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 تقرير فحص المراجع المستقل
 حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة

 السعودية )شركة مساهمة سعودية(إلى المساهمين في شركة الكابالت 
 

 مقدمة 
شركة الكابالت السعودية )شركة مساهمة لية الموحدة الموجزة المرفقة لـ  لقد فحصنا قائمة المركز المالي األو

م، وقائمة 2020سبتمبر  30سعودية( )"الشركة"( وشركاتها التابعة )يشار إليها مجتمعةً بـ "المجموعة"( كما في 
ة والدخل الشامل اآلخر األولية الموحدة الموجزة لفترتي الثالثة أشهر والتسعة أشهر المنتهيتين الربح او الخسار

في ذلك التاريخ، والقوائم المالية األولية الموحدة الموجزة للتغيرات في حقوق الملكية، والتدفقات النقدية لفترة 
بية الهامة وااليضاحات التفسيرية األخرى. إن التسعة أشهر المنتهية في ذلك التاريخ، وملخص بالسياسات المحاس

اإلدارة هي المسئولة عن إعداد وعرض هذه القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة وفقاً للمعيار المحاسبة الدولي 
 ( "التقرير المالي األولي" المعتمد في المملكة العربية السعودية. إن مسئوليتنا هي إبداء نتيجة فحص حول هذه34)

 القوائم المالية األولية الموجزة الموحدة استناداً إلى فحصنا.
 

 نطاق الفحص
( "فحص المعلومات المالية األولية المنفذ من 2410تم فحصنا وفقاً للمعيار الدولي الخاص بارتباطات الفحص )

ات المالية األولية بصورة قبل المراجع المستقل للمنشأة" المعتمد في المملكة العربية السعودية. يشتمل فحص المعلوم
أساسية على توجيه استفسارات إلى األشخاص المسئولين عن األمور المالية والمحاسبية وتطبيق إجراءات تحليلية 
وإجراءات فحص أخرى. إن الفحص أقل نطاقاً إلى حد كبير من المراجعة التي تتم وفقاً للمعايير الدولية للمراجعة 

ة السعودية، وبالتالي فهو ال يمكننا من الحصول على تأكيد بأننا سنكون على علم بجميع المعتمدة في المملكة العربي
 األمور الهامة التي يمكن تحديدها أثناء القيام بأعمال المراجعة. وبناًء عليه، فإننا ال نبدي رأي مراجعة.

 
 عدم تيقن جوهري متعلق بمبدأ االستمرارية

( حول القوائم المالية األولية الموحدة الموجزة والذي يبين أن المجموعة تكبدت 5-2نلفت االنتباه إلى اإليضاح ) 
م. تشير هذه 2020سبتمبر  30المنتهية في  مليون لاير سعودي خالل فترة التسعة أشهر 8,5صافي خسارة بمبلغ 

قدرة جوهري قد يثير شكاً جوهريًا حول ود عدم تأكد الظروف، جنباً إلى جنب االمور األخرى، إلى وجواألحداث 
 المجموعة على االستمرار في العمل وفقاً لمبدأ االستمرارية. إن رأينا غير معدل بخصوص هذا األمر.

 
 أمر آخر

م من قبل مراجع آخر والذي 2019ديسمبر  31تمت مراجعة القوائم المالية الموحدة للمجموعة للسنة المنتهية في 
م. ولقد تم أيضاً فحص القوائم المالية األولية الموحدة 2020مارس  30أياً معدالً حول تلك القوائم المالية في أبدى ر

 30م وفترة التسعة أشهر المنتهية في 2020مارس  31الموجزة للمجموعة عن فترة الثالثة أشهر المنتهية في 
م 2020يونيو  17 حول تلك القوائم المالية في م من قبل مراجع آخر والذي ابدى استنتاجاً معدالً 2019سبتمبر 

 م على التوالي. 2019نوفمبر  6و
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(شركة مساھمة سعودیة)شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٩

التنظیم واألنشطة-١

شركة الكابالت السعودیة ("الشركة" أو "الشركة األم") ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في المملكة العربیة السعودیة 
م).١٩٧٦أبریل ٢٧(الموافق ھـ١٣٩٦ربیع الثاني ٢٧بتاریخ ٤٠٣٠٠٠٩٩٣١بموجب السجل التجاري 

ال تصنیع وتورید الكابالت الكھربائیة وكابالت تتمثل أنشطة المجموعة ("الشركة األم" و "شركاتھا التابعة") في مج
االتصاالت والقضبان النحاسیة واللدائن البالستیكیة والبكرات الخشبیة والمنتجات المتعلقة بھا. كما تزاول المجموعة 
نشاطھا في مقاوالت وتجارة وتوزیع وتزوید الكابالت والمنتجات اإللكترونیة ومنتجات تقنیة المعلومات ولوازمھا 

التكمیلیة.  

یقع المركز الرئیسي المسجل للشركة األم في العنوان التالي:

شركة الكابالت السعودیة
،٤٤٠٣ص ب 

،٢١٤٩١جدة 
المملكة العربیة السعودیة

تشتمل القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة المرفقة على موجودات ومطلوبات ونتائج عملیات الشركات التابعة.

نسبة الملكیةبلد التأسیساألنشطة الرئیسیةاسم الشركة 
كما في كما في 
سبتمبر ٣٠

م  ٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩
(مراجعة)(غیر مراجعة)محلي 

شركة الكابالت السعودیة للتسویق المحدودة 
شراء وبیع الكابالت الكھربائیة 

والمنتجات المتعلقة بھا 
المملكة العربیة  

٪١٠٠٪ ١٠٠السعودیة 

شركة ماس لمشاریع الطاقة واالتصاالت المحدودة 
مشاریع الطاقة الجاھزة لالستخدام  

واالتصاالت 
المملكة العربیة  

٪١٠٠٪ ١٠٠السعودیة 

شركة مراكز ماس لتوزیع األدوات الكھربائیة المحدودة 
خدمات توزیع الطاقة الكھربائیة  

واالتصاالت 
العربیة  المملكة  
٪١٠٠٪ ١٠٠السعودیة 

دولي 

ماس كابلو یاتیریم وتیجارات أنونیم شیركاتي
شركة قابضة (سابقاً شركة ماس 

٪١٠٠٪ ١٠٠تركیاالقابضة)
شركة ماس انترناشیونال ترادینج المحدودة  

٪١٠٠٪ ١٠٠ایرلندا التجارة الدولیة (ال تمارس نشاط)* 
االمارات العربیة بیع الكابالت والمنتجات المتعلقة بھا الكابالت السعودیة (اإلمارات العربیة المتحدة)شركة 

٪١٠٠٪ ١٠٠المتحدة 
المسان سولت سیھازالي والكتریمكانك 

سان وتیك أیھ أس 
تصنیع وتورید العدد االلكترونیة 

٪٩٤٪٩٤تركیاوالبضائع 
تصنیع وتورید العدد االلكترونیة مكایني سان وتیك اس ایھ المسان متالورجي و 

٪١٠٠٪ ١٠٠تركیاوالبضائع 
٪١٠٠٪ ١٠٠سیشیلشركة قابضةفیرھیفن القابضة المحدودة* 
٪١٠٠٪ ١٠٠مالطا شركة قابضةكابالت القابضة المحدودة* 

٪١٠٠٪ ١٠٠تركیاشركة قابضةجوزو جایریمینكول أنونیم شیركاتي*
٪١٠٠٪ ١٠٠تركیاشركة قابضةفالیتا جایریمینكول أنونیم شیركاتي* 



(شركة مساھمة سعودیة)شركة الكابالت السعودیة
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٠

(تتمة)واألنشطةالتنظیم -١

سبتمبر، لدى المجموعة استثمارات في منشآت محاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة على النحو التالي:٣٠كما في 

نسبة الملكیةبلد التأسیس األنشطة الرئیسیةاسم الشركة
كما فيكما في
سبتمبر ٣٠

م٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩
(مراجعة)(غیر مراجعة)

شركة میدال كابلز 
المحدودة دبلیو إل إل

الموصالت والمنتجات 
٪٥٠٪٥٠مملكة البحرینالمتعلقة بھا

شركة زكا العالمیة 
لتقنیة المعلومات

تطبیق أنظمة المعلومات 
وخدمات الشبكات

المملكة العربیة 
٪٢٥٪٢٥السعودیة

التابعة المحاسب عنھا بطریقة حقوق الملكیة لھا نفس نھایة السنة مثل الشركة االم.جمیع الشركات 

أساس اإلعداد -٢

بیان االلتزام١-٢
) "التقریر المالي األولي" المعتمد ٣٤تم إعداد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحّدة الموجزة وفقاً لمعیار المحاسبة الدولي (

السعودیة والمعاییر واإلصدارات األخرى المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین.في المملكة العربیة 

ال تتضمن ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة جمیع المعلومات المطلوبة في القوائم المالیة السنویة الكاملة، 
م.٢٠١٩دیسمبر ٣١نویة للمجموعة كما في ویجب قراءتھا جنًبا إلى جنب القوائم المالیة الموحدة الس

یتطلب إعداد القوائم المالیة االولیة الموحدة الموجزة قیام اإلدارة باستعمال تقدیرات وأحكام وافتراضات تؤثر على 
النتائج تطبیق السیاسات المحاسبیة والمبالغ المفصح عنھا للموجودات والمطلوبات والدخل والمصروفات. وقد تختلف 

الفعلیة عن تلك التقدیرات. األحكام والتقدیرات واالفتراضات الجوھریة متوافقة مع القوائم المالیة الموحدة السنویة 
م.٢٠١٩دیسمبر ٣١للمجموعة عن السنة المنتھیة في 

أساس القیاس ٢-٢
باستخدام أساس االستحقاق المحاسبي ومبدأ تم اعداد القوائم المالیة االولیة الموحدة الموجزة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة

المالیة المشتقة واالستثمارات المصنفة بالقیمة العادلة من خالل لألدواتاالستمراریة، باستثناء قیاس القیمة العادلة 
الدخل الشامل اآلخر. 

عملة التشغیل والعرض٣-٢
باللایر السعودي والذي یمثل عملة التشغیل والعرض للمجموعة.یتم عرض ھذه القوائم المالیة األولیة الموحّدة الموجزة  

ملخص السیاسات المحاسبیة الھامة٤-٢

تتماشى السیاسات المحاسبیة المتبعة من المجموعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في 
م.٢٠١٩دیسمبر ٣١للمجموعة للسنة المنتھیة في إعداد القوائم المالیة الموحدة السنویة 



(شركة مساھمة سعودیة)شركة الكابالت السعودیة
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١١

أساس اإلعداد (تتمة)-٢

األحكام والتقدیرات واالفتراضات المحاسبیة الھامة٥-٢
یتطلب إعداد القوائم المالیة األولیة الموجزة الموحدة للمجموعة من اإلدارة عمل أحكام وتقدیرات وافتراضات تؤثر على 
مبالغ اإلیرادات والمصروفات والموجودات والمطلوبات المصرح عنھا واإلفصاحات المرفقة.  فیما یلي االفتراضات 

ى لعدم التأكد من التقدیرات بتاریخ التقریر والتي یكون لھا مخاطر األساسیة المتعلقة بالمصادر المستقبلیة واألخر
جوھریة وتتسبب في تعدیل جوھري في القیم الدفتریة للموجودات والمطلوبات خالل الفترة المالیة القادمة، ویتم اإلفصاح 

م.٢٠١٩دیسمبر ٣١عنھا في القوائم المالیة الموحدة السنویة للسنة المنتھیة في 

)١٩فیروس كورونا الُمسَتَجد (كوفید تأثیر 
م، وبعدھا أعلنت عنھ منظمة الصحة ٢٠١٩) للمرة األولى في نھایة شھر دیسمبر ١٩-تم تحدید فیروس جدید (كوفید

م كجائحة. ال یزال فیروس كورونا ینتشر في جمیع المناطق تقریًبا حول العالم بما في ٢٠٢٠العالمیة الحقاً في مارس 
عربیة السعودیة، مما أدى إلى قیود على السفر وحظر التجول في المدن، مما أدى إلى تباطؤ األنشطة ذلك المملكة ال

االقتصادیة وإغالق العدید من القطاعات على المستویین العالمي والمحلي.

دید المبلغ إن مدى تأثیر جائحة فیروس كورونا على أعمال المجموعة وعملیاتھا ونتائجھا المالیة مؤكد لكن لم یتم تح
ویتوقف على العدید من العوامل والتطورات المستقبلیة، والتي قد ال تتمكن المجموعة من تقدیرھا بشكل موثوق خالل 
الفترة الحالیة. تشمل ھذه العوامل معدل انتقال الفیروس، ومدة التفشي، واإلجراءات االحترازیة التي قد تتخذھا السلطات 

اء، وتأثیر تلك اإلجراءات على النشاط االقتصادي، وأثر ذلك على األعمال الخاصة الحكومیة للحد من انتشار الوب
بعمالء المجموعة وغیرھا من العوامل.

على الرغم من صعوبة التنبؤ بكامل التأثیر والمدة على األعمال واالقتصاد، قامت إدارة المجموعة بعمل تقییم للتأثیر 
جاتھا للسیولة واالمور المتعلقة باألعمال بما في ذلك عوامل مثل القیود على على عملیات المجموعة ككل وتقدیر احتیا

السفر والطلب على الخدمات والطلب العالمي والعرض في المعادن ...الخ. لیس بمقدور المجموعة التأكد فیما إذا كانت 
ى ان كل من حجم ومدة االفتراضات المستخدمة في التقدیرات أعاله صحیحة نظرًا للظروف الضبابیة. إضافة إل

وسرعة الجائحة العالمیة غیر محددة. بالتالي، اتخذت اإلدارة العدید من اإلجراءات للحد من تأثیرات الجائحة بما فیھا 
اجراءات تخفیض التكالیف. كما قامت إدارة المجموعة بتقییم وضع التدفقات النقدیة بما في ذلك التسھیالت البنكیة 

ود اإلیجار القائمة وجاھزیة إجراءات العملیات حال تحسن الظروف. إال أن عدم التیقن الحالي المتاحة واستمراریة عق
یمكن أن یؤدي إلى تغیر مستقبلي في االفتراضات والتقدیرات إلى نتائج قد تتطلب تعدیًال جوھریاً على القیمة الدفتریة 

ما أن الموقف یتطور بسرعة وبمزید من الضبابیة للموجودات أو المطلوبات التي ستتأثر في الفترات المستقبلیة. وب
حول المستقبل فإن اإلدارة المجموعة سوف تستمر في تقییم التأثیر بناًء على التطورات المنظورة.

مبدأ االستمراریة
٣٣٣٬٨المملوكة بالكامل للمجموعة خسائر متراكمة بمبلغ لدى شركة ماس كابلو یاتیریم وتیجارات أنونیم شیركاتي

م، واعتبارًا من ذلك التاریخ، تجاوزت المطلوبات المتداولة للشركة ٢٠٢٠تمبر سب٣٠سعودي اعتبارًا من ملیون لایر 
مالھا لتأدیة ملیون لایر سعودي وھو امر یتعلق بقدرتھا على االستمرار في أع٣٢٬٣التابعة موجوداتھا المتداولة بمبلغ 

مت بنجاح بتطبیق بعض عناصرھا ومن بینھا إعادة االتزاماتھا حال استحقاقھا. أعدت المجموعة خطة أعمال شاملة وق
موجودات وكذلك االستمرار في ضمان ى خطط سداد مستدیمة مع المقرضین،جدولة ترتیبات التمویل، والموافقة عل

القانونیة وإعادة التفاوض مع االطراف المقابلة لتعزیز الموقف التشغیلي للشركة الشركة التابعة من خالل الوسائل 
التابعة. بالتالي، تعتقد اإلدارة أن استخدام افتراض مبدأ االستمراریة في اعداد القوائم المالیة للشركة التابعة مالئمًا.

سعودي خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة ملیون لایر٨٬٥باإلضافة إلى ذلك، تكبدت المجموعة صافي خسارة بمبلغ 
م.  وبشكل مماثل للخطة على مستوى الشركة التابعة، طبقت اإلدارة مبادرات متنوعة على ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

مستوى المجموعة. تزامن مع ذلك التطبیق الناجح أیضاً زیادة في رأس المال من خالل حقوق االصدار، واتفاقیة إعادة 
)، وتحسین الطلبیات المتراكمة، وشروط أفضل مع الموردین مما ادى إلى ١٥ع بنك الراجحي (إیضاح  ھیكلة التمویل م

تزوید اإلدارة بدلیل كاف أن افتراض مبدأ االستمراریة مالئماً للمجموعة ككل.



(شركة مساھمة سعودیة)شركة الكابالت السعودیة
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٢

أساس التوحید -٣

تتكون ھذه القوائم المالیة األولیة الموحّدة الموجزة من القوائم المالیة للشركة وشركاتھا التابعة كما ھو مبین في 
للشركات التابعة لنفس فترة التقریر المالي للشركة.. یتم إعداد القوائم المالیة ١اإلیضاح 

الشركات التابعة١-٣
الشركات التابعة ھي منشآت تخضع لسیطرة المجموعة. تتحقق السیطرة عندما تتعرض المجموعة لمخاطر أو 
یكون لدیھا حقوق في الحصول على عوائد مختلفة من عالقتھا بالمنشأة، ولدیھا المقدرة على التأثیر على تلك
العوائد من خالل ممارسة سلطاتھا على المنشأة. ولتحدید تعریف السیطرة، یجب أن تتحقق المعاییر الثالثة التالیة:

أن یكون للمجموعة نفوذ على المنشأة؛) ١
التعرض لمخاطر، أو لدیھا حقوق في الحصول على عوائد متغیرة من ارتباطھا بالمنشأة؛ و) ٢
استخدام نفوذھا على المنشأة للتأثیر على حجم عوائدھا.أن یكون للمجموعة القدرة على ) ٣

تقوم المجموعة بإجراء إعادة تقییم للتأكد فیما إذا كانت تمارس سیطرة على الشركة المستثمر فیھا من عدمھ وذلك 
عندما تشیر الحقائق والظروف إلى وجود تغیر في عنصر واحد او أكثر من عناصر السیطرة.

یتم توحید الشركات التابعة اعتبارًا من تاریخ بدایة السیطرة إلى تاریخ التوقف عن السیطرة. إن نتائج الشركات 
التابعة المقتناة أو المباعة خالل الفترة ــ إن وجدت ــ یتم إدراجھا في قائمة الدخل األولیة الموحّدة الموجزة من 

ا ھو مالئم.تاریخ االقتناء أو حتى تاریخ البیع ـــ حسب م

االستثمار في شركات زمیلة ومنشآت مسیطر علیھا بشكل مشترك٢-٣
تتضمن حصة المجموعة في الشركة المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة حصة في استثمارات في شركات زمیلة.

االستثمارات في الشركات الزمیلة ھي الشركات التي تمارس علیھا المجموعة نفوذًا جوھریاً. یتم مبدئیًا تسجیل 
الشركات الزمیلة بالتكلفة وتحتسب بعد ذلك وفقًا لطریقة حقوق الملكیة، ویتم إدراجھا في قائمة المركز المالي 

األولیة الموحّدة الموجزة بالقیمة المحتسبة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة أو القیمة القابلة لالسترداد ــ أیھما أقل.

ون للشركة فیھ سیطرة مشتركة ولھا حقوق في صافي موجودات الترتیب بخالف المشروع المشترك ھو ترتیب یك
حقھا في موجوداتھا والتزاماتھا والمطلوبات.

تمثل القیمة المحتسبة وفقًا لطریقة حقوق الملكیة التكلفة زائدًا تغیرات ما بعد االقتناء في حصة المجموعة من 
ائج واالحتیاطیات والمكاسب/ (الخسائر) المتراكمة) على أساس صافي موجودات الشركة الزمیلة (الحصة من النت

آخر معلومات مالیة متوفرة) ناقصًا االنخفاض في القیمة ــ إن وجد.

بعد تطبیق طریقة حقوق الملكیة، تقرر المجموعة ما إذا كان من الضروري تسجیل خسارة إضافیة النخفاض 
حدد المجموعة في كل تاریخ تقریر مالي ما إذا كان ھناك أي دلیل القیمة على استثمارھا في الشركة الزمیلة. وت

موضوعي یدل على انخفاض قیمة االستثمار في الشركة الزمیلة. وفي ھذه الحالة تحتسب المجموعة قیمة االنخفاض 
ضمن "الحصة على أنھ الفرق بین القیمة الممكن استردادھا من الشركة الزمیلة والقیمة الدفتریة وتقوم بإدراج المبلغ

في الدخل/(الخسارة) في الشركة الزمیلة" في قائمة الربح أو الخسارة األولیة الموحّدة الموجزة.

إن خسارة االنخفاض في القیمة المعترف بھا سابقًا فیما یتعلق باالستثمار في شركة زمیلة یمكن عكس قیدھا من 
القیمة الدفتریة لالستثمار في قائمة المركز المالي األولیة خالل قائمة الدخل األولیة الموحّدة الموجزة بحیث تبقى 

الموحّدة الموجزة بقیمتھا المحتسبة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة (قبل تكوین مخصص االنخفاض في القیمة) أو القیمة 
القابلة لالسترداد ــ أیھما أقل.

لمجموعة وشركاتھا الزمیلة بقدر حصة المجموعة یتم استبعاد المكاسب والخسائر غیر المحققة من التعامالت بین ا
في الشركات الزمیلة.



(شركة مساھمة سعودیة)شركة الكابالت السعودیة
(تتمة)إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٣

المعاییر والتفسیرات والتعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة -٤

تتماشى السیاسات المحاسبیة المطبقة عند إعداد القوائم المالیة االولیة الموحدة الموجزة مع تلك المتبعة في إعداد 
م باستثناء تطبیق المعاییر الجدیدة ٢٠١٩دیسمبر ٣١المالیة الموحدة السنویة للمجموعة للسنة المنتھیة في القوائم 

. لم تقم المجموعة بالتطبیق المبكر ألي معاییر أو تفسیرات أو تعدیالت أخرى ٢٠٢٠ینایر ١الساریة اعتبارًا من 
م، ٢٠٢٠ت والتفسیرات التي تنطبق ألول مرة في سنة  صدرت ولكن لم تدخل حیز التنفیذ. ھناك العدید من التعدیال

ولكن لیس لھا تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة.

): "تعریف العمل التجاري"٣تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
) توضح أنھ كي یتم اعتبار األعمال أعماًال یجب أن تتضمن ٣التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (

وھري ، مدخالت وموجودات تشكل مع بعضھا بشكل جأدنيمجموعة من األنشطة والموجودات المتكاملة، كحد 
القدرة على إیجاد مخرجات. كما ان التعدیالت توضح أیضاً أن األعمال قد تتواجد دون أن تتضمن جمیع المدخالت 
واإلجراءات المطلوبة إلیجاد المخرجات. لیس لھذه التعدیالت تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة 

ة فیما إذا دخلت المجموعة طرفاً في عملیات تجمیع أعمال.للمجموعة، ولكن قد یكون لھا تأثیر على المجموع

) ومعیار المحاسبة الدولي ٩) والمعیار الدولي للتقریر المالي (٧تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
): "إعادة ھیكلة سعر الفائدة " ٣٩(

الفائدة. ویقوم مجلس معاییر المحاسبة الدولیة یتم اآلن، على الصعید العالمي، إجراء تعدیل جوھري على أسعار 
بتعدیل إرشاداتھ على مرحلتین لتسھیل عملیة التحول من سعر الفائدة بین البنوك بشكل أكثر سالسة.

"األدوات المالیة"، ومعیار ٩المرحلة األولى من التعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي: -١المرحلة 
: "األدوات المالیة: ٧"األدوات المالیة": اإلثبات والقیاس، والمعیار الدولي للتقریر المالي ٣٩المحاسبة الدولي:

م ٢٠١٩ركزت االفصاحات على األمور المتعلقة بمحاسبة التحوط.  قامت التعدیالت النھائیة الصادرة في سبتمبر 
لة عدم التیقن من تعدیل سعر الفائدة بین بتعدیل متطلبات تحوط محددة لتقدیم اعفاء من التأثیرات المحتملة لحا

م، وتعتبر إلزامیة بالنسبة لكافة أدوات تغطیة المخاطر التي ٢٠٢٠ینایر ١البنوك.   تسري التعدیالت اعتباًرا من 
تأثرت مباشرًة بتعدیل سعر الفائدة بین البنوك. لم تتأثر المجموعة بھذه التعدیالت.

یة باستبدال أسعار الفائدة المرجعیة بأسعار بدیلة خالیة من المخاطر. وفي الوقت تتعلق المرحلة الثان-٢المرحلة 
. ونتیجة لحاالت عدم التیقن ھذه، یتم ٢الراھن، ھناك عدم تأكد من توقیت وطرق التحول المتعلقة بالمرحلة 

تم استخدامھ في تقییم االستمرار في استخدام سعر الفائدة بین البنوك كسعر فائدة مرجعي في األسواق المالیة وی
االدوات واالستحقاقات التي تجاوزت التاریخ المتوقع لسعر الفائدة بین البنوك.  وعلیھ، تعتقد المجموعة أن ھیكل 

م.٢٠٢٠سبتمبر ٣٠السوق الحالي یدعم استمرار محاسبة تغطیة المخاطر كما في 

): "تعریف المعلومات الجوھریة"٨) ومعیار المحاسبة الدولي (١تعدیالت على معیار المحاسبة الدولي (
تقدم التعدیالت تعریفًا جدیدًا "أن المعلومات تكون جوھریة إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن یؤثر حذفھا أو 

یون للقوائم المالیة المعدة لغرض عام وذلك على تحریفھا أو حجبھا على القرارات التي یتخذھا المستخدمون الرئیس
أساس تلك القوائم المالیة، والتي توفر معلومات مالیة عن المنشأة الٌمِعدة للقوائم المالیة."

وتوضح التعدیالت أن الجوھریة تعتمد على طبیعة أو حجم المعلومات، سواًء فردیة أو مع معلومات أخرى،في 
ن تحریف المعلومات جوھریًا إذا كان من المتوقع أن یؤثر بشكل معقول على قرارات سیاق القوائم المالیة. یكو

المستخدمین الرئیسیین. ال یوجد لھذه التعدیالت تأثیر على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة للمجموعة وال 
یتوقع أن یكون لھا تأثیر على المجموعة مستقبًال.
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١٤

(تتمة)التعدیالت الجدیدة المطبقة من قبل المجموعة المعاییر والتفسیرات و-٤

"١٩): امتیاز اإلیجار المتعلق بـ "كوفید ١٦تعدیالت على المعیار الدولي للتقریر المالي (
"عقود اإلیجار" من ١٦م، عدل مجلس معاییر المحاسبة الدولیة المعیار الدولي للتقریر المالي ٢٠٢٠في مایو 

توجیھات حول تعدیل عقود اإلیجار إلى امتیازات اإلیجار -)  ١٦خالل تقدیم اعفاء المستأجرین من تطبیق المعیار (
لتعدیالت على المؤجرین.. ال تنطبق ا١٩الناتجة عن اآلثار المباشرة لوباء كوفید 

من المؤجر ١٩كوسیلة عملیة مساعدة، یمكن ان یختار عدم تقییم ما إذا كانت امتیازات اإلیجار المتعلقة بـ كوفید 
كتعدیل لعقد اإلیجار. یقوم المستأجر باستخدام ھذا االختیار للمحاسبة عن أي تغییر في دفعات اإلیجار الناتجة عن 

تیازات اإلیجار بنفس طریقة المحاسبة عن أي تغییر بموجب المعیار الدولي للتقریر المالي المتعلقة بام١٩كوفید 
)، في حال لم یكن التغییر تعدیًال في عقد اإلیجار.١٦(

بشكل مباشر وفقط في حال تحقق جمیع ١٩زات اإلیجار الناتجة عن كوفید اق الطریقة المساعدة فقط على امتیتنطب
الشروط التالیة:

 أن یؤدي التغیر في دفعات اإلیجار إلى مقابل معدل لعقد اإلیجار، مساو بشكل جوھري أو أقل من المقابل
لعقد اإلیجار الذي یسبق التغییر مباشرة؛

  م، ٢٠٢١یونیو  ٣٠أن یكون تأثیر أي تخفیض في دفعات اإلیجار فقط على الدفعات األصلیة المستحقة أو قبل
و

شروط واحكام عقد اإلیجار.عدم وجود تغییر جوھري على

یطبق المستأجرون الوسائل المساعدة بأثر رجعي، وإدراج التأثیر المتراكم للتطبیق االولي للتعدیل كتعدیل على 
بحسب مقتضى الحال) في بدایة فترة التقریر -الرصید االفتتاحي لألرباح المبقاة (او عنصر حقوق ملكیة آخر 

التعدیل فیھا.المالي السنویة التي تم تطبیق

السیاسات المحاسبیة، -) ٨(و) لمعیار المحاسبة الدولي (٢٨ال یتوجب عرض المعلومات المطلوبة في الفقرة 
التغیرات في التقدیرات المحاسبیة واألخطاء.

طبیق م. مع السماح بالت٢٠٢٠یونیو ١یطبق المستأجر التعدیل على الفترات المالیة السنویة التي تبدأ في أو بعد 
المبكر. ال یوجد لھذا التعدیل تأثیر جوھري على المجموعة.



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
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م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٥

خسارة السھم-٥

م بقسمة ٢٠١٩سبتمبر   ٣٠م والفترة المنتھیة في ٢٠٢٠سبتمبر  ٣٠تم احتساب خسارة السھم للفترة المنتھیة في 
العملیات الرئیسیة وصافي الخسارة لكل فترة على المتوسط المرجح لعدد األسھم القائمة خالل الفترة. الخسارة من  

تم تعدیل رقم خسارة السھم للسنة الماضیة فیما یتعلق بتعدیل حقوق االصدار.

االستثمارات في الشركات الزمیلة-٦

الزمیلة:فیما یلي الحركة في االستثمارات في الشركات ١-٦

سبتمبر           ٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

دیسمبر ٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)
الریاالت بآالف

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٣١٨٬١٨٠٣٢١٬٩٨٢ینایر١كما في 
٣٩٥)٣٬٥٧٢(للسنة/للفترة حصة المجموعة في (الخسائر)/الربح

حصة المجموعة في صافي حركة خسائر غیر محققة تتعلق 
)٤٫١٩٧(٣٫٢٥٩بتحوطات التدفقات النقدیة ومعامالت العملیات األجنبیة

ــ)٦٬٧٨٧(توزیعات أرباح مستلمة
────────────
٣١١٬٠٨٠٣١٨٬١٨٠
═══════════════

المختصرة للشركة الزمیلة كما یلي:المعلومات المالیة ٢-٦

بآالف الریاالت السعودیة
شركة میدال كابلز 

ایرادات المطلوباتالموجوداتالملكیةالمحدودة دبلیو إل إل
صافي (الخسارة) 

الربح /

)٧٬١٤٤(١٬٥٠٥٬٩١٠٨٨٥٬٤٦٥١٬٨٤٧٬٤١٩٪٥٠م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
١٬٥٢٣٬٥٢٤٨٨٨٬٣٩٤٢٬٨٣١٬٦٥٩٧٩٠٪٥٠م٢٠١٩دیسمبر ٣١

خفضت المجموعة القیمة الدفتریة لالستثمار في شركة زكا العالمیة لتقنیة المعلومات بمبلغ ال شيء في ٣-٦
السنوات السابقة.



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٦

الممتلكات واآلالت والمعدات-٧

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
٣٣٠٬٤١٥٣٩٣٬٣٨٠القیمة الدفتریة في بدایة الفترة/ السنة

٢٬٤٤٨١٬٦٧٠إضافات خالل الفترة/ السنة
)٣٠٬٧٩٥(ــتحویل موجودات غیر ملموسة خالل الفترة / السنة

)٣٢(ــخالل الفترة/ السنةاستبعادات
)٣٣٬٨٠٨()٢٦٬٠٧١(مخصص االستھالك المحمل للفترة/ للسنة

─────────────
٣٠٦٬٧٩٢٣٣٠٬٤١٥القیمة الدفتریة في نھایة الفترة/ السنة

═══════════════

الموجودات غیر الملموسة-٨

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)مراجعة)(غیر 
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
٢٥٬٧٦٤٢٬٥٠٠القیمة الدفتریة في بدایة الفترة/ السنة

٧٨٠ــإضافات خالل الفترة/ السنة
٣٠٬٧٩٥ــ)٧محول من الممتلكات والمعدات (إیضاح 

)٨٬٣١١()١٬٦٩٧(اطفاء خالل الفترة/ السنة
─────────────

٢٤٬٠٦٧٢٥٬٧٦٤القیمة الدفتریة في نھایة الفترة/ السنة
════════════



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٧

الموجودات حق االستخدام-٩

فیما یلي القیم الدفتریة لموجودات حق االستخدام المعترف بھا والحركة خالل الفترة:

سبتمبر ٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

ــ٨٬٩٦٦السنة/الفترة في بدایة
٧٬٩٥٩ــإلى المعاییر الدولیة للتقریر الماليتعدیالت التحول 

١٬٠٠٧ــإضافات
────────────────

٨٬٩٦٦٨٬٩٦٦
────────────────

استھالك:
ــ٨٧٠السنة/الفترةفي بدایة

٥٩٨٨٧٠استھالك للفترة / للسنة
────────────────

١٬٤٦٨٨٧٠
────────────────

٧٬٤٩٨٨٬٠٩٦السنة  /نھایة الفترة كما في 
════════════════

فیما یلي القیمة الدفتریة اللتزامات عقود اإلیجار والحركة خالل الفترة:

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
ــ٨٬٥٠٤السنة/الفترةبدایة في 

٨٬٣٠٣ــتعدیالت التحول إلى المعاییر الدولیة للتقریر المالي
٢٦٢٣٨٢للسنة/للفترة مخصص فائدة محملة

٩٢٣٨٦٥عكس قید التزامات عقود اإلیجار
)١٬٠٤٦()٩٤١(التزامات عقود اإلیجار خالل الفترة /السنةدفعات 

────────────────
٨٬٧٤٨٨٬٥٠٤السنة  /نھایة الفترة كما في 

════════════════



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٨

الموجودات حق االستخدام(تتمة)-٩

فیما یلي تصنیف التزامات عقود اإلیجار:
سبتمبر٣٠

م٢٠٢٠
دیسمبر         ٣١

م٢٠١٩
(مراجعة)(غیر مراجعة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

٥٩١٥٦٩التزامات عقود إیجار متداولة
٨٬١٥٧٧٬٩٣٥التزامات عقود إیجار غیر متداولة

──────────────
٨٬٧٤٨٨٬٥٠٤

══════════════

النقد وما في حكمھ-١٠

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

١٬١٩٦١٬١١٩نقد في الصندوق
٩٬٦٣١٥٬٩٤٥نقد لدى البنوك

────────────
١٠٬٨٢٧٧٬٠٦٤

══════════════

المدینة الذمم -١١

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٣٥١٬٦٩٥٢٨٨٬٥١٨ذمم مدینة تجاریة
)١٤٩٬٥٦٤()١٥٣٬٠٣٣(ناقص: مخصص خسائر االئتمان المتوقعة

─────────────
١٩٨٬٦٦٢١٣٨٬٩٥٤

═══════════════



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

١٩

(تتمة)الذمم المدینة-١١

فیما یلي الحركة في مخصص دیون مشكوك في تحصیلھا:

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

١١٤٩٬٥٦٤١٤٧٬٦٣٣ینایر 
٣٬٤٦٩١٬٩٣١مخصص الفترة / السنة 

──────────────
١٥٣٬٠٣٣١٤٩٬٥٦٤

════════════════

البضاعة -١٢

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٥٣٬٠٤٤٤٣٬٥٨٧مواد خام
٥٧٬١٣٤٣٧٬٤٩٠بضائع تامة الصنع
٢٠٬٦١٩٢٠٬٣٩٧أعمال تحت التنفیذ

٣٢٬٩٠٤٣٩٬٥١٥قطع غیار وبكرات خشبیة
──────────────
١٦٣٬٧٠١١٤٠٬٩٨٩

)٤٢٬١١٠()٤٢٬٥٤٤(ناقص: مخصص بضاعة بطیئة الحركة ومتقادمة
──────────────
١٢١٬١٥٧٩٨٬٨٧٩

════════════════



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٠

(تتمة)البضاعة-١٢

فیما یلي الحركة في مخصص البضاعة بطیئة الحركة ومتقادمة:

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

١٤٢٬١١٠٥٥٬٦٢٨ینایر 
ــ٤٣٤مخصص الفترة / السنة

)١٣٬٥١٨(ــعكس مخصص
────────────
٤٢٬٥٤٤٤٢٬١١٠

══════════════

المصروفات المدفوعة مقدماً واألرصدة المدینة األخرى-١٣

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٤١٬٦٩٠٧٧٬١٧٠مستحق القبض من مبیعات شركة تابعة
٣٧٬٨٢٣٢٤٬٠١٤ھوامش ربح وودائع

٥٥٬٥٦٣٣٣٬١٨٤دفعات مقدمة للموردین
٢٤٬٢٠٦٨٬٣٧٥مصروفات مدفوعة مقدماً 

٤٬٧٢٠١٠٬٤٥٧ضریبة قیمة مضافة
١٢٬١٢٦١٣٬٢٠١مدینة أخرىذمم 

────────────
١٧٦٬١٢٨١٦٦٬٤٠١
══════════════

رأس المال-١٤

ة في رأس مال الشركة دایھـ)، اوصى مجلس إدارة الشركة بز١٤٤٠شعبان ٢م (الموافق ٢٠١٩ابریل ٧بتاریخ 
سھم بقیمة ٢٥٬٠٠٠٬٠٠٠ملیون لایر سعودي من خالل اصدار ٢٥٠مبلغ بإجماليمن خالل حقوق اإلصدار 

دیسمبر ٢لایر سعودي للسھم الواحد. وافقت ھیئة السوق المالیة على طلب الشركة في زیادة رأس المال في ١٠
٣١مین في الجمعیة العمومیة غیر العادیة المنعقدة في م، وتمت الموافقة على ذلك باإلجماع من المساھ٢٠١٩

م.٢٠١٩دیسمبر 



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢١

(تتمة)رأس المال-١٤

ملیون ٢٥٠خالل الفترة الحالیة، أنھت الشركة إجراءات تتعلق بزیادة رأس المال من خالل حقوق اإلصدار بمبلغ  
م.  بعد تحقیق ٢٠٢٠فبرایر ٢٠اریخ  لایر سعودي وتم إیداع المتحصالت من حقوق اإلصدار لدى بنك الشركة بت

لایر سعودي حیث تكون من ٣٦٠٬٦١٤٬٠٦٠المتطلبات النظامیة، كانت الزیادة في رأسمال الشركة بمبلغ 
سھم.٣٦٠٬٠٦١٬٤٠٦

القروض البنكیة وإعادة الھیكلة المالیة -١٥

لدى المجموعة عدة اتفاقیات تمویل مع بنوك محلیة واجنبیة ومؤسسات مالیة انمائیة اخرى ذات مدد إستحقاقات 
قصیرة وطویلة األجل لتمویل متطلبات رأس المال العامل والنفقات الرأسمالیة. ترتب علیھا جمیعاً جمیع معدالت 

اسعار الفائدة التجاریة السائدة.

م مما یلي:٢٠٢٠سبتمبر ٣٠جل كما في تتكون القروض قصیرة األ
سبتمبر٣٠

م٢٠٢٠
(غیر مراجعة)

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٧٬٦٥٧١٦٬٠٧٦بنوك محلیة
٣٠٨ــمقرضي الشركات التابعة (خارج المملكة العربیة السعودیة)

──────────────
٧٬٦٥٧١٦٬٣٨٤

════════════════

تتكون القروض طویلة األجل مما یلي:
سبتمبر٣٠

م٢٠٢٠
دیسمبر٣١

م٢٠١٩
(مراجعة)(غیر مراجعة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

٢٦٤٬١٧٧٢٦٤٬١٧٦قروض معاد ھیكلتھا من بنوك تجاریة
٣٧٬٨٧٤٤٤٬٦٣٠مقرضي الشركات التابعة (خارج المملكة العربیة السعودیة)

١٠٧٬٢٩٠١٠٧٬٢٩٠قرض صندوق التنمیة الصناعیة السعودي
──────────────
٤٠٩٬٣٤١٤١٦٬٠٩٦

──────────────
)٣٧٬٩١٥()٦٥٬٦١٦(الجزء غیر المتداول من قروض طویلة األجل

──────────────
٣٤٣٬٧٢٥٣٧٨٬١٨١الجزء غیر المتداول من القروض طویل األجل

═════════════════



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٢

(تتمة)القروض البنكیة وإعادة الھیكلة المالیة-١٥

م، أبرمت الشركة اتفاقیات إعادة ھیكلة مع أربعة مقرضین رئیسیین. تتطلب الشروط المعدلة ٢٠١٦فبرایر  ٢٣في  
نتیجة لذلك، سمحت البنوك للشركة بإعادة متطلبات إضافیة محددة.من الشركة االلتزام بتعھدات إضافیة وتحقیق 

.  بلغ مجموع الدیون ٢٠٢٢ھیكلة سداد دیونھا على فترة سبع سنوات تنتھي بسداد دفعة نھائیة في نھایة دیسمبر 
ملیون لایر سعودي.٨٥ملیون لایر سعودي متضمنة تكالیف تمویل متراكمة بمبلغ ٧٩٣المعاد ھیكلتھا مبلغ 

أحد البنوك المقرضة.    وبناًء -م، ابرمت الشركة اتفاقیة تسویة مع بنك بي إن بي باریباس ٢٠١٧أبریل ١٧في 
ملیون ٢٤٫٩٩ملیون لایر إلى  ١٤٢على شروط االتفاقیة المذكورة، تم تخفیض قرض بنك بي إن بي باریباس من  

ملیون لایر سعودي كإیرادات ٧٧رصید لمبلغ ملیون لایر سعودي.  وتم تسجیل٤٠لایر سعودي بعد دفع مبلغ 
انتفى الغرض من دفعھا. 

لتأجیل سداد القروض نالثالثة اآلخریم، تمكنت الشركة من ابرام اتفاقیة جدیدة مع المقرضین  ٢٠١٧یونیو  ١١في  
لفترات أخرى.  وفقًا لشروط االتفاقیة المذكورة، تقوم الشركة بزیادة رأسمالھا من خالل إصدار األسھم وسداد 

٣٠م حتى ٢٠١٨دیسمبر ٣١البنوك.  یجب سداد الرصید المتبقي على أقساط متساویة نصف سنویة تبدأ من 
م.٢٠٢٢یونیو 

ركة اتفاقیة تسویة مع المقرضین وبالتحدید البنك األھلي التجاري وبنك م، ابرمت الش٢٠١٨دیسمبر ٢٥في 
ملیون لایر سعودي كتسویة كاملة ونھائیة.    بناًء على ذلك، تم تسجیل ١١٠الجزیرة.   بالتالي دفعت الشركة مبلغ  

المبلغ المتبقي كإیرادات كالتزام انتفى الغرض منھ. 

م، وقعت الشركة اتفاقیة إعادة ھیكلة مالیة مع بنك الراجحي وھو آخر المقرضین.  وبناء على ٢٠٢٠یونیو ١في 
ملیون لایر سعودي على مجموعتین ویتم سدادھا على ٢٦٤٬١٨شروط االتفاقیة إلعادة ھیكلة الرصید القائم بمبلغ  

رات االولیة. ) سنوات على أقساط ربع سنویة وفترات سماح خالل الفت٧مدى (

ملیون لایر سعودي من صندوق التنمیة الصناعیة ١٠٧٬٣إضافة إلى ذلك، تتضمن قروض الشركة قرضًا بمبلغ 
م. ٢٠١٩دیسمبر ٣١السعودي والذي تمت اعادة ھیكلتھ في 

التسھیالت القائمة للشركة مضمونة بموجب سند ألمر ورھن جزء من ممتلكات وآالت ومعدات المجموعة.

المبالغ األصلیة وفقاً لشروط السداد وھامش الربح واستحقاق دفعھا:فیما یلي جدول سداد

سداد قرض 
معاد ھیكلتھ

صندوق التنمیة  
الصناعیة السعودي 

مجموع 
دفعات السداد 

بآالف الریاالت السعودیة
٢٩٬١٥٠١٢٬٠٠٠٤١٬١٥٠خالل سنة واحدة

٣٩٬٤٤٤٥٠٬٠٠٠٨٩٬٤٤٤بین سنة إلى سنتین
١٩٥٬٥٨٣٤٥٬٢٩٠٢٤٠٬٨٧٣سنتینأكثر من 

────────────────────────
٢٦٤٬١٧٧١٠٧٬٢٩٠٣٧١٬٤٦٧

════════════════════════════

كما قامت بعض الشركات التابعة للمجموعة بالحصول على قروض من بنوك تجاریة داخل البالد من اجل تأسیسھا.  
على مدار فترة خمس سنوات من م وتم تأجیلھا٢٠٢٠م و٢٠١٨فترتي تمت إعادة ھیكلة جمیع القروض خالل 

خ توقیع االتفاقیة. القروض مضمونة من خالل رھن أرض مبنى مصنع الشركات التابعة. یتار



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٣

الزكاة وضریبة الدخل-١٦

فیما یلي وضع الزكوي والضریبي لشركات المجموعة:

شركة الكابالت السعودیة
قامت الھیئة العامة للزكاة والدخل ("الھیئة") بإصدار ربط زكوي طالبت بموجبھ بالتزام زكاة إضافي على الشركة 

م. اعترضت الشركة لكن لم یكن القرار في ٢٠٠٤م إلى ٢٠٠٢ملیون لایر سعودي للسنوات من ٢٢بمبلغ 
ملیون لایر سعودي مباشرة من ١١غ  صالحھا. نتیجة لذلك تم صرف ضمان بنكي من بنك بي ان بي باریباس بمبل

م.٢٠١٩قبل الھیئة وتم سداد المبلغ المتبقي خالل 

م طالبت فیھ بالتزام إضافي وضریبة االستقطاع بمبلغ ٢٠٠٧م حتى ٢٠٠٥أصدرت الھیئة ربطًا للسنوات من 
االعتراض االبتدائیة لمراجعة ملیون لایر سعودي. اعترضت الشركة على الربط المذكور وتقدمت إلى لجنة  ٣٥٫٧

الربط. وافقت لجنة االعتراض االبتدائیة على وجھة نظر الھیئة. بالتالي، تقدمت باعتراض على قرار لجنة 
االعتراض االبتدائیة لدى لجنة االستئناف العلیا والتي كان حكمھا لمصلحة الھیئة. في النھائیة تقدمت الشركة 

ا تزال قید المراجعة.بقضیة لدى دیون المظالم والتي م

لایر ٣٢٫٩م وفرضت بموجبھا التزام إضافي بمبلغ  ٢٠٠٩م حتى  ٢٠٠٨قامت الھیئة بإصدار الربوط لألعوام من  
سعودي. اعترضت الشركة على ذلك الربط وتم تحویل االعتراض إلى لجنة االعتراض االبتدائیة.

ملیون لایر ٦٦٫٩٧یھ بالتزام إضافي بمبلغ م طالبت ف٢٠١٢م حتى ٢٠١٠أصدرت الھیئة ربطًا للسنوات من 
سعودي. اعترضت الشركة على ریط الھیئة وتم تحویل االعتراض إلى لجنة االعتراض االبتدائیة. وافقت لجنة 
االعتراض االبتدائیة على وجھة نظر الھیئة. بالتالي، تقدمت الشركة باعتراض على قرار لجنة االعتراض 

ناف العلیا وما یزال االعتراض قید المراجعة.االبتدائیة لدى لجنة االستئ

رقم قرار-م ٢٠١٢م إلى ٢٠٠٥قامت الشركة بعمل تسویة نھائیة مع الھیئة العامة للزكاة والدخل للسنوات من 
٦٥٬٨م الصادر من لجنة تسویة الخالفات الزكویة والضریبیة بمبلغ ٢٠٢٠ینایر ٢٩) بتاریخ ١٤٤١/١٤٨(

٪ من اجمالي المبلغ المستحق، على أن یتم سداد مبلغ الزكاة المتبقي ١٠ملیون لایر سعودي، وقامت الشركة بسداد  
على عشرة أقساط.

ملیون لایر سعودي. اعترضت ٢٤٫٢البت بموجبھ بالتزام زكاة بمبلغ  م ط٢٠١٤أصدرت الھیئة ربطاً نھائیاً لسنة 
الشركة على الربط المذكور والذي ما زال تحت الدراسة لدى الھیئة حتى ھذا التاریخ.

م إلى الھیئة العامة للزكاة ٢٠١٩م إلى  ٢٠١٣قامت الشركة بتقدیم القوائم المالیة واإلقرارات الزكویة للسنوات من  
سداد الزكاة المستحقة من واقع تلك اإلقرارات وقد حصلت الشركة على شھادات زكاة مقیدة عن تلك والدخل وتم

األعوام، وقامت الھیئة بطلب معلومات ومستندات إضافیة عن تلك األعوام بغرض إصدار الربط الزكوي النھائي.

شركة مراكز ماس لتوزیع األدوات الكھربائیة المحدودة
ملیون لایر سعودي. ١م طالبت فیھ بالتزام إضافي بمبلغ ٢٠٠٧م حتى ١٩٩٨أصدرت الھیئة ربطًا للسنوات من 

اعترضت الشركة لدى لجنة االستئناف العلیا على الربط المذكور وھي على ثقة ستكون النتیجة لصالحھا. قدمت 
م. لم تصدر الھیئة الربط الزكوي ٢٠١٠ى إل٢٠٠٨دیسمبر ٣١الشركة اإلقرارات الزكویة للسنوات المنتھیة في 

النھائي للسنوات المذكورة حتى تاریخھ. على الرغم من أن الشركة حالیًا متوقفة عن النشاط إلى أنھا بصدد تقدیم 
م.٢٠١٨م إلى ٢٠١١اإلقرارات الزكویة للسنوات من 



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٤

(تتمة)الزكاة وضریبة الدخل-١٦

واالتصاالت المحدودةشركة ماس لمشاریع الطاقة 
ملیون لایر ٣٫٢م طالبت فیھ بفروقات زكاة إضافیة بمبلغ  ٢٠٠٤م حتى  ١٩٩٩أصدرت الھیئة ربطاً للسنوات من 

سعودي. تقدمت الشركة باعتراض على الربط لدى الھیئة.

على استنادام ٢٠٠٤م إلى ١٩٩٩دیسمبر من ٣١اصدرت الھیئة ربطًا معدًال للشركة للسنوات المنتھیة في 
لایر سعودي. حیث طلبت الشركة من ملیون١٣٫٤٦٢اعتراض الشركة والذي أظھر خفض التزام الزكاة بمبلغ 

االعتراضئیة. أصدرت لجنة الھیئة بتحویل اعتراضھا على السنوات المذكورة إلى لجنة االعتراض االبتدا
ملیون لایر.٢٫١االبتدائیة قرار تم بموجبھ تقلیص الفروقات الزكویة بمبلغ 

ملیون لایر ١٫٠قامت الشركة باالعتراض على قرار الھیئة لدى لجنة االستئناف العلیا وقدمت ضماناً بنكیًا بمبلغ 
لیا.سعودي، وما تزال قید المراجعة من طرف لجنة االستئناف الع

ملیون ٣٤٫٧م طالبت فیھ بفروقات زكاة إضافیة بمبلغ ٢٠١٢م حتى ٢٠٠٥أصدرت الھیئة ربطًا للسنوات من 
الھیئة العامة للزكاة والدخل ربطًا معدًال صدرتاالمذكور. لایر سعودي. قامت الشركة باالعتراض على الربط 

لایر سعودي وتم تصعید االعتراض ٦٫٩بناء على االعتراض المقدم من قبل الشركة وتم تخفیض الفروقات بقیمة  
لدى لجنة االعتراض االبتدائیة وما زال تحت الدراسة من قبل اللجنة.

إلى الھیئة العامة للزكاة م٢٠١٩م إلى  ٢٠١٣یة للسنوات من  قامت الشركة بتقدیم القوائم المالیة واإلقرارات الزكو
والدخل وتم سداد الزكاة المستحقة من واقع تلك اإلقرارات وقد حصلت الشركة على شھادات زكاة مقیدة عن تلك 

لدى لایر سعودي وقامت الشركة بالتظلم علیھ  ٢,٧م بمبلغ  ٢٠١٦األعوام. أصدرت الھیئة ربطاً زكویاَ نھائیًا للعام  
لجنة الفصل في المخالفات والمنازعات الضریبیة، وفیما یخص باقي األعوام ولم تصدر الھیئة أي ربط نھائي 

حتى تاریخھ.

شركة الكابالت السعودیة للتسویق المحدودة 
ملیون ١٧م وطالبت بموجبھ بفروقات زكاة بمبلغ ٢٠٠٤م حتى ١٩٩٦أصدرت الھیئة ربطًا نھائیًا للسنوات من 

عودي. قدمت الشركة اعتراضھا على ھذه الفروقات وھي واثقة من تحقیق نتائج لصالحھا. قدمت الشركة لایر س
م. لم تصدر الھیئة الربط الزكوي النھائي للسنوات المذكورة حتى ٢٠٠٧إلى  م٢٠٠٥اإلقرارات الزكویة للسنوات  

دد تقدیم اإلقرارات الزكویة للسنوات حتى تاریخھ. على الرغم من أن الشركة حالیًا متوقفة عن النشاط إال أنھا بص
م.٢٠١٨



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٥

(تتمة)الزكاة وضریبة الدخل-١٦

(تتمة)شركة الكابالت السعودیة للتسویق المحدودة

م على النحو التالي:٢٠٢٠سبتمبر ٣٠الحركة في الزكاة المستحقة خالل السنة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٦٩٬٤٣٥١٠١٬٩٤٦ینایر١الرصید في 
٨٬٣٧٥١١٬٦٦٦مخصص محمل للسنة
)٣٢٬٧٩٠(ــعكس مخصص الزكاة

)١١٬٣٨٧()٢٤٬١٩٦(مدفوعات خالل الفترة/ السنة
──────────────

٥٣٬٦١٤٦٩٬٤٣٥
════════════════

م على النحو التالي:٢٠٢٠سبتمبر ٣٠الحركة في موجودات الضریبة المؤجلة خالل السنة المنتھیة في 

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٨٬٣٤٦٨٬٤٠٨ینایر١الرصید في 
٧٣٧٢٦مخصص محمل للفترة / للسنة

)٨٨()٨٧(التعدیالت
───────────────

٨٬٩٩٦٨٬٣٤٦
═════════════════



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٦

مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھاالمعامالت-١٧

(بما في ذلك الشركات المستثمر فیھا بطریقة حقوق الملكیة) تتكون الجھات ذات العالقة من المساھمین في الشركة وأقربائھم حتى الجیل الرابع، والشركات الزمیلة والجھات المنتسبةأ) 
وأحكام ھذه المعامالت من قبل مجلس إدارة المجموعة.وكبار موظفي اإلدارة العلیا للشركة. یتم اعتماد شروط 

بة. یتم اعتماد شروط وأحكام استحقاق تتمثل المعامالت مع الجھات ذات العالقة بشكل رئیسي في شراء وبیع البضائع تامة الصنع وإعادة تحمیل المصروفات من/ إلى الجھات المنتسب) 
ھذه المعامالت من قبل مجلس اإلدارة للمجموعة.

م كما یلي:  ٢٠٢٠سبتمبر٣٠تتلخص األرصدة والمعامالت الھامة مع الجھات ذات العالقة كما في ت) 

مستحق من جھات ذات عالقة

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

١٨٧١٨٧حدادة المحدودة
════════════════

مبلغ المعامالت
التسعة أشھر المنتھیة فيلفترةلفترة الثالثة أشھر المنتھیة في

طبیعة المعامالتالعالقةاالسم

سبتمبر ٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

سبتمبر ٣٠
م٢٠١٩

(غیر مراجعة)

سبتمبر ٣٠
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

سبتمبر ٣٠
م٢٠١٩

(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
الریاالت بآالف

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
١٢٬٣٣٦١٬٦٤٧١٣٬٢٤٣٥٬٣١٥شراء مواد خامشركة زمیلةشركة میدال كابلز المحدودة دبلیو إل إل

٣٥٢٤٦٩١٬٠٥٦١٬٤٠٦تعویضات أعضاء مجلس اإلدارة
ــ٦٬٧٨٧ــــتوزیعات أرباح مستلمة



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٧

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-١٧

مستحق لجھات ذات عالقة
سبتمبر٣٠

م٢٠٢٠
دیسمبر٣١

م٢٠١٩
(مراجعة)(غیر مراجعة)

بآالف الریاالت 
السعودیة

بآالف الریاالت 
السعودیة

١٣٬٥٦٦٩٬١٠١شركة میدال كابلز المحدودة دبلیو إل إل
٤٣٬٥٣١٤٣٬٥٣١شركة زینل للصناعات المحدودة

٦٦٤٦٦٤كیم العالمیة المحدودة
١٬٢٧٤١٬٢٧٤شركة زكا العالمیة لتقنیة المعلومات

١٬٤٥٢١٬٤٥٢حدادة المحدودة
──────────────

٦٠٬٤٨٧٥٦٬٠٢٢
════════════════

تشتمل مكافئات وتعویضات كبار موظفي اإلدارة على ما یلي:

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠١٩

(غیر مراجعة)

التسعة لفترة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠١٩

(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٢٬٠٦٨١٬٨٢٨٤٬٥٧٩٣٬٩٤٤منافع موظفین قصیرة األجل
٥٢٧٠١٦٧١٨٦منافع ما بعد الخدمة

───────────────────────────
٢٬١٢٠١٬٨٩٨٤٬٧٤٦٤٬١٣٠

═══════════════════════════

تتضمن منافع الموظفین قصیرة االجل رواتب ومكافآت كبار موظفي اإلدارة في المجموعة. 



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٨

المعامالت مع الجھات ذات العالقة وأرصدتھا (تتمة)-١٧

تتكون تعویضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة / اللجان من التالي:  

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠١٩

(غیر مراجعة)

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

التسعة لفترة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠١٩

(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

١٩٣٠٤٨٨٧أتعاب حضور اجتماعات
٣٥٤٢٨٢٩٣٩٧٥٠أجور أخرى 

────────────────────────────
٣٧٣٣١٢٩٨٧٨٣٧

════════════════════════════

االلتزامات واالرتباطات الطارئة-١٨

فیما یلي االلتزامات واالرتباطات الطارئة:

سبتمبر٣٠
م٢٠٢٠

دیسمبر٣١
م٢٠١٩

(مراجعة)(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

١٦٤٬٣١٠١٧١٬٠٦٨) ١-١٨رھن عقاري وضمانات (إیضاح 
٥٤٬٠٦٧٧٩٬١٨٠أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء معادن

١٠٢٬٥١٤٤٤٬٤٣٣) ٢-١٨التزامات طارئة (إیضاح 
٩٬٦٧٩٣٬٧٣٨رأسمالیة معتمدة ومتعاقد علیھاالتزامات

──────────────
٣٣٠٬٥٧٠٢٩٨٬٤١٩

════════════════

إضافة إلى الضمانات المقدمة فیما یتعلق بالتسھیالت البنكیة الممنوحة لبعض الشركات التابعة، فقد قامت ١-١٨
أیضاً الشركة األم بتقدیم تعھدات لمساندة تلك الشركات التابعة للوفاء بالتزاماتھا عند استحقاقھا.

خالل الفترة، اصدرت محكمة في تركیا قرارًا لمصلحة ماس كابلو یاتیریم في تیك.  رفعت أیھ أس قضیة ٢-١٨
من خالل مساھمي األقلیة في الشركة التابعة.  تم تقدیم اعتراض على القرار من مساھمي األقلیة المذكورین.  

مستقل والذي یرى أن قرار المحكمة إال أنھ وبناء على الرأي القانوني الذي تم الحصول علیھ من استشاري  
بعد االعتراض لن یختلف القرار األصلي الصادر عن المحكمة االبتدائیة.  بالتالي، سجلت المجموعة 

ملیون لایر سعودي مقابل المخصص الذي جرى تسجیلھ مسبقاً كمخصص انتفى الغرض ٩٠إیرادات بمبلغ  
ملیون لایر سعودي. ٥٣یل التزام طارئ بمبلغ ).  كما قامت المجموعة بتقییم وتسج١٩منھ (إیضاح 



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٢٩

اإلیرادات األخرى-١٩

تتكون اإلیرادات األخرى من: 

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

لفترة الثالثة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠١٩

(غیر مراجعة)

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠٢٠

(غیر مراجعة)

لفترة التسعة 
أشھر المنتھیة 

سبتمبر٣٠في 
م٢٠١٩

(غیر مراجعة)
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة
بآالف الریاالت 

السعودیة

٦٬٧٠١٨٬٤٥٣١٥٬٣٤٨١٢٬٣٩٤مكاسب تحویل عمالت أجنبیة
١٠٣٬٨٤١٢٠٬٦٢٧ــ٩١٬٣٦٥مخصصعكس قید 

عكس قید مبالغ مستحقة الدفع 
ــ٧٬١٢٩ــ٧٬١٢٩طویلة االجل لم یتم تسویتھا

٦٤٩٧٦٥١٬٩٨٨٢٬٣٣٦إیرادات ایجار
٨٠٢١٠٧٣٨١٠أخرى

────────────────────────────
١٠٦٬٦٤٦٩٬٢٢٨١٢٩٬٠٤٤٣٥٬٣٦٧

════════════════════════════

المعلومات القطاعیة-٢٠

قطاع األعمال

لدى المجموعة قطاعات األعمال التالیة:
.بیع البضائع المصنعة
 العقود).مشروعات االتصاالت والطاقة الجاھزة (على أساس

تشكل ھذه المعلومات أساس التقاریر اإلداریة الداخلیة في قطاعات األعمال الرئیسیة

المجموع إیرادات عقود بیع البضائع
سبتمبر  ٣٠

م٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩
سبتمبر  ٣٠

م٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩
سبتمبر  ٣٠

م٢٠٢٠
دیسمبر ٣١

م٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت 

السعودیة 
(مراجعة)(غیر مراجعة) (مراجعة)(غیر مراجعة) (مراجعة)(غیر مراجعة) 

١٬١٣٨٬٩١٤١٬٠٦٥٬٤٢٦٢٠٩٬٢٤١١٨٢٬١١٠١٬٣٤٨٬١٥٥١٬٢٤٧٬٥٣٦الموجودات
٦٧٤٬١٣١٨٤١٬٨٥٢٣٣٥٬٥٥٨٣١٣٬٩١٩١٬٠٠٩٬٦٨٩١٬١٥٥٬٧٧١المطلوبات

٢٥٠٬٦٩٢٢٩١٬٢٨٩٤٦٬٦٣١٨٩٬٩٨٥٢٩٧٬٣٢٣٣٨١٬٢٧٤صافي المبیعات
)٦١٬٨٣١()٨٬٣٧٤(٥٬٤٩٢٩٬٢٢٤)٧١٬٠٥٥()١٣٬٨٦٦(صافي الخسارة



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٠

(تتمة) المعلومات القطاعیة-٢٠

المجموع إیرادات عقود بیع البضائع
سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٠
سبتمبر ٣٠

٢٠١٩
سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٠
سبتمبر ٣٠

٢٠١٩
سبتمبر ٣٠

م ٢٠٢٠
سبتمبر ٣٠

٢٠١٩
بآالف الریاالت  

السعودیة
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة
بآالف الریاالت  

السعودیة 
بآالف الریاالت  

السعودیة
بآالف الریاالت  

السعودیة 
(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)(غیر مراجعة)

١٬١٣٨٬٩١٤١٬١٠٤٬٨٩٤٢٠٩٬٢٤١١٨٠٬٩١٩١٬٣٤٨٬١٥٥١٬٢٨٥٬٨١٣الموجودات 
٦٧٤٬١٣١٨٨٧٬١١١٣٣٥٬٥٥٨٣١١٬١٧٩١٬٠٠٩٬٦٨٩١٬١٩٨٬٢٩٠المطلوبات 

٢٥٠٬٦٩٢٢١٦٬٤٧٨٤٦٬٦٣١٥٨٬١٨٨٢٩٧٬٣٢٣٢٧٤٬٦٦٦صافي المبیعات 
)٧٤٬٢٠٦() ٨٬٣٧٤(٥٬٤٩٢١٠٬٤٠٤)٨٤٬٦١٠() ١٣٬٨٦٦(صافي الخسارة

المعلومات الجغرافیة

العربیة المتحدة وتركیا. إن المعلومات المالیة تتم عملیات المجموعة في المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمارات  
المختارة یتم عرضھا جغرافیًا كما یلي:

المملكة العربیة  
السعودیة

اإلمارات العربیة 
المجموع أخرى تركیاالمتحدة

م ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠
بآالف الریاالت السعودیة (غیر مراجعة)

٩٤١٬٧٦٨٣٦٬٢٨٥٣٣١٬٩٢٦٣٨٬١٧٦١٬٣٤٨٬١٥٥الموجودات 
٧٩٩٬١٢٥٢٬٩٣٤١٦٩٬٦٤٢٣٧٬٩٨٨١٬٠٠٩٬٦٨٩المطلوبات 

٢٩٧٬٣٢٣ــ ٥٬١٥١ــ ٢٩٢٬١٧٢صافي المبیعات 
) ٨٬٣٧٤(ــ ١٠١٬٣٢٦) ١٬٤٥٧()١٠٨٬٢٤٣(صافي الخسارة

المملكة العربیة  
السعودیة 

اإلمارات العربیة 
المجموع أخرىتركیاالمتحدة 

م٢٠١٩سبتمبر ٣٠
بآالف الریاالت السعودیة (غیر مراجعة)

١٬٢٨٥٬٨١٣ــ ٨٤٧٬٥٥٨٣٣٬٩٣٠٤٠٤٬٣٢٥الموجودات 
١٬١٩٨٬٢٩٠ــ ٨٦٦٬٣٢٦١٬٨٧٥٣٣٠٬٠٨٩المطلوبات 

٢٧٤٬٦٦٦ــ ٢٥١٬٩٨٤٦٬٠١٨١٦٬٦٦٤صافي المبیعات 
)٧٤٬٢٠٦(ــ )٩٬٢٨٨()١٬٤٤٩()٦٣٬٤٦٩(صافي الخسارة

المملكة العربیة  
السعودیة 

اإلمارات العربیة 
المجموع أخرىتركیاالمتحدة 

م٢٠١٩دیسمبر ٣١
بآالف الریاالت السعودیة (مراجعة)

٨٤٢٬٤٥١٣٦٬٦٦٧٣٦٨٬٢٣٠١٨٨١٬٢٤٧٬٥٣٦الموجودات 
٨٤٦٬٩٤٦١٬٨٦٠٣٠٦٬٨٩٥٧٠١٬١٥٥٬٧٧١المطلوبات 

٣٨١٬٢٧٤-٣٤٨٬٦٢٦٦٬٣٩١٢٦٬٢٥٧صافي المبیعات 
)٦١٬٨٣١(-)٢١٬٩١١(١٬٣٠٣)٤١٬٢٢٣(صافي الخسارة



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣١

العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیةالقیمة-٢١
القیمة العادلة ھي الثمن المستلم لبیع أصل ما أو الثمن المدفوع لتحویل التزام في معاملة منتظمة بین المشاركین 

في السوق في تاریخ القیاس. إن قیاس القیمة العادلة یستند إلى افتراض أن المعاملة ستتم إما:

 رئیسیة متاحة لألصل أو االلتزام، أوفي سوق
.في حال غیاب سوق رئیسیة، تتم المعاملة في السوق األكثر منفعة لألصل أو االلتزام
:یتم تحلیل معلومات القیمة العادلة لألدوات المالیة الخاصة بالمجموعة كما یلي

لعادلة لألدوات المالیة:تستخدم المجموعة التسلسل الھرمي التالي لتحدید واإلفصاح عن القیمة ا

: األسعار المتداولة في أسواق نشطة ألداة مالیة مشابھة أو مماثلة تستطیع المنشأة الوصول إلیھا في ١المستوى 
تاریخ القیاس؛

: األسعار المتداولة في أسواق نشطة لنفس الموجودات والمطلوبات أو أسالیب تقییم أخرى بحیث تستند ٢المستوى 
المعطیات الجوھریة إلى بیانات یمكن رصدھا في السوق، وجمیع 

: طرق تقییم ال ترتكز معطیاتھا الجوھریة على بیانات یمكن رصدھا في السوق٣المستوى 
یوضح الجدول التالي القیمة الدفتریة والقیم العادلة للموجودات والمطلوبات المالیة بما في ذلك مستویاتھا وتسلسل 

ال یتضمن ذلك معلومات القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة غیر المقاسة بالقیمة قیمتھا العادلة. و
العادلة إذا كانت القیمة الدفتریة تقارب بشكل معقول القیمة العادلة.

القیمة العادلة القیمة الدفتریة
م  ٢٠٢٠سبتمبر ٣٠

(غیر مراجع)
المجموع : ٣المستوى : ٢المستوى : ١المستوى العادلة القیمة التكلفة المطفأة 

لایر سعودي باآلالف 
الموجودات المالیة
ــ ــ ــ ــ ــ ١٠٬٨٢٧النقد وما في حكمھ

موجودات مالیة بالقیمة  
العادلة من خالل  

٤٥ــ ٤٥ــ ٤٥ــ الدخل الشامل اآلخر 
٤٬٦٢٨ــ ٤٬٦٢٨ــ ٤٬٦٢٨ــ أدوات مالیة مشتقة

مبالغ محتجزة  
مستحقة القبض 

١٠٢٬٥٧٨
ــ ــ ــ ــ ــ 

ذمم مدینة وذمم مدینة  
اخرى ومستحق من 
ــ ــ ــ ــ ــ ٣٧٤٬٩٧٧جھات ذات العالقة

 ─────── ─────── ────── ────── ───── ──────
٤٬٦٧٣ــ ٤٬٦٧٣ــ ٤٨٨٬٣٨٢٤٬٦٧٣

═══════════════════════════════════════════
المطلوبات المالیة 

ــ ــ ــ ــ ــ ١٧٨٬٨٧٥ذمم دائنة 
ــ ــ ــ ــ ــ ٦٠٬٤٨٧عالقة مستحق لجھات ذات 
ــ ــ ــ ــ ــ ٧٬٦٥٧قرض قصیر األجل

ــ ــ ــ ــ ــ ٤٠٩٬٣٤١قروض طویلة األجل 
 ─────── ─────── ────── ────── ───── ──────

ــ ــ ــ ــ ــ ٦٥٦٬٣٦٠
════════════════════════════════════════════



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٢

القیمة العادلة للموجودات المالیة والمطلوبات المالیة(تتمة)-٢١

األدوات المالیة وقیاس القیمة العادلة-٢٢

تستند القیمة العادلة لالستثمارات المتداولة إلى االسعار المتداولة في تاریخ التقریر المالي. تتكون الموجودات المالیة 
من استثمار في شركة غیر متداولة. ٣للمستوى 

٣١م (٢٠٢٠سبتمبر٣٠خالل فترة التسعة أشھر المنتھیة في ٣والمستوى ١ال یوجد أي تنقالت بین المستوى 
.٢م: ال شيء). ال توجـد موجـودات مالیة أو مطلوبـات مالیـة مصنفـة ضمـن المستـوى ٢٠١٩یسمبر د

لم تكن ھناك تغییرات في أسالیب التقییم خالل الفترة.

سیاسات تقارب القیم العادلة لألدوات المالیة المحملة بالتكلفة المطفأة قیمھا العادلة. تقوم إدارة المجموعة بتحدید 
وإجراءات قیاس القیم العادلة المتكررة وغیر المتكررة. تقوم ادارة المجموعة بتحدید السیاسات واإلجراءات المتعلقة 

لكل من قیاس القیمة العادلة المتكرر وقیاس القیمة العادلة غیر المتكرر.

القیمة العادلة القیمة الدفتریة
م ٢٠١٩دیسمبر ٣١

(مراجعة)
التكلفة  
المطفأة 

المجموع : ٣المستوى : ٢المستوى : ١المستوى القیمة العادلة 

لایر سعودي باآلالف 
الموجودات المالیة
ــ ــ ــ ــ ــ ٧٬٠٦٤النقد وما في حكمھ

موجودات مالیة بالقیمة  
العادلة من خالل الدخل 

٤٥ــ ٤٥ــ ٤٥ــ الشامل اآلخر 
٢٬٧٠٣ــ ٢٬٧٠٣ــ ٢٬٧٠٣ــ أدوات مالیة مشتقة

مبالغ محتجزة  
ــ ــ ــ ــ ــ ٩٦٬٠١٧مستحقة القبض 

ذمم مدینة وذمم مدینة  
اخرى ومستحق من
ــ ــ ــ ــ ــ ٣٠٥٬٥٤٢جھات ذات العالقة 

 ────── ─────── ────── ─────── ────── ──────
٢٬٧٤٨ــ ٢٬٧٤٨ــ ٤٠٨٬٦٢٣٢٬٧٤٨

═════════════════════════════════════════════
المطلوبات المالیة

ــ ــ ــ ــ ــ ٢٨٣٬٠٢٢ذمم دائنة 
ــ ــ ــ ــ ــ ٥٦٬٠٢٢مستحق لجھات ذات عالقة 

ــ ــ ــ ــ ــ ١٦٬٣٨٤قرض قصیر األجل
ــ ــ ــ ــ ــ ٤١٦٬٠٩٦قروض طویلة األجل 

 ────── ─────── ────── ─────── ────── ──────
ــ ــ ــ ــ ــ ٧٧١٬٥٢٤

═════════════════════════════════════════════



شركة مساھمة سعودیة)(شركة الكابالت السعودیة
إیضاحات حول القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة (تتمة)

م٢٠٢٠سبتمبر ٣٠في 

٣٣

أرقام المقارنة-٢٣

تم اعادة تصنیف بعض أرقام الفترة السابقة كي تتوافق مع العرض للسنة الحالیة وھي لیست جوھریة في طبیعتھا. 

الموافقة على القوائم المالیة األولیة الموحدة الموجزة-٢٤

م ٢٠٢٠مبرنوف٩تم اعتماد ھذه القوائم المالیة األولیة الموحّدة الموجزة لإلصدار من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ 
ھـ).١٤٤٢ربیع األول٢٣(الموافق 




