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 شركة مجموعة كابالت الرياض 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 وتقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل  القوائم المالية الموحدة المختصرة
 م 2022يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 
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  مجموعة كابالت الرياض  شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 . الموحدة المختصرة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 24إلى  1من  المرفقةتعتبر اإليضاحات 
2   

 قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة )غير مراجعة( 
 م 2022يونيو  30كما في 

 ( مالم يذكر خالف ذلك السعوديجميع المبالغ مدرجة باللاير )
 

 ايضاح 
 م 2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 
 م2021ديسمبر  31

 )مراجعة( 
     موجـودات 

     موجودات غير متداولة 
 1,154,744,180  1,134,275,602 7 ممتلكات وآالت ومعدات، صافي 
 67,238,717  64,746,690  موجودات غير ملموسة، صافي 

 49,924,524  30,595,568  استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  
 10,842,109  10,099,295  موجودات حق االستخدام 

 -  20,403,136 8 ة استثماري  اتعقار
 1,282,749,530  1,260,120,291  مجموع الموجودات غير المتداولة 

     
     موجودات متداولة 

 1,585,548,586  1,895,914,645 9 مخزون 
01 ذمم مدينة تجارية    1,383,019,002   962,664,504 
 11,746,691  -  موجودات العقود 

 59,601,358  78,260,313 11 دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى 
 50,356,201  97,096,374  نقد وما في حكمه 

 2,669,917,340  3,454,290,334  مجموع الموجودات المتداولة 
 3,952,666,870  4,714,410,625  مجموع الموجودات 

     
     حقوق الملكية والمطلوبات 

     حقوق الملكية
 1,500,000,000  1,500,000,000  رأس المال 

 253,094,307  253,094,307  احتياطي نظامي 
 261,078,163  174,714,213  ارباح مبقاه

 22,725,173  22,725,173  تابعة   على شركةاحتياطي استحواذ 
 -  (31,901,047) 13-2 تحوط  عقود احتياطي 

 (1,264,063)  (1,264,063)  احتياطي ترجمة العمليات األجنبية 
 2,035,633,580  1,917,368,583  حقوق الملكية العائدة الى مساهمي الشركة  

 433,204  451,729  الملكية غير المسيطرة حقوق 
 2,036,066,784  1,917,820,312  مجموع حقوق الملكية 

     مطلوبات غير متداولة 
 107,410,714  113,309,282  نهاية الخدمة  منافع  التزامات

 9,052,975  8,089,802  مطلوبات عقود اإليجار  
 116,463,689  121,399,084  مجموع المطلوبات غير المتداولة 

     
     مطلوبات متداولة 

 1,324,175,000  1,607,070,000 12 تسهيالت تمويل إسالمي
 140,816,581  420,095,339 13 مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 221,031,943  506,504,614  ذمم دائنة تجارية 
 82,512,628  95,954,763 14 مخصصات 

 -  24,519,207  العقود  مطالبات
 29,690,240  19,327,919  مخصص زكاة وضريبة دخل 

 1,910,005  1,719,387  الجزء المتداول  -مطلوبات عقود اإليجار
 1,800,136,397  2,675,191,229  مجموع المطلوبات المتداولة 

 1,916,600,086  2,796,590,313  مجموع المطلوبات 
 3,952,666,870  4,714,410,625  مجموع حقوق الملكية والمطلوبات  

     
  

     
 الرئيس التنفيذي     الرئيس التنفيذي المالي 
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  مجموعة كابالت الرياض  شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 . الموحدة المختصرة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 24إلى  1من  المرفقةتعتبر اإليضاحات 
3   

 غير مراجعة( (المختصرةالموحدة  قائمة الربح أو الخسارة
   م2022يونيو  30المنتهية في  الستة أشهرلفترة 

 مالم يذكر خالف ذلك(  السعودي)جميع المبالغ مدرجة باللاير 
 

 
 

     
 الرئيس التنفيذي    الرئيس التنفيذي المالي 

  

    

 ايضاح 
 م 2022يونيو  30

  ( ة )غير مراجع
 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 2,235,426,371  3,252,286,857  اإليرادات 

 (2,005,336,342)  (2,958,697,231) 15 تكلفة اإليرادات 
 230,090,029  293,589,626  إجمالي الربح 
     التشغيلية   المصروفات

 (44,604,910)   (48,403,885) 16 مصروفات بيع وتوزيع
 (41,248,025)   (49,325,696) 17 مصروفات عمومية وإدارية 

  3,577,655   -  خسائر ائتمانية متوقعة 
  1,576,622   (1,891,008) 18 أخرى، صافي إيرادات)مصروفات( 

  149,391,371   193,969,038  الربح من العمليات 
(14,670,581)  (25,504,517) 19 تكاليف تمويل  

  134,720,790   168,464,521  الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 
 (15,869,067)   (15,115,018)  زكاة وضريبة دخل 
 118,851,723  153,349,503  صافي ربح الفترة 

     العائد على: 
 118,784,583  153,268,644  مساهمي الشركة  

  67,140   80,859  حقوق الملكية غير المسيطرة 
 118,851,723  153,349,503  صافي ربح الفترة 

     ربحية السهم 
 0.79  1.02 21 ربحية السهم األساسية والمخفضة  
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  مجموعة كابالت الرياض  شركة 
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 . الموحدة المختصرة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 24إلى  1من  المرفقةتعتبر اإليضاحات 
4   

 غير مراجعة(  (المختصرةالموحدة  قائمة الدخل الشامل اآلخر
 م  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 ذلك( )جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف 

  
 
 

     
 الرئيس التنفيذي    الرئيس التنفيذي المالي 

    

 ايضاح 
 م 2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 
 م 2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 118,851,723  153,349,503  صافي ربح الفترة 

     الدخل الشامل اآلخر 
     الربح أو الخسارة البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى 

 -  (31,901,047) 13-2 العادلة التغير في القيمة   -الجزء الفعال من عقود تحوط   
(86,068)  -  احتياطي ترجمة العمليات األجنبية   

     الربح أو الخسارة  البنود التي لن يتم اعادة تصنيفها إلى
صافي    -استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  

 -  (19,029,313)  التغير في القيمة العادلة 
( 4,491,895)  (4,603,281)  منافع نهاية الخدمة   ات التزامإعادة قياس   

 ( 4,577,963)  (55,533,641)  الدخل الشامل اآلخر للفترة 
 114,273,760  97,815,862  اجمالي الدخل الشامل 

     الدخل الشامل العائد على: 
 114,206,620  97,735,003  مساهمي الشركة  

 67,140  80,859  المسيطرة حقوق الملكية غير  
  97,815,862  114,273,760 
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  مجموعة كابالت الرياض  ركة ش
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة(

 قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة  
  م  2022يونيو  30لفترة الستة أشهر المنتهية في 

 )جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك(

 . الموحدة المختصرة جزًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية 24إلى  1تعتبر اإليضاحات المرفقة من 
6   

 لفترة الستة أشهر المنتهية في   

 
 م 2022يونيو  30 إيضاح 

  )غير مراجعة( 
 م          2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
     األنشطة التشغيلية: 

 134,720,790   168,464,521  ربح الفترة قبل الزكاة  
      التعديالت: 

 33,681,456  30,677,431                                                                  استهالك
 896,576   742,814  حق استخدام الموجودات  استهالكات

 -  345,424  استهالك استثمارات عقارية 
 202,902  191,139  الفائدة علي مطلوبات عقود االيجار  

 (1,490,017)   -  بطيء الحركة مخزون  رد مخصص
 (3,577,655)   -  خسائر ائتمانية متوقعة  رد مخصص
 (41,092,420)   13,442,135    مخصصات

 6,200,111  8,158,032    تقاعد الموظفينمنافع 
 11,698,530  24,031,426  تكاليف التمويل

     التغيرات في رأس المال العامل:  
 (219,038,536)  ( 310,366,059)  مخزون  

 (281,470,569)   ( 420,417,539)  ذمم مدينة تجارية 
 (5,814,615)   11,746,691  موجودات العقود 

 (58,617,388)   ( 18,658,955)  دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى 
 52,707,274  285,472,671  ذمم دائنة تجارية 

 -  24,519,207  العقود  مطلوبات 
 61,302,595  31,377,711  مستحقات ومطلوبات أخرى 

 (13,124,179)   ( 24,031,426)  صافي تكاليف تمويل مدفوعة 
 (5,772,920)   ( 6,862,745)  منافع تقاعد الموظفين مدفوعة 

 (30,335,139)   ( 25,414,298)  زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
 (358,923,204)  ( 206,581,820)  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية 

     األنشطة االستثمارية 
 (17,938,678)  ( 28,465,386)  دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 
 -  299,643  العادلة من خالل الدخل الشامل المتحصل من بيع استثمارات بالقيمة 

 (17,938,678)  ( 28,165,743)  من األنشطة االستثمارية  صافي التدفقات النقدية المستخدمة في
     األنشطة التمويلية 

  1,535,036,000   2,118,807,500  المحصل من تسهيالت التمويل االسالمي خالل الفترة 
 ( 1,151,250,000)  ( 1,835,912,500)  تسهيالت التمويل االسالمي خالل الفترة المسدد من 

 (1,210,372)   ( 1,344,930)  التزامات عقود االيجار بموجب حق االستخدام  
 (61,699)   ( 62,334)  توزيعات ارباح مدفوعة 

 382,513,929  281,487,736  األنشطة التمويلية  الناتجة منالتدفقات النقدية  
 5,652,047   46,740,173  صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة 

 64,252,757   50,356,201  النقد وما في حكمه في بداية الفترة 
 (86,068)  -  تأثير تغيير سعر الصرف على النقد وما في حكمه 

 69,818,736  97,096,374  النقد وما في حكمه في نهاية الفترة 
     معامالت غير نقدية 

 (196,500,000)  ( 216,000,000)  توزيعات ارباح غير نقدية
 4,491,895  4,603,281  منافع التقاعد للموظفين ات إعادة قياس التزام

 -  19,029,313  التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل  
 -  31,901,047  التغيرات في قيمة أدوات التحوط المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر 

 -  ( )20,403,136  عقارات استثمارية ممتلكات وآالت ومعدات الي محول من 

     
التنفيذي المالي الرئيس   الرئيس التنفيذي    
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  مجموعة كابالت الرياض  ركة ش
 )شركة مساهمة سعودية مقفلة( 

 المختصرة )غير مراجعة( الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  م  2022يونيو  30أشهر المنتهية في  الستةلفترة 

 مالم يذكر خالف ذلك(  السعودي)جميع المبالغ مدرجة باللاير 
 

7   

 معلومات حول الشركة -1
 

  . الشركات في المملكة العربية السعودية تم تأسيس شركة مجموعة كابالت الرياض )"الشركة"( كشركة مساهمة سعودية مقفلة وفقاً لنظام  
م.   2014أبريل    24هـ الموافق  1435جمادى اآلخرة    24الصادر بتاريخ    1010052927تعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  و

قا  والمعدلة وف  1995نوفمبر    25هـ الموافق  1416جمادى اآلخرة    12/ر بتاريخ  396وتعمل الشركة بموجب الرخصة الصناعية رقم  
  2572م والمعدلة وفقا للرخصة الصناعية رقم  1997مايو    12هـ الموافق  1418محرم    5/ر بتاريخ  36للرخصة الصناعية رقم  

، 26862م.  ويقع مكتب الشركة المسجل في المنطقة الصناعية الثانية، ص.ب.  2013مايو    26هـ الموافق  1434رجب    16بتاريخ  
 ية.  ، المملكة العربية السعود11496الرياض 

 
طرح الشركة في السوق المالية السعودية )تداول( وتفويض    البدء في إجراءات   م ، عقد مجلس اإلدارة وقرر 2021ديسمبر    11في  

م ، تم التعاقد مع 2021اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع األطراف التي تراها مناسبة في هذا الصدد ، وفقًا لذلك خالل الفترة التالية لعام  
ت تقديم مستندات الطرح لهيئة السوق المالية قيد  مستشار للطرح ومستشار مالي إلجراء الفحص المالي النافي للجهالة ومازالت إجراءا 

 التنفيذ. 
 

المختصرةتتضمن   الموحدة  المالية  بـ    القوائم  مجتمعة  إليها  )يشار  أدناه  المدرجة  التابعة  وشركاتها  للشركة  المالية  القوائم  المرفقة 
"المجموعة"( تقوم المجموعة بإنتاج الكابالت المصنوعة من األلومنيوم والنحاس المعزولة وغير المعزولة، لالستخدام في المحوالت  

 ت ذات الصلة بالكابالت. ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وغيرها من المنتجا
 

ــم إعــداد هــذه  ــة الموحــدة المختصــرةت ــوائم المالي ــاه الق يشــار  لشــركة مجموعــة كــابالت الريــاض وشــركاتها التابعــة المدرجــة أدن
 :اليهما مجتمعين بالمجموعة

 
 

 
حصة الملكيّة المحتفظ بها من قبل  
 المجموعة )مباشرة وغير مباشرة( 

القانوني لشكل ا الشركة التابعة   م 2021 م 2022 بلد التأسيس  
     

الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن  -1
 ٪ 100 ٪ 100 المملكة العربية السعودية  شركة مساهمة مقفلة  والكابالت والبالستيك وشركاتها التابعة التالية : 

 ٪ 50 ٪ 50 قطر شركة ذات مسؤولية محدودة  شركة قطر للكابالت )ذ.م.م(  1-1
الشركة العربية الخليجية للكابالت   1-2

 ٪ 49 ٪ 49 الكويت  شركة ذات مسؤولية محدودة  الكهربائية )ذ.م.م( 
 ٪ 100 ٪ 100 عمان شركة ذات مسؤولية محدودة  الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية  1-3
لألعمال  كابالت الرياض المصرية 1-4

 ٪ 49 ٪ 49 مصر شركة مساهمة ) ش.م.م (  الكهربائية 
الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك -2

 ٪ 100 ٪ 100 المملكة العربية السعودية  شركة مساهمة مقفلة  والكابالت المتخصصة 
الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت  -3

 ٪ 100 ٪ 100 المملكة العربية السعودية  شركة مساهمة مقفلة  الهاتفية 
 ٪ 100 ٪ 100 المملكة العربية السعودية  شركة مساهمة مقفلة  التابعة التالية : شركة كابالت الرياض وشركاتها -4

 ٪ 100 ٪ 100 االمارات العربية المتحدة  شركة الشخص الواحد ذ.م.م  الوطنية لصناعة الكابالت  4-1
شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات     4-2

 ٪ 100 ٪ 100 العراق  شركة الشخص الواحد ذ.م.م  الكهربائية المحدودة )*( 
الشركة الوطنية العراقية لصناعة    4-3

 ٪ 100 ٪ 100 العراق  ذات مسئولية محدودة  القابلوات 
 ٪ 100 ٪ 100 المملكة العربية السعودية  شركة ذات مسؤولية محدودة  الشركة السعودية الحديثة للكابالت المحدودة -5
 

 معلومات عن الشركات التابعة : 
 

 إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة )*( شركة الرواد 
٪ 100على نسبة    باالستحواذ ، قامت الشركة الوطنية لصناعة الكابالت )شركة تابعة لشركة كابالت الرياض(  2017أغسطس    31في  

)المساهم   وأوالده"  المهيدب  عبدالقادر  قبل "شركة  من  المملوكة  العراق  في  المحدودة  الكهربائية  الكابالت  الرواد إلنتاج  من شركة 
بربح نتيجة عملية االستحواذ    االعتراف أكبر من المقابل النقدي وتم  االستحواذ بالشركة(. وقد كان صافي موجودات الشركة في تاريخ 

 لاير سعودي في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.   22,725,173بلغ  بم
 

 وبيان االلتزام  اإلعدادأسس  -2
 

المالي    التقرير   34المحاسبة الدولي    لمعياروفقا    م2022يونيو    30في  المنتهية  أشهر    الستة لفترة  تم إعداد هذه القوائم المالية المختصرة  
المملكة   في  المعتمد  الهيئة    السعودية   العربية األولي  المعتمدة من   والمحاسبين مراجعين  لل  السعوديةوالمعايير واإلصدارات األخرى 

 م 2021 ديسمبر 31في  عن السنة المنتهيةقراءة هذه القوائم المالية المختصرة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة  وبجب 
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 (يتبعإلعداد وبيان االلتزام )اأسس  -2
 

ية  )"القوائم المالية للسنة السابقة"(. وال تتضمن هذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المال
  ت واإليضاحا  المحاسبية  السياساتبعض  للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولكن تم إدراج    الدوليةالمعدة وفقاً للمعايير  

في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ القوائم    التغيراتخالل الفترة لفهم   هاألحداث والمعامالت الهام  لتفسيرالمحددة    التفسيرية
 المالية للسنة السابقة. 

 
ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي من الممكن توقعها للسنة المنتهية في   م2022يونيو  30المنتهية في  الستة أشهر إن نتائج فترة 

 .م2022ديسمبر 31
 

 استخدام التقديرات واألحكام  -3
 

السعودية  العربية  المملكة  في  المعتمدة  المالي  للتقرير  الدولية  للمعايير  وفقاً  للمجموعة  المختصرة  الموحدة  المالية  القوائم  إعداد    إن 
واالصد وتقديرات  والمعايير  أحكام  وضع  اإلدارة  من  يتطلب  والمحاسبين  للمراجعين  السعودية  الهيئة  من  المعتمدة  األخرى  ارات 

وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ 
 التقرير.

الموضوعة من قبل االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من  أن التقديرات الهامة  
 م. 2021ديسمبر 31التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في 

 

 أسس القياس  -4
 االستمرارية، باستثناء ما يلي:   ومفهوموفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية تم إعداد القوائم المالية الموحدة المختصرة 

 .وحدة االئتمان الُمخططة  كتواريا وتم قياسها بالقيمة الحالية باستخدام طريقة  إالتزامات منافع الموظفين المحددة والتي تم تقييمها   •
 بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر االستثمارات •
 األدوات المالية المشتقة تم تقييمها بالقيمة العادلة. •
 

 عملة العرض والنشاط  -5
 

 . للمجموعة والنشاط   باللاير السعودي الذي يمثل عملة العرض المختصرة  الموحدة  يتم إعداد هذه القوائم المالية 
 

 السياسات المحاسبية الهامة -6
 

  تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم المالية للشركة للسنة 
 . م2021ديسمبر  31المنتهية في 

المالية   القوائم  المطبقة في إعداد هذه  الرئيسية  المحاسبية  تطبيقها  الموحدة  السياسات  تم  الفترات  المختصرة  ثابتة على كافة  بصورة 
 المعروضة. 

 المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات 
م، والتي تم شرحها بالقوائم  2022يناير   1 معايير جديدة تم اصدارها ومع ذلك فإن عددأً من التعديالت على المعايير سارية من  ال يوجد 

 المختصرة للشركة.  الموحدة جوهري على القوائم المالية  رتأثي المالية السنوية للشركة والتي ليس لها 
 

قامت المجموعة بتطبيق محاسبة سياسة التحوط النقدي لمنتج  2022تقوم المجموعة بتطبيق التحوط على جميع العقود وبداية من عام 
د من العقود الخاصة بالتحوط ضد  كابالت الجهد الفائق بعد حصولها على موافقات تصنيع تلك الكابالت ، وقد ابرمت المجموعة عد

مخاطر تغير أسعار المواد الخام لتصنيع تلك الكابالت والتي قد تكون طويلة االجل. مع ذلك، فإن هذا ليس له تأثير جوهري على  
 القوائم المالية وفيما يلي السياسة المتبعة. 

 
 االدوات المالية   6-1
 

 مالية  مشتقات
 

التحديد االولي للتحوط تقوم المجموعة بتوثيق العالقة    السلع. عند  بأسعارمالية للتحوط من التعرضات المتعلقة    بأدواتتحتفظ المجموعة  
الي    باإلضافة   .المخاطر في تنفيذ التحوط  إدارةبين اداة )ادوات( التحوط والبند )البنود( المتحوط لها . بما في ذلك اهداف واستراتيجية  

 لتقييم فعالية عالقة التحوط.  مهااستخدااالساليب التي سيتم 
 

تقوم المجموعة بعمل تقييم ، عند بداية عالقة التحوط وكذلك على اساس مستمر ، لتحديد ما اذا كان من المتوقع ان تكون ادوات التحوط  
.  فترة التي تم تحديد التحوط لهاتدفقات النقدية للبنود المتحوط لها خالل الللية الفعالية" في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة او لا" ع

  بالنسبة للتحوط النقدي للتدفقات النقدية للمعاملة المتوقعة و  المخاطر   إدارة وما اذا كانت النتائج الفعلية لكل تغطية هي ضمن نطاق سياسة  
 ينبغي ان تكون المعاملة محتملة الحدوث بدرجة كبيره. 

 
ولي  اال لألثباتتم اثبات تكاليف المعاملة المنسوبة في الربح او الخسارة عند تكبدها. الحقا يتم اثبات المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة، وي 

 ، يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم المحاسبة عن التغيرات فيها كما هو موضح ادناه. 
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 )يتبع( السياسات المحاسبية الهامة -6
 
 االدوات المالية )يتبع(  1- 6

 
 تحوط التدفق النقدي  

 
ؤهلة  عند تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتدفقات النقدية ، يتم اثبات الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والم

المتعلقة بالجزء    الخسارةاالخر المتراكمة في حقوق الملكية. ويتم اثبات الربح او  كتحوطات لتغيرات التدفقات النقدية في الدخل الشامل  
 غير الفعال مباشرة بقائمة الربح او الخسارة الموحدة. 

 
يؤثر البند المتحوط له على الربح او الخسارة    اقوق الملكية الي الربح او الخسارة في الفترات عندمح يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في  

ح او الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قيمة السلعة في قائمة الربح او  ب مثالً : عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له(. يتم اثبات الر)
 الخسارة ضمن " تكلفة االيرادات" 

 
المثال ، المخزون( ، تم تحويل  غير المالي ) على سبيل    ألصلومع ذلك . عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة التي تم التحوط منها أثبات  

 لمخزون. اوتدرج في القياس االولي للتكلفة . وفي النهاية يتم اثبات المبالغ المتراكمة في تكلفة المبالغ المتراكمة من حقوق الملكية  
 

لمعايير محاسبة التحوط   يامستوف عند انتهاء صالحية اداة التحوط ، او إنهاؤها، أو بيعها ، او التعامل بها ، او عندما ال يصبح التحوط 
، يتم ايقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي . عندما يتم التوقف عن محاسبة التحوط لتحوطات التدفق النقدي ، يظل المبلغ المتراكم ضمن  

حدوث    ير المتوقعغحقوق الملكية ويتم اثباته عندما يتم اثبات المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح او الخسارة . عندما يصبح من   
معاملة متوقعة، يتم تحويل الربح او الخسارة المتراكمة التي تم ادراجها في حقوق الملكية وذلك في قائمة الربح او الخسارة الموحدة  

 " االيراداتيرادات أو تكلفة الضمن " ا
 

 مشتقات اخري  
 

كافة التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة  عندما ال يتم تصنيف اداة مالية في عالقة تحوط مؤهلة ، يتم اثبات  
 ضمن " ايرادات تمويل " تكلفة تمويل" 

 
 التقارير القطاعية  6-2
 

بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية استناداً إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل    8يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  
منتظم بواسطة االدارة التنفيذية بالمجموعة  والمستخدمة في توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها . وقد تم اعداد هذه القطاعات  

 .  8تشغيلية المبدئية ادناه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي ال

تتعلق معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها بعملياتها في المملكة العربية السعودية وتنشأ من ال قطاعات اعمال محددة.  
تمرة وذلك بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد  تقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج التشغيل للقطاعات التشغيلية هذه بصورة مس

 وتقييم األداء. ويجري تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ومؤشرات قياس أداء اخري.  
 

 ربحية السهم   6-3
ألسسها العادية. يتم احتساب الربح األساسي بتقسيم الربح او الخ سارة العائدة على  تقوم الشركة بعرض الربح األساسي للسهم وفقاً 

 . المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة مساهمي الشركة على 
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 ممتلكات وآالت ومعدات  -7
   2,8:م2021ديسمبر    31لاير سعودي )   مليار   2,87، مبلغ  م2022يونيو    30بلغ إجمالي تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  

لاير سعودي(. قامت    ارملي   1,68:  م2021ديسمبر    31لاير سعودي )  مليار  1,71مبلغ    االستهالكلاير سعودي( وبلغ مجمع    مليار
 سعوديمليون لاير    23,4  بمبلغ  مشروعات تحت التنفيذبإضافة    م2022يونيو    30في    أشهر المنتهيةالستة  فترة  خالل  المجموعة  

 .جديدة تحت االنشاء لشركات المجموعة     االتوتتمثل بشكل رئيسي في  ( سعوديلاير  مليون 6,4: م 2021يونيو  30)
 

 ةاستثماري اتعقار -8
  40م مبلغ  2022مارس    7كما في   ، تم إثباتها بالتكلفة. وبلغت القيمة العادلة  ومبانيفي قطع أراضي    ةاالستثماري ات  ثل العقارتتم

  2022مارس    7في    تقديرهالقيمة العادلة المشار اليها مقارنة بما تم    فيجوهري    اختالفتتوقع اإلدارة وجود    مليون لاير سعودي وال
 .م

 .العقارية( كشوانيبواسطة مقيم عقاري خارجي مستقل عن الشركة )المقيم: شركة  للعقارات االستثماريةتم تحديد القيمة العادلة 
 

 مخزون  -9

 
 م 2022يونيو  30

 مراجعة( )غير 
 م 2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 
 868,135,090  822,315,332 بضاعة جاهزة 

 339,652,655  621,126,349 اعمال قيد التنفيذ
 291,775,177  364,465,857 مواد خام 

 71,054,915  70,531,877 قطع غيار 
 35,018,161  45,287,535 مواد تغليف 

 24,518,808  18,454,715 بضاعة في الطريق 
 5,054,170  3,393,370 أخرى 

 1,635,208,976  1,945,575,035 المجموع 
 (49,660,390)  ( 49,660,390) يخصم: مخصص مخزون بطيء الحركة 

 1,585,548,586  1,895,914,645 صافي المخزون 
 
من أجل الوفاء  والرصاص   لمواجهة تقلبات أسعار خام النحاس وااللومنيوم    عقود مستقبلية  مجموعة متنوعة من    المجموعة  لدي   

يتم تسجيل    فإنهكابالت الضغط الفائق  فيما عدا عقود مدخالت  بمتطلبات المجموعة المتوقعة من االستخدام في عمليات التصنيع لديها.  
  – عقود لالستخدام الذاتي والغير مصنفة كأدوات تحوط    /ة  عقود لشراء او بيع أدوات غير مالي   – األثر الناتج عن إقفال هذه العقود  

الموحدة . هذا وقد بلغت القيمة الدفترية للعقود المستقبلية الغير منفذه للنحاس وااللومنيوم  ضمن تكلفة اإلنتاج بقائمة الربح او الخسارة 
كما تقوم المجموعة    مليون لاير سعودي.   634امريكي المعادل لمبلغ  مليون دوالر    169م مبلغ  2022يونيو    30في  والرصاص  

وفقا للسياسة المشار  و المستخدمة في منتج كابالت الضغط الفائق    والرصاص و  لتقلبات أسعار النحاس  بالمحاسبة عن عقود التحوط  
 المرفقة . من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة ( 2-13)في اإليضاح  إليها 

 
 ذمم مدينة تجارية -10

 
 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 
 1,011,313,814  1,431,668,312 ذمم مدينة تجارية 
 (48,649,310)  ( 48,649,310) المتوقعة  االئتمانمخصص خسائر 

 962,664,504  1,383,019,002 صافي الذمم المدينة التجارية 
 

 المتوقعة للذمم المدينة التجارية هي كما يلي:  االئتمانان حركة مخصص خسائر 

 
 م 2022يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 م 2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 
 58,021,456  48,649,310 يناير  1
 (8,670,649)  - مخصص خسائر ائتمانية متوقعة *  /رد مخصص(  (

 (701,497)  - استخدام مخصصات خالل السنة  
 48,649,310  48,649,310 ديسمبر *  31

  ٪ 100مليون لاير سعودي تمثل نسبة    34* تضمن رصيد المخصص مخصص ديون مشكوك في تحصيلها، خاص بأحد العمالء بمبلغ  
يجاد تسوية  إيجري حاليا العمل علي    ذيم ، وال2021ديسمبر  31كما في    بتكوينهقامت المجموعة    هلي إمن قيمة مديونية العميل المشار  
 رف عليها في هذه الحالة. االطرق القانونية المتع باستخدامنهائية بكامل المديونية المذكورة 
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 ودات متداولة أخرىدفعات مقدمة وموج -11
 م 2022يونيو  30 

م  2021ديسمبر 31  )غير مراجعة( 
 )مراجعة( 

 28,481,220  51,344,590 دفعات مقدمة إلى موردين
 11,749,771  - (*)أرصدة مدينة  -الموردون  

 6,169,731  10,278,268 مصروفات مدفوعة مقدما 
 3,554,956  4,114,963 ذمم موظفين  

 2,118,054  1,004,609 الجمارك   -ودائع مستردة  
 7,527,626  11,517,882 أخرى 

 78,260,313  59,601,358 
 . المجموعة )*( يمثل هذا الرصيد قيمة الخصومات المستحقة للسنة من موردي 

 
 سالمي إتسهيالت تمويل  -12

 
مع عدة بنوك محلية لدعم رأس المال العامل خالل الفترة بمبلغ إجمالي    مرابحة إسالمية  أبرمت المجموعة اتفاقات تسهيالت ائتمانية

مع البنوك. تم منح جميع التسهيالت   مليار لاير سعودي( بأسعار مرابحة إسالمية متفق عليها 3.2م:  2021لاير سعودي )ليار  م2,2 ه  قدر
ء مجلس اإلدارة وفقًا للسلطات الممنوحة لهم والتي وافق عليها مجلس  أعضا  المخولين من معتمدة من    ألمر االئتمانية بموجب سندات  

إدارة الشركة. أسعار الفائدة على القروض قصيرة األجل تستند علي معدل اإلقراض الداخلي في البنوك السعودية )سايبور( زائد نسبة  
 متغيرة.

 
 
 

 م 2022يونيو  30
 )غير مراجعة( 

م 2021ديسمبر 31 
 )مراجعة( 

 858,675,000  1,324,175,000 الرصيد في بداية الفترة / السنة 
 3,280,437,500  2,118,807,500 المسحوب خالل  الفترة / السنة 

 (2,814,937,500)  ( 1,835,912,500) مدفوع خالل الفترة / السنة 
 1,324,175,000  1,607,070,000 الرصيد في نهاية الفترة / السنة 

 
 مستحقة ومطلوبات متداولة أخرىمصروفات  -13

 م 2022يونيو  30  
 )غير مراجعة( 

م 2021ديسمبر 31 
 )مراجعة( 

 50,343,976  75,621,820  دفعات مقدمة من عمالء
 45,252,538  45,778,061  ضريبة قيمة مضافة مستحقة 

 -  216,000,000 1-13 توزيعات ارباح مستحقة 
 21,939,652  37,611,859  مصروفات مستحقة 

 21,396,635  19,661,711  مستحقات الموظفين  
 1,883,780  -  مصروفات مشروعات مستحقة 

 -  21,217,096 2-13 المشتقات المالية 
 -  4,204,792  أخرى 

  420,095,339  140,816,581 
 توزيعات ارباح مستحقة 31-1

 
مليون لاير سعودي على المساهمين بناء على محضر الجمعية    216ارباح بمبلغ    بالموافقة على توزيعاتخالل الفترة قامت المجموعة  
 مليون لاير سعودي( 196.5 م : 2021) 2022إبريل  28العمومية العادية المنعقد في 

 
   المشتقات المالية  31-2

 م 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

م 2021ديسمبر 31 
 )مراجعة( 

    
 -  21,217,096  مستقبلية سلععقود 
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 مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى )تتبع(  -13
 

 )تتبع(  المشتقات المالية  13-2
 
 والمستقبلية    اآلجلةالعقود  *

 
هي   اآلجلةهي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء او بيع عملة او سلعة او اداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل . العقود 

 عقود يتم تصميمها خصيصاً لتلبية احتياجات محددة. 
لقياس وإدارة المخاطر ويتعلق جزء من عملية ادارة المخاطر  تعرض المجموعة للتقلبات في    بإدارة   اعتمدت المجموعة نظاماً شامالً 

 اسعار المخزون للحد من تعرضها لمخاطر المخزون لمستويات مقبولة وفقا لما يحدده مجلس االدارة . 
 

وفي جميع ، يتم     النحاس و االلمونيوم والرصاصضد مخاطر اسعار المخزون على    للسلع للتحوط   اآلجلة المجموعة العقود    تستخدم
 التحوط بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط ، ويتم احتساب المعامالت كتحوط للقيمة العادلة. توثيق عالقة وهدف 

 

  
2022يونيو  30 القيمة العادلة   

 الموجبة 
 القيمة العادلة 

 السالبة  
 القيمة االسمية حسب مدة االستحقاق 

 شهر   12خالل  اشهر  6خالل  اشهر  3خالل  القيمة االسمية 
محتفظ بها كتحوط  

       للتدفق النقدي  

مستقبلية  سلععقود 
 5,102,800 9,248,213 20,183,075 34,534,088 )5,657,409) - بالدوالر االمريكي 

       
 

أدى  وقد  .  تلك الموادبشكل مستمر حيث تتطلب أنشطتها التشغيلية إمدادات مستمرة من  الرصاص  النحاس ,    تقوم المجموعة بشراء
الفائق بداية من عام  للمواد المتعلقة بكابالت الجهد  قرار بالدخول في عقود آجلة اإلدارة إلى اتخاذ تلك المواد  التقلب المتزايد في أسعار 

 .م 2022
 
 على قائمة المركز المالي فيما يلي : لتلك البنود يتمثل اثر تحوط التدفق و

 

 2021ديسمبر 31 
التغير في القيمة   

العادلة لعقود   
 تحوط مستقبلية  

التغير في القيمة   
العادلة لعقود تحوط  
 مستقبلية مؤجلة  

 
يونيو   20

2022 

 30,759,120   10,342,070   20,417,050  - نحاس 
  1,141,928   341,881    800,047  - رصاص 

 -  21,217,096  10,683,951  31,901,047 
 

 مخصصات  -14
  م2022يونيو  30  

 )غير مراجعة( 
م 2021ديسمبر 31 

 )مراجعة( 
 78,038,691  91,480,827  ( 1-41) بااللتزامات مخصص العقود المثقلة 

 4,473,937  4,473,936  ( 2-14مخصص قضايا )
  95,954,763  82,512,628 

 
المثقلة  مخصص  بلغ رصيد  (  14-1) أن    78.038.691م:  2021لاير سعودي )  91,480,827بمبلغ  العقود  لاير سعودي( حيث 

( تتطلب تدفقات نقدية خارجة لتسوية هذه العقود بسبب  بااللتزاماتهذه العقود المبرمة مع عمالء المجموعة )عقود مثقلة  لااللتزام الحالي  
    .ارتفاع أسعار النحاس واأللمنيوم )المستخدم في منتجات الكابالت( خالل العام

 لإلدارة مقابل دعوى مرفوعة ضد المجموعة من قبل أحد عمالئها.يمثل هذا المخصص أفضل تقدير ( 14-2)
 
 

 م 2022يونيو  30 
 )غير مراجعة( 

م 2021ديسمبر 31 
 )مراجعة( 

 --   34,534,088 األمريكيبالدوالر  مستقبلية سلععقود 
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  تكلفة اإليرادات -15
 المنتهية في  الستة أشهر لفترة  
 م 2022يونيو  30 

  )غير مراجعة( 
م           2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
  1,858,944,860   2,802,883,477 مواد

  78,974,593   88,830,936 رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين
  28,213,644    26,174,627  مصروف استهالك 
  15,486,693    14,680,771  إصالحات وصيانة 

  20,385,196    22,251,617  كهرباء ومنافع أخرى 
  3,331,356    3,875,803  أخرى 

 2,958,697,231  2,005,336,342 
 

 
 مصروفات البيع والتوزيع              -16
 المنتهية في  الستة أشهر لفترة  
 م 2022يونيو  30 

  )غير مراجعة( 
م           2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 20,241,832  20,973,701 رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين

 16,650,841  16,467,641 رسوم الشحن  
 1,695,234  1,523,775 عمولة مبيعات 

 773,917  1,951,579 التفتيش ونفقات اختبار الجودة 
 650,079  881,497 مصروف التأمين

 457,717  2,128,255 مصروف اإلعالن وصاالت العرض
 240,640  204,720 مصروف استهالك 
 153,436  254,440 مصروف اتصاالت 
 3,741,214  4,018,277 مصروفات أخرى 

 48,403,885  44,604,910 
 

 مصروفات عمومية وادارية  -17
 المنتهية في  الستة أشهر لفترة  
  م2022يونيو  30 

  )غير مراجعة( 
  م          2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 28,092,578  35,840,846 رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين

 5,227,172  4,643,508 مصروف استهالك 
 2,070,938  2,470,045 وقانونيةاتعاب مهنية 

 1,849,913  2,833,881 مصروف اصالح وصيانة 
 141,528  199,932 مصروف السفر والتأمين 

 115,279  674,814 مصروف االتصاالت والشبكات  
 98,992  569,978 مصروف لوازم مكتبية  

 3,651,625  2,092,692 مصروفات أخرى 
 49,325,696  41,248,025 

 
 صافي  –إيرادات أخرى )مصروفات(  -18

 
 المنتهية في  الستة أشهر لفترة  
  م2022يونيو  30 

  )غير مراجعة(
  م         2021يونيو  30

 )غير مراجعة(
 571,176  ( 5,547,770) خسارة من تحويل عمالت اجنبية 

 191,667  2,327,747 الدخل الشامل اآلخر توزيعات أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل 
 813,779  1,329,015 أخرى 

 (1,891,008 )  1,576,622 
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 تكاليف تمويل  -19
 

 المنتهية في  الستة أشهر لفترة  

 
  م2022يونيو  30

  )غير مراجعة( 
  م          2021يونيو  30

 )غير مراجعة( 
 10,076,857  18,579,634 الفوائد البنكية

 3,047,322  5,451,792 عموالت بنكية 
 1,343,500  1,283,238 موظفين محددة  منافعالفائدة على التزامات 

 202,902  189,853 الفائدة على التزامات عقود اإليجار 
 25,504,517   14,670,581  

 
            التقارير القطاعية -20

  القطاعات على النحو التالي: تشمل أنشطة المجموعة عدًدا من 
  يشمل الكابالت الكهربائية   واألسالك:قطاع الكابالت  

 قطاع كابالت الجهد العالي: يشمل المشروعات الجاهزة  
  أخرى: يشمل الكابالت الهاتفية والخدمات  قطاعات 

  30المنتهية في  للفترةما في وك
 اإلجمالي   أخرى  العالي الجهد كابالت   الكابالت واألسالك  م 2022يونيو 

 3,252,286,857  10,090,813  25,790,094  3,216,405,950 إيرادات 
 ( 2,958,697,231)  ( 7,441,119)  (21,360,700)  ( 2,929,895,412) تكلفة اإليرادات 

 ( 97,729,581)  ( 281,389)  (671,163)  ( 96,777,029) مصروفات 
 ( 1,891,008)  (233,146)   2,351,686  ( 4,009,548) إيرادات أخرى، صافي 

 ( 25,504,517)  ( 253,541)  (307,400)  ( 24,334,076) تكاليف تمويل 
 168,464,521  1,881,619  5,802,518  160,780,384 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 4,714,410,625  64,888,746  833,535,796  3,815,986,083 إجمالي الموجودات 
  2,796,590,313  22,313,450  1,869,341  2,772,407,522 إجمالي المطلوبات 

 
  30المنتهية في  فترةكما في ولل

 الكابالت واألسالك  م          2021يونيو 
الجهد  كابالت  

 العالي 
 

 أخرى
 

 اإلجمالي 
 2,235,426,371   8,910,319  40,788,300  2,185,727,752 إيرادات 

 (2,005,336,342)  ( 5,586,217)  ( 36,863,052)  ( 1,962,887,073) تكلفة اإليرادات 
 (85,852,935)   ( 538,249)  ( 440,256)  ( 84,874,430) مصروفات  

 3,577,655   -  -   3,577,655  مخصص خسائر ائتمانية متوقعة 
 1,576,622   (6,891)   433,175  1,150,338 إيرادات أخرى، صافي 

 (14,670,581)   ( 270,289)  ( 340,950)  ( 14,059,342) تكاليف تمويل 
 134,720,790   2,508,673  3,577,217  128,634,900 الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل 

 3,861,065,357   65,173,058  310,070,094  3,485,822,205 الموجودات إجمالي 
 1,984,027,749  20,520,911  90,941,135  1,872,565,703 إجمالي المطلوبات 

 
 األساسية والمخفضة -ربحية السهم  -21

 
على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية  مساهمي الشركة    إلىالعائد  يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بتقسيم ربح الفترة  

  القائمة خالل الفترة. 
          م2022يونيو  30 

  )غير مراجعة(   
          م          2021يونيو  30

 )غير مراجعة(   
    

 118,784,583  153,268,644 الفترةصافي ربح 
 150,000,000  150,000,000 المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة )سهم( 

 0.79  1.02 ربحية السهم األساسية والمخفضة * 
  

 * ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة. 
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 االلتزامات والمطلوبات المحتملة -22
 

 التزامات رأسمالية 
لاير    مليون   30م:  2021ديسمبر    31مليون لاير سعودي )  24,8، يوجد لدى المجموعة التزامات بقيمة  م2022يونيو    30كما في  

 سعودي( متعلقة بالنفقات الرأسمالية ألعمال التوسعات في مصانع المجموعة. 
 

 مطالبات قانونية محتملة 
دعاوى قضائية، ويتم الترافع بشأنها.  وفي حين أن النتائج النهائية لهذه القضايا ال    االعتياديتواجه المجموعة خالل ممارسة نشاطها  

  القوائم المالية الموحدة المختصرة يمكن تحديدها بشكل مؤكد، فإن إدارة المجوعة ال تعتقد بأن يكون لهذه القضايا أثر جوهري على  
 للمجموعة. 

 
 االلتزامات المحتملة 

مليون لاير سعودي( لقاء التسهيالت البنكية على    525م:  2021ديسمبر  31مليون لاير سعودي )556   حتملةبلغت قيمة االلتزامات الم 
 شكل اعتمادات وخطابات ضمان حصلت عليها المجموعة من عدة بنوك محلية مقابل عمولة منح التسهيالت بدون تغطية بنكية.  

 
 أحداث الحقة -23

 احداث هامة منذ نهاية السنة تتطلب افصاحاً او تعديالً في القوائم المالية الموحدة.  أي لم تكن هناك  
 

 الموافقة على القوائم المالية الموحدة المختصرة  -24
 

 م. 2022  اغسطس   24هـ الموافق  1444  محرم  26تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة بتاريخ  
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