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 النشاطات - ۱
إن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) (الشركة)، ھي شركة مساھمة سعودیة مس�جلة ف�ي الری�اض، 

 ٤ھ�ـ (المواف�ق ۱٤۱۳جمادى األول�ى  ۱۰بتاریخ  ۱۰۱۰۱۰۲٤۰۲المملكة العربیة السعودیة، بالسجل التجاري رقم ب
 ). ۱۹۹۲نوفمبر 

 
) بشكل رئیسي في إنتاج وبیع أسالك وك�ابالت كھربائی�ة مرن�ة المجموعةیتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لھا ( 

وأسالك وكابالت محوریة وأسالك وكابالت مطاطی�ة وأس�الك وك�ابالت كھربائی�ة مغلف�ة بالن�ایلون وأس�الك وك�ابالت 
مقاوم��ة للحری��ق ومأمون��ة وك��ابالت نق��ل المعلوم��ات ھاتفی��ة للتمدی��دات الداخلی��ة وأس��الك وك��ابالت حاس��ب وك��ابالت 

 والتحكم. 
 

 في القوائم المالیة األولیة الموحدة: المدرجةفیما یلي الشركات التابعة 

 الشركة التابعة 
  نسبة الملكیة % 

 بلد التأسیس
 ۲۰۱٥ ۲۰۱٤  

 األردنیة الھاشمیةالمملكة   ٤۹٫۰۰ ٤۹٫۰۰ األردن  –شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 المملكة األردنیة الھاشمیة  ٦۹٫۱٤ ٦۹٫۱٤ *  شركة مسك للجھد العالي والمتوسط 

 اإلمارات العربیة المتحدة   ۱۰۰٫۰۰ ۱۰۰٫۰۰ رأس الخیمة (شركة ذات مسئولیة محدودة)  –شركة مسك 
 

 األردن. –المتخصصة ملكیة مباشرة وغیر مباشرة من خالل شركة الشرق األوسط للكابالت  * 
 

  توحید القوائم المالیةأسس  - ۲
تشتمل ھذه القوائم المالیة األولیة الموح�دة عل�ى موج�ودات ومطلوب�ات ونت�ائج أعم�ال الش�ركة والش�ركات التابع�ة لھ�ا 

 ) أعاله.۱") المبینة في اإلیضاح (المجموعة("
 

، بش�كل مباش�ر أو غی�ر مباش�ر، اس�تثماراً طوی�ل األج�ل یزی�د ع�ن المجموع�ةالشركة التابعة ھي تلك التي تمتلك فیھ�ا 
من رأس المال الذي یحق لصاحبھ التصویت، أو تمارس علیھا سیطرة عملیة. ی�تم توحی�د الش�ركة التابع�ة م�ن  ٥۰%

على تلك الشركات، وإلى حین التوقف عن ممارسة مثل  فعلیةمن ممارسة سیطرة  المجموعةالتاریخ الذي تتمكن فیھ 
قائم�ة ال�دخل وذه السیطرة. تم إحتساب حقوق األقلیة وإدراجھا كبند مستقل في قائمة المركز المالي األولیة الموح�دة ھ

عند توحی�د ھ�ذه الق�وائم  المجموعةاألولیة الموحدة. تم حذف كافة األرصدة والمعامالت الھامة المتداخلة بین شركات 
 المالیة األولیة الموحدة.

 
 الھامة حاسبیةالسیاسات الم  - ۳

تم إع�داد الق�وائم المالی�ة األولی�ة الموح�دة المرفق�ة وفق�اً لمعی�ار التق�اریر المالی�ة األولی�ة الص�ادر ع�ن الھیئ�ة الس�عودیة 
للمحاسبین القانونیین. إن السیاسات المحاسبیة الھامة المتبعة في إعداد القوائم المالیة األولیة الموحدة، تتماشى مع تلك 

 . ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  فترةوائم المالیة السنویة الموحدة للالمتبعة في الق
 

ن تقرأ القوائم المالیة األولیة الموحدة واإلیضاحات المرفقة جنباً إلى جنب م�ع الق�وائم المالی�ة الس�نویة الموح�دة أیجب 
 .۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  فترةواإلیضاحات المتعلقة بھا لل

 

 ٥ 
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 تتمة  – الھامة السیاسات المحاسبیة  - ۳
 :المجموعةالمتبعة من قبل  الھامة السیاسات المحاسبیةبنورد فیما یلي ملخصاً 

 
 العرف المحاسبي

اإلستثمارات المقتناه ألغراض المت�اجرة قیاس تعد القوائم المالیة األولیة الموحدة وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیة، فیما عدا 
 بالقیمة العادلة.     المتاحة للبیع واإلستثمارات

 
 استخدام التقدیرات

یتطل���ب إع���داد الق���وائم المالی���ة األولی���ة الموح���دة، طبق���اً للمع���اییر المحاس���بیة المتع���ارف علیھ���ا، اس���تخدام التق���دیرات 
واالفتراض�ات الت��ي ت��ؤثر عل��ى أرص�دة الموج��ودات والمطلوب��ات المس��جلة، واإلفص�اح ع��ن الموج��ودات والمطلوب��ات 

إل�ى مب�الغ اإلی�رادات والمص�اریف المص�رح عنھ�ا خ�الل  المحتملة بت�اریخ الق�وائم المالی�ة األولی�ة الموح�دة، باإلض�افة
ألح�داث والعملی�ات بش�أن ااإلدارة  مبنی�ة عل�ى أفض�ل المعلوم�ات المت�وفرة ل�دىالفترة. وبالرغم من أن ھذه التقدیرات 

 الجاریة، فإن النتائج الفعلیة یمكن أن تختلف عن تلك التقدیرات.
 

 المدینون
بمبالغ الفواتیر األصلیة ناقصاً المخصص لقاء أی�ة مب�الغ مش�كوك ف�ي تحص�یلھا. ی�تم إج�راء تق�دیر  الذمم المدینةتظھر 

 . تشطب الدیون المعدومة عند تكبدھا.عند عدم إمكانیة تحصیل المبلغ بالكاملللذمم المشكوك في تحصیلھا 
 

 المخزون
كلف��ة المخ��زون ت��ام الص��نع عل��ى أس��اس طریق��ة ، أیھم��ا أق��ل. تح��دد تالبیعی��ةالقیم��ة ص��افي یظھ��ر المخ��زون بالتكلف��ة أو 

المتوسط المرجح، وتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المصاریف غی�ر المباش�رة. كم�ا تح�دد تكلف�ة 
 باقي أنواع المخزون األخرى على أساس طریقة المتوسط المرجح.

 
 االستثمارات

 اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة
اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة، ھي إس�تثمارات ف�ي أوراق مالی�ة متداول�ة، مش�تراه ألغ�راض المت�اجرة بھ�ا، 

قائم�ة ال�دخل  عل�ىالقیمة الس�وقیة  تقید أو تحمل التغیرات فيتقید بالقیمة العادلة، وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. 
 األولیة الموحدة.

 
    اإلستثمارات المتاحة للبیع 

تظھ�ر اإلس��تثمارات المش��تراه بنی�ة ع��دم اإلحتف��اظ بھ��ا حت�ى ت��اریخ اإلس��تحقاق أو ألغ�راض المت��اجرة بالقیم��ة العادل��ة، 
المالی�ة الالحق�ة. ت�درج األرب�اح أو  فت�رةوتدرج ضمن الموج�ودات غی�ر المتداول�ة، إال إذا ك�ان ھن�اك نی�ة لبیعھ�ا ف�ي ال

ساھمین، حتى ی�تم التوق�ف ع�ن إثب�ات تل�ك االس�تثمارات أو التأك�د م�ن الخسائر غیر المحققة كبند مستقل في حقوق الم
 إنخفاض قیمتھا.

 
، أخ�رىطریق�ة بدیل�ة  بإس�تخدامتحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى القیم�ة الس�وقیة ف�ي حال�ة وج�ود س�وق م�الي نش�ط أو 

لمقتن�اه، فإن�ھ ی�تم المحاس�بة عنھ�ا عل�ى وإال، تعتبر التكلفة بمثابة القیمة العادلة. وفي حالة بیع ج�زء م�ن اإلس�تثمارات ا
 أساس المتوسط المرجح.

 
 اإلستثمار في الشركة الزمیلة

ت��أثیراً ھام��اً ول��یس س��یطرة. ی��تم محاس��بة اإلس��تثمارات ف��ي المجموع��ة الش��ركة الزمیل��ة ھ��ي تل��ك الت��ي تم��ارس علیھ��ا  
ف�ي الش�ركات الزمیل�ة ف�ي قائم�ة المرك�ز  تحم�ل اإلس�تثماراتوبموجبھ�ا الشركات الزمیلة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، 

ف��ي ص��افي موج��ودات الش��ركات  المجموع��ةالم��الي األولی��ة الموح��دة بالتكلف��ة زائ��داً التغی��رات الت��ي تط��رأ عل��ى حص��ة 
 الزمیلة. ةفي نتائج عملیات الشرك المجموعةالزمیلة لما بعد الشراء. تعكس قائمة الدخل األولیة الموحدة حصة 

 ٦ 
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 تتمة - الھامة بیةالسیاسات المحاس -۳
  الممتلكات واآلالت والمعدات

والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلس�تھالك المت�راكم واإلنخف�اض ف�ي القیم�ة. األراض�ي واألعم�ال  تظھر الممتلكات واآلالت 
والمع��دات  تح��ت التنفی��ذ ال تس��تھلك. تس��تھلك التكلف��ة ناقص��اً القیم��ة التقدیری��ة المتبقی��ة للممتلك��ات واآلالت الرأس��مالیة

 األخرى بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات.
 

تحمل مصاریف اإلصالح والص�یانة عل�ى قائم�ة ال�دخل األولی�ة الموح�دة. ی�تم رس�ملھ التحس�ینات الت�ي تزی�د، بص�ورة 
 جوھریة، من قیمة أو عمر األصل المعني.

 
 الموجودات غیر الملموسة 

الس�عودي وأتع�اب إع�ادة  ةوم الترخیص واألتع�اب اإلداری�ة المتعلق�ة بق�روض ص�ندوق التنمی�ة الص�ناعییتم تأجیل رس
القروض وتكالیف التطویر المتعلقة بأنظم�ة المعلوم�ات، وتطف�أ عل�ى م�دى الفت�رة المق�درة لإلنتف�اع بھ�ا والبالغ�ة  ھیكلة

 ست سنوات كحد أقصى.
 

 االنخفاض في القیمة 
، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل الملموسة وغیر الملموسة للتأكد م�ن وج�ود ، دوریاً المجموعةتقوم 

دلیل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قیمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا الدلیل، یتم تقدیر 
ح�االت الت�ي ال یمك�ن فیھ�ا تق�دیر القیم�ة القابل�ة القیمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدید حجم ھذه الخس�ارة. وف�ي ال

بتق�دیر القیم�ة القابل�ة لالس�ترداد للوح�دة الم�درة للنقدی�ة الت�ي ینتم�ي إلیھ�ا ذل�ك  المجموعةلالسترداد لذلك األصل، تقوم 
 األصل. 

 
، عندئ�ذ الدفتری�ة اقیمتھ�لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأق�ل م�ن  القیمة القابلةقدر فیھا توفي الحاالت التي 

تخفض القیمة الدفتریة لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدیة إلى القیمة القابلة لالس�ترداد لھ�ا ، وی�تم إثب�ات االنخف�اض 
 في قیمة األصل في قائمة الدخل األولیة الموحدة.

  
القیم�ة الدفتری�ة لألص�ل أو الوح�دة الم�درة فیما عدا الشھرة، إذا ما زال الحقاً االنخف�اض ف�ي القیم�ة، عندئ�ذ ت�تم زی�ادة 

للنقدیة إلى القیمة المعدلة القابلة لالسترداد لھ، على أال تزید القیمة الدفتریة التي تمت زیادتھا عن القیمة الدفتریة الت�ي 
الس�نوات  كان من المفترض تحدیدھا فیما لو لم یتم إثبات االنخفاض في قیمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدی�ة ف�ي

 السابقة. یتم إثبات عكس قید االنخفاض في القیمة في قائمة الدخل األولیة الموحدة مباشرًة.
 

 المخصصات 
ناتجة عن أحداث س�ابقة وأن تك�الیف  المجموعةیتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات (قانونیة أو متوقعة) على 

 سداد اإللتزام محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.
 

 المبالغ المستحقة الدفع
یتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء قدمت أم ل�م تق�دم بھ�ا 

 فواتیر من قبل الموردین.

 ۷ 
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  تتمة -الھامة السیاسات المحاسبیة  -۳
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 
الخدمة المستحقة للموظفین عن فترات خ�دماتھم المتجمع�ة بت�اریخ قائم�ة المرك�ز الم�الي یجنب مخصص لمكافأة نھایة 

 األولیة الموحدة وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي (ونظام العمل األردني واإلماراتي).
 

 الزكاة وضریبة الدخل 
یجن��ب مخص��ص للزك��اة وفق��ا لتعلیم��ات مص��لحة الزك��اة وال��دخل ف��ي المملك��ة العربی��ة الس��عودیة وعل��ى أس��اس مب��دأ 
االستحقاق. یحمل المخصص على قائمة ال�دخل األولی�ة الموح�دة. ی�تم إج�راء تس�ویات للفروق�ات، إن وج�دت، الناتج�ة 

 ھذه الربوط. التي یتم فیھا إصدار مثل  فترةعند إجراء الربوط النھائیة خالل ال
 

بالنسبة للشركات التابعة خارج المملك�ة العربی�ة الس�عودیة، ی�تم احتس�اب مخص�ص الض�ریبة وفق�اً لألنظم�ة الض�ریبیة 
 المتبعة في البلدان التي تعمل فیھا تلك الشركات. 

 
 اإلحتیاطي النظامي 

بعد خصم الخسائر المدورة) إلى ( فترةمن دخل ال %۱۰طبقاً لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أن تحول 
  ھذا اإلحتیاطي نصف رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع. إجمالياإلحتیاطي النظامي حتى یبلغ 

 
 إثبات اإلیرادات 

 المبیعات عند تسلیم البضائع للعمالء بالصافي بعد إستبعاد الخصم المسموح بھ. یتم إثبات
 

 المصاریف 
 . المجموعةلتوزیع وبیع منتجات  المتكبدةتتكون مصاریف البیع والتوزیع بشكل رئیسي من التكالیف 

تتضمن المصاریف العمومیة واإلداریة التكالیف المباشرة وغیر المباشرة والتي ال تتعلق بش�كل مباش�ر بتكلف�ة اإلنت�اج 
یف، إذا دع�ت الحاج�ة ل�ذلك، ب�ین المص�اریف العمومی�ة وفقاً للمعاییر المحاسبیة المتعارف علیھا. ویتم توزیع المصار

 واإلداریة وتكلفة المبیعات على أساس مماثل.
 

 العمالت األجنبیة
یتم عرض القوائم المالیة األولیة الموحدة باللایر السعودي بصفتھ العملة الرئیسیة للشركة والعملة التي یتم بھا عرض 

بتحدید عملتھا الوظیفیة، ونتیجة لذلك، یتم قیاس البنود المدرجة  المجموعةالقوائم المالیة. تقوم كل شركة تابعة ضمن 
 ستخدام تلك العملة.في القوائم المالیة لكل شركة تابعة با

تح��ول المع��امالت الت��ي ت��تم باألص��ل بالعمل��ة األجنبی��ة إل��ى العمل��ة الوظیفی��ة بأس��عار  ،وعل��ى مس��توى الش��ركات التابع��ة
التحوی�ل الس��ائدة وق�ت ح��دوث المع�امالت. ویع��اد تحوی�ل أرص��دة الموج�ودات والمطلوب��ات النقدی�ة المس��جلة ب��العمالت 

المالي بأسعار التحویل السائدة في ذلك التاریخ. تدرج كاف�ة فروق�ات التحوی�ل ف�ي  األجنبیة كما في تاریخ قائمة المركز
 قائمة الدخل األولیة الموحدة.

 
وعلى مستوى القوائم المالی�ة الموح�دة، تت�رجم الق�وائم المالی�ة للش�ركات التابع�ة بالخ�ارج إل�ى العمل�ة الوظیفی�ة للش�ركة 

اریخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموج�ودات والمطلوب�ات، وعل�ى أس�اس (اللایر السعودي) بأسعار التحویل السائدة بت
متوسط أسعار التحویل للفترة بالنسبة لإلیرادات والمصاریف. تحول عناصر حقوق الملكیة، فیما عدا األرب�اح المبق�اة، 

للعملیات األجنبیة، كبن�د  بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج التسویات الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة
 مستقل ضمن حقوق الملكیة. 

  

 ۸ 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 تتمة -(غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیةحول  إیضاحات
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱

 

 تتمة - الھامة السیاسات المحاسبیة -۳
 

 المعلومات القطاعیة 
، یق�وم بتق�دیم منتج�ات أو خ�دمات معین�ة (قط�اع أعم�ال) أو بتق�دیم منتج�ات أو المجموع�ةالقطاع ھو جزء أساس�ي م�ن 

وعادًة ما یكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبیعة مختلفة خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي)، 
 عن القطاعات األخرى.

 
 قروض ألجل الدائنة والبنوك ال - ٤

 ۲۰۱٤مارس  ۳۱ ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
      لایر سعودي  لایر سعودي  

   :متداولة
 ۳۱٫۱۱٦٫۸۰۱ ٥۷٫٥۰۰٫۰۰۰ قروض مرابحة 

      ۸۲٫٤٥٤٫۷۸۲ ۷٤٫۷۱۲٫۸٦٤ قروض قصیرة األجل وحسابات مكشوفة لدى البنوك 
 ۱۳۲٫۲۱۲٫۸٦٤ ۱۱۳٫٥۷۱٫٥۸۳    

      ۱۱٤٫٦۷٤٫۲٦۷ ۳٤٫٥۹٦٫٤۳٥ الجزء المتداول من القروض طویلة األجل 
 ۱٦٦٫۸۰۹٫۲۹۹ ۲۲۸٫۲٤٥٫۸٥۰      

   :غیر متداولة
      ٤۱۹٫۱۲٦٫٤۰۰ ٤٥۲٫۹۲۳٫۷۳۱ قروض ألجل

 ٦۱۹٫۷۳۳٫۰۳۰ ٦٤۷٫۳۷۲٫۲٥۰      

 
تم الحصول على القروض البنكیة والقروض ألجل من مؤسسات مالیة متعددة وھي مضمونة بسندات ألم�ر وض�مانات 

وفق�اً لألس�عار  تك�الیف إقت�راض تحم�لومع�دات. الالت واآلممتلك�ات وبعض المشتركة وإستثمارات متاحة للبیع وبرھن 
 التجاریة السائدة.

 
(االتفاقی��ة) م��ع  جدی��دة إلع�ادة ھیكل��ة الق�روضاتفاقی�ة  المجموع��ة، وقع��ت ۲۰۱٥ م�ارس ۳۱المنتھی�ة ف��ي  فت��رةخ�الل ال

، وق�د ت�م تحوی�ل إتفاقی�ات الق�روض قص�یرة األج�ل إل�ى البنوك التي تتعامل معھا إلعادة ھیكلة قروض�ھا قص�یرة األج�ل
 . قرض مشترك

 
تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات بضرورة المحافظ�ة عل�ى مس�توى مع�ین لمؤش�رات الرف�ع الم�الي واإلس�تفادة المالی�ة 
ونسبة إجمالي الدین إلى حقوق الملكی�ة والح�د األدن�ى لص�افي الموج�ودات الملموس�ة والح�د األقص�ى لل�ذمم المدین�ة م�ن 

 بأي االلتزامفي حال عدم  بالسداد الفوري للقروض المطالبة للبنوكذات العالقة. وبموجب ھذه االتفاقیات یحق  الجھات
، وق�د ق�دمت اإلدارة طلب�اً ببعض ھ�ذه التعھ�داتملتزمة الشركة  تكن، لم ۲۰۱٥ مارس ۳۱. وكما في من ھذه التعھدات

س�وف عل�ى ثق�ة بأنھ�ا كم�ا ان االدارة لتزمت الشركة بشروط سداد الق�روض ا .للبنوك إلعفاء الشركة من ھذه التعھدات
 ۱٤۲ المتعل�ق بتل�ك التعھ�دات مبل�غ. یبلغ إجمالي رصید القروض عن تلك التعھدات المذكورة اعاله عفاءاتحصل على 

 ملیون لایر سعودي.
 
 
 

 ۹ 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 تتمة -(غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیةحول  إیضاحات
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱

 

 
 
 

 الزكاة وضریبة الدخل   - ٥
یتم تكوین وتحمیل مخصص للزكاة على قائمة الدخل األولیة الموحدة. ی�تم تع�دیل الفروق�ات الناتج�ة م�ن إحتس�اب الزك�اة 

 .فترةالنھائیة، إن وجدت، في نھایة ال
 كما یلي: الفترةكانت حركة مخصص الزكاة خالل 

 
 ۲۰۱٤مارس  ۳۱ ۲۰۱٥مارس  ۳۱ 
      لایر سعودي  لایر سعودي  

 ۱۱٫۱٥۳٫۲۰۱ ۱۷٫۸۲۹٫۰٦۹  فترةالفي بدایة 
      ۳٫٤۷٥٫۰۰۰ ۲٫٤۷٥٫۰۰۰  فترةمجنب خالل ال

      ۱٤٫٦۲۸٫۲۰۱ ۲۰٫۳۰٤٫۰٦۹  فترةفي نھایة ال
 

 واستلمت الربوط الزكویة ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱المنتھیة في  السنةقدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للسنوات السابقة حتى 
  .۲۰۰۷ دیسمبر ۳۱المنتھیة في  السنةالنھائیة من مصلحة الزكاة والدخل حتى 

مخص�ص لض�ریبة ال�دخل خ�الل الفت�رات المنتھی�ة ف�ي تجنی�ب ی�تم م شركات األجنبیة التابعة، لنظراً للخسائر المتكبدة لل
 .۲۰۱٤و  ۲۰۱٥مارس  ۳۱

 
 رأس المال - ٦

ملیون سھم)، قیم�ة ك�ل  ٦۰: ۲۰۱٤ مارس ۳۱( ۲۰۱٥ مارس ۳۱ملیون سھم كما في  ٦۰مال الشركة من یتكون رأس
 لایر سعودي.  ۱۰سھم 

 
 ربح السھم(خسارة)  - ۷

وذل�ك بتقس�یم  الفت�رة من العملیات الرئیس�یة وص�افي خس�ارة(الخسارة) دخل الب (خسارة) ربح السھم المتعلق بتم احتسا
 ٦۰، على التوالي، عل�ى ع�دد األس�ھم المص�درة والبالغ�ة الفترة وصافي خسارةمن العملیات الرئیسیة (الخسارة) الدخل 

 . ۲۰۱٥ مارس ۳۱ملیون سھم كما في 
 

 المعلومات القطاعیة   - ۸
 

قطاعات بیان بفیما یلي وثالث مناطق جغرافیة حیث تعتبر بمثابة القطاعات التشغیلیة،  عملیاتھا في المجموعة تزاول
 :المجموعة

بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة  تقوماألعمال التي  یمثل ھذا القطاع  العربیة السعودیة:المملكة 
 السعودیة. -(مسك)

بھا شركتي، شركة الشرق األوسط للكابالت  تقوماألعمال التي  یمثل ھذا القطاع المملكة األردنیة الھاشمیة:
 .والمتوسطوشركة مسك للجھد العالي األردن  –المتخصصة 

رأس الخیمة (شركة ذات  –مسك شركة تقوم بھا األعمال التي  یمثل ھذا القطاع اإلمارات العربیة المتحدة:
 مسئولیة محدودة).

  

 ۱۰ 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 تتمة -(غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیةحول  إیضاحات
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱

 

  تتمة  –المعلومات القطاعیة  - ۸

، وإجمالي اإلیرادات وإجمالي الربح وصافي ۲۰۱٤و  ۲۰۱٥ مارس ۳۱إن إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في 
  -، كما یلي:حسب كل قطاعالمنتھیة في ذلك التاریخ،  الثالثة أشھر فترة دخل(خسارة) 

 
     القطاعات      

  ۲۰۱٥ مارس ۳۱
المملكة العربیة 

  السعودیة 
المملكة األردنیة 

  الھاشمیة
اإلمارات العربیة 

 اإلجمالي     التسویات  المتحدة 
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

 ۲٥۸٫۲۹٤٫۹۹۰  )٤۰٫۷٤۲٫۳۹۰(  ٥۰٫۳٤۱٫۷۳۲  ٦۲٫۲۲۹٫٤۱۲  ۱۸٦٫٤٦٦٫۲۳٦  المبیعات
 ۳۰٫۳۱٦٫۳٤۱  -      ۳٫۸۹٦٫٤٥۹  ۳٫۳۲۱٫۲۹٤  ۲۳٫۰۹۸٫٥۸۸  إجمالي الربح 

 )۲٫۹۸۹٫۱۱٥(  ۱۰٫۲۰۰٫۳۷۹  ٥٦۰٫۸۲۹  )۱۰٫۷٦۱٫۲۰٥(  )۲٫۹۸۹٫۱۱۸(  الدخل  صافي (الخسارة)
 ۱٫۲۸۹٫۹٦٦٫٥٤۳  )٤٥٥٫۲٥٦٫۲٥۲(  ٤۱۹٫٥۱۸٫٥٦۳  ٤۲۹٫٥٦٦٫۳٦۲  ۸۹٦٫۱۳۷٫۸۷۰  الموجودات إجمالي

 ۸۳۲٫۷۷٦٫٤۰۷  )۱۱٤٫٤۲۱٫۲٦٥(  ۱۰۰٫٥۲٦٫٤٦۱  ٤۲۸٫٤۹۹٫٤۱۷  ٤۱۸٫۱۷۱٫۷۹٤  إجمالي المطلوبات
           
 

     القطاعات      

  ۲۰۱٤مارس  ۳۱
المملكة العربیة 

  السعودیة 
 المملكة األردنیة

  الھاشمیة
اإلمارات العربیة 

 اإلجمالي   التسویات    المتحدة 
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

 ۲۰۹٫٥٤۸٫۹۰۹  )۸٦٫۹۰٥٫۳٤٥(  ٥۱٫۹۱۸٫۰۳٥  ۳۲٫۳٥۱٫۱۰٥  ۲۱۲٫۱۸٥٫۱۱٤  المبیعات
 ۲۲٫۲۹٦٫۱٥٥  -       ۳٫۱۱۳٫۲۸۹  ۱۱۹٫۱۰٤  ۱۹٫۰٦۳٫۷٦۲  إجمالي الربح 

 )۷٫۸۳٤٫۳۰۲(  ۱۳٫۸۱۸٫۹۳٤  ۱٥٥٫٤۰۱  )۱۳٫۹۷٤٫۳۳٥(  )۷٫۸۳٤٫۳۰۲(  صافي (الخسارة) الدخل
 ۱٫٤۱٦٫۱۰٤٫۸۲۲  )٤٤٤٫۸۹۷٫٤٥٥(  ٤۱٥٫۰۰۰٫٦۹۹  ٤٦۸٫۰٥۸٫۳٦۹  ۹۷۷٫۹٤۳٫۲۰۹  إجمالي الموجودات
 ۹۲۲٫٤٤۰٫۸۰٤  )۱۱۰٫۳۰۹٫٦۲۹(  ۱۳۱٫۸۹۷٫۲۲٦  ٤۱۹٫٥۹٥٫۹۲٤  ٤۸۱٫۲٥۷٫۲۸۳  إجمالي المطلوبات

 

 النتائج األولیة  - ۹
 .عملیات السنة بأكملھااألولیة قد ال تعتبر مؤشراً دقیقاً على نتائج  ةلفترل المجموعة عملیاتن نتائج إ

 
 إدارة المخاطر  - ۱۰

 مخاطر أسعار العموالت 
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة نتیجة للتغیرات في أسعار العموالت  

لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعموالت بما  المجموعةالسائدة في السوق. تخضع 
 القروض.الودائع وفي ذلك 

 مخاطر اإلئتمان 
ر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماتھ مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. تقوم تمثل مخاط 

بإدارة مخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع سقف إئتمان لكل عمیل، ومراقبة الذمم  المجموعة
 حدد اإلدارة أیة تركیزات ھامة في مخاطر اإلئتمان.المدینة القائمة. وبتاریخ قائمة المركز المالي ، لم ت

  

 ۱۱ 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 تتمة -(غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیةحول  إیضاحات
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱

 

  تتمة  – إدارة المخاطر - ۱۰

 مخاطر العمالت 
تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قیمة األدوات المالیة بسبب التغیرات في أسعار الصرف األجنبي.  

عمالت أجنبیة  المجموعةللتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادیة. تستخدم  المجموعةتخضع 
لمخاطر عمالت ھامة  المجموعةوخاصة الدوالر األمریكي، والدینار األردني والدرھم اإلماراتي والیورو. ال تتعرض 

العمالت األخرى ال تمثل مخاطر بصدة راألثبت مقابل الدوالر األمریكي وأن ألن سعر صرف اللایر السعودي م
 عمالت ھامة. 

 مخاطر السیولة 
في توفیر األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالیة.  المجموعةتمثل مخاطر السیولة الصعوبات التي تواجھھا  

 المجموعةتنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة. تقوم 
 بإدارة مخاطر السیولة وذلك بالتأكد من توفر التسھیالت البنكیة. 

 
 االلتزامات المحتملة  -۱۱

ملی��ون لایر  ۲۰۹ اق��درھمس��تندیة ، نیاب��ًة عنھ��ا، ض��مانات وإعتم��ادات المجموع��ةأص��درت البن��وك الت��ي تتعام��ل معھ��ا 
 ملیون لایر سعودي) وذلك خالل دورة أعمالھا العادیة.  ۲٤٦: ۲۰۱٤ مارس ۳۱سعودي (

  
 المصادر األساسیة لعدم التأكد من التقدیرات  -۱۲

  المشكوك في تحصیلھا إنخفاض الذمم المدینة 
یتم إجراء تقدیر للمبالغ القابلة للتحصیل من الذمم المدینة التجاریة عند عدم إمكانیة تحصیل المبلغ بالكامل. بالنسبة لكل  

مبلغ من المبالغ الھامة، یتم إجراء ھذا التقدیر على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر ھامة بمفردھا 
م تقدیرھا بشكل جماعي، ویجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بناءاً على ولكنھا متأخرة السداد، فانھ یت

 معدالت التحصیل السابقة.

 مارس ۳۱لایر سعودي ( ٤۷۹٫۰۳٦٫۲۹٦بتاریخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي أرصدة المدینین التجاریین  
 ۳۱لایر سعودي ( ٤٦٫٥۱۲٫۳۸۰ لایر سعودي)، ومخصص الدیون المشكوك في تحصیلھا ٤٦۹٫۲۷۳٫۸۱٦: ۲۰۱٤
لایر سعودي)، سیتم إثبات أي فرق بین المبالغ المحصلة فعالً في الفترات المستقبلیة  ۳٥٫٤۲۹٫۳٦۹: ۲۰۱٤ مارس

  والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.
 إنخفاض قیمة البضاعة

، أیھما أقل. وعندما تصبح البضاعة قدیمة أو متقادمة، یتم إجراء تقدیر تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القیمة البیعیة 
لصافي القیمة البیعیة لھا. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، یتم إجراء تقدیر لكل مبلغ على حده. بالنسبة للمبالغ غیر 

ویجنب مخصص حسب نوع البضاعة  نھ یتم تقدیرھا بشكل جماعيإلكنھا تعتبر قدیمة أو متقادمة، فالھامة بمفردھا و
 وعمرھا أو درجة تقادمھا على أساس أسعار البیع التاریخیة.

: ۲۰۱٤ مارس ۳۱لایر سعودي ( ۲۳٤٫۹٤٥٫٤۲۰بتاریخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي البضاعة  
 مارس ۳۱لایر سعودي ( ۲۰٫۷۰۲٫۷۳٤لایر سعودي) ومخصص البضاعة القدیمة والمتقادمة  ۲۹٥٫۸۱۷٫۸٥۸

لایر سعودي). سیتم إدراج أي فرق بین المبالغ المحققة فعالً في الفترات المستقبلیة والمبالغ  ۲٥٫٦٥۰٫۷۲۷: ۲۰۱٤
 المتوقعة في قائمة الدخل.

  

 ۱۲ 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 تتمة -(غیر مراجعة)  الموحدة القوائم المالیة األولیةحول  إیضاحات
  ۲۰۱٥مارس  ۳۱

 

 
  تتمة - المصادر األساسیة لعدم التأكد من التقدیرات -۱۲

 األعمار االنتاجیة للممتلكات والمعدات  
تقوم اإلدارة بتحدید األعمار االنتاجیة المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض االستھالك. یتم تحدید ھذا التقدیر بعد  

األخذ بعین االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستھالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجیة سنویاً، 
 في حالة إعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجیة تختلف عن التقدیرات السابقة. وسیتم تعدیل قسط االستھالك المستقبلي

 
 أرقام المقارنة -۱۳

 الحالیة. السابقة كي تتماشى مع العرض للفترة أعید تبویب بعض أرقام المقارنة للفترة
 

 ۱۳ 
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