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 والنشاط التكوين -3
 

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

 ).1٩٧٦ل أبري 9٧الموافق ( ،هـ11٩٦ربيع الثاني  9٧بتاريخ  ٠01000٩٩11السجل التجاري 
 

لتابعة"( في مجال تصطططنيع وتوريد الكابالت الكهربائية وكابالت االتصطططاالت تتمثل أنشططططة المجموعة )"الشطططركة األم" و "شطططركاتها ا

تجارة كما تزاول المجموعة نشاطها في مقاوالت و .المنتجات المتعلقه بهاووالقضبان النحاسية واللدائن البالستيكية والبكرات الخشبية 

 .الكابالت والمنتجات اإللكترونية ومنتجات تقنية المعلومات ولوازمها التكميلية وتوريدوتوزيع 

 

 :يلي إن عنوان الشركة الرئيسي هو كما
 

 شركة الكابالت السعودية 

 91٠٩1، جدة ٠٠01ب  .ص

 المملكة العربية السعودية 
 

 : كما يليوالفروع  الشركات التابعةالشركة وونتائج أعمال  مطلوباتوال موجوداتالالموحدة،  القوائم الماليةتتضمن 
 

 

جوزو جايريمينكول أنونيم و فيرهيفن القابضة المحدودةو شركة ماس انترناشيونال ترادينج المحدودةتم احتساب االستثمار في *  

 اتالشرك تاوائم المالية المعدة من قبل إدارالق بناء علىفاليتا جايريمينكول أنونيم شيركاتي وكابالت القابضة المحدودة وشيركاتي 

لى التابعة ليست جوهرية ع اتالشرك هذه تعديالت جوهرية على هذه القوائم المالية وأن حسابات أي التابعة وتعتقد اإلدارة أنه ال توجد

 .مستوى القوائم المالية الموحدة

 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية إسم الشركة

   9132 901٨ 

     محلية:

شركة الكابالت السعودية للتسويق 

 المحدودة

شراء و بيع الكابالت 

الكهربائية والمنتجات 

 %100 3111 المملكة العربية السعودية المتعلقة بها

شركة ماس لمشاريع الطاقة 

 واالتصاالت المحدودة

مشاريع الطاقة الجاهزة 

 %100 3111 المملكة العربية السعودية لالستخدام واالتصاالت

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات 

 الكهربائية المحدودة

خدمات توزيع الطاقة 

 %100 3111 المملكة العربية السعودية الكهربائية واالتصاالت

     دولية:

ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم 

 شيركاتي 

)سابقا  شركة  شركة قابضة

 %100 3111 تركيا ماس القابضة(

شركة ماس انترناشيونال ترادينج 

 %100 3111 ايرلندا التجارة الدولية *المحدودة )ال تمارس نشاط(

شركة الكابالت السعودية )اإلمارات 

 العربية المحدودة( ذات مسئولية

   محدودة
بيع الكابالت والمنتجات 

 %100 3111 اإلمارات العربية المتحدة المتعلقة بها

المسان سولت سيهازالي والكتريمكانك 

 سان وتيك أي اس

تصنيع وتوريد العدد 

 %٩٠ 271 تركيا كترونية والبضائعلاال

سان وتيك  متالورجي و مكاينيالمسان 

 اس ايه

تصنيع وتوزيع العدد 

 %100 3111 تركيا كترونية والبضائعلاال

 - 3111 سيشيل  شركة قابضة المحدودة*فيرهيفن القابضة 

 - 3111 مالطا  شركة قابضة *القابضة المحدودة كابالت

 - 3111 تركيا  شركة قابضة *تيايركشجوزو جايريمينكول أنونيم 

 - 3111 تركيا شركة قابضة *تي ايركش فاليتا جايريمينكول أنونيم
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 لدى المجموعة االستثمارات التالية التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية: ديسمبر 11كما في 
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية لشركةإسم ا

   9132 901٨ 

 لإل إشركة ميدال كابلز المحدودة دبليو 

الموصالت والمنتجات 

 %٥0 %31 البحرين المتعلقة بها

 شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

تطبيق أنظمة المعلومات 

 %9٥ %93 المملكة العربية السعودية وخدمات الشبكات

 
 .تنتهي السنة المالية للشركات التابعة والشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بنفس تاريخ نهاية السنة المالية للشركة األم

 

 الموحدة المالية القوائماأسس إعداد  -9

 

 االلتزام بيان 

 
الي وفقا للمعايير الدولية للتقرير المتم إعداد القوائم المالية الموحدة للشطركة وفروعها والشركات التابعة لها )تشكل معا  "المجموعة"( 

 .واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المعتمدة في المملكة العربية السعودية والمعايير

 

 اسأساس القي

 
القيمة  ،عادلةبإسططتثناء البنود التي ينطبق عليها قياس القيمة ال التاريخية، كلفةتال لمبدأ وفقا للمجموعة الموحدة المالية القوائم هذه أعدت

 .الحالية، القيمة القابلة للتحقق، والتكلفة اإلستبدالية في ضوء مبدأ اإلستحقاق وفرض اإلستمرارية
 

 عملة التشغيل والعرض
  

م وتم تقريب المعلومات المالية، التي ت لمجموعةل بالريال السططعودي والذي يمثل العملة الوظيفية  عرض هذه القوائم المالية الموحدةتم 

 عرضها بالريال السعودي، ألقرب ألف صحيح ما لم يرد خالف ذلك تحديدا .
 

 التغيرات في السياسات المحاسبية

 
 مجموعةالالمعايير الدولية للتقرير المالي الجديدة وتفاسير لجنة تفسيرالمعايير الدولية للتقرير المالي وتعديالتها المطبقة من قبل    (أ
 
  

 ةبتطبيق المعايير والتعديالت والتنقيحات الجديدة التالية على المعايير القائمة الصادرة عن المجلس الدولي لمعيار المحاسب المجموعةقامت 

 بتطبيقها: مجموعةوالتي قامت ال 901٩يناير  1سارية المفعول كما في   والتي أصبحت
 

 البيان      المعيار/ التعديالت

 أنظر أدناه(اإليجارات ) (1٦المعيار الدولي للتقرير المالي )

 عدم اليقين بشأن معامالت ضريبة الدخل (91تفسير المعيار الدولي للتقرير المالي )

 استثمارات طويلة األجل في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة (9٨المحاسبة الدولي )معيار 

 تعديالت،التقليص او تسويات الخطة (1٩معيار المحاسبة الدولي )

( 11(، )1المعيار الدولي للتقرير المالي )

 (901٧ - 901٥رير المالي )دورة للمعايير الدولية للتق  التحسينات السنوية (91(، )19ومعيار المحاسبة الدولي )
  
 

لم يكن له يجار""عقود اال 1٦رقم  للتقرير الماليباستثناء تطبيق المعيار الدولي  المجموعةإن تطبيق المعايير و التفسيرات المعدلة التي تنطبق على 

 .الموحدة أي أثر جوهري على هذه القوائم المالية
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 "عقود اإليجار"  61المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 
 

( 4( المعني دعقود اإليجار والتفسبببببير رقم  61"عقود اإليجار" محل معيار المحاسبببببدو الدولي رقم   61يحل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

( الصادر 61 ا  ترتيب ما ينطوي على عقد ايجار" والتفسبير رقم  الصبادر ع  لجنو تفسبيراا المعايير الدوليو للتقرير المالي" "التد د ميما ا ا 

تقييم  -( الصبببادر ع  لجنو التفسبببيراا الدا مو71الحوامز التشبببجيعيو" والتفسبببير رقم   -"عقود اإليجار التشبببييلي  -ع  لجنو التفسبببيراا الدا مو 

 جوهر المعامالا المتضمنو الش ل القانوني لعقد اإليجار.

 

( مدادئ اإلعتراف والقياس والعرض واإلمصببببببباو ع  عقود اإليجار ويتطلب م  المسبببببببتدجري  61البدولي للتقرير المبالي رقم  يحبدد المعيبار 

المحاسبببدو ع  جميق عقود اإليجار دموجب نمو ا واحد داقل قا مو المر ز المالي مشبببادا للمحاسبببدو ع  عقود اإليجار التمويلي دموجب معيار 

عقود اإليجار التي ت و  قيمو األصل ميها منقفضو وعقود  -يَتَضبم  المعيار اعفا ي  م  اإلعتراف دعقود اإليجار  (.61المحاسبدو الدولي رقم  

شبببهر عو عقل(. ومي تاريد ددق عقد اإليجارع يعترف المسبببتدجر داإللتزام لسبببداد 67  اإليجار القصبببيرأل األجل  عي عقود اإليجار التي تدلد مدتها

ح ل الحس مي اسببببببتقدام األصببببببل  ي العالقو قالل مترأل عقد اإليجار  عي حس اسببببببتقدام دمعاا اإليجار  عي التز ام اإليجار( وداألصببببببل ال ي ي مل

األصببل(. وسببيتوجب على المسببتدجري  اإلعتراف دشبب ل منفصببل دمصببروف الفا دأل م  التزام اإليجار ومصببروف اإلسببتهال  م  حس اسببتقدام 

عادأل قياس التزام اإليجار عند وقوع دعض األحداث  محل التيير مي مترأل عقد اإليجار عو تيير مي األصبببل. وسبببيتعي   على المسبببتدجري  عيضبببا ا

 دمعاا اإليجار المستقدليو نتيجو التيير مي المؤشر عو المعدل المستقدم مي تحديد ه ه الدمعاا(. 
 

م األصل. وتظل المحاسدو ع  المؤجر ومقًا للمعيار الدولي ودوجا عامع سبيعترف المسبتدجر دمدلد اعادأل قياس التزام اإليجار  تعديل حس استقدا

(. وسيواصل المؤجرو  تصنيف جميق 61( دال تيير جوهري ع  المحاسبدو الحاليو ومقًا لمعيار المحاسبدو الدولي رقم  61للتقرير المالي رقم  

( والتمييز دي  نوعي  م  عقود اإليجار هما" عقود 61عقود اإليجار دإسببببببتقدام نفس مددع التنصببببببيف المتدق مي معيار المحاسببببببدو الدولي رقم  

 اإليجار التشييلي وعقود اإليجار التمويلي.
 

( ع  يقدم المستدجرو  والمؤجرو  امصاحاا ع حر شموليو ع  اإلمصاحاا دموجب معيار 61يتطلب عيضبا المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

عو دعد  7١6٢يناير  6( على الفتراا السببببنويو ادتداق م  تاريد 61لدولي للتقرير المالي رقم  (. ويسببببري المعيار ا61المحاسببببدو الدولي رقم  

(. ويم   للمسبببببتدجر ع  يقتار 61 ل  التاريد. وي سبببببمت دالتطديس المد ر ول   ليس قدل ع  تطدمس المنشبببببدأل المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  

 رجعي معدل. وتسمت عح ام التحول الواردأل دالمعيار ددعض اإلعفاقاا.  تطديس المعيار اما ددحر رجعي  امل عو ددحر
 

داسببببتقدام منهجيو التطديس ددحر رجعي معدل ودناًق على  ل   7١6٢يناير  6مي  61قاما المجموعو دتطديس المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 6سببببيتم اإلعتراف دا  تعديل على الرصببببيد اإلمتتاحي لمرداو المدقاأل  ما مي  61مإ  األحر المترا م لتطديس المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 

 الصببادر ع  4والتفسبير رقم  61م دو  تعديل المعلوماا الماليو المقارنو حيث سبيسببتمر عرضبها دموجب معيار المحاسببدو الدولي 7١6٢يناير 

 .لجنو تفسيراا المعايير الدوليو للتقرير المالي
 

شببهراً اعتداراً م   67اسببتقدام اإلعفاقاا المقترحو م  المعيار دقصببوو عقود اإليجار التي تنتهي مدد اإليجار ميها قالل اقتارا المجموعو 

 تاريد التطديس األولي للمعيارع داإلضامو الى عقود اإليجار التي يعتدر عصلها األساسي منقفض القيمو.
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 9162يناير  6المركز المالي الموحد كما في  قائمةعلى  61يوضح الجدول أدناه تأثير تطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية 

 

 9139ديسمبر  13 

أثر المعيار الدولي للتقرير 

 9132يناير  3 ,3المالي 

    لموجوداتا

    الموجودات المتداولة

 1٦٩00٠٨ (9٠0) 1٦٩09٨٨ مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى

 136977, (971) 136797, موجودات المتداولةإجمالي ال
    

    موجودات غير متداولةال

 ٧0٩٥٩ ٧0٩٥٩ - حق استخدام األصول

 44161,3 46232 ,4,3631 إجمالي الموجودات غير المتداولة

 367176112 46432 3612,6321 الموجوداتإجمالي 
    

    ملكيةحقوق ال
    

 376799 (397) ,33611 بقاةأرباح م
    

 3,3,931 (397) 3,36424 الملكيةإجمالي حقوق 
    

    المطلوبات المتداولة
    

 ٥19 ٥19 - الجزء المتداول -التزامات عقود ايجار
    

 ,36113692 339 361136197 إجمالي المطلوبات المتداولة
    

    لمطلوبات غير المتداولةا

 ٧0٧٩1 ٧0٧٩1 - الجزء غير المتداول -التزامات عقود ايجار

 9736911 46423 9116712 إجمالي المطلوبات غير المتداولة
    

 ,36971612 96111 369176421 اجمالي المطلوبات
    

 367176112 46432 3612,6321 لكيةإجمالي المطلوبات وحقوق الم

 
 لم تدخل حيز التنفيذالمعايير الصادرة ولكن       (ب

. تنوي المجموعة تطبيق المدرجة أدناه فيما يلي المعايير الصادرة التي لم تدخل حيز التنفيذ حتى تاريخ إصدار القوائم المالية السنوية للمجموعة

 المعايير التالية حالما تصبح نافذة:

 

 اليةالتواريخ التنافذة من الفترات التي تبدأ في أو بعد  البيان المعيار/ التفسير

 م 9090يناير 1 تعريف النشاط التجاري (1تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالية )

 م 9090يناير 1 تعريف األهمية النسبية (٨( و)1تعديالت على المعيار المحاسبي الدولي )

 م  9090يناير 1 عقود التأمين  (1٧المعيار الدولي للتقرير المالي )

 م  9090يناير 1 األدوات المالية (٩الدولي للتقرير المالي )المعيار 

 

 المحاسبية الهامة والتقديرات األحكام
 

 لإليرادات المدرجة المبالغ تأثير على لها وافتراضات وتقديرات أحكام باستخدام اإلدارة قيام للمجموعة الموحدة المالية القوائم إعداد يتطلب
 تتطلب نتائج إلى والتقديرات هذه االفتراضات حول التأكد عدم يؤدي وقد،  الصلة ذات واإلفصاحات والمطلوبات والموجودات والمصاريف

 .المستقبلية الفترات في المتأثر االلتزام أو لألصل الدفترية القيمة على جوهرية تعديالت
 

 قد التقرير والتي تاريخ في كما التأكد عدم لتقديرات الهامة األخرى والمصادر بالمستقبل تتعلق التي الرئيسية باالفتراضات تفصيل يلي فيما
 افتراضاتها المجموعة في تستند .الالحقة المالية الفترة خالل والمطلوبات للموجودات الدفترية القيمة في جوهرية تعديالت عنها ينتج

 .الموحدة المالية القوائم إعداد عند المتاحة المؤشرات على وتقديراتها
 

 ويتم .المجموعة إرادة عن الخارجة الظروف أو السوق في للتغيرات نظرا   المستقبلية والتقديرات الظروف واالفتراضات في تغير يحدث قد
 .حدوثها عند االفتراضات في تلك التغيراتاالعتراف ب
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 على المبالغ أثر لها يكون أن الممكن من التي المحاسبية السياسات تطبيق عند المستخدمة واألحكام التقديرات حول المعلومات يلي فيما
 :الموحدة المالية في القوائم بها المعترف

 التجارية المدينة الذمم قيمة في اإلنخفاض مخصص ( أ

تستند مخصصات الخسارة للموجودات المالية على افتراضات حول مخاطر التعثر ومعدالت الخسارة المتوقعة. تستخدم المجموعة 

افتراضات عند اتخاذ هذه االفتراضات وتحديد مدخالت حساب االنخفاض في القيمة، وذلك بناء  على تاريخ المجموعة السابق وظروف 

 لتقديرات المستقبلية في نهاية كل فترة تقرير. السوق الحالية، باإلضافة إلى ا

 وبطيء الحركةمتقادم  مخزون مخصص  ( ب

 والتوقعات الحالي والوضع السابقة الخبرة على بناء   بها الخاص والمخزون بطيء الحركة المخزون تقادم مخصص المجموعة تحدّد
والمخزون بطيء  المخزون تقادم مخصص عن المجموعة لتقديرات يمكن .اإلستخدام أو بالمبيعات فيما يتعلق والمستقبليّة الحاليّة

 .خرىأل سنة من لمخزونل المتبقية اإلنتاجية اختالف األعمار بسبب ألخرى فترة من تتغير أن الحركة

 والمعدات نعاوالمص للممتلكات المتبقية والقيمة اإلنتاجية األعمار  ( ج

 بعد األخذ التقدير هذا ويُحدَّد .االستهالك لحساب والمعدات نعاوالمص للممتلكات المقدرة المتبقية والقيمة اإلنتاجيّة األعمار اإلدارة تحدّد
 سنوي على أساس المتبقية والقيمة اإلنتاجية األعمار اإلدارة وتفحص .المادي التلف أو للموجودات المتوقع االستخدام االعتبار بعين
 .السابقة التقديرات عن تختلف اإلنتاجيّة األعمار أنّ  اإلدارة تعتقد عندما المستقبليّة االستهالك تكاليف تعديل ويتم

 االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ذات األعمار اإلنتاجية المحددة ( د

مؤشر  أي هناك كان إذا ما بتقييم الظروف، في تغيرات أو أحداث وجدت ما إذا تكرارا ، أكثر أو تقرير كل تاريخ في المجموعة تقوم

انخفاض  فحص األمر يستدعي عندما أو المؤشر، هذا مثل وجود حالة وفي .قيمتها في النخفاض الموجودات تعّرض احتمال على

لألصل  العادلة القيمة في لالسترداد القابلة األصل قيمة وتتمثل .لألصل لالسترداد القابلة القيمة مجموعةال تُقدر سنويا، لألصل القيمة

 كان األصل إذا إال حدة، على أصل لكل تحديدها ويتم أعلى، أيهما االستخدام، من القيمة أو البيع تكاليف ناقصا للنقد المولدة للوحدة أو
 .الموجودات من مجموعة أو األخرى للموجودات النقدية التدفقات عن كبير حد إلى ومستقلة واردة نقدية تدفقات يحقق ال
 

 تخفيضه إلى ويتم القيمة منخفض األصل يعتبر لالسترداد، القابلة القيمة للنقد المولدة للوحدة أو لألصل الدفترية القيمة تتجاوز عندما
 الحالية باستخدام قيمتها إلى المقدرة المستقبلية النقدية التدفقات خصم يتم فإنه االستخدام، من القيمة ولتقدير .لالسترداد القابلة قيمته
 العادلة تحديد القيمة وعند .لألصل المصاحبة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات يعكس الضريبة قبل خصم معدل
 التقديرية تستخدم األسعار وجودها، عدم حال وفي مالحظتها، يمكن التي األسعار مثل مناسب مصدر يستخدم البيع، تكاليف ناقصا

 .المخصومة المستقبلية النقدية التدفقات حساب على االعتماد يتم وجودها عدم حال وفي المماثلة، للموجودات

 خطط المزايا المحددة –مزايا الموظفين  ( ه

 يتضمن .االكتوارية التقييمات باستخدام محدد هو كما العالقة ذات لاللتزامات الحالية القيم في للموظفين الخدمة نهاية مزايا تتمثل قيمة
 الخصم تحديد معدّل على وتشتمل .الفعلية المستقبلية التطورات عن تختلف قد والتي افتراضات عدة بوضع القيام االكتواري التقييم

 التقييم، عملية ونظرا  لتعقيد .وغيرها الوفيات ومعدل المحدد التقاعد سن إلى الوصول قبل الوظيفة وترك الراتب في المستقبلية والزيادة

 .تلك اإلفتراضات في للتغيرات حساسة للموظفين الخدمة نهاية مزايا التزامات تعتبر ،األجل طويلة وطبيعتها المعتبرة االفتراضاتو
 .تاريخ كل تقرير في االفتراضات جميع فحص يتم
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 السياسات المحاسبية الهامة  -1
 

 :بشكل منتظم في إعداد هذه  القوائم المالية الموحدة لمبينة أدناهاتم تطبيق السياسات المحاسبية 

 

 أساس التوحيد 

 

 الشركات التابعة  (أ

 
 المعايير تحقيق يتم أن يجب السيطرة، تعريف تحقيق أجل ومن .المجموعة لسيطرة تخضع التي الشركات تلك التابعة الشركات تمثل
 التالية: الثالثة

 

 .الشركة على سلطة للمجموعة يكون أن -
 و الشركة؛ مع مشاركتها نتيجة المتغيرة العوائد في حقوق لديها يكون أن أو معرضة، المجموعة تكون أن -
 .الشركة عائدات قيمة على للتأثير الشركة على سلطتها استخدام على القدرة للمجموعة يكون أن -
 

السيطرة  انتقال تاريخ من اعتبارا ذلك عن التوقف ويتم المجموعة إلى السيطرة انتقال تاريخ من اعتبارا التابعة الشركات توحيد يتم

 ئرالخسا أو حارباأل قائمة في وجدت، إن السنة، خالل المستبعدة أو عليها المستحوذ التابعة الشركات نتائج تُعرض .المجموعة من

 .مالئم هو كما االستبعاد، تاريخ حتى و االستحواذ تاريخ من اعتبارا   الموحدة األخر الشامل والدخل
 

 المعامالت المستبعدة عند التوحيد  (ب

 
 يتم .الموحدة المالية القوائم إعداد عند المجموعة شركات بين المعامالت عن الناتجة والمصاريف واإليرادات األرصدة استبعاد يتم

 مستوى إلى حقوق الملكية لطريقة وفقا فيها المستثمر الشركات مع المعامالت من الناتجة المحققة غير والخسائر األرباح استبعاد
 .فيها المستثمر الجهة في المجموعة حصة

 

 .القيمة في إنخفاض حدوث على دليل تواجد عدم بشرط فقط وذلك المحققة غير األرباح طريقة بنفس المحققة غير الخسائر استبعاد يتم
 

 نع والمعدات االممتلكات والمص

 
 االعتراف والقياس ( أ

 .القيمة في لالنخفاض المتراكمة والخسائر المتراكم االستهالك ناقصا الكلفةب والمعدات نعاوالمص الممتلكات بنود تقاس
 

العمل  من لتتمكن لها الالزم والوضع الموقع إلى الموجودات إيصال إلى مباشرة مرتبطة تكاليف وأي الشراء سعر الكلفة تتضمن 

أخرى  تكاليف وأي المباشرة والعمالة المواد تكاليف داخليا المشيدة الموجودات كلفة تتضمن .اإلدارة قبل من المقصودة بالطريقة

 البنود واستعادة وإزالة تفكيك وتكاليف منه، المقصود بالشكل استخدامها بهدف التشغيل حالة إلى الموجودات إيصال إلى مباشرة مرتبطة
  .المؤهلة الموجودات على االقتراض وتكاليف فيه، توجد التي الموقع

 

منفصلة  كبنود عنها المحاسبة يتم والمعدّات، والمصنع الممتلكات بنود من بند ألي الهامة لألجزاء اإلنتاجية األعمار تختلف عندما

 المتحصالت بمقارنة والمعدات الممتلكات استبعاد من والخسائر األرباح تحدد .الممتلكات واآلالت والمعدّات ضمن )رئيسية مكونات(
 .األرباح أو الخسائر في أخرى إيرادات بند تحت بالصافي بها االعتراف ويتم والمعدات لممتلكاتل الدفترية القيمة مع االستبعاد من

 

 التكاليف الالحقة ( ب

 تتدفق إلى أن المرجح من كان إذا للبند الدفترية القيمة فيالممتلكات والمصانع والمعدات  بند من جزء استبدال كلفةب االعتراف يتم
 االعتراف بتكاليف يتم .المستبدل للجزء الدفترية بالقيمة االعتراف إلغاء يتم. البند ذلك ضمن مستقبلية اقتصادية منافع المجموعة
 .تكبدها عند األرباح أو الخسائر ضمن والمعدّات والمصانع للممتلكات اليومية الصيانة خدمات
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 استهالك  ( ج

 كلفةلالستهالك  القابلة القيمة مثل .اإلنتاجي عمرها مدى على للموجودات لالستهالك القابلة للقيمة منتظما مخصصا االستهالك يمثل
  .المتبقية قيمتها ناقصا كلفةلل البديلة األخرى القيمة أو الموجودات

 

الممتلكات  بند من جزء لكل اإلنتاجي العمر مدى على الثابت القسط أساس على األرباح أو الخسائر ضمن باالستهالك االعتراف يتم

 يتم استهالك ال .أقصر ايهما اإلنتاجية، أعمارها أو اإليجار عقد فترة مدى على المؤجرة الموجودات استهالك يتم .والمصانع والمعدات
 .األرض

 

 :المقارنة فترةو الحالية للفترة المقدرة اإلنتاجية األعمار يلي فيما
 

 عدد السنوات الوصف

  ٥0 – 1٥ مباني

  90 – ٠ وسيارات آالت ومعدات

  10 – ٠ وأجهزة مكتبية أثاث ومفروشات

 

 .األمر تتطلب إذا ،الحقا تعديلها ويتم األقل على سنويا المتبقية والقيمة اإلنتاجية واألعمار االستهالك طرق مراجعة يتم

 

 مشاريع تحت التنفيذ

لتنفيذ اتظهر المشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة وتتضمن تكلفة اإلنشاءات والمعدات والمصروفات المباشرة. ال يتم إستهالك المشاريع تحت 

حتى تصبح جاهزة لإلستخدام حيث يتم تحويلها إلى الممتلكات، المصانع والمعدات أو  مجموعةوالتي سوف يتم إستخدامها من قبل ال

 عقارات إستثمارية عقارية حسب طبيعة اإلستخدام

 

 أصول حق استخدام 

بأصول حق استخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توفر األصل األساسي لالستخدام(. يتم قياس أصول حق  مجموعةتعترف ال

استخدام بالتكلفة، مطروحا منها أي خسائر متراكمة من انخفاض القيمة واإلهالك، ويتم تعديلها ألي إعادة قياس اللتزامات اإليجار. 

مطلوبات اإليجار المعترف بها، والتكاليف المباشرة األولية المتكبدة، ومدفوعات اإليجار تشتمل تكلفة أصول حق استخدام على مبلغ 

على يقين معقول من الحصول على  مجموعةالتي تمت في أو قبل تاريخ البدء، مطروحا منها أي حوافز تأجير مستلمة ما لم تكن ال

حق استخدام المعترف بها على أساس طريقة القسط الثابت على  ملكية األصل المؤجر في نهاية مدة عقد اإليجار، يتم إهالك أصول

 مدى فترة المنفعة من األصل المقدرة ومدة اإليجار أيهما أقصر. تخضع أصول حق استخدام إلى اختبار انخفاض القيمة.

 

 التزامات عقود اإليجار

بمطالبات اإليجار المقاسة بالقيمة الحالية لمدفوعات اإليجار التي يتعين االلتزام بها  مجموعةفي تاريخ بدء عقد اإليجار، تعترف ال 

على مدى عقد اإليجار. تتضمن مدفوعات اإليجار مدفوعات ثابتة )بما في ذلك مدفوعات ثابتة مضمنة( مطروحا منها حوافز اإليجار 

ؤشر أو معدل، والمبالغ المتوقع دفعها بموجب ضمانات القيمة المتبقية المستحقة القبض ومدفوعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على م

ومدفوعات غرامات إنهاء عقد  مجموعةتتضمن مدفوعات اإليجار أيضا سعر ممارسة خيار الشراء الذي من المؤكد أن تمارسه ال

مدفوعات اإليجار المتغيرة التي ال تعتمد تمارس خيار اإلنهاء. يتم التعرف على  مجموعةاإليجار، إذا كان عقد اإليجار يعكس أن ال

على مؤشر أو معدل كمصروف في الفترة التي يحدث فيها الحدث أو الشرط الذي يؤكد الدفع. عند حساب القيمة الحالية لمدفوعات 

الفائدة  ذا كان سعرالتكلفة الداخلية القتراض األموال كمعدل االقتراض اإلضافي في تاريخ بدء اإليجار إ مجموعةاإليجار، تستخدم ال

الضمني في عقد اإليجار غير قابل للتحديد بسهولة. بعد تاريخ البدء، يتم زيادة مبلغ مطلوبات اإليجار لتعكس تراكم الفائدة وتخفيض 

ير في مدة غيمدفوعات اإليجار المقدمة. باإلضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو ت

اإليجار أو تغيير في مدفوعات اإليجار الثابتة المضمونة أو تغيير في التقييم لشراء األصل األساسي. يتم إدراج التزامات اإليجار ضمن 

  االلتزامات المستحقة والمطلوبات األخرى.
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 حكم جوهري في تحديد مدة عد اإليجار للعقود مع خيار التجديد

عقد اإليجار على أنها المدة غير القابلة لإللغاء لعقد اإليجار، إلى جانب أي فترات يغطيها خيار تمديد عقد اإليجار مدة  مجموعةتحدد ال

  إذا كان من المؤكد أن تتم ممارسته، أو أي فترات يغطيها خيار إنهاء عقد اإليجار، إذا كان من المؤكد أال تمارس.

 

 موجودات غير ملموسة

 ويتم المحددة، اإلنتاجية األعمار ذات والحقوق والتراخيص والتكاليف المؤجلة التطويرتكاليف  على الملموسة غير الموجودات تشتمل
 يكون عندما القيمة في لالنخفاض تعرضها لتحري الموجودات هذه اختبار ويتم .التطبيق تاريخ من سنة 99إلى  1 مدى على إطفاؤها
 غير للموجودات اإلطفاء وطريقة فترة فحص يتم .القيمة في لالنخفاض الملموسة غير الموجودات تعرض على احتمال مؤشر هناك

 التقدير في تغير أنه على التقديرية اإلنتاجية األعمار في تغير أي معاملة تتم .األقل على سنويا المحددة اإلنتاجية ذات األعمار الملموسة
 .مستقبلي بأثر عنه المحاسبة المحاسبي وتتم

 

 مخزون ال

المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق أيهما أقل. تتضمن تكاليف المخزون جميع تكاليف الشراء زائد النفقات األخرى  يظهر

المتكبدة عليها بعد خصم الحسومات والخصومات. يتم تخصيص التكاليف لبنود المخزون الفردية على أساس متوسط التكاليف المرجح. 

ا التكاليف المقدرة الستكمال العملية والتكاليف يمثل صافي القيمة القا بلة للتحقق سعر البيع المقدر في سياق األعمال االعتيادية ناقص 

 .المقدرة الالزمة لتنفيذ عملية البيع

 

 الذمم المدينة

ان سياق العمل االعتيادي. فإذا كالذمم المدينة التجارية هي المبالغ المستحقة من العمالء نظير المنتجات المبيعة والخدمات المقدمة في 

من المتوقع تحصيل هذه الذمم في غضون سنة واحدة أو أقل، يتم تصنيفها كموجودات متداولة، وخالفا  لذلك يتم عرضها كموجودات 

فائدة الفعلية، ناقصا  ريقة الغير متداولة. يتم إثبات الذمم المدينة التجارية مبدئيا  بالقيمة العادلة وتقاس الحقا  بالتكلفة المطفأة باستخدام ط

مخصص االنخفاض في القيمة. تُقيد أي مبالغ تسترد في وقت الحق لذمم قد تم شطبها بقيد دائن على "مصاريف عمومية وإدارية" في 

 الربح أو الخسارة.

 

  وما في حكمه نقدال

فترات  ذات السيولة عالية أخرى واستثمارات البنوك لدى الطلب تحت والودائع الصندوق في النقد من في حكمه وما النقد يتكون

 .االقتناء تاريخ من أقل أو أشهر ثالثة مدتها أصلية استحقاق
 

 رأس المال

تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم بيان تكاليف المعاملة التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم 

 من المتحصالت.

 

 إحتياطي نظامي

 

من الربح للسنة  ٪10وفقا  للنظام األساسي للشركة ونظام الشركات في المملكة العربية السعودية، يتوجب على الشركة تحويل نسبة 

 .المجموعةعلى مساهمي  هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع من رأس مالها. إن ٪10إلى احتياطي نظامي حتى يبلغ هذا االحتياطي 

 

 ذمم دائنة ومستحقات 

 

 ال. مأ عةمجمويتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواء تم إصدار فواتير بموجبها إلي ال
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 العمالت األجنبية

 

 فيالسائدة  الصرف بأسعار الصلة ذات المجموعة لشركات الوظيفية العمالت إلى األجنبية بالعمالت تتم التي المعامالت تحويل يتم
 .تالمعامال تلك تاريخ

 
سعر  باستخدام الوظيفية العملة إلى التقرير بتاريخ األجنبية بالعمالت المسجلة النقدية والمطلوبات الموجودات تحويل إعادة ويتم

بداية  في الوظيفية بالعملة المطفأة الكلفة بين الفرق هو النقدية البنود من األجنبية العملة خسارة أو ربح إن .التاريخ بذلك الصرف

 .فترة التقرير نهاية في الصرف بسعر المحولة األجنبية بالعملة المطفأة الكلفةو الفترة، خالل والدفعات الفعلية بالفائدة المعدلة الفترة،
 

 المقاصة

 

 الموحدة فقط عند وجود حق القوائم الماليةيتم اجراء مقاصة بين الموجودات المالية والمطلوبات المالية وإظهار المبلغ الصافي في 

نظامي ملزم لتسوية المبالغ المثبتة وعندما يكون هناك نية لتسوية الموجودات مع المطلوبات على أساس الصافي من أجل بيع 

 .الموجودات وتسديد المطلوبات في آن واحد
 

 األدوات المالية 

 

الموجودات المالية والمطلوبات المالية وبعض عقود شراء أوبيع البنود متطلبات إثبات وقياس  ٩يحدد المعيار الدولي للتقرير المالي 

 "األدوات المالية: االعتراف والقياس". 1٩غير المالية. ويحل هذا المعيار محل معيار المحاسبة الدولي 

 

 المحاسبية السابقة.فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات 

 

 تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية

 

بهدف تصنيف وقياس المطلوبات  1٩بشكل كبير بالمتطلبات الحالية في معيار المحاسبة الدولي  ٩يحتفظ المعيار الدولي للتقرير المالي  

المتعلقة بالموجودات المالية المحتفظ بها حتى تاريخ االستحقاق  1٩الدولي المالية. إال أنه يستبعد الفئات الواردة سابقا في معيار المحاسبة 

 والقروض والسلف والمتاحة للبيع.

 

، عند االثبات األولي، يتم تصنيف الموجودات المالية على أنها موجودات مالية مقاسة بالتكلفة ٩المالي  للتقريروفقا للمعيار الدولي 

استثمارات أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  –خالل الدخل الشامل اآلخر  المطفأة، أو بالقيمة العادلة من

يار عاستثمارات في أدوات حقوق الملكية، أو بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر. إن تصنيف الموجودات المالية وفقا للم –

يستند إلى نموذج األعمال الذي يتم من خالله إدارة الموجودات المالية وكذلك خصائص تدفقاتها النقدية  ٩الدولي للتقرير المالي 

يار، وبدال ضمن نطاق المعالتعاقدية. ال يتم أبدا فصل المشتقات المتضمنة في العقود التي تكون فيها الموجودات المالية هي المضيف 

 طة ككل بهدف تصنيفها.، يتم تقييم األداة المالية المختلمن ذلك

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو 

 الخسائر.

 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و  -

 التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم. شروطهانشأ ت -

 

يتم قياس االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر اذا استوفت كال الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها 

 العادلة من خالل األرباح أو الخسائر.بالقيمة 

 يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية. -

 لغ القائم.بالتعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل الم تنشأ شروطها -
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يحق للمجموعة أن تحتار فإنه   يتم االحتفاظ بها بغرض المتاجرة عند االثبات األولي لالستثمارات في أدوات حقوق الملكية التي ال

بشكل نهائي عرض التغيرات الالحقة في القيمة العادلة لالستثمار ضمن الدخل الشامل اآلخر. يتم هذا الخيار على أساس كل استثمار 

 حدة.على 

 

 إن جميع الموجودات المالية غير المصنفة كمقاسة بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وفقا لما تم بيانه

ي، لأعاله، يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ، وهذا يتضمن جميع الموجودات المالية المشتقة . وعند االثبات األو

يحق للمجموعة أن تخصص بشكل نهائي الموجودات المالية التي بطريقة أخرى تستوفي متطلبات القياس بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر، كموجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر، وإذا قامت بذلك، تقوم بحذف 

 محاسبي الذي قد ينشأ بطريقة أخرى أو تخفيضه بشكل كبير.عدم التطابق ال

 

يتم القياس األولي للموجودات المالية )مالم تكن ذمم مدينة تجارية دون عنصر مالي جوهري مقاس بشكل أولي بسعر المعاملة( بالقيمة 

 كل مباشر.ئدا تكاليف المعاملة التي تتعلق باقتنائها بشالعادلة، بالنسبة للبند غير المقاس بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر ، زا

 

 يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية.
 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات  الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر

المكاسب والخسائر، وتشمل أي فائدة أو دخل توزيعات صافي 

 أرباح، ضمن الربح أو الخسارة.

 

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالتكلفة المطفأة باستخدام  الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

طريقة الفائدة الفعلية. يتم تخفيض التكلفة المطفأة بخسائر 

 بات إيرادات الفائدة وأرباح وخسائراالنخفاض في القيمة. يتم إث

تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة ضمن األرباح 

أو الخسائر. يتم إثبات أي ربح أو خسارة ضمن األرباح أو 

 الخسائر.

 

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر

بالقيمة العادلة. إن إيرادات يتم القياس الالحق لهذه الموجودات 

الفائدة التي يتم احتسابها باستخدام طريقة الفائدة الفعلية، وكذلك 

أرباح وخسائر تحويل العمالت األجنبية واالنخفاض في القيمة 

 لخسائر. يتم إثبات صافي األرباحيتم اثباتها ضمن األرباح أو ا

قف الخسائر األخرى ضمن الدخل الشامل اآلخر. وعند التوو

عن اإلثبات، فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل الشامل 

 اآلخر يعاد تصنيفها إلى األرباح أو الخسائر. 

 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل 

 الدخل الشامل اآلخر

يتم القياس الالحق لهذه الموجودات بالقيمة العادلة. يتم اثبات 

رباح كإيرادات ضمن األرباح أو الخسائر ما لم توزيعات األ

تمثل توزيعات األرباح بشكل واضح استرداد جزء من تكلفة 

االستثمار. يتم اثبات األرباح والخسائر األخرى ضمن الدخل 

الشامل اآلخر وال يتم إعادة تصنيفها أبدا إلى األرباح أو 

 الخسائر.

 

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

 

بنموذج "الخسائر االئتمانية  1٩نموذج "الخسارة المتكبدة" في معيار المحاسبة الدولي  ٩يستبدل المعيار الدولي للتقرير المالي 

المتوقعة". ويتم تطبيق النموذج الجديد على الموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة وموجودات العقود واالستثمارات في أدوات 

العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وليس االستثمارات في أدوات حقوق الملكية. ووفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي  الدين بالقيمة

 .1٩يتم االعتراف بالخسائر االئتمانية المعترف بها سابقا وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  ٩
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 الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة

 

بتاريخ كل تقرير بتقييم ما إذا كانت الموجودات المالية المدرجة بالتكلفة المطفأة ذات قيمة ائتمانية منخفضة. ويعتبر  مجموعةالتقوم 

صل على التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لأل محدداألصل المالي "منخفض القيمة االئتمانية" عندما يكون لحصول حدث أو أكثر أثر 

 المالي.

 

 االنخفاض في القيمةعرض 

 

سائر يتم عرض خ يتم خصم مخصصات الخسائر للموجودات المالية التي تقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية للموجودات.

 االنخفاض في القيمة المتعلقة بالذمم التجارية في قائمة األرباح أو الخسائر الموحدة.

 

 المحاسبة عن التحوط

 

عالقات محاسبة التحوط تتماشي مع أهداف واستراتيجيات إدارة  أن من المجموعة التأكد من ٩للتقرير المالي يتطلب المعيار الدولي 

 المخاطر في المجموعة وتطبيق نهج أكثر نوعية ونظرة مستقبلية لتقييم فعالية التحوط.

 

بط محاسبة التحوط بموجب المعيار ضوا 901٧ديسمبر  11في  1٩تستوفي كافة عالقات التحوط بموجب معيار المحاسبة الدولي 

 وعليه فإنها تعتبر عالقات تحوط مستمرة. 901٨يناير  1في  ٩الدولي للتقرير المالي 

 

يسمح لها بعدم تعديل معلومات المقارنة للفترات السابقة فيما يتعلق بالتغيرات في التصنيف  الذي اإلعفاء بإستخدام المجموعةقامت 

القيمة(. ال يتم االعتراف بالفروقات في القيم الدفترية للموجودات المالية والمطلوبات المالية الناتجة من  خفاض فيالقياس )يشمل االنو

ألن المبالغ غير هامة. وعليه، التعكس المعلومات  901٨يناير  1في األرباح المبقاة كما في  ٩تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 

 .1٩بل تعرض معيار المحاسبة الدولي رقم  ٩لبات المعيار الدولي للتقرير المالي بشكل عام متط 901٧المعروضة لسنة 

 

 تم التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:

 لية فيه.اتحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات الم -

 المالية. تحديد وإلغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات -

تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  -

 اآلخر.

 
 عقود اإليجار 

 

 عقود ايجار تشغيلي 

 

 األصول الخاضعة مجموعة أو األصل لملكية العائدة والمكافآت المخاطر كافة تحّول لم إذا تشغيلي إيجار كعقد اإليجار عقد تصنيف يتم
 مدى على القسط الثابت أساس على األرباح أو الخسائر على التشغيلية اإليجار عقود بموجب تتم التي الدفعات تُحمل .اإليجار لترتيب
 إن (المتوقع التأجير دخل ناقصا كغرامة، للمؤجر تقدم دفعة أي فإن اإليجار، عقد فترة انتهاء قبل اإليجار عقد إنهاء عند .العقد فترة
 .العقد إنهاء فيها يتم التي الفترة في كمصروف تُقيد )وجد

 

 االنخفاض في قيمة الموجودات

 على تعرضها يدل مؤشر أي هناك كان إذا مما للتحقق تقرير كل بتاريخ للمجموعة المالية غير للموجودات الدفترية القيم مراجعة تتم
  .لالسترداد القابلة األصل قيمة تقدير يتم المؤشر، هذا مثل وجود حال وفي .القيمة في لالنخفاض

 

 القابلة لالسترداد القيمة وتتمثل لالسترداد، القابلة قيمتها للنقد مدرة وحدة أو ما ألصل الدفترية القيمة تتجاوز عندما القيمة انخفاض يحدث
 بناء   تكاليف االستبعاد ناقصا العادلة القيمة احتساب يتم .أعلى أيهما المستخدمة، القيمة أو االستبعاد تكاليف ناقصا العادلة القيمة في
 .المماثلة للموجودات بالنسبة بها الملتزم البيع معامالت من المتوفرة المعلومات على
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قبل  الخصم معدل باستخدام المتوقعة المستقبلية التدفقات خصم بموجبه يتم النقدية، التدفقات خصم نموذج على المستخدمة تستند القيمة 

 .بالموجودات المرتبطة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات يعكس والذي الضريبة
 
 بالوحدات المدرة يتعلق فيما المسجلة القيمة انخفاض خسائر توزيع ويتم .األرباح أو الخسائر ضمن القيمة انخفاض خسائر تسجيل يتم
 الوحدة األخرى في للموجودات الدفترية القيمة لتخفيض ثم ومن الوحدات، على موزعة شهرة ألي الدفترية القيمة لتخفيض أوال   للنقد

 .تناسبي أساس على )الوحدات مجموعة(
 

 مزايا الموظفين

 األجل قصيرة موظفين مزايا

 حال وجود في دفعه المتوقع للمبلغ االلتزام إثبات يتم .الخدمة تقديم فترة مدى على كمصاريف األجل قصيرة الموظفين مزايا تقيد
 لتقدير وجود إمكانية مع الموظف قبل من تقديمها سبق خدمات مقابل المبالغ تلك لدفع المجموعة على متوقعة أو حالية قانونية التزامات

 .به موثوق نحو على االلتزامات تلك
 

 الخدمة نهاية مكافآت

 ويتم محددة غير مزايا كخطة للموظفين الخدمة نهاية مكافأة خطة بموجب المجموعة التزام عن المحاسبة المحددة تتم المزايا خطط
 باحتساب المبلغ. ذلك وخصم والسابقة الحالية الفترات خالل الموظفون يحققها التي المستقبلية المزايا قيمة خالل تقدير من احتسابها
 المحددة، التزام المزايا قياس إعادة بعمليات االعتراف يتم .المقدرة اإلضافية الوحدة طريقة باستخدام سنويا المحددة المزايا التزامات
 المزايا اللتزام مصروف الفائدة المجموعة تحدد .فوري بشكل اآلخر الشامل الدخل ضمن اكتوارية، وخسائر أرباح على يشتمل والذي
 آنذاك، المحددة المزايا السنوية اللتزام الفترة بداية في المحددة المزايا التزام قياس في المستخدم الخصم معدّل باستخدام للفترة المحددة
 الفائدة بمصروف يتم االعتراف. المزايا لدفعات نتيجة الفترة خالل المحددة المزايا التزام في تغيرات أي االعتبار في آخذين

 .األرباح أو الخسائر ضمن موظفين كمصاريف المحددة المزايا بخطط المتعلقة األخرى والمصاريف
 

 المخصصات 

 يكون من وعندما سابق، لحدث نتيجة موثوق، بشكل تقديره يمكن ضمني أو قانوني التزام المجموعة لدى كان إذا المخصص يحتسب
 قبل ما بمعدل المتوقعة المستقبلية النقدية التدفقات بخصم المخصصات تحدد .االلتزام لتسوية اقتصادية منافع ذلك يتطلب أن المرجح
 بعكس الخصم االعتراف ويتم .بالمطلوبات المرتبطة والمخاطر للنقود الزمنية للقيمة الحالية السوق تقييمات يعكس والذي الضريبة
 .تمويل كتكاليف

 

 ات الصلة بالموجودات و اإللتزامات ذباإليرادات من العقود مع العمالء و العقود االعتراف 

 تصنيع الكابالت وتركيبها

 ت أوهذا مع نقل السيطرة على المنتجا يتم، بشكل عام؛ امات بموجب شروط العقد مع العميلاإلعتراف باإليراد عند استيفاء االلتزيتم 

رار باإلعتراف يتم االستممقابل تحويل البضائع أو تقديم الخدمات.  استالمها مجموعةالتتوقع  بالمبالغ الذييرادات الخدمات. يتم قياس اإل

تتجاوز الضمانات  ممددة صيانةبتقديم تغطية  مجموعةال ومكمصروفات عند بيع المنتجات. ال تقبالتكاليف المتوقعة المتعلقة بالضمانات 

ا اتث يتم استالم الدفعأي شروط دفع جوهرية مادية حي مجموعةال يس لدىاألساسية. ل  بيع.حظة اللأو بعد فترة وجيزة من  عند، مقدم 

 

 التزامات األداء

خدمات  بتقديم سلع أو مجموعةالولكن في حاالت أقل شيوعا، قد تلتزم . واحد أداء مالتزاكفي معظم الحاالت ، يتم اعتبار العقد بأكمله 

ياسية ببيع منتجات ق مجموعةالالحالة يتم فصل العقود إلى أكثر من التزام أداء واحد. في الغالب تقوم  ، وفي هذهعقدالضمن منفصلة 

 .المنفصللتحديد سعر البيع  الملحوظة المنفصلة. في مثل هذه الحاالت ، يتم استخدام المبيعات ملحوظةة نفردمبيعات مب
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 توقيت التعرف على اإليرادات

بشكل عام باإليراد في وقت محدد باستثناء بعض العقود طويلة األجل ، التي تعتمد على طريقة التكلفة إلى التكلفة.  مجموعةالتعترف 

تعويض المستلم مبلغ الإن يرادات. إلالبيع عند تسليم المنتج للعميل لغالبية عقود ا عتراف بعمليةبتحويل السيطرة واال مجموعةالتقوم 

استالمه األكثر  المبلغ المتوقع يتغيربتعديل تقدير اإليرادات ، إن وجد ، عندما  مجموعةالتغير. تقوم تواإليرادات المعترف بها نادرا  ما 

ا ملحوظ ا لتحديد سعر البيع المنفرد الل، أيهما أسبقيصبح العائد ثابت ا ترجيحا أو عندما المنفصلة أو  تزامات األداء. تستخدم اإلدارة سعر 

 .نهج هامش التكلفة عندما ال يتوفر أحدها
 

، ءلعمالا قدمة منم دفعات بندتحت  يصنفو متداولةمؤجلة  اداتيرعلى أنه إ اداتإليرا تحقق قبل ستالمها يتم يلذا لنقدا مع لتعاملا يتم

 غير مؤجلة اداتيرإ نهاأ على تصنف لتي، وا المالي الموحدةقائمة المركز  يخارت من ا  شهر 19 بعد تسويته لمتوقعا ءلجزا ءباستثنا

 .لةاومتد
 

 ،العقود( موجوداتإيرادات غير مفوترة ) ذمم مدينة مفوترة،حسابات  ينشأ عنهتوقيت إثبات اإليرادات والفواتير والمبالغ النقدية  إن

، يتم إعداد فواتير للمبالغ . في معظم الحاالتالمالي الموحدقائمة المركز العمالء )مطلوبات العقود( في من  وودائع  دفعات مقدمةو

ائمة قالتعاقدية. يتم تسجيل هذه الموجودات والمطلوبات في  راحلوفق ا للشروط التعاقدية المتفق عليها ، عند إنجاز الم العملعند تقدم 

عام عند  بشكلمن العمالء ت ، يتم استالم الودائع كل فترة تقرير. في بعض الحاالنهاية في  عقدالموحد على أساس الالمركز المالي 

 .إليراداتالعتراف باالتعاقدية. يتم تصفية هذه الودائع عندما يتم ا المعالمتنفيذ العقد وعند إنجاز 
 

تم ي ة ناتجة عادة عن المبيعات بموجب عقود طويلة األجل عندمامفوترغير  إيراداتعلى موجودات العقود تشتمل  - موجودات العقود 

 دار فواتير مقابلهاصاإليرادات المعترف بها تتجاوز المبلغ الذي تم تكون اإليرادات وب االعترافاستخدام طريقة التكلفة إلى التكلفة في 

مرور الوقت. ال يجوز أن تزيد المبالغ عن صافي القيمة الممكن تحقيقها. تصنف لحق السداد ال يخضع فقط يكون ، ومن العميل

ا 19ر من ث، إال عندما يكون العقد أك متداولةالعقود بصفة عامة على أنها  موجودات  .شهر 
 

والفواتير الزائدة عن اإليرادات معترف بها واإليرادات المؤجلة. قد  مقدمةتتكون التزامات العقود من المدفوعات ال -العقود  مطلوبات

ا دفع مجموعةالتتلقى  االعتراف بها بشكل متعاقب خالل مدة العقد أو يتم تعديلها مقابل الفواتير مسبقة ، يتم في معظم الحاالت  اتأيض 

 على أساس العقد في نهاية كل فترة تقرير. بالصافيموجودات ومطلوبات العقود  عرض يتم. الحقةال
 

 القروض

 فرق بين أي بيان مع المطفأة الكلفةب الحقا وتقاس المتكبدة، المعاملة تكاليف من بالصافي العادلة، بالقيمة مبدئيا القروض تسجيل يتم
 طريقة معدل باستخدام القروض فترة مدى على األرباح أو الخسائر في المستردة والقيمة  )المعاملة تكاليف من بالصافي( المتحصالت

 المحتمل عنده من يكون الذي الحد إلى لالقتراض معامالت كتكاليف القروض تسهيالت على المدفوعة الرسوم إثبات يتم .الفعلي الفائدة
 .هذه سحب يتم حتى الرسوم هذه تأجيل يتم الحالة، هذه في .التسهيالت كل أو بعض سحب يتم أن
 

 خدمات مقابل مقدما مدفوعة كمصاريف الرسوم رسملة تتم التسهيالت، كل أو بعض سحب يتم أن المحتمل من بأنه دليل يتوفر عندما ال

 .بها المتعلق التسهيل فترة مدى على إطفاؤها ويتم السيولة،
 

 تقوم .الفعلية الفائدة معدل باستخدام للمعامالت اإلضافية التكاليف إطفاء يتم أن  "قروض تكاليف" 91 رقم المحاسبي المعيار يتطلب
 بالنسبة للقروض .الفعلية الفائدة معدل لطريقة وفقا  )المعامالت كلفة وإطفاء الفائدة كلفة(  التمويل تكاليف عن بالمحاسبة المجموعة

 كامل على مدى القرض بمطلوبات المبدئي االعتراف عند تحديده تم الذي الفعلية الفائدة معدل يستخدم العائمة، العمولة أسعار ذات
 .الموجودات كلفة من كجزء المؤهلة الموجودات من ألي المتكبدة القروض تكاليف رسملة تتم .العقد مدة
 

 زكاةال

والزكاة  المجموعة على الزكاة مصروف تحميل يتم )"الهيئة"( والدخل للزكاة العامة الهيئة ألنظمة وفقا للزكاة المجموعة تخضع

 عند المستحقة اإلضافية المبالغ احتساب يتم .األرباح أو الخسائر على السعوديةفي  التابعة مجموعةال في الشركة بملكية المتعلقة
 .فيها تحديدها يتم التي الفترة في وجدت، إن النهائية، استكمال الربوط
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يتم اإلستدراك للزكاة وفقا لمبدأ اإلستحقاق. يتم إحتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي. يجري تسجيل أية فروقات بين المخصص 

  والربط النهائي عند اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينها إقفال المخصص.
 

 الضريبة 

بالموجودات الضريبية المؤجلة، يتم اإلعتراف بها عندما يكون من المحتمل تحقق أرباح ضريبية في المستقبل ويمكن من بما يتعلق 

خاللها االستفادة من الفروقات المؤقتة. يتم مراجعة الموجودات الضريبية المؤجلة في نهاية كل سنة مالية ويتم تخفيضها عندما يكون 

 الضريبية المرتبطة بها. من غير المحتمل تحقق المنافع
 

 المصاريف

العمومية واإلدارية على التكاليف المباشرة وغير المباشرة التي تكون تحديدا  غير مرتبطة بتكلفة التوزيع وتشتمل مصروفات البيع و

بطريقة منتظمة.، إن لزم األمر، االيراداتتكلفة فات البيع والعمومية واإلدارية و. توزع هذه التكاليف بين مصروااليرادات

  

 ربحية السهم 

 الخسائر األرباح أو بتقسيم األساسية السهم ربحية احتساب يتم .العادية ألسهمها األساسية السهم ربحية معلومات المجموعة تعرض
 المحتفظ والمعدل باألسهم ،السنة خالل القائمة العادية األسهم لعدد المرجح المتوسط على المجموعة لدى العاديين المساهمين إلى العائدة
 بها.

 

 التقارير القطاعية 

 التشغيل قطاع

القرارات  اتخاذ عن الرئيسي المسؤول إلى الداخلية التقارير رفع آلية مع يتفق نحو على التشغيلية القطاعات عن التقارير رفع يتم

 .التشغيلية
 

 :التي والعمليات الموجودات من مجموعة هو التشغيلي القطاع إن
 
 

 تعمل في أنشطة تدر إيرادات؛ 
 األداء وتقييم الموارد بتوزيع تتعلق التي القرارات اتخاذ أجل من باستمرار عملياتها نتائج بتحليل اإلدارة تقوم. 
 منفصل بشكل مالية معلومات عنها تتوفر.  
 

 توزيعات أرباح

 .مجموعةي الف من قبل جمعية المساهمينفي الفترة التي يتم الموافقة عليها  الموحدة يتم إثبات توزيعات األرباح في القوائم المالية

 
 وما في حكمهالنقد  -7

 

  9132 901٨ 
    

 ٧1٦ 36332  نقد في الصندوق
 1٠0٧٧9 36273  أرصدة لدى البنوك

    

 1٥0٠٨٨ 461,7  الموحدة نقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفق النقدي
1 

 

 
 

 

    

  461,7 1٥0٠٨٨ 
 

 ذمم مدينة  -3
 

  9132 901٨ 
    

 1٧1.1٠٧ 9996339  ذمم التجارية 
 (1٠٧.٦11) (37263,7)  يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

    

  3196237 99٥.٧1٠ 
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 صص ديون مشكوك في تحصيلها هي كما يلي:خإن حركة م

 

  9132 901٨ 
    
 1٥٨.٦٠٨ 3746,11  يناير  1

 (٠.٧٠٨) 36213  خالل السنة (عكسمخصص )
 (٦.9٦٧) -  شطب 

    
  37263,7 1٠٧.٦11 

 
 غير مفوترة –ت اداإير -,

 
مليون  1.01، كما تتضمن هذه اإليرادات مبلغ 901٩ ديسمبر 11 كما بهاتتمثل في اإليرادات المكتسبة والتي لم يتم إصدار فواتير 

اإلدارة بأنه سيتم إصدار فواتير عن  تعتقدمليون ريال سعودي( والذي ال يزال قائما  منذ أكثر من سنة،  9.9: 901٨) ريال سعودي

 . 9090خالل سنة  هذه المبالغ وتحصيلها

 
 مخزون -4

 

  9132 901٨ 
    

 ٥٠.٧٨0 716394  مواد خام

 ٠9.٨٩0 146721  بضاعة جاهزة
 19.٦99 916124  بضاعة تحت التصنيع

 1٧.٦91 126333  وبكرات خشبيةقطع غيار 
    

  3716292 1٦٧.٩1٥ 
 (٥٥.٦9٨) (796331)  بطيء الحركة وون متقادم زيخصم: مخصص مخ

    

  296942 119.9٨٧ 
  

  

 
 بطيء الحركة هي كما يلي:وون متقادم زإن حركة مخصص مخ

 

  9132 901٨ 
    
 ٦٠0٦0٠ 336,99  يناير  1

 (٨0٩٧٦)       (316339)  عكس مخصص
    
  79,331 ٥٥0٦9٨ 

 
 حجوزات مدينة -9

 
 تمثل المبالغ المستحقة التي يحتفظ بها العمالء وفقا لشروط اتفاقيات المبيعات والمشروعات الجاهزة. 

 

 9132 901٨ 
   

 ٦٠.1٥1 1,271, خالل سنة
   

 ٦٠.1٥1 16271, الجزء المتداول

   

 1٥.٥01 ,136,4 من سنة إلى سنتين
 91٧ 713 من سنتين إلى خمس سنوات

   
 1٥.٧1٨ 196144 الجزء غير المتداول

   
 2,6134 ٩٩.٨٩1 
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 مدينة أخرى وأرصدة ةمدفوعات مقدم -2
 

 9132 901٨ 
   

 ٧٥0000 446341 ذمم نشأت عن عملية بيع شركة تابعة
 110٨٥٦ 976137 ودائع

 100٩٦1 116397 دفعات مقدمة لموردين
 ٩00٧0 96143 امقدممصاريف مدفوعة 

 ٦0٨٩٠ 316734 ضريبة القيمة المضافة
 1٥0٥0٥ 316913 ذمم مدينة أخرى

   
 3,,6713 1٦٩09٨٨ 

 

 زميلة في شركة استثمار -31
 

 :كما يليهي  زميلة شركةفي  الحركة في االستثمارإن  (10-1)
 

 9132 901٨ 
   
 ٠1٦0٨٠٠ 1936299 يناير 1

 (٨٦,٠٩0) 123 السنة (خسارةالربح ) المجموعة من حصة
 التحوط باحتياطاتصافي الخسارة غير المحققة المتعلقة المجموعة من حصة 

 1٧0٥٦1 (76324) األجنبية العمالتوترجمة 
(9٥.٩11) - توزيعات ارباح   

   
 1396391 1910٩٨9 

 
 كما يلي:هي  بهاللشركة المستثمر إن ملخص المعلومات المالية  (10-9) 

 

 ميدل كابلز المحدودة

 لخسارةاصافي  اإليرادات المطلوبات الموجودات  الملكيةنسبة  دبليو.إل.إل

9132 311 363916397 9996127 969136,32 421 

901٥ ٨0% 1.٦0٥.11٩٦٧.٨ ٥0٨ 1.991.1٠1 (1٧9.٩٨0) 

 

 خالل السنوات السابقة. لتقنية المعلومات  العالمية زكا شركةقامت المجموعة بتخفيض قيمة اإلستثمار بالكامل في ( 10-1)
 

 استثمارات عقارية -33

 9132 901٨ 
   

   التكلفة:
 ٠٧.191 16217 يناير 1الرصيد في 
 (٠1.1٨٩) - إستبعادات

   

 10٩1٠ 16217 ديسمبر 11
   االستهالك:
 1٩09٩9 993 يناير 1الرصيد في 
 (1٩.1٧1) - إستبعادات
 ٩٦0 49 على السنةالمحمل 

   
 ٨٨1 232 ديسمبر 11
   

0٥1.1 96243 صافي القيمة الدفترية  

 

 وتيك اي سانكانك ميكتروالالمسان شركة سولت سيهازالي إحدى الشركات التابعة )ملكها تمباني على تشمل العقارات االستثمارية  

 .)أحد البنوك المسجلة في تركيا( لتأمين التسهيالت االئتمانية محليبنك إستثماراتها العقارية لدى  تم رهنقد ومقرها في تركيا. و، (اس
ريال   100٧٦0٧٠0 :901٨) ريال سعودي 1.0٦0.000 مبلغ 901٩ديسمبر  11العقارية كما في  لالستثماراتبلغت القيمة العادلة 

 .سعودي(
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 ممتلكات ومصانع ومعدات -39

 مباني أراضي الكلفة:
  آالت ومعدات

 وسيارات

أثاث 

 ومفروشات

 وأجهزة مكتبية

مشاريع 

 اإلجمالي تحت التنفيذ
       

 10٩٩90٠٠٥ 110٩00 1٠٨0110 109٠٥0٩٥٨ ٠110٥٧٧ 1٥90٧00 901٨يناير  1الرصيد في  
 1900٩9 9٩0٧90 1٨9 10٩٧٨ 19 - خالل السنةإضافات 
 (٥1٨0٩٠٥) (9٠09٧٧) (1٥0٧٧1) (1٦00٧٨٨) (19٧0٧00) (100٠0٧) خالل السنة إستبعادات

       

 10٠٨٥0٥٩9 1٧01٠1 1190٩1٩ ٨٨٧01٠٨ 9٨٥0٨٨٩ 1٠909٩1 9139ديسمبر  13الرصيد في 
       

 36,41 97 99 36311 7 - خالل السنةإضافات 
 (19) - (3) (94) - - خالل السنة إستبعادات

 (116423) (1164,2) (33,) 36112 (731) - المحول خالل السنة
       

 3673,6713 6,39, 3196193 1,,9926 9936771 3796921 9132ديسمبر  13الرصيد في 
       

       اإلستهالك المتراكم:
       

  10٠990٧1٥  -  11٨0٩1٨   1009٩0٨10   9٥10٩٦٧  - 901٨يناير  1الرصيد في 
  ٠٩01٧٨  -   10٥1٨   ٠00٧٩9   ٧00٦٨  - المحمل على السنة

 (1٧٩0٨٨1)  - (1100٠9) (1090٩9٠) (٦10٩1٥) - خالل السنة إستبعادات
 

      
  100٩90919  -   19٧0٠1٠   ٧٦٧0٦٧٨   1٩٧0190  -  9139ديسمبر  13الرصيد في 

       

 116919 - 367,3 9,6723 ,3693 - المحمل على السنة
 

      

 3639,6191  -   3996943   42763,2   ,919624     -  9132ديسمبر  13الرصيد في 
       

       صافي القيمة الدفترية
       

  1116733   6,39,   ,1631   236723   9967,4   3796921  9132ديسمبر  13
       

  1٩101٨0   1٧01٠1   ٥0٥0٥   11٩0٠٧0   ٨٨0٧٦٩   1٠909٩1  901٨ديسمبر  11

 
: 901٨ديسمبر  11مليون ريال سعودي ) ٥0٦٩بتكلفة إجمالية بلغت  901٩ديسمبر  11 تم الحصول على بعض اآلالت والمعدات في

مليون ريال سعودي(  ٠0٩٧: 901٨ديسمبر  11مليون ريال سعودي ) ٠.٠الدفترية  تهاقيمي مليون ريال سعودي( وصاف ٥0٦٩

 بموجب عقد تأجير تمويلي .

 

 11مليون ريال سعودي ) 11٨.٥٥دفترية ال تهاقيموالبالغ صافي  مجموعةالموجودات بعض  رهن، تم 901٩ديسمبر  11في كما 

 مليون ريال سعودي( كضمان لبعض التسهيالت االئتمانية.  190.1٨: 901٨ديسمبر 

 اإليجارات -31
 

 ( حق إستخدام األصول31-3)

 هي كما يلي: حق إستخدام األصولإن الحركة في          

9132  
  

901٩يناير  1 46232  
 االستهالك (941)
 إضافات خالل السنة 36114

  

ديسمبر  13صافي القيمة الدفترية في  ,9612  
 

 ضمن المصاريف العمومية واإلدارية. ألرباح أو الخسائرا قائمةتم تحميل مصروف االستهالك على 
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 )شركة مساهمة سعودية(
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 التأجيرالتزامات ( 11-9)

 

 هي كما يلي: 901٩ديسمبر  11التزامات التأجير كما في 
  

 9132   
 3,2 لسنة واحدة
 16291 سنوات  ٥من سنة إلى 
 16239 سنوات  ٥أكثر من 

  
 96317 ديسمبر 13إجمالي إلتزامات التأجير في 

من إلتزامات  . إجمالي مصاريف الفوائد٪٠.٠بلغ  إتزامات التأجيربلغ المتوسط المرجح لمعدل االقتراض اإلضافي المطبق على 

 ألف ريال سعودي. 1٨9 التأجير بلغ

 الزكاة وضريبة الدخل -37
 

 السنة المحمل على (أ
 

   9132 901٨ 
    

000.11 ,,,,33  المحملة للسنة الزكاة  
 (٥.٥٩1) (,9)  ضريبة للسنةفائدة 

     
 ٥.٠0٩ 336,71  للسنة الزكاة وضريبة الدخل المحمل

 

 التابعة. وشركاتها األمالمالية للشركة  القوائمعلى  901٨و  901٩ديسمبر  11استندت حسابات الزكاة للسنوات المنتهية في 

 
تخضع الشركات التابعة األجنبية لضريبة الدخل وفق ا للقوانين الضريبية لبلدان تأسيسها. يتم تحميل مخصصات ضريبة الدخل للشركات 

 .الموحدة األرباح أو الخسائر قائمةجنبية على ألالتابعة ا

 

 المستحقة وضريبة الدخلب( الزكاة 

 

 ديسمبر هي كما يلي: 11خالل السنة المنتهية في وضريبة الدخل الزكاة مخصص الحركة في 
 

   9132 901٨ 
    

 1010٩٠٦ ,313627  يناير 1الرصيد في 
 110000 ,,,,33  الزكاة المحملة للسنة
(336194)  المدفوع خالل السنة  (11.000) 

 - (196421)  عكس مخصص
    
  ,26713 1010٩٠٦ 

  

 الوعاء الزكوي
 

. تتكون المكونات الرئيسية لقاعدة الزكاة دحوم رغي سساأ علی لخدلا يبةرضو ةکاز راراتقإ ميدبتق عةوللمجم لتابعةا تکارلشا ومتق

ويلة ، والقروض ط اية السنة، والمخصصات في بدخل بشكل أساسي من حقوق المساهمينلكل شركة بموجب أنظمة الزكاة وضريبة الد

ت واستثمارات معداالنع وامصال، قيمة الدفترية الصافية للممتلكاتمقابل ال ، وتخفيضاتللضريبة التقديرية الخاضع، والدخل األجل

 وبعض البنود األخرى.
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 ديسمبر هي كما يلي: 11ل الضريبة المؤجلة خالل السنة المنتهية في وصاألالحركة في 
 

  9132 901٨ 
    

 ٠,٨91 96719  يناير 1الرصيد في 
 ٥.٥٩1 ,9  وفر ضريبة الدخل

(99)  تعديالت   (9.00٠) 
     

  9,17, ٨.٠0٨ 

 

شركة لمليون ريال سعودي(  ٨.٠: 901٨)ريال سعودي  مليون ٨.1مؤجلة  رصيد موجودات ضريبية بلغ، 901٩ديسمبر  11في 

 قابلة لالسترداد.أنها بأجنبية تابعة للمجموعة وتعتقد اإلدارة 

 

 الوضع الزكوي

 شركة الكابالت السعودية

م، 900٠م إلى 9009مليون ريال سعودي للسنوات من  99الزكاة والدخل بتقدير التزام زكاة إضافي على الشركة بمبلغ  هيئة قامت

ي بصرف ضمان بنكي من بنك  تمنتيجة لذلك  .لكن لم يتم ذلك في صالحهااعترضت الشركة على جزء من هذه االلتزامات اإلضافية 

 .901٩سداد المبلغ المتبقي خالل العام  وتم هيئة الزكاة والدخل مليون ريال سعودي من قبل 11بمبلغ  ان بي باريباس

 

مليون ريال  1٥.٧م وطالبت بالتزام زكاة إضافية وضريبة استقطاع بمبلغ 900٧م إلى 900٥أصدرت الهيئة ربط للسنوات من 

للنظر والبت فيها، وقد وافقت لجنة  سعودي. اعترضت الشركة على ذلك الربط وتم تحويل اإلعتراض إلى لجنة االعتراض األولية

لجنة االعتراض األولية لدى لجنة  االعتراض األولية على وجهة نظر الهيئة. وبناء عليه، تقدمت الشركة بطلب استئناف ضد قرار

 ديوان. الوالذي ال يزال قيد المراجعة من قبل  والذي تم رفضه. قامت الشركة بتقديم إعتراض الى ديوان المظالم االستئناف العليا

 

مليون ريال سعودي، واعترضت  19.٩تزام زكاة إضافية بمبلغ بالم حيث طالبت 900٩م و 900٨أصدرت الهيئة ربط للسنوات 

 لجنة االعتراض األولية.الشركة على ذلك الربط و تم تحويل االعتراض إلى 

 

مليون ريال سعودي،  ٦٦.٩٧م حيث طالبت بالتزام زكاة إضافية بمبلغ 9019م إلى 9010أصدرت الهيئة ربط للسنوات من 

وقد وافقت لجنة االعتراض األولية على وجهة نظر الهيئة. وبناء لدى لجنة االعتراض االولية  واعترضت الشركة على ذلك الربط 

 لشركة بطلب استئناف ضد قرار لجنة االعتراض األولية لدى لجنة االستئناف العليا وال يزال االعتراض قيد المراجعة.عليه، تقدمت ا

 

اريخ بت( 1٠٨/1٠٠1قرار رقم ) 9019إلى  900٥من للسنوات قامت الشركة بعمل تسوية نهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل 

من  ٪10وقامت الشركة بسداد ريال سعودي،  ٦٥0٨زكوية والضريبية بمبلغ الخالفات الم الصادر من لجنة تسوية 01/9090/9٩

 أقساط. 10 على المتبقي غ الزكاةلعلى أن يتم سداد مبقيمة المبلغ المستحق، 

 
إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم سداد  م901٨م إلى 9011من  للسنواتقامت الشركة بتقديم القوائم المالية واإلقرارات الزكوية 

الزكاة الشرعية المستحقة من واقع تلك اإلقرارات وقد حصلت الشركة على شهادات زكاة مقيدة عن تلك األعوام، وقامت الهيئة بطلب 

 معلومات ومستندات إضافية عن تلك األعوام بغرض إصدار الربط النهائي.

 

 الكهربائية المحدودةشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات 

مليون  1م والتي أظهرت التزام زكاة إضافي بمبلغ 900٧م إلى 1٩٩٨الزكاة والدخل الربوطات الزكوية للسنوات من  هيئة أصدرت

ية ولم يتم البت فيها من قبل اللجنة االستئنافريال سعودي، قامت الشركة باالعتراض لدى لجنة االستئناف العليا ضد هذه الربوطات 

حتى اآلن بإصدار الربوطات الزكوية  هيئةم، لم تقم ال9010م إلى 900٨، قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات من تاريخه  حتى

م إلى 9011للسنوات المذكورة، وعلى الرغم من أن الشركة متوقفة عن النشاط، إال أنها بصدد تقديم إقراراتها الزكوية للسنوات من 

 .م901٨
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 لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودةشركة ماس 

مليون  1.9م وطالبت بفروقات زكاة إضافية بمبلغ 900٠م إلى 1٩٩٩قامت الهيئة بتقديم الربوطات الزكوية النهائية للسنوات من 

 ريال سعودي، قدمت الشركة اعتراضها على هذا الربط لدى الهيئة.
 

إستنادا على اعتراض الشركة والذي أظهر  900٠إلى  1٩٩٩ منالزكاة المعدل للشركة للسنوات  ربطاصدرت هيئة الزكاة والدخل 

ريال سعودي. حيث طلبت الشركة من هيئة الزكاة والدخل بنقل اعتراضها على السنوات  مليون 11.٠٦9خفض التزام الزكاة بمبلغ 

مليون  9.1تم بموجبه تقليص الفوارق الزكوية بمبلغ  قرار ةاألولي. أصدرت لجنة اإلعتراض ةالمذكورة إلى لجنة االعتراض األولي

  ريال.
 

مليون  1.0ضمان ا مصرفي ا بقيمة  الشركة وقدمت لجنة االستئناف العليا ة لدىلجنة اإلعتراض األولي تقدمت الشركة باستئناف ضد قرار

 ليا.لجنة اإلستئناف الع  والذي ال يزال قيد المراجعة من قبل .ريال سعودي

 
ريال  1٠.٧ استحق فروقات زكوية بقيم م 9019م إلى 900٥للسنوات من قامت الهيئة العامة للزكاة والدخل بإصدار ربط زكوي 

اصدرت الهيئة العامة للزكاة والدخل ربطا  معدال  بناء على االعتراض المقدم .سعودي وقامت الشركة باالعتراض على الربط المذكور

ريال سعودي وتم تصعيد االعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية وما زال تحت  ٦.٩ فيض الفروقات بقيمةتخوتم من قبل الشركة 

 الدراسة من قبل اللجنة.

 

إلى الهيئة العامة للزكاة والدخل وتم سداد  م 901٨م إلى 9011للسنوات من قامت الشركة بتقديم القوائم المالية واإلقرارات الزكوية 

المستحقة من واقع تلك اإلقرارات وقد حصلت الشركة على شهادات زكاة مقيدة عن تلك األعوام، وأصدرت الهيئة الزكاة الشرعية 

ريال سعودي وقامت الشركة بالتظلم عليه لدى لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات  90٧م بمبلغ 901٦ربط زكوي نهائي للعام 

 هيئة ربط نهائي حتى تاريخه.الضريبية، وفيما يخص باقي األعوام ولم تصدر ال
 

 شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة

مليون ريال  1٧م، وطالبت بفروق زكاة إضافية بمبلغ 900٠م إلى 1٩٩٦الزكاة والدخل الربط النهائي للسنوات من  هيئةصدرت 

سعودي. قدمت الشركة اعتراضها على هذه الفروق وهي واثقة من تحقيق نتائج لصالحها. قدمت الشركة إقراراتها الزكوية للسنوات 

اآلن الربط الزكوي النهائي للسنوات المذكورة، وعلى الرغم من أن الشركة متوقفة حتى  هيئةم، لم تصدر ال900٧م إلى 900٥من 

 .م901٨عن النشاط، إال أنها بصدد تقديم إقراراتها الزكوية للسنوات حتى 
 

 ملموسةموجودات غير  -33
 

 اإلجمالي حقوق وتراخيص مؤجلة تكاليف تطويرال يفلاتك 

     

901٨     

  1٩00٥٨   1,1٦٥   9,9٧9   110٠91  9139يناير  1
  1,٠٥٥   1,٠٥٥     -     -  إضافات خالل السنة
 (٠,1٩٥)  (٠٧1)  (9,9٧9)  (1,٦٥0)  اطفاءات خالل السنة
 (110٦1٨)  (1,٨٠٧)     -  (110٧٧1)  استبعادات خالل السنة

     

  90٥00   90٥00     -  - 9139ديسمبر  13

     
9132     

 96311 96311 - - 901٩يناير  1
 491 - - 491 إضافات خالل السنة

 116423 16497 - 946133 الممتلكات والمعداتالمحول من 
 (9,133) (191) - (4,299) اطفاءات خالل السنة

     

 9364,7 36213 - 3269,1 9132ديسمبر  13
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 القروض البنكية وإعادة الهيكلة المالية -,3
 

خرى ذات مدد إستحقاقات قصيرة والمؤسسات المالية اإلنمائية اال تمويل مع البنوك المحلية واألجنبيةلدى المجموعة عدة اتفاقيات 

وطويلة األجل لتمويل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية. جميع القروض تحمل بعموالت بنكية متفق عليها وفقا  لألسعار 

 التجارية السائدة.

 

مضمونة بالتنازل عن الذمم المدينة للمجموعة وتستحق حسب العقود خالل سنة واحدة، أما القروض إن القروض قصيرة اآلجل 

 لتابعة، فهي مضمونة بضمان الشركةالخاصة بالشركات ا

 

 فيما يلي: ديسمبر 11تتمثل القروض قصيرة األجل كما في  
 

 9132 901٨ 
   

 101٠1 ,3,614 بنوك محلية
 ٠٧01٥1 119 )خارج المملكة العربية السعودية(مقرضي الشركات التابعة 

   
 3,6197 ٥00٠٩9 

 
 فيما يلي: ديسمبر 11األجل كما في  طويلةتتمثل القروض 

 

 9132 901٨ 
   

 9٦10٨٩9 ,9,7634 لقروض المعاد هيكلتها من البنوك التجاريةا
 ٨٨٩ 776,11 مقرضي الشركات التابعة )خارج المملكة العربية السعودية(

 10٩09٥0 3146921 صندوق التنمية الصناعية السعوديقرض 
 73,612, 1٧90011 

 (1٨٨.1٧1) (146233) من القروض طويلة األجل لمتداولناقص: الجزء ا
   

 1٨10٦٥٨ 1496393 الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

 

أربعة مقرضين رئيسيين والتي تتطلب من المجموعة االلتزام بتعهدات ، أبرمت المجموعة عقود إعادة هيكلة مع 901٦فبراير  91في 

وقد  9099إضافية وتسمح للمجموعة بإعادة هيكلة سداد ديونها على فترة سبع سنوات تنتهي بسداد دفعة نهائية في نهاية ديسمبر 

ل سعودي متضمنة تكاليف تمويل متراكمة مليون ريا ٧٩1تخضع لبعض المتطلبات اإلضافية. إن إجمالي الديون المعاد هيكلتها بلغ 

 مليون ريال سعودي. ٨٥بلغت 

 
على استبعاد بعض الموجودات العقارية المحلية واألجنبية، واستخدام المبالغ المحصلة لسداد  المجموعةباإلضافة لذلك، فقد وافقت 

مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى ذلك، لن تقوم  1٧9.٩1المبالغ المستحقة المتعلقة بإتفاقية إعادة هيكلة تسهيالت المرابحة بمبلغ 

وإيراداتها وموجوداتها دون الحصول  المجموعةبرهن، أو إعطاء الحق في الحجز، أو تعهد أو أي عبء على ممتلكات  المجموعة

 على موافقة من مؤسسات التمويل.
 

 ٠0إن بي باريباس على أساس قيام المجموعة بدفع مبلغ  ، ابرمت المجموعة اتفاقية التسوية النهائية مع بنك بي901٧أبريل  1٧في 

مليون ريال سعودي من بنك بي إن بي باريباس،  ٠0مليون ريال سعودي. وبناء  على شروط االتفاقية المذكورة، وعند استالم مبلغ 

لى ذلك، قامت المجموعة مليون ريال سعودي. بناء  ع 9٠.٩٩مليون ريال إلى  1٠9سيتم تخفيض قرض بنك بي إن بي باريباس من 

 مليون ريال سعودي. ٧٧بعكس التزامها من خالل األرباح والخسائر بمبلغ 

 
، تمكنت المجموعة من ابرام مزيد من العقود إلعادة التفاوض على "اتفاقية إطار العمل إلعادة هيكلة تتضمن 901٧يونيو  11في 

بنك بي ان بي باريباس( لتأجيل سداد القروض لفترات أخرى. وفقا  لشروط تعديل وإعادة هيكلة من قبل البنوك المشاركة )باستثناء 

مليون ريال سعودي بحلول  1٨٨.1٨االتفاقية المذكورة، حيث تقوم الشركة بزيادة رأسمالها من خالل إصدار األسهم وتسوية مبلغ 

 11ودي على أقساط سنوية متساوية تبدأ من مليون ريال سع 1٧1.٦٥. ويتم من خاللها دفع المبلغ المتبقي وقدره 901٨يونيو  10

 .9099يونيو  10حتى  901٨ديسمبر 
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، ابرمت المجموعة اتفاقية تسوية نهائية مع البنك األهلي التجاري وبنك الجزيرة ويتم بموجبها سداد شركة 901٨ديسمبر  9٥في 

مليون ريال سعودي. وبناء   901الرصيد بقيمة مليون ريال سعودي، مقابل حصولها على تنازل عن  110الكابالت السعودية مبلغ 

 على ذلك، قامت المجموعة بعكس االلتزام المذكور من خالل األرباح او الخسائر.

 

المستحق البالغ  القرضهيكلة  إلعادةمصرف الراجحي على ورقة شروط إرشادية مع  المجموعة، اتفقت  901٩نوفمبر  9٨في 

سنوات مع فترات مبكرة. تعتقد اإلدارة أن إعادة  ٧مليون ريال سعودي على شريحتين مستحقتين بشكل جماعي على مدى  1٨.9٦٠

 .9090الجدولة ستتم خالل الربع األول من عام 

 

مليون  10٧.9٩ لمستحقات اتفاق مؤجل فعليا   إلىوصندوق التنمية الصناعية السعودي  المجموعةصلت تو 901٩ديسمبر  10في 

 ريال سعودي.

 

تعتقد اإلدارة بأنه سوف يتم إعادة هيكلة الجزء المتبقي من القرض لبنك الراجحي، حين يتم االتفاق على الشروط واألحكام المتبادلة 

 خارج إطار اتفاقية إعادة الهيكلة السابقة.

 

، باإلضافة إلى رهن بعض ممتلكات ومعدات المصنع التابع المجموعةالقروض القائمة مضمونة بسند ألمر مقدم من التسهيالت و إن

 للمجموعة.

 
 وفقا  لشروط السداد المعدلة، فإن المبالغ الرئيسية بما في ذلك العموالت اإلضافية المستحقة الدفع هي كما يلي:

 

 فترة السداد

 مبلغ السداد للقرض

 المعاد هيكلته

صندوق التنمية 

 إجمالي مبالغ السداد الصناعية السعودي
    

 936711 96111 326711 خالل سنة واحدة

 969,4, 116111 1969,4 من سنة إلى سنتين

 ,,99363 436921 ,913694 من سنتين إلى خمس سنوات
    

 9,7634, 3146921 14367,, 

 بموجب عقد إيجار تمويلي التزامات  -34
 

سنوات أو أقل. ولدى المجموعة خيار شراء المعدات بقيمتها  ٥المعدات الصناعية لمدة تتعلق عقود التأجير التمويلي بعقود تأجير 

االسمية في نهاية مدة العقد.  والتزامات المجموعة بموجب عقود التأجير التمويلي مضمونة بموجب سند ملكية المؤجر للموجودات 

  .المؤجرة

 9132 901٨ 
   

 10٧٠٠ 36332 الحد األدنى لمدفوعات اإليجار
 (1٧9) (114) يخصم: أعباء تمويل غير مستحقة 

 1.٥٧9 36939 القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار 
(397) يخصم: الجزء المتداول  (1.101) 

   
 ٠٦٩ 99, الجزء غير المتداول

 

مليون ريال سعودي  1,٦البالغ تم اقتناء الموجودات المستأجرة بموجب ترتيبات عقود تأجير تمويلي ، ويستحق دفع الرصيد المتبقي 

 على أقساط شهرية متساوية.
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اإليجار المستقبلية  سنويا، وفيما يلي دفعات  %٦تم تحديد القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات عقد اإليجار بسعر فائدة فعلي يقدر بـ 

 ديسمبر: 11كما في 

 9132 901٨ 
   

 1.٥٧9 36939 االلتزام بموجب عقود إيجار تمويلي
   

 1.101 397 خالل سنة واحدة
 ٠٦٩ 99, خالل سنتين إلى خمس سنوات

 معامالت وأرصدة مع أطراف ذات عالقة -39
 
تتكون األطراف ذات العالقة من المساهمين في الشركة وأقربائهم حتى الجيل الرابع، والشركات الزميلة والشقيقة )بما في ذلك  ( أ

. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه للمجموعةالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( والمديرين وموظفي اإلدارة العليا 

 .لمجموعةاالمعامالت من قبل مجلس إدارة 
 

 /ات منل المصروفتتمثل المعامالت مع األطراف ذات العالقة بشكل رئيسي في شراء وبيع البضائع تامة الصنع وإعادة تحمي ( ب

 .للمجموعة إلى الشركات الشقيقة. يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة
 

 ديسمبر كما يلي: 11العالقة كما في تتلخص األرصدة والمعامالت الهامة مع األطراف ذات  ( ج
 

 مطلوب من أطراف ذات عالقة
 

 األسم

طبيعة 

 التعاملطبيعة  العالقة

المنتهية  لسنةلالمعامالت 

 ديسمبر 13كما في الرصيد  ديسمبر 13في 

   9132 901٨ 9132 901٨ 

 1٨٧ 394 - - مبيعات بضائع شقيقة حدادة المحدودة

 دميرير كابلو تسيسليري ساناي

 وتيجارات أنونيم شيركاتي
 تابعة سابقا

مبيعات بضائع 

 ومصاريف
- 

 

1٧.٥٠0 
- 

 

9٥.٥99 

     394 9٥.٧0٩ 

 

 طراف ذات عالقةإلى أ مطلوب

 األسم
طبيعة 

 طبيعة التعامل العالقة
المعامالت للسنة المنتهية 

ديسمبر 13في   ديسمبر 13كما في الرصيد  

   9132 901٨ 9132 901٨ 

   ٩.٦٦9 3367,3 شراء مواد خام زميلة دبليو.إل. إلميدال كيبلز 

  

مكافأة أعضاء 

   ٠٦٩ 96177 مجلس االدارة

   9٥.٩11 - توزيع االرباح  

 1.1٧٠ 26313 9٦ 369,9 اخرى  

 مساهم زينل للصناعات المحدودة

نفقات تتكبدها 

 ٠1.٥٠0 716313 ٥٦9 9 المجموعة

 شقيقة كيم العالمية المحدودة

تتكبدها نفقات 

 ٦٦٠ 7,, - - المجموعة

 شقيقة حدادة المحدودة

نفقات تتكبدها 

 1.٠٥9 36739 - - المجموعة

 زميلة زكا العالمية لتقنية المعلومات

نفقات تتكبدها 

 1.٧1٩ 36947 ٧٥0 773 المجموعة

     3,6199 ٥0.٧٠٩ 
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 مكافآت المديرين وموظفي اإلدارة العليا

 

 الموظفين / المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس اإلدارةتشمل اإلدارة الرئيسية 

 9132 901٨ 
   

 ٩٥9 36393 مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

 خالل السنة كما يلي: العليامكافآت موظفي اإلدارة 

 9132 901٨ 
   

 ٠.1٠1 76332 منافع قصيرة األجل

 991 914 مكافآت نهاية الخدمة

والذي يشمل الراتب األساسي والبدالت وغيرها  العليااإلجمالي الشهري المدفوع لموظفي اإلدارة  الراتبتشمل المزايا قصيرة األجل 

 من الحوافز.
 

 .تشمل مزايا ما بعد التوظيف تكلفة الخدمة الحالية لمخصصات نهاية الخدمة للموظفين
 

 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى -32
 

 9132 901٨ 
   

 9٥0٥٩٥ 6,39, مستحقةأعباء تمويلية 
 ٦10٧٠٥ 126293 مصروفات مستحقة

 ٨٩0٧٠٥ 926473 مستحق لمساهمي شركة تابعة *
 ٨٩019٦ 726773 دفعات مقدمة من العمالء

 1901٨9 196349 إيرادات مفوترة بالزيادة عن أعمال منجزة
 1٦01٩1 336911 مخصص المطالبات القضائية

 1٧01٦1 336337 أخرى
   

 97769,9 11901٠٧ 
 

شركة سولت سيهازالي المسان والكتريمكانك سان وتيك اي يتمثل االلتزام في المبالغ المسددة لحقوق الملكية غير المسيطرة في * 

من صافي الربح للمساهمين  %٩0بموجب اتفاقية شراء األسهم من قبل ماس كابلو. وفقا  لتلك االتفاقية، يجب على ماس كابلو دفع  ،اس

. بالرغم من ذلك، ففي حال عدم تحقق أرباح خالل الفترة المذكورة، تلتزم 901٠في إليمسان سالت حتى السنة المنتهية في ديسمبر 

وسنة  901٥مليون دوالر أمريكي في نهاية كل من سنة  ٥م ومبلغ 901٠مليون دوالر أمريكي في سنة  1٠.9٥٦ماس كابلو بدفع 

سولت سيهازالي المسان والكتريمكانك سان ، لم تدفع الشركة أي ا من تلك المبالغ إلى مساهمي 901٩ديسمبر  11. كما في 901٦

 .وتيك اي اس

 

 إلتزامات منافع الموظفين -91

 

 9132 901٨ 
   

 ٥٦,9٦٩ 7767,7 يناير 1الرصيد في 
 ٨0٠٥٦ 64,3, المحمل على األرباح والخسائر للسنة

 (1٥.٦٠٩) (9,794) خالل السنةالمدفوع 
 (9011٥) - تعديالت ناتجة عن إستبعاد شركة تابعة  

 (9.9٧٧) 36341 المحمل على الدخل الشامل االخر
   
 3761,9 ٠٦٠.٠٠  

 (9,900) (9,911) التزام منافع الموظفينمدفوعات مقدمة على حساب 
 3963,9 ٠909٦٠ 
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جراء التقييم اإلكتواري باستخدام وحدة االئتمان المتوقعة، وكانت االفتراضات الرئيسية المستخدمة ألغراض اإلكتواري هي إتم 

 باإلضافة الى معدل دوران الموظفين.، معدل الخصم بنسبة ومعدل الزيادة في الرواتب
 

 9132 901٨ 
   

 ٪٠.9٥ 95931 معدل الخصم 
 ٪٠.9٥ 95931 البعيدزيادة الرواتب على المدى 

 
 

 رأس المال  -93
 

 11.0٦1.٠0٦)  901٩ ديسمبر 11ريال سعودي للحصة كما  10حصة بقيمة  11.0٦1.٠0٦إن رأس مال الشركة مكون من 

 .(901٨ديسمبر  11 حصة كما في

 

مليون ريال سعودي  1٥٥.٨٩بمبلغ  هاس مالأتخفيض رقامت الشركة ب 901٧ يونيو ٠بتاريخ وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر 

 ٠0.٠11.٠1٠ت قيمة الحصص وعليه أصبحبعد موافقة هيئة السوق المالية  ،3: 9537عدد األسهم بنسبة تخفيضوذلك من خالل 

 .901٧ديسمبر  11للحصة كما في  سعوديريال   10بقيمة  حصة،

 

مليون ريال سعودي  9٩1.٥بمبلغ  هاس مالأتخفيض رقامت الشركة ب 901٨اغسطس  9وفقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر بتاريخ 

 11.0٦1.٠0٦ت قيمة الحصص وعليه أصبحبعد موافقة هيئة السوق المالية ، 1:1.1٨بنسبة  عدد األسهم تخفيضوذلك من خالل 

 .(901٨ديسمبر  11 حصة كما في 11.0٦1.٠0٦) 901٩ديسمبر  11للحصة كما في  سعوديريال  10بقيمة  حصة

 

، أوصى مجلس إدارة الشركة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق إصدار  (م 901٩أبريل  ٧الموافق ) هـ  1٠٠0شعبان  9في 

ريال لكل سهم . تمت الموافقة على طلب الشركة  10سهم بقيمة  9٥.000.000مليون ريال بإصدار  9٥0حقوق بقيمة إجمالية 

باإلجماع من قبل مساهمي الشركة ، وتم تقديمه بعد ذلك واعتماده  901٩ديسمبر  9لزيادة رأس المال من قبل هيئة سوق المال في 

ا لعدم استكمال اإلجراءات القانونية 901٩ديسمبر  11في الجمعية العامة غير العادية المنعقدة في   في نهاية السنة. ومع ذلك ، نظر 

 10سهم بسعر  1100٦10٠0٦ريال سعودي يتكون من  1100٦1٠00٦0، بقي رأس مال الشركة عند  901٩ديسمبر  11كما في 

 ال سعودي لكل سهم.ري

 

 احتياطي القيمة العادلة -99
 

لحركة في اان غير المحققة الناتجة عن القيمة العادلة للمشتقات.  األرباحو)الخسائر( ل رئيسي يمثل احتياطي القيمة العادلة بشك

 ديسمبر: 11احتياطي القيمة العادلة كما في 
 

 9132 901٨ 
   

 (11.٦٥0) 239 يناير 1
ات للشركة والشرك بالتحوطألرباح غير المحققة المتعلقة )الخسائر( اصافي الحركة في 

 (٠.٥٨٨) (76724) التابعة لها
 1٧.1٩٦ 761,3 ةثمرمن األسهم المست بالتحوطغير المحققة المتعلقة )الخسائر( صافي الحركة في األرباح 

   

 19.٦0٨ (319) تسويات القيمة العادلة
   

 ٩٥٨ ,99 ديسمبر 13 الرصيد في

 

 

 

 



  الكابالت السعودية  شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 9132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 
 

- 1٥ - 

 إداريةمصاريف عمومية و -91
 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 9132 901٨ 

 1٩.٥9٦ 176113 رواتب ومزايا موظفين
 ٨.19٧ 46119 أتعاب مهنية

 19.0٠٥ 36373 استهالكات واطفاءات 

 1.٠9٦ 439 رسوم بنكية
 9.٠٥٦ 96137 إصالحات وصيانة

 1.٧٦٧ 3,,36 مصروفات شحن وتنقالت
 1.1٥٠ ,23 إيجار وتأمين

 1.٦٥1 ,3613 منافع 
 ٧1 37 تدريب

 10٠ 343 طباعة وقرطاسية وإعالنات
 ٨.111 36,34 أخرى

   
 33,1,2 ٧٦,٨٠0 

 
 توزيعمصاريف بيع و -97

 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 9132 901٨ 
   

  110٧٨٨  6412, رواتب ومزايا موظفين
  1٥0٧٨1  61,1, وتنقالتشحن وتأمين 

  ٩٨  934 إصالح وصيانة
  ٠9  76993 استهالكات

  91٠  - ايجارات
  ٩٧  319 منافع 

  1٩  94 طباعة وقرطاسية وإعالنات
  ٧011٩  37,,9 أخرى

   
 91693, 1٥0٠90 

 

 صافي، بالإيرادات أخرى -93
 

 ديسمبر 13للسنة المنتهية في  

 9132 901٨ 
   

  1٠٠  (237)  ناتجة عن تعامالت بالعمالت األجنبية أرباح)خسائر( / 
  99٨0٨9٧  346,14 أرباح ناتجة عن إعادة هيكلة إلتزامات و قروض مع بنوك تجارية  

  ٠,٧٠٨  - عكس مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
    -  736194 مخصصات إنتفى الغرض منها 

 - 16911 إيراد من خدمات مشتركة
 (٥,٨90)  16493 )خسائر( أخرىإيرادات / 

   

 ,96,19 99٨00٩٩  

 للسهم ربحية -,9
  

وصافي الخسارة  من العمليات التشغيلية الخسارةبقسمة  901٨و 901٩ديسمبر  11تم احتساب ربح السهم للسنوات المنتهية في 

 .(سهم 100٧٦9: 901٨)  سهم 1100٦1وبلغ عددها  ، لكل سنة على متوسط عدد األسهم القائمة خالل هذه السنوات
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 اإللتزامات واإلرتباطات المحتملة -94
 

 فيما يلي اإللتزامات واإلرتباطات المحتملة:

  9132 901٨ 
   

  1٦٧0111  34361,9 وضمانات رهن عقاري
 ٩1001٦ 426391 أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء معادن

 ٥٠0٨٠٩ 776711 العقود وضمانات مناقصاتإلتزامات محتملة بشأن ضمانات تنفيذ 
 ٠0999 16419 إلتزامات رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها

 

بتقديم  األم ركةالشأيضا  إضافة إلى الضمانات المقدمة فيما يتعلق بالتسهيالت البنكية الممنوحة لبعض الشركات التابعة، فقد قامت 

 .تعهدات لمساندة تلك الشركات التابعة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها

    

 المعلومات القطاعية -99
 

 قطاع األعمال:
 

 لدى المجموعة القطاعات التشغيلية التالية:

 بيع البضائع المصنعة -
 .مشروعات االتصاالت والطاقة الجاهزة )على أساس العقود( -

 

 الرئيسية قطاعات األعمال في الداخلية اإلداريةالتقارير  أساس هذه تشكل

 

 اإلجمالي إيرادات العقود مبيعات البضاعة 
 9132 901٨ 9132 901٨ 9132 901٨ 
       

 101٩٦0٥٩0  ,36974631 1٨٦0٨0٩  3996331  1090٩0٧٨1 ,361,3679 الموجودات
  1091٠0٧٩1 363336443 ٧٠0٠٨0  1316232 101٦00111 9736939 المطلوبات

 ٨٦٥0091  1936947   ٦10٨00   926293  ٨010991 9236992 اإليراداتصافي 
 (٦90٩٥9) (36913,) (11٩) 26997 (٦90٨11) (436133) الربح /( الخسارةصافي )

 

 المعلومات الجغرافية:
 

إن المعلومات المالية المختارة يتم  .وتركياتتم عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة 

 عرضها جغرافيا  كما يلي:
 

 اإلجمالي أخرى تركيا اإلمارات العربية المتحدة المملكة العربية السعودية 9132
      

 ,36974631 399  1,96911  4,,1,6  9796733  الموجودات
 363336443 41  11,6923  369,1 ,27,,97 المطلوبات

  1936947  -  9,6934  6123,  ,1796,9  اإليراداتصافي 
 (36913,) - (936233)  36111 (736991) الربح /( الخسارةصافي )

      
901٨      

      
 1.1٩٦.٥٩0 - ٠10.٠99 91.٧٦٨ ٩٦9.٠00 الموجودات
  1.91٠.٧٩1 - 110.1٨٩ 9.9٩9 ٩09.119 المطلوبات

 ٨٦٥.091 - 1٦1.09٨ ٧٦.٧0٥ ٦9٥.9٩0 صافي اإليرادات
 (٦9.٩٥9) - (٧٥.٨٦1) (1.٧11) 1٠.٦9٠ الربح /( الخسارةصافي )

 



  الكابالت السعودية  شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 9132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 
 

- 1٧ - 

 مار في شركة تابعةثاستبعاد است -92
 

 (دميرير كابلو تسيسليري ساناي وتيجارات أنونيم شيركاتيقررت شركة الكابالت السعودية بيع واحدة من الشركات التابعة لها )

، فيما يلي 901٨اغسطس  11تم بيع الشركة التابعة بتاريخ  .901٨يوليو  19المنعقد في  اإلدارةوفقا لقرار مجلس  في تركيا

 تفاصيل عملية بيع الشركة التابعة:
 

  901٨ 
 9٥0,19٥ عملية البيع  المبلغ المتفق عليه في

 111 من عملية البيعإلتزامات محتملة 
 9٥0,9٥٨ المبلغ المتفق عليه في عملية البيع

  

 (1٨٥,٧9٨) بتاريخ االستبعاد القيمة الحالية لصافي األصول المباعة
  

 ٦٠,٥10 الربح من االستبعاد قبل ضريبة الدخل 
  

 (1٧,9٥0) ضريبة الدخل 
  

 ٠٧,9٨0 صافي الربح من االستبعاد

 دوات المالية لأل إدارة المخاطر -11
 

 االئتمان ومخاطر السيولة ومخاطر أسعار السوق.تتعرض أنشطة المجموعة لمخاطر مالية متنوعة مثل مخاطر 
 

 مخاطر االئتمان (أ

 تتعرض .مالية لخسطططارة اآلخر الطرف تكبد إلى يؤدي مما بالتزاماته الوفاء على ما طرف مقدرة عدم االئتمان مخاطر تمثل
 العالقة ذات األطراف من المسطططططتحقة والمبالغ التجارية المدينة والذمم البنكية أرصطططططدتها على االئتمان لمخاطر المجموعة

 :يلي كما والحجوزات المدينة
 

901٨ 9132  
   

 نقد لدى البنك  36273 1٠0٧٧9
ومدينون آخرون ومطلوب من اطراف ذات عالقة ذمم مدينة 1136379 ٧11,٠90  
 حجوزات مدينة 2,6134 ٩٩.٨٩1

   
٥1٥.1٧٠ 7146317  

 

 مخاطر العمالت األجنبية (ب
 

األجنبية هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسططتقبلية لألداة المالية بسططبب التغيرات في أسططعار مخاطر العمالت 

صططرف العمالت األجنبية. تتعامل المجموعة بشططكل رئيسططي بالدوالر األمريكي والريال السططعودي. وحيث أن الريال السططعودي 

 جة بالريال السعودي ال تمثل مخاطر عملة أجنبية جوهرية.مرتبط بالدوالر األمريكي، فإن األرصدة المدر

 

 مخاطر أسعار السلع األساسية (ج
 

عداد موازنة سطططططنوية إن المجموعة عرضطططططة لتأثير تقلبات السطططططوق في أسطططططعار المدخالت المختلفة لإلنتاج. قامت المجموعة بإ

 إلدارة المخاطر.اسعار المدخالت  وتنبؤات دورية بما في ذلك تحليالت الحساسية فيما يتعلق بمختلف مستويات

 
 مخاطر معدل الفائدة (د

 

مخاطر معدل الفائدة هي مخاطر تقلب القيمة العادلة أو التدفقات النقدية المسطططتقبلية لألدوات المالية بسطططبب التغيرات في أسطططعار 

الفائدة في السطوق. إن تعرض المجموعة لمخاطر التغيرات في أسطعار الفائدة في السوق يتعلق بالدرجة األولى بالقروض طويلة 

تقوم المجموعة بإدارة تعرضطها لمخاطر أسطعار الفائدة من خالل مراقبة التحركات في أسططعار الفائدة  .ذات الفائدة المغيرةاألجل 

 بشكل مستمر.
 
 
 

 
 
 



  الكابالت السعودية  شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 9132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 
 

- 1٨ - 

 مخاطر السيولة  (ه
 

 تتمثل مخاطر السيولة في الصعوبات التي تواجهها منشأة ما في توفير األموال للوفاء بااللتزامات المتعلقة باألدوات المالية. يمكن
 االستحقاقات مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع موجودات مالية ما بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها. فيما يليأن تنتج 

 التعاقدية للمطلوبات المالية في نهاية السنة المالية. تم عرض المبالغ باإلجمالي وغير مخصومة وتتضمن مدفوعات الفائدة المقدرة.

 
 3أكثر من 

 سنوات
 3سنة إلى من  

 سنوات
 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة
 

  9132 ديسمبر 13 القيمة الدفترية
        

 مطلوبات مالية غير مشتقة       
 قروض قصيرة األجل 3,6197  3,6197  -  -

 قروض طويلة األجل ,73,612  146233  1496393  -
 أطراف ذات عالقةمطلوب إلى  3,6199  3,6199  -  -

 ذمم دائنة  9916199  9916199  -  -
        

-  1496393  1216171  4436397  
 

 3أكثر من 

 سنوات
 3من سنة إلى  

 سنوات
 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة
 

 9139ديسمبر  13 القيمة الدفترية
        

 مطلوبات مالية غير مشتقة       
-  -  ٠٩9.٥0   ٠٩9.٥0  قروض قصيرة األجل 

 قروض طويلة األجل 1٧90011  1٧1.1٨٨  1٨10٦٥٨  -
 أطراف ذات عالقةمطلوب إلى  ٧٠٩,٥0  ٧٠٩,٥0  -  -

 ذمم دائنة  9٧٦0٥٧٠  9٧٦0٥٧٠  -  -
        

-  1٨10٥٦٦  ٦٥٨01٧٠٩  ٨٨0٨٠٦  
        

 3أكثر من 

 سنوات
 3من سنة إلى  

 سنوات
 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة
 

الدفتريةالقيمة    9132ديسمبر  13 
        

 مطلوبات مالية مشتقة       
 عقود صرف آجلة -  -  -  -
        
-  -  -  -  

 

 

 3أكثر من 

 سنوات
 3من سنة إلى  

 سنوات
 عند الطلب أو 

 أقل من سنة واحدة
 

  9139 ديسمبر 13 القيمة الدفترية
        

 مطلوبات مالية مشتقة       
 عقود صرف آجلة 10٦٥٩  10٦٥٩  -  -
        
-  -  10٦٥٩  10٦٥٩  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  الكابالت السعودية  شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 9132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 
 

- 1٩ - 

 لألدوات المالية   ةالقيمة العادلقياس  -13
 

دلة. ايظهر الجدول أدناه القيم الدفترية والقيم العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها في تسلسل القيمة الع

معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية التي ال تقاس بالقيمة العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب وهي ال تشمل 

 القيمة العادلة بصورة معقولة.

 

 القيمة العادلة القيمة الدفترية 

 
 التكلفة المطفأة 

القيمة 

 العادلة 
المستوى 

(3) 
المستوى 

(9) 
المستوى 

 اإلجمالي (1)
       

       9132ديسمبر  13
       

       موجودات مالية 
       

 - - - - -   461,7 النقد وما في حكمه
موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة 

 73 - 73 - 73 - من خالل الدخل الشامل االخر
 96411 - 96411 - 96411 - ادوات مالية مشتقة
 - - - - - 2,6134 حجوزات مدينة

ومدينون آخرون ومطلوب  ذمم مدينة

        - - - - - 1136379 من أطراف ذات عالقة
 7196,91 96479 - 96479 - 96479 

       
              مطلوبات مالية

 - - - - - 9916199 ذمم دائنة  
 - - - - - 3,6199 أطراف ذات عالقةمطلوب إلى 

 - - - - - 3,6197 قروض قصيرة األجل
 - - - - - ,73,612 قروض طويلة األجل

       
 4436397 - - - - - 

       

       9139ديسمبر  13
       

       موجودات مالية 
       

 - - - - - 1٥,٠٨٨ النقد وما في حكمه
موجودات مالية تقاس بالقيمة العادلة 

 ٠٥ - ٠٥ - ٠٥ - من خالل الدخل الشامل االخر
 - - - - - ٩٩.٨٩1 حجوزات مدينة

ذمم مدينة ومدينون آخرون ومطلوب 

        - - - - - ٠90.٧11 من أطراف ذات عالقة
 ٥1٦.0٩0 ٠٥ - ٠٥ - ٠٥ 

       
 مطلوبات مالية 

      
       

 - - - - - 9٧٦.٥٧٠ ذمم دائنة 
 10٦٥٩ - 10٦٥٩ - 10٦٥٩ - ادوات مالية مشتقة

 - - - - - ٥0.٧٠٩ أطراف ذات عالقةمطلوب إلى 
 - - - - - ٥0.٠٩9 قروض قصيرة األجل
011.1٧9 قروض طويلة األجل  - - - - - 

       
 ٧٠٩.٨٠٦ 10٦٥٩ - 10٦٥٩ - 10٦٥٩ 

 

 

 

 



  الكابالت السعودية  شركة

 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 9132 ديسمبر 13للسنة المنتهية في 

 )بآالف الرياالت السعودية( 
 

 
 

- ٠0 - 

 أحداث الحقة -19
 

    مليون ريال سعودي ، حيث  9٥0زيادة رأس المال بإصدار حقوق بقيمة أنهت الشركة إجراءات ، 901٩ديسمبر  11ا إلى الحق

لى إ ليصبح رأس المال بعد الزيادة. بعد استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية ، 9090فبراير  90تم إيداع اإليرادات للشركة في 

 .سهم 1٦،0٦1،٠0٦ريال سعودي تتكون من  0٦0،٦1٠،1٦0
 

 ماس كابلو ياتيريم بشأن النزاع بين  901٥/1٦٦، في القضية رقم.  9090يناير  91ريخ خالل جلسة المحكمة المنعقدة بتا

لحكم النهائي تم تقديم ا المسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أي اسوالمساهمين األقلية في  وتيجارات أنونيم شيركاتي

 يم شيركاتيماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونئم المالية لشركة القواتضمنت . ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتيلصالح 
ا أمريكي ا يتعلق بقضية المطالبة القانونية المذكورة. حتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، لم تصدر  910٩110٠9٧مبلغ ا قدره  دوالر 

 .المالية قوائماللم تكن هناك أحداث مادية أخرى بعد تاريخ إعداد التقرير يتم اإلفصاح عنها في والمحكمة قرارا  يتعلق بهذه القضية. 
 

  ( وانتشر عبر مناطق جغرافية متعددة، مما تسبب في 1٩-كوفيد م، تأكَّد ظهور فيروس كورونا المستجد )9090في مطلع سنة

ير غ للقوائم المالية الموحدةجموعة أن هذا التفشي حدث الحق اضطراب في األنشطة التجارية والنشاط االقتصادي. وتعتبر الم

قابل للتعديل. وفي هذه المرحلة المبكرة، تقوم المجموعة بتقييم أي تأثير محتمل.  وستواصل اإلدارة والمكلفون بالحوكمة مراقبة 

ا بمجرد توافر المزيد من المعلومات. وقد تتطلب التغييرات في الظروف إفصاحات  الوضع وإحاطة جميع أصحاب المصلحة علم 

 .م 9090الالحقة في السنة المالية محسنة أو إثبات تعديالت في القوائم المالية األولية الموحدة المختصرة للمجموعة للفترات 

 
 أرقام المقارنة -11

 
 .السنة الحاليةلتتماشى مع أرقام 901٨  ديسمبر 11ة المالية المنتهية في بعض أرقام المقارنة للسن تبويبتم إعادة 

 

 إعتماد القوائم المالية الموحدة -17
 

 . (م9090مارس  10 الموافق( هـ1٠٠1شعبان  ٦خ اعتمدت هذه القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاري


