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 التنظيم واألنشطة -1
 

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

 م(.1,76أبريل  27هـ )الموافق 13,6ربيع الثاني  27بتاريخ  31,,423222التجاري 
 

قضبان وكابالت االتصاالت والتتمثل أنشطة المجموعة )"الشركة األم" و "شركاتها التابعة"( في مجال تصنيع وتوريد الكابالت الكهربائية 

كما تزاول المجموعة نشاطها في مقاوالت وتجارة وتوزيع وتزويد  النحاسية واللدائن البالستيكية والبكرات الخشبية والمنتجات المتعلقة بها.

 الكابالت والمنتجات اإللكترونية ومنتجات تقنية المعلومات ولوازمها التكميلية.  
 

 سجل للشركة األم في العنوان التالي:يقع المركز الرئيسي الم
 

 شركة الكابالت السعودية

 4423 :ص ب

 214,1 ،جدة

 المملكة العربية السعودية
 

 :التالية ةالشركات التابعو الشركة مطلوبات ونتائج عملياتالموجودات وال للمجموعة المرفقة األولية  الموجزة الموحدةالقوائم المالية  تتضمن
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية اسم الشركة

 كما في كما في   

 

 مارس 31  

2022 

 ديسمبر  31

2221 

 )مراجعة( مراجعة( )غير   محلي

للتسويق  شركة الكابالت السعودية

 المحدودة

 شراء وبيع الكابالت الكهربائية

 والمنتجات المتعلقة بها

 المملكة العربية 

 ٪ 122 ٪ 100 السعودية

واالتصاالت  شركة ماس لمشاريع الطاقة

 المحدودة

مشاريع الطاقة الجاهزة 

 لالستخدام واالتصاالت

 المملكة العربية 

 ٪ 122 ٪ 100 السعودية

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات 

 الكهربائية المحدودة

خدمات توزيع الطاقة الكهربائية 

 واالتصاالت

 المملكة العربية 

 ٪ 122 ٪ 100 السعودية

     دولي

أنونيم  ماس كابلو ياتيريم وتيجارات

 شيركاتي

شركة قابضة )سابقاً شركة ماس 

 ٪ 122 ٪ 100  تركيا القابضة(

ترادينج  إنترناشيونالشركة ماس 

 ٪ 122 ٪ 100 ايرلندا التجارة الدولية (بعد نشاط اي تمارس المحدودة )لم

)اإلمارات  شركة الكابالت السعودية

 المتحدة(العربية 

بيع الكابالت والمنتجات المتعلقة 

 بها

االمارات 

 ٪ 122 ٪ 100 العربية المتحدة

المسان سولت سيهازالي والكتريمكانك 

 سان وتيك أيه أس

 تصنيع وتوريد العدد االلكترونية

 ٪ 4, ٪ 92 تركيا والبضائع

المسان متالورجي ومكايني سان وتيك 

 اس ايه

 ونيةااللكترتصنيع وتوريد العدد 

 ٪ 122 ٪ 100 تركيا والبضائع

 ٪ 122 ٪ 100 سيشيل شركة قابضة  فيرهيفن القابضة المحدودة

 ٪ 122 ٪ 100 مالطا شركة قابضة  كابالت القابضة المحدودة

 ٪ 122 ٪ 100 تركيا شركة قابضة  جوزو جايريمينكول أنونيم شيركاتي

 ٪ 122 ٪ 100 تركيا شركة قابضة  فاليتا جايريمينكول أنونيم شيركاتي
 

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

 نسبة الملكية بلد التأسيس األنشطة الرئيسية اسم الشركة

 كما في كما في   

 2221ديسمبر  31 2022مارس  31   

 )مراجعة( )غير مراجعة(   
     

 ٪ 52 ٪ 40 مملكة البحرين الموصالت والمنتجات المتعلقة بها  ميدال كابلز دبليو إل إلشركة 

     

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

 

 بيان االلتزام

 

ً لمعيار  2222مارس  31المنتهية في الثالثة أشهر  لفترةللمجموعة كما في والموحدة الموجزة تم إعداد هذه القوائم المالية األولية  وفقا

" المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة ةاألولي ةرير الماليا( "التق34المحاسبة الدولي )

  السعودية للمراجعين والمحاسبين.

 

جميع المعلومات المطلوبة في القوائم المالية السنوية الكاملة، ويجب قراءتها جنبًا إلى األولية الموجزة الموحدة ال تتضمن هذه القوائم المالية 

 .2221ديسمبر  31في  للسنة المنتهية جنب القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة 

 أساس القياس

 

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

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

 

 األولية الموجزة الموحدة إعداد القوائم المالية

 

محاسبية ليتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدّة قيام اإلدارة باستخدام تقديرات وأحكام وافتراضات تؤثر على تطبيق السياسات ا

األحكام والتقديرات  التقديرات.وقد تختلف النتائج الفعلية عن تلك  والمبالغ المفصح عنها للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات.

  .2221ديسمبر  31واالفتراضات الجوهرية متوافقة مع القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة عن السنة المنتهية في 

 

 العرضعملة والوظيفية عملة ال

 

  العرض للمجموعة.العملة الوظيفية وعملة بالريال السعودي والذي يمثل الموحدة يتم عرض هذه القوائم المالية األولية الموجزة 

 

 ملخص السياسات المحاسبية الهامة

م الموحدة مع تلك المتبعة في إعداد القوائالموجزة المجموعة في إعداد القوائم المالية األولية قبل تتماشى السياسات المحاسبية المتبعة من 

 .2221 ديسمبر 31المالية الموحدة السنوية للمجموعة للسنة المنتهية في 

 

  األحكام والتقديرات واالفتراضات المحاسبية الهامة

 

 يتطلب إعداد القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات

 والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنها واإلفصاحات المرفقة.

 

االفتراضات األساسية المتعلقة بالمصادر المستقبلية واألخرى لعدم التأكد من التقديرات بتاريخ التقرير والتي يكون لها مخاطر جوهرية  إن

م المالية اإلفصاح عنها في القوائ قد تموتتسبب في تعديل جوهري في القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالية القادمة، 

  .2221 ديسمبر 31الموحدة السنوية للسنة المنتهية في 

 

 19 –تأثير كوفيد 

 

( وتحوله إلى جائحة عالمية. ونتج عن اإلجراءات ,1-م، أعلنت منظمة الصحة العالمية تفشي فيروس كورونا )كوفيد2222مارس  11بتاريخ 

الطلب على المنتج وانخفاض في األسعار وزيادة ملحوظة في حدوث اضطرابات جوهرية في  ,1 -المتخذة لمواجهة تفشي فيروس كوفيد 

حالة عدم اليقين االقتصادي. ونتيجة لذلك، أصبحت أسعار الموجودات أكثر تقلًبا، وصار من الواضح حدوث انخفاض ملحوظ في أسعار 

 .الفائدة طويلة األجل في االقتصادات المتقدمة
 

للشركة عن طريق المساهمة في انخفاض المبيعات وصافي الدخل واألرباح قبل خصم الفوائد أثرت هذه الظروف على األنشطة التجارية 

، الذي نتج عنه ,1-والضرائب والتدفق النقدي الحر والمقاييس المالية األخرى. ومع ذلك، فقد قامت الشركة، استجابةً لفيروس كوفيد

-داقعها وتنفيذ خطط طوارئ تستهدف تقليل المخاطر المتعلقة بفيروس كوفياضطرابات اقتصادية عالمية، بتطبيق برامج وقائية نشطة في مو

 .ومواصلة أعمال التشغيل التجاري بما يضمن حماية صحة وسالمة موظفيها وعمالئها ومقاوليها والمجتمع بأكمله ,1
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، وضعت رأسمالية خالل الفترة. باإلضافة إلى ذلكاتخذت اإلدارة تدابير لتحسين معدالت اإلنفاق، وهو ما نتج عنه خفض النفقات التشغيلية وال

. ية للمجموعةلاإلدارة في االعتبار اآلثار المحتملة لحاالت عدم اليقين االقتصادي الحالية عند تحديد القيم الدفترية للموجودات المالية وغير الما

 .للمالحظة في تاريخ نهاية الفترة وهي تستند إلى أفضل تقديرات لإلدارة مع الوضع في االعتبار المعلومات القابلة
 

ورغم تعافي األسواق العالمية إال انه مازال هناك بعض التقلبات في األسعار والطلب. تواصل إدارة الشركة متابعة عقود الموردين طويلة 

 األجل من أجل ضمان عدم حدوث توقف في أعمال التشغيل وضمان تسليم منتجاتها أو خدماتها في موعدها.

هذه التحديات، تواصل اإلدارة متابعتها عن كثب ألي تطورات جوهرية في جميع األسواق التي تعمل وتبيع منتجاتها فيها ولديها ورغم 

 .استراتيجية قائمة للتخفيف من أي آثار سلبية محتملة

 

 مبدأ االستمرارية

 

، كما بلغت الخسائر  2222مارس  31المنتهية في  فترة الثالثة أشهر خالل مليون ريال سعودي  3776تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 

من رأس المال. وتجاوزت المطلوبات المتداولة للمجموعة  ٪ 74756مليون ريال سعودي حتى ذلك التاريخ والتي تمثل  1,576 المتراكمة

 (2221ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في ( 47674 2222 مارس 31مليون ريال سعودي كما في  487موجوداتها المتداولة بمبلغ 

ً لمبدأ  وتشير هذه األحداث والظروف الى جانب االمور االخرى إلى وجود شك جوهري حول مقدرة المجموعة على االستمرار )وفقا

ئنيها هيكلة التزاماتها تجاه دااالستمرارية( في نشاطها وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها قصيرة األجل. كانت المجموعة وال تزال في طور إعادة 

ة قوتخطط لتخفيض ذممها الدائنة بالتدفقات النقدية المستقبلية من مشاريعها الحالية. إن إدارة المجموعة على علم ودراية بالمخاطر المتعل

خالل السنوات السابقة، طبقت  .ةالموحدة للفترة وفقا ألساس االستمراري الموجزة األولية باالستمرارية ومع ذلك فقد أعدت قوائمها المالية

تزامن مع ذلك التطبيق الناجح أيضاً زيادة في رأس المال من خالل حقوق االصدار  مبادرات على مستوى المجموعة.ال د منالمجموعة عد

(، وتحسين الطلبيات المتراكمة، وشروط أفضل مع 16واتفاقية إعادة هيكلة التمويل مع بنك الراجحي )إيضاح  ،2222األولية خالل سنة 

ً للمجموعة ككل. خالل الفترة ، وبناًء على موافقة  الموردين مما ادى إلى تزويد اإلدارة بدليل كاف أن افتراض مبدأ االستمرارية مالئما

 26223مليون ريال سعودي إلى  36226، انخفض رأس مال الشركة من  2222فبراير  22المنعقد في  المساهمين في اجتماعهم غير العادي

 مليون ريال سعودي الستيعاب جزء من الخسائر المتراكمة.

 

إضافة إلى ذلك، لدى شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي ـــ شركة تابعة مملوكة بالكامل للمجموعة خسائر متراكمة بمبلغ 

ذلك التاريخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة التابعة موجوداتها  في وكما ، 2222مارس  31 كما فيمليون ريال سعودي  37674

قامت إدارة  لتزاماتها حال استحقاقها.بإ والوفاءمليون ريال سعودي وهو امر يتعلق بقدرتها على االستمرار في أعمالها  ,677المتداولة بمبلغ 

دأ االستمرارية وتوصلت إلى أن الشركة التابعة لديها الموارد لالستمرار في الشركة التابعة بعمل تقييم لقدرتها على االستمرار على أساس مب

بنجاح بتطبيق بعض عناصرها ومن بينها إعادة جدولة ترتيبات  وقامتأعدت المجموعة خطة أعمال شاملة  نشاطها في المستقبل المنظور.

الستمرار في ضمان موجودات الشركة التابعة من خالل الوسائل التمويل، والموافقة على خطط سداد مستديمة مع المقرضين، وضمان وكذلك ا

بالتالي، تعتقد اإلدارة أن استخدام مبدأ االستمرارية  القانونية وإعادة التفاوض مع االطراف المقابلة لتعزيز الموقف التشغيلي للشركة التابعة.

 في اعداد القوائم المالية للشركة التابعة مالئماً.

 

 أساس التوحيد  -3

 

يتم إعداد القوائم  .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  المجموعة.الشركات التابعة هي منشآت تخضع لسيطرة 

ولتحديد تعريف  على عوائد مختلفة من عالقتها بالمنشأة، ولديها المقدرة على التأثير على تلك العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على المنشأة.

 ية:السيطرة، يجب أن تتحقق المعايير الثالثة التال

 

 أن يكون للمجموعة نفوذ على المنشأة؛ (أ

 التعرض لمخاطر، أو لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من ارتباطها بالمنشأة؛ و (ب

 أن يكون للمجموعة القدرة على استخدام نفوذها على المنشأة للتأثير على حجم عوائدها. (ج

 

تمارس سيطرة على الشركة المستثمر فيها من عدمه وذلك عندما تشير الحقائق تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت 

 والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة.
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قتناة أو المباعة إن نتائج الشركات التابعة الم يتم توحيد الشركات التابعة اعتباراً من تاريخ بداية السيطرة إلى تاريخ التوقف عن السيطرة.

من تاريخ االقتناء أو حتى  الموحدة الموجزة األولية الخسارة والدخل الشامل االخر والربح أخالل الفترة ــ إن وجدت ــ يتم إدراجها في قائمة 

 تاريخ البيع ـــ حسب ما هو مالئم.

 

 حصص غير مسيطرة

 

وصافي موجودات الشركات التابعة التي ال تملكها المجموعة بصورة  )الخسارة(الربح أو تمثل الحصص غير المسيطرة جزءاً من صافي 

الموجزة  يةاألول الربح أو الخسارة والدخل الشامل االَخر ضمن قائمةمباشرة أو غير مباشرة في شركاتها التابعة، ويتم عرضها بشكل منفصل 

 بشكل منفصل عن حقوق الملكية في المجموعة.الموحدة لموجزة ، كما تُعرض ضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي األولية االموحدة

يتم تحميل أي خسائر متعلقة بالحصص غير المسيطرة في منشأة تابعة على الحصة غير المسيطرة حتى لو كان ذلك يتسبب في عجز رصيد 

تؤدي إلى فقدان السيطرة كمعامالت حقوق يتم احتساب التغيرات في حصة المجموعة في شركة تابعة ـــ والتي ال  الحصة غير المسيطرة.

 ملكية.

 

 استبعاد المعامالت عند التوحيد

 

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

غير المحققة بنفس الطريقة لألرباح غير المحققة فقط في حال أنه ال يوجد دليل  ويتم استبعاد الخسائر .الموجزة الموحدةاألولية القوائم المالية 

 على 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.

 

يتم ويتم مبدئياً تسجيل االستثمارات في الشركات الزميلة بالتكلفة  الزميلة هي الشركات التي تمارس عليها المجموعة نفوذاً جوهرياً.الشركات 

لطريقة اً بالقيمة المحتسبة وفق الموجزة الموحدةاألولية وفقاً لطريقة حقوق الملكية، ويتم إدراجها في قائمة المركز المالي  المحاسبة عنها الحقا

  حقوق الملكية أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.

 

فيه سيطرة مشتركة ولها حقوق في صافي موجودات الترتيب بخالف حقها في موجوداتها  للمجموعةالمشروع المشترك هو ترتيب يكون 

 والتزاماتها والمطلوبات.

 

ة زائداً تغيرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة من صافي موجودات الشركة الزميلة تمثل القيمة المحتسبة وفقاً لطريقة حقوق الملكية التكلف

على أساس آخر معلومات مالية متوفرة( ناقصاً االنخفاض في القيمة ــ إن  )الحصة من النتائج واالحتياطيات والمكاسب/ )الخسائر( المتراكمة

  وجد.

 

ة ما إذا كان من الضروري تسجيل خسارة إضافية النخفاض القيمة على استثمارها في الشركة بعد تطبيق طريقة حقوق الملكية، تقرر المجموع

 وتحدد المجموعة في كل تاريخ تقرير مالي ما إذا كان هناك أي دليل موضوعي يدل على انخفاض قيمة االستثمار في الشركة الزميلة. الزميلة.

أنه الفرق بين القيمة الممكن استردادها من الشركة الزميلة والقيمة الدفترية وتقوم  وفي هذه الحالة تحتسب المجموعة قيمة االنخفاض على

ارة إن خس.األولية الموجزة الموحدة)الخسارة( في الشركة الزميلة" في قائمة الربح أو الخسارة  / لربحبإدراج المبلغ ضمن "الحصة في ا

ارة أو الدخل الربح أو الخساالنخفاض في القيمة المعترف بها سابقاً فيما يتعلق باالستثمار في شركة زميلة يمكن عكس قيدها من خالل قائمة 

قيمتها المحتسبة ب ةالموجزة الموحد األوليةبحيث تبقى القيمة الدفترية لالستثمار في قائمة المركز المالي  الموجزة الموحدة الشامل االخر األولية

  وفقاً لطريقة حقوق الملكية )قبل تكوين مخصص االنخفاض في القيمة( أو القيمة القابلة لالسترداد ــ أيهما أقل.

 

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

 

 والتعديالت الجديدة المطبقة من قبل المجموعة  والتفسيراتالمعايير  -2

 

 التعديالت على المعايير والتفسيراتمعايير جديدة و

 

تم قد و 2222يناير  1اعتباًرا من  التعديالت على المعايير التي نصبح سارية، هناك عدد من ومع ذلكال توجد معايير جديدة صادرة، 

 .لمجموعةالموحدة ل الموجزة األولية المالية المالية الموحدة السنوية للمجموعة ، ولكن ليس لها تأثير مادي على القوائمتوضيحها في القوائم 
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 خسارة السهم -4

بقسمة الخسارة  2221 مارس 31في فترة الثالثة أشهر المنتهية  و 2222مارس  31في  المنتهيةالثالثة أشهر  لفترةتم احتساب خسارة السهم 

 لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد األسهم القائمة خالل الفترة.

 

 زميلة ةشركستثمارفي إ -0

 :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 على إدارة يوجدال  6-3

  ويحاسب عنها وفقاً لهذا األساس. زميلة شركةفي 

 

 للشركة الزميلة كما يلي: الموجزةالمالية  المعلومات 6-4

 

 

 

 

مليون ريال سعودي 5474 ذمم مدينة تجارية بمبلغ يوجد لديها شركة تابعة اجنبية  الزميلة الشركة ، لدى2222مارس  31 كما في 6-5

بالتالي،  .2222إدارة الشركة التابعة أن الذمم المدينة التجارية سيتم تحصيلها خالل  تتوقع من سنة. ألكثرموعدها  متأخرة السداد عن

 .الذمم المدينة التجاريةهذه مقابل  انخفاض في القيمة، لم يتم تسجيل خسائر 2222مارس  31 كما في
 

 ممتلكات وآالت ومعدات -7
 

 

 ملموسةموجودات غير  -0
 

 2221ديسمبر  31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 237125 20,200  القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

 (27857) (494) اطفاء خالل الفترة / السنة
   

 227268 19,073 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة

 

 

 2022مارس  31

 ()غير مراجعة

 2221ديسمبر  31

 )مراجعة(
   

 319,117 299,170 يناير 1كما في 

 7,100 2,990 الحصة في صافي ربح الفترة / السنة 

 (9,071) 4,009 إحتياطي تحوط

 (17,020) (77527) توزيعات أرباح خالل الفترة / السنة 

 370 (62) ترجمة عمالت أجنبية
   

 302,200 299,170 

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

)غير مراجعة( 2022مارس  31  40 ٪  2,007,271 1,203,700 1,222,020 9,290 

)مراجعة( 2221 ديسمبر 31  52 ٪  178767586 172847131 374187524 778,8 

 2221 ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 32175,3 270,324  القيمة الدفترية في بداية الفترة / السنة

 37363 10 إضافات خالل الفترة / السنة

 (287631) (0,239) االستهالك المحمل للفترة / للسنة
   

 2767325 209,902 القيمة الدفترية في نهاية الفترة / السنة
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 عقود اإليجار -9
 

 أصول  استخدامحق  9-1
 

 المعترف بها والحركة خالل الفترة: األصول ستخدامإحق لفيما يلي القيم الدفترية 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 127447 11,124 / السنة في بداية الفترة

 678 -  إضافات
   

 11,124 117125 
   

   ستهالك:مجمع اإل

 8,,17 3,222 في بداية الفترة / السنة

 17224 301  استهالك للفترة / للسنة
   

 3,423 37222 
   

 77,23 7,002 صافي القيمة في نهاية الفترة / السنة
 

 اإليجارلتزامات ا 9-2
 

 :الفترة / السنةوالحركة خالل  اإليجارفيما يلي القيمة الدفترية اللتزامات عقود 

في نهاية  ولدى المجموعة خيار شراء المعدات بقيمتها االسمية سنوات أو أقل. 5لمدة  تصنيعتتعلق عقود التأجير التمويلي بعقود إيجار معدات 

 تمويلي مضمونة بصك ملكية المؤجر:اإليجار الالتزامات المجموعة بموجب عقود إن  مدة العقد.

 

 كما يلي: األولية الموجزة الموحدة المالي معروضة في قائمة المركز

 

 .(٪ 4: 2221) ٪ 4المطبق على التزامات عقود اإليجار ما نسبته  اإلضافيالمتوسط المرجح لمعدل االقتراض إن 
 

 :رةأو الخسا الربحفيما يلي المبالغ المعترف بها في 

  مارس 31 المنتهية في لثالثة أشهرالفترة  
   

 

 

 2022 

 )غير مراجعة(

2221 

 مراجعة(غير )
   

 17224 301 مصروف استهالك حق استخدام األصول

 381 04 الفائدة المحملة على التزامات عقود اإليجار
   

 17625 300 المعترف بها في الربح أو الخسارةمجموع المبالغ 

 

 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 7212, 0,003 في بداية الفترة / السنة

 678 - إضافات

 381 04 السنة  /فائدة محملة على الفترة

 (17268) -  الفترة / السنةالمدفوع خالل 
   

 87823 0,000 كما في نهاية الفترة / السنة
   

   

 2221ديسمبر  31 2022مارس  31 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 36 30 الحد االدنى لدفعات عقود اإليجار

 - (32) يطرح: مصروف تمويل غير مكتسب
   

 36 2 القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار
   

 1,541 28490 الجزء المتداول - إيجارالتزامات عقود 

 722,8 0,292 الجزء غير المتداول -التزامات عقود  تأجير 
   



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
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 في حكمه وماالنقد  -10

 

 

 مدينة حجوزاتومدينة ذمم   -11
 

 

 الذمم المدينة التجارية بالصافي مما يلي: تتكون 11-1

 

 

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

 بالصافي مما يلي:المدينة  محتجزاتال تتكون 11-2

 

 

 

 

 

 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 272 302 النقد في الصندوق

 ,12744 21,944  النقد لدى البنوك
   

 22,249 127721 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 47773, 92,312 (1-11) ذمم مدينة تجارية، بالصافي

 867257 03,202 (2-11محتجزات مدينة، بالصافي )
   

 174,792 1817232 

 (367236) (32,270) ناقص: الجزء غير المتداول من محتجزات مدينة
   

 123,322 1447,,4 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 
   

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 2477626 224,207 اجمالي الذمم المدينة

 (1527833) (142,094) ناقصاً: خسائر االنخفاض في القيمة ) أ (
   

 92,312 ,47773 

   

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 

 1617275 142,033 في بداية الفترة / السنة

 (87242) 02 )عكس( خالل الفترة / السنة/ مخصص محمل 
   

 142,094 1527833 

   

  2221ديسمبر 31  2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 1237122 100,031 إجمالي المحتجزات المدينة

 (167865) (10,429) ناقصاً: مخصص خسائر  االنخفاض في القيمة )ب(
   

 867257 03,202 المحتجزات المدينة، بالصافي

   



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
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 :المدينة محتجزاتللاالنخفاض في القيمة ب( فيما يلي الحركة في مخصص خسائر 
 

 

 مخزون -12
 

 

 متقادم:وبطيء الحركة  مخزونفيما يلي الحركة في مخصص 
 

 

  أخرىمدينة مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة  -13
 

 

  غير مفوترة إيرادات -12
 

 

 .يمثل هذا البند مشاريع في وخارج المملكة العربية السعودية

 2222ديسمبر  31 2022مارس  31 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 1,7332 10,004 في بداية الفترة / السنة

 (27465) (310) مخصص محمل خالل الفترة / السنة
   

 167865 10,429 في نهاية الفترة / السنة

   

 2221ديسمبر  31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 447661 30,219 مواد خام

 247,46 0,010 بضائع تامة الصنع

 227261 12,002 بضاعة تحت التصنيع 

 ,32766 31,024 قطع غيار وبكرات خشبية
   

 90,422 1227537 

 (447172) (22,029) ومتقادممخصص مخزون بطيء الحركة  ناقصاً:
   

 20,274 787365 

   

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 22,274 447172 / السنة في بداية الفترة

 1,097 (123) محمل للفترة / السنة)عكس( / 
   

 22,029 22,172 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 417252 21,240  ذمم مدينة من مبيعات شركة تابعة

 227624 19,932 هامش ضمان وودائع

 4,7,11 47,321 دفعات مقدمة لموردين

ً  مصروفات مدفوعةمكسب مشتقات مدينة و  1778,6 30,009 مقدما

 37416 4,920 ضريبة قيمة مضافة

 7138, 14,102 ذمم مدينة أخرى
   

 109,020 1427215 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 2375,5 24,402 اجمالي اإليرادات غير المفوترة ) أ (

 (77,33) (7,947) ) ب ( المتوقعةاإلتمان ناقصاً: مخصص خسائر 
   

 157662 17,427 موجودات عقود غير مفوترة، بالصافي 

   



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 

 
01  

 

 

 غير المفوترة:اإليرادات أ( فيما يلي الحركة في اجمالي 

 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 172,67262 1,301,094 تكلفة متكبدة زائد ربح معترف به 

 (172727667) (1,270,391) يطرح: فواتير مرحلية 
   

 2375,5 24,402 إيرادات غير مفوترة

   

 

 ب( فيما يلي الحركة في مخصص خسائر االئتمان المتوقعة:

 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 127371 7,933 في بداية الفترة / السنة

 (27438) 22 خالل الفترة / السنة / )عكس( مخصص محمل 
   

 77,33 7,947 في نهاية الفترة / السنة
   

 

  المال رأس -14

 

: 2221ديسمبر  31)كما في  2222مارس  31كما في  رياالت سعودية للسهم الواحد 12سهم بقيمة  2672317126يتكون رأس المال من 

                                سهم(. 3672617426

 

ريال سعودي  36276147262( تخفيض رأس مال الشركة من 2221/8قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه الثامن ) 2221يونيو  ,2كما في 

سهم( لغرض إعادة هيكلة رأس مال الشركة وإطفاء ما نسبته  2672317126ريال سعودي ) 26273117262سهم( إلى  3672617426)

ريال سعودي. كما قرر مجلس اإلدارة زيادة رأس المال )بعد  873237222,بمبلغ  2221مارس  31من الخسائر المتراكمة كما في  122٪

سهم( لتعزيز  7672137126ريال سعودي ) 76273117262سهم( إلى  2672317126ريال سعودي ) 26273117262التخفيض( من 

 رأس المال العامل للشركة وقدرتها التشغيلية. 

 

( وافق المساهمون في اجتماعهم على تخفيض رأس مال الشركة األم ورفضوا توصية 1443رجب  ,1)الموافق  2222فبراير  22بتاريخ 

 مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال.

 

  ائتمانية وتسهيالت ألجل القروض -10

 

اخرى ذات مدد استحقاقات قصيرة وطويلة األجل لتمويل تنموية لدى المجموعة عدة اتفاقيات تمويل مع بنوك محلية واجنبية ومؤسسات مالية 

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

  

 

  2221ديسمبر 31 2022 مارس 31 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   :قروض طويلة األجل

 21,7,82 21,7,82 بنك تجاري محلي ) أ (

 12472,2 12472,2 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ) ب (

 377874 387152 بنوك أجنبية ) ج (

 7828,, 7264,, تمويل موردين ) د (
   

 4617684 4617,72 
   

 (7,66,) (117488) ناقص: الجزء غير المتداول من القروض ألجل 
   

 4527226 240,190 الجزء المتداول من قروض وسلف



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 

 
06  

 

 

قامت بدمج قروضها من أربعة بنوك تجارية تحت مسمى "اتفاقية  ث، حي2216 أبرمت الشركة االم اتفاقية قرض تجميعي في فبراير (أ

، تمت التسوية مع إثنين من البنوك التجارية الثالث، 2218 اتفاقية تسوية نهائية موقعة في ديسمبرومن خالل  إطار إعادة الهيكلة".

خالل السنة الحالية، أبرمت الشركة وبنك الراجحي اتفاقية تسهيالت مرابحة  واإلبقاء على بنك الراجحي كمقرض للقرض التجميعي.

الشريحة "أ" ال  شروط القرض من الشركة سداد المبلغ القائم على شريحتين.تتطلب  إلعادة هيكلة رصيد قائم ضمن القرض التجميعي.

( أشهر كفترة سماح، بينما الشريحة "ب" 6يترتب عليها فائدة وتستحق السداد على سنتين على دفعات ربع سنوية متساوية مع فترة )

( سنوات، قابلة 6فعات ربع سنوية متساوية على )(، وتستحق السداد على د٪ 3يترتب عليها السايبور لثالث شهور باإلضافة إلى )

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

 

( "األدوات المالية" ونتيجة ,قامت اإلدارة بتقييم اعادة هيكلة القرض من الناحية الكمية والنوعية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

بالتالي سجلت الشركة  وصلت إلى ان إعادة هيكلة االتفاقية السابقة ادت إلى إلغاء اثبات القرض القديم واالعتراف بالقرض الجديد.لذلك ت

 مليون ريال سعودي. 14القرض الجديد بقيمته العادلة في تاريخ السريان مما ادى إلى مكسب بمبلغ 

 

تخلف عن السداد بسبب عدم سداد القرض. وبالتالي, تم تصنيف الرصيد المتبقي , كانت المجموعة في حالة 2222مارس  31كما في 

 على أنه التزام متداول وفقا لإلتفاقية. إن المجموعة بصدد إعادة هيكلة القرض مع البنك الراجحي.

 

( دفعات متساوية 5يستحق سداد القرض على ) .,221 تمت إعادة هيكلة القرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي في ديسمبر (ب

, كانت المجموعة  2222مارس  31كما في  نصف سنوية. أتعابويترتب عليها  2222( سنوات ابتداء من ديسمبر 3)على مدى فترة 

حسب  ةفي حالة تخلف عن سداد اقساط القرض في مواعيدها, وبالتالي تم تصنيف رصيد القرض المتبقي ضمن اإللتزامات المتداول

 اإلتفاقية.

 

هذه القروض مقومة  تمثل هذه أرصدة قائمة لمقرضين خارج المملكة العربية السعودية منحت تسهيالت للشركات التابعة للمجموعة. (ج

ً مقابل  ٪ 8إلى  ٪ 5هذه القروض مضمونة بموجب أرض مصنع ويترتب عليها فائدة بين  بشكل أساسي بالدوالر االمريكي. سنويا

 سنوياً للتسهيالت بالليرة التركية. ٪ 12الدوالر األمريكي أو قروض تعادلها وبمعدل قروض مقومة ب

 

 خالل السنوات السابقة، كان لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع شركة نوبل إنترناشيونال بيتي ليميتد "نوبل" لشراء مواد خام على (د

، تمت اعادة 2222 يوليو ,2بتاريخ   حال عدم السداد خالل الفترة المحددة.يتوجب على الشركة دفع تكلفة تمويل في  دفعات مؤجلة.

مليون ريال سعودي اعتباراً من تاريخ  18278هيكلة التسهيل حيث طلبت الشروط المعدلة من الشركة االم سداد الرصيد القائم بمبلغ 

 سنوياً. ٪ 7775يه حالياً تكلفة تمويل ثابتة بنسبة التسهيل غير مضمون ويترتب عل .2222 السريان على دفعات شهرية حتى أكتوبر

( "األدوات المالية" ,قامت اإلدارة بتقييم اعادة هيكلة التسهيل أعاله من الناحية الكمية والنوعية وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي )

كة االعتراف بالتمويل السابق واعترفت بالتمويل بالتالي ألغت الشر ونتيجة لذلك توصلت إلى ان إعادة الهيكلة ادت إلى تمويل جديد.

 مليون ريال سعودي. 524الجديد بقيمته العادلة في تاريخ السريان مما ادى إلى مكسب بمبلغ 

 

 الزكاة وضريبة الدخلمخصص  -17

مبلغ  ماليبإج)"الهيئة"( حيث طالبت بموجبها بالتزامات زكاة إضافية  هيئة الزكاة والضريبة والجماركاستلمت المجموعة بعض الربوط من 

وتعود بصفة أساسية  للسنوات السابقة والتي تقدمت المجموعة باعتراضات عليها.الربوطات الزكوية مليون ريال سعودي بخصوص  ,2352

لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة وشركة الكابالت  للشركة األم، وشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة وشركة ماس

 السعودية للتسويق المحدودة.

 

 وضع الربوط الزكوية

 

  الشركة األم

. قرار صادر بتاريخ 2212إلى  2225مارك )"الهيئة"( للسنوات من توصلت الشركة االم إلى تسوية نهائية مع هيئة الزكاة والضريبة والج

مليون ريال سعودي ، على أن يتم سداد مبالغ الزكاة المستحقة  6577تسوية منازعات الزكاة والضرائب بمبلغ عن لجنة  2222يناير  26

شهًرا وتمت الموافقة عليها من قبل الهيئة على  12يوًما من تاريخ التسوية المذكور أعاله ، وقدمت الشركة طلب أقساط على لمدة  32خالل 

  .أقساط 12

 

  .، طالبت الهيئة بمعلومات إضافية ومستندات لغرض اصدار الربط النهائي2213الزكوي لسنة الشركة اإلقرار قدمت 

 

مليون ريال سعودي. اعترضت الشركة االم على الربط  2472وطالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  2214أصدرت الهيئة ربطاً لسنة 

 .قرار لصالح الشركة بقبول االعتراض وقد إستلمت الشركة نسخة من القرارلدى لجنة تسوية المنازعات والمخالفات الضريبية. صدر ال

 



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
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مليون ريال. تم تصعيده وتقديم تظلم إلى لجنة الفصل في المخالفات  148بمبلغ  2218إلى  2215أصدرت الهيئة الربط النهائي لألعوام من 

(.تم 2217رار من اللجنة بقبول البند )فرق المشتريات الخارجية لعام والنزاعات الضريبية )باألمانة العامة للجان الضريبية( ، حيث صدر ق

 .رفض االعتراضات المتبقية ولم تتلق الشركة نسخة من القرار حتى اآلن

 

، وتم دفع الزكاة القانونية بناء على ذلك ، وحصلت الشركة على شهادة  الهيئةالى   ,221قدمت الشركة القوائم المالية واإلقرار الزكوي لعام 

 .زكاة نهائية

 

 ، وتم عمل خط تقسيط لدفع مبلغ الزكاة المستحقة من اإلقرار. 2222قدمت الشركة القوائم المالية واإلقرار الزكوي لعام 

 

 والضريبة والجمارك.الى هيئة الزكاة  2221قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي لعام 

 

 شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة

ً للسنوات من هيئة الزكاة والضريبة والجماركأصدرت  مليون ريال  1طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  2227 حتى 8,,1 ربطا

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

 

 لم تصدر الهيئة الربط الزكوي النهائي للسنوات المذكورة حتى تاريخه. .2212 إلى 2228 قدمت الشركة التابعة اإلقرارات الزكوية للسنوات

 

  .2222إلى  2211 لشركة حالياً متوقفة عن النشاط إال أنها بصدد تقديم اإلقرارات الزكوية للسنوات منا

 

 الطاقة واالتصاالت المحدودةشركة ماس لمشاريع 

ً للسنوات من أصد مليون ريال سعودي. تقدمت الشركة  322طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  2224حتى  ,,,1رت الهيئة ربطا

ً لدى لجنة االعتراض االبت ائية.  دباعتراض على هذا الربط لدى الهيئة. أصدرت الهيئة ربط زكاة معدل.  قدمت الشركة التابعة اعتراضا

مليون ريال  2مليون ريال سعودي. وصدر قرار بدفع مبلغ  271أصدرت لجنة االعتراض االبتدائية قراراً بتخفيض التزام الزكاة بمبلغ 

 لـلهيئة ووضعت الشركة خطة تقسيط لسداد هذه المبالغ.
 

مليون ريال سعودي وضريبة  3427في بمبلغ طالبت فيه بالتزام زكاة إضا 2212حتى  2225ئة ربوطاً زكوية للسنوات من أصدرت الهي

استقطاع وغرامات تأخير.  قامت الشركة باالعتراض على ربط الهيئة، وأصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربطاً معدالً وتم تخفيض 

 تحت الدراسة من قبل اللجنة. مليون ريال سعودي وتم تصعيد االعتراض لدى لجنة االعتراض االبتدائية وما زال ,62التزام الزكاة بمبلغ 
 

 وتم دفع الزكاة القانونية منها ، وحصلت الشركة على شهادة زكاة مقيدة. 2214إلى  2213قدمت الشركة إقراراتها الزكوية لألعوام 

 

يد االعتراض . اعترضت الشركة وتم تصع2215عن عام  2221أبريل  28مليون ريال سعودي في  724أصدرت الهيئة تقييًما نهائيًا بمبلغ 

 إلى األمانة العامة للجان الضريبية.

 

مليون ريال سعودي. قدمت الشركة التابعة استئنافًا إلى لجنة الفصل  227مع التزام زكوي إضافي بمبلغ  2216أصدرت الهيئة تقييماً لعام 

 في المخالفات والنزاعات الضريبية.

 

. واعترضت الشركة على ذلك ,221إلى  2217لألعوام من  2221يونيو  28ل بتاريخ مليون ريا 62,8أصدرت الهيئة تقييماً نهائياً بمبلغ 

 وتم رفضه من قبل الهيئة. قامت الشركة بتصعيد االعتراض إلى لجنة الفصل في المخالفات والنزاعات الضريبية

 

  فع مبلغ الزكاة المستحقة من اإلقرار.الهيئة وتم عمل خطة تقسيط لد 2222قدمت الشركة القوائم المالية واإلقرارات الزكوية لعام 

 

 إلى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك. 2221قامت الشركة بتقديم اإلقرار الزكوي عن عام 

 

 شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة

مليون ريال  17طالبت فيه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  2224 حتى 6,,1 ربطاً للسنوات من هيئة الزكاة والضريبة والجماركأصدرت 

 تقدمت الشركة باعتراض وال يزال قيد المراجعة من قبل الهيئة. سعودي.

 

لم تقم الهيئة  .هيئة الزكاة والضريبة والجماركلدى  2228م إلى 2225دمت الشركة القوائم المالية واالقرارات الزكوية للسنوات من ق

 الموجزة الموحدة. األولية بإصدار ربط نهائي عن هذه السنوات حتى تاريخ هذه القوائم المالية

 



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
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مليون ريال سعودي  1725ربط نهائي وطالبت بمبلغ هيئة الزكاة والضريبة والجمارك اصدرت  2213الى  ,222بالنسبة للسنوات من 

  كفروقات زكوية.

 

 23وطالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  2218إلى  2214ربطاً زكوياً عن األعوام من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أصدرت 

 وتم اإلعتراض عليه من قبل الشركة وما زالت هذه اإلعتراضات تحت الدراسة من قبل الهيئة. مليون ريال سعودي

 

 من الهيئة بعد. الربط النهائيولم يصدر  بعد. ,221شركة إقرارها الزكوي عن سنة لم تقدم ال

 

 مليون ريال 2225بقيمة  2221سبتمبر  13بتاريخ  2222ربطاً تقديرياً على الشركة عن العام هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أصدرت 

 سعودي.

 

 على النحو التالي: السنة / خالل الفترة والدخل الحركة في الزكاة

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

 العالقة وأرصدتها ذات األطرافلمعامالت مع ا -10
 

ذلك  )بما في والشقيقةوأقربائهم حتى الجيل الرابع، والشركات الزميلة  المجموعةذات العالقة من المساهمين في األطراف تتكون  (أ

يتم اعتماد شروط وأحكام هذه المعامالت من  .مجموعةوكبار موظفي اإلدارة العليا للالشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية( 

 قبل مجلس إدارة المجموعة.
 

إلى  / ذات العالقة بشكل رئيسي في شراء وبيع البضائع تامة الصنع وإعادة تحميل المصروفات مناألطراف تتمثل المعامالت مع  (ب

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

 عالقةطرف ذو من مطلوب 

 2221ديسمبر 31 2022مارس  31 
 )مراجعة( )غير مراجعة( 

   

 113 113 حدادة المحدودة
 

 ذات عالقةمطلوب الى اطراف 

  2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 377377 09,070 الرصيد في بداية الفترة / السنة

 5178,2 2,740  / للسنة الحالية يضاف: مخصص للفترة

 - (3,410) ربح فرق عمالت للفترة / للسنة

 (1,75,7) (1,000) / السنة يطرح: مدفوعات خالل الفترة
   

 07,022 6,7672 

 2221ديسمبر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 7286, - الرصيد في بداية الفترة / السنة

 (6,,87) - للفترة / للسنة ضريبة الدخل يضاف: مخصص

 (2,) - بشركاء غير سعوديين للفترة / للسنةضريبة مؤجلة معترف بها تتعلق يطرح: 
   

 - - 

 2221ديسمبر  31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 ,23712 17,100 كابلز المحدودة دبليو إل إلشركة ميدال 

 437531 23,431 شركة زينل للصناعات المحدودة

 664 002 كيم العالمية المحدودة

 27476 2,270 شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات

 17452 1,242 حدادة المحدودة
   

 04,291 717232 



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
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 تتلخص األرصدة والمعامالت الهامة مع الجهات ذات العالقة للفترة / السنة كما يلي:  

 

  مارس 31لفترة الثالثة أشهر المنتهية في     

  طبيعة المعاملة  العالقة اإلسم

2022 2221 

 ) غير مراجعة( )غير مراجعة(

شركة ميدال كابلز المحدودة 

 دبليو إل إل 

شركة 

 11,021 1,433 مواد خامشراء  زميلة

 342 232 مكافات أعضاء مجلس اإلدارة  

 10,320 7,407 توزيعات أرباح   

 تشتمل مكافات وتعويضات كبار موظفي اإلدارة على ما يلي:

 .مكافآتالرواتب وفي المجموعة ال قصيرة األجل كبار موظفي اإلدارةتتضمن منافع 

 

 تتكون تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة / اللجان من التالي:

 

 مارس 31 المنتهية في لثالثة أشهرالفترة  

                                                 2022 2221 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 126 192 أتعاب حضور اجتماعات

 188 201 تعويضات أخرى
   

 393 312 
 

 وااللتزامات المحتملة االرتباطات -19
 

 كما في:هي المحتملة ان االرتباطات وااللتزامات 
 

 

يتعلق بالتسهيالت البنكية الممنوحة لبعض الشركات التابعة، فقد قامت أيضاً الشركة األم بتقديم تعهدات إضافة إلى الضمانات المقدمة فيما *

 لمساندة تلك الشركات التابعة للوفاء بالتزاماتها عند استحقاقها.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مارس 31المنتهية في  لثالثة أشهرالفترة  

 2022 2221 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

 17256 090 منافع موظفين قصيرة األجل

 67 27 منافع ما بعد الخدمة
   

 937 17323 

 2221 ديسبمر 31 2022مارس  31 

 )مراجعة( )غير مراجعة( 
   

 1187854 120,392 *رهن عقاري وضمانات

 1237226 132,049 أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء معادن

 47732, 90,302 التزامات طارئة 

 7114, 9,112 التزامات رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها
   



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
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 إيرادات  -20
 

 ة للمجموعة هي تلك المبينة في اخر قوائم مالية سنوية. يرادات الرئيسومصادر اإلي انشطةإن 

 

 توزيع اإليرادات من العقود مع العمالء

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

 االعتراف باإليرادات.

 مارس 31المنتهية في  لثالثة أشهرالفترة  

 2022 2221 

 )غير مراجعة( )غير مراجعة( 

   األسواق الرئيسية حسب التوزيع الجغرافي

 ,62733 32,204 المملكة العربية السعودية

 37516 2,942 دول أجنبية

 34,347 637855 

   
   المنتجات / خطوط الخدمة الرئيسية

 627124 29,722 كابالتمبيعات 

 37731 4,033 إيرادات عقود

 34,347 637855 
   

   توقيت االعتراف باإليرادات

 627124 29,722 إيرادات معترف بها في وقت زمني معين

 37731 4,033 إيرادات معترف بها بمرور الوقت

 34,347 637855 

 المعلومات القطاعية -21
 

 قطاعات االعمال
 

 التالية: الرئيسية لدى المجموعة قطاعات األعمال

 .بيع البضائع المصنعة 

 .)مشروعات االتصاالت والطاقة الجاهزة )على أساس العقود 
 

 :تشكل هذه المعلومات أساس التقارير اإلدارية الداخلية في قطاعات األعمال الرئيسية

 المجموع إيرادات العقود بيع البضائع 

 

 

مارس  31

2022 

 ديسمبر 31

2221 

مارس  31

2022 

 ديسمبر 31

2221 

مارس  31

2022 

 ديسمبر 31

2221 

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

 172727225 1,042,310 ,154718 141,920 157836, 902,390 الموجودات

 ,887,1, 991,721 3237728 302,321 68571,1 007,220 المطلوبات

 1627553 34,347 177441 4,033 1437112 29,722 صافي المبيعات

 (,1,4732) (37,144) (,7748) (2,040) (1867822) (32,299) صافي الخسارة 

       

 المجموع إيرادات العقود بيع البضائع 

مارس  31 

2022 

مارس  31

2221 

مارس  31

2022 

مارس  31

2221 

مارس  31

 م2022

مارس  31

2221 

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

 172257285 1,042,310 1677327 141,920 172377778 902,390 الموجودات

 557814, 991,721 3157232 302,321 6427582 007,220 المطلوبات

 637855 34,347 37731 4,033 627124 29,722 صافي المبيعات

 (357882) (37,144) (57575) (2,040) (327327) (32,299) صافي الخسارة 

       



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
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 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 2022مارس  31
     

 1,042,310 72,100 310,912 003,232 الموجودات

 991,721 37,009 199,774 742,097 المطلوبات

 34,347 300 2,020 32,204 صافي المبيعات

 (37,144) 4,027 (7,900) (32,272) الربح /صافي )الخسارة( 
 

المملكة العربية  

 المجموع أخرى تركيا السعودية

     (ة)غير مراجع 1222مارس  31
     

 172257285 717283 3287542 8257262 الموجودات

 557814, 427125 1757388 7427321 المطلوبات

 637855 - 37516 ,62733 صافي المبيعات

 (357882) (8,2) 3,8 (3573,2) ( / الربحالخسارة)صافي 

     

المملكة العربية  

 المجموع أخرى تركيا السعودية

     (ة)مراجع 2221ديسمبر  31

     

 172727225 6,7543 3267227 6747275 الموجودات

 ,887,1, 427271 1,876,6 74,7,52 المطلوبات

 1627553 626 87845 1517282 صافي المبيعات

 (,1,4732) (,3741) (247481) (,166742) صافي الخسارة

 

 قياس القيمة العادلة لألدوات المالية  -22

 القيمة العادلة هي السعر الذي سيتم استالمه عند بيع موجودات ما أو دفعه عند تحويل مطلوبات ما بموجب معاملة نظامية بين متعاملين في

 بات قد تتم إما:يحدد قياس القيمة العادلة بافتراض أن معاملة بيع الموجودات أو تحويل المطلو 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.
 

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

إن قياس القيمة العادلة ألصل ما غير مالي يأخذ بعين االعتبار قدرة الطرف المتعامل في السوق على  لتحقيق أفضل منفعة اقتصادية لهم.

األمثل واألفضل لذلك األصل أومن خالل بيعه إلى متعامل آخر في السوق سيقوم باستخدامه  تحقيق منافع اقتصادية من خالل االستخدام

 بالطريقة المثلى.
 

ً للظروف، وتتوفر بشأنها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة وزيادة استخدام المدخالت القابل  ةتستخدم المجموعة طرق تقويم مالئمة وفقا

  الت غير القابلة للمالحظة.للمالحظة وتقليل استخدام المدخ
 

 تصنف كافة الموجودات والمطلوبات التي يتم قياسها بالقيمة العادلة أو االفصاح عنها في القوائم المالية ضمن التسلسل الهرمي لمستويات

  القيمة العادلة المذكورة أدناه وعلى أساس مدخالت المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل:
 

  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 األدنى 2المستوى  

  غير قابلة للمالحظة. -الهامة لقياس القيمة العادلة  -دنى : طرق تقويم تعتبر مدخالت المستوى األ3المستوى 



  الكابالت السعودية  شركة
 (سعودية مساهمة)شركة 

 إيضاحات حول القوائم األولية الموجزة الموحدة
 2222 مارس 31 في المنتهية لثالثة أشهرلفترة ا 

 (السعودية الرياالت)بآالف 
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 يوفي الحاالت التي تقسم فيها المدخالت المستخدمة لقياس القيمة العادلة للموجودات أو المطلوبات إلى مستويات مختلفة من التسلسل الهرم

 لتسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة وذلك على أساس مدخالتلقياس القيمة العادلة، يتم تصنيف قياس القيمة العادلة إجماالً بنفس مستوى ا

 المستوى األدنى الهامة لقياس القيمة العادلة ككل.

 

 ير.غتقوم المجموعة بإثبات التحويالت بين مستويات التسلسل الهرمي لقياس القيمة العادلة في نهاية فترة التقرير المالي التي حدث فيها الت

 

تقييمها يتم  لالستثمارات العقاريةالعادلة  ةالقيم قيمها العادلة. تقاربالقيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات المالية المحملة بالتكلفة المطفأة 

 .3باستخدام معطيات غير قابلة للمالحظة وبالتالي ضمن المستوى 

 

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

  .3ال يوجد إعادة تصنيف إلى او من المستوى 

 

 أحداث الحقة -23

د وفقاً ألحكام قواع في السوق الكابالت السعودية شركةتعليق تداول سهم ، أعلنت "تداول السعودية" عن إستمرار 2222مايو  16بتاريخ 

ية هاإلدراج إلى حين إعالن الشركة عن معالجة األمور الموضحة في تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية الموحدة للسنة المنت

 .2221ديسمبر  31في 

 

وتاريخ اعتماد هذه القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة  2222مارس  31لم تقع أحداث تستدعي إدخال تعديالت بين 

 ، بخالف ذلك المذكور أعاله. المالية األولية الموجزة الموحدةقد يكون لها تأثير جوهري على هذه القوائم 

 

 أرقام المقارنة  -22

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

 

 الموجزة الموحدة األوليةالقوائم المالية  إعتماد -24

(.م2222مايو   23الموافق ) هـ1443شوال 22  بتاريخلإلصدار من قبل مجلس اإلدارة  الموجزة الموحدةتم اعتماد هذه القوائم المالية األولية 
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