمن خالل حقوق اإلصدار 

 ديسمبر 2 في المال رأس زيادة في الشركة طلب على المالية السوق هيئة وافقت لاير سعودي للسهم الواحد. 10
 31 في المنعقدة العادية غير العمومية الجمعية في المساهمين من باإلجماع ذلك على الموافقة وتمتم، 2019
  م.2019 ديسمبر

 
 250  بمبلغ  االولية  اإلصدار  حقوق  خالل  من  المال  رأس  بزيادة  تتعلق  إجراءات  الشركة  أنهت  السابقة،  السنة  خالل
 بعد م.2020 فبراير 20 بتاريخ الشركة بنك لدى اإلصدار حقوق من المتحصالت إيداع وتم سعودي لاير مليون

 من  تكون  حيث  سعودي   لاير  360,614,060تحقيق المتطلبات النظامية، كانت الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 
 .سهم 36,061,406

 
 مال  رأس بزيادةهـ(  1442  رجب 12م )الموافق  2021  فبراير 24  في  المنعقدة  جلسته  في  اإلدارة  مجلس  أوصى
االستفادة من المتحصالت في تعزيز رأس المال العامل من  سيتم .سعودي  لاير مليون 360 بقيمة األم الشركة

 اجل زيادة القدرات التشغيلية وأنشطة الدعم المستقبلية.  
 
 ألجل والسلف القروض -16
 

 استحقاقاتواجنبية ومؤسسات مالية انمائية اخرى ذات مدد  محلية بنوكالمجموعة عدة اتفاقيات تمويل مع  لدى 
 بمعدالت  جميعا    عليها  الحصول  تم قصيرة وطويلة األجل لتمويل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية.

 .السائدة التجارية الفائدة اسعار
 

 
 

 مارس 31 
 م2021
 (مراجعة)غير 

 ديسمبر 31
 م2020

  )مراجعة(
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   :األجل طويلة قروض

 245,613  240,413  )إيضاح "أ"( محلي تجاري  بنك
 105,290  105,290  "(ب)إيضاح " السعودي  الصناعية التنمية صندوق قرض
 38,770  37,335  )إيضاح "ج"( أجنبي بنك

 119,656  111,482  )إيضاح "د"( موردين تمويل
 ───────── ───────── 

  494,520  509,329 
 ───────── ───────── 

 (353,647) (337,378) المتداول من القروض ألجل غير الجزء: ناقص
 ───────── ───────── 

 155,682  157,142  األجل طويلة قروض من المتداول الجزء
   

 700  2,484  )إيضاح "هـ"( محلية بنوك
ــ        )إيضاح "هـ"( أجنبية بنوك  248  ـ

 ───────── ───────── 

 156,630  159,626  وسلف قروض من المتداول الجزء
 ═════════ ═════════ 



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في
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 )تتمة( المالية الهيكلة وإعادة البنكية القروض  -16
 
 تجارية  بنوك  أربعة  من  قروضها بدمج  قامت  ثحيم،  2016 فبراير  في  تجميعي  قرض  اتفاقية  االم  الشركة  أبرمت (أ

 تمتم، 2018 ديسمبر في موقعة نهائية تسوية اتفاقية خالل ومن ".الهيكلة إعادة إطار"اتفاقية  مسمى تحت
 السنة  خالل .التجميعي  للقرض  كمقرض  الراجحي  بنك  على  واإلبقاء  الثالث،  التجارية  البنوك  من  إثنين  مع  التسوية
 .التجميعي  القرض  ضمن  قائم  رصيد  هيكلة  إلعادة  مرابحة  تسهيالت  اتفاقية  الراجحي  وبنك  الشركة  أبرمت  الحالية،
 وتستحق فائدة عليها يترتب ال"أ"  الشريحة .شريحتين على القائم المبلغ سداد الشركة من القرض شروط تتطلب
" يترتب ب" الشريحة بينما سماح، كفترة أشهر( 6) فترة مع متساوية سنوية ربع دفعات على سنتين على السداد
( 6(، وتستحق السداد على دفعات ربع سنوية متساوية على )%3لثالث شهور باإلضافة إلى ) السايبورعليها 

  .موقعة ألمر سندات مقابل مضمون القرض سماح. سنوات، قابلة للتمديد لسنة واحدة وسنتين كفترة

 
( 9) المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا   والنوعية الكمية الناحية من القرض هيكلة اعادة بتقييم اإلدارة قامت

 القديم القرض اثبات إلغاء إلى ادت السابقة االتفاقية هيكلة إعادة ان إلى توصلت لذلك ونتيجة" المالية"األدوات 
 إلى ادى  مما السريان تاريخ في العادلة بقيمته الجديد القرض الشركة سجلت بالتالي .الجديد بالقرض واالعتراف

م بمبلغ 2020ديسمبر    31غير المطفأ كما في   المكسب  رصيداطفاء    سيتم .سعودي   لاير  مليون  14 بمبلغ  مكسب
 جل باستخدام معدل الفائدة الفعال.مليون لاير سعودي على مدى الفترة المتبقية للقرض أل 8,8
 

 القرض سداد يستحق م.2019 ديسمبر في السعودي  الصناعية التنمية صندوق من القرض هيكلة إعادة تمت (ب
 نصف أتعاب عليها ويترتبم 2020 ديسمبر من ابتداء سنوات( 3) فترة مدى  على متساوية دفعات( 5) على
 .واآلالت المصنع مبنى مقابل مضمون القرض هذا .سنوية

 

 .للمجموعة التابعة  للشركات  تسهيالت  منحت  السعودية العربية  المملكة  خارج  لمقرضين  قائمة أرصدة  هذه  تمثل (ج
 ويترتب مصنع أرض بموجب مضمونة القروض هذه .االمريكي بالدوالر أساسي بشكل مقومة القروض هذه
 %11 وبمعدل تعادلها قروض أو األمريكي بالدوالر مقومة قروض مقابل سنويا   %7 إلى %5 بين فائدة عليها
 .التركية بالليرة للتسهيالت سنويا  

 
 من المحلية البنوك من القروض تتكون حيث شهرا   عشر( 12) فترة خالل االجل قصيرة القروض تستحق (د

 .االئتمان فترة انتهاء عند العمالء أرصدة مع تسويتها ويتم مخصومة سلف على مستندي  اعتماد خطاب
 

بيتي ليميتد "نوبل"   إنترناشيونالالسنوات السابقة، كان لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع شركة نوبل    خاللهـ(  
 الفترة خالل السداد عدم حال في تمويل تكلفة دفع الشركة على يتوجب لشراء مواد خام على دفعات مؤجلة.

 االم الشركة من المعدلة الشروط طلبت حيث التسهيل هيكلة اعادة تمتم، 2020 يوليو 29 بتاريخ  .المحددة
 أكتوبر  حتى  شهرية  دفعات  على  السريان  تاريخ  من  اعتبارا    سعودي   لاير  مليون  180,8  بمبلغ  القائم  الرصيد  سداد

 بتقييم اإلدارة قامت .سنويا   %7,75 بنسبة ثابتة تمويل تكلفة حاليا   عليه ويترتب مضمون غير التسهيل م.2022
" المالية( "األدوات 9) المالي للتقرير الدولي للمعيار وفقا   والنوعية الكمية الناحية من أعاله التسهيل هيكلة اعادة
 السابق  بالتمويل  االعتراف الشركة  ألغت  بالتالي .جديد  تمويل  إلى  ادت  الهيكلة  إعادة  ان  إلى  توصلت  لذلك  ونتيجة

 .سعودي  لاير مليون 5.4 بمبلغ مكسب إلى ادى  مما السريان تاريخ في العادلة بقيمته الجديد بالتمويل واعترفت
على مدى م 2020ديسمبر   31مليون لاير سعودي كما في    0.54غير المطفأة بمبلغ    الخسارة  رصيداطفاء    سيتم

 الفعال.الفترة المتبقية للقرض ألجل باستخدام معدل الفائدة 
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المجموعة بعض الربوط من الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( حيث طالبت بموجبها بالتزامات زكاة   استلمت
مليون لاير سعودي بخصوص الربوط للسنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة  199,8مبلغ  بإجماليإضافية 

األم، وشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة  للشركة أساسية بصفة وتعود باعتراضات عليها.
 وشركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة وشركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة.

 
 الزكوية الربوط وضع

 
  األم الشركة
للسنوات من  للهيئةسعودي  لاير مليون 65,8 مبلغ بدفع نهائية لتسويةالشركة االم  توصلتم، 2020سنة  خالل
 الشركة دفعت التسوية، لشروط ووفقا   م من خالل لجنة تسوية منازعات الزكاة والضريبة.2012م إلى 2005
 المبلغ دفع وسيتم ،اآلن حتىمليون لاير سعودي  42,2 أقساط شهرية بمجموع (6)و %10 بنسبة مقدمة دفعة

 .السنة خاللمليون لاير سعودي  23,6( أقساط بمبلغ 4) على المتبقي
 

 الربط اصدار لغرض ومستندات اضافية بمعلومات الهيئة طالبت .م2013الشركة االقرار الزكوي لسنة  قدمت
 .النهائي

 
م وطالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي 2014الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ربطا  زكويا  عن سنة    أصدرت
 والخالفات المنازعات تسويةلدى لجنة  ضد الربط األم الشركة استأنفت .سعودي  لاير مليون 24.2بمبلغ 

 .الضريبية
 

 بمبلغ إضافي زكاة بالتزام وطالبتم 2018 إلىم 2015 من للسنوات ربطا   الهيئة أصدرت السابقة، السنة خالل
 استشارة األم الشركة استلمت كما .الربط على الهيئة لدى  اعتراضا   األم الشركة قدمت .سعودي  لاير مليون 148
 نظرا    المتوقعة  النتائج  تقدير  الممكن  من  وليس  الهيئة،  لربط  األساسية  بالبنود  تتعلق  بها  الخاص  الزكاة  استشاري   من
 الرغم وعلى أنه المجموعة إدارة تعتقد.  االعتراضات لهذه كأساس واالستئناف اعتراضات عدة على تعتمد ألنها
 المرحلة  هذه  في  المؤكد  غير  من  أنه  إال  الهيئة،  أصدرته  الذي   الربط  في  البنود  على  لالعتراض  المعقول  األساس  من
 زكاة مخصص تسجيل يتم لم بالتالي،.  معقولة بدقة المحتمل الزكاة مخصص تحديد إمكانية المحتمل غير ومن
 تسوية لجنة رفعت الهيئة الربط النهائي للسنوات المذكورة، والذي تم تصعيده إلى .الموحدة المالية القوائم في

 )األمانة العامة للجان الضريبية(. الضريبية والخالفات المنازعات
 

 تصدر لم الموحدة، المالية القوائم هذه تاريخ وحتى .الهيئة لدى م 2019 لسنة الزكوي  اقرارها االم الشركة قدمت
 م.2019 لسنة الربط بعد الهيئة

 
 المحدودة الكهربائية األدوات لتوزيع ماس مراكز شركة

مليون لاير  1زكاة إضافي بمبلغ  بالتزام فيه طالبتم 2007 حتىم 1998 من للسنوات ربطا   الهيئة أصدرت
  .بعد القرار اتخاذ يتم ولم العلياالشركة باعتراض لدى لجنة االستئناف  تقدمت سعودي.

 
 النهائي الزكوي  الربط الهيئة تصدر لم م.2010م إلى 2008الزكوية للسنوات  اإلقرارات التابعةالشركة  قدمت

أنها بصدد تقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات   إال  النشاطحاليا  متوقفة عن    الشركة .تاريخه  حتى  المذكورة  للسنوات
  م.2019م إلى 2011من 

 
 المحدودة واالتصاالت الطاقة لمشاريع ماس شركة

 لاير مليون 3.2 بمبلغ إضافي زكاة بالتزام فيه طالبتم 2004 حتىم 1999 من للسنوات ربطا   الهيئة أصدرت
 الشركة قدمت .معدل زكاة ربط الهيئة أصدرت .الهيئة لدى  الربط هذا على باعتراض الشركة تقدمت .سعودي 
 الزكاة التزام بتخفيض قرارا   االبتدائية االعتراض لجنة أصدرت .االبتدائية االعتراض لجنة لدى  اعتراضا   التابعة
 االلتزام  لتسوية  قرارا    اللجنة  واصدرت  العليا،  االستئناف  لجنة  لدى   الشركة  استأنفت .سعودي   لاير  مليون  2,1  بمبلغ
 . مقابلها مخصص بتسجيل الشركة وقامت سعودي  لاير مليون 2 بمبلغ
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 المحدودة واالتصاالت الطاقة لمشاريع ماس شركة
 

 34.7 بمبلغ إضافي زكاة بالتزام فيه طالبتم 2012 حتىم 2005 من للسنوات زكوية ربوطا   الهيئة أصدرت
 وأصدرتالشركة باالعتراض على ربط الهيئة،  قامت .تأخير وغرامات استقطاع وضريبة سعودي  لاير مليون

مليون لاير سعودي وتم تصعيد  6.9الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا  معدال  وتم تخفيض التزام الزكاة بمبلغ 
 اإلقرارات لتابعةاالشركة   قدمت االعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية وما زال تحت الدراسة من قبل اللجنة.

  م.2015م إلى 2013الزكوية للسنوات من 
 

م وطالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي 2016الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( ربطا  زكويا  عن سنة    أصدرت
 بالنسبة .  الضريبية  والخالفات  المنازعات  تسوية  لجنة  لدى   التابعة  الشركة  استأنفت لاير سعودي.  مليون  2.7بمبلغ  

 الربط النهائي. إلصدارم، طالبت الهيئة بمعلومات إضافية ومستندات 2019م إلى 2017للسنوات من 
 

 المحدودة  للتسويق السعودية الكابالت شركة
 لاير مليون 17 بمبلغ إضافي زكاة بالتزام فيه طالبتم 2004 حتىم 1996 من للسنوات ربطا   الهيئة أصدرت
 واالقرارات  المالية  القوائم  الشركة  قدمت .الهيئة  قبل  من  المراجعة  قيد  يزال  وال  باعتراض  الشركة  تقدمت .سعودي 
أنها بصدد تقديم  إال النشاطحاليا  متوقفة عن  الشركة .الهيئة لدى  2007 إلىم 2005 من للسنوات الزكوية

 .م2019م إلى 2008اإلقرارات الزكوية للسنوات من 
 

 :التالي النحو علىم 2021 مارس 31 في المنتهية الفترة خالل الزكاة في الحركة
 

 
 :التالي النحو علىم 2021 مارس 31 في المنتهية الفترة خالل المؤجلة الضريبة موجودات في الحركة

 

 

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير  
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 69,435  37,377  السنة/  الفترة بداية في الرصيد
 8,585  2.750  الحالية للسنة /للفترة مخصص: زائد

 ـــ       2,032 للسنة السابقة /زائد: مخصص للفترة 
 (40,643) (14,877) السنة /الفترة خالل مدفوعات: ناقص

 ──────── ──────── 
  27.282  37,377 
 ═════════ ══════════ 

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير  
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 8,346  9,086  يناير 01 في الرصيد
ــ        للسنة /للفترة مخصص: يضاف  855  ـ
 (115) (90) تعديالت: ناقص

 ──────── ──────── 
  8,996  9,086 
 ═════════ ══════════ 
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 وأرصدتها العالقة ذات الجهات مع المعامالت -18

 
 حقوق بطريقة فيها المستثمر الشركات ذلك في)بما  المنتسبة والجهات الزميلة والشركات الرابع، الجيل حتى وأقربائهم الشركة في المساهمين من العالقة ذات الجهات تتكون (أ

 .المجموعة إدارة مجلس قبل من المعامالت هذه وأحكام شروط اعتماد يتم .للشركة العليا اإلدارة موظفي وكبار( الملكية
 
 وأحكام شروط اعتماد يتم .المنتسبة الجهات إلى /من المصروفات تحميل وإعادة الصنع تامة البضائع وبيع شراء في رئيسي بشكل العالقة ذات الجهات مع المعامالت تتمثل (ب

 .للمجموعة اإلدارة مجلس قبل من المعامالت هذه استحقاق
 
 م كما يلي:  2021مارس  31ذات العالقة كما في  الجهات مع الهامة والمعامالت األرصدة تتلخص (ج

 
 عالقة ذات جهات من مستحق

  
  مارس 31

 م2021
 ديسمبر 31

  م2020
 )مراجعة( (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف 
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

   
 113 113 المحدودة حدادة

 ════════ ════════ 
 

 المعامالت مبلغ   
 المنتهية أشهر الثالثة لفترة   

 المعامالت طبيعة العالقة االسم

 مارس 31
 م2021
 (مراجعة)غير 

 مارس 31
 م2020
 (مراجعة)غير 

   
 الرياالت بآالف

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
     

 907 11,641 خام مواد شراء زميلة شركة إلالمحدودة دبليو إل  كابلز ميدال شركة
 352 352 مجلس اإلدارة أعضاء تعويضات  
 6,787 10,320 مستلمة أرباح توزيعات  
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 )تتمة( وأرصدتها العالقة ذات الجهات مع المعامالت -18

 
 عالقة ذات لجهات مستحق

 

 
 :يلي ما على اإلدارة موظفي كبار وتعويضات مكافئات تشتمل

 

 
 .المجموعةمنافع الموظفين قصيرة االجل رواتب ومكافآت كبار موظفي اإلدارة في  تتضمن

 
 :التالي من اللجان/  اإلدارة مجلس أعضاء ومكافآت تعويضات تتكون

 
 أشهر الثالثة 

  في المنتهية
 مارس 31

 م2021
 (مراجعة)غير 

 أشهر الثالثة
 في المنتهية

 مارس 31
 م2020
 (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف 
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

   
 11 126 اجتماعات حضور أتعاب

 287 188 أخرى تعويضات
 ─────── ─────── 
 314 298 
 ═══════ ═══════ 

 
  مارس 31

 م2021
 ديسمبر 31

  م2020
 )مراجعة( (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف 
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

   
 18,644 24,779 إلالمحدودة دبليو إل  كابلز ميدال شركة
 43,531 43,531 للصناعات المحدودة زينل شركة
 664 664 المحدودة العالمية كيم

 1,274 2,476 المعلومات لتقنية العالمية زكا شركة
 1,452 1,452 المحدودة حدادة

 ─────── ─────── 
 72,902 65,565 
 ════════ ════════ 

 أشهر الثالثة 
 في المنتهية

 مارس 31
 م2021
 (مراجعة)غير 

 أشهر الثالثة
 في المنتهية

 مارس 31
 م2020
 (مراجعة)غير 

 الرياالت بآالف 
 السعودية

 الرياالت بآالف
 السعودية

   
 1,256 1,256 األجل قصيرة موظفين منافع
 62 67 الخدمة بعد ما منافع

 ─────── ─────── 
 1,323 1,318 
 ═══════ ═══════ 
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 الطارئة واالرتباطات االلتزامات -19

 
 م:2021 مارس 31 في كما الطارئة واالرتباطات االلتزامات يلي فيما

 

 
 قامت فقد التابعة، الشركات لبعض الممنوحة البنكية بالتسهيالت يتعلق فيما المقدمة الضمانات إلى إضافة 19-1

 .استحقاقها عند بالتزاماتها للوفاء التابعة الشركات تلك لمساندة تعهدات بتقديم األم الشركة أيضا  
 
 أس أيه رفعت في تيك. ياتيريم كابلوالسنة السابقة، اصدرت محكمة في تركيا قرارا  لمصلحة ماس  خالل 19-2

 األقلية مساهمي من القرار على اعتراض تقديم تم .التابعة الشركة في األقلية مساهمي خالل من قضية
 أن يرى  والذي  مستقل استشاري  من عليه الحصول تم الذي  القانوني الرأي  على وبناء أنه إال .المذكورين

 سجلت بالتالي، .االبتدائية المحكمة عن الصادر األصلي القرار يختلف لن االعتراض بعد المحكمة قرار
 كمخصص مسبقا   تسجيله جرى الذي  المخصص مقابل سعودي لاير مليون 90 بمبلغ إيرادات المجموعة

 .سعودي  لاير مليون 53 بمبلغ طارئ  التزام وتسجيل بتقييم المجموعة قامت كما .منه الغرض انتفى
 

 القطاعية المعلومات -20
 

 االعمال قطاعات
 

 :التالية األعمال قطاعات المجموعة لدى 
 
 .المصنعة البضائع بيع •
 (.العقود أساس)على  الجاهزة والطاقة االتصاالت مشروعات •
 

 الرئيسية األعمال قطاعات في الداخلية اإلدارية التقارير أساس المعلومات هذه تشكل
 

 المجموع  العقود  إيرادات  البضائع بيع 
  مارس 31 

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020

  مارس 31

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020

  مارس 31

 م2021

 ديسمبر 31

 م2020
  الرياالت  بآالف 

 السعودية 
 الرياالت بآالف

 السعودية 
  الرياالت  بآالف

 السعودية 
 الرياالت بآالف

 السعودية 
  الرياالت  بآالف

 السعودية 
 الرياالت بآالف

 السعودية 

 )مراجعة( ( مراجعة)غير  )مراجعة( ( مراجعة)غير  )مراجعة( ( مراجعة)غير  
       

  1,235,499  1.205.085  176,000  167,307  1,059,499  1.037.778  الموجودات

  950,077  955.814  318,302  315.232  631,775  640.582  المطلوبات
  368,779  63,855  58,213  3,731  310,566  60,124  المبيعات صافي
 (55,012) (35.882) (10,331) (5.575) (44,681) (30,307) الخسارة صافي

 
 

 مارس 31 
 م2021

 ديسمبر 31
 م2020

 )مراجعة( (مراجعة)غير  
 الرياالت بآالف 

 السعودية
 الرياالت بآالف

 السعودية
   

 142,560 142,737 (1-19عقاري وضمانات )إيضاح  رهن
 45,327 65,127 معادن لشراء آجلة بعقود تتعلق قائمة أرصدة
 100,422 99,864 (2-19طارئة )إيضاح  التزامات
 12,383 11,276 رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها التزامات

 ─────── ─────── 
 319,004 300,692 
 ═══════ ═══════ 
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 )تتمة( القطاعية المعلومات -20

 
 )تتمة( االعمال قطاعات

 
 المجموع  العقود  إيرادات  البضائع بيع 
  مارس 31 

 م2021
 مارس 31

 م2020
  مارس 31

 م2021
 مارس 31

 م2020
  مارس 31

 م2021
 مارس 31

 م2020

  الرياالت  بآالف 
 السعودية 

 الرياالت بآالف
 السعودية 

  الرياالت  بآالف
 السعودية 

 الرياالت بآالف
 السعودية 

  الرياالت  بآالف
 السعودية 

 الرياالت بآالف
 السعودية 

 (مراجعة)غير  ( مراجعة)غير  (مراجعة)غير  ( مراجعة)غير  (مراجعة)غير  ( مراجعة)غير  

       
 1,478,917  1.205.085  189.378   167.307 1.289.539  1.037.778  الموجودات
 1,184,206  955.814  321,256  315.232  862.950  640.582  المطلوبات

 59,532  63,855  17,967  3,731  41.565  60,124  المبيعات صافي
 (43,197) (35.882) (68) (5.575) (43.129) (30,307) الخسارة صافي

 
 الجغرافية المعلومات

 
 المعلومات إن .وتركيا المتحدة العربية اإلمارات ودولة السعودية العربية المملكة في المجموعة عمليات تتم

 :يلي كما جغرافيا   عرضها يتم المختارة المالية
 

 

 

 

 العربية المملكة 
 السعودية

 المجموع أخرى تركيا

     م2021 مارس 31
 السعودية الرياالت بآالف (مراجعة)غير 

  
 1.205.085  71,283  328,542   805.260 الموجودات
 955.814  40,125  175,388  740.301  المطلوبات

ــ       3,516  60,339  المبيعات صافي  63,855  ـ
 (35.882) (890) 398  (35.390) الخسارة صافي

 العربية المملكة 
 السعودية

 المجموع أخرى تركيا

     م2020 مارس 31
 السعودية الرياالت بآالف (مراجعة)غير 

  
 1,478,917  51,366  368,344  1,059,207  الموجودات
 1,184,206  16,892  305,640  861,674  المطلوبات

 59,532  ـــ       683  58,849  المبيعات صافي
 (43,197) (523) 1,326  (44,000) الخسارة صافي

 العربية المملكة 
 السعودية

 المجموع أخرى تركيا

     م2020 ديسمبر 31
 السعودية الرياالت بآالف )مراجعة(

  
 1,235,499  73,020  326,424  836,055  الموجودات
 950,077  40,328  174,317  735,432  المطلوبات

 368,779  ـــ      6,401  362,378  المبيعات صافي
 (55,012) (2,948) 91,185  (143,249) الخسارة صافي



 السعودية الكابالت شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 )تتمة( الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم حول إيضاحات
 م2021 مارس 31 في
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 معاملة  بموجب  ما  مطلوبات تحويل عند دفعه  أو  ما  موجودات بيع  عند  استالمه سيتم  الذي   السعر  هي العادلة  القيمة
 أو الموجودات بيع معاملة أن بافتراض العادلة القيمة قياس يحدد .القياس بتاريخ السوق في متعاملين بين نظامية
 :إما تتم قد المطلوبات تحويل

 
  أو المطلوبات؛ أو للموجودات الرئيسي السوق في •
  والمطلوبات للموجودات فائدة األسواق أكثر في الرئيسي، السوق وجود عدم حالة في •

 
  منفعة متاحة للوصول إليها من قبل المجموعة. األكثر أوان تكون األسواق الرئيسية  يجب

 
 الموجودات  تسعير  عند  سيستفيدون  السوق  في  المتعاملين  أن  بافتراض  المطلوبات  أو  للموجودات  العادلة  القيمة  تقاس

 يأخذ مالي غير ما ألصل العادلة القيمة قياس إن .لهم اقتصادية منفعة أفضل لتحقيق يسعون وأنهم والمطلوبات
 واألفضل األمثل االستخدام خالل من اقتصادية منافع تحقيق على السوق في المتعامل الطرف قدرة االعتبار بعين
 .المثلى بالطريقة باستخدامه سيقوم السوق في آخر متعامل إلى بيعه خالل أومن األصل لذلك

 
 وزيادة العادلة القيمة لقياس كافية بيانات بشأنها وتتوفر للظروف، وفقا   مالئمة تقويم طرق المجموعة تستخدم
  .للمالحظة القابلة غير المدخالت استخدام وتقليل للمالحظة القابلة المدخالت استخدام
 
 ضمن المالية القوائم في عنها االفصاح أو العادلة بالقيمة قياسها يتم التي والمطلوبات الموجودات كافة تصنف
 القيمة  لقياس  الهامة  األدنى  المستوى   مدخالت  أساس  وعلى  أدناه  المذكورة  العادلة  القيمة  لمستويات  الهرمي  التسلسل
  :ككل العادلة

  : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة.1 المستوى  •
 قابلة للمالحظة بصورة   -ادلة  الهامة لقياس القيمة الع  -: طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنى  2  المستوى  •

  مباشرة أو غير مباشرة.              
 غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -: طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األدنى 3 المستوى  •

 
 مستويات إلى المطلوبات أو للموجودات العادلة القيمة لقياس المستخدمة المدخالت فيها تقسم التي الحاالت وفي

 التسلسل مستوى  بنفس إجماال   العادلة القيمة قياس تصنيف يتم العادلة، القيمة لقياس الهرمي التسلسل من مختلفة
 .ككل العادلة القيمة لقياس الهامة األدنى المستوى  مدخالت أساس على وذلك العادلة القيمة لقياس الهرمي

 
 المالي  التقرير  فترة نهاية  في  العادلة  القيمة  لقياس  الهرمي  التسلسل  مستويات  بين  التحويالت  بإثبات  المجموعة  تقوم
 .التغير فيها حدث التي

 
 للعقارات  العادلة  القيم .العادلة  قيمها تقاري  المطفأة  بالتكلفة  المحملة  المالية  والمطلوبات  للموجودات  الدفترية  القيمة

 المستوى ضمن وبالتالي للمالحظة قابلة غير معطيات باستخدام تقييها يتم اإليضاح في عنها المفصح االستثمارية
3. 

 
 ضمن وبالتالي للمالحظة قابلة غير معطيات باستخدام تقييمها ويتم العادلة بقيمها المشتقة المالية األدوات تحمل

 .3 المستوى 
 

  .3 المستوى  من او إلى تصنيف إعادة يوجد ال
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 .طبيعتها في جوهرية ليست وهي الحالية للسنة العرض مع تتوافق كي السابقة الفترة أرقام بعض تصنيف اعادة تم
 

 الموجزة الموحدة األولية المالية القوائم على الموافقة  -23
 

م 2021مايو 22 بتاريخ اإلدارة مجلس قبل من لإلصدار الموجزة الموحّدة األولية المالية القوائم هذه اعتماد تم
 هـ(.1442 شعبان 10)الموافق 


