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 النشاطات  - ١

ة  اض، المملك شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) (الشركة)، شركة مساھمة سعودية مسجلة في الري

م  اريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢العربية السعودية، بالسجل التجاري رق ادي األول  ١٠بت ق ١٤١٣جم ـ (المواف وفمبر  ٤ھ ن

١٩٩٢ .(  

ة يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لھا (المجموعة) بشكل ر   ة مرن ابالت كھربائي ئيسي في إنتاج وبيع أسالك وك

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

ات  ل المعلوم ابالت نق ة وك ق ومأمون ة للحري ابالت مقاوم ابالت حاسب وك الك وك ة وأس دات الداخلي ة للتمدي ھاتفي

  والتحكم. 

  فيما يلي الشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالية الموحدة:

  الشركات التابعة 
  نسبة الملكية الحالية %  

  بلد التأسيس
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  المملكة األردنية الھاشمية  ٤٩٫٠٠  ٤٩٫٠٠  األردن  –سط للكابالت المتخصصة شركة الشرق األو

  شركة مسك للجھد العالي والمتوسط 

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

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

  األردن. –المتخصصة ملكية مباشرة وغير مباشرة من خالل الشركة التابعة شركة الشرق األوسط للكابالت   * 
  

  أسس توحيد القوائم المالية   - ٢

ا  ة لھ ركات التابع ركة والش ال الش ائج أعم ات ونت ودات ومطلوب ى موج دة عل ة الموح وائم المالي ذه الق تمل ھ تش

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

د عن شركالشركة التابعة ھي تلك التي تمتلك فيھا ال  %٥٠ة، بشكل مباشر أو غير مباشر، استثماراً طويل األجل يزي

ذي يحق لصاحبة التصويت،  ال ال ن رأس الم ن و/م ة م ركة التابع د الش تم توحي ة. ي يطرة عملي ا س ارس عليھ أو تم

ل شركالتاريخ الذي تتمكن فيه ال ى حين التوقف عن ممارسة مث ك الشركات وإل ى تل ة من ممارسة سيطرة عملية عل

دخل ھ ة ال دة وقائم الي الموح ز الم ة المرك ي قائم تقل ف د مس ا كبن ة وإدراجھ وق األقلي اب حق م إحتس يطرة. ت ذه الس

ة  وائم المالي ذه الق د ھ د توحي الموحدة. تم حذف كافة األرصدة والمعامالت الھامة المتداخلة بين شركات المجموعة عن

  .الموحدة
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  ٧

 الھامة السياسات المحاسبية   - ٣
ي تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف  عليھا في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يل

  بياناً بأھم السياسات المحاسبية المتبعة:
  

  العرف المحاسبي
اجرة و  اه ألغراض المت تثمارات المقتن اس اإلس دا قي ا ع ة، فيم ة التاريخي دأ التكلف اً لمب دة وفق ة الموح وائم المالي د الق تع

  المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.    
  

  استخدام التقديرات
ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا، استخدام التقديرات واالفتراضات التي    يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا

تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم 
افة إلى مبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنھا خالل السنة التي أعدت القوائم المالية المالية الموحدة، باإلض

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

  
  المدينون

دير تظھر أرصدة الم دينين بمبالغ الفواتير األصلية ناقصاً المخصص لقاء أية مبالغ مشكوك في تحصيلھا. يتم إجراء تق
  المشكوك في تحصيلھا عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا. للديون

  
  المخزون

ل.  ا أق ة، أيھم ة البيعي ة أو صافي القيم زون بالتكلف ر المخ ة يظھ اس طريق ى أس ام الصنع عل زون ت ة المخ دد تكلف تح
ة  دد تكلف ا تح ر المباشرة. كم المتوسط المرجح، وتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المصاريف غي

  باقي أنواع المخزون األخرى على أساس طريقة المتوسط المرجح.
  

  االستثمارات
  اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة

ا،  اجرة بھ تراه ألغراض المت ة، مش ة متداول ي أوراق مالي تثمارات ف اجرة، ھي إس اإلستثمارات المقتناه ألغراض المت
دخل و ة ال ى قائم وقية عل ة الس ي القيم رات ف ل التغي ة. تحم ودات المتداول درج ضمن الموج ة، وت ة العادل د بالقيم تقي

  الموحدة.

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

اح أو  درج األرب ة. ت ة الالحق نة المالي ي الس ا ف ة لبيعھ اك ني ان ھن ة، إال إذا ك ر المتداول ودات غي درج ضمن الموج وت
ى ك حت اھمين. وذل وق المس تقل ضمن حق د مس تثمارات أو  الخسائر غير المحققة كبن ك االس ات تل تم التوقف عن إثب ي

  التأكد من إنخفاض قيمتھا.

ة أخرى، وإال  تخدام طرق بديل تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حالة وجود سوق مالي نشط أو باس
ه ي اه، فإن تثمارات المقتن ى أساس تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. وفي حالة بيع جزء من اإلس ا عل بة عنھ تم المحاس

  المتوسط المرجح.

  اإلستثمار في الشركة الزميلة
ً وليس سيطرة، وتمتلك عادة فيھا حصة    الشركة الزميلة ھي عبارة عن منشأة تمارس عليھا المجموعة تأثيراً ھاما

 ةفي الشرك راإلستثماعن من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت. يتم محاسبة  %٥٠و  %٢٠تتراوح ما بين 
ً لطريقة حقوق الملكية، وبموجبھا الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة  ةفي الشرك قيد اإلستثماري الزميلة وفقا

بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة لما بعد الشراء. تعكس 
  .الزميلة ةة في نتائج عمليات الشركقائمة الدخل الموحدة حصة المجموع
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   الممتلكات واآلالت والمعدات
ً اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة. األراضي واألعمال  تظھر الممتلكات واآلالت   والمعدات بالتكلفة ناقصا

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

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

  
  الموجودات غير الملموسة 
ات، و يهاإلدارتعاب األيتم تأجيل رسوم الترخيص و ة المعلوم ة بأنظم اليف التطوير المتعلق ة القروض وتك ادة ھيكل إع

  وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لإلنتفاع بھا والبالغه ست سنوات كحد أقصى.
  

   الموجودات غير المتداولة االنخفاض في قيمة
د من وجود  تقوم المجموعة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأك
دير  تم تق دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل، ي

د حج ة القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدي ة القابل دير القيم ا تق ي ال يمكن فيھ ي الحاالت الت ارة. وف ذه الخس م ھ
ك  ا ذل ي ينتمي إليھ ة الت درة للنقدي دة الم ترداد للوح ة لالس ة القابل دير القيم وم المجموعة بتق لالسترداد لذلك األصل، تق

  األصل. 

د ذ وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة الم ة ، عندئ ه الدفتري ل من قيمت ة بأق رة للنقدي
ات االنخفاض  تم إثب ا ، وي ترداد لھ ة لالس ة القابل ى القيم تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إل

  في قيمة األصل في قائمة الدخل الموحدة. 

ى إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة  ة إل درة للنقدي دة الم ة لألصل أو الوح ة الدفتري القيم
ان من  ي ك ة الت ة الدفتري ا عن القيم ي تمت زيادتھ ة الت القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفتري

ي ة ف درة للنقدي ابقة.  المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة الم السنوات الس
  يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة مباشرًة.

  
  المخصصات 

اليف  ابقة وأن تك يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث س
  سداد اإللتزام محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق به.

  
  المبالغ المستحقة الدفعون و الدائن

ا  دم بھ م تق دمت أم ل تلمة سواء ق يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المس
  .فواتير من قبل الموردين
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  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين 
الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي يجنب مخصص لمكافأة نھاية 

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

  الزكاة وضريبة الدخل 
عودية وعل ة الس ة العربي ي المملك دخل ف اة وال لحة الزك ة مص ا ألنظم اة وفق ب مخصص للزك دأ يجن اس مب ى أس

د إجراء وحدة. يتم إجراء تسويات للفروقاتاالستحقاق. يحمل المخصص على قائمة الدخل الم ، إن وجدت، الناتجة عن
  الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط. 

ة الضريبية  اً لألنظم تم احتساب مخصص الضريبة وفق ة السعودية، ي ة العربي ة خارج المملك بالنسبة للشركات التابع
  المتبعة في البلدان التي تعمل فيھا تلك الشركات. 

  

  اإلحتياطي النظامي 
ً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول    المدورة) إلى  من دخل السنة (بعد خصم الخسائر %١٠طبقا

ونظراً للخسائر المتراكمة المتكبدة، فإنه لم يتم  .اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا اإلحتياطي نصف رأس المال
   إجراء مثل ھذا التحويل. إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

  

  إثبات اإليرادات 
  د الخصم المسموح به والمرتجعات.يتم إثبات المبيعات عند تسليم البضائع للعمالء بعد إستبعا  

  
  المصاريف 

   المجموعةتتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبده بشأن توزيع وبيع منتجات   

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

  وتكلفة المبيعات وفق أسس مماثلة.
  

  العمالت األجنبية
ا تم بھ وائم  يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة والعملة التي ي عرض الق

ي  ود المدرجة ف اس البن تم قي ذلك، ي ة، ونتيجة ل ا الوظيفي د عملتھ المالية. تقوم كل شركة تابعة ضمن المجموعة بتحدي

  القوائم المالية لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة.

تم  ي ت امالت الت ة، تحول المع ي وعلى مستوى الشركة التابع ةف ة األجنبي ى العمل األصل بالعمل ةإل بأسعار  ة الوظيفي

العمالت  جلة ب ة المس ات النقدي ل أرصدة الموجودات والمطلوب اد تحوي امالت. ويع ائدة وقت حدوث المع ل الس التحوي

ة  إلى العملة الوظيفية األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي درج كاف اريخ. ت ك الت ي ذل ائدة ف ل الس بأسعار التحوي

  خل الموحدة.فروقات التحويل في قائمة الد

ية للشركة  ة الرئيس ى العمل ة بالخارج إل ة للشركات التابع وائم المالي رجم الق ة الموحدة، تت وائم المالي وعلى مستوى الق

ى أساس  ات، وعل بة للموجودات والمطلوب (اللایر السعودي) بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنس

رة ل لكل فت اح  متوسط أسعار التحوي دا األرب ا ع ة، فيم وق الملكي رادات والمصاريف. تحول عناصر حق بة لإلي بالنس

ة المبقاة وائم المالي ة الق درج التسويات الناتجة عن ترجم د نشوء كل عنصر. ت ائد عن ل الس إذا كانت  ، بسعر التحوي

  ، كبند مستقل ضمن حقوق الملكية.  جوھريه
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  المعلومات القطاعية 
ديم منتجات أو  ال) أو بتق ة (قطاع أعم ديم منتجات أو خدمات معين وم بتق القطاع ھو جزء أساسي من المجموعة، يق

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

  . عن القطاعات األخرى
 

  االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة  - ٤
  بالقيمة العادلة: ، ومسجلة بالدينار األردني، مقيدة ةمتداولأسھم  استثمارات في نتتكون ھذه االستثمارات م  

 ٢٠١٤  
  لایر سعودي

٢٠١٣  
           لایر سعودي

  ٦٫٣٠٦٫٥٦٩  ٩٫٨٢٢٫٦١٣  في بداية السنة 
  -        )٩٫٨٢٢٫٦١٣(  استبعادات خالل السنة 

           ٣٫٥١٦٫٠٤٤  -        يموغير المحققة من إعادة التقصافي التغير في األرباح 

           ٩٫٨٢٢٫٦١٣  -        في نھاية السنة 
  
  المدينون  - ٥

 ٢٠١٤  
  لایر سعودي

٢٠١٣  
           لایر سعودي

  ٥٠٢٫٠٧٥٫٧٠٣  ٤٨٤٫٤١٣٫٧٦٥  مدينون تجاريون    
           )٣٤٫٦٧٩٫٣٦٩(  )٤٥٫٣٣٦٫٠٧٥(  ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  ٤٦٧٫٣٩٦٫٣٣٤  ٤٣٩٫٠٧٧٫٦٩٠           

  ٤٩٫٨٣٥٫٧٦٥  ٥٠٫٢٩٩٫٤٩٠  محتجزات مدينة 
           )٤٨٫٦٤٧٫٢١٠(  )٢٦٫٩٩٤٫٤٧١(  )١٣ناقصا: الجزء غير المتداول (إيضاح 

           ١٫١٨٨٫٥٥٥  ٢٣٫٣٠٥٫٠١٩  الجزء المتداول  –محتجزات مدينة 

  ٤٦٨٫٥٨٤٫٨٨٩  ٤٦٢٫٣٨٢٫٧٠٩           

  
  كانت حركة مخصص انخفاض المدينين التجاريين كاآلتي:   

 ٢٠١٤  
  لایر سعودي

٢٠١٣  
           لایر سعودي

  ٣٠٫٠١٦٫٧١٨  ٣٤٫٦٧٩٫٣٦٩  في بداية السنة 
  ٥٫٧١٩٫٣٠٠  ١٣٫٨٠٠٫٠٠٠  )١٨إضافات خالل السنة (إيضاح 
           )١٫٠٥٦٫٦٤٩(  )٣٫١٤٣٫٢٩٤(  مبالغ مشطوبة خالل السنة

           ٣٤٫٦٧٩٫٣٦٩  ٤٥٫٣٣٦٫٠٧٥  في نھاية السنة

  

  



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

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ١١

  األخرى  المتداولة المصاريف المدفوعة مقدما ًوالموجودات  - ٦
 ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

  ٨٫٥٤٢٫٦٤٣  ٩٫٦٩٧٫٣٢٥  دفعات مقدمة للموردين 
ً   ٤٫٥٢٥٫٠٤١  ٣٫٣٦٧٫٨٩٩  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٣٫٧٤٢٫٠٢١  ٣٫١٠٤٫٤١٢  تأمينات نقدية
  ٥٧٩٫٦٠٦  ٥٧٩٫٦٠٦  تأمين مستحق

           ٢٫٧٥٧٫١٤٥  ٣٫٣٥٥٫٤١١  موجودات متداولة أخرى

  ٢٠٫١٤٦٫٤٥٦  ٢٠٫١٠٤٫٦٥٣           

  المخزون  - ٧
 ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

  ١٠٧٫٤٤٣٫٦٦٠  ١٢٩٫٣٠٦٫٥١٦  مخزون تام الصنع
  ١٠١٫٤٩٨٫٨٨٩  ٧٩٫٥٦١٫٧٣٥  مواد خام ومواد تغليف
  ٣٢٫٩٦٠٫٠٠٣  ٣٥٫٤٢٠٫٥٠٥  مخزون قيد التصنيع

  ١٩٫٠٨٢٫٩١٠  ١٨٫٢٢٥٫٧٦٥  قطع غيار
           ١٩٫٣٠٧٫٤٤٧  ١٢٫٢٠٦٫٩٨٦  بضاعة في الطريق

  ٢٨٠٫٢٩٢٫٩٠٩  ٢٧٤٫٧٢١٫٥٠٧  

           )٢٥٫٤٢٦٫٢١٨(  )٢٠٫٥٦٧٫٤١٧(  ناقصاً: مخصص مخزون بطئ الحركة 

  ٢٥٤٫٨٦٦٫٦٩١  ٢٥٤٫١٥٤٫٠٩٠           

  الحركة على النحو التالي: ئالمخزون بطكانت حركة مخصص 
 ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

  ٣٢٫٢٢٤٫٧٨١  ٢٥٫٤٢٦٫٢١٨  في بداية السنة 
  ٢٫٠٨٨٫٠٠٠  ٦٫١٤١٫٩٨٣  محمل للسنة

           )٨٫٨٨٦٫٥٦٣(  )١١٫٠٠٠٫٧٨٤(  مشطوب خالل السنة 

           ٢٥٫٤٢٦٫٢١٨  ٢٠٫٥٦٧٫٤١٧  في نھاية السنة 

  المعامالت مع الجھات ذات العالقة    - ٨
   - نورد فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجھات ذات العالقة خالل السنة:

  ةــــــــمبلغ المعاملــ  

 طبيعة المعاملة  الجھة ذات العالقة
٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

             لایر سعودي

  ١٫٠٥٧٫٣٣٤  ٢١٦٫١١١  مبيعات   جھات منتسبة 
  ٢٫٢٠٠٫٩٥٢  ٢٫٠٠٨٫٤٣٥  مشتريات  
      

  . ١٥ ذات العالقة مبينة في اإليضاح الجھاتالمبالغ المستحقة إلى 



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

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ١٢

  المتاحة للبيع االستثمارات   -  ٩

  كما يلي: . كانت حركة االستثمارات بالدينار األردنيمقيدة جميعھا ومتداولة،  أوراق مالية في يمثل ھذا البند إستثمارات  

  
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي 

      التكلفة:
  ٦٫٨٥٤٫١١٤  ٦٫٨٥٤٫١١٤  السنة  ونھاية في بداية 

           -        )٢٫٠٠٨٫٩٥٢(  السنة   استبعادات خالل

  ٦٫٨٥٤٫١١٤  ٤٫٨٤٥٫١٦٢           
      الخسائر غير المحققة:

  )٣٫١٤٨٫٣٤٣(  )١٫٠٨٢٫٢٩٤(  في بداية السنة  
           ٢٫٠٦٦٫٠٤٩  ١٤٣٫٤٥٧  صافي الحركة خالل السنة 

           )١٫٠٨٢٫٢٩٤(  )٩٣٨٫٨٣٧(  في نھاية السنة (*)

           ٥٫٧٧١٫٨٢٠  ٣٫٩٠٦٫٣٢٥  صافي القيمة الدفترية  
     

 حصةفي قائمة المركز المالي الموحدة  المفصح عنھات المتاحة للبيع اتمثل الخسائر غير المحققة من اإلستثمار  )*(
ً في المجموعة  : ٢٠١٣لایر سعودي ( ٣٤٠٫٦٩٠ البالغةحقوق األقلية  حصةالخسائر غير المحققة ناقصا
  لایر سعودي). ٤١٣٫٨٣٨

  
  في الشركة الزميلة االستثمار  - ١٠

  ٢٠١٤  
  لایر سعودي

٢٠١٣  
           لایر سعودي

  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  في بداية السنة 
           -      )١٠٫٦١٣٫٠٠٠(  محول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات (*)

           ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  -        في نھاية السنة 

في مبنى جديد في األردن  طابقحصتھا في الشركة الزميلة مقابل  تحويلب، قامت الشركة ٢٠١٤ العام خالل  (*)
(إيضاح  عليه، تم تحويل المبلغ إلى الممتلكات واآلالت والمعداتووالذي سيتم استخدامه من قبل المجموعة. 

١١.(  
  



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

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ١٣

  والمعدات    واآلالت الممتلكات  - ١١

   -إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب اإلستھالك ھي كما يلي :  

  سنوات  ١٠إلى٤ ت والمعدات المكتبيةاألثاث والتركيبا سنة٢٥إلى١٠ المباني
  سنوات  ١٠إلى٤ السيارات سنة ١٥إلى٤ اآلالت والمعدات

  

  اآلالت والمعدات  (*) مبانيال  يضاراأل  
 والتركيباتاألثاث 

  السيارات    والمعدات المكتبية
رأسمالية العمال األ

  تحت التنفيذ
  اإلجمــالي 
٢٠١٤  

  اإلجمــالي
٢٠١٣  

                         لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

                  التكلفة: 
  ٩٤٢٫٣٧٩٫٠١٠  ٩٣٦٫٢٠٨٫٩٨٥  ١٫٣٢٨٫٦٨٩  ١٦٫٣٦٢٫٧٠٣  ٢٤٫١٦١٫٤٩٤  ٦٣٩٫٣٢١٫١٢٢  ٢٣٥٫٨٧٥٫٢٤٧  ١٩٫١٥٩٫٧٣٠  في بداية السنة 

  ٢١٫٩٨٨٫٥١٢  ٩٫٥٤٧٫٣٤٩  ٤٫٨٢٤٫٤٣٩  ٣١١٫٠٩٦  ٥٣٠٫٤٩٠  ٣٫٦٣٧٫٦٢٠  ٢٤٣٫٧٠٤  -         لإلضافات 
  -        ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  -         -         -         -         ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  -         )١٠(إيضاح تحويالت 

  -        -         )١٫٣٨٤٫٠٨٥(  -         -         ١٫٣٨٤٫٠٨٥  -         -         محول من أعمال تحت التنفيذ 
                         )٢٨٫١٥٨٫٥٣٧(  )٤٫٤٧٩٫٦٦٧(  -         )١٫٥٨٧٫٢٨٦(  )٢٧٧٫١٩٧(  )٢٫٦١٥٫١٨٤(  -         -         لإلستبعادات

                         ٩٣٦٫٢٠٨٫٩٨٥  ٩٥١٫٨٨٩٫٦٦٧  ٤٫٧٦٩٫٠٤٣  ١٥٫٠٨٦٫٥١٣  ٢٤٫٤١٤٫٧٨٧  ٦٤١٫٧٢٧٫٦٤٣  ٢٤٦٫٧٣١٫٩٥١  ١٩٫١٥٩٫٧٣٠  في نھاية السنة 

                  اإلستھالك: 
  ٣٤٨٫٢٦١٫٠٨٤  ٣٩٠٫٢٣١٫٢٥١  -        ١٤٫٤٨٤٫٥٣٤  ١٩٫٦٥٨٫٦٨٩  ٢٨٤٫١٩٦٫٣٠٨  ٧١٫٨٩١٫٧٢٠  -         في بداية السنة 
  ٤٢٫٧٩١٫٠٨٤  ٤١٫٦٠٣٫٥٤٦  -        ٨٠٥٫٣٧٤  ١٫٢٦٨٫٧٤١  ٢٨٫٣٦١٫٩٠١  ١١٫١٦٧٫٥٣٠  -         المحمل للسنة  
                         )٨٢٠٫٩١٧(  )٢٫٥٧٢٫٠٥٥(  -        )١٫٥٨٧٫٢٧٢(  )٢٧٧٫١٤٢(  )٧٠٧٫٦٤١(  -         -         لإلستبعادات

                         ٣٩٠٫٢٣١٫٢٥١  ٤٢٩٫٢٦٢٫٧٤٢  -        ١٣٫٧٠٢٫٦٣٦  ٢٠٫٦٥٠٫٢٨٨  ٣١١٫٨٥٠٫٥٦٨  ٨٣٫٠٥٩٫٢٥٠  -         في نھاية السنة

                  صافي القيمة الدفترية: 
                         ٥٢٢٫٦٢٦٫٩٢٥  ٤٫٧٦٩٫٠٤٣  ١٫٣٨٣٫٨٧٧  ٣٫٧٦٤٫٤٩٩  ٣٢٩٫٨٧٧٫٠٧٥  ١٦٣٫٦٧٢٫٧٠١  ١٩٫١٥٩٫٧٣٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

                       ٥٤٥٫٩٧٧٫٧٣٤    ١٫٣٢٨٫٦٨٩  ١٫٨٧٨٫١٦٩  ٤٫٥٠٢٫٨٠٥  ٣٥٥٫١٢٤٫٨١٤  ١٦٣٫٩٨٣٫٥٢٧  ١٩٫١٥٩٫٧٣٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
            

ةعلى أرض مستأجرة من مقام  مليون لایر سعودي) ٥١: ٠٢٠١٣(مليون لایر سعودي  ٤٧ قدرھا مصنع بصافي قيمة دفتريةمباني المباني، تتضمن   (*) للمدن  السعودية الھيئ
  ) ويتم تجديد ھذا العقد بناء على رغبة الشركة. ٢٠١٧نوفمبر  ٢٥ھـ (الموافق ١٤٣٩ ربيع األول ٧في  اإليجار بإيجار رمزي. تنتھي فترة الصناعية ومناطق التقنية

لصناعية السعودي ضماناً اصندوق التنمية لمليون لایر سعودي)  ١٣٨: ٢٠١٣(مليون لایر سعودي  ١٢٧قدرھا  بصافي قيمة دفترية والمعدات واآلالت الممتلكات تم رھن
  ).١٤للقروض (إيضاح 

  



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

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
١٤

  تتمة  -الممتلكات واآلالت والمعدات   - ١١

  لسنة على النحو التالي: لحمل قسط االستھالك 
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٣٧٫٠٠٧٫٩٥٦  ٣٤٫٨٠٨٫٦٧٠  تكلفة المبيعات 
  ٤٫٣١٢٫١٦٧  ٥٫٤٥٠٫٢٥٧  تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة 

           ١٫٤٧٠٫٩٦١  ١٫٣٤٤٫٦١٩  )١٩المصاريف العمومية واإلدارية (إيضاح 

  ٤٢٫٧٩١٫٠٨٤  ٤١٫٦٠٣٫٥٤٦           

  
  الموجودات غير الملموسة  - ١٢

  :على النحو التالي الموجودات غير الملموسةحركة كانت 
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢٫٥٢١٫٨٩٢  ٧٫٠٤٦٫١٨٦  في بداية السنة 
  ٦٫٨١٢٫٦١١  ٦٫٧٦٤٫٣٨٩  إضافات خالل السنة 

           )٢٫٢٨٨٫٣١٧(  )٢٫٥٩٢٫٢٠٩(  إطفاء خالل السنة 

           ٧٫٠٤٦٫١٨٦  ١١٫٢١٨٫٣٦٦  في نھاية السنة

 
  األخرى غير المتداولةالموجودات   - ١٣

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٤٨٫٦٤٧٫٢١٠  ٢٦٫٩٩٤٫٤٧١  )٥(إيضاح  غير متداولقسط  –محتجزات مدينة 
           ١٫٣٣١٫١٨٣  ١٫٣٣١٫١٨٣  صندوق الموظفين

  ٤٩٫٩٧٨٫٣٩٣  ٢٨٫٣٢٥٫٦٥٤           

 
  



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

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
١٥

  قروض ألجلالدائنة والبنوك ال  -١٤
  ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

      :أ)( ةمتداول
  ٤٤٫٠٨٥٫٣٧٦  ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠  قروض مرابحة 

           ٨٧٫٠٦٨٫٢٣٧  ٨٣٫٥٩٣٫٧٠٦  قروض قصيرة األجل وحسابات مكشوفة لدى البنوك 

  ١٣١٫١٥٣٫٦١٣  ١٥٨٫٥٩٣٫٧٠٦  
           ١٠٥٫٢٢٩٫٥٣٣  ١٥٧٫٤٧٥٫٩٢٣  القسط المتداول من القروض ألجل 

  ٢٣٦٫٣٨٣٫١٤٦  ٣١٦٫٠٦٩٫٦٢٩           

      غير متداولة (ب):
           ٤٣٨٫٦٦٠٫٢٠١  ٣٣٥٫٢٤٨٫٤٢٢  قروض ألجل

  ٦٧٥٫٠٤٣٫٣٤٧  ٦٥١٫٣١٨٫٠٥١           

م بمع بنوك تجارية محلية مختلفة والتي تقوم  اتفاقيات تمويل مرابحة أبرمت الشركة  أ)( شراء سلع نيابة عن الشركة ث
ل الشركة.  ١٢فترة ئتمانية مقدمة حدھا األقصى حدود ايعاد بيعھا للشركة بموجب  اريخ الشراء من قب شھر من ت

  .من الشركة بالكامل بسندات ألمر موقعة تسھيالت المرابحة تسھيالتإن 

م إ ن القروض قصيرة األجل التي حصلت عليھا إحدى الشركات التابعة مضمونة بضمان من الشركة نفسھا، وت
  التسھيالت االتئمانية لتمويل أعمالھا.الحصول على ھذه 

ى عشر    (ب) رة اإلثن تحقة خالل فت تم الحصول على قروض ألجل لتمويل أعمال المجموعة. تم إظھار األقساط المس
  شھراً القادمة كمطلوبات متداولة. 

ة ٢٠١٣خالل عام   ٦٤، قامت الشركات التابعة في األردن بإعادة جدولة جزء من القروض قصيرة األجل البالغ
عودي  ون لایر س ة األجل. إملي روض طويل ى ق ة إل ركة التابع ل الخاصة بالش ة األج روض طويل  مضمونهن الق

ي  ا ف ة األجل كم غ  ٢٠١٤مبر ديس ٣١بضمان من تلك الشركة التابعة. بلغ الرصيد القائم من القروض طويل مبل
  مليون لایر سعودي). ٢٢٣: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ١٦١٫٦

ة الصناعية السعودي،  ددة من صندوق التنمي باإلضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على قروض طويلة األجل متع
ات وآالت ومع رھن ممتلك ركة (إيضاح ومضمونة ب داد١١دات الش تم س روض ). ي ذه الق اط نصف  ھ ى أقس عل

ي  داد ف ا الس تحق آخرھ نوية، ويس وال ١٥س ق ١٤٤٠ ش ـ (المواف و ١٥ھ روض ٢٠١٩يوني ات الق نص اتفاقي ). ت
دد من المصاريف  قفا مح ة و س بعض النسب المالي ين ل ى مستوى مع ى ضرورة المحافظة عل ة األجل عل طويل

ة الرأسمالية. بموجب شروط اتفاقيات القروض، يحق للجھة المقرضه طلب ا ي حال لسداد الفوري لھذه القروض ف
  عدم الوفاء بھذه التعھدات. 

ل روض ألج ة وق ھيالت بنكي ى تس م الحصول عل ر  إضافية ت ندات ألم ي مضمونة بس ة وھ ة متنوع ات مالي ن مؤسس م
ذه التسھيالت  دات. تحمل ھ ات واآلالت والمع ود الممتلك رھن بعض بن ع وب ة للبي تثمارات متاح تركة واس وضمانات مش

  والقروض تكاليف اقتراض وفقاً لألسعار التجارية السائدة.
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١٦

  تتمة  -البنوك الدائنة والقروض ألجل   -١٤

ا ٢٠١٣ديسمبر  ٣١منتھية في خالل السنة ال ي تتعامل معھ وك الت ، وقعت الشركة اتفاقية إعادة ھيكلة (االتفاقية)، مع البن
  حالياً إلعادة ھيكلة قروضھا قصيرة األجل. 

ات  روضتتضمن اتفاقي ة  الق تفادة المالي الي واإلس ع الم ين لمؤشرات الرف توى مع ى مس ة عل دات بضرورة المحافظ تعھ
د األ ة والح وق الملكي ى حق دين إل الي ال بة إجم ن ونس ة م ذمم المدين د األقصى لل ة والح ودات الملموس ى لصافي الموج دن

دم ، يحق للبنوك مطالبة الشركة بالسداالتفاقيات الجھات ذات العالقة. وبموجب ھذه ة ع ذه القروض في حال وري لھ اد الف
د دات. التقي ن التعھ أي م اريخ  ب مبر  ٣١وبت دات، ٢٠١٤ديس بعض التعھ ة ب ركة ملتزم ن الش م تك ت، ل ه قام إدارة  وعلي

  تقديم طلب إلى البنوك إلعفائھا من ھذه التعھدات. بالشركة 

ر  ة غي ھيالت بنكي ة تس دى المجموع تغلهل درھا  مس عودي ٣٦٫٤ق ون لایر س ي  ملي ا ف مبر  ٣١كم : ٢٠١٣( ٢٠١٤ديس
ى شكل  ٧٥٫١ ك عل ة السعودية وذل ة العربي مرابحات  تسھيالتمليون لایر سعودي) من بنوك تجارية محلية في المملك

  وسحب على المكشوف وتسھيالت إئتمانية أخرى. تستحق عمولة على ھذه التسھيالت بمعدالت مختلفة.

وك ٤٠: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٥٧٫٣بمبلغ  مستغلهلدى المجموعة تسھيالت بنكية غير  مليون لایر سعودي) من بن
ة  ى المكشوف وخطوط ائتماني تجارية محلية في األردن واإلمارات العربية المتحدة وذلك على شكل قروض وسحب عل

  أخرى. تستحق عمولة على ھذه التسھيالت بمعدالت مختلفة. 

  
  األخرى   المتداولة المصاريف المستحقة والمطلوبات  - ١٥

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي 

  ٢٠٫٠١٥٫٧٠٥  ٢١٫٣٢٥٫٣٦٣  مصاريف مستحقة الدفع 
  ١١٫١٥٣٫٢٠١  ١٧٫٨٢٩٫٠٦٩  )١٦زكاة مستحقة (إيضاح 
  ١٣٫٧٢٧٫٦٧٦  ١١٫٩٩٩٫٢٢٣  دفعات مقدمة من عمالء

  ٣٫٥٣٣٫٠٩٦  ٢٫٠٤٣٫٢٢٤  )٨(إيضاح  منتسبةمبالغ مستحقة إلى جھات 
           ٨٫٨٠٦٫٠٣٨  ١٢٫١٥٢٫٦٣٣  مطلوبات متداولة أخرى 

  ٥٧٫٢٣٥٫٧١٦  ٦٥٫٣٤٩٫٥١٢   
 

        

  الزكاة وضريبة الدخل    -١٦

      .لایر سعودي) من مخصص السنة الحالية ٦٫٩٩٩٫٩٩٦: ٢٠١٣لایر سعودي ( ٩٫٩٠٠٫٠٠٠للسنة وقدرھا  المحملةتتكون الزكاة 
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١٧

  تتمة    –الزكاة وضريبة الدخل   -١٦

  كما يلي: خالل السنة حركة مخصص الزكاةكانت 
 ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

  ٥٫٤١٠٫٤٠٠  ١١٫١٥٣٫٢٠١   في بداية السنة 
  ٦٫٩٩٩٫٩٩٦  ٩٫٩٠٠٫٠٠٠   مجنب خالل السنة 
           )١٫٢٥٧٫١٩٥(  )٣٫٢٢٤٫١٣٢(  مدفوع خالل السنة

           ١١٫١٥٣٫٢٠١  ١٧٫٨٢٩٫٠٦٩  في نھاية السنة

ي  ة ف نة المنتھي ى الس ة حت ا الزكوي ركة إقراراتھ دمت الش مبر  ٣١ق وط ٢٠١٣ديس تلمت الرب ن  واس ة م ة النھائي الزكوي
  .٢٠٠٧ديسمبر  ٣١مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھية في 

دخل خالل األعوام  م يجنب مخصص لضريبة ال ة، ل و  ٢٠١٤ونظراً للخسائر المتكبدة من قبل الشركات التابعة األجنبي
٢٠١٣ .  

  
  رأس المال  -١٧

ة  ٦٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون سھم كما في  ٦٠يتكون رأس مال الشركة من  ون سھم)، قيم ملي
  لایر سعودي.  ١٠كل سھم 

ي  د ف ة المنعق ر العادي ة غي ة العمومي اع الجمعي ي إجتم اھمون ف ق المس وال  ٢٠واف ق ١٤٣٤ش ـ (المواف أغسطس  ٢٧ھ
مال الشركة من بمجلس إدارة الشركة  توصية) على ٢٠١٣ ادة رأس ى  ٤٠٠زي ون لایر سعودي إل ون لایر  ٦٠٠ملي ملي

  مليون لایر سعودي.  ٢٠٠بقيمة  اولوية حقوقإصدار اسھم سعودي وذلك من خالل 

ت من وإستلمت المتحصال إصدار اسھم حقوق اولويةعملية  الشركة أكملت، ٢٠١٣ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
ةھذه العملية. تم تحميل التكاليف المتعلقة  وق اولوي درھا  بإصدار اسھم حق ى  ٩٫٠٣٥٫٧٦١وق ائر لایر سعودي عل الخس

  .المتراكمة
  

  مصاريف البيع التوزيع   - ١٨
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٣٫١٢١٫٨٣١  ١٤٫٠٢٦٫٨٠٢  رواتب وما في حكمھا 
  ٥٫٧١٩٫٣٠٠  ١٣٫٨٠٠٫٠٠٠  )٥مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا (إيضاح 

  ٥٫٢١١٫٨٦٥  ٥٫٣٤١٫٢٧٧  شحن
  ٥٫٨٤٢٫١١٥  ٣٫٤١٤٫٥٤٩  دعاية وترويج

  ٩٥٧٫٦٩٤  ١٫٠٢٣٫٠٢١  سفر
  ٥٩٥٫٧٠٩  ٥٧١٫٩٢١  إيجار

           ٣٫٦٠٨٫٠٩٠  ٣٫٦٩٣٫٥٩٣  أخرى 

  ٣٥٫٠٥٦٫٦٠٤  ٤١٫٨٧١٫١٦٣           
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١٨

  المصاريف العمومية واإلدارية   - ١٩
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢٥٫٨٧٦٫٤٦٨  ٢٤٫١٥٨٫٦٤٠  رواتب وما في حكمھا  
  ٢٫٧٩١٫٣٧٦  ٢٫١٢٠٫٩٣٥  أتعاب إستشارية ومھنية 

  ١٫٢٠٠٫٨٩٢  ١٫٨٧٩٫١٦٣  إصالح وصيانة 
  ٨٦٧٫٤٦٨  ١٫٣٧٩٫٨٠١  سفر

  ١٫٤٧٠٫٩٦١  ١٫٣٤٤٫٦١٩  )١١إستھالك (إيضاح 
  ٩٤٨٫٣٠١  ١٫١٨٨٫٧٨٨  منافع عامة 

           ٣٫٢٨٢٫٠٣٤  ٣٫٥٩٧٫١٥٥  أخرى 

  ٣٦٫٤٣٧٫٥٠٠  ٣٥٫٦٦٩٫١٠١           

 
  اإليرادات األخرى، صافي  (المصاريف)   - ٢٠

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  -        )٢٫٣٠٧٫٦٨٧(  رسوم رھن إلعادة ھيكلة القروض
  ١٢٫٧٢٥٫٦١٥  ١٤٧٫١٦٨  ومعداتأرباح بيع ممتلكات وآالت 

  -        ٦٩٫٣٨٦  أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع 
           )٦٩٠٫٠٣٦(  ١٩٣٫٨٧٠   متنوعة

  )١٢٫٠٣٥٫٥٧٩  )١٫٨٩٧٫٢٦٣           

  
  السھم(خسارة) ربح   - ٢١

دخل المتعلق السھم  (خسارة) ربحساب تحاتم  اتبال ية من العملي ارة) وصافي  الرئيس نةدخل (خس يم  الس ك بتقس وذل

ية من العملياتالدخل  ارة) صافي و الرئيس نةدخل (خس والي، ، الس ى الت ى عل الغ األسھم المصدرة  عددعل  ٦٠والب

  .٢٠١٤ديسمبر ٣١في كما مليون سھم 
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١٩

  حقوق األقلية    - ٢٢

  كانت الحركة في حقوق األقلية على النحو التالي:  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٣٫٩٥٩٫٣٢٠  ١٫٢٦٢٫٠٨٨  في بداية السنة 
  )١٣٫٧٥٠٫٩٣١(  )١٧٫٩٥٤٫٢٨٣(  خسائر الشركات التابعة خالل السنة صافي الحصة في 

           ١٫٠٥٣٫٦٩٩  ٧٣٫١٤٩  حركات أخرى 

           ١٫٢٦٢٫٠٨٨  )١٦٫٦١٩٫٠٤٦(  في نھاية السنة

  
  االلتزامات المحتملة التعھدات و  - ٢٣

داتيوجد لدى المجموعة  ي  تعھ ا ف مالية كم غ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١رأس ون لایر سعودي ( ١٨بمبل  ١٧٫٢: ٢٠١٣ملي

  مليون لایر سعودي).

لغ إجمــالي بأصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نيابًة عنھا، ضمانات بنكية بم، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما 

  ل دورة أعمالھا العادية. مليون لایر سعودي) وذلك خال ١٩٩: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ١٩٩قدره 
  
  اإليجارات التشغيلية   - ٢٤

ب، والمعارض والمستودعات تتعلق بتشغيلية قابلة للتجديد  ايجارات عدة عقود المجموعةلدى  وظفين، والمكات سكن الم

ي ول ة ف نة المنتھي دة خالل الس نة وعشرة سنوات. بلغت مصاريف اإليجار المتكب ين س  ٣١فترات مختلفة تتراوح ما ب

  مليون لایر سعودي). ٢٫٣: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٢٫٤ اإليجاراتعقود بموجب  ٢٠١٤ديسمبر 
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٢٠

 لمعلومات القطاعية  ا  -٢٥
فيما يلي ، التي يتم رفع التقارير بشأنھابمثابة القطاعات خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر  من المجموعةتعمل 

  :قطاعات المجموعة

 - األعمال التي قامت بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)تمثل   :المملكة العربية السعودية
  .السعوديةالمملكة العربية 

 –األعمال التي قامت بھا شركتي شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة تمثل   :المملكة األردنية الھاشمية
ً ب(المعروفة  مسك للجھد العالي والمتوسطوشركة  األردن مسك فوجيكورا شركة سابقا
    .)"للكابالت

رأس الخيمة (شركة ذات مسئولية  –مسك شركة بھا  تقاماألعمال التي تمثل   :اإلمارات العربية المتحدة
  محدودة).

 ً وإجمالي ، وإجمالي اإليرادات ٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمبر ٣١إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في ب فيما يلي بيانا
  لكل قطاع من القطاعات أعاله: ينالتاريخ ھذينفي  تينالمنتھي تينللسنالدخل  )الخسارة(وصافي الربح 

  
      القطــــــاع   

   
المملكة العربية 

   السعودية
األردنية  المملكة

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   تسوياتال   المتحدة
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  ٨٥٨٫٤٧٧٫١٤٥    )٢٧١٫٥١٥٫١٨٩(    ١٦٤٫٢٣٦٫١٣٨    ١٧٩٫٤٧٨٫٨٧٥    ٧٨٦٫٢٧٧٫٣٢١   المبيعات

  ١٠٦٫٤٥١٫١٣٩    -          ١٤٫٧٩٦٫١٦٣    ٧٫٣٦٤٫٣٣١    ٨٤٫٢٩٠٫٦٤٥   إجمالي الربح 

  )٢٣٫٠٧٢٫٤٩٢(    ٤٧٫٧٦٠٫٥٦٨    ١٫٨٤٢٫٩٠١    )٤٩٫٦٠٣٫٤٧٦(    )٢٣٫٠٧٢٫٤٨٥(   الدخل )الخسارة(صافي 

  ١٫٣٢٩٫٠٠٧٫٤٩٧    )٤١٥٫٢٤٧٫٨١٨(    ٤٠٠٫٨١٢٫١٨٨    ٤٠٤٫٢٥٤٫٩٦٤    ٩٣٩٫١٨٨٫١٦٣   إجمالي الموجودات

  ٨٦٤٫٧٠٩٫٥٠٨    )١١٧٫٣٢٧٫٧٧٣(    ١٣١٫٢٦١٫٤٥٢    ٣٩٢٫٥٠٤٫٧٠٦    ٤٥٨٫٢٧١٫١٢٣   إجمالي المطلوبات

  
      القطــــــاع   

   
المملكة العربية 

   السعودية
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   تسوياتال   المتحدة
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ٩٣٠٫٧٣٠٫٩٢٢    )٢٤١٫٩٣٣٫٩٤٣(    ١٧١٫٥٨٢٫٢٥٦    ٢٤٢٫٤٠٠٫٨٢٦    ٧٥٨٫٦٨١٫٧٨٣   المبيعات

  ١٤٥٫٩٠٣٫٧٣٣    -        ٢٢٫٨٧١٫٠٩٩    ١٥٫١٢٢٫٥٠٥    ١٠٧٫٩١٠٫١٢٩   إجمالي الربح 

  ٣٠٫٤٠١٫٤٧٧    ٣٠٫٣١٢٫١٧٨    ٩٫٨٩١٫١٥٤    )٤٠٫٢٠٣٫٣٤١(    ٣٠٫٤٠١٫٤٨٦   صافي الدخل (الخسارة)

  ١٫٤٠٠٫٤٦٠٫٧٦٦    )٣٩٢٫٨٧٧٫١٢٦(    ٣٧٣٫٣٥٧٫٧٧٧    ٤٥١٫٠٥١٫٠٩٢    ٩٦٨٫٩٢٩٫٠٢٣   إجمالي الموجودات

  ٨٩٥٫٢٧٩٫٤٦٠    )١٠٣٫٣٤٣٫٥٩٤(    ١٤٣٫٧٧٢٫٤٤٦    ٣٨٩٫٨٤٠٫٨٠٨    ٤٦٥٫٠٠٩٫٨٠٠   إجمالي المطلوبات

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   -٢٦

غبة في ذلك ابين أطراف رالقيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما 
 نيوالمدين من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق بالمجموعةوط تعامل عادل. تتكون الموجودات المالية روبش

ن يوالدائنوالقروض ألجل الدائنة البنوك من  المالية واالستثمارات في األوراق المالية، بينما تتكون المطلوبات
  . المطلوبات األخرىبعض والمصاريف المستحقة الدفع و

  إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفترية. 
   



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
٢١

  إدارة المخاطر   -٢٧

  مخاطر أسعار العموالت 
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت   

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

  
  مخاطر اإلئتمان

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.   
وذلك بوضع سقف إئتمان لكل  باألطراف األخرىبإدارة مخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة تقوم المجموعة 

، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. وبتاريخ قائمة المركز المالي، لم تحدد اإلدارة أية تركيزات ھامة في مخاطر طرف
  اإلئتمان.

  
  مخاطر العمالت 

تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن   
تستخدم المجموعة عمالت أجنبية  تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادية.

عمالت  طرلمخا المجموعة ال تتعرض واليورو.والدينار األردني  اإلماراتيالدرھم و األمريكيوخاصة الدوالر 
العمالت األخرى ال تمثل األرصدة بوأن  ،األمريكيمثبت مقابل الدوالر  السعودياللایر ألن سعر صرف ھامة 

  . ھامةمخاطر عمالت 
  

  مخاطر السيولة 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات   

تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم المالية. 
  .المجموعة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسھيالت البنكية

  
  المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات    - ٢٨

  المشكوك في تحصيلھاالذمم المدينة   
تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة  يتم إجراء  

لكل مبلغ من المبالغ الھامة، يتم إجراء ھذا التقدير على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر ھامة 
 بشكل جماعي، ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بمفردھا ولكنھا متأخرة السداد، فانه يتم تقديرھا

  بناءاً على معدالت التحصيل السابقة.

ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٥٠٧٫٧١٨٫٧٨٤بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي أرصدة المدينين التجاريين   
لایر سعودي  ٤٥٫٣٣٦٫٠٧٥لایر سعودي)، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلھا  ٥٠٣٫٢٦٤٫٢٥٨: ٢٠١٣

سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعالً في الفترات  .لایر سعودي) ٣٤٫٦٧٩٫٣٦٩: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(
  المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.

  إنخفاض قيمة البضاعة  

قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيھما أقل. وعندما تصبح البضاعة   
تقدير لصافي القيمة البيعية لھا. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده. بالنسبة 
للمبالغ غير الھامة بمفردھا ولكنھا تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرھا بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب 

  ا أو درجة تقادمھا على أساس أسعار البيع التاريخية.نوع البضاعة وعمرھ
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٢٢

   تتمة - المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات   - ٢٨

  تتمة - إنخفاض قيمة البضاعة  

 ٢٨٠٫٢٩٢٫٩٠٩: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٢٧٤٫٧٢١٫٥٠٧بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي البضاعة   
: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٢٠٫٥٦٧٫٤١٧مليون لایر سعودي) ومخصص البضاعة القديمة والمتقادمة 

مليون لایر سعودي). سيتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحققة فعالً في الفترات المستقبلية والمبالغ  ٢٥٫٤٢٦٫٢١٨
  المتوقعة في قائمة الدخل.

  األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات   

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض االستھالك. يتم تحديد ھذا التقدير بعد   
األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستھالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية سنوياً، 

  ي في حالة إعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.وسيتم تعديل قسط االستھالك المستقبل
  

 اعتماد القوائم المالية الموحدة   - ٢٩
  .٢٠١٥فبراير  ٢٤تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

  

 أرقام المقارنة  -٣٠

  الحالية. في السنةت الحسابا عرضشى مع السابقة كي تتما للسنةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 

  

  


