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 التنظيم واألنشطة الرئيسية - 1

المملكة ب( هي شرركة مسراهمة سرعودية مسرجلة في الرياض "الشرركة"شرركة الشررق األوسرط للكابالت المتخصرصرة )

هـ )الموافق 1413جمادى األولى  10بتاريخ  1010102402السجل التجاري رقم بموجب  وتعمل يةالعربية السعود

 (. م1992نوفمبر  4

 

( في إنتاج وبيع أسررالك وكابالت "المجموعةيشررار إليها مجتمعة بـررررررررر "يتمثل نشرراط الشررركة والشررركات التابعة لها ) 

كهربائية مرنة وأسررررررالك وكابالت محورية وأسررررررالك وكابالت مطاطية وأسررررررالك وكابالت كهربائية مغلفة بالنايلون 

وأسررالك وكابالت هاتفية للتمديدات الداخلية وأسررالك وكابالت حاسررب وكابالت مقاومة للحريق ومأمونة وكابالت نقل 

 المعلومات والتحكم. 

 

 لمكتب المسجل للشركة يقع في العنوان التالي:إن ا

 1مشروع البيت، بناية رقم 

 طريق صالح الدين األيوبي

 585صندوق بريد رقم 

 11383الرياض 

 المملكة العربية السعودية

 

م. يتم توحيد القوائم المالية لهذه الشركات 2015 ديسمبر 31كما في التالية التابعة الشركات سيطرة على لدى الشركة 

 التابعة في هذه القوائم المالية األولية الموحدة.

   ٪نسبة الملكية الحالية   

 بلد التأسيس م2014 م2015 الشكل القانوني الشركة التابعة

 السنة

 المالية

شركة الشرق األوسط للكابالت 

 األردن )أ( –المتخصصة 

 

 49 49 مساهمة

 

 األردن

 

 ديسمبر 31

شركة مسك للجهد العالي 

 والمتوسط )ب(

 

 69.14 69.14 مساهمة مقفلة

 

 األردن

 

 ديسمبر 31

 

 شركة مسك رأس الخيمة

ذات مسئولية 

 100 100 محدودة

االمارات العربية 

 المتحدة

 

 ديسمبر 31

 

شركة  (أ شكل مبدئيتمتلك ال شرق األوسط للكابالت المتخصصة  ٪53.7 ب شركة ال األردن، إال أنه خالل  –من األسهم في 

رأس مال شررركة مسرراهمتها في من  ٪4.7مليون سررهم ) 1.82م قامت المجموعة بتحويل الملكية النظامية لعدد 2012سررنة 

األردن( إلى صندوق الموظفين، إال أن صندوق الموظفين ليس لديه ملكية اإلنتفاع  –الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

لنظام األساسي لصندوق الموظفين فإن األسهم سيتم منحها لموظفي شركة الشرق األوسط ألحكام افي هذه األسهم. ووفقاً 

موظفين وتم اإلحتفاظ بها كأمانه بواسطة األردن(. لم يتم منح أي من هذه األسهم في نهاية السنة لل –للكابالت المتخصصة 

 صندوق.ال

في شركة مسك للجهد العالي والمتوسط كما تمتلك النسبة المتبقية بشكل غير مباشر  ٪57.5 بشكل مباشر نسبةتمتلك الشركة  ب(

 األردن(. –من خالل شركتها التابعة )شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
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 المعايير المحاسبية المطبقة .أ

وفقاً لمعايير المحاسررربة المتعارف عليها في المملكة العربية السرررعودية الصرررادرة الموحدة األولية القوائم المالية هذه تم إعداد 

 التي تنطبق على التقارير المالية األولية.و عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين

 االستمرارية .ب

الموحدة على أساس االستمرارية، والذي يفترض استمرارية المجموعة في عملياتها األولية القوائم المالية هذه تم إعداد 

 التشغيلية وكذلك الوفاء بمتطلبات عمالئها ومورديها ومقرضيها.

عمليات مليون لاير سعودي حيث ساهمت نتائج ال 225م، بلغت الخسائر المتراكمة للمجموعة مبلغ 2015ديسمبر  31كما في 

مليون  62مليون لاير سعودي من الخسائر المتراكمة، والتي تم مقاصتها مقابل األرباح المبقاة البالغة  287في األردن بمبلغ 

من إجمالي  ٪78لاير سعودي من عمليات المجموعة في المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة. تتحقق 

ات المملكة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية المتحدة وتحقق المجموعة هامش أرباح إيرادات المجموعة من عملي

من  ٪25من العمليات في كافة قطاعات العمليات بما فيها عمليات األردن. ومع ذلك، وحيث تعمل عمليات األردن بنسبة 

ر السنة خسائ تأثرت كماردن وكذلك المجموعة ككل. الطاقة التشغيلية العادية مما أدى إلى تحقيق صافي خسائر لعمليات األ

مليون لاير سعودي على أساس قيمتها االستردادية )راجع إيضاح  61بمبلغ  األردن موجوداتاإلنخفاض في  بخسائرأيضاً 

6.) 

تحويل عمليات األردن للربحية، إتخذت اإلدارة الخطوات  لكبهدف توقف الزيادة المستمرة في الخسائر المتراكمة وكذ

 التصحيحية التالية:

 تصحيح الحجم الحقيقي للعمليات 

 .التركيز على الحصول على أنشطة جديدة في اإلقليم 

 .إعادة التفاوض على التسهيالت اإلئتمانية بشروط مالئمة 

  :ذلك إلى إضافة. األردن عمليات نتائج في ربحية عنها سينتج الخطوات هذه أن واثقة اإلدارة

 مليون 29م: 2014م )2015 لسنة سعودي لاير مليون 66.3 بمبلغ إيجابية تشغيلية نقدية تدفقات ككل المجموعة حققت 
 (.سعودي لاير

 إيجابية عامل مال رأس نسبة المجموعة حققت. 

 أرباح هامش القطاعات كافة تحقق. 

 لماليةا القوائم في المعروضة قيمتها عن تقل ال الموجودات من ألياً  للتحقق القابلة القيمة أن من ثقة على المجموعة حالياً،
 .للمجموعة

 عدم لحا في الفوري بالسداد المطالبة للبنك يحق القرض، إتفاقية لشروط وفقاً . مشاركة قروض على المجموعة حصلت
 على الحصول بصدد واإلدارة التعهدات، ببعض المجموعة تلتزم لمم، 2015 ديسمبر 31 في. التعهدات من بأي اإللتزام
 المجموعة قامت ،بتعهداتها بالوفاء المجموعة تلتزم لم التي بالقروض يتعلق فيما. التعهدات بتلك اإللتزام عن البنوك من تنازل

 لياتهاعم ممارسة في المجموعة اتشرك استمرار على القدرة تعتمد. المتداولة المطلوبات ضمن القروض تلك أرصدة بعرض
 في لمجموعةا شركات نجاح على استحقاقها عند وديونها بإلتزاماتها الوفاء على والقدرة لإلستمرار قابليتها وكذلك التشغيلية

 :يلي بما القيام
 .معها تتعامل التي البنوك دعم استمرار على الحصول -

 .المالية وإلتزاماتها غيليةالتش بأهدافها للوفاء كافية مستقبلية نقدية تدفقات توليد وكذلك المتوقع التشغيلي األداء تحقيق -

 تم وعليه .القريب المستقبل في العمليات في اإلستمرار على والقدرة السابقة باألمور القيام في المجموعة نجاح من ثقة على اإلدارة
 .االستمرارية أساس على المالية القوائم هذه إعداد
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 أسس القياس .ج

متاجرة )باستثناء االستثمارات المقتناة ألغراض ال وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخيةالموحدة األولية القوائم المالية هذه تم إعداد 

 الستمرارية.اباستخدام مبدأ االستحقاق المحاسبي ومفهوم  واالستثمارات المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة(

 عملة العرض والنشاط .د

 .للشركة باللاير السعودي الذي يمثل عملة النشاطالموحدة األولية يتم عرض هذه القوائم المالية 

 أسس توحيد القوائم المالية .ه

تشتمل هذه القوائم المالية األولية الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الشركة والشركات التابعة لها المبينة 
 ( أعاله.1في اإليضاح )

الشركات التابعة هي الشركات التي تسيطر عليها المجموعة. وتتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة القدرة على 
التحكم في السياسات المالية والتشغيلية للشركة التابعة للحصول على منافع من أنشطتها. يتم إدراج القوائم المالية 

 ريخ بدء السيطرة حتى تاريخ انتهاء السيطرة.من تاللشركات التابعة في القوائم المالية الموحدة 

يتم إجراء التسويات على القوائم المالية للشركات التابعة عند الضرورة لتكون السياسات المحاسبية متماشية مع تلك 
 المتبعة من قبل المجموعة.

غير المحققة خسائر األرباح والبما في ذلك المصروفات االيرادات وكافة األرصدة داخل المجموعة والمعامالت و
 . عند توحيد القوائم المالية يتم استبعادها بالكاملللشركات التابعة 

ي صافي ف بالتناسبالشركة والتي تقاس  تمتلكهافي الشركات التابعة التي ال  ةغير المسيطرة الحص الملكيةتمثل 
المسيطرة كمعامالت مع أطراف من لشركة التابعة. ويتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص غير اموجودات 

 خارج المجموعة.

 استخدام األحكام والتقديرات .و
 

والتقديرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبيق  األحكاممن اإلدارة استخدام األولية الموحدة القوائم المالية هذه يتطلب إعداد 
 ات.تختلف النتائج الفعلية عن هذه التقدير قدالسياسات وعلى المبالغ المبينة للموجودات والمطلوبات واإليرادات والمصروفات. 

علقة الفتراضات المتتم مراجعة التقديرات واكما تتطلب من اإلدارة ممارسة حكمها عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة. ي
لفترات اتم فيها التعديل باإلضاااااافة إلى ي التيفترة الفي المعدلة التقديرات المحاسااااابية  إثبات أثربها على أسااااااس مساااااتمر. يتم 

 المستقبلية التي تتأثر بها. 

 
 يلي:المجاالت الهامة التي قامت اإلدارة فيها باستخدام التقديرات واالفتراضات أو مارست حكمها هي كما 

 

  الحركة بطيء مخزون مخصص (1

 محققةالالمتقادم وبطيء الحركة. وتسررررتند تقديرات صررررافي القيمة لمخزون لتقوم اإلدارة بتكوين مخصررررص 

للمخزون على أكثر األدلة موثوقية في وقت استخدام التقديرات. وتأخذ هذه التقديرات باالعتبار التقلبات في 

بشكل مباشر بأحداث تقع بعد تاريخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي يؤكد أن األسعار أو التكاليف المرتبطة 

 ظروف هذه األحداث قائمة كما في نهاية السنة.
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 )يتبع( استخدام األحكام والتقديرات .و

 

 للبيع المتاحة االستثمارات قيمة في االنخفاض (2

حكمها لحساب خسارة االنخفاض في قيمة االستثمارات المتاحة للبيع وكذلك الموجودات  المجموعةتمارس 

التي تتعلق بها. وهذا يتضمن تقييم األدلة الموضوعية التي تتسبب في حدوث انخفاض غير مؤقت في قيمة 

أقل من لى إم أي انخفاض كبير ومتواصل في القيمة العادلة لالستثمارات في األسهيتم اعتبار االستثمارات. 

النخفاض في القيمة. إن تحديد ماهية االنخفاض "الكبير" و "المتواصرررل" يتطلب لتكلفتها كدليل موضررروعي 

في القيمة عند وجود دليل على تراجع  اً انخفاضررررررهناك اإلدارة أن قد تقرر من اإلدارة إجراء تقديرات. كما 

عمال، والتغيرات في التكنولوجيا، والتدفقات الوضررررع المالي للشررررركة المسررررتثمر فيها، وأداء القطاعات واأل

 النقدية التشغيلية والتمويلية. 

 

  المدينة الذمم قيمة في االنخفاض (3

يتم تكوين مخصرررص لالنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية عندما يكون هناك دليل موضررروعي على أن 

فقاً للشرررررررروط األصرررررررلية لالتفاقية. إن المجموعة لن تكون قادرة على تحصررررررريل كافة المبالغ المسرررررررتحقة و

الصرررررررعوبات المالية الكبيرة التي تواجه العميل، وامكانية دخول العميل في مرحلة إفالس أو إعادة الهيكلة 

المالية، والعجز أو التأخر في السررررداد تعتبر جميعها مؤشرررررات على وجود دليل موضرررروعي لالنخفاض في 

للمبالغ الفردية الهامة، يتم إجراء تقييم على أسررررراس فردي. وبالنسررررربة  قيمة الذمم المدينة التجارية. بالنسررررربة

للمبالغ غير الفردية الهامة ، ولكنها متأخرة، فيتم تقييمها بشررررررركل جماعي، ويتم إثبات مخصرررررررص باألخذ 

 السابقة.  التحصيلباالعتبار طول المدة الزمنية وفقاً لمعدالت 

 

 المالية غير الموجودات قيمة في االنخفاض (4

تقوم المجموعة في تاريخ كل قائمة مركز مالي أو أكثر بتقييم ما إذا كانت هناك أي أحداث أو تغيرات في 

فحص يكون ال ماالظروف تشررير إلى االنخفاض في قيمة الموجودات. وفي حالة وجود هذا المؤشررر، أو عند

، تقوم المجموعة بتقدير القيمة القابلة لالسرررررررترداد ضررررررررورياً  سرررررررنوي لالنخفاض في قيمة الموجوداتال

للموجودات. القيمة القابلة لالسررترداد هي القيمة العادلة للصررل أو وحدة توليد النقد بعد خصررم تكاليف البيع 

القيمة قيد االسرررررررتخدام أيهما أعلى، ويتم تحديدها للموجودات الفردية إال في حالة عدم توليد الموجودات  وأ

 نقدية تكون مستقلة بشكل كبير عن الموجودات أو المجموعات األخرى.لتدفقات 

 

عندما تتجاوز القيمة الدفترية للصرررررررل أو وحدة توليد النقد قيمته القابلة لالسرررررررترداد، يتم اعتبار األصرررررررل 

منخفض القيمة ويتم تخفيضررررره إلى قيمته القابلة لالسرررررترداد. وعند تقييم القيمة قيد االسرررررتخدام، يتم خصرررررم 

لتدفقات النقدية المسررتقبلية المقدرة إلى قيمتها الحالية باسررتخدام معدل خصررم ما قبل الضررريبة بحيث يعكس ا

تقييمات السررررررروق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المحددة للصرررررررل. وعند تحديد القيمة العادلة بعد 

السرروق القابل للمالحظة وفي حالة خصررم تكاليف البيع، يتم اسررتخدام مصرردر مناسررب مثل السررعر السررائد في 

وإذا لم تتوفر ، يتم تقدير السرررررررعر بناء على أسرررررررعار الموجودات المماثلة عدم توفر سررررررروق قابل للمالحظة

 إلى حسابات التدفقات النقدية المخصومة.موجودات مماثلة فيتم االستناد 
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األولية الموحدة واإليضرررراحات المرفقة جنباً إلى جنب مع القوائم المالية السررررنوية الموحدة ن تقرأ القوائم المالية أيجب 

تم إعادة تصررررررنيف بعض أرقام المقارنة للفترة  .م2014 ديسررررررمبر 31المنتهية في  فترةواإليضرررررراحات المتعلقة بها لل

يكن له أي أثر مادي على األداء الكلي ى مع طريقة العرض للفترة الحالية، إال أن إعادة التصرررنيف لم السرررابقة لتتماشررر

 للقوائم المالية األولية الموحدة.

 

 :المجموعةالمتبعة من قبل  الهامة السياسات المحاسبيةبنورد فيما يلي ملخصاً 
 
 

 أ( النقد وما في حكمه

 

 واالسرررررتثمارات األخرىيتكون النقد وما في حكمه من النقد في الصرررررندوق والنقد في الحسرررررابات الجارية لدى البنوك 

 .قصيرة األجل عالية السيولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشهر أو أقل )ان وجدت( والمتاحة للشركة دون أي قيود

 

 ب( الذمم المدينة

 

تظهر الذمم المدينة بمبلغ الفاتورة األصرررلي بعد خصرررم المخصرررصرررات بالديون المشررركوك في تحصررريلها. ويتم تكوين 

مخصررص بالديون المشرركوك في تحصرريلها عند وجود دليل موضرروعي يشررير إلى عدم مقدرة المجموعة على تحصرريل 

المعدومة عند تحديدها مقابل المخصررصررات المبالغ المسررتحقة وفقاً للشررروط األصررلية للذمم المدينة. يتم شررطب الديون 

المتعلقة بها. يتم تحميل المخصرررصرررات على قائمة الدخل الموحدة وأي إسرررتردادات الحقة لمبالغ الذمم المدينة والتي تم 

 .الدخلإلى يتم اضافتها شطبها سابقاً 

 

 ج( المخزون

 

قة المتوسط ا أقل. ويتم تحديد التكلفة باستخدام طريأيهم للتحققيتم قياس المخزون بسعر التكلفة أو صافي القيمة القابلة 

المرجح. تتضمن التكلفة النفقات التي يتم تكبدها لشراء المخزون، وتكاليف اإلنتاج أو التحويل والتكاليف األخرى التي 

 يتم تكبدها من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالته الراهنة.  

 

نيع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكاليف اإلنتاج المباشرة على أساس الصنع وتحت التصتام في حالة المخزون 

 الطاقة التشغيلية العادية.

 

نتاج بعد خصرررررم تكاليف اال دورة األعمال العاديةمن سرررررعر البيع التقديري خالل  للتحققتتكون صرررررافي القيمة القابلة 

ركة المتقادم وبطيء الحلمخزون لاالضافية لإلكمال ومصروفات البيع والتوزيع. ويتم تكوين مخصص )عند اللزوم( 

 .والتالف
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 االستثماراتد( 

 

 المتاحة للبيعاالستثمارات  ( 1 

من االسرررتثمارات في األسرررهم  ٪20من حصرررة تقل عن  بصرررفة أسررراسررريةتتكون االسرررتثمارات المتاحة للبيع 

المدرجة أو غير المدرجة بما في ذلك االسرررتثمارات في الصرررناديق االسرررتثمارية، وهي ليسرررت اسرررتثمارات 

االسررررتثمارات مبدئياً وال تمتلك المجموعة فيها أي تأثير جوهري أو سرررريطرة. وتقيد هذه  ألغراض المتاجرة

رات في القيمة العادلة ضررررمن حقوق الملكية كاحتياطي يوالحقاً يعاد قياسررررها بالقيمة العادلة. ويتم قيد أية تغي

ستبعاد  االستثمارات. ويتم قيد أي انخفاض كبير ومتواصل في قيمة االستثمارات هذه قيمة عادلة حتى يتم ا

 الموحدة. المتاحة للبيع )إن وجد( في قائمة الدخل 

 

 بالرجوع إلى أسررعار السرروق المدرجةمنظم يتم تحديد القيمة العادلة لالسررتثمارات المتداولة في سرروق مالي 

االسررتثمارات بنهاية يوم التداول في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة. بالنسرربة لالسررتثمارات غير هذه فيه 

يمة يتم تحديد الق ،ت في حقوق الملكية غير المدرجةالمتداولة في سرروق مالي نشررط، بما في ذلك االسررتثمارا

باسررتخدام تقنيات تقييم معينة. تتضررمن هذه التقنيات اسررتخدام معامالت السرروق األخيرة التي تمت لها العادلة 

بين أطراف جادين، والرجوع إلى القيمة السررررررروقية الحالية ألداة أخرى والتي تماثلها إلى حد كبير، وتحليل 

قدية المخصرررررررومة وخيار نماذج التسرررررررعير، وبخالف ذلك، تعتبر التكلفة هي القيمة العادلة لهذه التدفقات الن

 .االستثمارات

 

 في شركة زميلةاالستثمار  ( 2 

ولكن ليسرت حصرة مسريطرة  جوهرياً  فيها تأثيراً  المجموعةلك تالتي تم شرركاتالشرركات الزميلة هي تلك ال

تراوح بين ما يالمجموعة لك تعلى سرررياسررراتها التمويلية والتشرررغيلية. ويعتبر التأثير الجوهري قائماً عندما تم

 التكلفةمبدئياً باالستثمار في الشركات الزميلة  قيديتم  األخرى شركةمن حقوق التصويت في ال ٪50و 20٪

بعد خصرررم أي خسرررائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القيمة.  بما في ذلك الشرررهرة المحددة عند الشرررراء

تتضمن القوائم المالية حصة المجموعة من اإليرادات والمصروفات والتغيرات في حقوق الملكية لالستثمار 

 في الشركات الزميلة من تاريخ بدء التأثير الجوهري حتى تاريخ انتهاء هذا التأثير الجوهري.

 

لى القيمة الدفترية إالزميلة، يتم تخفيض من الخسارة على حصتها في الشركة  موعةمجعندما تزيد حصة ال

التزامات قانونية أو تعاقدية أو إذا تكبدت المجموعة  إال إذاأي خسررائر إضررافية التوقف عن قيد الصررفر ويتم 

تثمر فيها من أرباح أو خسررائر الشررركات المسررحصررة المجموعة  .الزميلةدفعت أي مبالغ نيابة عن الشررركة 

 يتم قيده أو تحميلها على قائمة الدخل كـ "حصة المجموعة في نتائج االستثمار في الشركات الزميلة".

 

 البرامج - هـ( الموجودات غير الملموسة

 

الموجودات غير الملموسة التي تم اقتناؤها بصورة منفصلة يتم تسجيلها بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر 

 ةوالبالغ جوداتالموة لالنتفاع بالمقدر الفترةاالنخفاض في القيمة. يتم تحميل اإلطفاء بطريقة القسرررط الثابت على مدى 

 سررراب أثريتم ح .وطريقة اإلطفاء في نهاية كل فترة قوائم مالية سرررنوية فاعالفترة المقدرة لالنتسرررنوات. يتم مراجعة  6

 أي تغيير في التقديرات على أساس مستقبلي.
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 الموجودات الثابتة( و

 

ثابتةتظهر  فة بعد خصرررررررم اإلهالك المتراكم و الموجودات ال ال يتم اهالك األراضررررررري  انخفاض في القيمة.أي بالتكل

تسرررررررتهلك التكلفة بطريقة القسرررررررط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة واألعمال الرأسرررررررمالية تحت التنفيذ. 

 .للموجودات

 

 فيما يلي النسب السنوية لإلهالك:

 

 النسبة      

 ٪5     مباني

 )لوازم ومعدات فحص( ٪25 - ٪7    آالت ومعدات

 ٪15 – ٪10  ومعدات مكتبيةأثاث ومفروشات 

 ٪25     سيارات

 

ويتم قيد جميع  .المعنيالموجودات بند ليتم رسررملة النفقات الالحقة فقط عندما تزيد من المنافع االقتصررادية المسررتقبلية 

 .عند تكبدهاالموحدة النفقات األخرى في قائمة الدخل 

 

 ز( المخصصات

 

ألحداث سرررابقة أن لدى الشرررركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي يمكن تقدير يتم االعتراف بالمخصرررص إذا ظهر نتيجة 

 مبلغه بشكل موثوق ومن المحتمل أن يتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادية لتسوية هذا االلتزام.

 

 ح( االحتياطي النظامي

 

لن صررافد  هة ا الوررنوى  لش  ٪10نظام الشرراتاب لالللةتا البال ا الورربو  اى اةش الشرراتا ماو س لا نوررلم  لوفقاً 

تيا االام اطد غ ا لماح لةموز ع اةش  ن لن اأس اللاس.  ٪50االام اطد النظالد امش  صرررررررس تيا االام اطد 

 .اللواتل ن

 

 ط( تحقق االيرادات

 

يتم إثبات اإليرادات من المبيعات عند تسرررليم المنتجات التي يتم بمقتضررراها انتقال المخاطر والمنافع الهامة المصررراحبة 

لملكية البضاعة إلى المشتري بحيث ال يكون للمجموعة سيطرة فعالة او مشاركة إدارية مستمرة بالدرجة التي ترتبط 

 وخصم الكميات.د خصم المردودات والخصم التجاري عادة بملكية البضاعة. ويتم تسجيل المبيعات بع

 

 

 

 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات

 م2015 ديسمبر 31المنتهيتين في شهراً  االثني عشرلفترتي الثالثة و
 

13 

 

 الهامة )يتبع( السياسات المحاسبية  - 3

 

 ي( المصروفات

 

المورررررو ل والل ع  فدلصررررراوفاب الل ع والمورررررو ل تد مةت اللصررررراوفاب النارلا ان ر و  الشررررراتا المد مقوم ل ا 

ى تلصرراوفاب  االملو ة اللصرراوفابووالموز ع. و مم مصررن ج رل ع اللصرراوفاب ا،هااى لاوررمكناة متةبا اللل باب 

الول ا و  اا ا. و مم  رااة موز ع لةلصررررررراوفاب اللشرررررررماتا ل ن متةبا اللل باب ولصررررررراوفاب الل ع والمورررررررو ل 

 .أواس كالبواللصاوفاب البلول ا واإل اا اى ان  الةزومى اةش 

 

 ك( التقارير القطاعية

 

قطاع ا،الاس تو لرلواا لن ا،صررررررروس والبلة اب اللاملطا لمق  م لنمراب أو ه لاب ممبار للهاطا واوا   

مهمةج ان مةت اللمبةقا لقطاااب أالاس أهاا. و شرررررررلس القطاع الرقاافد مق  م لنمراب أو ه لاب ةرررررررلن ل  ا 

 .واوا   مهمةج ان مةت اللمبةقا لقطاااب مبلس فد ل  اب اقمصا  ا أهاااقمصا  ا لا  ة ممبار للهاطا 

 

 ( المعامالت بالعمالت األجنبيةل

 

 المعامالت واألرصدة ( 1 

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبية إلى العملة الوظيفية للشرررركة على أسررراس أسرررعار التحويل  ترجمةيتم 

ي بالعمالت األجنبية فيجر المحتفظ بهاالسررررررائدة بتاريخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدية 

الي. دة بتاريخ قائمة المركز الملتعكس ما يعادلها بالعملة الوظيفية للشرررركة بأسرررعار التحويل السرررائترجمتها 

 تدرج فروقات التحويل الناتجة عن تحويل العمالت األجنبية في قائمة الدخل الموحدة للفترة الجارية.

 

 الشركات األجنبية التابعة والزميلة (2 

خالف بالمالية بعمالت أخرى  ايتم ترجمة القوائم المالية للشرررررررركات التابعة والزميلة األجنبية التي قوائمه

بند الناجمة عن الترجمة كالتسررررويات المتراكمة العملة الوظيفية للشررررركة، إلى العملة الوظيفية. يتم تسررررجيل 

 منفصل في حقوق الملكية.

   

اسرررررتبعاد أو بيع االسرررررتثمار في الشرررررركات التابعة والزميلة األجنبية، يتم إدراج فروقات الترجمة يتم  ماعند

ضرررررمن حقوق الملكية، في قائمة الدخل الموحدة كجزء من أرباح أو خسرررررائر  العائدة لها والمسرررررجلة سرررررابقاً 

 االستبعاد أو البيع.

 

 م( )خسارة(/ ربح السهم

صررافي )الخسررارة(/ الربح للفترة  لككذتم إحتسرراب )خسررارة(/ ربح السررهم العائدة إلى )الخسررارة(/ الربح من العمليات و

 القائمة. على عدد األسهم ،صافي )الخسارة(/ الربح للفترة، على التواليكذلك بتقسيم )الخسارة(/ الربح من العمليات و
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  القروض البنكية - 4

 م2014 ديسمبر 31 م2015 ديسمبر 31 
      لاير سعودي لاير سعودي 

   :متداولة

 83.593.705 91.723.832  وبنوك سحب على المكشوفقروض قصيرة األجل 

 75.000.000 49.500.000 قروض مرابحة 

      157،475،924 158,042,478 الجزء المتداول من القرض آلجل 

 299,266,310 316،069،629      

   :غير متداولة

      335.248.422 299.771.848 ألجلطويلة اقروض 

 599.038.158 651.318.051      

 

مالية متعددة وهي مضرررررمونة بسرررررندات ألمر  مؤسرررررسررررراتتم الحصرررررول على القروض البنكية والقروض ألجل من  أ(

لى ع وفقاً للسرررعار التجارية السرررائدة تكاليف إقتراض وتحمل. بعض الموجودات الثابتةوضرررمانات مشرررتركة وبرهن 

 أساس )سايبور( مضافاً إليه هامش ربح حسب ما نصت عليه إتفاقيات التمويل.
 

 –الشركة التابعة )شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ، وقعت م2015 مارس 31المنتهية في  فترةخالل ال ب(

)االتفاقية( مع البنوك التي تتعامل معها إلعادة هيكلة قروضرررها قصررريرة  جديدة إلعادة هيكلة القروضاتفاقية األردن( 

 . ، وقد تم تحويل إتفاقيات القروض قصيرة األجل إلى قرض مشتركاألجل
 

 142م:.2014مليون لاير سرررعودي ) 115روض طويلة األجل رصررريد قرض بمبلغ يتضرررمن الجزء المتداول من الق ج(

تفاقيات شهراً وفقاً إلتفاقية القرض األصلية إال أن  إ 12مليون لاير سعودي( بينما ال يستحق هذا الجزء السداد خالل 

البنك له الحق  م. وحيث أن2014م و 2015لم يتم الوفاء بها في نهاية سرررررنة تعهدات تضرررررمنت بعض ال قد القروض

من هذه التعهدات، تم تصرررررنيف هذا الرصررررريد ضرررررمن  اإللتزام بأيفي حال عدم  بالسرررررداد الفوري للقروض بالمطالبة

 المطلوبات المتداولة.

 
  المعامالت مع األطراف ذات العالقة وأرصدتها -5

وتتعامل المجموعة خالل النشررررراط تتكون األطراف ذات العالقة بالمجموعة من المسررررراهمين فيها والشرررررركات الشرررررقيقة. 
االعتيادي ألعمالها بمعامالت مع األطراف ذات العالقة على أسرراس أسررعار وشررروط عقود معتمدة من إدارة المجموعة. 

م 2015ديسررررررمبر  31وفيما يلي تفاصرررررريل أهم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة المنتهية في 
 ألرصدة الناتجة عنها:م مع ا2014ديسمبر  31و
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 المعامالت مع األطراف ذات العالقة أ(
 
 أهم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:فيما يلي  
 

 م2014  م2015 طبيعة المعامالت العالقة الطرف ذو العالقة
      

لصناعة شركة الشرق األوسط 
 البصريةاأللياف كابالت 

 
 شركة شقيقة

 
 2.008.435  2.893.069 شراء مواد خام

 216.111  125.792 مبيعات  

 
 بتاريخ قائمة المركز المالي: لطرف ذو عالقة المستحقةنتج عنها األرصدة التالية  المعامالت أعاله

 
 عالقة ذو لطرف مستحق( ب
 

 م2014 م2015 
      لاير سعودي لاير سعودي 

      2.043.226 2.438.725 البصريةاأللياف شركة الشرق األوسط لصناعة كابالت 

 
  إنخفاض الموجودات الثابتة -6

سية الصعبة 2كما هو مشار إليه في إيضاح  سيا )ب( تتعرض المجموعة لخسائر تشغيلية في األردن. أثرت الظروف ال
شغيلية للمصنع مما والتقلبات البيئية  سلباً على المبيعات المتوقعة واألرباح مما أدى إلى إنخفاض االستفادة من الطاقة الت

نتج عنه خسررررررائر تشررررررغيلية في األردن كوحدة مولدة للنقد. قامت المجموعة بتقييم مفصررررررل إلنخفاض موجودات الوحدة 
 م.2015المولدة للنقد في األردن خالل شهر ديسمبر 

ستناداً على القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقد على أساس قيمتها العادلة ناقصاً التكلفة الالزمة  أن تبينالتقييم،  ا
مليون لاير سرررررررعودي. تم تحديد القيمة العادلة  61من القيمة الدفترية للموجودات الثابتة بمبلغ  أقللبيع اآلالت والمعدات 

 بواسطة مقّيم مستقل في األردن.

  تحميل خسائر اإلنخفاض المتعلقة بالموجودات الثابتة إلى قائمة الدخل كما يلي: تم

  
القيمة الدفترية 

  خسائر اإلنخفاض  األصلية
القيمة الدفترية 

 المنخفضة

       

اآلالت والمعدات شركة الشرق األوسط للكابالت 

 األردن –المتخصصة 

 

73.729.844  (34.806.535)  38.923.309 

 89.743.585  (26.678.165)  116.421.750  والمتوسط العالي للجهد مسك شركة –آالت ومعدات 

  190.151.594  (61.484.700)  128.666.894 

 

 

 

 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات

 م2015 ديسمبر 31المنتهيتين في شهراً  االثني عشرلفترتي الثالثة و
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 الزكاة   -7

تم إحتسررررراب الزكاة وفقاً ألنظمة مصرررررلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السرررررعودية. قامت الشرررررركة بتقديم إقرارها 
 .وحتى اآلنم 2008 عام م. لم يتم استالم الربط النهائي من قبل المصلحة منذ2014ديسمبر  31للسنوات حتى  الزكوي

 ديسمبر مما يلي: 31تتكون الحركة في مخصصات الزكاة للشركة للفترة المنتهية في 
 م2014  م2015    

       

 11.153.201  17.829.069    الرصيد في بداية الفترة

 9.900.000  7.575.000    الزكاة للفترةمخصص 

 -  (4.002.231)    عكس مخصص الزكاة

 (3.224.132)  (8.928.513)    مدفوع خالل الفترة

    12.473.325  17.829.069 

 
 رأس المال - 8

مليون سهم(، قيمة  60: م2014 ديسمبر 31) م2015 ديسمبر 31مليون سهم كما في  60مال الشركة من يتكون رأس

 لاير سعودي.  10كل سهم 

 
 ربح السهم/ )خسارة(  - 9

 لفترةا ( / ربحخسررارة)من العمليات الرئيسررية وصررافي / الربح الخسررارة( ب)ربح السررهم المتعلق / ب )خسررارة( تم احتسررا

سهم ، على التوالي، على عدد األالفترة ( / ربحخسارة)من العمليات الرئيسية وصافي / الربح )الخسارة( وذلك بتقسيم 

 . م2015 ديسمبر 31مليون سهم كما في  60والبالغة القائمة 

 

 المعلومات القطاعية   - 10
 

حدة. ية المتاألردن واالمارات العربالمملكة العربية السعودية وهي ثالث مناطق جغرافية  عملياتها في المجموعة تزاول أ(

السعة  وتكلفةوإجمالي الربح والمبيعات ، م2014و  م2015 ديسمبر 31إن إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في 

لمنتهية في ا االثني عشر شهراً  فترةلقبل حقوق الملكية غير المسيطرة  /)الخسارة(الربحوصافي مستغلة غير الاإلنتاجية 

 -، كما يلي:حسب كل قطاعذلك التاريخ، 

 
  



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات

 م2015 ديسمبر 31المنتهيتين في شهراً  االثني عشرلفترتي الثالثة و
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  تتمة  –المعلومات القطاعية  - 10

 
     القطاعات      

كما في وللفترة المنتهية في 
  م2015 ديسمبر 31

المملكة العربية 
  السعودية

المملكة األردنية 
  الهاشمية

اإلمارات العربية 
  المتحدة

استبعاد األرصدة 
والعمليات بين 

 اإلجمالي  القطاعات
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  سعوديلاير   لاير سعودي  

 887.687.031  (175.851.908)  217.045.185  191.908.886  654.584.868  المبيعات

 90,620,789  -  16.345.938  809,354  73,465,497  الربح  مجمل

اإلنتاجية الغير السعة تكلفة 

 مستغلة 

 -  (23.856.169)  -  -  (23.856.169) 

 قبل )الخسرررارة(الربح/صرررافي 

 حقوق الملكية غير المسيطرة

 565.820  (122,870,174)  311.758  -  (121,992,596) 

 1,166,834,978  (283,044,421)  340,963,543  323,007,546  785,908,310  إجمالي الموجودات

 824,640,090  (139.838.001)  137,116,059  445,538,593  381.823.439  إجمالي المطلوبات

 

     القطاعات      

كما في وللفترة المنتهية في 
  م2014ديسمبر  31

المملكة العربية 
  السعودية

المملكة األردنية 
  الهاشمية

اإلمارات العربية 
  المتحدة

 األرصدة استبعاد
 بين والعمليات

 اإلجمالي  القطاعات
 لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  لاير سعودي  

 858.477.145  (271.515.189)  164.236.138  179.478.875  786.277.321  المبيعات

 106.451.139  -  14.796.163  7.364.331  84.290.645  الربح  مجمل

اإلنتاجية الغير  السعةتكلفة 

 مستغلة 

 

-  (23.956.299)  -  -  (23.956.299) 

 قبل )الخسرررارة(الربح/صرررافي 

 حقوق الملكية غير المسيطرة

 

1.325.806  (44.195.482)  1.842.901  -  (41.026.775) 

 1.329.007.497  (415.247.818)  400.812.188  404.254.964  939.188.163  إجمالي الموجودات

 864.709.508  (117.327.773)  131.261.452  392.504.706  458.271.123  إجمالي المطلوبات

 

م: 2014مليون لاير سعودي ) 80.3تمثلت المبيعات من عميل واحد لعمليات المجموعة بالمملكة العربية السعودية مبلغ  ب(

 مليون لاير سعودي( من اجمالي مبيعات المجموعة. 62.5

 

 االلتزامات المحتملة االرتباطات و      -11

 

م: 2014مليون لاير سرررررعودي ) 139.67م، لدى الشرررررركة ضرررررمانات بنكية قائمة بمبلغ 2015 ديسرررررمبر 31كما في  أ(

 مليون لاير سعودي( تم إصدارها من قبل البنوك المحلية واألجنبية وذلك فيما يتعلق بضمانات حسن أداء. 168.79

 

م: 2014مليون لاير سعودي ) 45.05م، لدى الشركة اعتمادات مستندية بنكية قائمة بمبلغ 2015 ديسمبر 31كما في  ب(

لخام لمواد اامشتريات بعض مليون لاير سعودي( تم إصدارها من قبل البنوك التي تتعامل معها الشركة مقابل  30.67

 واللوازم األخرى.



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات

 م2015 ديسمبر 31المنتهيتين في شهراً  االثني عشرلفترتي الثالثة و
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  القيمة العادلة - 12

المشاركين في  بين عادل تعامل بشروط سداد إلتزامات أو الموجودات بيع من استالمه المتوقع السعر يھ العادلة القيمة

 االستثمارات ادة تقييمإع باستثناءلمبدأ التكلفة التاريخية  وفقاً  المرفقةالقوائم المالية  إعداد تم أنه بما. القياس بتاريخ السوق

قيمة الدفترية فإنه قد تنتج فروقات بين الوالفروقات  المتاحة للبيع والتي يتم قياسها بالقيمة العادلة من خالل حقوق الملكية

 .المتوقعة العادلة والقيمة

 

 إدارة المخاطر  - 13

واستثمارات مقتناة وحسابات مدينة أخرى مدينة تتكون الموجودات المالية للمجموعة من أرصدة لدى البنك وذمم 

ألغراض المتاجرة واستثمارات متاحة للبيع وموجودات أخرى. تتكون المطلوبات المالية للمجموعة من قروض بنكية 

 وذمم دائنة ومطلوبات أخرى.

 تتعرض أنشطة المجموعة لعدد من المخاطر األساسية والتي من المحتمل أن تؤثر على قدرتها على تحقيق أهدافها.
 

  االئتمانمخاطر 

أ وتنش مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية. بالتزاماتهعدم مقدرة طرف ما على الوفاء هي  االئتمانمخاطر  

بصورة أساسية من أرصدة المجموعة لدى البنوك والذمم المدينة والحسابات المدينة األخرى بما في ذلك المستحق من 

 األطراف ذات العالقة.
  

ارة أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنك غير جوهرية حيث يتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك تعتبر اإلد 

 السعودية واألردن واالمارات العربية المتحدة.ذات سمعة طيبة بالمملكة العربية 
 

سقف  ووضع المدينة القائمة الذمممخاطر االئتمان التي تتعلق بالذمم المدينة من خالل مراقبة تسعى المجموعة لمراقبة  

ة األطراف األخرى في نهايلدى للتعامل مع األطراف األخرى والتقييم المستمر للقدرة االئتمانية للطراف األخرى. كان 

 الفترة مركز مالي قوي ومقدرة على سداد مستحقاتها.
 

 السوقمخاطر 
 

التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبية )مخاطر  نتيجةمخاطر السوق هي مخاطر تغير القيمة العادلة للدوات المالية 

سعار(، سواء كان السبب في هذه األالفائدة في السوق )مخاطر أسعار الفائدة( وأسعار السوق )مخاطر  أسعارالعملة( و

 صدرها أو عوامل تؤثر على جميع األدوات المتداولة في السوق.التغيرات عوامل محددة باألداة أو م  
 

 العملةمخاطر 
 

هي المخاطر المتمثلة في احتمالية تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار صرف العمالت مخاطر العملة 

والدينار اإلماراتي والدرهم  بصورة أساسية باللاير السعودي والدوالر األمريكي المجموعةاألجنبية. تتم معامالت 

بالدوالر والدينار األردني مرتبطان هامة حيث أن اللاير السعودي  لمخاطر عملةال تتعرض المجموعة . األردني

حيث تقوم الشركة األم بمراقبة المخاطر وبرأي اإلدارة أن المجموعة ال تتعرض بصورة كبيرة لمخاطر العملة  األمريكي.

 عند اللزوم.ماراتي فيما يتعلق بالدرهم اإلعلى مستوى المجموعة وتتخذ اإلجراءات المناسبة إلدارة مخاطر العملة 
 

 

 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
 )شركة مساهمة سعودية(

 )غير مراجعة(  الموحدة القوائم المالية األوليةحول  إيضاحات
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 )يتبع(إدارة المخاطر  - 13

 

 الفائدة أسعار مخاطر
 

 مخاطر أسعار الفائدة هي مخاطر تذبذب قيمة أداة مالية ما بسبب التغيرات في أسعار الفائدة في السوق. 
 

خل لالستثمارات ذات الدتقوم المجموعة بمراقبة أسعار الفائدة على أساس كل عملة على حدى. يتم استخدام المدة المعدلة 

الثابت في كل عملة كمؤشر على حساسية الموجودات للتغيرات في أسعار الفائدة الحالية. يتم السيطرة على مخاطر 

أسعار الفائدة بالنسبة للقروض البنكية من خالل المراقبة المكثفة ألسعار الفائدة خالل الفترة. ويتم اتخاذ إجراءات فورية 

 ت هامة.للحد من أي تذبذبا

 

 مخاطر السيولة

 

لصعوبات في الحصول على التمويل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة المجموعة هي المخاطر المتمثلة في تعرض 

بأدوات مالية. قد تنتج مخاطر السيولة عند عدم القدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبقيمة تقارب قيمته العادلة. وتدار 

  .للمجموعةات المالية مخاطر السيولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كفاية السيولة المتوفرة للوفاء بااللتزام

 وضع السوق الحالي    -14

 القادمة بسبب األثار المحتملة ألوضاع السوق لنتائج عمليات السنواتنتائج السنة الحالية قد ال تكون مؤشرا دقيقا  إن

 المحلية والعالمية وظروف إقتصاديه أخرى.

 

 القوائم المالية األولية الموحدةالموافقة على  -15

م.2016 يناير 26الموافقة على اصدار القوائم المالية األولية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ  تتم


