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  مقدمة

لقد فحصنا قائمة المركز المالي األولية الموحدة الموجزة المرفقة لشركة الكابالت السعودية )شركة مساهمة 
والقوائم م،  2020يونيو    30سعودية( )"الشركة"( والشركات التابعة لها )يُشار إليهم جميعا بـ "المجموعة"( كما في  

امل اآلخر لفترة الثالثة أشهر والستة أشهر المنتهية في ذلك للربح أو الخسارة والدخل الشاألولية الموحدة الموجزة  
لتغيرات في حقوق الملكية والتدفقات النقدية لفترة الستة أشهر المنتهية األولية الموحدة الموجزة لالتاريخ، والقوائم 

سؤولة عن في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاسبية واإليضاحات التفسيرية األخرى. إن اإلدارة هي الم
(، "التقرير المالي 34اعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا هي ابداء استنتاج حول هذه القوائم المالية األولية األولي" 
 ذي قمنا به.الموحدة الموجزة بناًء على الفحص ال

 
 نطاق الفحص

( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من 2410تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص )
قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص القوائم المالية األولية على توجيه 

لى المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية وإجراءات فحص استفسارات بشكل أساسي إ
أخرى. إن الفحص هو إلى حد كبير أقل نطاقاً من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة المعتمدة في 

ننا سنكون على علم بكافة األمور الهامة  المملكة العربية السعودية، وبالتالي فهو ال يمكنّنا من الحصول على تأكيد بأ
 التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وبناًء عليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

  
 عدم تأكد جوهري متعلق بمبدأ االستمرارية

عة تكبدت صافي حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة ومفاده أن المجمو 5-2نلفت االنتباه إلى اإليضاح 
م ومنذ ذلك التاريخ 2020يونيو    30مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر المنتهية في    59.96خسارة بمبلغ  

هذه األحداث تشير  مليون لاير سعودي.    20.64تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  
تأكد جوهري قد يلقى بظالل من الشك الكبير حول قدرة المجموعة أو الظروف بجانب أمور أخرى إلى وجود عدم  

 على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية. إن رأينا غير معدل بخصوص هذا األمر.
 

 أمر آخر
م من قبل مراجع حسابات 2019ديسمبر    31لقد تم مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة عن السنة المنتهية في  

م. كما أن القوائم المالية األولية 2020مارس  30أبدى رأياً معدالً حول تلك القوائم المالية بتاريخ  آخر والذي
م وفترة الستة أشهر المنتهية في 2020مارس    31الموحدة الموجزة للمجموعة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في  

دى استنتاجاً معدالً حول تلك القوائم المالية م قد تم فحصها من قبل مراجع حسابات آخر والذي أب2019يونيو  30
  م على التوالي.2019يوليو  25م و2020يونيو  17بتاريخ 
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 التنظيم واألنشطةــ 1

 
هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية ية )"الشركة" أو "الشركة األم"( سعودابالت الشركة الك

 م(.1976أبريل    27هـ )الموافق  1396الثاني  ربيع   27بتاريخ   4030009931السعودية بموجب السجل التجاري  
وتوريد الكابالت الكهربائية وكابالت تتمثل أنشطة المجموعة )"الشركة األم" و "شركاتها التابعة"( في مجال تصنيع 

البالستيكية والبكرات الخشبية والمنتجات المتعلقة بها. كما تزاول المجموعة  االتصاالت والقضبان النحاسية واللدائن
كابالت والمنتجات اإللكترونية ومنتجات تقنية المعلومات ولوازمها نشاطها في مقاوالت وتجارة وتوزيع وتزويد ال

  .  التكميلية
 

 يقع المركز الرئيسي للشركة األم في العنوان التالي:
 

 شركة الكابالت السعودية
 ،4403ص ب 

 ،21491جدة 
 المملكة العربية السعودية

 
 موجودات ومطلوبات ونتائج عمليات الشركات التابعة.على  الموجزة المرفقةتشتمل القوائم المالية األولية الموحدة 

 
 نسبة الملكية  بلد التأسيس ئيسية األنشطة الر اسم الشركة 

 كما في  كما في   
يونيو  30    

 م2020
ديسمبر  31

 م2019
 )مراجعة( )غير مراجعة(   محلي

شركة الكابالت السعودية للتسويق 
 المحدودة

الكهربائية  وبيع الكابالتشراء 
 والمنتجات المتعلقة بها

المملكة العربية  
 % 100 % 100 السعودية

اقة  مشاريع الطشركة ماس ل
 واالتصاالت المحدودة

مشاريع الطاقة الجاهزة  
 لالستخدام واالتصاالت

المملكة العربية  
 % 100 % 100 السعودية

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات 
 الكهربائية المحدودة

توزيع الطاقة الكهربائية خدمات 
 واالتصاالت

المملكة العربية  
 % 100 % 100 السعودية

     دولي
تيريم وتيجارات أنونيم بلو ياماس كا

 شيركاتي
شركة قابضة )سابقاً شركة  

 % 100 % 100  تركيا ماس القابضة(
شركة ماس انترناشيونال ترادينج 

 % 100 % 100 ايرلندا التجارة الدولية  المحدودة )ال تمارس نشاط(*
شركة الكابالت السعودية )اإلمارات 

 العربية المتحدة(
لمتعلقة بيع الكابالت والمنتجات ا

 بها
االمارات العربية 

 % 100 % 100 المتحدة
المسان سولت سيهازالي 

 والكتريمكانك سان وتيك أيه أس
تصنيع وتوريد العدد االلكترونية 

 % 94 % 94 تركيا والبضائع
المسان متالورجي و مكايني سان 

 وتيك اس ايه
تصنيع وتوريد العدد االلكترونية 

 % 100 % 100 تركيا والبضائع
 % 100 % 100 سيشيل شركة قابضة  قابضة المحدودة* فن الفيرهي

 % 100 % 100 مالطا شركة قابضة  كابالت القابضة المحدودة*
 % 100 % 100 تركيا شركة قابضة  جوزو جايريمينكول أنونيم شيركاتي*
 % 100 % 100 تركيا شركة قابضة  فاليتا جايريمينكول أنونيم شيركاتي*
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 ة()تتم التنظيم واألنشطةــ 1
 

 يونيو، لدى المجموعة استثمارات في منشآت محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية على النحو التالي: 30كما في 
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية اسم الشركة
 كما في  كما في   
يونيو  30    

 م 2020
ديسمبر  31

 م 2019
 )مراجعة( مراجعة()غير    

ميدال كابلز  شركة
 إل إللمحدودة دبليو ا

والمنتجات  الموصالت
 المتعلقة بها

 مملكة البحرين
50% 50% 

زكا العالمية لتقنية  شركة
 المعلومات

أنظمة المعلومات  تطبيق
 وخدمات الشبكات

المملكة العربية 
 %25 %25 السعودية

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

 
 أساس اإلعدادــ 2
 
 بيان االلتزام 2-1

 
( "التقرير المالي األولي" 34تم إعداد هذه القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة وفقاً لمعيار المحاسبة الدولي )

لمحاسبين والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية لالمعتمد في المملكة العربية السعودية 
 القانونيين.

 
المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الكاملة،   الموجزة جميعال تتضمن هذه القوائم المالية األولية الموحدة  

 م.2019ديسمبر  31وعة كما في ويجب قراءتها جنبًا إلى جنب القوائم المالية الموحدة السنوية للمجم
 

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

ة مع القوائم المالية الموحدة التقديرات. األحكام والتقديرات واالفتراضات الجوهرية متوافقالنتائج الفعلية عن تلك 
 م.2019ديسمبر  31منتهية في السنوية للمجموعة عن السنة ال

  
 أساس القياس 2-2

 
اق المحاسبي تم اعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحق

لخدمة للموظفين، حيث يتم استخدام االحتسابات الحالية للقيمة ية انها  اجل منافع ومبدأ االستمرارية، وهي معدلة من  
 ، واالستثمارات في الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة التي يتم تطبيق طريقة حقوق الملكية عليها.  االكتوارية

 
 عملة التشغيل والعرض 2-3

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

 للمجموعة.
 
 المحاسبية الهامةملخص السياسات  2-4
 
المجموعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة مع تلك  المتبعة منتتماشى السياسات المحاسبية  

 م. 2019ديسمبر  31في  السنوية للمجموعة للسنة المنتهية المالية الموحدة المتبعة في إعداد القوائم 
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 )تتمة( أساس اإلعدادــ 2
 
 األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-5
 

يتطلب إعداد القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على 
صرح عنها واالفصاحات المرفقة.  فيما يلي مبالغ اإليرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات الم

ية األخرى لعدم التأكد من التقديرات في االفتراضات الرئيسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية والمصادر الرئيس
تاريخ قائمة التقرير المالي التي قد تؤدي إلى مخاطر جوهرية قد تتسبب في تعديالت هامة على القيم الدفترية 

طلوبات في الفترة المالية الالحقة كما هو مفصح عنهال في القوائم المالية الموحدة السنوية للسنة للموجودات والم
 م. 2019ديسمبر  31 المنتهية في

 
 (19تأثير فيروس كورونا الُمستََجد )كوفيد 

ره ( واقرت بانتشا19  م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي جائحة فيروس كورونا )كوفيد2020مارس    11في  
 ً . كما أن هذا االنتشار قد أثر على منطقة مجلس التعاون الخليجي بما في ذلك المملكة العربية السريع عالميا

السعودية. واتخذت أغلب الحكومات في جميع أنحاء العالم خطوات الحتواء انتشار الفيروس. قامت المملكة 
تماعي، وفرضت إغالق تعلق التباعد االجوأصدرت توجيهات ت العربية السعودية بشكل خاص بإغالق الحدود،

 ومنح تجول في جميع أنحاء المملكة. 
 

كما شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة خالل الفترة الحالية، وهذه التقلبات ليست فقط بسبب أزمة الطلب الناتجة 
في الكميات بسبب ازمة العرض  حيث أن االقتصادات العالمية اتجهت الى االغالق، ولكن أيضا 19عن كوفيد 

بقت الجائحة. تتضمن التأثيرات االقتصادية على المجموعة ـ والتي تتركز عملياتها بشكل كبير ضمن التي س
 اقتصاد يعتمد على البترول بصورة رئيسية ـ في ظل هذا الوباء وعدم التأكد من مدى استمراره وانتشاره:

 
ادر البشرية، لقيود على السفر وعدم توافر الكوواألنشطة االقتصادية الجوهرية واتوقف األعمال التجارية   •

 الخ؛
زيادة كبيرة في الضبابية االقتصادية من خالل ما نشهده من المزيد من تقلبات أسعار األصول وأسعار   •

 صرف العمالت والهبوط العام في أسعار الفائدة على مستوى العالم.
 ا القصوى.أن معظم الشركات ال تعمل بطاقته تحويل/استالم النقد حيث •

 
لقد دفع الوضع الراهن إدارة المجموعة إلى مراجعة أحكامها الجوهرية في تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة 
 وطرق االحتساب والمصادر الرئيسية للتقدير المطبقة على القوائم المالية الموحدة السنوية عن السنة المنتهية في

االقتصادي   والتأثير  األعمالالكلي ومدته على    ن التنبؤ بمدى التأثيروبما انه من الصعب اآل  .م 2019 رديسمب 31
جوانب عمليات وأعمال المجموعة بما في   جميع علىعلى المجموعة، قامت إدارة المجموعة بتنفيذ تقييم للتأثير 

ت إدارة التوريد والقيود على السفر وأسعار النفط والطلب على المنتجات ...الخ.  توصل سلسة مثل عوامل ذلك
ولية الموحدة الموجزة، أنه ال يتوجب عمل المجموعة إلى االستنتاج، كما في تاريخ اصدار هذه القوائم المالية األ

في المشتريات ووقت االنتاج مما أدى إال أن الشركة الحظت تأخيراً    .تغييرات على األحكام والتقديرات الرئيسية
 والتقديرات االفتراضات فيمستقبلي  تغير يؤديالحالي، يمكن أن  وفي ضوء عدم التيقن   .إلى تأخير الشحنات

ً على القيمة الدفترية للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات  إلى نتائج قد تتطلب تعديالً جوهريا
تأثير بناًء ن الوضع يتطور بشكل سريع مع حالة من عدم التيقن، ستستمر اإلدارة في تقييم الونظراً أل  .المستقبلية

 .على التطورات المستقبلية
 

 مبدأ االستمرارية
لدى شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي المملوكة بالكامل للمجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 

م، واعتباراً من ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات 2020يونيو  30من  مليون لاير سعودي اعتباراً  425,7
تعلق بقدرتها على مليون لاير سعودي وهو امر ي 139,7للشركة التابعة موجوداتها المتداولة بمبلغ المتداولة 

ح بتطبيق االستمرار في أعمالها لتأدية التزاماتها حال استحقاقها. أعدت المجموعة خطة أعمال شاملة وقمت بنجا
خطط سداد مستديمة مع المقرضين،  بعض عناصرها ومن بينها إعادة جدولة ترتيبات التمويل، والموافقة على

كة التابعة من خالل الوسائل القانونية وإعادة التفاوض مع وضمان وكذلك االستمرار في ضمان موجودات الشر
بتالي، تعتقد اإلدارة أن استخدام افتراض مبدأ  االطراف المقابلة لتعزيز الموقف التشغيلي للشركة التابعة.

 المالية للشركة التابعة مالئماً. اتمعلوماالستمرارية في اعداد ال
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 )تتمة( أساس اإلعدادــ 2
 
 )تتمة( األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 2-5
 

 )تتمة( مبدأ االستمرارية
 

مليون لاير سعودي خالل فترة الستة أشهر  59,96خسارة بمبلغ إضافة إلى ذلك، تكبدت المجموعة صافي 
وداتها م، واعتباراً من ذلك التاريخ تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موج2020يو يون 30المنتهية في 

مليون لاير سعودي. وبشكل مماثل للخطة على مستوى الشركة التابعة، طبقت اإلدارة  20,64المتداولة بمبلغ 
رأس المال من خالل رات متنوعة على مستوى المجموعة. تزامن مع ذلك التطبيق الناجح أيضاً زيادة في مباد

، وتحسين الطلبيات المتراكمة، (15)إيضاح  يحقوق االصدار، واتفاقية إعادة هيكلة التمويل مع بنك الراجح
راض مبدأ االستمرارية مالئماً وشروط أفضل مع العمالء مما ادى إلى تزويد اإلدارة على دليل كاف أن افت

 للمجموعة ككل.
 
 أساس التوحيدــ 3
 

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

 
 الشركات التابعة  3-1
 

لمجموعة مسيطرة على المنشأة، عندما تتعرض الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة. تعتبر ا
الحق في الحصول على عوائد متغيرة من مشاركتها مع المنشأة ولديها القدرة على التأثير على تلك أو يكون لديها  

 ة. ولتحديد تعريف السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية:العوائد من خالل تحكمها في المنشأ
 

 شأة؛ة نفوذ على المنأن يكون للمجموع ( 1
 التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من ارتباطها بالمنشأة؛ و ( 2
 دها.أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائ ( 3

 
ة المستثمر فيها من عدمه وذلك تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشرك

 صر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.عندما تشير الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عن
 

تاريخ التوقف عن السيطرة. إن نتائج الشركات  السيطرة إلىيتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ بداية 
لفترة ــ إن وجدت ــ يتم إدراجها في قائمة الدخل األولية الموحّدة الموجزة من التابعة المقتناة أو المباعة خالل ا

 ا هو مالئم.ريخ االقتناء أو حتى تاريخ البيع ـــ حسب متا
 
 االستثمار في شركات زميلة ومنشآت مسيطر عليها بشكل مشترك 3-2
 

 استثمارات في شركات زميلة.  تتضمن حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصة في
تثمارات في الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهرياً. يتم مبدئياً تسجيل االس

الشركات الزميلة بالتكلفة وتحتسب بعد ذلك وفقاً لطريقة حقوق الملكية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي 
 بالقيمة المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل. األولية الموحّدة الموجزة 

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

 حقها في موجوداتها والتزاماتها والمطلوبات.
 

ً لطريق يرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة من  ة حقوق الملكية التكلفة زائداً تغتمثل القيمة المحتسبة وفقا
النتائج واالحتياطيات والمكاسب/ )الخسائر( المتراكمة( على أساس صافي موجودات الشركة الزميلة )الحصة من  

 آخر معلومات مالية متوفرة( ناقصاً االنخفاض في القيمة ــ إن وجد.
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 تتمة() أساس التوحيدــ 3
 )تتمة( مشترك بشكل عليها مسيطر ومنشآت زميلة شركات في االستثمار 3-2
 

المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة إضافية النخفاض بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر 
أي دليل  القيمة على استثمارها في الشركة الزميلة. وتحدد المجموعة في كل تاريخ تقرير مالي ما إذا كان هناك

موضوعي يدل على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة قيمة  
فاض على أنه الفرق بين القيمة الممكن استردادها من الشركة الزميلة والقيمة الدفترية وتقوم بإدراج المبلغ االنخ

 ألولية الموحّدة الموجزة.في قائمة الربح أو الخسارة ا )الخسارة( في الشركة الزميلة" / ضمن "الحصة في الدخل
 

يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من   إن خسارة االنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً فيما
األولية خالل قائمة الدخل األولية الموحّدة الموجزة بحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي 

ً لطريقة حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أ و الموحّدة الموجزة بقيمتها المحتسبة وفقا
 القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.

 
يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة 

 كات الزميلة.في الشر
 
 المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  -4

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

م باستثناء تطبيق 2019بر ديسم 31إعداد القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 
ق المبكر ألي معايير أو . لم تقم المجموعة بالتطبي2020يناير  1المعايير الجديدة السارية اعتباراً من 

تفسيرات أو تعديالت أخرى صدرت ولكن لم تدخل حيز التنفيذ. هناك العديد من التعديالت والتفسيرات 
ها تأثير على القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة م، ولكن ليس ل2020التي تنطبق ألول مرة في سنة 

 للمجموعة.
 

 (: "تعريف العمل التجاري"3المالي ) تعديالت على المعيار الدولي للتقرير
( توضح أنه كي يتم اعتبار األعمال أعماالً يجب أن 3التعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )

، مدخالت وموجودات تشكل مع بعضها  أدنيجودات المتكاملة، كحد تتضمن مجموعة من األنشطة والمو
التعديالت أيضاً أن األعمال قد تتواجد دون أن تتضمن بشكل جوهري القدرة على إيجاد مخرجات. توضح  

جميع المدخالت واإلجراءات المطلوبة إليجاد المخرجات. ليس لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية 
حدة الموجزة للمجموعة، ولكن قد يكون لها تأثير على المجموعة فيما إذا دخلت المجموعة األولية المو

 جميع أعمال.طرفاً في عمليات ت
 

( والمعيار الدولي 9( والمعيار الدولي للتقرير المالي )7تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
 (: "إعادة هيكلة سعر الفائدة "39للتقرير المالي )

راف ( "القوائم المالية": االعت39( ومعيار المحاسبة الدولي )9تعديالت على المعيار الدولي للتقرير المالي )
والقياس" عدداً من االعفاءات التي تنطبق على عالقات التحوط التي تأثرت بشكل مباشر بتعديل مؤشر 

لى عدم تيقن حيال زمن ومبلغ التدفقات سعر الفائدة المرجعي. تتأثر عالقة التحوط في حال أن التعديل أدى إ
 النقدية التي تقوم على مرجعية للبند المتحوط له او اداة التحوط.

 

 ال يوجد للتعديالت أي أثر على القوائم المالية االولية الموحدة الموجزة للمجموعة.
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 )تتمة(المعايير والتفسيرات والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  -4
 

 (: "تعريف المعلومات الجوهرية"8( ومعيار المحاسبة الدولي )1معيار المحاسبة الدولي )التعديالت على 
يؤثر حذفها أو إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن جديداً “أن المعلومات تكون جوهرية تقدم التعديالت تعريفاً 

سيون للقوائم المالية المعدة لغرض عام وذلك تحريفها أو حجبها على القرارات التي يتخذها المستخدمون الرئي
 والتي توفر معلومات مالية عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالية."على أساس تلك القوائم المالية، 

 

جم المعلومات، سواًء فردية أو مع معلومات أخرى وتوضح التعديالت أن الجوهرية تعتمد على طبيعة أو ح
جوهرياً إذا كان من المتوقع أن يؤثر بشكل معقول على  تحريف المعلوماتكون ضمن سياق القوائم المالية. ي

لموحدة الموجزة قرارات المستخدمين الرئيسيين. ال يوجد لهذه التعديالت تأثير على القوائم المالية األولية ا
 ع أن يكون لها تأثير على المجموعة مستقبالً.يتوق للمجموعة وال

 

 "19: امتياز اإليجار المتعلق بـ "كوفيد (16ولي للتقرير المالي )تعديالت على المعيار الد
"عقود اإليجار" من  16م، عدل مجلس معايير المحاسبة الدولية المعيار الدولي للتقرير المالي 2020في مايو 

حول تعديل عقود اإليجار إلى امتيازات  توجيهات-( 16جرين من تطبيق المعيار )خالل تقديم اعفاء المستأ
 . ال تنطبق التعديالت على المؤجرين.19باء كوفيد اإليجار الناتجة عن اآلثار المباشرة لو

 

 19كوسيلة عملية مساعدة، يمكن ان يختار المستأجر عدم تقييم ما إذا كانت امتيازات اإليجار المتعلقة بـ كوفيد   
للمحاسبة عن أي تغيير في دفعات  من المؤجر كتعديل لعقد اإليجار. يقوم المستأجر باستخدام هذا االختيار

بنفس طريقة المحاسبة عن أي تغيير بموجب المعيار  المتعلقة بامتيازات اإليجار  19اإليجار الناتجة عن كوفيد 
 (، في حال لم يكن التغيير تعديالً في عقد اإليجار.16الدولي للتقرير المالي )

 

بشكل مباشر وفقط في حال تحقق  19لناتجة عن كوفيد تنطبق الطريقة المساعدة فقط على امتيازات اإليجار ا
 يع الشروط التالية:جم

لعقد اإليجار، مساو بشكل جوهري أو أقل من   مقابل معدلدفعات اإليجار إلى  أن يؤدي التغير في •
 المقابل لعقد اإليجار الذي يسبق التغيير مباشرة؛

يونيو  30ت األصلية المستحقة أو قبل أن يكون تأثير أي تخفيض في دفعات اإليجار فقط على الدفعا •
 م، و2021

 اإليجار.عدم وجود تغيير جوهري على شروط واحكام عقد  •
 

يطبق المستأجرون الوسائل المساعدة بأثر رجعي، وإدراج التأثير المتراكم للتطبيق االولي للتعديل كتعديل على 
مقتضى الحال( في بداية فترة التقرير  بحسب-الرصيد االفتتاحي لألرباح المبقاة )او عنصر حقوق ملكية آخر 

 المالي السنوية التي تم تطبيق التعديل فيها.
 

المحاسبية،  السياسات-( 8)و( لمعيار المحاسبة الدولي ) 28المعلومات المطلوبة في الفقرة  ال يتوجب عرض
 التغيرات في التقديرات المحاسبية واألخطاء.

 

م. مع السماح بالتطبيق 2020يونيو    1نوية التي تبدأ في أو بعد  على الفترات المالية الس  المستأجر التعديليطبق  
 عديل تأثير على المجموعة.المبكر. ال يوجد لهذا الت

 

 خسارة السهمــ 5
م بقسمة الخسارة 2019يونيو    30م والفترة المنتهية في  2020يونيو    30تم احتساب خسارة السهم للفترة المنتهية في  

العمليات الرئيسية وصافي الخسارة لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. تم تعديل رقم   من
 خسارة السهم للسنة الماضية فيما يتعلق بتعديل حقوق االصدار.
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 االستثمارات في الشركات الزميلةــ 6
 
 :فيما يلي الحركة في االستثمارات في الشركات الزميلة 6-1
 

 
 المختصرة للشركة الزميلة كما يلي:المعلومات المالية  6-2
 

 
لعالمية لتقنية المعلومات بمبلغ ال شيء المجموعة القيمة الدفترية لالستثمار في شركة زكا اخفضت  6-3

 في السنوات السابقة.
 

 الممتلكات واآلالت والمعداتــ 7
 

 

 

 يونيو  30 
 م 2020

 )غير مراجعة(

ديسمبر  31
 م2019

 )مراجعة(
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 321,982  318,180  يناير 1كما في 
 395  (2,090) حصة المجموعة في )الخسائر( / الربح للسنة

   حصة المجموعة في صافي حركة خسائر غير محققة تتعلق 
 (4,197) 4,904  وطات التدفقات النقدية ومعامالت العمليات األجنبيةبتح

 ـــ        (6,787) توزيعات أرباح مستلمة
  ────────  ──────── 
  314,207  318,180 
 ═════════ ═════════ 

 بآالف الرياالت السعودية  
ة ميدال كابلز المحدودة  شــرك 

 دبليو إل إل
 صافي اإليرادات  المطلوبات الموجودات الملكية

 الخسارة
 ( 4,181) 1,219,219 877,759  1,504,455 % 50 م2020يونيو  30
 790 2,831,659 888,394  1,523,524 % 50 م2019ديسمبر  31

 يونيو 30 
 م 2020

 ديسمبر 31
  م2019 

 )مراجعة( )غير مراجعة(
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 393,380  330,415  القيمة الدفترية في بداية الفترة/ السنة
 1,670  566  إضافات خالل الفترة/ السنة

 (30,795) ـــ       تحويل موجودات غير ملموسة خالل الفترة / السنة
 (32) ـــ       استبعادات خالل الفترة/ السنة

 (33,808) (15,911) مخصص االستهالك المحمل للفترة/ للسنة
  ────────  ──────── 

 330,415  315,070  فترة/ السنةالقيمة الدفترية في نهاية ال
 ═════════ ═════════ 
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 الموجودات غير الملموسةــ 8
 

 
 الموجودات حق االستخدامــ 9

 

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

 
 
 
 
 

 يونيو 30 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 2,500  25,764  السنة / الفترة القيمة الدفترية في بداية 
 780  ـــ       السنة / ات خالل الفترة إضاف

 30,795  ـــ       تحويل من ممتلكات ومعدات
 (8,311) (1,906) اطفاء خالل الفترة/ السنة

  ────────  ──────── 
 25,764  23,858  القيمة الدفترية في نهاية الفترة/ السنة

 ═════════ ═════════ 

يونيو  30 
 م 2020

ديسمبر  31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 ـــ     8,966  في بداية السنة
 7,959  ـــ       قرير الماليتعديالت التحول إلى المعايير الدولية للت

تحويل من موجودات غير ملموسة في تاريخ تطبيق المعيار الدولي 
 1,007  ـــ       (، صافي16للتقرير المالي )

  ────────  ──────── 
  8,966  8,966 
  ────────  ──────── 

   االستهالك:

 ـــ       870  بداية السنةفي 
 870  364  استهالك للفترة / للسنة

  ────────  ──────── 
  1,234  870 
  ────────  ──────── 

 8,096  7,732  م2020يونيو  30في 
 ══════════ ══════════ 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م2020يونيو  30في 
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 )تتمة( الموجودات حق االستخدامــ 9
 

 اللتزامات عقود اإليجار والحركة خالل الفترة:فيما يلي القيمة الدفترية 
 

 

 التزامات عقود اإليجار:فيما يلي تصنيف 

 
 النقد وما في حكمهــ 10

 

 

 

 يونيو 30 
 م 2020

 برديسم 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 ـــ      8,504  في بداية السنة
 8,303  ـــ       تعديالت التحول إلى المعايير الدولية للتقرير المالي

 382  174   مخصص فائدة محملة للسنة
 865  654  عكس قيد التزامات عقود اإليجار

 (1,046) (873) دفعات التزامات عقود اإليجار خالل السنة
 ───────── ───────── 

 8,504  8,459  م2020يونيو  30في 
 ═════════ ═════════ 

 
 يونيو 30

 م 2020
 ديسمبر 31

 م2019
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 
بآالف الرياالت 

 وديةالسع
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 569  383  التزام عقود إيجار متداول
 7,935  8,076  التزام عقود إيجار غير متداول

 ───────── ───────── 
  8,459  8,504 
 ═════════ ═════════ 

 يونيو 30 
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
آالف الرياالت ب 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 1,119  1,118  نقد في الصندوق
 5,945  43,929  نقد لدى البنوك

 ───────── ───────── 

  45,047  7,064 
 ═════════ ═════════ 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م2020يونيو  30في 
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 الذمم المدينةــ 11

 

 
 فيما يلي الحركة في مخصص ديون مشكوك في تحصيلها:

 

 
 البضاعةــ 12

 

 

 يونيو 30 
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
الف الرياالت بآ 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 288,518  382,663  ذمم مدينة تجارية
 (149,564) (149,564) مخصص خسائر االئتمان المتوقعةناقصاً: 

  ────────  ──────── 
  233,099  138,954 
 ═════════ ═════════ 

 يونيو 30 
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
بآالف الرياالت  

 السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
   

 147,633  149,564  1يناير 
 1,931  ـــ       مخصص للسنة

  ────────  ──────── 
  149,564  149,564 
 ═════════ ═════════ 

 يونيو 30 
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
بآالف الرياالت  

 السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
   

 43,587  54,223  مواد خام
 37,490  43,163  بضائع تامة الصنع
 20,397  21,760  أعمال تحت التنفيذ

 39,515  32,770  قطع غيار وبكرات خشبية
  ────────  ──────── 
  151,916  140,989 

 (42,110) (42,544) ناقص: مخصص بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة
  ────────  ──────── 
  109,372  98,879 
 ═════════ ═════════ 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(إيضاحات حول القوائم 
 م2020يونيو  30في 
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 )تتمة( البضاعةــ 12

 
 فيما يلي الحركة في مخصص البضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة:

 

 
 رىالمدينة األخالمصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة ــ 13

 

 
 رأس المال وتوزيعات األرباحــ 14

 
س مال الشركة إدارة الشركة بزيادة في رأهـ(، اوصى مجلس  1440شعبان    2م )الموافق  2019ابريل    7بتاريخ  

سهم بقيمة  25,000,000مليون لاير سعودي من خالل اصدار  250من خالل حقوق اإلصدار بإجمالي مبلغ 
ديسمبر  2لاير سعودي للسهم الواحد. وافق هيئة السوق المالية على طلب الشركة في زيادة رأس المال في  10

 31لجمعية غير العادية العمومية المنعقدة في اإلجماع من المساهمين في ام، وتمت الموافقة على ذلك ب2019
م، ظل 2019ديسمبر  31م. مع ذلك، لم يتم استكمال اإلجراءات القانونية للسنة المنتهية في 2019ديسمبر 

م حيث يتكون من 2019ديسمبر  31لاير سعودي كما في  110,614,060رأسمال الشركة بمبلغ 
 .لاير سعوي للسهم 10بقيمة  سهم  11,061,406

 
مليون لاير سعودي وتم  250انهت الشركة اإلجراءات المتعلقة برأس المال من خالل حقوق اإلصدار بمبلغ 

م. بعد تحقيق المتطلبات النظامية، كانت الزيادة في رأسمال 2020فبراير    20إيداع المتحصالت لدى الشركة في  
 سهم. 360,061,406ي حيث تكون من لاير سعود 360,614,060الشركة بمبلغ 

 
 

 يونيو 30 
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 55,628  42,110 1يناير 
 ـــ       434 مخصص للسنة
 (13,518) ـــ       عكس مخصص

  ────────  ──────── 
 42,544  42,110 
 ═════════ ═════════ 

 يونيو 30  
 م 2020

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 77,170  41,192 مستحق القبض من مبيعات شركة تابعة 
 24,014  35,158 هوامش ربح وودائع 

 33,184  165,844 دفعات مقدمة للموردين
 ً  8,375  16,861 مصروفات مدفوعة مقدما

 10,457  9,118 ضريبة قيمة مضافة
 13,201  11,565 ذمم مدينة أخرى

  ────────  ──────── 
 279,738  166,401 
 ═════════ ═════════ 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 القروض البنكية وإعادة الهيكلة الماليةــ 15
 

واجنبية ومؤسسات مالية انمائية اخرى ذات مدد إستحقاقات  بنوك محليةلدى المجموعة عدة اتفاقيات تمويل مع 
قصيرة وطويلة األجل لتمويل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية. ترتب عليها جميعاً جميع معدالت 

 سعار الفائدة التجارية السائدة.ا
 

ً خالل سنة واحدة، أما القروض قصيرة اآلجل مضمونة بالتنازل عن الذمم المدينة  للمجموعة وتستحق تعاقديا
 القروض الخاصة بالشركات التابعة، فهي مضمونة بضمان الشركة.

 

 م مما يلي:2020يونيو  30تتكون القروض قصيرة األجل كما في 
  

 

 ويلة األجل مما يلي:تتكون القروض ط
 

 

 

 

 

 يونيو 30 
 م 2020 

 )غير مراجعة(

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة(
بآالف الرياالت  

 السعودية
الرياالت بآالف 

 السعودية
   

 16,076 2,176 بنوك محلية
 308  - مقرضي الشركات التابعة )خارج المملكة العربية السعودية(

  ────────  ──────── 
 2,176 16,384 
 ═════════ ═════════ 

 يونيو 30  
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 264,176 264,176 قروض معاد هيكلتها من بنوك تجارية
 44,630 39,320 مقرضي الشركات التابعة )خارج المملكة العربية السعودية(

 107,290 107,290 صندوق التنمية الصناعية السعوديقرض 
  ────────  ──────── 
 410,786 416,096 
  ────────  ──────── 

 (37,915) (50,646) الجزء المتداول من قروض طويلة األجل
  ────────  ──────── 

 378,181 360,140 الجزء غير المتداول من القروض طويل األجل
 ═════════ ═════════ 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 

  

 

22 

 

 )تتمة( القروض البنكية وإعادة الهيكلة المالية -15
 

مقرضين رئيسيين والتي تتطلب من ، أبرمت المجموعة اتفاقيات إعادة هيكلة مع أربعة 2016فبراير  23في 
المجموعة االلتزام بتعهدات إضافية وتسمح للمجموعة بإعادة هيكلة سداد ديونها على فترة سبع سنوات تنتهي 

وتخضع لبعض المتطلبات اإلضافية. بلغ مجموع الديون المعاد هيكلتها   2022دفعة نهائية في نهاية ديسمبر    بسداد
 مليون لاير سعودي. 85متضمنة تكاليف تمويل متراكمة بمبلغ مليون لاير سعودي  793مبلغ 

 

جنبية، واستخدام باإلضافة لذلك، وافقت المجموعة على استبعاد بعض الموجودات العقارية المحلية واأل
مليون لاير  172.93إعادة هيكلة تسهيالت المرابحة بمبلغ  باتفاقيةالمتحصالت لسداد المبالغ المستحقة المتعلقة 

دي. باإلضافة إلى ذلك، لن تقوم المجموعة برهن، أو إعطاء الحق في الحجز، أو تعهد أو أي عبء على سعو
 الحصول على موافقة من مؤسسات التمويل. ممتلكات المجموعة وإيراداتها وموجوداتها دون

 

ساس قيام م، ابرمت المجموعة اتفاقية تسوية نهائية مع بنك بي إن بي باريباس على أ2017أبريل  17في 
مليون  40مليون لاير سعودي. وبناًء على شروط االتفاقية المذكورة، وعند استالم مبلغ  40المجموعة بدفع مبلغ 

مليون لاير إلى  142ن بي باريباس، سيتم تخفيض قرض بنك بي إن بي باريباس من لاير سعودي من بنك بي إ
ة بعكس التزامها من خالل الربح او الخسارة بمبلغ مليون لاير سعودي. بناًء على ذلك، قامت المجموع 24.99

 مليون لاير سعودي. 77
 

التفاوض على "اتفاقية إطار عام إلعادة   م، تمكنت المجموعة من ابرام مزيد من العقود إلعادة 2017يونيو    11في  
لتأجيل سداد  هيكلة تتضمن تعديل وإعادة هيكلة من قبل البنوك المشاركة )باستثناء بنك بي ان بي باريباس(

القروض لفترات أخرى. وفقاً لشروط االتفاقية المذكورة، تقوم الشركة بزيادة رأسمالها من خالل إصدار األسهم 
م. يستحق سداد 2018يونيو  30 المذكورة بحلولمليون لاير سعودي من المتحصالت  188.38وتسوية مبلغ 

 30م حتى 2018ديسمبر  31ساط متساوية تبدأ من مليون لاير سعودي على أق 371.65المبلغ المتبقي وقدره 
 م.2022يونيو 

 

اري وبنك الجزيرة ويتم م، ابرمت المجموعة اتفاقية تسوية نهائية مع البنك األهلي التج2018ديسمبر  25في 
مليون لاير سعودي، مقابل حصولها على تنازل عن الرصيد  110بموجبها سداد شركة الكابالت السعودية مبلغ 

مليون لاير سعودي مستحق لهذه البنوك. بناًء على ذلك، قامت المجموعة بعكس التزامها من خالل  203بقيمة 
 الربح او الخسارة.

 
 نة بموجب سند ألمر ورهن جزء من ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة.التسهيالت القائمة مضمو

 
ية السعودي إلى اتفاق يؤجل فعلياً أغلب من توصلت المجموعة وصندوق التنمية الصناع2019ديسمبر  31في 

 مليون لاير سعودي. 107.29المستحقات بمبلغ 
 

، وهو آخر (5-2)انظر إيضاح    مع بنك الراجحيم، وقعت المجموعة اتفاقية إعادة هيكلة مالية  2020يونيو    1في  
مليون لاير سعودي على مجموعتين ويتم سدادها  264,18المقرضين لها من اجل هيكلة اضافية لدين قائم بمبلغ 

 ( سنوات وفترة سماح لمدة سنتين. 7على مدى )
 

ة وغير متداولة وتتكون لاير سعودي مصنفة ضمن مطلوبات متداول 39,3مجموع القيمة الدفترية للقروض مبلغ 
م وتم 2020م و2018من قروض من بنوك محلية تجارية متنوعة. تمت إعادة هيكلة جميع القروض خالل فترتي  

ضمونة من خالل رهن أرض مبنى تأجيلها على مدار فترة خمس سنوات من تاربخ توقيع االتفاقية.  القروض م
 مصنع اليمسان. 

 
 
 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 )تتمة( هيكلة الماليةالقروض البنكية وإعادة ال -15

 
 فيما يلي جدول سداد المبالغ األصلية وفقاً لشروط السداد وهامش الربح واستحقاق دفعها:

 
 سداد قرض  

 معاد هيكلته
صندوق التنمية 

 الصناعية السعودي
 مجموع 
 السداددفعات 

 بآالف الرياالت السعودية 
 166,580 2,000 164,580 خالل سنة واحدة

 63,512 30,000 33,512 سنتينبين سنة إلى 
 141,374 75,290 66,084 أكثر من سنتين

  ────────  ────────  ──────── 
 264,176 107,290 371,466 
 ═════════ ═════════ ══════════ 

 
 الزكاة وضريبة الدخلــ 16

 
 فيما يلي وضع الزكوي والضريبي لشركات المجموعة:

 
 شركة الكابالت السعودية

 
الهيئة العامة للزكاة والدخل )"الهيئة"( بإصدار ربط زكوي طالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي على الشركة قامت  
رار في م. اعترضت الشركة لكن لم يكن الق2004م إلى 2002مليون لاير سعودي للسنوات من  22بمبلغ 

مليون لاير سعودي مباشرة من   11صالحها. نتيجة لذلك تم صرف ضمان بنكي من بنك بي ان بي باريباس بمبلغ  
 م.2019قبل الهيئة وتم سداد المبلغ المتبقي خالل 

 
ً للسنوات من  م طالبت فيه بالتزام إضافي وضريبة االستقطاع بمبلغ 2007م حتى 2005أصدرت الهيئة ربطا

ية لمراجعة  سعودي. اعترضت الشركة على الربط المذكور وتقدمت إلى لجنة االعتراض االبتدائمليون لاير  35.7
الربط. وافقت لجنة االعتراض االبتدائية على وجهة نظر الهيئة. بالتالي، تقدمت باعتراض على قرار لجنة 

ئة. في النهائية تقدمت الشركة االعتراض االبتدائية لدى لجنة االستئناف العليا والتي كان حكمها لمصلحة الهي
 عة.بقضية لدى ديون المظالم والتي ما تزال قيد المراج

 
لاير   32.9م وفرضت بموجبها التزام إضافي بمبلغ  2009م حتى  2008لألعوام من    قامت الهيئة بإصدار الربوط

 سعودي. اعترضت الشركة على ذلك الربط وتم تحويل االعتراض إلى لجنة االعتراض االبتدائية.
 

ً للسنوات من  مليون لاير  66.97بمبلغ م طالبت فيه بالتزام إضافي 2012م حتى 2010أصدرت الهيئة ربطا
اعترضت الشركة على ريط الهيئة وتم تحويل االعتراض إلى لجنة االعتراض االبتدائية. وافقت لجنة سعودي. 

االعتراض االبتدائية على وجهة نظر الهيئة. بالتالي، تقدمت الشركة باعتراض على قرار لجنة االعتراض 
 ال االعتراض قيد المراجعة.االبتدائية لدى لجنة االستئناف العليا وما يز

 
م قرار رقم 2012م إلى 2005ت الشركة بعمل تسوية نهائية مع الهيئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من قام

 65,8م الصادر من لجنة تسوية الخالفات الزكوية والضريبية بمبلغ 2020يناير  29( بتاريخ 148/1441)
أن يتم سداد مبلغ الزكاة المتبقي   من اجمالي المبلغ المستحق، على  %10مليون لاير سعودي، وقامت الشركة بسداد  

 على عشرة أقساط.
 

م إلى الهيئة العامة للزكاة 2018م إلى  2013قامت الشركة بتقديم القوائم المالية واإلقرارات الزكوية للسنوات من  
على شهادات زكاة مقيدة عن تلك والدخل وتم سداد الزكاة المستحقة من واقع تلك اإلقرارات وقد حصلت الشركة 

 ألعوام، وقامت الهيئة بطلب معلومات ومستندات إضافية عن تلك األعوام بغرض إصدار الربوط الزكوية النهائية.ا
 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخلــ 16

 

 شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة
 

مليون لاير سعودي.  1م طالبت فيه بالتزام إضافي بمبلغ 2007ى م حت1998أصدرت الهيئة ربطاً للسنوات من 
اعترضت الشركة لدى لجنة االستئناف العليا على الربط المذكور وهي على ثقة ستكون النتيجة لصالحها. قدمت 

م. لم تصدر الهيئة الربط الزكوي 2010ى  إل  2008ديسمبر   31الشركة اإلقرارات الزكوية للسنوات المنتهية في  
أنها بصدد تقديم  إال متوقفة عن النشاطأن الشركة حالياً  الرغم منلنهائي للسنوات المذكورة حتى تاريخه. على ا

 م.2018م إلى 2011اإلقرارات الزكوية للسنوات من 
 

 شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة
 

مليون لاير   3.2إضافية بمبلغ    ات زكاةبفروقم طالبت فيه  2004م حتى  1999أصدرت الهيئة ربطاً للسنوات من  
 سعودي. تقدمت الشركة باعتراض على الربط لدى الهيئة.

 
ً اصدرت  على  استنادام 2004م إلى 1999ديسمبر من  31معدالً للشركة للسنوات المنتهية في  الهيئة ربطا

يث طلبت الشركة من  مليون لاير سعودي. ح 13.462والذي أظهر خفض التزام الزكاة بمبلغ اعتراض الشركة 
 االعتراضالهيئة بتحويل اعتراضها على السنوات المذكورة إلى لجنة االعتراض االبتدائية. أصدرت لجنة 

 مليون لاير. 2.1االبتدائية قرار تم بموجبه تقليص الفروقات الزكوية بمبلغ 
 

مليون لاير  1.0اناً بنكياً بمبلغ باالعتراض على قرار الهيئة لدى لجنة االستئناف العليا وقدمت ضم قامت الشركة
 االستئناف العليا. طرف لجنةسعودي، وما تزال قيد المراجعة من 

 
مليون  34.7م طالبت فيه بفروقات زكاة إضافية بمبلغ 2012م حتى 2005أصدرت الهيئة ربطاً للسنوات من 

مة للزكاة والدخل ربطاً معدالً اصدرت الهيئة العا سعودي. قامت الشركة باالعتراض على الربط المذكور.لاير 
لاير سعودي وتم تصعيد االعتراض   6.9بناء على االعتراض المقدم من قبل الشركة وتم تخفيض الفروقات بقيمة  

 لدى لجنة االعتراض االبتدائية وما زال تحت الدراسة من قبل اللجنة.
 

م إلى الهيئة العامة للزكاة 2018م إلى  2013ن  قامت الشركة بتقديم القوائم المالية واإلقرارات الزكوية للسنوات م
والدخل وتم سداد الزكاة المستحقة من واقع تلك اإلقرارات وقد حصلت الشركة على شهادات زكاة مقيدة عن تلك 

لاير سعودي وقامت الشركة بالتظلم عليه لدى   2,7م بمبلغ  2016األعوام. أصدرت الهيئة ربطاً زكوياَ نهائياً للعام  
صل في المخالفات والمنازعات الضريبية، وفيما يخص باقي األعوام ولم تصدر الهيئة أي ربط نهائي لجنة الف

 حتى تاريخه.
 

 شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة
 

مليون  17م وطالبت بموجبه بفروقات زكاة بمبلغ 2004م حتى 1996أصدرت الهيئة ربطاً نهائياً للسنوات من 
الشركة اعتراضها على هذه الفروقات وهي واثقة من تحقيق نتائج لصالحها. قدمت الشركة لاير سعودي. قدمت 

الزكوي النهائي للسنوات المذكورة حتى م. لم تصدر الهيئة الربط  2007إلى    م 2005اإلقرارات الزكوية للسنوات  
قرارات الزكوية للسنوات حتى أنها بصدد تقديم اإل  إال  متوقفة عن النشاطتاريخه. على الرغم من أن الشركة حالياً  

 م.2018
 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 )تتمة( الزكاة وضريبة الدخلــ 16

 
 )تتمة( الكابالت السعودية للتسويق المحدودةشركة 

 

 م على النحو التالي:2020يونيو  30الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتهية في 
 

 
 م على النحو التالي:2020يونيو  30الحركة في موجودات الضريبة المؤجلة خالل السنة المنتهية في 

 

 يونيو 30 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 8,408  8,346  يناير 1الرصيد في 
 26  ـــ        مخصص محمل للسنة

 (88) ـــ        التعديالت
  ────────  ──────── 
  8,346  8,346 

 ═════════ ═════════ 

 يونيو 30 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 ()مراجعة )غير مراجعة( 
بآالف الرياالت  

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
   

 101,946  69,435  يناير 1الرصيد في 
 11,666  5,500  مخصص محمل للسنة
 (32,790) ـــ        عكس مخصص الزكاة
 (11,387) (6,602) مدفوعات خالل السنة

  ────────  ──────── 
  68,333  69,435 

 ═════════ ═════════ 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتهاــ 17

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

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

 استحقاق هذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة للمجموعة.
 
 م كما يلي:  2020يونيو  30العالقة كما في  الجهات ذاتتتلخص األرصدة والمعامالت الهامة مع ج( 

 
 مستحق من جهات ذات عالقة

 

 مبلغ المعامالت   
 ة الستة أشهر المنتهيةفتر فترة الثالثة أشهر المنتهية   

 طبيعة المعامالت العالقة االسم

يونيو  30
 م2020

 )غير مراجعة(

يونيو  30
 م 2019

 )غير مراجعة(

يونيو  30
 م2020

 )غير مراجعة(

يونيو  30
 م 2019

 )غير مراجعة(

   
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
بآالف الرياالت 

 السعودية
 3,667 907 1,804    - شراء مواد خام شركة زميلة شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل

 938 704 469 352 مجلس اإلدارة تعويضات أعضاء  
 - 6,787 -    - توزيعات أرباح مستلمة  
       

 
 يونيو30

 م 2020 
 ديسمبر 31

  م2019
 )مراجعة( جعة()غير مرا

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   
 187 187 حدادة المحدودة

  ──────  ────── 
 187 187 
 ═══════ ═══════ 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها )تتمة(  -17

 

 مستحق لجهات ذات عالقة

  
 يونيو 30

 م 2020
 ديسمبر 31

  م2019
 )مراجعة( راجعة()غير م

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   

 9,101 3,458 ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إلشركة 

 43,531 43,531 شركة زينل للصناعات المحدودة

 664 664 كيم العالمية المحدودة

 1,274 1,274 شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

 1,452 1,452 دةحدادة المحدو

  ───────  ─────── 

 50,379 56,022 

 ════════ ════════ 

 

 تشتمل مكافئات وتعويضات كبار موظفي اإلدارة على ما يلي:

 

لفترة الثالثة  

أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م 2020 

 )غير مراجعة(

لفترة الثالثة 

أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م2019

 )غير مراجعة(

ة لفترة الست

أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م 2020

 )غير مراجعة(

لفترة الستة 

المنتهية أشهر 

 يونيو 30في 

 م2019

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

 2,116 2,511 1,154 1,286 منافع موظفين قصيرة األجل

 117 115 76 52 منافع ما بعد الخدمة

  ───────  ───────  ───────  ─────── 

 1,338 1,230 2,626 2,233 

  ═══════  ═══════  ═══════  ═══════ 

 

 تتضمن منافع الموظفين قصيرة األجل لكبار موظفي إدارة المجموعة كالً من الرواتب والمكافآت.

 

 
 
 
 
 
 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 العالقة وأرصدتها )تتمة( المعامالت مع الجهات ذات  -17

 

 وتعويضات أعضاء مجلس اإلدارة / اعضاء اللجان على ما يلي:تشتمل مكافئات 

 

لفترة الثالثة  

أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م 2020 

 )غير مراجعة(

لفترة الثالثة 

 أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م2019

 )غير مراجعة(

 لفترة الستة

 أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م 2020

 )غير مراجعة(

 لفترة الستة 

 أشهر المنتهية 

 يونيو 30في 

 م2019

 )غير مراجعة(

بآالف الرياالت  

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت 

 السعودية

     

 57 29 21 18 أتعاب حضور اجتماعات

 468 585 273 298 أجور أخرى

  ────── ───── ─  ───────  ─────── 

 316 294 614 525 

  ══════  ══════  ═══════  ═══════ 

 

 االلتزامات واالرتباطات الطارئةــ 18

 

 فيما يلي االلتزامات واالرتباطات الطارئة:

 

 يونيو 30 
 م 2020

 ديسمبر 31
 م2019

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

بآالف الرياالت  
 السعودية

بآالف الرياالت 
 السعودية

   

 171,068 168,804 عقاري وضماناترهن 

 79,180 57,341 أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء معادن

 44,433 46,079 التزامات طارئة بشأن ضمانات تنفيذ العقود وضمانات مناقصات

 3,738 8,006 التزامات رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها

  ────────  ─────── 

 280,230 298,419 

 ═════════ ═════════ 
 

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

 أيضاً الشركة األم بتقديم تعهدات لمساندة تلك الشركات التابعة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

 

 

 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 المعلومات القطاعيةــ 19
 

 قطاع األعمال
  

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

 
 األعمال الرئيسيةتشكل هذه المعلومات أساس التقارير اإلدارية الداخلية في قطاعات 

 

 
 المجموع  إيرادات عقود بيع البضائع  

يونيو   30 

 م 2020

يونيو  30

 م2019

يونيو   30

 م 2020

يونيو  30

 م2019

يونيو   30

 م 2020

يونيو  30

 م2019

بآالف الرياالت   

 السعودية 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية 

ت بآالف الرياال

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت 

 السعودية

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

 1,298,516 1,525,252 183,420 215,958 1,115,096 1,309,294 الموجودات

 1,189,493 1,234,962 322,545 345,089 866,948 889,873 المطلوبات 

 193,038 204,716 29,332 29,671 163,706 175,045 صافي المبيعات 

 (50,415) ( 59,779) 1,539 2,679 (51,954) ( 62,458) صافي الخسارة 

 

 الجغرافيةالمعلومات 
 

تتم عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وتركيا. إن المعلومات 
 لمختارة يتم عرضها جغرافياً كما يلي:المالية ا

 
المملكة العربية  

 السعودية
اإلمارات 

 العربية المتحدة 
 المجموع أخرى تركيا

يونيو  30
 م 2020

     

 بآالف الرياالت السعودية )غير مراجعة(
 1,525,252  38,176 332,014 37,929  1,117,133  الموجودات
 1,234,962  37,988 261,399 4,072  931,503  المطلوبات

 204,716  ـــ     2,603 ـــ     202,113  صافي المبيعات
 (59,779) ـــ     9,647 (951) (68,475) صافي الخسارة

 

 المجموع  إيرادات عقود بيع البضائع  

يونيو   30 

 م 2020

ديسمبر  31

 م2019

يونيو   30

 م 2020

ديسمبر  31

 م2019

يونيو   30

 م 2020

ديسمبر  31

 م2019

بآالف الرياالت   

 السعودية 

بآالف الرياالت 

 السعودية

بآالف الرياالت  

 السعودية 

بآالف الرياالت 

 السعودية

الرياالت  بآالف 

 السعودية 

بآالف الرياالت 

 السعودية

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

       

 1,247,536  1,525,252  182,110 215,958 1,065,426  1,309,294  الموجودات

 1,155,771  1,234,962  313,919 345,089 841,852  889,873  المطلوبات 

 381,274  204,716  89,985 29,671 291,289  175,045  صافي المبيعات 

 (61,831) ( 59,779) 9,224 2,679 (71,055) ( 62,458) صافي الخسارة 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 )تتمة( المعلومات القطاعيةــ 19

 
المملكة العربية  

 السعودية
اإلمارات 

 العربية المتحدة
 المجموع أخرى تركيا

يونيو  30
 م 2019

     

 بآالف الرياالت السعودية )غير مراجعة(
 1,298,516 ـــ     397,792  35,038  865,686  موجوداتال

 1,189,493 ـــ     323,701  2,659  863,133  المطلوبات
 193,038 ـــ     15,498  5,198  172,342  المبيعاتصافي 

 (50,415) ـــ     (9,083) (1,127) (40,205) صافي الخسارة
 

المملكة العربية  
 السعودية

اإلمارات 
 عربية المتحدةال

 المجموع أخرى تركيا

ديسمبر  31
 م 2019

     

 بآالف الرياالت السعودية )مراجعة(
 1,247,536  188 368,230  36,667  842,451  الموجودات
 1,155,771  70 306,895  1,860  846,946  المطلوبات

 381,274  ـــ     26,257  6,391  348,626  صافي المبيعات
 (61,831) ـــ     (21,911) 1,303  (41,223) صافي الخسارة

 

 ــ القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية20
 

القيمة العادلة هي الثمن المستلم لبيع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحويل التزام في معاملة منتظمة بين المشاركين في 
 راض أن المعاملة ستتم إما:السوق في تاريخ القياس. إن قياس القيمة العادلة يستند إلى افت

 

 في سوق رئيسية متاحة لألصل أو االلتزام، أو  −
 ئيسية، تتم المعاملة في السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام.في حال غياب سوق ر  −
 يتم تحليل معلومات القيمة العادلة لألدوات المالية الخاصة بالمجموعة كما يلي:  −

 

 التالي لتحديد واإلفصاح عن القيمة العادلة لألدوات المالية: تستخدم المجموعة التسلسل الهرمي
 

في أسواق نشطة ألداة مالية مشابهة أو مماثلة تستطيع المنشأة الوصول إليها في  : األسعار المتداولة1المستوى 
 تاريخ القياس؛

 

تقييم أخرى بحيث تستند  : األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات أو أساليب2المستوى  
 جميع المعطيات الجوهرية إلى بيانات يمكن رصدها في السوق، و

 

 : طرق تقييم ال ترتكز معطياتها الجوهرية على بيانات يمكن رصدها في السوق3المستوى 
 
 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 
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 )تتمة( القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية -20
 

للموجودات والمطلوبات المالية بما في ذلك مستوياتها وتسلسل دفترية والقيم العادلة يوضح الجدول التالي القيمة ال
قيمتها العادلة. وال يتضمن ذلك معلومات القيمة العادلة للموجودات المالية والمطلوبات المالية غير المقاسة بالقيمة 

 العادلة إذا كانت القيمة الدفترية تقارب بشكل معقول القيمة العادلة.
 

 

 القيمة العادلة  الدفترية القيمة   
 المجموع  : 3المستوى  : 2المستوى  : 1المستوى  القيمة العادلة  المطفأة  التكلفة 

 م  2020يونيو  30
 )غير مراجعة(   

      

 بآالف الرياالت السعودية الموجودات المالية
ــ       45,047 النقد وما في حكمه  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

القيمة العادلة  بموجودات مالية 
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

 
ــ        ـ

 
45 

 
ــ        ـ

 
ــ       45  ـ

 
45 

ــ       6,283 - أدوات مالية مشتقة ــ       6,283 ـ  6,283  ـ
ــ       111,677 مبالغ محتجزة مستحقة القبض ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
ذمم مدينة وذمم مدينة اخرى 

 ن جهات ذات العالقة ومستحق م
 

ــ       513,024 ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
  ──────  ────── ───── ─────  ────── ───── 
ــ       6,328 669,748   6,328 - 6,328 ـ
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

       المطلوبات المالية 
ــ       385,600 ذمم دائنة ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ       50,379 مستحق لجهات ذات عالقة  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
ــ       2,176 قرض قصير األجل  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ       410,786 قروض طويلة األجل  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
  ────── ─ ───── ───── ─────  ────── ───── 
ــ       848,941  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

 القيمة العادلة  القيمة الدفترية  
 المجموع  : 3المستوى  : 2المستوى  : 1المستوى  القيمة العادلة  التكلفة المطفأة  

       )مراجعة(  م2019ديسمبر  31
 بآالف الرياالت السعودية الموجودات المالية
ــ       7,064 النقد وما في حكمه  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

موجودات مالية بالقيمة العادلة  
 من خالل الدخل الشامل اآلخر 

  
ــ       45  ـ

 
ــ       45  ـ

 
45 

ــ       مشتقةأدوات مالية  ــ       2,703  2,703 ـ  2,703 ـ
ــ       96,017 مبالغ محتجزة مستحقة القبض ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
ذمم مدينة وذمم مدينة اخرى 

 ومستحق من جهات ذات العالقة 
 

ــ       305,542 ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
  ──────  ────── ───── ─────  ────── ───── 
ــ       2,478 408,623  ــ       2,748 ـ  2,748 ـ
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 

       المطلوبات المالية 
ــ       283,022 ذمم دائنة ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ       56,022 مستحق لجهات ذات عالقة  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
ــ       16,384 قرض قصير األجل  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ

ــ       416,096 قروض طويلة األجل  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
  ──────  ────── ───── ─────  ────── ───── 
ــ       771,524  ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ ــ       ـ  ـ
 ═══════ ═══════ ══════ ══════ ═══════ ══════ 



 شركة الكابالت السعودية
 )شركة مساهمة سعودية(

 إيضاحات حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة )تتمة(
 م2020يونيو  30في 

  

 

32  

 

 األدوات المالية وقياس القيمة العادلة -21

 

تستند القيمة العادلة لالستثمارات المتداولة إلى االسعار المتداولة في تاريخ التقرير المالي. تتكون الموجودات المالية 

  من استثمار في شركة غير متداولة.  3للمستوى 

 

 31م )2020يونيو  30الستة أشهر المنتهية في خالل فترة  3والمستوى  1ال يوجد أي تنقالت بين المستوى 

 .2م: ال شيء(. ال توجـد موجـودات مالية أو مطلوبـات ماليـة مصنفـة ضمـن المستـوى 2019ديسمبر 

 

 لم تكن هناك تغييرات في أساليب التقييم خالل الفترة.

 

دلة. تقوم إدارة المجموعة بتحديد سياسات تقارب القيم العادلة لألدوات المالية المحملة بالتكلفة المطفأة قيمها العا

راءات قياس القيم العادلة المتكررة وغير المتكررة. تقوم ادارة المجموعة بتحديد السياسات واإلجراءات المتعلقة وإج

 لكل من قياس القيمة العادلة المتكرر وقياس القيمة العادلة غير المتكرر.

 

 األحداث الالحقةــ 22

 

ً للفترة الم ة هيكلة الرصيد المستحق الدفع القائم "نوبل م، قامت الشركة بإعاد2020يونيو  30نتهية في الحقا

م )الموافق 2020أغسطس  9بي تي إي المحدودة" من خالل الدخول في اتفاقية بتاريخ  إنترناشيونالريسورسيز 

ً مع االتفاقية، ستدفع الشركة دفعة واحدة مقدمة ع1441ذو الحجة  19 ند توقيع االتفاقية ودفعات هـ(. وتماشيا

م. لم يتم عمل أي إعادة تصنيف للقوائم 2022م وتنتهي في أكتوبر 2020تداًء من أغسطس شهرية متساوية اب

شهراً على اعتبار ان الحدث "ال يتطلب تعديل" في طبيعته وفقاً لمعيار  12المالية لتعكس المبالغ المستحقة بعد 

 ترة التقرير المالي"."أحداث بعد ف 10المحاسبة الدولي 

 

 القوائم المالية األولية الموحدة الموجزةالموافقة على  -23

 

م 2020  أغسطس  23تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموحّدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  

 هـ(.1442 محرم  4)الموافق 

 




