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  ٥

 النشاطات  - ١

اضھي ، )الشركة( )مسك( إن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ي الري ، شركة مساھمة سعودية مسجلة ف

م  المملكة العربية السعودية، اريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢بالسجل التجاري رق ادي األول ١٠بت  ٤الموافق ( ھـ١٤١٣ جم

  ). ١٩٩٢ نوفمبر

ة وبيع إنتاج في بشكل رئيسي ) المجموعة(نشاط الشركة والشركات التابعة لھا تمثل ي   ة مرن أسالك وكابالت كھربائي

ابالت  ايلون وأسالك وك ة بالن ة مغلف ابالت كھربائي ة وأسالك وك وأسالك وكابالت محورية وأسالك وكابالت مطاطي

ابالت  ب وك ابالت حاس الك وك ة وأس دات الداخلي ة للتمدي ة لھاتفي ة مقاوم ق ومأمون ات وكلحري ل المعلوم ابالت نق

  . حكموالت

  :الموحدة القوائم المالية األوليةالتابعة المتضمنة في  الشركات فيما يلي

  الشركات التابعة 
  %نسبة الملكية الحالية   

  بلد التأسيس
  ٢٠١٢  ٢٠١٣  

  المملكة األردنية الھاشمية  ٤٩٫٠٠  ٤٩٫٠٠ ) أ(األردن  –شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

  شركة مسك للجھد العالي والمتوسط 

) ً   المملكة األردنية الھاشمية  ٦٩٫١٤  ٦٩٫١٤ ) *شركة مسك فوجيكورا للكابالت :سابقا

  اإلمارات العربية المتحدة   ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  )ب) (شركة ذات مسئولية محدودة(رأس الخيمة  –شركة مسك 

  اإلمارات العربية المتحدة  ١٠٠٫٠٠  -        )ب) (مؤسسة فردية(مصنع الشارقة للكابالت 
  

  .األردن –من خالل شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة  ةغير مباشرومباشرة  ملكية  * 
  
إدارة الشركة بتخصيص صندوق أسھم لصالح  توصياتمجلس إدارة الشركة على  وافق، ٢٠١٢مارس  خالل  ) أ(

حولت  .%٤٩إلى % ٥٣٫٧من  التابعةشركة الموظفي شركتھا التابعة وذلك بتخفيض نسبة مساھمة الشركة في 
 . بصافي القيمة الدفترية نسبة التخفيض لصالح الصندوق الشركة

 
، قرر مجلس إدارة الشركة دمج عمليات مصنع الشارقة للكابالت ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  الفترةخالل   ) ب(

، وبالتالي تم تحويل جميع موجودات ومطلوبات مصنع ٢٠١٢أبريل  ١، إبتداءاً من رأس الخيمة -وشركة مسك 
ھناك تأثير  فال يوجدأن الشركتين مملوكتين بالكامل إلى مسك،  وبما. رأس الخيمة -للكابالت إلى مسك الشارقة 

  . الموحدة القوائم المالية األوليةعلى 
  

  توحيد الأسس   - ٢

ةتشتمل ھذه  ة األولي ا  القوائم المالي ة لھ ال الشركة والشركات التابع ائج أعم ات ونت ى موجودات ومطلوب الموحدة عل

  .أعاله) ١(المبينة في اإليضاح ") المجموعة("

ا  ك فيھ ر مباشر،الشركة التابعة ھي تلك التي تمتل تثماراً  المجموعة، بشكل مباشر أو غي ل األجل  اس دطوي عن  يزي

ة% ٥٠ ا سيطرة عملي ارس عليھ تم  .من رأس المال الذي يحق لصاحبة التصويت، وتم ةي د الشركة التابع من  توحي

ه  تمكن في ذي ت اريخ ال ةالت ى تلك الشركات المجموع ة عل ة فعال ى حين التوقف عن من ممارسة سيطرة إداري ، وإل

في قائمة المركز  المساھمينوإدراجھا كبند مستقل ضمن حقوق  األقليةتم إحتساب حقوق  .ممارسة مثل ھذه السيطرة

ة . ولية الموحدةالمالي األولية الموحدة وكبند مستقل ضمن قائمة الدخل األ امالت الھام ابات والمع ة الحس تم حذف كاف

  .الموحدة القوائم المالية األوليةالمتداخلة بين شركات المجموعة عند توحيد ھذه 
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  ٦

 ملخص ألھم السياسات المحاسبية   - ٣
داد  م إع ةت ة األولي وائم المالي دة الق ة الموح عودية  المرفق ة الس ة الصادر عن الھيئ ة األولي ارير المالي ار التق اً لمعي وفق

ك الموحدة القوائم المالية األوليةالسياسات المحاسبية الھامة المتبعة في إعداد  إن. للمحاسبين القانونيين ، تتماشى مع تل
  . ٢٠١٢ ديسمبر ٣١الموحدة للسنة المنتھية في السنوية القوائم المالية المتبعة في 

ى جنب مع  القوائم المالية األوليةيجب ان تقرأ  اً إل ة جنب ة الموحدة واإليضاحات المرفق وائم المالي الموحدة السنوية الق
  .٢٠١٢ ديسمبر ٣١واإليضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھية في 

  :نورد فيما يلي ملخصاً بأھم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة
  

  عرف المحاسبيلا
ةد عت ة األولي وائم المالي دا اإلس الق ا ع ة، فيم ة التاريخي دأ التكلف اً لمب دة وفق اجرة تثمارات الموح اه ألغراض المت المقتن

  .    المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة، حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلةواإلستثمارات 
  

  استخدام التقديرات
ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا، القوائم المالية األوليةيتطلب إعداد    استخدام التقديرات  الموحدة، طبقا

واالفتراضات التي تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات 
. سنةمبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنھا خالل الالموحدة، باإلضافة إلى  القوائم المالية األوليةالمحتملة بتاريخ 

ً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية وبالرغم من أن إعداد ھذه التقدي رات واألحكام وفقا
  . يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات

  
  المدينون

ً تظھر أرصدة المديني يتم إجراء تقدير . مشكوك في تحصيلھاالمخصص لقاء أية مبالغ  ن بمبالغ الفواتير األصلية ناقصا
  .تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا. عندما يعتبر تحصيلھا أمراً مشكوكاً فيه للذمم المشكوك في تحصيلھا 

  
  المخزون

ا أ القيمة السوقية، أوكلفة تالالمخزون بظھر ي لأيھم ة . ق ة المتوسط تحدد تكلف ى أساس طريق ام الصنع عل المخزون ت
واع . لمباشرةتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المصاريف غير اوالمرجح،  كما تحدد تكلفة باقي أن
  .على أساس طريقة المتوسط المرجحاألخرى المخزون 

  

  االستثمارات
  اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة

ااإلست اجرة بھ ة، مشتراه ألغراض المت ة متداول تثمارات في أوراق مالي ، ثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة، ھي إس
تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغير في . وتدرج ضمن الموجودات المتداولةتقيد بالقيمة العادلة، 

  .القيمة السوقية في قائمة الدخل األولية الموحدة

   اإلستثمارات المتاحة للبيع   
اجرة بالق تحقاق أو ألغراض المت اريخ اإلس ى ت ا حت اظ بھ دم اإلحتف ة ع تراه بني تثمارات المش ر اإلس ة، تظھ ة العادل يم

ة ة الالحق نة المالي ي الس ا ف ة لبيعھ اك ني ان ھن ة، إال إذا ك ر المتداول درج ضمن الموجودات غي اح أو . وت درج األرب ت
وق المساھمين كبند مستقل الخسائر غير المحققة تثمارات . في حق ك االس ة تل ر مؤقت في قيم يحمل أي انخفاض غي

   .الموحدةاألولية على قائمة الدخل 
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 تتمة - خص ألھم السياسات المحاسبيةمل  -٣
  تتمة  – االستثمارات

      تتمة  – اإلستثمارات المتاحة للبيع
ى أساس  الي نشط أو عل بةتحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حالة وجود سوق م ة مناس ة بديل  ،طريق

ة ى . وأال تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادل ا عل تم المحاسبة عنھ ه ي اه، فإن تثمارات المقتن ع جزء من اإلس ة بي وفي حال
  .أساس المتوسط المرجح

  الزميلة اإلستثمار في الشركة
% ٢٠وتمتلك عادة فيھا حصة ما بين  ھاماً وليس سيطرة،الشركة الزميلة ھي تلك التي تمارس المجموعة عليھا تأثيراً   

ً لطريقة. من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت% ٥٠و   يتم محاسبة اإلستثمارات في الشركات الزميلة وفقا
اإلستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي األولية الموحدة بالتكلفة زائداً  حيث تقيدحقوق الملكية، 
تعكس قائمة الدخل . الزميلة لما بعد الشراء اتعلى حصة المجموعة في صافي موجودات الشركطرأ التغيرات التي ت

  .األولية الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة
  

   والمعداتواآلالت الممتلكات 
ً اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض واآلالتتظھر الممتلكات    األراضي واألعمال . في القيمة والمعدات بالتكلفة ناقصا

والمعدات األخرى  واآلالتتستھلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات . اإلنشائية تحت التنفيذ ال تستھلك
  .بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات

والمعدات وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى  واآلالتيتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات   
وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة . عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية

للقيمة العادلة ناقصاً لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد لھا والتي تمثل القيمة األعلى 
  .تكاليف البيع والقيمة الحالية

، بصورة يتم رسمله التحسينات التي تزيد. الموحدةاألولية الدخل قائمة تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على   
  .جوھرية، من قيمة أو عمر األصل المعني

التابعة  إلحدى الشركات اإلنتاج التآلالعمر االنتاجي المقدر  تم تعديل، ٢٠١٢ يونيو ٣٠المنتھية في  الفترةخالل   
على أنه تغير في  التغيير من قبل المجموعةإعتبار ذلك تم . سنة ٣٠إلى  ١٥لآلالت من  اإلنتاجيوذلك بزيادة العمر 

مليون  ٢ تقريباً بـ عالربزيادة في صافي دخل  ، ونتج عن ذلكالتغيير سنةإثبات ھذا التغير إبتداءاً من  كما تم. التقدير
 اإلنتاجيالمستقبلية للشركة حتى نھاية العمر الربع سنوية وسيكون لذلك نفس األثر على النتائج . لایر سعودي

  .األساسي المقدر
  

  الموجودات غير الملموسة 
  الشھرة

ـ تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة تم  ، "شھرة" ك اً، وي اد قياسھا دوري ويع
ةإظھارھا في  ة األولي د القوائم المالي ديلھا بمق د تع ة بع ة الدفتري ا، إن وجدالموحدة بالقيم تم  .ار اإلنخفاض في قيمتھ ي

  .لعادلة للموجودات غير المتداولةمقاصة القيمة الدفترية للشھرة السالبة، إن وجدت، مقابل القيمة ا

  موجودات غير ملموسة أخرى 
ر ة بق ة المتعلق رخيص واألتعاب اإلداري ة الصناعي السعودي ويتم تأجيل أتعاب الت ادة ض صندوق التنمي وأتعاب إع

ا كحد  الفترةتطفأ على مدى حيث وتكاليف التطوير المرتبطة بأنظمة المعلومات وجدولة القروض  المقدرة لإلنتفاع بھ
  .سنوات ستأقصى 
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 تتمة - ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -٣
  

  االنخفاض في القيمة 
د من وجود  تقوم المجموعة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأك

دير . دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل، يتم تق
ذه الخسارةالقيمة القابلة لال ة ا. سترداد لذلك األصل لتحديد حجم ھ دير القيم ا تق ي ال يمكن فيھ ة وفي الحاالت الت لقابل

درة للنقدلالسترداد لذلك األصل ة لالسترداد للوحدة الم ة القابل دير القيم وم المجموعة بتق ك ، تق ا ذل ي ينتمي إليھ ة الت ي
  . األصل

ذ وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لال ة ، عندئ ه الدفتري ل من قيمت ة بأق درة للنقدي سترداد لألصل أو الوحدة الم
ات االنخفاض  تم إثب ا ، وي ة لالسترداد لھ ة القابل تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيم

  . األصل في قائمة الدخل األولية الموحدةفي قيمة 

ا  ،فيما عدا الشھرة درة  زالإذا م ة لألصل أو الوحدة الم ة الدفتري ادة القيم تم زي ذ ت ة، عندئ اً االنخفاض في القيم الحق
ي مة المعدلة القابلة لالسترداد لهللنقدية إلى القي ة الت ة الدفتري ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيم

ة في السنوات  كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في درة للنقدي قيمة ذلك األصل أو الوحدة الم
  .مباشرةً  الموحدةاألولية يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل . السابقة

  
  المخصصات 

ة(يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات  ة أو متوقع اليف ) قانوني ابقة وأن تك ى الشركة ناتجة عن أحداث س عل
  .اإللتزام محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق بهسداد 

  
  المستحقات

ا  دم بھ م تق دمت أم ل يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء ق
  .ومقدمي الخدمات فواتير من قبل الموردين

  
  موظفين الخدمة لل مكافأة نھاية

 مخصص لمكافأة نھاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي يجنب
  .)ونظام العمل األردني واإلماراتي( وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي األولية الموحدة

  
   وضريبة الدخل الزكاة

ات ا لتعليم اة وفق ب مخصص للزك دخل ف يجن اة وال لحة الزك عوديةمص ة الس ة العربي دأ  ي المملك اس مب ى أس وعل
يتم إجراء تسويات للفروقات، إن وجدت، الناتجة عند . الموحدةاألولية يحمل المخصص على قائمة الدخل . االستحقاق

  . إجراء الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط

ة الع ة خارج المملك تبالنسبة للشركات التابع ة السعودية، ي ة الضريبية م احتساب مخصص الضريبة ربي اً لألنظم وفق
  . المتبعة في البلدان التي تعمل فيھا تلك الشركات

  

  اإلحتياطي النظامي 
ً لنظام الشركات السعودي،   إلى  )بعد خصم الخسائر المدورة( من دخل السنة% ١٠يجب على الشركة أن تحول  طبقا
   .إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا اإلحتياطي نصف رأس المال إلحتياطيا



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

 تتمة -)غير مراجعة( الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  

  ٩

 تتمة - ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -٣
  

  إثبات اإليرادات 
  .تثبت المبيعات عند تسليم البضائع للعمالء بالصافي بعد إستبعاد الخصم المسموح به  

  
  مصاريف ال
  . منتجات الشركةوبيع تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع   

المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة اإلنتاج وفقاً التكاليف تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية   
إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية واإلدارية  ويتم توزيع المصاريف،. للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا

  .مماثلوتكلفة المبيعات على أساس 
  

  األدوات المالية المشتقة
معادن آجلة يتم تسويتھا نقداً للحد من مخاطر التدفقات النقدية نتيجة عقود كاألدوات المالية مشتقات تستخدم المجموعة 

ة  يتم. ندالتغير في أسعار المعا إثبات المشتقات المالية في القيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم إعادة تقييمھا الحقاً بالقيم
ة ات . العادل ة وضمن المطلوب ة موجب ا العادل ت قيمتھ ة إذا كان ودات المالي ة ضمن الموج تقات المالي جيل المش تم تس ي

  . المالية إذا كانت قيمتھا العادلة سالبة

ةللمشتقات المالية  سنةالخسائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة خالل يتم تسجيل أي أرباح أو  لمحاسبة  غير المؤھل
  . الموحدة األولية التحوط والجزء غير الفعال من عقد التحوط في قائمة الدخل

ة، دفقات نقدي داً كتحوطات ت م تسويتھا نق ي ت ة الت ادن اآلجل ود المع وم  ألغراض محاسبة التحوط، تصنف عق حيث تق
المصاحبة لعمليات والمجموعة بالتحوط للحد من التغير في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في أسعار المعادن 

  . متوقع حدوثھا
  

  تحويل العمالت األجنبية
ا عرض  يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة باللایر السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة والعملة التي يتم بھ

ود . القوائم المالية األولية اس البن تم قي ذلك، ي ة، ونتيجة ل ا الوظيفي تقوم كل شركة تابعة ضمن المجموعة بتحديد عملتھ
  .المدرجة في القوائم المالية األولية لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة

تم باألصل بالع ي ت امالت الت ة يحول المع ى مستوى الشركات التابع ةوعل ة الوظيفي ائدة  بأسعار مل ل الس وقت التحوي
اتأرصدة تحويل  ويعاد .حدوث المعامالت ة المسجلة الموجودات والمطلوب العمالت  النقدي ةب اريخ  األجنبي ا في ت كم

اريخقائمة المركز المالي  ك الت ائدة في ذل درج  .بأسعار التحويل الس ل ت ات التحوي ة فروق يكاف دخل ف ة ال ة قائم  األولي
  .الموحدة

ة  ى العمل ارج إل ة بالخ ركات التابع ة للش ة األولي وائم المالي رجم الق دة، تت ة الموح ة األولي وائم المالي توى الق ى مس وعل
ركة  ة للش عودي(الوظيفي لایر الس ودات  )ال بة للموج الي بالنس ز الم ة المرك اريخ قائم ائدة بت ل الس عار التحوي بأس

ل لل عار التحوي ط أس اس متوس ى أس ات، وعل نةوالمطلوب اريف س رادات والمص بة لإلي وق . بالنس ول عناصر حق تح
د نشوء كل عنصرالملكية ائد عن ل الس ة . ، فيما عدا األرباح المبقاة، بسعر التحوي درج التسويات الناتجة عن ترجم ت

  . ضمن حقوق المساھمين مستقل بندكللعمليات األجنبية،  القوائم المالية األولية

   المعلومات القطاعية
ومھو جزء أساسي من المجموعة،  القطاع ة  يق ديم منتجات أو خدمات معين ال(بتق ديم منتجات ) قطاع أعم أو أو بتق

وعادًة ما يكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة ، )قطاع جغرافي(خدمات في بيئة اقتصادية معينة 

  . عن القطاعات األخرى
  



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

 تتمة -)غير مراجعة( الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  

  ١٠

  بنوك دائنة وقروض ألجل   - ٤
  ٢٠١٢يونيو ٣٠  ٢٠١٣يونيو ٣٠  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

      :القسط المتداول
 ٤٣٨٫٠٢١٫٨٩٦  ١٢٠٫٦٠٨٫٢١٦   قروض مرابحة

          ١٤٥٫٢٢٨٫٤٧٥  ١٠٦٫٤٠١٫٨٢٥  وحسابات مكشوفة لدى البنوك قروض قصيرة األجل

  ٥٨٣٫٢٥٠٫٣٧١  ٢٢٧٫٠١٠٫٠٤١ 

          ٥٥٫٤٨٤٫٣٠٦  ١٤٣٫٦٧٧٫٣٧٨  المتداول من القروض طويلة األجل  الجزء

  ٦٣٨٫٧٣٤٫٦٧٧  ٣٧٠٫٦٨٧٫٤١٩           

      :القسط غير المتداول
           ٢١٠٫٨١٥٫٦٨٨  ٤٨٧٫٩٧٧٫٤٠١   قروض ألجل

  ٨٤٩٫٥٥٠٫٣٦٥  ٨٥٨٫٦٦٤٫٨٢٠           

تم الحصول على القروض البنكية والقروض ألجل من مؤسسات مالية متعددة وھي مضمونة بسندات ألمر وضمانات 
اً لألسعار . بالمجموعةوإستثمارات متاحة للبيع وبرھن ممتلكات وآالت ومعدات الخاصة مشتركة  ة وفق وتستحق عمول

  .التجارية السائدة

ة  القروضتتضمن اتفاقيات  تفادة المالي الي واألس ع الم ين لمؤشرات الرف ى مستوى مع تعھدات بضرورة المحافظة عل
ة والحد ا وق الملكي ة من ونسبة إجمالي الدين إلى حق ذمم المدين ى لصافي الموجودات الملموسة والحد األقصى لل ألدن

د بأحد يحق للبنك أن يطالب الشركة بسداد القرض في حال  االتفاقياتوبموجب ھذه . األطراف ذات العالقة عدم التقي
  .الشروط المالية

ي  ة ف رة المنتھي و ٣٠خالل الفت ة  ،٢٠١٣ يوني ادة ھيكل ة إع ركة اتفاقي ةاال(وقعت الش وك ) تفاقي ع البن ة م ي المحلي الت
  . تتعامل معھا حالياً إلعادة ھيكلة قروضھا قصيرة األجل

   



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

 تتمة -)غير مراجعة( الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  

  ١١

   الزكاة وضريبة الدخل   - ٥
اة . يتم تكوين وتحميل مخصص للزكاة على قائمة الدخل األولية الموحدة ات الناتجة من إحتساب الزك ديل الفروق تم تع ي

  .النھائية، إن وجدت، في نھاية السنة

  :كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة كما يلي
  ٢٠١٣يونيو  ٣٠ 

  لایر سعودي
  ٢٠١٢يونيو  ٣٠  

             لایر سعودي

  ٩٫٠١٠٫٣١٨    ٥٫٤١٠٫٤٠٠  في بداية الفترة 
  ٢٫٠٠٠٫٠٠٠    ٣٫٤٩٩٫٩٩٨  مجنب خالل الفترة 

  )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(  -       عكس مخصص بالزيادة
             )١٫٥٩٩٫٩١٨(  )١٫٢٥٥٫٨٤٤(  مدفوع خالل الفترة 

             ٣٫٤١٠٫٤٠٠    ٧٫٦٥٤٫٥٥٤  في نھاية الفترة 

واستلمت الربوط الزكوية  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية للسنوات السابقة حتى السنة المنتھية في 
  .٢٠٠٧ديسمبر  ٣١النھائية من مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھية في 

   
  رأس المال  - ٦

و ٣٠كما في  ليون سھمم ٤٠من شركة اليتكون رأس مال  و ٣٠( ٢٠١٣ يوني ون سھم ٤٠: ٢٠١٢ يوني ة كل )ملي ، قيم
  . لایر سعودي ١٠سھم 

ي  إدارة الشركةأوصى مجلس  د ف ه المنعق ي إجتماع ل  ١٨ف مال الشركة  ٢٠١٢أبري ادة رأس ن زي ون لایر  ٤٠٠م ملي
تخضع  .مليون لایر سعودي ٢٠٠بقيمة  طرح أسھم حقوق أولويةل من خالوذلك مليون لایر سعودي  ٦٠٠سعودي إلى 
  .ذات العالقة لموافقة الجمعية العمومية غير العادية والجھات القانونية ھذه الزيادة

  
  األدوات المالية المشتقة  - ٧

داً  تم تسويتھا نق ي ي ة الت ود السلع اآلجل ل عق تقة مث ة المش ادن(تستخدم المجموعة األدوات المالي للحد من مخاطر ) المع
تقوم المجموعة بالتحوط للحد من التغير في . التغير في أسعار المعادن، والتي تم تصنيفھا كتغطية مخاطر تدفقات النقدية

  .أسعار المعادن والمتعلقة بالمعامالت المتوقعة حدوثھا بشكل كبير يالتدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير ف

غ  ٢٠١٣ يونيو ٣٠المنتھية في  سنةحققة خالل البلغت الخسائر الم ة مبل دفقات النقدي ة مخاطر الت الشئ والمتعلقة بتغطي
  ).لایر سعودي ٤٫٩٦٢٫٤٤٠: ٢٠١٢ يونيو ٣٠(

  
  السھمربح   -٨

ح ساب تم احت ات السھم رب دخل من العملي يم ال ك بتقس رة وذل ات الرئيسية وصافي دخل الفت دخل من العملي ق بال المتعل

ة  ى عدد األسھم المصدرة والبالغ والي، عل ى الت رة، عل ا في  ٤٠الرئيسية وصافي دخل الفت ون سھم كم و  ٣٠ملي يوني

٢٠١٣ .  

 
   



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

 تتمة -)غير مراجعة( الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  

  ١٢

  

 المعلومات القطاعية   -٩
  

  :فيما يلي قطاعات المجموعة، بمثابة القطاعات التشغيليةخالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر  من المجموعةتعمل 

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

 –شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ، شركتيثل باألعمال التي قامت بھا تتم  :المملكة األردنية الھاشمية
  .وشركة مسك للجھد العالي والمتوسط األردن

شركة (رأس الخيمة  –تتمثل باألعمال التي يقوم بھا مصنع الشارقة للكابالت ومسك   :اإلمارات العربية المتحدة
  ).ذات مسئولية محدودة

وصافي  وإجمالي الربح مالي اإليرادات، وإج٢٠١٢و  ٢٠١٣ يونيو ٣٠إن إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في 
   :ذلك التاريخ، قطاعياً، كما يلي المنتھية في أشھر ستةلفترة ال )الخسارة( دخلال

 
        القطاعات         

   ٢٠١٣ يونيو ٣٠
المملكة العربية 

   السعودية 
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي      التسويات   المتحدة 
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

  ٤٥٥٫٤٥٩٫٦٩٠   )٨٩٫٦٥١٫٧٦٩(   ٨٠٫٩٢٦٫٧٦٤    ٩٢٫٤١٦٫٩٥١    ٣٧١٫٧٦٧٫٧٤٤   المبيعات

  ٧٨٫٦٨٢٫٦٦٩   -        ١٠٫٦٢٥٫٧٧٣    ٤٫٢٦٨٫٣٧١    ٦٣٫٧٨٨٫٥٢٥   إجمالي الربح 

  ١٣٫٣٩١٫٨٦٩   ٢٠٫٨٢٤٫١١٢   ٤٫٧٤٦٫١٧٦    )٢٥٫٥٧٠٫٢٨٦(    ١٣٫٣٩١٫٨٦٧   )الخسارة( الدخل صافي

  ١٫٣٦٦٫٧٨٥٫٩٠٨   )٢٩٥٫٤٨٧٫٤٦٢(   ٢٩٤٫٤٧٠٫٤٢٣    ٤٤٣٫٧٠٢٫٣١٨    ٩٢٤٫١٠٠٫٦٢٩   إجمالي الموجودات

  ١٫٠٦٧٫٠٦٨٫١١٦   )٧٥٫١٤٣٫٩٣٧(   ١٤٣٫٤٥٦٫٥٣٦    ٣٦٩٫٦٩٨٫٧٨٣    ٦٢٩٫٠٥٦٫٧٣٤   إجمالي المطلوبات
                
 
  
        القطاعات          

   ٢٠١٢ يويون ٣٠
المملكة العربية 

   السعودية
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي    التسويات   المتحدة
  لایر سعودي    لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   

  ٥٦٧٫٢٢٧٫٤٧٨    )٥١٫٧٣١٫٢٧٢(   ٩٢٫٦٣٨٫١١٧   ١٥٤٫٣٤٧٫٢٧٤   ٣٧١٫٩٧٣٫٣٥٩  المبيعات

  ٨٩٫٣٠٣٫٦٢١    -       ١٠٫١٠٠٫٤٤٢   ١٠٫٢٥٤٫٤٩٧   ٦٨٫٩٤٨٫٦٨٢  إجمالي الربح 

  ٢٥٫٠٤٧٫٣٥٥    ١٥٫٤٢٥٫١٧٥   ٤٫٨٩٧٫٤٣٥   )٢٠٫٣٢٢٫٦١٠(   ٢٥٫٠٤٧٫٣٥٥  )الخسارة(الدخل صافي 

  ١٫٣٧٩٫٣١٩٫٢٢١    )٣٣٨٫٧٣١٫١٤٠(   ٢٥٧٫٩٢٩٫٢٦٩   ٥٢١٫٨٣٢٫٦٨٧  ٩٣٨٫٢٨٨٫٤٠٥  إجمالي الموجودات

  ١٫٠٧٣٫٢٥٣٫٦٦٩    )٤٧٫٧٦٧٫٩٦٦(   ٧٧٫٧٩٣٫٥٩٦   ٣٨٠٫٥٢٣٫٩٤٦   ٦٦٢٫٧٠٤٫٠٩٣  إجمالي المطلوبات

  
   



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

 تتمة -)غير مراجعة( الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات
  ٢٠١٣ يونيو ٣٠

  

  ١٣

  النتائج األولية   -١٠
  .للفترات األولية قد ال تعتبر مؤشراً على نتائج العمليات للسنة للمجموعة ان نتائج العمليات

  
  إدارة المخاطر   - ١١

  مخاطر أسعار العموالت 
مالية نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت ال األدواتتمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة   

بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعموالت بما  لمخاطر أسعار العموالت المجموعةتخضع . السائدة في السوق
  .البنكيةالقروض و الودائع البنكيةفي ذلك 

  تمان مخاطر اإلئ
تقوم . تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية  

، ومراقبة الذمم سقف إئتمان لكل عميلمخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع  بإدارة المجموعة
  .في مخاطر اإلئتمان ةھام اتتركيز ةكز المالي ، لم تحدد اإلدارة أيوبتاريخ قائمة المر. المدينة القائمة

  مخاطر العمالت 
. تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي  

تستخدم المجموعة عمالت أجنبية  .لتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العاديةل المجموعةتخضع 
عمالت  لمخاطر  المجموعة ال تتعرض .واليورو يالدرھم اإلماراتوالدينار األردني و ،يوخاصة الدوالر األمريك

العمالت األخرى ال تمثل مخاطر  أرصدةوأن  يمثبت مقابل الدوالر األمريك ياللایر السعودألن سعر صرف ھامة 
  . ھامة عمالت أخرى

  السيولة  مخاطر
. في توفير األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات المالية المجموعةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا   

 المجموعةتقوم . تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة
  . البنكيةد من توفر التسھيالت مخاطر السيولة وذلك بالتأك بإدارة

  

  االلتزامات المحتملة   -١٢

ا، ضمانات  ًة عنھ ا المجموعة، نياب ي تتعامل معھ وك الت ادات أصدرت البن ة وإعتم غبنكي دره بمبل ـالي ق  ٢٢٨٫٣ إجمـ

  . ذلك خالل دورة أعمالھا العاديةو) لایر سعودي مليون ١٩٧٫٥: ٢٠١٢ يونيو ٣٠( مليون لایر سعودي
      

 أرقام المقارنة  -١٣

  .الحالية للفترةشى مع العرض االسابقة كي تتم للفترةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 




