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 مقدمة 
لشركة الكابالت السعودية )شركة مساهمة سعودية( )"الشركة"(   ة المرفق ةوحدالم ةموجز ال ألولية المركز المالي ا فحص قائمةلقد قمنا ب 

    ة الموحد  ةموجزال  ةولي الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر األ  قائمة، و  2022سبتمبر    30  كما فيمًعا "المجموعة"(  )وشركاتها التابعة  
الموجزة الموحدة للتغيرات في حقوق الملكية   ولية األ لقوائم ابذلك التاريخ ، وين ت لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهي ذات الصلة 

لفترة التسعة أشهر المنتهية بذلك التاريخ ، وملخص عن السياسات المحاسبية الهامة واإليضاحات التفسيرية   ذات الصلة  والتدفقات النقدية 
  34الموجزة الموحدة وفًقا لمعيار المحاسبة الدولي رقم  وليةالمالية األ القوائماألخرى. إن اإلدارة مسؤولة عن إعداد وعرض هذه 

 ( كما هو معتمد في المملكة العربية السعودية. 34" )معيار المحاسبة الدولي ولية "التقاريرالمالية األ
 

 نطاق الفحص 
( "فحص المعلومات المالية 2410الفحص رقم )ارتباطات  بإستتثنا  ماهو مذكور في الفقرات التالية، تم فحصتنا وفقا للمعيار الدولي الخاص ب 

المالية األولية الموجزة يتضتتمن   القوائماألولية من قبل مراجع الحستتابات المستتتقل للمنشتتمة" المعتمد في المملكة العربية الستتعودية. إن فحص  
ية وتطبيق اإلجرا ات التحليلية وإجرا ات بصتورة أستاستية علو توجيال االستتفستارات إلو األشتخاص المستؤولين عن األمور المالية والمحاستب 

الفحص األخرى. إن الفحص أقتل نطتاقتا بشتتتتكتل جوهري من عمليتة المراجعتة وفقتا لمعتايير المراجعتة التدوليتة المعتمتدة في المملكتة العربيتة 
التي يمكن تحتديتدهتا أثنتا  القيتام الستتتتعوديتة. وبتالتتالي، فتإنهتا ال تمكننتا من الحصتتتتول علو التتمكيتدات التي تطلعنتا علو كتافتة األمور الجوهريتة  

 بمعمال المراجعة. وبالتالي، ال نبدي رأي مراجعة بشمنها.
 

 أساس االستنتاج المتحفظ 
 

زكوية إضافية    التزامات ( تطالب ب "الهيئة" والجمارك )   ة يب الزكاة والضر  هيئةمن    ربوط، استلمت المجموعة  17كما هو مبين في إيضاح   •
مليون لاير سعودي فيما يتعلق بربط السنوات السابقة التي قدمت المجموعة طعوًنا ضدها. تؤكد اإلدارة أن لديهم أسباًبا   234.6بقيمة 

، ال يمكن  وبالتالي، ، وأن نتيجة االستئناف غير مؤكدة في هذه المرحلةالهيئة طالبت بهاالتي  الربوط البنود المدرجة في علو للطعن 
الموجزة الموحدة للبنود محل االستئناف وألي تعرض    وليةالمالية األقوائم  تحديد التزام الزكاة المحتمل. لم يتم تكوين مخصص في هذه ال

عون في  . لم يتم تزويدنا بتفاصيل أو أساس بعض الطالهيئة بعد من قبل إصدارربوط لهاالتي لم يتم  قائمةمحتمل يتعلق بالسنوات ال
، لم  للشركة وبعض الشركات التابعة. لذلك قائمةالزكاة والطعون فيما يتعلق ببعض السنوات الاحتساب ، بما في ذلك تفاصيل الربوط

 للمجموعة.  أو السابقة  الزكاة الخاصة بالسنوات / الفترات الحاليةأعبا  تعديالت ضرورية علو  اينتمكن من تحديد ما إذا كانت 
 

وهناك بعض المؤشرات )مثل    2022سبتمبر    30مليون لاير سعودي كما في    258.44لدى المجموعة ممتلكات وآالت ومعدات بقيمة   •
قيمتال  انخفاض اإليرادات وإجمالي الخسائر والتدفقات النقدية التشغيلية السلبية وما إلو ذلك( علو أن القيمة القابلة لالسترداد لها أقل من  

تمكن من الحصول علو أدلة كافية فيما يتعلق بالمبلغ القابل لالسترداد منها ألن إدارة المجموعة لم تزودنا ببيانات كافية  الدفترية ، لم ن 
  تتعلق بالمبلغ القابل لالسترداد للممتلكات واآلالت والمعدات ومدى االعتراف بمي خسائر انخفاض في القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت 

 .  2022سبتمبر  30والمعدات كما في 
 

٪(  50، تتضمن القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة استثماًرا في شركة زميلة )بنسبة ملكية )6كما هو موضح في اإليضاح رقم )  •
ة  تسعة أشهر المنتهي المليون لاير سعودي كما في ولفترة  7.9مليون لاير سعودي وحصة في النتائج بمبلغ  267.3بقيمة دفترية بمبلغ 

مليون لاير سعودي متمخرة السداد ألكثر من سنة, وحصة   54.4لشركة الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ ا. لدى 2022سبتمبر  30في 
مليون لاير سعودي. وبالمقابل، لم تقم اإلدارة باإلعتراف بمي مخصص لخسائر االئتمان  27.2المجموعة من إجمالي المبلغ هي 

قابلية استرداد أرصدة هذه الذمم المدينة التجارية. بالتالي،  فيما يتعلق ب ور اإلدارة تزويدنا بدليل كاف ومالئم المتوقعة. كما لم يكن بمقد
والقيمة الدفترية    الشركة الزميلة   لم يكن بمقدورنا تحديد ما إذا كان هناك ضرورة للقيام بتعديالت علو حصة المجموعة من نتائج أعمال 

 . 2022سبتمبر  30تسعة أشهر المنتهية في  الة كما في ولفترة لإلستثمار في الشركة الزميل
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 تتمة  - تقرير مراجع الحسابات المستقل حول فحص القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة 
 
 

 اإلستنتاج المتحفظ 
ا  بنا اً علو الفحص الذي قمنا بال، باستثنا  التمثيرات المحتملة لألمور الموضحة في فقرات أساس االستنتاج المتحفظ، لم يرد إلو علمنا م

  المرفقة غير معدة، من جميع النواحي الجوهرية، وفقاً لمعيار المحاسبة الموحدة المالية األولية الموجزة  القوائميدعونا إلو االعتقاد بمن 
 ( "التقارير المالية األولية" المعتمد في المملكة العربية السعودية. 34الدولي رقم )

 
 جوهري حول مبدأ االستمرارية  عدم تأكد

 
الموجزة الموحدة ، والذي يشير إلو أن المجموعة قد تكبدت خسارة صافية   ولية المالية األ حول القوائم  2نلفت االنتباه إلو اإليضاح رقم 

مليون لاير سعودي لفترة التسعة أشهر   100.9) 2022سبتمبر  30مليون لاير سعودي لفترة التسعة أشهر المنتهية في  117.5قدرها 
ديسمبر    31مليون لاير سعودي )كما في    79.4مجموعة  (. وحتو ذلك التاريخ ، بلغت الخسائر المتراكمة لل2021سبتمبر    30المنتهية في  

:  2021ديسمبر  31)كما في  2022سبتمبر  30٪ من رأس المال كما في 119.01مليون لاير سعودي( ، تمثل  256.7: 2021
  30عودي كما في  مليون لاير س  549.6٪(. عالوة علو ذلك ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  71.19
أخرى ، إلو  أمور  مليون لاير سعودي(. تشير هذه األحداث أو الظروف ، إلو جانب    476.4:  2021ديسمبر    31)كما في    2022سبتمبر  

يتم  . لم  استحقاقها  جوهري حول قدرة المجموعة علو االستمرار علو أساس مبدأ االستمرارية وقدرتها علو الوفا  بالتزاماتها عندعدم تمكد  
 فيما يتعلق بهذا األمر.  استنتاجناتعديل 

 أمر آخر 
  ثالثة وفحص القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة لفترة ال 2021ديسمبر  31للسنة المنتهية في الموحدة تمت مراجعة القوائم المالية 

مايو   15بتاريخ    معدل   من قبل مراجع حسابات آخر كان قد أبدى رأي مراجعة معدل واستنتاج فحص   2022مارس    31أشهر المنتهية في  
 علو التوالي.  2022مايو  23وتاريخ  2022

 
 عن الخراشي وشركاه

 
 

 عبد هللا سليمـان المسند
 (456ترخيص رقم )

 :الرياض في
 هـ1444ربيع ثاني 15

 م2022 نوفمبر 9
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 واألنشطة التنظيم   -1

 

ي  شركة الكابالت السعودية )"الشركة" أو "الشركة األم"( هي شركة مساهمة سعودية مسجلة في المملكة العربية السعودية بموجب السجل التجار 
 م(.1976أبريل   27هت )الموافق 1396ربيع الثاني  27بتاريخ  4030009931

 

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

 قنية المعلومات ولوازمها التكميلية.   والمنتجات اإللكترونية ومنتجات ت 
 

 يقع المركز الرئيسي المسجل للشركة األم في العنوان التالي: 
 

 شركة الكابالت السعودية 
 4403 : ص ب 

 21491 ،جدة
 المملكة العربية السعودية 

 

 : التالية الشركات التابعةو الشركة  مطلوبات ونتائج عملياتالموجودات وال للمجموعة  المرفقة األولية  الموجزة الموحدة القوائم المالية  تتضمن
 

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

 
  سبتمبر30  

2022 
  ديسمبر  31

2021 
 )مراجعة(  مراجعة(  )غير    : محلي

للتستتتتويق   شتتتتركة الكابالت الستتتتعودية
 المحدودة

  الكابالت الكهربائيةشرا  وبيع 
 والمنتجات المتعلقة بها

 المملكة العربية 
 ٪ 100 ٪  100 السعودية 

واالتصاالت   شركة ماس لمشاريع الطاقة
 المحدودة

مشاريع الطاقة الجاهزة  
 لالستخدام واالتصاالت 

 المملكة العربية 
 ٪ 100 ٪  100 السعودية 

شتتتتركتتة مراكز متتاس لتوزيع األدوات 
 المحدودةالكهربائية 

خدمات توزيع الطاقة  
 الكهربائية واالتصاالت 

 المملكة العربية 
 ٪ 100 ٪  100 السعودية 

     :دولي
أنونيم  متتاس كتتابلو يتتاتيريم وتيجتتارات

 شيركاتي
شركة قابضة )سابقاً شركة  

 ٪ 100 ٪  100 تركيا ماس القابضة( 
ترادينج  إنترنتاشتتتتيونتالشتتتتركتة متاس 

 ٪ 100 ٪  100 ايرلندا التجارة الدولية  (بعد نشاط اي تمارس المحدودة )لم
)اإلمارات   شتتتتركة الكابالت الستتتتعودية

 العربية المتحدة(
بيع الكابالت والمنتجات  

 المتعلقة بها
االمارات  

 ٪ 100 ٪  100 العربية المتحدة 
المستان ستولت ستيهازالي والكتريمكانك 

 سان وتيك أيال أس
تصنيع وتوريد العدد  

 ٪ 94 ٪ 94 تركيا والبضائع االلكترونية
المستتتان متالورجي ومكايني ستتتان وتيك 

 اس ايال
تصنيع وتوريد العدد  

 ٪ 100 ٪  100 تركيا والبضائع االلكترونية
 ٪ 100 ٪  100 سيشيل  شركة قابضة  فيرهيفن القابضة المحدودة
 ٪ 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

 
  لدى المجموعة استثمارات في منشآت محاسب عنها بطريقة حقوق الملكية علو النحو التالي: 

 
 نسبة الملكية  بلد التأسيس  الرئيسية األنشطة   اسم الشركة 

 كما في  كما في    
 2021ديسمبر  31 2022  سبتمبر30   
 )مراجعة(  )غير مراجعة(    

     

 ٪ 50 ٪ 50 مملكة البحرين الموصالت والمنتجات المتعلقة بها   شركة ميدال كابلز دبليو إل إل 
     

 االم.   للشركةجميع الشركات التابعة المحاسب عنها بطريقة حقوق الملكية لها نفس نهاية السنة 
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 أساس اإلعداد  -2
 

 بيان االلتزام 
وفقاً لمعيار   2022 سبتمبر30المنتهية في أشهر  ثالث وتسعة  لفترة و فيللمجموعة كما الموحدة الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية 

" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية  ة األولي   ةرير المالي ا( "التق34المحاسبة الدولي )
  للمراجعين والمحاسبين. 

 

جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الكاملة، ويجب قرا تها جنًبا إلو جنب  األولية الموجزة الموحدة  ال تتضمن هذه القوائم المالية  
 .2021ديسمبر  31في  للسنة المنتهية  القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة 

 

 أساس القياس 
وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ االستمرارية، باستثنا   األولية الموجزة الموحدة تم اعداد القوائم المالية 

 المالية المشتقة واالستثمارات المصنفة بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.  لألدوات قياس القيمة العادلة 
 

 األولية الموجزة الموحدة  إعداد القوائم المالية 
لمحاسبية  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحّدة قيام اإلدارة باستخدام تقديرات وأحكام وافتراضات تؤثر علو تطبيق السياسات ا

ت  األحكام والتقديرا وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك التقديرات. والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. 
  .2021ديسمبر   31واالفتراضات الجوهرية متوافقة مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في 

 

 العرض عملة و الوظيفية عملة ال
  العرض للمجموعة.العملة الوظيفية وعملة  باللاير السعودي والذي يمثل الموحدة يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة
الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائم المالية  الموجزة المجموعة في إعداد القوائم المالية األولية قبل تتماشو السياسات المحاسبية المتبعة من 

 . 2021 ديسمبر 31المنتهية في الموحدة السنوية للمجموعة للسنة 
 

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة 
  يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر علو مبالغ اإليرادات 

 واإلفصاحات المرفقة. والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها 
 

وتتسبب  االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التمكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يكون لها مخاطر جوهرية    إن
ا في القوائم المالية الموحدة السنوية  اإلفصاح عنه قد تم في تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة، 

  .2021 ديسمبر 31للسنة المنتهية في 
 

 19  –تأثير كوفيد 
( وتحولال إلو جائحة عالمية. ونتج عن اإلجرا ات  19-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد 2020مارس  11بتاريخ 

حدوث اضطرابات جوهرية في الطلب علو المنتج وانخفاض في األسعار وزيادة ملحوظة في حالة   19 -المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 
  عدم اليقين االقتصادي. ونتيجة لذلك، أصبحت أسعار الموجودات أكثر تقلًبا، وصار من الواضح حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار الفائدة طويلة 

 .األجل في االقتصادات المتقدمة
 

لو األنشطة التجارية للشركة عن طريق المساهمة في انخفاض المبيعات وصافي الدخل واألرباح قبل خصم الفوائد أثرت هذه الظروف ع
، الذي نتج عنال اضطرابات  19-والضرائب والتدفق النقدي الحر والمقاييس المالية األخرى. ومع ذلك، فقد قامت الشركة، استجابًة لفيروس كوفيد

ومواصلة   19-مج وقائية نشطة في مواقعها وتنفيذ خطط طوارئ تستهدف تقليل المخاطر المتعلقة بفيروس كوفيداقتصادية عالمية، بتطبيق برا
 . أعمال التشغيل التجاري بما يضمن حماية صحة وسالمة موظفيها وعمالئها ومقاوليها والمجتمع بمكملال

 

فقات التشغيلية والرأسمالية خالل الفترة. باإلضافة إلو ذلك، وضعت  اتخذت اإلدارة تدابير لتحسين معدالت اإلنفاق، وهو ما نتج عنال خفض الن 
.  لية للمجموعةاإلدارة في االعتبار اآلثار المحتملة لحاالت عدم اليقين االقتصادي الحالية عند تحديد القيم الدفترية للموجودات المالية وغير الما

 .االعتبار المعلومات القابلة للمالحظة في تاريخ نهاية الفترةوهي تستند إلو أفضل تقديرات لإلدارة مع الوضع في 
 

األجل  ورغم تعافي األسواق العالمية إال انال مازال هناك بعض التقلبات في األسعار والطلب. تواصل إدارة الشركة متابعة عقود الموردين طويلة 
 و خدماتها في موعدها. من أجل ضمان عدم حدوث توقف في أعمال التشغيل وضمان تسليم منتجاتها أ

تيجية  ورغم هذه التحديات، تواصل اإلدارة متابعتها عن كثب ألي تطورات جوهرية في جميع األسواق التي تعمل وتبيع منتجاتها فيها ولديها استرا
 . قائمة للتخفيف من أي آثار سلبية محتملة

 

 مبدأ االستمرارية 
، وحتو ذلك التاريخ، بلغت  2022سبتمبر    30أشهر المنتهية في    تسعة المليون لاير سعودي لفترة    117.5تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ  

ذلك، باإلضافة الو . 2022سبتمبر  30٪ من رأس المال كما في  119.01مليون لاير سعودي تمثل  79.4الخسائر المتراكمة للمجموعة 
ديسمبر   31)كما في    2022سبتمبر    30مليون لاير سعودي كما في    549.6ت المتداولة للمجموعة موجوداتها المتداولة بمبلغ  تجاوزت المطلوبا

، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" عن استمرار تعليق تداول  2022مايو   11مليون لاير سعودي(. عالوة علو ذلك، في  476.4: 2021
دية في السوق وفًقا لقواعد طرح األوراق المالية حتو تعلن الشركة أن األمور المدرجة في تقرير مراجع الحسابات  حصة شركة الكابالت السعو

قد تمت معالجتها. تشير هذه األحداث أو الظروف، إلو جانب األمور   2021ديسمبر  31المستقل للقوائم المالية الموحدة للسنة المنتهية في 
 مادي قد يلقي بظالل من الشك علو قدرة المجموعة علو االستمرار علو أساس مبدأ االستمرارية. األخرى، إلو عدم وجود تمكد 
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 )تتمة(  أساس اإلعداد -2
 

 )تتمة(  مبدأ االستمرارية 
والتدخل  أعدت إدارة المجموعة تقييم االستمرارية. يفترض التقييم احتماالت الشروع في زيادة رأس المال عن طريق إصدار حقوق أولوية 

المحتمل من قبل مستثمر محتمل عن طريق بيع جز  من ديون المجموعة مقابل إصدار أسهم وجز  من الحقن النقدي. وبالتالي ، خلصت اإلدارة  
 إلو أن افتراض االستمرارية صحيح ، وبناً  عليال أعدت هذه البيانات المالية المرحلية الموجزة الموحدة علو أساس االستمرارية. 

 
  18،6إضافة إلو ذلك، لدى شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي تتت شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة تكبدت خسائر بقيمة 

، وحتو ذلك التاريخ، تجاوزت  2022سبتمبر  30مليون لاير سعودي كما في  386.1مليون لاير سعودي، كما لديها خسائر متراكمة بلغت 
تشير هذه األحداث أو الظروف إلو وجود شك  مليون لاير سعودي،  74.5المتداولة للشركة التابعة موجوداتها المتداولة بمبلغ المطلوبات 

أعدت اإلدارة خطة عمل شاملة ، ونفذت بالفعل بنجاح بعض  لالستمرار كمنشمة مستمرة. جوهري قد يلقي بظالل من الشك علو قدرة الشركة 
، من بين أمور أخرى ، إعادة جدولة ترتيبات التمويل ، وخطط السداد المستدامة المتفق عليها مع الدائنين الرئيسيين   عناصر الخطة بما في ذلك 

لتشغيلي  والتممين واالستمرار في تممين أصول الشركة التابعة من خالل الوسائل القانونية وإعادة التفاوض مع األطراف المقابلة لتعزيز الموقف ا
 . وبناً  عليال ، تعتقد اإلدارة أن افتراض االستمرارية المستخدم في إعداد المعلومات المالية التابعة مناسب. للشركة التابعة

 

 أساس التوحيد   -3
القوائم  يتم إعداد  . 1من القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة كما هو مبين في اإليضاح الموحدة تتكون هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

  .األم  المالية للشركات التابعة لنفس فترة التقرير المالي للشركة
 

 الشركات التابعة 
تتحقق السيطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول   الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة المجموعة. 

ولتحديد تعريف   المقدرة علو التمثير علو تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها علو المنشمة.علو عوائد مختلفة من عالقتها بالمنشمة، ولديها 
 السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التالية: 

 أن يكون للمجموعة نفوذ علو المنشمة؛ (أ 
 التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول علو عوائد متغيرة من ارتباطها بالمنشمة؛ و  (ب 
 يكون للمجموعة القدرة علو استخدام نفوذها علو المنشمة للتمثير علو حجم عوائدها. أن  ( ج 

لظروف  تقوم المجموعة بإجرا  إعادة تقييم للتمكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة علو الشركة المستثمر فيها من عدمال وذلك عندما تشير الحقائق وا
 طرة الثالثة. إلو وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السي 

إن نتائج الشركات التابعة المقتناة أو المباعة خالل   يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ بداية السيطرة إلو تاريخ التوقف عن السيطرة. 
تاريخ االقتنا  أو حتو تاريخ من  الموحدة الموجزة األولية الخسارة والدخل الشامل االخر والربح أالفترة تت إن وجدت تت يتم إدراجها في قائمة 

 البيع تتت حسب ما هو مالئم. 
 

 حصص غير مسيطرة 
وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال تملكها المجموعة بصورة مباشرة    )الخسارة (الربح أو  تمثل الحصص غير المسيطرة جز اً من صافي  

،  الموجزة الموحدة األولية  الربح أو الخسارة والدخل الشامل االَخر  ضمن قائمةأو غير مباشرة في شركاتها التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل 
يتم تحميل أي   بشكل منفصل عن حقوق الملكية في المجموعة.الموحدة  كما ُتعرض ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية الموجزة  

خسائر متعلقة بالحصص غير المسيطرة في منشمة تابعة علو الحصة غير المسيطرة حتو لو كان ذلك يتسبب في عجز رصيد الحصة غير  
 احتساب التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة تتت والتي ال تؤدي إلو فقدان السيطرة كمعامالت حقوق ملكية.  يتم المسيطرة. 

 

 استبعاد المعامالت عند التوحيد 
م  يتم استبعاد األرصدة بين منشآت المجموعة وأي إيرادات ومصاريف غير محققة الناتجة عن التعامالت بين منشآت المجموعة عند إعداد القوائ 

و  ويتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس الطريقة لألرباح غير المحققة فقط في حال أنال ال يوجد دليل عل  .الموجزة الموحدة األولية المالية 
 انخفاض القيمة. 

 

  االستثمار في شركات زميلة ومنشآت مسيطر عليها بشكل مشترك 
 تتضمن حصة المجموعة في الشركة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية حصة في استثمارات في شركات زميلة. 

ويتم يتم مبدئياً تسجيل االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة  الشركات الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهرياً.
بالقيمة المحتسبة وفقاً لطريقة   الموجزة الموحدة األولية وفقاً لطريقة حقوق الملكية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  المحاسبة عنها الحقا 

  أقل.حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد تت أيهما 
فيال سيطرة مشتركة ولها حقوق في صافي موجودات الترتيب بخالف حقها في موجوداتها  للمجموعة المشروع المشترك هو ترتيب يكون 

 والتزاماتها والمطلوبات. 
ودات الشركة الزميلة  تمثل القيمة المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية التكلفة زائداً تغيرات ما بعد االقتنا  في حصة المجموعة من صافي موج

علو أساس آخر معلومات مالية متوفرة( ناقصاً االنخفاض في القيمةتت إن  )الحصة من النتائج واالحتياطيات والمكاسب/ )الخسائر( المتراكمة
  وجد. 

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

يمة الدفترية وتقوم بإدراج  وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة قيمة االنخفاض علو أنال الفرق بين القيمة الممكن استردادها من الشركة الزميلة والق
إن خسارة االنخفاض في  .األولية الموجزة الموحدة)الخسارة( في الشركة الزميلة" في قائمة الربح أو الخسارة  /  لربحالمبلغ ضمن "الحصة في ا

الربح أو الخسارة أو الدخل الشامل االخر  القيمة المعترف بها سابقاً فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من خالل قائمة 
بقيمتها المحتسبة وفقاً لطريقة   ةالموجزة الموحد األولية بحيث تبقو القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي  الموجزة الموحدة  األولية

  حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو القيمة القابلة لالسترداد تت أيهما أقل. 
 يتم استبعاد المكاسب والخسائر غير المحققة من التعامالت بين المجموعة وشركاتها الزميلة بقدر حصة المجموعة في الشركات الزميلة. 
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 والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة   والتفسيرات المعايير   -4

 

 التعديالت على المعايير والتفسيرات معايير جديدة و
تم توضيحها  قد  و  2022يناير    1اعتباًرا من    التعديالت علو المعايير التي نصبح سارية ، هناك عدد من  ومع ذلكال توجد معايير جديدة صادرة،  

 .الموحدة للمجموعة  الموجزة األولية  المالية  القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة ، ولكن ليس لها تمثير مادي علو القوائمفي 
 
 خسارة السهم  -5

بقسمة الخسارة لكل    2021  سبتمبر30في  أشهر المنتهية    ستةفترة    و  2022  سبتمبر30في    المنتهيةالثالثة أشهر    لفترة تم احتساب خسارة السهم  
 فترة علو المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة. 

 
 زميلة  ةشركستثمارفي إ -6

 : زميلة فيما يلي الحركة في االستثمار في شركة  6-1
 

 

 اختالفات السياسات المحاسبية بعين االعتبار. عكس أثرصافي بعد بالحصة في نتائج شركة زميلة تم إحتساب ال 6-2
 
بالتالي يتم تصنيفها كاستثمار  شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل.  وأنشطة  لدى الشركة االم سيطرة مباشرة علو إدارة  يوجد ال  6-3

  ويحاسب عنها وفقاً لهذا األساس.  زميلة شركة في 
 
 للشركة الزميلة كما يلي:  الموجزةالمالية  المعلومات 6-4

 

 
 
 

مليون لاير سعودي  54,4 ذمم مدينة تجارية بمبلغ يوجد لديها شركة تابعة اجنبية  الزميلة  الشركة  ، لدى2022 سبتمبر30 كما في  6-5
بالتالي،   .2022إدارة الشركة التابعة أن الذمم المدينة التجارية سيتم تحصيلها خالل  تتوقع  من سنة. ألكثر موعدها  متمخرة السداد عن

 . الذمم المدينة التجاريةهذه مقابل  انخفاض في القيمة، لم يتم تسجيل خسائر 2022 سبتمبر30 كما في
 

 

 ممتلكات وآالت ومعدات  -7
 

 
 
 

 
 2022سبتمبر  30

 )غير مراجعة( 
 2021ديسمبر  31 

 )مراجعة( 
    

 319،117  299،170 يناير 1كما في 
 7،180  7،937 الحصة في صافي ربح الفترة / السنة  

 (9,671)  (11,859) إحتياطي تحوط 
 (17,826)  (28,194) توزيعات أرباح خالل الفترة / السنة  

 370  214 ترجمة عمالت أجنبية 
 299،170  267،268 في نهاية الفترة /السنة

الملكية  نسبة شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل   صافي الربح   ايرادات  المطلوبات  الموجودات  
      

)غير مراجعة(   2022  سبتمبر30  50٪ 2،015،003 1،490،246 3،443،239 15،874 
)مراجعة(  2021ديسمبر  31  50٪ 1،876،586 1،284،131 3،418،504 7،898 

سبتمبر  30 
2022 

 
  2021ديسمبر  31

 )مراجعة(   )غير مراجعة( 
    

 301،593  276،325  القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة
 3،363  529 إضافات خالل الفترة / السنة 

 (28,631)  (18,414) االستهالك المحمل للفترة / للسنة 
 276،325  258،440 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة
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 ملموسة موجودات غير  -8
 

 2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 23،125  20،268  القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة
 (2.857)  ( 1.839) اطفا  خالل الفترة / السنة 

 20،268  18،429 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة
 

 عقود اإليجار  -9
 أصول   استخدامحق  9-1

 

 المعترف بها والحركة خالل الفترة:  األصول  ستخدام إحق لفيما يلي القيم الدفترية 
 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 10،447  11،125 في بداية الفترة / السنة 
 678  -  إضافات 

    
 11،125  11،125 
    

    مجمع اإلستهالك: 
 1،998  3،222 الفترة / السنة في بداية 

 1،224  914  استهالك للفترة / للسنة 
    
 4،136  3،222 

 7،903  6،989 صافي القيمة في نهاية الفترة / السنة
 

 اإليجار لتزامات ا 9-2
 : الفترة / السنةوالحركة خالل  اإليجار فيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات عقود 

في نهاية   ولدى المجموعة خيار شرا  المعدات بقيمتها االسمية سنوات أو أقل.  5لمدة  تصنيعتتعلق عقود التمجير التمويلي بعقود إيجار معدات 
 تمويلي مضمونة بصك ملكية المؤجر: التزامات المجموعة بموجب عقود اإليجار الإن  مدة العقد. 

 

 
 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 9،012  8،803 في بداية الفترة / السنة 
 678  - إضافات 

 381  255 السنة   /فائدة محملة علو الفترة
 (1,268)  (388)  المدفوع خالل الفترة / السنة 
 8،803  8،670 كما في نهاية الفترة / السنة 

    

 2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 36  36 الحد االدنو لدفعات عقود اإليجار
 -  (33) يطرح: مصروف تمويل غير مكتسب

 36  3 القيمة الحالية للحد األدنو لمدفوعات اإليجار
  (4)  (3) الجز  المتدول  ناقص:

 32  - الجز  الغير متدوال 
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 )تتمة(   عقود اإليجار -9

 

 )تتمة(  التزامات اإليجار  9-2
 كما يلي:  األولية الموجزة الموحدة   معروضة في قائمة المركز المالي

 

 .(٪ 4.0: 2021)  ٪ 4.0المطبق علو التزامات عقود اإليجار ما نسبتال  اإلضافيالمتوسط المرجح لمعدل االقتراض إن 
 

 : رة أو الخسا الربحفيما يلي المبالغ المعترف بها في 
 سبتمبر  30 لفترة تسعة أشهر المنتهية في  

    

 
 

2022 
 )غير مراجعة( 

 2021 
 مراجعة( )غير 

    

 915  914 مصروف استهالك حق استخدام األصول 
 284  255 الفائدة المحملة علو التزامات عقود اإليجار

 1،199  1،169 مجموع المبالغ المعترف بها في الربح أو الخسارة 
 

 في حكمه  وما النقد   -10
 

 
 
 
 

 : ال شي ( وهو مقيد لالستخدام بناً  علو خيار إدارة المجموعة. 2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  18.4يتضمن النقد وما في حكمال مبلغ  
 
 
 

 مدينة  حجوزات ومدينة  ذمم  -11
 

 

 الذمم المدينة التجارية بالصافي مما يلي:  تتكون  11-1
 

 2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 5،371  2،431 الجز  المتداول  -التزامات عقود إيجار  
 7،266  6،239 الجز  غير المتداول  -التزامات عقود  تمجير  

    

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 272  269 النقد في الصندوق 
 10،449  27،842  النقد لدى البنوك

 28،111  10،721 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 94،773  89،071 (1-11) ذمم مدينة تجارية، بالصافي 
 86،257  67،763 ( 2-11محتجزات مدينة، بالصافي )

    
 156،834  181،030 

 (36,036)  (27,609) ناقص: الجز  غير المتداول من محتجزات مدينة 
    
 129،225  144،994 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 247،606  235،273 اجمالي الذمم المدينة 
 (152,833)  (146,202) ناقصاً: خسائر االنخفاض في القيمة ) أ ( 

 89،071  94،773 
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 )تتمة(   مدينةذمم مدينة وحجوزات  -11

 
 للذمم المدينة التجارية: االنخفاض في القيمة أ( فيما يلي الحركة في مخصص خسائر 

 

 
 بالصافي مما يلي: المدينة   محتجزات ال تتكون 11-2

 
 : المدينة  محتجزاتللاالنخفاض في القيمة ب( فيما يلي الحركة في مخصص خسائر 

 

 

 مخزون  -12
 

 متقادم: وبطي  الحركة   مخزونفيما يلي الحركة في مخصص 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 161،075  152،833 في بداية الفترة / السنة 
 (8,242)  (6,631) )عكس( خالل الفترة / السنة / مخصص محمل 

 146،202  152،833 
    

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 103،122  86،980 إجمالي المحتجزات المدينة
 (16,865)  (19,217) ناقصاً: مخصص خسائر االنخفاض في القيمة )ب( 

 86،257  67،763 المدينة، بالصافي المحتجزات 
    

 2020ديسمبر  31  2022سبتمبر30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 19،330  16،865 في بداية الفترة / السنة 
 (2,465)  - عكس خالل الفترة / السنة 

 -  2،352 محمل خالل الفترة / السنة مخصص 
 16،865  19،217 في نهاية الفترة / السنة 

    

 2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 44،661  37،779 مواد خام 
 24،946  11،104 بضائع تامة الصنع

 20،261  9،424 بضاعة تحت التصنيع  
 32،669  30،967 وبكرات خشبيةقطع غيار 

 89،274  122،537 
 (44,172)  (42,275) مخصص مخزون بطي  الحركة ومتقادم  ناقصاً:

 46،999  78،365 
    

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 42،275  44،172 الفترة / السنة في بداية 
 1،897  (1,897) )عكس( / محمل للفترة / السنة 

 42،275  44،172 
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  أخرىمدينة مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة   -13
 

 

  غير مفوترة  إيرادات -14
 

 . العربية السعودية يمثل هذا البند مشاريع في وخارج المملكة 
 غير المفوترة: اإليرادات أ( فيما يلي الحركة في اجمالي 

 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 1،296،262  1،287،489 تكلفة متكبدة زائد ربح معترف بال 
 (1,272,667)  (1,266,447) يطرح: فواتير مرحلية 
 23،595  21،042 إيرادات غير مفوترة

    

 ب( فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة: 
 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 10،371  7،933 في بداية الفترة / السنة
 (2,438)  (502) مخصص محمل / )عكس( خالل الفترة / السنة 

 7،933  7،431 نهاية الفترة / السنةفي 
    
  المال  رأس  -15

:  2021ديسمبر  31)كما في  2022 سبتمبر30كما في  رياالت سعودية للسهم الواحد 10سهم بقيمة  6،672،906يتكون رأس المال من 
                                 سهم(. 36،061،406

لاير سعودي   360،614،060( تخفيض رأس مال الشركة من 2021/8قرر مجلس اإلدارة في اجتماعال الثامن )  2021 سبتمبر 29كما في 
سهم( لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة وإطفا  ما نسبتال   26،231،106لاير سعودي ) 262،311،060سهم( إلو  36،061،406)

لاير سعودي. كما قرر مجلس اإلدارة زيادة رأس المال )بعد   98،303،000لغ بمب  2021 سبتمبر30٪ من الخسائر المتراكمة كما في 100
سهم( لتعزيز رأس   76،213،106لاير سعودي ) 762،311،060سهم( إلو  26،231،106لاير سعودي ) 262،311،060التخفيض( من 

 المال العامل للشركة وقدرتها التشغيلية.  
( وافق المساهمون في اجتماعهم علو تخفيض رأس مال الشركة األم ورفضوا توصية  1443رجب  19)الموافق  2022فبراير  20بتاريخ 

 مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال. 
لاير سعودي    262.311.060بتخفيض رأس مال الشركة األم من    2022/18، أوصو مجلس اإلدارة من خالل القرار رقم    2022يونيو    2في  
٪ من خسائرها 100سهم( لغرض إعادة هيكلة رأس المال و الستيعاب    6.672.906 سعودي )لاير  66.729.060سهم( إلو    26.231.106)

لاير سعودي. كما أوصو مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال )بعد التخفيض( من   195،582،000والبالغة    2022مارس    31المتراكمة كما في  
سهم( لتعزيز رأس المال العامل   46،672،906 سعودي )لاير 466،729،060سهم( إلو  6،672،906لاير سعودي ) 66،729،060

)الموافق    2022يوليو    25للشركة وقدرتها التشغيلية. تمت الموافقة علو صفقة تخفيض رأس المال من قبل المساهمين في اجتماعهم المنعقد في  
 (. 23ح (. تم تعديل خطة إعادة هيكلة رأس مال الشركة بعد نهاية الربع )إيضا1443ذو القعدة  3

 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 41،250  41،250  ذمم مدينة من مبيعات شركة تابعة
 20،604  16،225 هامش ضمان وودائع 
 49،911  47،775 دفعات مقدمة لموردين

 17،896  10،443 مكسب مشتقات مدينة ومصروفات مدفوعة مقدماً 
 3،416  4،791 ضريبة قيمة مضافة 

 9،138  14،561 ذمم مدينة أخرى 
 135،045  142،215 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 23،595  21،042 اجمالي اإليرادات غير المفوترة ) أ (
 (7,933)  (7,431) ناقصاً: مخصص خسائر اإلتمان المتوقعة ) ب (

 15،662  13،611 موجودات عقود غير مفوترة، بالصافي 
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   ائتمانية وتسهيالت  ألجل  القروض  -16
اخرى ذات مدد استحقاقات قصيرة وطويلة األجل لتمويل  تنموية  لدى المجموعة عدة اتفاقيات تمويل مع بنوك محلية واجنبية ومؤسسات مالية  

 الفائدة التجارية السائدة. تم الحصول عليها جميعاً بمعدالت اسعار   متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالية. 
  

 

قامت بدمج قروضها من أربعة بنوك تجارية تحت مسمو "اتفاقية إطار   ث، حي 2016 أبرمت الشركة االم اتفاقية قرض تجميعي في فبراير (أ
، تمت التسوية مع إثنين من البنوك التجارية الثالث، واإلبقا  علو  2018 ومن خالل اتفاقية تسوية نهائية موقعة في ديسمبر  إعادة الهيكلة". 

ة وبنك الراجحي اتفاقية تسهيالت مرابحة إلعادة هيكلة رصيد  خالل السنة الحالية، أبرمت الشرك بنك الراجحي كمقرض للقرض التجميعي.
الشريحة "أ" ال يترتب عليها فائدة وتستحق   تتطلب شروط القرض من الشركة سداد المبلغ القائم علو شريحتين. قائم ضمن القرض التجميعي.

نما الشريحة "ب" يترتب عليها السايبور لثالث شهور  ( أشهر كفترة سماح، بي 9السداد علو سنتين علو دفعات ربع سنوية متساوية مع فترة )
 ( سنوات، قابلة للتمديد لسنة واحدة وسنتين كفترة سماح.9(، وتستحق السداد علو دفعات ربع سنوية متساوية علو )٪ 3باإلضافة إلو )

  القرض مضمون مقابل سندات ألمر موقعة. 
 

( "األدوات المالية" ونتيجة لذلك  9الناحية الكمية والنوعية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي ) قامت اإلدارة بتقييم اعادة هيكلة القرض من 
بالتالي سجلت الشركة القرض   توصلت إلو ان إعادة هيكلة االتفاقية السابقة ادت إلو إلغا  اثبات القرض القديم واالعتراف بالقرض الجديد.

 مليون لاير سعودي.  14يان مما ادى إلو مكسب بمبلغ الجديد بقيمتال العادلة في تاريخ السر 
 

, كانت المجموعة في حالة تخلف عن السداد بسبب عدم سداد القرض. وبالتالي, تم تصنيف الرصيد المتبقي علو أنال  2022  سبتمبر30كما في  
 التزام متداول وفقا لإلتفاقية. إن المجموعة بصدد إعادة هيكلة القرض مع البنك الراجحي. 

 

( دفعات متساوية علو  5يستحق سداد القرض علو ) .2019 تمت إعادة هيكلة القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي في ديسمبر (ب
, كانت المجموعة في حالة   2022 سبتمبر30كما في  نصف سنوية.  أتعاب ويترتب عليها  2020( سنوات ابتدا  من ديسمبر 3)مدى فترة 

 في مواعيدها, وبالتالي تم تصنيف رصيد القرض المتبقي ضمن اإللتزامات المتداولة حسب اإلتفاقية. تخلف عن سداد اقساط القرض  
 

هذه القروض مقومة بشكل   تمثل هذه أرصدة قائمة لمقرضين خارج المملكة العربية السعودية منحت تسهيالت للشركات التابعة للمجموعة. ( ج
سنوياً مقابل قروض مقومة   ٪  8إلو  ٪  5مضمونة بموجب أرض مصنع ويترتب عليها فائدة بين هذه القروض  أساسي بالدوالر االمريكي. 

 سنوياً للتسهيالت بالليرة التركية.  ٪  10بالدوالر األمريكي أو قروض تعادلها وبمعدل 
 

يميتد "نوبل" لشرا  مواد خام علو دفعات  خالل السنوات السابقة، كان لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع شركة نوبل إنترناشيونال بيتي ل ( د
، تمت اعادة هيكلة التسهيل  2020  يوليو 29بتاريخ   يتوجب علو الشركة دفع تكلفة تمويل في حال عدم السداد خالل الفترة المحددة.  مؤجلة. 

اعتباراً من تاريخ السريان علو دفعات  مليون لاير سعودي  180،8حيث طلبت الشروط المعدلة من الشركة االم سداد الرصيد القائم بمبلغ 
قامت اإلدارة بتقييم اعادة  سنوياً. ٪ 7،75التسهيل غير مضمون ويترتب عليال حالياً تكلفة تمويل ثابتة بنسبة  .2022 شهرية حتو أكتوبر

المالية" ونتيجة لذلك توصلت إلو ان إعادة   ( "األدوات9هيكلة التسهيل أعاله من الناحية الكمية والنوعية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )
بالتالي ألغت الشركة االعتراف بالتمويل السابق واعترفت بالتمويل الجديد بقيمتال العادلة في تاريخ السريان مما   الهيكلة ادت إلو تمويل جديد. 

 مليون لاير سعودي.  5.4ادى إلو مكسب بمبلغ 
 
 الزكاة وضريبة الدخل مخصص  -17

مبلغ   بإجمالي )"الهيئة"( حيث طالبت بموجبها بالتزامات زكاة إضافية  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك استلمت المجموعة بعض الربوط من 
وتعود بصفة أساسية   للسنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها. الربوطات الزكوية مليون لاير سعودي بخصوص  234.6
األم، وشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة وشركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة وشركة الكابالت  للشركة 

 السعودية للتسويق المحدودة. 
 

 وضع الربوط الزكوية 
  الشركة األم 

 29. قرار صادر بتاريخ 2012إلو  2005)"الهيئة"( للسنوات من مارك توصلت الشركة االم إلو تسوية نهائية مع هيئة الزكاة والضريبة والج
  30مليون لاير سعودي ، علو أن يتم سداد مبالغ الزكاة المستحقة خالل  65،7عن لجنة تسوية منازعات الزكاة والضرائب بمبلغ  2020يناير 

،   أقساط  10شهًرا وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة علو  12يوًما من تاريخ التسوية المذكور أعاله ، وقدمت الشركة طلب أقساط علو لمدة 
 لاير سعودي. مليون   22.5دفعات ومتبقي مبلغ  6من المبلغ باالضافة الو  ٪10سددت الشركة الدفعة المقدمة بقيمة  

 

  .الربط النهائي، طالبت الهيئة بمعلومات إضافية ومستندات لغرض اصدار 2013الشركة اإلقرار الزكوي لسنة قدمت 
 

 2021ديسمبر 31  2022 سبتمبر30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    : قروض طويلة األجل 
 219،980  218،691 بنك تجاري محلي ) أ ( 

 104،290  104،290 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ) ب ( 
 37،874  38،824 بنوك أجنبية ) ج ( 
 99،828  99،264 ( تمويل موردين ) د 

 461،069  461،972 
 (9,966)  (11,147) ناقص: الجز  غير المتداول من القروض ألجل  

 452،006  449،922 الجز  المتداول من قروض وسلف 
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 )تتمة(  مخصص الزكاة وضريبة الدخل -17
 

 )تتمة(  وضع الربوط الزكوية 
 )تتمة(  الشركة األم 

مليون لاير سعودي. اعترضت الشركة االم علو الربط لدى    24،2وطالبت بموجبال بالتزام زكاة إضافي بمبلغ    2014أصدرت الهيئة ربطاً لسنة  
مت  لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية )باألمانة العامة للجان الضريبية(. صدر القرار لصالح الشركة بقبول االعتراض وقد إستل

 م ، وقامت الهيئة باالستئناف علو قرار اللجنة وما زالت الدعوى في مرحلة تبادل المذكرات. 17/02/2022كة نسخة من القرار بتاريخ الشر
 

مليون لاير. تم تصعيده وتقديم تظلم إلو لجنة الفصل في المخالفات   148بقيمة  2018إلو  2015أصدرت الهيئة التقييم النهائي لألعوام من 
بمبلغ   الضريبية والمنازعات )باألمانة العامة للجان الضريبية( ، حيث صدر قرار من اللجنة بقبول بند المشتريات الخارجية مما يقلل من الربط. 

 مليون لاير وتم رفض باقي االعتراض ، وقامت الشركة باالستئناف.  146.8مليون لاير ليصبح الربط المعدل بعد القرار بمبلغ  1.3
 

، وتم دفع الزكاة القانونية بنا  علو ذلك ، وحصلت الشركة علو شهادة   الهيئة الو  2019لشركة القوائم المالية واإلقرار الزكوي لعام قدمت ا
 .زكاة نهائية

 

  الو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.  2020الزكوي لعام ر و البيان قدمت الشركة القوائم المالية واإلقرا 
 

 الو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.  2021بتقديم اإلقرار الزكوي لعام قامت الشركة 
 

 األدوات الكهربائية المحدودة  للطاقة شركة مراكز ماس 
 مليون لاير سعودي.  1طالبت فيال بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  2007 حتو 1998 ربطاً للسنوات من هيئة الزكاة والضريبة والجماركأصدرت 

  تقدمت الشركة باعتراض لدى لجنة االستئناف العليا ولم يتم اتخاذ القرار بعد.
 

 لم تصدر الهيئة الربط الزكوي النهائي للسنوات المذكورة حتو تاريخال.  .2010 إلو 2008 قدمت الشركة التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات 
  .2020إلو  2011 لشركة حالياً متوقفة عن النشاط إال أنها بصدد تقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات منا
 

 شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة 
مليون لاير سعودي. تقدمت الشركة باعتراض    3.2طالبت فيال بالتزام زكاة إضافي بمبلغ    2004حتو    1999رت الهيئة ربطاً للسنوات من  أصد

علو هذا الربط لدى الهيئة. أصدرت الهيئة ربط زكاة معدل.  قدمت الشركة التابعة اعتراضاً لدى لجنة االعتراض االبتدائية. أصدرت لجنة  
 .مليون لاير لتلهيئة 1،5مليون لاير سعودي. وصدر قرار بدفع مبلغ  2،1غ االعتراض االبتدائية قراراً بتخفيض التزام الزكاة بمبل

 

مليون لاير سعودي وضريبة استقطاع    34.7طالبت فيال بالتزام زكاة إضافي بمبلغ    2012حتو    2005ئة ربوطاً زكوية للسنوات من  أصدرت الهي 
ة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً معدالً وتم تخفيض التزام الزكاة  وغرامات تمخير.  قامت الشركة باالعتراض علو ربط الهيئة، وأصدرت هيئ 

وتم تصعيد االعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية ومن  مليون لاير سعودي وتم تصعيد االعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية    6.9بمبلغ  
 . ثم تم تحويلة للجنة الفصل والمخالفات والمنازعات الضريبية

 

 وتم دفع الزكاة القانونية منها ، وحصلت الشركة علو شهادة زكاة مقيدة.  2014إلو  2013قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لألعوام 
 

وتم تصعيد االعتراض إلو  . اعترضت الشركة  2015عن عام    2021أبريل    28مليون لاير سعودي في    7.4أصدرت الهيئة تقييًما نهائًيا بمبلغ  
 م ، والقرار في مرحلة طور الصياغة من قبل االمانة. 29/05/2022ة للجان الضريبية وتم تحديد موعد جلسة بتاريخ األمانة العام

 

لاير سعودي. قدمت الشركة استئناًفا لدى لجنة االستئناف باالمانة  مليون  2.7مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  2016أصدرت الهيئة تقييماً لعام 
 والدعوى ما زالت منظورة لدى لجنة االستئناف. العامة للجان الضريبية  

 

. واعترضت الشركة علو ذلك 2019إلو  2017لألعوام من  2021 سبتمبر 28مليون لاير بتاريخ  6.98أصدرت الهيئة تقييماً نهائياً بمبلغ 
 . الضريبيةوتم رفضال من قبل الهيئة. قامت الشركة بتصعيد االعتراض إلو لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات 

 

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.  الو 2020قدمت الشركة القوائم المالية واإلقرارات الزكوية لعام 
 

 إلو هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.  2021قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي عن عام 
 

 شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة 
 مليون لاير سعودي.  17طالبت فيال بالتزام زكاة إضافي بمبلغ    2004  حتو  1996  ربطاً للسنوات من  والضريبة والجماركهيئة الزكاة  أصدرت  

م إلو  2005دمت الشركة القوائم المالية واالقرارات الزكوية للسنوات من قتقدمت الشركة باعتراض وال يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة.
الموجزة   األولية  لم تقم الهيئة بإصدار ربط نهائي عن هذه السنوات حتو تاريخ هذه القوائم المالية  . هيئة الزكاة والضريبة والجماركلدى  2008

مليون لاير سعودي    1،25ربط نهائي وطالبت بمبلغ  ة والضريبة والجمارك  هيئة الزكااصدرت    2013الو    2009بالنسبة للسنوات من  الموحدة.
  كفروقات زكوية. 

 

مليون    23وطالبت بموجبال بالتزام زكاة إضافي بمبلغ    2018إلو    2014ربطاً زكوياً عن األعوام من  هيئة الزكاة والضريبة والجمارك  أصدرت  
 المخالفات والمنازعات الضريبية ومازالت الدعاوى تحت الدراسة الفنية. وتم تصعيد اإلعتراض الو لجنة الفصل في  لاير سعودي

 

 من الهيئة بعد. الربط النهائيولم يصدر  بعد. 2019شركة إقرارها الزكوي عن سنة لم تقدم ال
 

  مليون لاير 0.25 بقيمة 2021سبتمبر  13بتاريخ  2020ربطاً تقديرياً علو الشركة عن العام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أصدرت 
 سعودي. 
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 )تتمة(  مخصص الزكاة وضريبة الدخل -17
 

 )تتمة(  شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة 
 علو النحو التالي:  السنة /  خالل الفترة والدخل   الحركة في الزكاة

 

 النحو التالي: علو / السنة  لحركة في موجودات الضريبة المؤجلة خالل الفترة ا
 

 العالقة وأرصدتها  ذات   األطراف لمعامالت مع ا -18
 

)بما في ذلك الشركات    والشقيقة وأقربائهم حتو الجيل الرابع، والشركات الزميلة    المجموعة ذات العالقة من المساهمين في  األطراف  تتكون   (أ
شروط وأحكام هذه المعامالت من قبل مجلس  يتم اعتماد  .مجموعة المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( وكبار موظفي اإلدارة العليا لل

 إدارة المجموعة. 
إلو   /  ذات العالقة بشكل رئيسي في شرا  وبيع البضائع تامة الصنع وإعادة تحميل المصروفات مناألطراف تتمثل المعامالت مع  (ب 

 عة. يتم اعتماد شروط وأحكام استحقاق هذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة للمجمو .الشركات الشقيقة 
 

  عالقة طرف ذو  من مطلوب 
  2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30

 )مراجعة(   )غير مراجعة( 
    

 -  617 ميدال للكبالت دبليو.ل.ل 
 113  113 حدادة المحدودة 

    
 730  113 

 
 

 ذات عالقة مطلوب الى اطراف  

 
 

  

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 37،377  69،670 الفترة / السنة الرصيد في بداية 
 51،890  13،955 يضاف: مخصص للفترة الحالية / للسنة 

 -  (9,209) ربح فرق عمالت للفترة / للسنة 
 (19,597)  (1,086) يطرح: مدفوعات خالل الفترة / السنة

 73،330  69،670 

 2021ديسمبر 31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 9،086  - الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 (8,996)  - يضاف: مخصص ضريبة الدخل للفترة / للسنة 

 (90)  - يطرح: ضريبة مؤجلة معترف بها تتعلق بشركا  غير سعوديين للفترة / للسنة 
 -  - 

 
  2021ديسمبر  31  2022سبتمبر  30

 )مراجعة(   )غير مراجعة( 
    

 23،109  - شركة ميدال كابلز المحدودة دبليو إل إل 
 43،531  43،531 شركة زينل للصناعات المحدودة 

 664  664 كيم العالمية المحدودة 
 2،476  2،476 شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات 

 1،452  1،452 حدادة المحدودة 
 48،123  71،232 
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 )تتمة(   العالقة وأرصدتها ذات   األطراف المعامالت مع  -18
 

 علو النحو التالي:  2022سبتمبر  30تم تلخيص المعامالت واألرصدة الهامة مع األطراف ذات العالقة كما في 
 

 سبتمبر 30لفترة تسعة أشهر المنتهية في     

  طبيعة المعاملة   العالقة  اإلسم 
2022 2021 

 ) غير مراجعة(  )غير مراجعة( 

 11،641 5،731 شرا  مواد خام  شركة زميلة  كابلز المحدودة دبليو إل إل  شركة ميدال 
 703 2،109 مكافات أعضا  مجلس اإلدارة   
 17،826 28،194 توزيعات أرباح    
 - 846 أخرى   
 

 تشتمل مكافات وتعويضات كبار موظفي اإلدارة علو ما يلي: 

 . مكافآت الرواتب وفي المجموعة ال  قصيرة األجل كبار موظفي اإلدارة تتضمن منافع 
 التالي: تتكون تعويضات ومكافآت أعضا  مجلس اإلدارة / اللجان من 

 سبتمبر 30لفترة تسعة أشهر المنتهية في  
                                                  2022  2021 

 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 759  618 أتعاب حضور اجتماعات 
 485  754 تعويضات أخرى 

 1،372  1،244 
 

 وااللتزامات المحتملة   االرتباطات -19
 

 كما في: هي المحتملة ان االرتباطات وااللتزامات 
 

دات  إضافة إلو الضمانات المقدمة فيما يتعلق بالتسهيالت البنكية الممنوحة لبعض الشركات التابعة، فقد قامت أيضاً الشركة األم بتقديم تعه •
 استحقاقها.لمساندة تلك الشركات التابعة للوفا  بالتزاماتها عند 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سبتمبر 30لفترة تسعة أشهر المنتهية في  
 2022  2021 
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  
    

 3،562  2،474 منافع موظفين قصيرة األجل 
 190  133 منافع ما بعد الخدمة 

 2،607  3،752 

 2021ديسبمر  31  2022سبتمبر  30 
 )مراجعة(   )غير مراجعة(  

    

 118،854  120،296 رهن عقاري وضمانات* 
 123،226  177 أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشرا  معادن

 94،730  92،342 التزامات طارئة  
 9،114  8،620 التزامات رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها
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 إيرادات   -20
 ة للمجموعة هي تلك المبينة في اخر قوائم مالية سنوية.  ي رادات الرئيسومصادر اإلي   انشطةإن 

 

 توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء
والمنتجات وخطوط الخدمة الرئيسية وتوقيت  يوضح الجدول التالي تصنيف اإليرادات من العقود مع العمال  حسب القطاع الجغرافي الرئيسي 

 االعتراف باإليرادات. 
 

 سبتمبر 30لفترة التسعة أشهر المنتهية في   
 2022  2021 
 )غير مراجعة(   )غير مراجعة(  

    األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي 
 119،589  60،972 المملكة العربية السعودية 

 9،116  5،539 دول أجنبية
 66،511  128،7055 

    المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية 
 117،505  47،991 مبيعات كابالت
 11،200  18،520 إيرادات عقود 

 66،511  128،705 
    توقيت االعتراف باإليرادات 

 117،505  47،991 إيرادات معترف بها في وقت زمني معين
 11،200  18،520 إيرادات معترف بها بمرور الوقت 

 66،511  128،705 
 المعلومات القطاعية  -21

 

 قطاعات االعمال 
 

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

 

 : األعمال الرئيسيةتشكل هذه المعلومات أساس التقارير اإلدارية الداخلية في قطاعات 
 المجموع  إيرادات العقود  بيع البضائع  
 
 ديسمبر 31 2022سبتمبر30 

2021 
  سبتمبر30

2022 
 ديسمبر 31

 ديسمبر 31 2022سبتمبر30 2021
2021 

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

 1،070،025 935،220 154،189 153،449 915،836 781،771 الموجودات 
 988،919 986،261 303،728 303،763 685،191 682،498 المطلوبات 

 160،553 66،511 17،441 18،520 143،112 47،991 صافي المبيعات 
 (194,309) (116,572) (7,489) (776) (186,820) (115,796) صافي الخسارة  

 المجموع  إيرادات العقود  بيع البضائع  
 سبتمبر30 2022سبتمبر30 

 سبتمبر 30 2022سبتمبر30 2021
 سبتمبر 30 2022سبتمبر30 2021

2021 
)غير   )غير مراجعة(  

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

 مراجعة( 
       

 1،090،865 935،220 169،144 153،449 921،721 781،771 الموجودات 
 917،178 986،261 315،610 303،763 601،568 682،498 المطلوبات 

 128،705 66،511 11،200 18،520 117،505 47،991 صافي المبيعات 
 (101,627) (116,572) (4,116) (776) (97,511) (115,796) صافي الخسارة  
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 )تتمة(  المعلومات القطاعية  -21
 

 المعلومات الجغرافية  
 إن المعلومات المالية المختارة يتم عرضها جغرافياً كما يلي:  . وأخرى  تتم عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية وتركيا

 

  ةالمملكة العربي 
 المجموع  أخرى تركيا  السعودية 

     : (ة )غير مراجع  2022  سبتمبر30
     

 935،220 77،829 319،854 537،537 الموجودات 
 986،261 45،003 210،912 730،348 المطلوبات 

 66،511 985 4،554 60،972 صافي المبيعات 
 (116,572) 3،556 (17,615) (102,513) الربح  /صافي )الخسارة(  

 

المملكة العربية   
 المجموع  أخرى تركيا  السعودية 

     ( ة )غير مراجع 1202سبتمبر30
 1،090،865 70،084 322،316 698،465 الموجودات 
 917،178 40،146 158،556 718،476 المطلوبات 

 128،705 626 8،490 119،589 صافي المبيعات 
 (101,627) (2,754) 10،478 (109,351) صافي )الخسارة( / الربح 

     

المملكة العربية   
 المجموع  أخرى تركيا  السعودية 

     ( ة)مراجع  2021ديسمبر  31
 1،070،025 69،543 326،207 674،275 الموجودات 
 988،919 40،271 198،696 749،952 المطلوبات 

 160،553 626 8،845 151،082 صافي المبيعات 

 (194,309) (3,419) (24,481) (166,409) صافي الخسارة 
 

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  -22
  القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمال عند بيع موجودات ما أو دفعال عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في 

 المطلوبات قد تتم إما: يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل  السوق بتاريخ القياس. 
 

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

 

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

للموجودات أو المطلوبات بافتراض أن المتعاملين في السوق سيستفيدون عند تسعير الموجودات والمطلوبات وأنهم يسعون تقاس القيمة العادلة 
إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يمخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق علو تحقيق   لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم.

 الل االستخدام األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعال إلو متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامال بالطريقة المثلو.منافع اقتصادية من خ
ة للمالحظة  تستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقاً للظروف، وتتوفر بشمنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابل

  ستخدام المدخالت غير القابلة للمالحظة. وتقليل ا
 

القيمة   تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات 
  ككل:العادلة المذكورة أدناه وعلو أساس مدخالت المستوى األدنو الهامة لقياس القيمة العادلة 

 

  : األسعار المتداولة )غير المعدلة( في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة. 1المستوى  •
  قابلة للمالحظة بصورة مباشرة أو غير مباشرة. - الهامة لقياس القيمة العادلة  - : طرق تقييم تعتبر مدخالت المستوى األدنو 2المستوى  •
 غير قابلة للمالحظة.  - الهامة لقياس القيمة العادلة  - مدخالت المستوى األدنو : طرق تقويم تعتبر 3المستوى  •

 

ي  وفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلو مستويات مختلفة من التسلسل الهرم 
ماالً بنفس مستوى التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك علو أساس مدخالت  لقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إج

 المستوى األدنو الهامة لقياس القيمة العادلة ككل. 
 

 التغير. تقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها 
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 )تتمة(  قياس القيمة العادلة لألدوات المالية -22

 

تقييمها  يتم  لالستثمارات العقاريةالعادلة  ة القيم قيمها العادلة. تقاربالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المحملة بالتكلفة المطفمة 
 . 3المستوى باستخدام معطيات غير قابلة للمالحظة وبالتالي ضمن 

 

 . 3تحمل األدوات المالية المشتقة بقيمها العادلة ويتم تقييمها باستخدام معطيات غير قابلة للمالحظة وبالتالي ضمن المستوى 
 

  .3ال يوجد إعادة تصنيف إلو او من المستوى 
 

 أحداث الحقة -23
لاير سعودي    66،729،060بتخفيض رأس مال الشركة األم من    2022/48، أوصو مجلس اإلدارة بموجب القرار رقم  2022أكتوبر    19في  
 59،729،060سهم( لغرض إعادة هيكلة رأس المال والستيعاب خسائر  700،000لاير سعودي ) 7،000،000سهم( إلو  6،672،906)

  700،000 سعودي )لاير 7،000،000سهم(. كما أوصو مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال )بعد التخفيض( من  5،972،906لاير سعودي )
سهم( لتعزيز رأس المال العامل للشركة وقدرتها التشغيلية. لم تقم الشركة بعد بتعيين   28،700،000لاير سعودي )  287،000،000سهم( إلو  

 مستشار لكلتا العمليتين والحصول علو الموافقات التنظيمية وموافقات المساهمين ذات الصلة لتصبح سارية المفعول. 
 

 لمقارنة أرقام ا -24
 الحالية وهي ليست جوهرية في طبيعتها.للفترة تم اعادة تصنيف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض 

 
 الموجزة الموحدة  األوليةالقوائم المالية  إعتماد -25

نوفمبر   9 الموافق )هت 1444ربيع اآلخر  15 لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ الموجزة الموحدة تم اعتماد هذه القوائم المالية األولية 
  (.م2022
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