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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

(غیر مدققة)  القوائم المالیة الموحدة األولیةحول  إیضاحات
 م۲۰۱٦ر دیسمب ۳۱عشر شھراً المنتھیة في  لفترة االثني

٦ 

 الرئیسیة واألنشطة التنظیم - ۱
المملكة العربیة ب) ھي شركة مساھمة سعودیة مسجلة في الریاض "الشركة"شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (

نوفمبر  ٤ھـ (الموافق ۱٤۱۳جمادى األولى  ۱۰بتاریخ  ۱۰۱۰۱۰۲٤۰۲السجل التجاري رقم  بموجب وتعمل السعودیة
 ). م۱۹۹۲

) في إنتاج وبیع أسالك وكابالت كھربائیة "المجموعة" بـ مجتمعة إلیھا یشارة والشركات التابعة لھا (یتمثل نشاط الشرك 
مرنة وأسالك وكابالت محوریة وأسالك وكابالت مطاطیة وأسالك وكابالت كھربائیة مغلفة بالنایلون وأسالك وكابالت 

 مة للحریق ومأمونة وكابالت نقل المعلومات والتحكم. ھاتفیة للتمدیدات الداخلیة وأسالك وكابالت حاسب وكابالت مقاو

 :التالي العنوان في یقع للشركة المسجل المكتب إن
 ۱ رقم البیت،بنایة مشروع
 األیوبي الدین صالح طریق

 ٥۸٥ رقم برید صندوق
 ۱۱۳۸۳ الریاض
 السعودیة العربیة المملكة

م. یتم توحید القوائم المالیة لھذه الشركات ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱ي ف كما التالیةواالستثمارات  التابعة الشركاتالشركة  لدى
 .القوائم المالیة الموحدة األولیةفي ھذه وتسجیل االستثمارات بالقیمة العادلة،  ،التابعة

 الملكیة الحالیة ٪ نسبة

 التأسیس بلد م۱٥۲۰ م٦۲۰۱ القانوني الشكل التابعة الشركة
 الفترة
 المالیة

سط للكابالت الشرق األو شركة
 دیسمبر ۳۱ األردن ٤۹ ۱۹٫۹ مساھمة األردن (أ) –المتخصصة 

 العالي للجھد مسك شركة
 دیسمبر ۳۱ األردن ٦۹٫۱٤ ٥۷٫٥ مقفلة مساھمة (ب) والمتوسط

 الخیمة رأس مسك شركة
 مسئولیة ذات

 ۱۰۰ ۱۰۰ محدودة
 العربیة االمارات

 دیسمبر ۳۱ المتحدة

(مس�ك األردن) األردن -ش�ركة الش�رق األوس�ط للك�ابالت المتخصص�ة ملكی�ة دف إعادة ھیكل�ة م وبھ۲۰۱٦مارس  ۲۸في  )أ
م�ن األس�ھم  %۲۹٫۱ م�ا نس�بتھ تحویل الملكیة القانونیة لع�ددببیع وبموجبھا قامت الشركة بیع أسھم   أبرمت الشركة إتفاقیة

ارة ف�ي مس�ك األردن ونتیج�ة عملی�ة بی�ع م، ت�م تغیی�ر تركیب�ة مجل�س اإلد۲۰۱٦خالل شھر إبریل في شركة مسك األردن. 
الت��ي انخف�ض بموجبھ��ا حص�ة الش��ركة ف�ي مس��ك األردن، أص�بح لزام��اً عل�ى ش��ركة مس�ك الس��عودیة تخف�یض ع��دد األس�ھم 

ممثلیھا في مجلس إدارة مسك األردن مما أدى إلى انتھاء السیطرة. وبن�اء علی�ھ قام�ت الش�ركة ب�التوقف ع�ن توحی�د الق�وائم 
 .۲۰۱٦أبریل  ۰۱ك األردن ابتداء من المالیة لشركة مس

شركة مسك للجھد العالي والمتوسط كما تمتلك النسبة المتبقیة بشكل غیر  في ٪٥۷٫٥ نسبة مباشر بشكلالشركة  تمتلك )ب
 األردن). –مباشر من خالل شركتھا التابعة (شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 



شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

(غیر مدققة)  القوائم المالیة الموحدة األولیةحول  إیضاحات
 م۲۰۱٦ر دیسمب ۳۱عشر شھراً المنتھیة في  لفترة االثني

۷ 

 اإلعدادأسس  - ۲

 لمطبقةا المحاسبیة المعاییر )أ
الموحدة وفقاً لمعاییر المحاسبة المتعارف علیھا ف�ي المملك�ة العربی�ة الس�عودیة الص�ادرة  األولیةالقوائم المالیة  ھذهتم إعداد 

 .األولیة المالیة التقاریر على تنطبق والتيعن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین 
 أسس القیاس )ب

ً لمبدأ التكلفة التاریخیة (باستثناء االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة  األولیةالقوائم المالیة  ھذهتم إعداد  الموحدة وفقا
 .االستمراریةواالستثمارات المتاحة للبیع والتي یتم قیاسھا بالقیمة العادلة) باستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفھوم 

 في المجموعة استمراریة یفترض االستمراریة،والذيوم مفھ أساس على القوائم المالیة الموحدة األولیة ھذهتم إعداد 
 .ومقرضیھا وموردیھا عمالئھا بمتطلبات الوفاء وكذلك التشغیلیة عملیاتھا

 نتائج ساھمت حیث سعودي لایر ملیون ۱۷٥ مبلغ للمجموعة المتراكمة الخسائر بلغتم، ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في كما
 البالغة قاةبالم األرباح مقابل مقاصتھا تمي والت المتراكمة، الخسائر من وديسع لایر ملیون ۲۳۰ بمبلغ األردن في العملیات

 ٪۸٥ تتحقق. المتحدة العربیة اإلمارات ودولة السعودیة العربیة المملكة في المجموعة عملیات من سعودي لایر ملیون ٥٥
ات العربیة المتحدة وتحقق المجموعة من إجمالي إیرادات المجموعة من عملیات المملكة العربیة السعودیة ودولة اإلمار

ھامش أرباح من العملیات في كافة قطاعات العملیات بما فیھا عملیات األردن. ومع ذلك، وحیث تعمل عملیات األردن 
 من الطاقة التشغیلیة العادیة مما أدى إلى تحقیق صافي خسائر لعملیات األردن.  ٪۳٤بنسبة 
اإلدارة الخطوات تخذت اتحویل عملیات األردن للربحیة،  لكوكذ المتراكمة ائرالخس في المستمرة الزیادة توقف بھدف

 التصحیحیة التالیة:
 .للعملیات الحقیقي الحجم تصحیح •
 .اإلقلیم في جدیدة أنشطة علىل الحصو على التركیز •
 .مالئمة بشروط االئتمانیة التسھیالت على التفاوض إعادة •

 :ذلك إلى إضافة
 ٦٦٫٤م: ۲۰۱٥م (۲۰۱٦ لسنة سعودي لایر ملیون ٤۳٫٦ بمبلغ إیجابیة تشغیلیة نقدیة قاتتدف ككل المجموعة حققت •

 ).سعودي لایر ملیون
 .إیجابیة عامل مال رأس نسبة المجموعة حققت •
 .أرباح ھامش القطاعات كافة تحقق •

ً  للتحقق القابلة القیمة أن من ثقة على المجموعة حالیاً،  المالیة القوائم في المعروضة اقیمتھ عن تقل ال الموجودات من ألیا
 .م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱كما في  للمجموعة

ً . مشاركة قروض على المجموعة حصلت  عدم حال في الفوري بالسداد المطالبة للبنك یحق القرض، اتفاقیة لشروط وفقا
 على الحصول دبصد واإلدارة التعھدات، ببعض مجموعةال تلتزم لمم، ۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في. التعھدات من بأي االلتزام
 قامت بتعھداتھا، بالوفاء المجموعة تلتزم لم التي بالقروض یتعلق فیما. التعھدات بتلك االلتزام عن البنوك من تنازل

 في المجموعة اتشرك استمرار على القدرة تعتمد. المتداولة المطلوبات ضمن القروض تلك أرصدة بعرض المجموعة
 نجاح على استحقاقھا عند ودیونھا بالتزاماتھا الوفاء على والقدرة لالستمرار لیتھاقاب وكذلك التشغیلیة عملیاتھا ممارسة
 :یلي بما القیام في المجموعة شركات

 .معھا تتعامل التي البنوك من االئتمانیة التسھیالت استمرار على الحصول •
 والتزاماتھا التشغیلیة بأھدافھا للوفاء كافیة مستقبلیة نقدیة تدفقات تولید وكذلك المتوقع التشغیلي األداء تحقیق •

 .المالیة

. القریب المستقبل في العملیات في االستمرار على والقدرة السابقة باألمور القیام في المجموعة نجاح من ثقة على اإلدارة
 .االستمراریةمفھوم  أساس على المالیة القوائم ھذه إعداد تم وعلیھ
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۸ 
 

 
 (یتبع) اإلعدادأسس  - ۲
 

 لنشاطوا العرض عملة )ج
 باللایر السعودي الذي یمثل عملة النشاط للشركة. القوائم المالیة الموحدة األولیةیتم عرض ھذه 

 المالیة القوائم توحید أسس )د
على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة لھا  القوائم المالیة الموحدة األولیةتشتمل ھذه 

 ) أعاله.۱المبینة في اإلیضاح (
التابعة ھي الشركات التي تسیطر علیھا المجموعة. وتتحقق السیطرة عندما یكون للمجموعة القدرة على  الشركات

التحكم في السیاسات المالیة والتشغیلیة للشركة التابعة للحصول على منافع من أنشطتھا. یتم إدراج القوائم المالیة 
 .السیطرة انتھاء تاریخ حتى السیطرة بدء تاریخ من یةالقوائم المالیة الموحدة األولللشركات التابعة في 

 المتبعة تلك مع المحاسبیة ھاسیاسات لتتماشى الضرورة عند التابعة للشركات المالیة القوائم على التسویات إجراء یتم
 .المجموعة قبل من

المحققة  غیرالخسائر و األرباحفي ذلك  بما المصروفاتو االیراداتو والمعامالت المجموعة داخل األرصدة كافة
 . عند توحید القوائم المالیة بالكامل استبعادھا یتمللشركات التابعة 

في صافي  بالتناسبوالتي تقاس  الشركة تمتلكھافي الشركات التابعة التي ال  ةغیر المسیطرة الحص الملكیة تمثل
 من أطراف مع كمعامالت سیطرةالم غیر الحصص أطراف مع المعامالت معالجة ویتم. التابعة لشركةاموجودات 

 .المجموعة خارج

 والتقدیرات األحكام استخدام )ه
والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في  األحكاممن اإلدارة استخدام  القوائم المالیة الموحدة األولیة ھذهیتطلب إعداد 

تختلف النتائج الفعلیة  قدات. تطبیق السیاسات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروف
 عن ھذه التقدیرات.

في  المعدلةالتقدیرات المحاسبیة  أثر إثباتتم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة بھا على أساس مستمر. یتم ی
 الفترات المستقبلیة التي تتأثر بھا. فیھا التعدیل باإلضافة إلى  تمی التي الفترة

 :یلي كما ھي حكمھا مارست أو واالفتراضات التقدیرات باستخدام فیھا اإلدارة تقام التي الھامة المجاالت

 الحركة بطيء مخزون مخصص )۱
 المحققةوبطيء الحركة. وتستند تقدیرات صافي القیمة  لمتقادما للمخزوناإلدارة بتكوین مخصص  تقوم

 في التقلبات باالعتبار لتقدیراتا ھذه وتأخذ. التقدیرات استخدام وقت في ةیقوموث األدلة أكثر على للمخزون
 أن یؤكد الذي بالقدر المالي المركز قائمة تاریخ بعد تقع بأحداث مباشر بشكل المرتبطة التكالیف أو األسعار
 .الفترة نھایة في كما قائمة األحداث ھذه ظروف
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۹ 

 (یتبع) اإلعدادأسس  - ۲

 (یتبع) والتقدیرات األحكام استخدام ه)

 للبیع المتاحة االستثمارات مةقی في االنخفاض )۲
حكمھا لحساب خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع وكذلك الموجودات  المجموعة تمارس

التي تتعلق بھا. وھذا یتضمن تقییم األدلة الموضوعیة التي تتسبب في حدوث انخفاض غیر مؤقت في قیمة 
من  أقل إلىواصل في القیمة العادلة لالستثمارات في األسھم انخفاض كبیر ومت أياعتبار  یتماالستثمارات. 

في القیمة. إن تحدید ماھیة االنخفاض "الكبیر" و "المتواصل" یتطلب  النخفاضلتكلفتھا كدلیل موضوعي 
ً انخفاض ھناكأن  اإلدارةتقرر  قدمن اإلدارة إجراء تقدیرات. كما  في القیمة عند وجود دلیل على تراجع  ا

لي للشركة المستثمر فیھا، وأداء القطاعات واألعمال، والتغیرات في التكنولوجیا، والتدفقات الوضع الما
 النقدیة التشغیلیة والتمویلیة. 

 المدینة الذمم قیمة في االنخفاض )۳
تكوین مخصص لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة عندما یكون ھناك دلیل موضوعي على أن  یتم

ً للشروط األصلیة لالتفاقیة. إن المجموعة لن تك ون قادرة على تحصیل كافة المبالغ المستحقة وفقا
الصعوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ العمیل، وامكانیة دخول العمیل في مرحلة إفالس أو إعادة الھیكلة 

اض في المالیة، والعجز أو التأخر في السداد تعتبر جمیعھا مؤشرات على وجود دلیل موضوعي لالنخف
قیمة الذمم المدینة التجاریة. بالنسبة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أساس فردي. وبالنسبة 

ولكنھا متأخرة، فیتم تقییمھا بشكل جماعي، ویتم إثبات مخصص باألخذ  الھامة،للمبالغ غیر الفردیة 
  .السابقة التحصیلباالعتبار طول المدة الزمنیة وفقاً لمعدالت 

 المالیة غیر الموجودات قیمة في االنخفاض )٤
 في وتغیرات أحداثأ أي ھناك كانت إذا ما بتقییم أكثر أو مالي مركز قائمة كل تاریخ في المجموعة تقوم

 فحصال یكون ماعند أو المؤشر، ھذا وجود حالة وفي. الموجودات قیمة في االنخفاض إلى تشیر الظروف
ً  موجوداتال قیمة في لالنخفاض سنويال تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالسترداد  ،ضروریا

للموجودات. القیمة القابلة لالسترداد ھي القیمة العادلة لألصل أو وحدة تولید النقد بعد خصم تكالیف البیع 
 موجوداتال تولید عدم حالة في إال الفردیة لموجوداتا اذھ تحدید أعلى،ویتم أیھما االستخدام قید القیمة وأ

 .األخرى المجموعات أو الموجودات عن كبیر بشكل مستقلة تكون نقدیة لتدفقات

 األصل اعتبار یتم لالسترداد، القابلة قیمتھ النقد تولید وحدة أو لألصل الدفتریة القیمة تتجاوز عندما
 التدفقات خصم دام،یتماالستخ قید القیمة تقییم وعند. لالسترداد لقابلة لقیمتھا تخفیضھا ویتم القیمة منخفض

 تقییمات یعكس بحیث الضریبة ماقبل خصم معدل باستخدام الحالیة قیمتھا إلى المقدرة المستقبلیة النقدیة
 تكالیف خصم بعد العادلة القیمة تحدید وعند. لألصل المحددة والمخاطر للنقود الزمنیة للقیمة الحالیة السوق
 سوق توفر عدم حالة وفي للمالحظة القابل السوق في السائد رالسع مثل مناسب مصدر استخدام یتم البیع،
لم تتوفر موجودات مماثلة فیتم  وإذا،یتم تقدیر السعر بناء على أسعار الموجودات المماثلة للمالحظة قابل

 .المخصومة النقدیة التدفقات حسابات إلىاالستناد 
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 الھامة السیاسات المحاسبیة  - ۳

وائم المالی��ة األولی��ة الموح��دة واإلیض��احات المرفق��ة جنب��اً إل��ى جن��ب م��ع الق��وائم المالی��ة الس��نویة الموح��دة ن تق��رأ الق��أیج��ب 
 ى. تم إعادة تصنیف بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة لتتماشم۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱واإلیضاحات المتعلقة بھا للفترة المنتھیة في 

 األولی�ة المالی�ة للق�وائم الكل�ي األداء عل�ى م�ادي أث�ر أي ل�ھ یك�ن ل�م التص�نیف إع�ادة أن الحالی�ة،إال للفت�رة الع�رض طریق�ة م�ع
 فیما یلي أھم السیاسات المحاسبیة للمجموعة: .الموحدة

  
 حكمھ في ما ود النق )أ

 قصیرةى األخر واالستثمارات البنوك لدى الجاریة الحسابات في والنقد الصندوق في النقد من حكمھ في ما و النقد یتكون
 .قیود أي دون للشركة والمتاحة) وجدت(ان  أقل أو أشھر ثالثة األصلي االستحقاق ذات السیولة عالیة جلاأل
 

 المدینة الذمم )ب
الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األصلي بعد خصم المخصصات بالدیون المشكوك في تحصیلھا. ویتم تكوین مخصص  تظھر

موضوعي یشیر إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصیل المبالغ المستحقة وفقاً بالدیون المشكوك في تحصیلھا عند وجود دلیل 
للشروط األصلیة للذمم المدینة. یتم شطب الدیون المعدومة عند تحدیدھا مقابل المخصصات المتعلقة بھا. یتم تحمیل 

ً یتم اضافتھا إلى المخصصات على قائمة الدخل الموحدة وأي إستردادات الحقة لمبالغ الذمم المدینة والتي تم  شطبھا سابقا
 .الدخل

 
 المخزون )ج

أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باستخدام طریقة المتوسط  للتحقققیاس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القیمة القابلة  یتم
األخرى التي یتم المرجح. تتضمن التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لشراء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو التحویل والتكالیف 

 تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة.  
 الطاقة أساس على المباشرة اإلنتاج تكالیف من مناسبة حصة التكلفة تتضمن التصنیع، وتحت الصنع تامحالة المخزون  في

 .العادیة التشغیلیة
بعد خصم تكالیف االنتاج االضافیة  العادیة األعمال دورةالل سعر البیع التقدیري خ من للتحققصافي القیمة القابلة  تتكون

 .والتالف الحركة وبطيء المتقادم للمخزون) الضرورةلإلكمال ومصروفات البیع والتوزیع. ویتم تكوین مخصص (عند 

 االستثمارات )د

 للبیع المتاحة االستثمارات
من االستثمارات في األسھم المدرجة أو غیر المدرجة  ٪۲۰من حصة تقل عن  أساسیة بصفةاالستثمارات المتاحة للبیع  تتكون

 أي فیھ�ا المجموع�ة تمتل�ك وال المت�اجرة ألغ�راضبما في ذلك االستثمارات في الصنادیق االستثماریة، وھي لیست استثمارات 
ً  االستثمارات ھذه وتقید. سیطرة أو جوھري تأثیر ً  مب�دئیا ف�ي القیم�ة  تغیی�رات أی�ة قی�د وی�تم. العادل�ة بالقیم�ة قیاس�ھا یع�اد والحق�ا

. ویتم قید أي انخفاض كبیر ومتواصل في االستثمارات ھذهالعادلة ضمن حقوق الملكیة كاحتیاطي قیمة عادلة حتى یتم استبعاد 
 قیمة االستثمارات المتاحة للبیع (إن وجد) في قائمة الدخل الموحدة. 

 
 االس�تثمارات ذهھ� ف�ي المدرجة السوق أسعار إلى بالرجوع منظم مالي وقس في المتداولة لالستثمارات العادلة القیمة تحدید یتم

 ف�ي بم�ا نش�ط، م�الي س�وق ف�ي المتداول�ة غی�ر لالس�تثمارات بالنسبة. الموحدة المالي المركز قائمة تاریخ في التداول یوم بنھایة
 ھ��ذه تتض��من. معین��ة تقی��یم تقنی��ات خدامباس��ت لھ��ا العادل��ة القیم��ة تحدی��د المدرج��ة،یتم غی��ر الملكی��ة حق��وق ف��ي االس��تثمارات ذل��ك

 أخ�رى ألداة الحالی�ة الس�وقیة القیم�ة إل�ى والرج�وع ج�ادین، أط�راف ب�ین تم�ت الت�ي األخی�رة السوق معامالت استخدام التقنیات
 لقیم�ةا ھ�ي التكلف�ة تعتب�ر ذل�ك، وبخ�الف التسعیر، نماذج وخیار المخصومة النقدیة التدفقات كبیر،وتحلیل حد إلى تماثلھا والتي

 .االستثمارات لھذه العادلة
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 (یتبع) االستثمارات )د

 زمیلة شركة في االستثمار 
ً  فیھ��ا ت��أثیراً  المجموع��ة ل��كتالت��ي تم ش��ركاتال تل��ك ھ��ي الزمیل��ة الش��ركات ولك��ن لیس��ت حص��ة مس��یطرة عل��ى سیاس��اتھا  جوھری��ا

من حقوق التص�ویت ف�ي  ٪٥۰و ٪۲۰ بین یتراوح ما المجموعة لكتلتأثیر الجوھري قائماً عندما تمالتمویلیة والتشغیلیة. ویعتبر ا
ً االستثمار في الشركات الزمیلة  قید یتم.األخرى شركةال بع�د خص�م أي  الش�راء عن�د المح�ددة الش�ھرة ذل�ك ف�ي بم�ا بالتكلف�ة مب�دئیا

م المالیة حصة المجموعة من اإلیرادات والمصروفات والتغی�رات خسائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القیمة. تتضمن القوائ
 في حقوق الملكیة لالستثمار في الشركات الزمیلة من تاریخ بدء التأثیر الجوھري حتى تاریخ انتھاء ھذا التأثیر الجوھري.

 التوق�فریة إلى الص�فر وی�تم الدفت القیمةیتم تخفیض  الزمیلة،من الخسارة على حصتھا في الشركة  مجموعةال حصة تزید عندما
 .الزمیل�ةقانونیة أو تعاقدیة أو إذا دفعت أي مبالغ نیابة عن الش�ركة  التزاماتالمجموعة  تكبدت إذا إالخسائر إضافیة  أيعن قید 

 ف�ي المجموع�ة"حص�ة  ك�ـ ال�دخل قائم�ة عل�ى وتحمیلھ�اا قی�دھ ی�تم فیھ�ا المستثمر الشركات خسائر أو أرباح منحصة المجموعة 
 ".الزمیلة الشركات في االستثمار ائجنت

 البرامج - الملموسة غیر الموجودات )ه
غیر الملموسة التي تم اقتناؤھا بصورة منفصلة یتم تسجیلھا بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض  الموجودات

سنوات. یتم مراجعة  ٦ ةوالبالغ الموجوداتب لالنتفاع ةالمقدر الفترةفي القیمة. یتم تحمیل اإلطفاء بطریقة القسط الثابت على مدى 
أي تغییر في التقدیرات على أساس  أثر حساب یتم .وطریقة اإلطفاء في نھایة كل فترة قوائم مالیة سنویة لالنتفاع المقدرة الفترة

 مستقبلي.

 الثابتة الموجودات )و
ھالك األراض��ي واألعم��ال س��تانخف��اض ف��ي القیم��ة. ال ی��تم ابالتكلف��ة بع��د خص��م اإلھ��الك المت��راكم وأي  الثابت��ة الموج��ودات تظھ��ر

 الرأسمالیة تحت التنفیذ. تستھلك التكلفة بطریقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة للموجودات.

 :لإلھالك السنویة النسب یلي ما في
 النسبة

 ٪٥   مباني
 فحص) (لوازم ومعدات ٪۲٥ - ٪۷   ومعدات آالت
 ٪۱٥ - ٪۱۰  مكتبیة ومعدات ومفروشات أثاث

 ٪۲٥     سیارات

. وی�تم قی�د جمی�ع النفق�ات المعن�ي الموج�ودات لبن�درسملة النفقات الالحقة فق�ط عن�دما تزی�د م�ن المن�افع االقتص�ادیة المس�تقبلیة  یتم
 .تكبدھا عند الموحدةاألخرى في قائمة الدخل 

 المخصصات )ز

 بش�كل مبلغ�ھ تق�دیر یمك�ن تعاق�دي أو قانوني حالي التزام الشركة لدى أن سابقة ألحداث نتیجة ظھر إذا بالمخصص االعتراف یتم
 .االلتزام ھذا لتسویة اقتصادیة لمنافع خارجة تدفقات یتطلب أن المحتمل ومن موثوق
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 النظامي االحتیاطي )ح

 ً م�ن ص�افي دخلھ�ا الس�نوي إل�ى االحتی�اطي  ٪۱۰ نس�بتھ م�ا تحوی�ل الش�ركة عل�ى السعودیة، بیةالعر بالمملكة الشركات لنظام وفقا
 من رأس المال. إن ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع على المساھمین. ٪۳۰النظامي حتى یصل ھذا االحتیاطي 

 االیرادات تحقق )ط

 لملكی��ة المص�احبة الھام�ة والمن��افع المخ�اطر انتق��ال اھابمقتض� ی�تم الت�ي المنتج��ات تس�لیم عن�د المبیع�ات م��ن اإلی�رادات إثب�ات ی�تم
 بملكی��ة ع�ادة ت��رتبط الت�ي بالدرج��ة مس�تمرة إداری��ة مش�اركة او فعال��ة س�یطرة للمجموع��ة یك�ون ال بحی��ث المش�تري إل��ى البض�اعة
 .الكمیات خصمو التجاري والخصم المردودات خصم بعد المبیعات تسجیل ویتم. البضاعة

 
 المصروفات )ي

والبی�ع والتوزی�ع. وی�تم  التس�ویق ف�يلبیع والتسویق ھي تلك المصروفات الناجم�ة ع�ن جھ�ود الش�ركة الت�ي تق�وم بھ�ا ا مصروفات
 إج�راء ویتم. وإداریة عمومیة كمصروفات التمویلیة، والمصروفاتتصنیف جمیع المصروفات األخرى، باستثناء تكلفة المبیعات 

 واإلداریة،عن���د العمومی���ة والمص���روفات والتس���ویق البی���ع مص���روفاتو  المبیع���ات تكلف���ة ب���ین المش���تركة للمص���روفات توزی���ع
 .ثابت أساس اللزوم،على

 القطاعیة التقاریر )ك

 تل�ك عن تختلف وعوائد لمخاطر تتعرض خدمات أو منتجات بتقدیم المرتبطة والعملیات األصول من مجموعة ھو األعمال قطاع
 تتع��رض مح��ددة اقتص�ادیة بیئ��ة ض�من خ��دمات أو منتج�ات تق��دیم راف�يالجغ القط��اع ویش�مل. األخ��رىال أعم� بقطاع��ات  المتعلق�ة
 .أخرى اقتصادیة بیئاتي ف تعمل بقطاعات المتعلقة تلك عن تختلف عوائد و لمخاطر

 األجنبیة بالعمالت المعامالت )ل

 واألرصدة المعامالت

ى أس�اس أس�عار التحوی�ل الس�ائدة بت�اریخ تل�ك عل للمجموعةترجمة المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة  یتم
ب��العمالت األجنبی��ة فیج��ري ترجمتھ��ا ل��تعكس م��ا یعادلھ��ا بالعمل��ة  بھ��ا المح��تفظالمع��امالت. أم��ا الموج��ودات والمطلوب��ات النقدی��ة 

ی�ل العم�الت بأسعار التحویل السائدة بت�اریخ قائم�ة المرك�ز الم�الي. ت�درج فروق�ات التحوی�ل الناتج�ة ع�ن تحو للمجموعةالوظیفیة 
 األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة للسنة الجاریة.

 والزمیلة التابعة األجنبیة الشركات

العملة الوظیفی�ة للش�ركة،  بخالفالمالیة بعمالت أخرى  قوائمھا التي األجنبیة والزمیلة التابعة للشركات المالیة القوائم ترجمة یتم
 .الملكیة حقوق في منفصل كبند الترجمة عن الناجمةلمتراكمة ا التسویاتإلى العملة الوظیفیة. یتم تسجیل 

 والمس�جلة لھ�ا العائ�دة الترجم�ة فروق�ات إدراج ،ی�تم األجنبی�ة والزمیل�ة التابع�ة الش�ركات ف�ي االس�تثمار بی�ع أو استبعاد یتم عندما
 ً  أو البیع.ضمن حقوق الملكیة، في قائمة الدخل الموحدة كجزء من أرباح أو خسائر االستبعاد  سابقا



شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

(غیر مدققة)  القوائم المالیة الموحدة األولیةحول  إیضاحات
 م۲۰۱٦ر دیسمب ۳۱عشر شھراً المنتھیة في  لفترة االثني

۱۳ 

 السیاسات المحاسبیة الھامة (یتبع)  - ۳

 السھم (خسارة)/  ربح )م

 الربح بتقسیم للفترةخسارة) ال(الربح  صافي وكذلك العملیات من (الخسارة) الربح إلى العائد السھم (خسارة)/ ربح إحتساب تم
 ى عدد األسھم القائمة.عل التوالي، على ،للفترة(الخسارة) الربح  صافي وكذلك العملیات من (الخسارة)

 البنكیة القروض -٤

 قروض قصیرة األجل )أ
 م۲۰۱٥  م۲۰۱٦

 )مدققة(  )غیر مدققة(
 لایر سعودي  لایر سعودي

 ۹۱٫۷۲۳٫۸۳۲  ٤۱٫٦۹۸٫۲۹۸قروض قصیرة األجل 
 ٤۹٫٥۰۰٫۰۰۰  ٦۱٫۰۰۰٫۰۰۰ قروض مرابحة 

۱۰۲٫٦۹۸٫۲۹۸  ۱٤۱٫۲۲۳٫۸۳۲ 

مالیة متعددة وھي مضمونة بسندات ألمر وضمانات مش�تركة  مؤسساتألجل من قروض وال المرابحة ضوقرتم الحصول على 
وفق��اً لألس�عار التجاری�ة الس�ائدة عل��ى أس�اس (س�ایبور) مض�افاً إلی��ھ  إقت�راض تك�الیف وتحم�ل. الثابت��ة الموج�ودات بع�ضوب�رھن 

 ھامش ربح حسب ما نصت علیھ إتفاقیات التمویل.

 قروض طویلة األجل )ب
 م۲۰۱٥  م۲۰۱٦

 )مدققة(  )غیر مدققة(
 لایر سعودي  لایر سعودي تم عرضھا في قائمة المركز المالي كما یلي:

 ۱٦۰٫۸۸۰٫۷۰۳ ۱۱۸٫٥۸۹٫۱٦۸ الجزء المتداول من القروض طویلة األجل
 ۲۹٦٫۹۳۳٫٦۲۳ ۷٥٫۰۲٦٫۸٦۷ األجل طویلةقروض 

۱۹۳٫٦۱٦٫۰۳٤٥  ٥۷٫۸۱٤٫۳۲٦ 
 –التابع�ة (ش�ركة الش�رق األوس�ط للك�ابالت المتخصص�ة  الش�ركةم، وقع�ت ۲۰۱٥ یس�مبرد ۳۱خ�الل الفت�رة المنتھی�ة ف�ي  )۱

 ،(االتفاقیة) مع البنوك التي تتعامل معھا إلعادة ھیكلة قروضھا قصیرة األجل القروض ھیكلة إلعادة جدیدةاألردن) اتفاقیة 
 . مشترك ضإلى قر األجل قصیرة القروض إتفاقیات تحویل تم وقد

 ملیون ۱۱٥ م:۲۰۱٥( سعودي لایر ملیون ۸۳ بمبلغ قرض رصید األجل طویلة القروض من المتداول الجزء یتضمن )۲
ً  شھراً  ۱۲ خالل السداد الجزء ھذا یستحق ال بینما) سعودي لایر تفاقیات القروض قد إ أن إال األصلیة القرض إلتفاقیة وفقا

 الفوري بالسداد المطالبةب الحق لھ البنك أن یثوح. م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱في  بھا الوفاء یتم لمتعھدات ال بعض تضمنت
 .المتداولة المطلوبات ضمن الرصید ھذا تصنیف ،تم التعھدات ھذه من بأي اإللتزامفي حال عدم  للقروض

تم الحصول على القرض طویل األجل من مؤسسات مالیة مختلفة ومضمون بسندات ألمر وضمانات مشتركة ورھن  )۳
 بعض الموجودات الثابتة.



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مدققة)  القوائم المالیة الموحدة األولیةحول  إیضاحات
 م۲۰۱٦ر دیسمب ۳۱عشر شھراً المنتھیة في  لفترة االثني

 

۱٤ 
 

 
 وأرصدتھا العالقة ذات األطراف مع لمعامالتا -٥

 االعتی�ادي النش�اط خ�الل المجموع�ة وتتعام�ل. الش�قیقة والش�ركات فیھ�ا نالمس�اھمی م�ن بالمجموع�ة العالقة ذات األطراف تتكون
 تفاص�یل يیل� وفیم�ا. المجموع�ة إدارة من معتمدة عقود وشروط أسعار أساس على العالقة ذات األطراف مع بمعامالت ألعمالھا

 م�عم ۲۰۱٥ دیس�مبر ۳۱و م ۲۰۱٦ دیس�مبر ۳۱ف�ي  المنتھی�ة الفت�رة خ�الل العالق�ة ذات األط�راف مع تمت التي المعامالت أھم
 :عنھا الناتجة األرصدة

 العالقة ذات األطراف مع المعامالت )أ
 
 :الفترة خالل العالقة ذات األطراف مع تمت التي المعامالت أھم یلي فیما 

 وديباللایر السع
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ المعامالت طبیعة العالقة العالقة ذو الطرف

 (مدققة)  یر مدققة)غ(   
 لصناعةالشرق األوسط  شركة

 البصریة األلیافكابالت 
 

 شقیقة شركة
 

  ۲٫۸۹۳٫۰٦۹  ۱٫۹٤۰٫۰۲۸ خام مواد شراء
 ۱۲٥٫۷۹۲  ۳٫٤۰۹٫۱۷۳ مبیعات  
      

 --  ۷٦۰٫۲۸۰ تمبیعا شقیقة شركة أعمال المقاولینشركة 
      

للك����ابالت  الش����رق األوس����ط ش����ركة
 المتخصصھ األردن (مسك األردن)

 --   ۳۰٫۰۲٦٫٥۱٤ خام مواد شراء شقیقة شركة

 --  ۱٦٫۷۳٤٫٥۳۳ مبیعات  
 

 طرف ذو عالقة بتاریخ قائمة المركز المالي:لدى نتج عنھا األرصدة التالیة  أعاله المعامالت
 

 ةعالق ذو طرفمن  مستحق) ب
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 
 (مدققة)  یر مدققة)غ( 

 --  ٦٥٤٫۰٥۱ البصریة األلیافالشرق األوسط لصناعة كابالت  شركة
 ٦٥٤٫۰٥۱  --               

 
 عالقة ذو لطرف مستحق) ج
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱ 
 لایر سعودي  لایر سعودي 
 (مدققة)  یر مدققة)غ( 

 ۲٫٤۳۸٫۷۲٥  -- البصریة األلیافوسط لصناعة كابالت الشرق األ شركة
 --  ٤۲٫۸۱٥٫۳٦۳ شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصھ األردن (مسك األردن)

 ٤۲٫۸۱٥٫۳٦۳  ۲٫٤۳۸٫۷۲٥       

 



شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

(غیر مدققة)  القوائم المالیة الموحدة األولیةحول  إیضاحات
 م۲۰۱٦ر دیسمب ۳۱عشر شھراً المنتھیة في  لفترة االثني

۱٥ 

 الزكاة -٦

ً  الزك��اة إحتس��اب ت��م  الزك��وي إقرارھ��ا یمبتق��د الش��ركة قام��ت. الس��عودیة العربی��ة المملك��ة ف��ي وال��دخل الزك��اة مص��لحة ألنظم��ة وفق��ا
 .اآلن وحتىم ۲۰۰۸عام  منذ المصلحة قبل من النھائي الربط استالم یتم لمم. ۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱ حتى للسنوات

 :یلي مما دیسمبر ۳۱في المنتھیة للفترة للشركة الزكاة مخصصات في الحركة تتكون
 م٥۲۰۱  م٦۲۰۱
 (مدققة)  یر مدققة)غ(

 ۱۷٫۸۲۹٫۰٦۹ ۱۲٫٤۷۳٫۳۲٤ الفترة بدایة في الرصید
 ۹٫٦٥۰٫۰۰۰ ۷٫۷۷۸٫۹٤۸ المكون خالل الفترة

 )٦٫۰۷۷٫۲۳۲( --  عكس مخصص الزكاة
 )۸٫۹۲۸٫٥۱۳( )۷٫۹۲۹٫۷٤۸( المدفوع خالل الفترة

۱۲٫۳۲۲٫٥۲٤  ۱۲٫٤۷۳٫۳۲٤ 

 رأس المال -۷

ملی�ون س�ھم)، قیم�ة ك�ل  ٦۰: م۲۰۱٥ دیس�مبر ۳۱( م۲۰۱٦ دیس�مبر ۳۱ملی�ون س�ھم كم�ا ف�ي  ٦۰مال الشركة م�ن  یتكون رأس
 لایر سعودي.  ۱۰سھم 

 (خسارة) / ربح السھم  -۸

(خس�ارة) الفت�رة وذل�ك بتقس�یم رب�ح من العملیات الرئیسیة وص�افي  )الخسارة(الربح بالسھم المتعلق  (خسارة) /  تم احتساب ربح
ملی�ون  ٦۰والبالغ�ة  القائمةعدد األسھم  الفترة، على التوالي، على (خسارة)ربح (الخسارة) من العملیات الرئیسیة وصافي الربح 

 . م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱سھم كما في 

المعلومات القطاعیة  -۹

تتم عملیات المجموعة في ثالثة مواقع جغرافیة رئیسیة وھي المملكة العربیة السعودیة والمملكة األردنیة الھاشمیة واإلمارات 
موجزة حسب المنطقة الجغرافیة التاریخ وللسنة المنتھیة في ذلك  دیسمبر ۳۱ العربیة المتحدة. المعلومات المالیة المختارة كما في

 كما یلي:
 القطاعات

كما في وللفترة المنتھیة في 
 م۲۰۱٦ دیسمبر ۳۱

المملكة العربیة 
 السعودیة

المملكة األردنیة 
 الھاشمیة

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

 األرصدة استبعاد
 بین والعملیات

 اإلجمالي  اعاتالقط
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي

 ۸۳۷٫۹۸٥٫۸۳۱   )۲۲٥٫۳٥٤٫۰۹۰(  ۲۳٥٫۹٥۱٫٤۰۸  ۱۲۲٫۰۹٦٫۰۳۳  ۷۰٥٫۲۹۲٫٤۸۰  المبیعات
 ۱۲۲٫۳۳۹٫٤۷٦  --  ۲۲٫۹۷۷٫۲۰۸  ۳٫٦۰٤٫۷۱۸  ۹٥٫۷٥۷٫٥٥۰  الربح  مجمل
الغیر  اإلنتاجیة السعة تكلفة

 مستغلة 
 

--  )۱۲٫۳۹۰٫٥٦۳(   --  --  )۱۲٫۳۹۰٫٥٦۳(  
 قبل/(الخسارة) الربحصافي 
 غیر الملكیة حقوق

 المسیطرة

 

۹۱٫۲٥۰٫۱٥۲  )۲٥٫۷۸۸٫٤۳۳(   ۳٫۷٦۰٫٤۸۲  --  ٦۹٫۲۲۲٫۲۰۱ 
 ۱٫۰٤۲٫۳٤۳٫۱۷۲   )۳۱۰٫٥۸۰٫۲۸۱(  ۳۳٥٫٥۹٤٫٤۹٥  ۱٥۷٫٥۷۰٫۳٦۸  ۸٥۹٫۷٥۸٫٥۹۰  إجمالي الموجودات
 ٥۹۷٫۳۹۹٫٤۳٦   )۱۲٤٫٤٦۰٫۳۱۰(  ۱٥٤٫۸٤۸٫۰۰۲  ۱٦٥٫٦۷۳٫٤۱۹  ٤۰۱٫۳۳۸٫۳۲٥  إجمالي المطلوبات



شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

(غیر مدققة)  القوائم المالیة الموحدة األولیةحول  إیضاحات
 م۲۰۱٦ر دیسمب ۳۱عشر شھراً المنتھیة في  لفترة االثني

۱٦ 

 (یتبع)المعلومات القطاعیة   - ۹

 القطاعات

كما في وللفترة المنتھیة في 
 م۲۰۱٥ دیسمبر ۳۱

المملكة العربیة 
 السعودیة

المملكة األردنیة 
 الھاشمیة

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

 دةاألرص استبعاد
 بین والعملیات

 اإلجمالي  القطاعات
 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي

 ۸۸۷٫٦۸۷٫۰۳۱   )۱۷٥٫۸٥۱٫۹۰۸(  ۲۱۷٫۰٤٥٫۱۸٥  ۱۹۱٫۹۰۸٫۸۸٦  ٦٥٤٫٥۸٤٫۸٦۸  المبیعات
 ۸۰٫۷۳٥٫٦۲۹  --  ۱٦٫۳٤٥٫۹۳۸  )۳٫۲۳٤٫٥۲۱(  ٦۷٫٦۲٤٫۲۱۲  الربح  مجمل
الغیر  إلنتاجیةا السعة تكلفة

 مستغلة 
 

--  )۲۳٫۸٥٦٫۱٦۹(   --  --  )۲۳٫۸٥٦٫۱٦۹(  
انخفاض قیمة األصول 

 )٦۱٫٤۸٤٫۷۰۰(  --  --  )٦۱٫٤۸٤٫۷۰۰(  -- الثابتة
/(الخسارة) قبل الربحصافي 

حقوق الملكیة غیر 
 المسیطرة

 

)۲۷٫۸۱۲٫۹۹۱(  )۱۲٥٫۷۲٥٫۰۷۹(   ۳۱۱٫۷٥۸   --  )۱٥۳٫۲۲٦٫۳۱۲( 
 ۱٫۱۳٦٫۲٥۳٫٦٥٤   )۲۸۲٫۰۹۸٫٥۰٤(  ۳٤۰٫۹٦۳٫٥٤۳  ۳۲۱٫۰۸۲٫۱٥۳  ۷٥٦٫۳۰٦٫٤٦۲  وجوداتإجمالي الم

 ۸۲٥٫٥۷٤٫۳۲٦   )۱٤۰٫٦٤۸٫۰۷۰(  ۱۳۷٫۱۱٦٫۰٥۹  ٤٤٦٫۷۹۲٫٤۹۳  ۳۸۲٫۳۱۳٫۸٤٤  إجمالي المطلوبات

م: ۲۰۱٥سعودي ( ملیون لایر ٦۷٫۳ المبیعات من عمیل واحد لعملیات المجموعة بالمملكة العربیة السعودیة مبلغ تمثلت )أ
 ملیون لایر سعودي) من اجمالي مبیعات المجموعة.۸۰٫۳

 من المنتجات المماثلة.مع مجموعة لى أساس جغرافي قطاعیاً بشكل رئیسي ععملیات المجموعة تقسم  )ب

 االلتزامات المحتملة و االرتباطات  -۱۰
 ۱۳۹٫٦۷م: ۲۰۱٥ملی�ون لایر س�عودي ( ۱٥٦٫٦٦م، ل�دى الش�ركة ض�مانات بنكی�ة قائم�ة بمبل�غ ۲۰۱٦ دیس�مبر ۳۱ف�ي  كم�ا )أ

 ملیون لایر سعودي) تم إصدارھا من قبل البنوك المحلیة واألجنبیة وذلك فیما یتعلق بضمانات حسن أداء.

م: ۲۰۱٥ملی��ون لایر س��عودي ( ۳۰٫۷٥م، ل��دى الش��ركة اعتم��ادات مس��تندیة بنكی��ة قائم��ة بمبل��غ ۲۰۱٦ دیس��مبر ۳۱ف��ي  كم��ا )ب
 الخ��ام الم��واد مش��تریات بع��ض) ت��م إص��دارھا م��ن قب��ل البن��وك الت��ي تتعام��ل معھ��ا الش��ركة مقاب��ل ملی��ون لایر س��عودي ٤٥٫۰٥
 .األخرى واللوازم

إدارة المخاطر   -۱۱
 المتاجرة ألغراض مقتناة واستثمارات أخرى مدینة وحسابات مدینةالموجودات المالیة للمجموعة من أرصدة لدى البنك وذمم  تتكون

 .أخرى ومطلوبات دائنة وذمم بنكیة قروض من للمجموعة المالیة المطلوبات تتكون. أخرى موجوداتو للبیع متاحة واستثمارات

 .أھدافھا تحقیق على قدرتھا على تؤثر أن المحتمل من والتي األساسیة المخاطر من لعدد المجموعة أنشطة تتعرض

 العادلة القیمة
 بتاریخ السوق في المشاركین بین عادل تعامل بشروط مطلوبات لتحویل اسدادھ أو الموجودات بیع مناستالمھا  المتوقع القیمة ھي

ً  المرفقةالقوائم المالیة  إعداد تم أنھ بما. التقییم المتاحة للبیع والتي یتم قیاسھا  االستثماراتلمبدأ التكلفة التاریخیة (باستثناء  وفقا
 .المتوقعة العادلة والقیمةین القیمة الدفتریة بالقیمة العادلة من خالل حقوق الملكیة) فإنھ قد تنتج فروقات ب



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مدققة)  القوائم المالیة الموحدة األولیةحول  إیضاحات
 م۲۰۱٦ر دیسمب ۳۱عشر شھراً المنتھیة في  لفترة االثني

 

۱۷ 
 

 إدارة المخاطر (یتبع)- ۱۱
 

 االئتمانمخاطر 
وتنشأ بصورة  مما یؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالیة. بالتزاماتھعدم مقدرة طرف ما على الوفاء  ھي االئتمانمخاطر 

سابات المدینة األخرى بما في ذلك المستحق من األطراف ذات أساسیة من أرصدة المجموعة لدى البنوك والذمم المدینة والح
 العالقة.

 تصنیفاإلدارة أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنك غیر جوھریة حیث یتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك ذات  تعتبر
 .المتحدة العربیة واالمارات واألردن السعودیةبالمملكة العربیة  جید ائتماني

ووضع سقف للتعامل مع  القائمة المدینة الذمماالئتمان التي تتعلق بالذمم المدینة من خالل مراقبة  مخاطرالمجموعة لمراقبة  ىتسع
 مالي مركز الفترة نھایة في األخرى األطراف لدىاألطراف األخرى والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف األخرى. كان 

 .قاتھامستح سداد على ومقدرة قوي
 

 السوقمخاطر 
) العملة(مخاطر  األجنبیة العمالت صرف أسعار في التقلبات نتیجة المالیة لألدوات العادلة القیمة تغیر مخاطر ھي السوق مخاطر
 عوامل التغیرات ھذه في السبب كان سواء)، األسعار(مخاطر  السوق وأسعار) الفائدة أسعار(مخاطر  السوق في الفائدة وأسعار
 .السوق في المتداولة األدوات جمیع على تؤثر عوامل أو ُمصدرھا أو باألداة محددة

 
 العملة مخاطر
العملة ھي المخاطر المتمثلة في احتمالیة تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار صرف العمالت األجنبیة. تتم  مخاطر

األردني. ال تتعرض  والدینار اإلماراتير األمریكي والدرھم معامالت المجموعة بصورة أساسیة باللایر السعودي والدوال
. وبرأي اإلدارة أن المجموعة األمریكي بالدوالراألردني مرتبطان  والدینارھامة حیث أن اللایر السعودي  عملة لمخاطرالمجموعة 

المجموعة وتتخذ اإلجراءات تقوم الشركة األم بمراقبة المخاطر على مستوى  حیثال تتعرض بصورة كبیرة لمخاطر العملة 
 .اللزوم عندیتعلق بالدرھم اإلماراتي  فیماالمناسبة إلدارة مخاطر العملة 

 
 الفائدة أسعار مخاطر

 أسعار الفائدة ھي مخاطر تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار الفائدة في السوق.  مخاطر
 الثابت الدخل ذات لالستثمارات المعدلة المدة استخدام یتم. هحدكل عملة على  المجموعة بمراقبة أسعار الفائدة على أساس تقوم
 الفائدة أسعار مخاطر على السیطرة یتم. الحالیة الفائدة أسعار في للتغیرات الموجودات حساسیة على كمؤشر عملة كل في

 تذبذبات أي من للحد فوریة إجراءات اتخاذ ویتم. الفترة خالل الفائدة ألسعار المكثفة المراقبة خالل من البنكیة للقروض بالنسبة
 .ھامة

 
 السیولة مخاطر
المخاطر المتمثلة في تعرض المجموعة لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة بأدوات مالیة.  ھي

یمتھ العادلة. وتدار مخاطر السیولة من قد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب ق
 . للمجموعةخالل المراقبة المنتظمة لمدى كفایة السیولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالیة 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 (شركة مساھمة سعودیة)

 (غیر مدققة)  القوائم المالیة الموحدة األولیةحول  إیضاحات
 م۲۰۱٦ر دیسمب ۳۱عشر شھراً المنتھیة في  لفترة االثني

 

۱۸ 
 

 وضع السوق  -۱۲

 المحلیة السوق ألوضاع المحتملة األثار بسبب القادمةعملیات السنوات  لنتائجالحالیة قد ال تكون مؤشرا دقیقا  الفترةنتائج  إن
 .أخرى إقتصادیھ وظروف والعالمیة

 
 القوائم المالیة الموحدة األولیةعلى  الموافقة -۱۳

 .م۲۰۱۷ ینایر ۱۹ بتاریخ من قبل مجلس اإلدارة  القوائم المالیة الموحدة األولیةالموافقة على اصدار  تتم
 
 




