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  ٥

 النشاطات  -١
اض،  ي الري إن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) (الشركة)، ھي شركة مساھمة سعودية مسجلة ف

م  اريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢المملكة العربية السعودية، بالسجل التجاري رق ى  ١٠بت ادى األول ـ (الموافق ١٤١٣جم  ٤ھ
  ). ١٩٩٢نوفمبر 

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

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 ب وك ابالت حاس الك وك ة وأس دات الداخلي ة للتمدي ھاتفي

  حكم. والت
  

  فيما يلي الشركات التابعة المتضمنة في القوائم المالية األولية الموحدة:

  الشركة التابعة 
  نسبة الملكية %  

  بلد التأسيس
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

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

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

  أسس التوحيد   - ٢
ا  ة لھ ال الشركة والشركات التابع ائج أعم ات ونت ى موجودات ومطلوب ة الموحدة عل تشتمل ھذه القوائم المالية األولي

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

ل األجل تثماراً طوي ر مباشر، اس ا المجموعة، بشكل مباشر أو غي د عن  الشركة التابعة ھي تلك التي تمتلك فيھ يزي
ة من  %٥٠ د الشركة التابع تم توحي من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت، أو تمارس عليھا سيطرة عملية. ي

ى حين التوقف عن  ى تلك الشركات، وإل ة عل ة فعال ه المجموعة من ممارسة سيطرة إداري تمكن في ذي ت التاريخ ال
جھا كبند مستقل ضمن حقوق المساھمين في قائمة المركز ممارسة مثل ھذه السيطرة. تم إحتساب حقوق األقلية وإدرا

ة  امالت الھام ة األرصدة والمع المالي األولية الموحدة وكبند مستقل ضمن قائمة الدخل األولية الموحدة. تم حذف كاف
  المتداخلة بين شركات المجموعة عند توحيد ھذه القوائم المالية األولية الموحدة.

  

 المحاسبية ملخص ألھم السياسات   - ٣
ة السعودية  ة الصادر عن الھيئ ة األولي ارير المالي ار التق اً لمعي ة وفق دة المرفق ة الموح ة األولي وائم المالي داد الق م إع ت
للمحاسبين القانونيين. إن السياسات المحاسبية الھامة المتبعة في إعداد القوائم المالية األولية الموحدة، تتماشى مع تلك 

  . ٢٠١٣ديسمبر  ٣١م المالية السنوية الموحدة للسنة المنتھية في المتبعة في القوائ
  

ة السنوية الموحدة  وائم المالي يجب ان تقرأ القوائم المالية األولية الموحدة واإليضاحات المرفقة جنباً إلى جنب مع الق
  .٢٠١٣ديسمبر  ٣١واإليضاحات المتعلقة بھا للسنة المنتھية في 
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  نورد فيما يلي ملخصاً بأھم السياسات المحاسبية المتبعة من قبل المجموعة:
  

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

  واإلستثمارات المتاحة للبيع، حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة.    
  

  استخدام التقديرات
ديرات  تخدام التق ا، اس ارف عليھ بية المتع ايير المحاس اً للمع دة، طبق ة الموح ة األولي وائم المالي داد الق ب إع يتطل

ات ودات والمطلوب ى أرصدة الموج ؤثر عل ي ت ات  واالفتراضات الت ودات والمطلوب المسجلة، واإلفصاح عن الموج
ا خالل  رادات والمصاريف المصرح عنھ الغ اإلي ى مب دة، باإلضافة إل ة الموح ة األولي وائم المالي اريخ الق ة بت المحتمل
ا إن النت ة، ف ات الجاري ة اإلدارة لألحداث والعملي اً لمعرف ام وفق ئج الفترة. وبالرغم من أن إعداد ھذه التقديرات واألحك

  الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات.
  

  المدينون
تم إجراء  الغ مشكوك في تحصيلھا. ي ة مب اء أي واتير األصلية ناقصاً المخصص لق الغ الف دينين بمب تظھر أرصدة الم

  .تقدير للذمم المشكوك في تحصيلھا عندما يعتبر تحصيلھا أمراً مشكوكاً فيه . تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا
  

  المخزون
ة المتوسط  ى أساس طريق ام الصنع عل ة المخزون ت ل. تحدد تكلف يظھر المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية، أيھما أق
المرجح، وتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المصاريف غير المباشرة. كما تحدد تكلفة باقي أنواع 

  المتوسط المرجح.المخزون األخرى على أساس طريقة 
  

  االستثمارات
  اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة

ا،  اجرة بھ ة، مشتراه ألغراض المت ة متداول تثمارات في أوراق مالي اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة، ھي إس
ة الناتجة عن التغير في تقيد بالقيمة العادلة، وتدرج ضمن الموجودات المتداولة. تدرج األرباح أو الخسائر غير المحقق

  القيمة السوقية في قائمة الدخل األولية الموحدة.
  

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

اك ان ھن ة، إال إذا ك ر المتداول درج ضمن الموجودات غي اح أو  وت درج األرب ة. ت ة الالحق نة المالي ي الس ا ف ة لبيعھ ني
د من  تثمارات أو التأك ك االس ات تل تم التوقف عن إثب الخسائر غير المحققة كبند مستقل في حقوق المساھمين، حتى ي

  إنخفاض قيمتھا.
  

ا ى أس بة، تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حالة وجود سوق مالي نشط أو عل ة مناس ة بديل س طريق
ى  ا عل تم المحاسبة عنھ ه ي اه، فإن تثمارات المقتن ع جزء من اإلس وإال، تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. وفي حالة بي

  أساس المتوسط المرجح.
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  تتمة  –االستثمارات 
  اإلستثمار في الشركة الزميلة

ي    تثمارات ف بة اإلس تم محاس يطرة. ي يس س اً ول أثيراً ھام ا ت ة عليھ ارس المجموع ي تم ك الت ة ھي تل ركة الزميل الش
الشركات الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، تحمل اإلستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي األولية 

ى ي تطرأ عل رات الت داً التغي د  الموحدة بالتكلفة زائ ا بع ة لم حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميل
  الشراء. تعكس قائمة الدخل األولية الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة.

  
   الممتلكات واآلالت والمعدات

راكم واإلنخفاض في القيم تظھر الممتلكات واآلالت   ال والمعدات بالتكلفة ناقصاً اإلستھالك المت ة. األراضي واألعم
والمعدات األخرى  اإلنشائية تحت التنفيذ ال تستھلك. تستھلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات واآلالت

  بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.
  
ى  والمعدات يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت   رات في الظروف إل دما تشير األحداث أو التغي وذلك عن

ة  ة القابل ن القيم ة ع ة الدفتري ادة القيم دليل وزي ذا ال ل ھ ود مث ة وج ي حال ة. وف ة الدفتري ترداد القيم ة إس دم إمكاني ع
ة ا ى للقيم ة األعل ل القيم ة ناقصاً لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد لھا والتي تمث لعادل

  تكاليف البيع والقيمة الحالية.
  

د، بصورة  ي تزي ينات الت تم رسمله التحس ة الموحدة. ي دخل األولي ة ال ى قائم تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة عل
  جوھرية، من قيمة أو عمر األصل المعني.

  
  الموجودات غير الملموسة 

ة  ة المتعلق رخيص واألتعاب اإلداري ادة يتم تأجيل رسوم الت ة الصناعي السعودي وأتعاب إع بقروض صندوق التنمي
ة  ھيكلة ا والبالغ اع بھ درة لإلنتف رة المق ى مدى الفت أ عل ات، وتطف ة المعلوم القروض وتكاليف التطوير المتعلقة بأنظم

  ست سنوات كحد أقصى.
  

  االنخفاض في القيمة 
تقوم المجموعة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأكد من وجود 
دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل، يتم تقدير 

ة القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حج ة القابل دير القيم ا تق ي ال يمكن فيھ ذه الخسارة. وفي الحاالت الت م ھ
ك  ا ذل ي ينتمي إليھ ة الت درة للنقدي ة لالسترداد للوحدة الم ة القابل دير القيم لالسترداد لذلك األصل، تقوم المجموعة بتق

  األصل. 
  

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

  في قيمة األصل في قائمة الدخل األولية الموحدة.
   

ة اً االنخفاض في القيم درة فيما عدا الشھرة، إذا ما زال الحق ة لألصل أو الوحدة الم ة الدفتري ادة القيم تم زي ذ ت ، عندئ
ي  ة الت للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفتري

ة في السنوات  كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدي
  السابقة. يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل األولية الموحدة مباشرًة.
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  المخصصات 
ابقة و اليف يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث س أن تك

  سداد اإللتزام محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق به.
  

  المبالغ المستحقة الدفع
ا  دم بھ م تق دمت أم ل يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة سواء ق

  فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين 
الي  ة المركز الم اريخ قائم ة بت يجنب مخصص لمكافأة نھاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتھم المتجمع

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

  الزكاة وضريبة الدخل 
دأ  اس مب ى أس عودية وعل ة الس ة العربي ي المملك دخل ف اة وال لحة الزك ات مص ا لتعليم اة وفق ب مخصص للزك يجن
ات، إن وجدت، الناتجة  تم إجراء تسويات للفروق ة الموحدة. ي دخل األولي ة ال االستحقاق. يحمل المخصص على قائم

  ذه الربوط. عند إجراء الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھ
  

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

  
  اإلحتياطي النظامي 

ى من دخل السنة (بع %١٠طبقاً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول  دورة) إل د خصم الخسائر الم
   اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا اإلحتياطي نصف رأس المال. إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

  
  إثبات اإليرادات 

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

  المصاريف 
  لتوزيع وبيع منتجات المجموعة.  المتكبدةوزيع بشكل رئيسي من التكاليف تتكون مصاريف البيع والت  

اج  ة اإلنت تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلف
ة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا. ويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة  ين المصاريف العمومي ذلك، ب ل

  واإلدارية وتكلفة المبيعات على أساس مماثل.
  

  العمالت األجنبية

يتم عرض القوائم المالية األولية الموحدة باللایر السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة والعملة التي يتم بھا عرض 

عملتھا الوظيفية، ونتيجة لذلك، يتم قياس البنود المدرجة القوائم المالية. تقوم كل شركة تابعة ضمن المجموعة بتحديد 

  في القوائم المالية لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة.
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  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  

  ٩

 تتمة -ملخص ألھم السياسات المحاسبية   -٣
  

  تتمة - العمالت األجنبية
ى ال ة إل ة األجنبي تم باألصل بالعمل ي ت امالت الت ول المع ة تح ركات التابع توى الش ى مس عار وعل ة بأس ة الوظيفي عمل

العمالت  ة المسجلة ب ات النقدي ل أرصدة الموجودات والمطلوب اد تحوي امالت. ويع ائدة وقت حدوث المع ل الس التحوي
ل في  ات التحوي ة فروق األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ. تدرج كاف

  ة.قائمة الدخل األولية الموحد
  

ة للشركة  ة الوظيفي ى العمل ة بالخارج إل ة للشركات التابع وائم المالي رجم الق ة الموحدة، تت وائم المالي وعلى مستوى الق
ى أساس  ات، وعل (اللایر السعودي) بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموجودات والمطلوب

اة، متوسط أسعار التحويل للفترة بالنسبة ل اح المبق إليرادات والمصاريف. تحول عناصر حقوق الملكية، فيما عدا األرب
د  بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر. تدرج التسويات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية، كبن

  مستقل ضمن حقوق الملكية. 
  

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

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

  

   النقدية وشبة النقدية  - ٤
   ٢٠١٣سبتمبر  ٣٠ ٢٠١٤سبتمبر  ٣٠  

           لایر سعودي  لایر سعودي

  ٢٢٫١٨٩٫٢١٥  ٢٥٫٨٦٣٫٣٤٥  أرصدة لدى البنوك 
           ٧٠١٫١١٨  ٥٩٨٫٦٢٧  نقد في الصندوق 

  ٢٢٫٨٩٠٫٣٣٣  ٢٦٫٤٦١٫٩٧٢  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق

           ٣٨٫٤٠٠٫٠٠٠  -         وديعة مرابحة (*)

  ٦١٫٢٩٠٫٣٣٣  ٢٦٫٤٦١٫٩٧٢           
  
  
  

ع   *   دة بسداد قرض خالل الرب ة أشھر وكانت مقي كانت وديعة المرابحة مودعة لدى بنك محلي لفترة تقل عن ثالث

  ).٥ھيكلة (إيضاح الإعادة إتفاقية ، بناء على ٢٠١٣الرابع من عام 
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  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠

  

  ١٠

  
  

  قروض ألجل الدائنة والبنوك ال  - ٥
  ٢٠١٣سبتمبر ٣٠  ٢٠١٤سبتمبر ٣٠  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

      متداول:
  ١٠٤٫١٤٣٫٣٧١  ٧٣٫٠٩٤٫٩٥٨  قروض مرابحة 

           ٨٠٫٩٩٦٫٢٣٦  ٨٨٫٤٥٩٫٤٣٢  قروض قصيرة األجل وحسابات مكشوفة لدى البنوك

  ١٨٥٫١٣٩٫٦٠٧  ١٦١٫٥٥٤٫٣٩٠  

           ١٥٦٫٤٧٣٫٣٠٢  ١١٦٫٤٩٥٫١٠٨  الجزء المتداول من القروض طويلة األجل 

  ٣٤١٫٦١٢٫٩٠٩  ٢٧٨٫٠٤٩٫٤٩٨           

      متداول:غير 

           ٤٩٧٫٠١٨٫١٠٧  ٣٨٨٫٤٢٥٫٨٨٤   قروض ألجل

  ٨٣٨٫٦٣١٫٠١٦  ٦٦٦٫٤٧٥٫٣٨٢           
  

ددة وھي مضمونة بسندات ألمر وضمانات  تم الحصول على القروض البنكية والقروض ألجل من مؤسسات مالية متع
  عمولة وفقاً لألسعار التجارية السائدة. وتحملممتلكات وآالت ومعدات. بعض مشتركة وإستثمارات متاحة للبيع وبرھن 

  
ا ٢٠١٣ديسمبر  ٣١خالل الفترة المنتھية في   ي تتعامل معھ ة الت وك المحلي ة مع البن ادة ھيكل ة إع ، وقعت الشركة اتفاقي

  حالياً إلعادة ھيكلة قروضھا قصيرة األجل. 
  

ات  روضتتضمن اتفاقي الي وا الق ع الم ين لمؤشرات الرف ى مستوى مع دات بضرورة المحافظة عل ة إلتعھ تفادة المالي س
ة من  ذمم المدين ى لصافي الموجودات الملموسة والحد األقصى لل ة والحد األدن وق الملكي ى حق دين إل الي ال بة إجم ونس

د بأحد يحق للبنك أن يطالب الشركة بسداد القرض في حال  االتفاقياتاألطراف ذات العالقة. وبموجب ھذه  عدم التقي
ة. ي  الشروط المالي ا ف بتمبر ٣٠وكم دات ،٢٠١٤ س ذه التعھ بعض ھ زم الشركة ب م تلت ي ل اً ف إن اإلدارة حالي ه، ف . وعلي

  مناقشات مع البنوك ذات الصلة للحصول على تنازل عن تلك التعھدات.
  

  الزكاة وضريبة الدخل    - ٦
اة  ات الناتجة من إحتساب الزك ديل الفروق تم تع يتم تكوين وتحميل مخصص للزكاة على قائمة الدخل األولية الموحدة. ي

  النھائية، إن وجدت، في نھاية السنة.
  

  كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة كما يلي:
 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 

  لایر سعودي
  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  

             لایر سعودي

  ٥٫٤١٠٫٤٠٠    ١١٫١٥٣٫٢٠١  في بداية الفترة 
  ٥٫٢٤٩٫٩٩٧    ٧٫٤٢٥٫٠٠٠  مجنب خالل الفترة 
             )١٫٢٥٧٫١٩٥(  )٣٫٢٢٤٫١٣٢(  مدفوع خالل الفترة 

             ٩٫٤٠٣٫٢٠٢    ١٥٫٣٥٤٫٠٦٩  في نھاية الفترة 

واستلمت الربوط الزكوية  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١للسنوات السابقة حتى السنة المنتھية في  قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية
  .٢٠٠٧ديسمبر  ٣١النھائية من مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھية في 
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  ١١

  
  رأس المال  - ٧

بتمبر ٣٠( ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠مليون سھم كما في  ٦٠يتكون رأس مال الشركة من  ون سھم)،  ٤٠: ٢٠١٣ س ة ملي قيم
  لایر سعودي. ١٠كل سھم 

   
د في  ة المنعق ر العادي ة غي ة العمومي اع الجمعي ـ (الموافق ١٤٣٤شوال  ٢٠وافق المساھمون في اجتم أغسطس  ٢٧ھ

ن ٢٠١٣ ركة م مال الش ادة رأس س اإلدارة بزي ية مجل ى توص ى  ٤٠٠) عل عودي إل ون لایر س ون لایر  ٦٠٠ملي ملي
  مليون لایر سعودي. ٢٠٠لوية بقيمة سعودي، وذلك من خالل طرح أسھم حقوق أو

   
ة وإستلمت متحصالت ٢٠١٣ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في  وق األولوي ، قامت الشركة بإكمال عملية إصدار حق

ة  ة البالغ وق األولوي ھم حق اليف إصدار أس ل تك م تحمي اب، وت ة األكتت ى  ٩٫٠٣٥٫٧٦١عملي عودي عل ائر لایر س الخس
  . المتراكمة

  
  ادات األخرى االير  - ٨

 ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ 
  لایر سعودي

  ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠  
             لایر سعودي

  ١٢٫٣٢٤٫٠٠٠    -         مكاسب بيع أرض
             )٨٫٥٧٨(    ٢٫٠٣٣٫٢١٨  إيرادات أخرى (مصاريف)، صافي

  ١٢٫٣١٥٫٤٢٢    ٢٫٠٣٣٫٢١٨             

  
  ربح السھم(خسارة)   - ٩

ك (خسارة) مليات الرئيسية وصافي الدخل من الع(الخسارة) ربح السھم المتعلق بـ (خسارة) تم احتساب  دخل الفترة وذل

دخل الفترة، على التوالي، على عدد األسھم المصدرة (خسارة) دخل من العمليات الرئيسية وصافي ال(الخسارة) بتقسيم 

ة  ي  ٦٠والبالغ ا ف ھم كم ون س بتمبر ٣٠ملي ديل ٢٠١٤ س م تع ھ. ت ح الس ر رب ار أث ة إلظھ رة المقارن أثر رجعي لفت م ب

  ). ٧إصدار أسھم حقوق األولوية (إيضاح 
  

 المعلومات القطاعية    - ١٠
  

  تعمل المجموعة من خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر بمثابة القطاعات التشغيلية، فيما يلي قطاعات المجموعة:

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

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

رأس الخيمة (شركة ذات مسئولية  –بھا شركة مسك تتمثل باألعمال التي قامت   اإلمارات العربية المتحدة:
  محدودة).

  

، وإجمالي اإليرادات وإجمالي الربح وصافي ٢٠١٣و  ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠ إن إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في
   - أشھر المنتھية في ذلك التاريخ، قطاعياً، كما يلي: التسعةلفترة الدخل (الخسارة) 
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  ١٢

  تتمة -المعلومات القطاعية    - ١٠
 
       القطاعات         

   ٢٠١٤ سبتمبر ٣٠
المملكة العربية 

   السعودية 
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

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

 ٦٦١٫٩٢٤٫١١٢ )٢٣٢٫٤١٨٫٩٧٠( ١٢٨٫١٦٥٫١٧١ ١٤٧٫٨٦٧٫٦٨٨  ٦١٨٫٣١٠٫٢٢٣   المبيعات
 ٨٠٫٧٢٠٫٨٩٨  -           ١٠٫٤٧٩٫١١٩  ٦٫٦٤٦٫٨٥٤   ٦٣٫٥٩٤٫٩٢٥   إجمالي الربح 

 )١٧٫٤٧٥٫٨٢٦(  ٣٢٫٩٨٥٫١٨٣ ١٫٦٤٥٫٨١٠ )٣٤٫٦٣٠٫٩٩٥( )١٧٫٤٧٥٫٨٢٤(   الدخل صافي (الخسارة)
 ١٫٣٧١٫٦٦٠٫٠١٣ )٤٩٣٫٤٣٥٫٠٢٣( ٤٧٥٫٩١٣٫٨٩٩ ٤١٣٫٢٣٦٫٧٦٧  ٩٧٥٫٩٤٤٫٣٧٠   إجمالي الموجودات

 ٨٩٥٫٤٠١٫٥٠٦ )١١٨٫٢٢٧٫٢٦٢( ١٣٨٫٦٨٥٫٠٤٦  ٣٨٥٫٨٤٢٫٢٢٨  ٤٨٩٫١٠١٫٤٩٤   إجمالي المطلوبات
  
        القطاعات          

   ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠
المملكة العربية 

   السعودية
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

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

  ٦٩٤٫٢١٧٫٢٩٩  )١٤١٫٦٨٩٫١٨٩(  ١٢٧٫٨٧٩٫٠٩٢   ١٦١٫١٧٤٫٣٥٢   ٥٤٦٫٨٥٣٫٠٤٤  المبيعات

  ١١٢٫١٠٤٫٠٠٥  -          ١٦٫٤٢٧٫٤٥٨   ٨٫٨٤١٫٩٣٦   ٨٦٫٨٣٤٫٦١١  إجمالي الربح 

  ٢٨٫٧٠٧٫١٩٦  ٢٦٫٨٠٥٫٣٠٩  ٧٫١٣١٫٥٨٩   )٣٣٫٩٣٦٫٨٩٨(   ٢٨٫٧٠٧٫١٩٦  صافي الدخل (الخسارة)

 ١٫٤١٩٫٧٣٣٫٢١١  )٣٤١٫٩٠١٫١٠٦(  ٣٣٩٫٨٩٥٫٨١٨   ٤٧٩٫٤٢٤٫٨٢٨   ٩٤٢٫٣١٣٫٦٧١  إجمالي الموجودات

 ١٫١٠٧٫٣٢٢٫٩٩٢  )١١٤٫٦٠٩٫٧٨٨(  ١٧٦٫٤٠٥٫٤٣٣   ٤١٣٫٦٤٣٫٥٩٧   ٦٣١٫٨٨٣٫٧٥٠  إجمالي المطلوبات
 

  النتائج األولية   -١١
  ان نتائج العمليات للفترات األولية قد ال تعتبر مؤشراً دقيقاً على نتائج العمليات للسنة.

  
    إدارة المخاطر   - ١٢

  مخاطر أسعار العموالت 
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت   

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

  في ذلك القروض البنكية.
  

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

عميل، ومراقبة  تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع سقف إئتمان لكل

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

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

تقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادية. تستخدم المجموعة عمالت تخضع المجموعة لل

واليورو. ال تتعرض المجموعة  لمخاطر والدينار األردني أجنبية وخاصة الدوالر األمريكي، والدرھم اإلماراتي 

العمالت األخرى ال تمثل عمالت ھامة ألن سعر صرف اللایر السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي وأن أرصدة 

  مخاطر عمالت أخرى ھامة. 
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  ١٣

  تتمة  –إدارة المخاطر   - ١٢
  مخاطر السيولة 

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

المالية. تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم 

  لتسھيالت البنكية. المجموعة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر ا
  

  االلتزامات المحتملة   -١٣

دره  ـالي ق غ إجمـ ة بمبل ادات بنكي ا، ضمانات وإعتم ًة عنھ ة، نياب ا المجموع ل معھ ي تتعام وك الت  ٢١٧أصدرت البن

  مليون لایر سعودي) وذلك خالل دورة أعمالھا العادية.  ١٩٣٫٥: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠مليون لایر سعودي (
  

  المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات    - ١٤

  إنخفاض الذمم المدينة   

يتم إجراء تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة   
لكل مبلغ من المبالغ الھامة، يتم إجراء ھذا التقدير على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر ھامة 

م تقديرھا بشكل جماعي، ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بمفردھا ولكنھا متأخرة السداد، فانه يت
  بناءاً على معدالت التحصيل السابقة.

 سبتمبر ٣٠لایر سعودي ( ٥١٢٫٢٢٨٫٢٣٣بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي أرصدة المدينين التجاريين   
لایر سعودي  ٤٦٫٥٥٩٫٦٩٧ھا لایر سعودي)، ومخصص الديون المشكوك في تحصيل ٤٦٩٫٠٧٠٫٥٩٦: ٢٠١٣

لایر سعودي)، سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعالً في الفترات  ٣٣٫٠٠٧٫٠٩٨: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠(
  المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل األولية الموحدة.

  

  إنخفاض قيمة البضاعة    
، أيھما أقل. وعندما تصبح البضاعة قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية  

تقدير لصافي القيمة البيعية لھا. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده. بالنسبة 

ويجنب مخصص حسب  للمبالغ غير الھامة بمفردھا ولكنھا تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرھا بشكل جماعي

  نوع البضاعة وعمرھا أو درجة تقادمھا على أساس أسعار البيع التاريخية.

: ٢٠١٣ سبتمبر ٣٠لایر سعودي ( ٢٨٢٫١٩٨٫٦٤٣بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي البضاعة   

 تمبرسب ٣٠لایر سعودي ( ٢٤٫٨٩٩٫٢١٤لایر سعودي) ومخصص البضاعة القديمة والمتقادمة  ٢٧٤٫٠١٦٫٣٧٩

لایر سعودي). سيتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحققة فعالً في الفترات المستقبلية والمبالغ  ٢٥٫٧٨٨٫٢١٣: ٢٠١٣

  المتوقعة في قائمة الدخل األولية الموحدة.

  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، 

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

 أرقام المقارنة  -١٥

  أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للفترة السابقة كي تتماشى مع العرض للفترة الحالية.




