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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 ۱٤۱۳جم�ادى األول�ى  ۱۰بت�اریخ  ۱۰۱۰۱۰۲٤۰۲المملكة العربیة السعودیة، بالسجل التجاري رقم 
 ). ۱۹۹۲نوفمبر 

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

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

 حكم. والت
 

 فیما یلي الشركات التابعة المتضمنة في القوائم المالیة األولیة الموحدة:

 الشركة التابعة 
  نسبة الملكیة % 

 بلد التأسیس
 ۲۰۱٤ ۲۰۱۳  

 المملكة األردنیة الھاشمیة  ٤۹٫۰۰ ٤۹٫۰۰ األردن  –شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

 شركة مسك للجھد العالي والمتوسط 
 المملكة األردنیة الھاشمیة  ٦۹٫۱٤ ٦۹٫۱٤ (سابقاً: شركة مسك فوجیكورا للكابالت) *

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

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

 أسس التوحید  - 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("المجموعة") المبینة في اإلیضاح (
 

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

التاریخ الذي ت�تمكن فی�ھ المجموع�ة م�ن ممارس�ة س�یطرة إداری�ة فعال�ة عل�ى تل�ك الش�ركات، وإل�ى ح�ین التوق�ف ع�ن 
جھا كبند مستقل ضمن حقوق المساھمین في قائمة المركز ممارسة مثل ھذه السیطرة. تم إحتساب حقوق األقلیة وإدرا

المالي األولیة الموحدة وكبند مستقل ضمن قائمة الدخل األولیة الموحدة. تم حذف كاف�ة األرص�دة والمع�امالت الھام�ة 
 المتداخلة بین شركات المجموعة عند توحید ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة.

 
 المحاسبیة ملخص ألھم السیاسات  - 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 

 . ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱م المالیة السنویة الموحدة للسنة المنتھیة في المتبعة في القوائ
 

یجب ان تقرأ القوائم المالیة األولیة الموحدة واإلیضاحات المرفقة جنباً إلى جنب م�ع الق�وائم المالی�ة الس�نویة الموح�دة 
 .۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱واإلیضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھیة في 

 

 ٥ 



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

 تتمة - (غیر مراجعة) الموحدة القوائم المالیة األولیةحول  إیضاحات
  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

 

 تتمة  –ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة   - ۳
 المجموعة:نورد فیما یلي ملخصاً بأھم السیاسات المحاسبیة المتبعة من قبل 

 
 العرف المحاسبي

تع�د الق��وائم المالی��ة األولی�ة الموح��دة وفق��اً لمب�دأ التكلف��ة التاریخی��ة، فیم�ا ع��دا اإلس��تثمارات المقتن�اه ألغ��راض المت��اجرة 
 واإلستثمارات المتاحة للبیع، حیث یتم قیاسھا بالقیمة العادلة.    

 
 استخدام التقدیرات

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

یف المص�رح عنھ�ا خ�الل المحتملة بت�اریخ الق�وائم المالی�ة األولی�ة الموح�دة، باإلض�افة إل�ى مب�الغ اإلی�رادات والمص�ار
الفترة. وبالرغم من أن إعداد ھذه التقدیرات واألحك�ام وفق�اً لمعرف�ة اإلدارة لألح�داث والعملی�ات الجاری�ة، ف�إن النت�ائج 

 الفعلیة یمكن أن تختلف عن تلك التقدیرات.
 

 المدینون
كوك ف�ي تحص�یلھا. ی�تم إج�راء تظھر أرصدة الم�دینین بمب�الغ الف�واتیر األص�لیة ناقص�اً المخص�ص لق�اء أی�ة مب�الغ مش�

 تقدیر للذمم المشكوك في تحصیلھا عندما یعتبر تحصیلھا أمراً مشكوكاً فیھ . تشطب الدیون المعدومة عند تكبدھا.
 

 المخزون
یظھر المخزون بالتكلفة أو القیمة السوقیة، أیھما أقل. تح�دد تكلف�ة المخ�زون ت�ام الص�نع عل�ى أس�اس طریق�ة المتوس�ط 

ل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المصاریف غیر المباشرة. كما تحدد تكلفة باقي أنواع المرجح، وتشتم
 المخزون األخرى على أساس طریقة المتوسط المرجح.

 
 االستثمارات

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

تقید بالقیمة العادلة، وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. تدرج األرباح أو الخسائر غیر المحققة الناتجة عن التغیر في 
 القیمة السوقیة في قائمة الدخل األولیة الموحدة.

 
 اإلستثمارات المتاحة للبیع    

م اإلحتف��اظ بھ��ا حت�ى ت��اریخ اإلس��تحقاق أو ألغ�راض المت��اجرة بالقیم��ة العادل��ة، تظھ�ر اإلس��تثمارات المش��تراه بنی�ة ع��د
وتدرج ض�من الموج�ودات غی�ر المتداول�ة، إال إذا ك�ان ھن�اك نی�ة لبیعھ�ا ف�ي الس�نة المالی�ة الالحق�ة. ت�درج األرب�اح أو 

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

 
تحدد القیمة العادلة بالرجوع إلى القیمة السوقیة في حالة وجود سوق مالي نشط أو عل�ى أس�اس طریق�ة بدیل�ة مناس�بة، 
وإال، تعتبر التكلفة بمثابة القیمة العادلة. وفي حالة بیع ج�زء م�ن اإلس�تثمارات المقتن�اه، فإن�ھ ی�تم المحاس�بة عنھ�ا عل�ى 

 أساس المتوسط المرجح.
 

 اإلستثمار في الشركة الزمیلة
الش��ركة الزمیل��ة ھ��ي تل��ك الت��ي تم��ارس المجموع��ة علیھ��ا ت��أثیراً ھام��اً ول��یس س��یطرة. ی��تم محاس��بة اإلس��تثمارات ف��ي  

في الشركات الزمیلة في قائمة المركز المالي األولیة  الشركات الزمیلة وفقاً لطریقة حقوق الملكیة، تحمل اإلستثمارات
الموحدة بالتكلفة زائداً التغی�رات الت�ي تط�رأ عل�ى حص�ة المجموع�ة ف�ي ص�افي موج�ودات الش�ركات الزمیل�ة لم�ا بع�د 

 الشراء. تعكس قائمة الدخل األولیة الموحدة حصة المجموعة في نتائج عملیات الشركات الزمیلة.

 ٦ 
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 تتمة -اسات المحاسبیة ملخص ألھم السی -۳
  الممتلكات واآلالت والمعدات

والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلس�تھالك المت�راكم واإلنخف�اض ف�ي القیم�ة. األراض�ي واألعم�ال  تظھر الممتلكات واآلالت 
المع�دات األخ�رى و اإلنشائیة تحت التنفیذ ال تستھلك. تستھلك التكلفة ناقصاً القیمة التقدیریة المتبقیة للممتلكات واآلالت

 بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات.
 
والمعدات وذلك عن�دما تش�یر األح�داث أو التغی�رات ف�ي الظ�روف إل�ى  یتم مراجعة القیمة الدفتریة للممتلكات واآلالت 

ادة القیم��ة الدفتری��ة ع��ن القیم��ة القابل��ة ع��دم إمكانی��ة إس��ترداد القیم��ة الدفتری��ة. وف��ي حال��ة وج��ود مث��ل ھ��ذا ال��دلیل وزی��
لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القیمة القابلة لإلسترداد لھا والتي تمث�ل القیم�ة األعل�ى للقیم�ة العادل�ة ناقص�اً 

 تكالیف البیع والقیمة الحالیة.
 

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

 
 الموجودات غیر الملموسة 

یتم تأجیل رسوم الت�رخیص واألتع�اب اإلداری�ة المتعلق�ة بق�روض ص�ندوق التنمی�ة الص�ناعي الس�عودي وأتع�اب إع�ادة 
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 
تقوم المجموعة، دوریاً، بمراجعة القیمة الدفتریة للموجودات طویلة األجل الملموسة وغیر الملموسة للتأكد م�ن وج�ود 

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

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

 
وفي الحاالت التي یقدر فیھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدیة بأق�ل م�ن قیمت�ھ الدفتری�ة ، عندئ�ذ 

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

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

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

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

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

 سداد اإللتزام محتملة ویمكن قیاسھا بشكل موثوق بھ.
 

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

 فواتیر من قبل الموردین ومقدمي الخدمات.

 ۷ 
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  تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -۳
 مكافأة نھایة الخدمة للموظفین 

یجنب مخصص لمكافأة نھایة الخدمة المستحقة للموظفین عن فترات خ�دماتھم المتجمع�ة بت�اریخ قائم�ة المرك�ز الم�الي 
 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 
ی�تم إج�راء تس�ویات للفروق�ات، إن وج�دت، الناتج�ة االستحقاق. یحمل المخصص على قائمة ال�دخل األولی�ة الموح�دة. 

 عند إجراء الربوط النھائیة خالل السنة التي یتم فیھا إصدار مثل ھذه الربوط. 
 

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

 
 اإلحتیاطي النظامي 

من دخل السنة (بعد خصم الخسائر المدورة) إل�ى  %۱۰طبقاً لنظام الشركات السعودي، یجب على الشركة أن تحول 
  اإلحتیاطي النظامي حتى یبلغ مجموع ھذا اإلحتیاطي نصف رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر قابل للتوزیع.

 
 إثبات اإلیرادات 

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

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

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

 واإلداریة وتكلفة المبیعات على أساس مماثل.
 

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

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

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 تح��ول المع��امالت
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 

ات التحوی�ل ف�ي األجنبیة كما في تاریخ قائمة المركز المالي بأسعار التحویل السائدة في ذلك التاریخ. تدرج كاف�ة فروق�
 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 
(اللایر السعودي) بأسعار التحویل السائدة بتاریخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموج�ودات والمطلوب�ات، وعل�ى أس�اس 

ادات والمصاریف. تحول عناصر حقوق الملكیة، فیما عدا األرب�اح المبق�اة، متوسط أسعار التحویل للفترة بالنسبة لإلیر
بسعر التحویل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج التسویات الناتجة عن ترجمة القوائم المالیة للعملیات األجنبیة، كبن�د 

 مستقل ضمن حقوق الملكیة. 
  

 ۸ 
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 تتمة -ملخص ألھم السیاسات المحاسبیة  -۳
 

 طاعیة المعلومات الق
القطاع ھو جزء أساس�ي م�ن المجموع�ة، یق�وم بتق�دیم منتج�ات أو خ�دمات معین�ة (قط�اع أعم�ال) أو بتق�دیم منتج�ات أو 
خدمات في بیئة اقتصادیة معینة (قطاع جغرافي)، وعادًة ما یكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبیعة مختلفة 

 عن القطاعات األخرى.
 
 قروض ألجل الدائنة والبنوك ال - ٤

    ۲۰۱٤ 
 (غیر مراجعة)

 لایر سعودي

   ۲۰۱۳ 
 (مراجعة)

      لایر سعودي
   القسط المتداول:
 ٤٤٫۰۸٥٫۳۷٦ ۷٥٫۰۰۰٫۰۰۰ قروض مرابحة 

      ۸۷٫۰٦۸٫۲۳۷ ۸۳٫٥۹۳٫۷۰٦ قروض قصیرة األجل وحسابات مكشوفة لدى البنوك 
 ۱٥۸٫٥۹۳٫۷۰٦ ۱۳۱٫۱٥۳٫٦۱۳    

      ۱۰٥٫۲۲۹٫٥۳۳ ۱٥۷٫٤۷٥٫۹۲۳ الجزء المتداول من القروض طویلة األجل 
 ۳۱٦٫۰٦۹٫٦۲۹ ۲۳٦٫۳۸۳٫۱٤٦      

   القسط غیر المتداول:
      ٤۳۸٫٦٦۰٫۲۰۱ ۳۳٥٫۲٤۸٫٤۲۲ قروض ألجل

 ٦٥۱٫۳۱۸٫۰٥۱ ٦۷٥٫۰٤۳٫۳٤۷      

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

 مشتركة وإستثمارات متاحة للبیع وبرھن ممتلكات وآالت ومعدات. وتستحق عمولة وفقاً لألسعار التجاریة السائدة.
 

، وقع�ت الش�ركة اتفاقی�ة إع�ادة ھیكل�ة (االتفاقی�ة) م�ع البن�وك المحلی�ة الت�ي ۲۰۱۳دیس�مبر  ۳۱خالل السنة المنتھی�ة ف�ي 
 تتعامل معھا حالیاً إلعادة ھیكلة قروضھا قصیرة األجل. 

 
تتضمن اتفاقیات القروض تعھدات بضرورة المحافظ�ة عل�ى مس�توى مع�ین لمؤش�رات الرف�ع الم�الي واإلس�تفادة المالی�ة 

ی�ة والح�د األدن�ى لص�افي الموج�ودات الملموس�ة والح�د األقص�ى لل�ذمم المدین�ة م�ن ونسبة إجمالي الدین إلى حقوق الملك
األطراف ذات العالقة. وبموجب ھذه االتفاقیات یحق للبنك أن یطالب الشركة بسداد الق�رض ف�ي ح�ال ع�دم التقی�د بأح�د 

ف�إن اإلدارة حالی�اً ف�ي  ، ل�م تلت�زم الش�ركة ب�بعض ھ�ذه التعھ�دات. وعلی�ھ،۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱الشروط المالیة. وكما في 
 .للحصول على تنازل عن تلك التعھدات صدد تقدیم طلب

 
 
 
 
 
 

 ۹ 
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 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 
 النھائیة، إن وجدت، في نھایة السنة.
 كما یلي: السنةكانت حركة مخصص الزكاة خالل 

 
    ۲۰۱٤ 

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

   ۲۰۱۳ 
 (مراجعة)

      لایر سعودي
 ٥٫٤۱۰٫٤۰۰ ۱۱٫۱٥۳٫۲۰۱ في بدایة السنة 

 ٦٫۹۹۹٫۹۹٦ ۹٫۹۰۰٫۰۰۰ مجنب خالل السنة 
      )۱٫۲٥۷٫۱۹٥( )۳٫۲۲٤٫۱۳۲( مدفوع خالل السنة 

      ۱۱٫۱٥۳٫۲۰۱ ۱۷٫۸۲۹٫۰٦۹ في نھایة السنة 
 

واستلمت الربوط الزكویة  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱قدمت الشركة إقراراتھا الزكویة للسنوات السابقة حتى السنة المنتھیة في 
  .۲۰۰۷دیسمبر  ۳۱النھائیة من مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھیة في 

 .۲۰۱۳و  ۲۰۱٤یتم تجنیب ضریبة خالل األعوام لم في ضوء الخسائر في الشركات األجنبیة التابعة، 
 

 رأس المال - ٦

ملیون س�ھم)، قیم�ة  ٦۰: ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱( ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱ملیون سھم كما في  ٦۰یتكون رأس مال الشركة من 
 لایر سعودي.  ۱۰كل سھم 

أغس�طس  ۲۷ھ�ـ (المواف�ق ۱٤۳٤ش�وال  ۲۰وافق المساھمون ف�ي اجتم�اع الجمعی�ة العمومی�ة غی�ر العادی�ة المنعق�د ف�ي 
ملی��ون لایر  ٦۰۰ملی��ون لایر س��عودي إل��ى  ٤۰۰) عل��ى توص��یة مجل��س اإلدارة بزی��ادة رأس��مال الش��ركة م��ن ۲۰۱۳

 دي. ملیون لایر سعو ۲۰۰سعودي، وذلك من خالل طرح أسھم حقوق أولویة بقیمة 

حق��وق األولوی��ة وإس��تلمت  أس��ھم ، قام��ت الش��ركة بإكم��ال عملی��ة إص��دار۲۰۱۳دیس��مبر  ۳۱خ��الل الس��نة المنتھی��ة ف��ي 
لایر س�عودي عل�ى  ۹٫۰۳٥٫۷٦۱متحصالت عملیة األكتتاب، وتم تحمیل تكالیف إص�دار أس�ھم حق�وق األولوی�ة البالغ�ة 

  .الخسائر المتراكمة
 

 افي األخرى، ص (المصاریف) اإلیرادات - ۷
    ۲۰۱٤ 

 (غیر مراجعة)
 لایر سعودي

   ۲۰۱۳ 
 (مراجعة)

      لایر سعودي
 ۱۲٫۷۲٥٫٦۱٥ -       الممتلكات واآلالت والمعداتمن بیع  ربح

      ۲٫۸۲٦٫۰۰۸ )٦۰۹٫۸۹٥( ، صافي إیرادات أخرى (مصاریف)
 )٦۰۹٫۸۹٥( ۱٥٫٥٥۱٫٦۲۳      

  

 ۱۰ 
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 ربح السھم(خسارة)  - ۸

وذل�ك  الس�نة / الدخل م�ن العملی�ات الرئیس�یة وص�افي (خس�ارة) دخ�ل الفت�رةب (خسارة) ربح السھم المتعلق بـ تم احتسا
، عل�ى الت�والي، عل�ى ع�دد األس�ھم المص�درة / الس�نة بتقسیم الدخل من العملیات الرئیسیة وصافي (خسارة) دخل الفت�رة

 . ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱ملیون سھم كما في  ٦۰والبالغة 
 

 المعلومات القطاعیة   - ۹
 

 تعمل المجموعة من خالل ثالث مناطق جغرافیة حیث تعتبر بمثابة القطاعات التشغیلیة، فیما یلي قطاعات المجموعة:

 -تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  المملكة العربیة السعودیة:
 السعودیة.

 –تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركتي، شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة  الھاشمیة:المملكة األردنیة 
 .وشركة مسك للجھد العالي والمتوسطاألردن 

رأس الخیمة (شركة ذات مسئولیة  –مسك شركة بھا  قامتتتمثل باألعمال التي  اإلمارات العربیة المتحدة:
 محدودة).

، وإجمالي اإلیرادات وإجمالي الربح وصافي ۲۰۱۳و  ۲۰۱٤ دیسمبر ۳۱إن إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في 
  -المنتھیة في ذلك التاریخ، قطاعیاً، كما یلي: للسنةدخل (خسارة) 

 
     القطاعات      

  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱
المملكة العربیة 

  السعودیة 
المملكة األردنیة 

  الھاشمیة
اإلمارات العربیة 

 اإلجمالي     التسویات  المتحدة 
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  (غیر مراجعة)

 ۸٥۸٫٤۷۷٫۱٤٥  )۲۷۱٫٥۱٥٫۱۸۹ ( ۱٦٤٫۲۳٦٫۱۳۸  ۱۷۹٫٤۷۸٫۸۷٥  ۷۸٦٫۲۷۷٫۳۲۱  المبیعات
 ۱۰٦٫٤٥۱٫۱۳۹  -       ۱٤٫۷۹٦٫۱٦۲  ۷٫۳٦٤٫۳۳۱  ۸٤٫۲۹۰٫٦٤٦  إجمالي الربح 

 )۲۳٫۲۱۱٫٥۲۹ ( ٤۸٫۰٤٤٫۳۳٤  ۱٫۸٤۲٫۹۰۱  )٤۹٫۸۸۷٫۲۳۷ ( )۲۳٫۲۱۱٫٥۲۷ ( الدخل  صافي (الخسارة)
 ۱٫۳۲۷٫۳۱۸٫۰۳۹  )٤۱۳٫۳۲۱٫٦۲۱ ( ۳۹۸٫۹۰۰٫٥۰٦  ٤۰٤٫۱٥۱٫٦۷۹  ۹۳۷٫٥۸۷٫٤۷٥  إجمالي الموجودات
 ۸٦۳٫۰۲۰٫۰٤٦  )۱۱٥٫٤۰۱٫٥۸۲ ( ۱۲۹٫۳٤۹٫۷٦۸  ۳۹۲٫٤۰۱٫٤۲٥  ٤٥٦٫٦۷۰٫٤۳٥  إجمالي المطلوبات

           
 
     القطاعات      

  ۲۰۱۳دیسمبر  ۳۱
المملكة العربیة 

  السعودیة 
المملكة األردنیة 

  الھاشمیة
اإلمارات العربیة 

 اإلجمالي   التسویات    المتحدة 
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  (مراجعة)
 ۹۳۰٫۷۳۰٫۹۲۲  )۲٤۱٫۹۳۳٫۹٤۳(  ۱۷۱٫٥۸۲٫۲٥٦  ۲٤۲٫٤۰۰٫۸۲٦  ۷٥۸٫٦۸۱٫۷۸۳  المبیعات

 ۱٤٥٫۹۰۳٫۷۳۳  -        ۲۲٫۸۷۱٫۰۹۹  ۱٥٫۱۲۲٫٥۰٥  ۱۰۷٫۹۱۰٫۱۲۹  إجمالي الربح 
 ۳۰٫٤۰۱٫٤۷۷  ۳۰٫۳۱۲٫۱۷۸  ۹٫۸۹۱٫۱٥٤  )٤۰٫۲۰۳٫۳٤۱(  ۳۰٫٤۰۱٫٤۸٦  صافي الدخل (الخسارة)

 ۱٫٤۰۰٫٤٦۰٫۷٦٦  )۳۹۲٫۸۷۷٫۱۲٦(  ۳۷۳٫۳٥۷٫۷۷۷  ٤٥۱٫۰٥۱٫۰۹۲  ۹٦۸٫۹۲۹٫۰۲۳  إجمالي الموجودات
 ۸۹٥٫۲۷۹٫٤٦۰  )۱۰۳٫۳٤۳٫٥۹٤(  ۱٤۳٫۷۷۲٫٤٤٦  ۳۸۹٫۸٤۰٫۸۰۸  ٤٦٥٫۰۰۹٫۸۰۰  إجمالي المطلوبات

           
 

 النتائج األولیة  - ۱۰
 نتائج العملیات للسنة.ان نتائج العملیات للفترات األولیة قد ال تعتبر مؤشراً دقیقاً على 

 

 ۱۱ 
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 إدارة المخاطر  - ۱۱

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

المرتبطة بعموالت بما  السائدة في السوق. تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا
 في ذلك القروض البنكیة.

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

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

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

لبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادیة. تستخدم المجموعة عمالت أجنبیة تخضع المجموعة للتق
وخاصة الدوالر األمریكي، والدینار األردني والدرھم اإلماراتي والیورو. ال تتعرض المجموعة  لمخاطر عمالت 

عمالت األخرى ال تمثل مخاطر ھامة ألن سعر صرف اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر األمریكي وأن أرصدة ال
 عمالت أخرى ھامة. 

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

تنتج مخاطر السیولة عن عدم المقدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ یعادل قیمتھ العادلة. تقوم المجموعة 
 لتسھیالت البنكیة. بإدارة مخاطر السیولة وذلك بالتأكد من توفر ا

 
 االلتزامات المحتملة  -۱۲

ملی�ون  ۲۰٤أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نیابًة عنھا، ضمانات وإعتمادات بنكیة بمبل�غ إجمـ�ـالي ق�دره 
 ملیون لایر سعودي) وذلك خالل دورة أعمالھا العادیة.  ۱۹۹: ۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱لایر سعودي (

 
 المصادر األساسیة لعدم التأكد من التقدیرات  -۱۳

 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.

 دیسمبر ۳۱لایر سعودي ( ٥۰۹٫۷۳٥٫٥٦۳بتاریخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي أرصدة المدینین التجاریین  
 ۳۱لایر سعودي ( ٤٥٫۳۳٦٫۰۷٥ھا لایر سعودي)، ومخصص الدیون المشكوك في تحصیل ٥۰۳٫۲٦٤٫۲٥۷: ۲۰۱۳
لایر سعودي)، سیتم إثبات أي فرق بین المبالغ المحصلة فعالً في الفترات المستقبلیة  ۳٤٫٦۷۹٫۳٦۸: ۲۰۱۳ دیسمبر

                  والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.
 ۱۲ 



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

 تتمة - (غیر مراجعة) الموحدة القوائم المالیة األولیةحول  إیضاحات
  ۲۰۱٤دیسمبر  ۳۱

 

  تتمة - المصادر األساسیة لعدم التأكد من التقدیرات -۱۳
 إنخفاض قیمة البضاعة

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

قدیمة أو متقادمة، فانھ یتم تقدیرھا بشكل جماعي ویجنب مخصص حسب نوع البضاعة  الھامة بمفردھا ولكنھا تعتبر
 وعمرھا أو درجة تقادمھا على أساس أسعار البیع التاریخیة.

: ۲۰۱۳ دیسمبر ۳۱لایر سعودي ( ۲۷۱٫۲۰۳٫۰٤٤بتاریخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي البضاعة  
 دیسمبر ۳۱لایر سعودي ( ۲۰٫٥٦۷٫٤۱٤لایر سعودي) ومخصص البضاعة القدیمة والمتقادمة  ۲۸۰٫۲۹۲٫۹۰٦

لایر سعودي). سیتم إدراج أي فرق بین المبالغ المحققة فعالً في الفترات المستقبلیة والمبالغ  ۲٥٫٤۲٦٫۲۱٥: ۲۰۱۳
 المتوقعة في قائمة الدخل.

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

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

 
 أرقام المقارنة -۱٤

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

 ۱۳ 
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