
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
 (شركة مساھمة سعودیة)

 
 (غیر مراجعة) الموحدة  القوائم المالیة األولیة

 وتقریر الفحص المحدود
 م۲۰۱٥ یونیو ۳۰في  تینأشھر المنتھی الستةالثالثة و تيلفتر
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٦ 
 

 التنظیم واألنشطة الرئیسیة - ۱
المملكة ب) ھي ش�ركة مس�اھمة س�عودیة مس�جلة في الریاض "الش�ركة"ش�ركة الش�رق األوس�ط للكابالت المتخص�ص�ة (

ھـ (الموافق ۱٤۱۳جمادى األولى  ۱۰بتاریخ  ۱۰۱۰۱۰۲٤۰۲السجل التجاري رقم بموجب  وتعمل العربیة السعودیة
 ). م۱۹۹۲نوفمبر  ٤
 
) في إنتاج وبیع أس��الك وكابالت "المجموعةیش��ار إلیھا مجتمعة بـ��������� "یتمثل نش��اط الش��ركة والش��ركات التابعة لھا ( 

كھربائیة مرنة وأس������الك وكابالت محوریة وأس������الك وكابالت مطاطیة وأس������الك وكابالت كھربائیة مغلفة بالنایلون 
وأس��الك وكابالت ھاتفیة للتمدیدات الداخلیة وأس��الك وكابالت حاس��ب وكابالت مقاومة للحریق ومأمونة وكابالت نقل 

 المعلومات والتحكم. 
 

 لمكتب المسجل للشركة یقع في العنوان التالي:إن ا
 

 ۱مشروع البیت، بنایة رقم 
 طریق صالح الدین األیوبي

 ٥۸٥صندوق برید رقم 
 ۱۱۳۸۳الریاض 

 المملكة العربیة السعودیة
 

م. یتم توحید القوائم المالیة لھذه الش��ركات ۲۰۱٥یونیو  ۳۰كما في التالیة التابعة الش��ركات س��یطرة على لدى الش��ركة 
 التابعة في ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة.

 
   ٪نسبة الملكیة الحالیة   

 السنة المالیة بلد التأسیس م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ الشكل القانوني الشركة التابعة
ش���ركة الش���رق األوس���ط للكابالت 

 األردن (أ) –المتخصصة 
 

 مساھمة 
٤۹ ٤۹  

 األردن
 

 دیسمبر ۳۱
ش�������رك���ة مس����������ك للجھ���د الع���الي 

 والمتوسط (ب)
 

 مساھمة مقفلة
٦۹٫۱٦ ٤۹٫۱٤  

 األردن
 

 دیسمبر ۳۱
 

 شركة مسك رأس الخیمة
ذات مس�������ئولیة 

 محدودة
االمارات العربیة  ۱۰۰ ۱۰۰

 المتحدة
 

 دیسمبر ۳۱
 

سیتم توزیع ھذه األسھم إلى صندوق الموظفین.  األسھممن  %٤٫۷م بتحویل ۲۰۱۲قامت المجموعة خالل عام  أ)
 .األردن) –التابعة (شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة على موظفي الشركة 

 
 ن).األرد –ملكیة مباشرة وغیر مباشرة من خالل شركتھا التابعة (شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة  ب)
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۷ 
 

 اإلعدادأسس  - ۲
 
 المحاسبیة المطبقةالمعاییر  أ)

وفقاً لمعاییر المحاس�������بة المتعارف علیھا في المملكة العربیة الس�������عودیة الموحدة األولیة القوائم المالیة ھذه تم إعداد 
 .على التقاریر المالیة المرحلیةالتي تنطبق  الصادرة عن الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین

 
 .عملیات السنة بأكملھااألولیة قد ال تعتبر مؤشراً دقیقاً على نتائج  ةلفترل المجموعة عملیاتن نتائج إ
 

 أسس القیاس )ب
(باس�������تثناء االس�������تثمارات المقتناة ألغراض  وفقاً لمبدأ التكلفة التاریخیةالموحدة األولیة القوائم المالیة ھذه تم إعداد 

وم باس���تخدام مبدأ االس���تحقاق المحاس���بي ومفھ المتاجرة واالس���تثمارات المتاحة للبیع والتي یتم قیاس���ھا بالقیمة العادلة)
 االستمراریة.

 
 عملة العرض والنشاط )ج

 .للشركة عملة النشاطباللایر السعودي الذي یمثل الموحدة األولیة یتم عرض ھذه القوائم المالیة 
 

 أسس توحید القوائم المالیة )د
تش�����تمل ھذه القوائم المالیة األولیة الموحدة على موجودات ومطلوبات ونتائج أعمال الش�����ركة والش�����ركات التابعة لھا 

 ) أعاله.۱المبینة في اإلیضاح (
 

الش���ركات التابعة ھي الش���ركات التي تس���یطر علیھا المجموعة. وتتحقق الس���یطرة عندما یكون للمجموعة القدرة على 
التحكم في الس���یاس���ات المالیة والتش���غیلیة للش���ركة التابعة للحص���ول على منافع من أنش���طتھا. یتم إدراج القوائم المالیة 

 ریخ بدء السیطرة حتى تاریخ انتھاء السیطرة.من تاللشركات التابعة في القوائم المالیة الموحدة 
 

شیة مع تلك  سبیة متما سات المحا سیا شركات التابعة عند الضرورة لتكون ال سویات على القوائم المالیة لل یتم إجراء الت
 المتبعة من قبل المجموعة.

 
غیر المحققة األرباح والخس����ائر بما في ذلك المص����روفات االیرادات وكافة األرص����دة داخل المجموعة والمعامالت و

 . عند توحید القوائم المالیة یتم استبعادھا بالكاملللشركات التابعة 
 

بیة في والتي تقاس بالحصة التناسالشركة  تمتلكھافي الشركات التابعة التي ال  ةالحصتمثل الحصص غیر المسیطرة 
ویتم معالجة المعامالت مع أطراف الحصص غیر المسیطرة كمعامالت مع أطراف لشركة التابعة. اموجودات صافي 

 من خارج المجموعة.
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۸ 
 

 اإلعداد (یتبع)أسس  - ۲
 

 استخدام األحكام والتقدیرات ھـ)
 

والتقدیرات واالفتراضات التي تؤثر في تطبیق  األحكاممن اإلدارة استخدام األولیة الموحدة القوائم المالیة ھذه یتطلب إعداد 
 ات.تختلف النتائج الفعلیة عن ھذه التقدیر قدالسیاسات وعلى المبالغ المبینة للموجودات والمطلوبات واإلیرادات والمصروفات. 

تم مراجعة التقدیرات واالفتراضات المتعلقة كما تتطلب من اإلدارة ممارسة حكمھا عند تطبیق السیاسات المحاسبیة للمجموعة. ی
فترات المس��تقبلیة الباإلض��افة إلى تم فیھا التعدیل یفترة الفي المعدلة التقدیرات المحاس��بیة  إثبات أثربھا على أس��اس مس��تمر. یتم 

 التي تتأثر بھا. 
 

 التقدیرات واالفتراضات أو مارست حكمھا ھي كما یلي:المجاالت الھامة التي قامت اإلدارة فیھا باستخدام 
 
  الحركة بطيء مخزون مخصص )۱

 محققةالالمتقادم وبطيء الحركة. وتس����تند تقدیرات ص����افي القیمة لمخزون لتقوم اإلدارة بتكوین مخص����ص 
في  التقدیرات باالعتبار التقلبات للمخزون على أكثر األدلة موثوقیة في وقت استخدام التقدیرات. وتأخذ ھذه

بأحداث تقع بعد تاریخ قائمة المركز المالي بالقدر الذي یؤكد أن  األسعار أو التكالیف المرتبطة بشكل مباشر
 ظروف ھذه األحداث قائمة كما في نھایة السنة.

 
 للبیع المتاحة االستثمارات قیمة في االنخفاض )۲

حكمھا لحساب خسارة االنخفاض في قیمة االستثمارات المتاحة للبیع وكذلك الموجودات  المجموعةتمارس 
التي تتعلق بھا. وھذا یتضمن تقییم األدلة الموضوعیة التي تتسبب في حدوث انخفاض غیر مؤقت في قیمة 

أقل من لى إالعادلة لالستثمارات في األسھم  أي انخفاض كبیر ومتواصل في القیمةیتم اعتبار االستثمارات. 
النخفاض في القیمة. إن تحدید ماھیة االنخفاض "الكبیر" و "المتواص���ل" یتطلب لكدلیل موض���وعي  تكلفتھا

عند وجود دلیل على تراجع في القیمة  اً انخفاض������ھناك اإلدارة أن قد تقرر من اإلدارة إجراء تقدیرات. كما 
الوض����ع المالي للش����ركة المس����تثمر فیھا، وأداء القطاعات واألعمال، والتغیرات في التكنولوجیا، والتدفقات 

 النقدیة التشغیلیة والتمویلیة. 
 

  المدینة الذمم قیمة في االنخفاض )۳
یتم تكوین مخص���ص لالنخفاض في قیمة الذمم المدینة التجاریة عندما یكون ھناك دلیل موض���وعي على أن 
المجموعة لن تكون قادرة على تحص�������یل كافة المبالغ المس�������تحقة وفقاً للش�������روط األص�������لیة لالتفاقیة. إن 

الس أو إعادة الھیكلة الص�������عوبات المالیة الكبیرة التي تواجھ العمیل، وامكانیة دخول العمیل في مرحلة إف
المالیة، والعجز أو التأخر في الس����داد تعتبر جمیعھا مؤش����رات على وجود دلیل موض����وعي لالنخفاض في 
قیمة الذمم المدینة التجاریة. بالنس�����بة للمبالغ الفردیة الھامة، یتم إجراء تقییم على أس�����اس فردي. وبالنس�����بة 

یتم تقییمھا بش�������كل جماعي، ویتم إثبات مخص�������ص باألخذ للمبالغ غیر الفردیة الھامة ، ولكنھا متأخرة، ف
 السابقة.  التحصیلباالعتبار طول المدة الزمنیة وفقاً لمعدالت 
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۹ 
 

 
 اإلعداد (یتبع)أسس  - ۲
 

 (یتبع) استخدام األحكام والتقدیرات ھـ)
 

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

فحص یكون ال ماالظروف تش��یر إلى االنخفاض في قیمة الموجودات. وفي حالة وجود ھذا المؤش��ر، أو عند
، تقوم المجموعة بتقدیر القیمة القابلة لالس�������ترداد ض�������روریاً  س�������نوي لالنخفاض في قیمة الموجوداتال

للموجودات. القیمة القابلة لالس��ترداد ھي القیمة العادلة لألص��ل أو وحدة تولید النقد بعد خص��م تكالیف البیع 
القیمة قید االس�������تخدام أیھما أعلى، ویتم تحدیدھا للموجودات الفردیة إال في حالة عدم تولید الموجودات  وأ

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

عندما تتجاوز القیمة الدفتریة لألص�������ل أو وحدة تولید النقد قیمتھ القابلة لالس�������ترداد، یتم اعتبار األص�������ل 
منخفض القیمة ویتم تخفیض�����ھ إلى قیمتھ القابلة لالس�����ترداد. وعند تقییم القیمة قید االس�����تخدام، یتم خص�����م 
التدفقات النقدیة المس��تقبلیة المقدرة إلى قیمتھا الحالیة باس��تخدام معدل خص��م ما قبل الض��ریبة بحیث یعكس 
تقییمات الس�������وق الحالیة للقیمة الزمنیة للنقود والمخاطر المحددة لألص�������ل. وعند تحدید القیمة العادلة بعد 

ي حالة فود في الس��وق القابل للمالحظة مثل الس��عر الس��ائ مناس��ب خص��م تكالیف البیع، یتم اس��تخدام مص��در
وإذا لم تتوفر ، یتم تقدیر الس�������عر بناء على أس�������عار الموجودات المماثلة قابل للمالحظةس�������وق عدم توفر 

 دیة المخصومة.إلى حسابات التدفقات النقاالستناد موجودات مماثلة فیتم 
 

 الھامة السیاسات المحاسبیة  - ۳
ن تقرأ القوائم المالیة األولیة الموحدة واإلیض����احات المرفقة جنباً إلى جنب مع القوائم المالیة الس����نویة الموحدة أیجب 

تم إعادة تص������نیف بعض أرقام المقارنة للفترة  .م۲۰۱٤ دیس������مبر ۳۱المنتھیة في  فترةواإلیض������احات المتعلقة بھا لل
 السابقة لتتماشى مع طریقة العرض للفترة الحالیة.

 
 :المجموعةالمتبعة من قبل  الھامة السیاسات المحاسبیةبنورد فیما یلي ملخصاً 

  
 أ) النقد وما في حكمھ

 
الجاریة لدى البنوك واالس�����تثمارات األخرى یتكون النقد وما في حكمھ من النقد في الص�����ندوق والنقد في الحس�����ابات 

 .قصیرة األجل عالیة السیولة ذات االستحقاق األصلي ثالثة أشھر أو أقل (ان وجدت) والمتاحة للشركة دون أي قیود
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۱۰ 
 

 
 الھامة (یتبع) السیاسات المحاسبیة  - ۳

 
 ب) الذمم المدینة

 
تظھر الذمم المدینة بمبلغ الفاتورة األص���لي بعد خص���م المخص���ص���ات بالدیون المش���كوك في تحص���یلھا. ویتم تكوین 
مخص��ص بالدیون المش��كوك في تحص��یلھا عند وجود دلیل موض��وعي یش��یر إلى عدم مقدرة المجموعة على تحص��یل 

المعدومة عند تحدیدھا مقابل المخص��ص��ات المبالغ المس��تحقة وفقاً للش��روط األص��لیة للذمم المدینة. یتم ش��طب الدیون 
المتعلقة بھا. یتم تحمیل المخص���ص���ات على قائمة الدخل الموحدة وأي إس���تردادات الحقة لمبالغ الذمم المدینة والتي تم 

 .الدخلإلى یتم اضافتھا شطبھا سابقاً 
 

 ج) المخزون
 

یقة أیھما أقل. ویتم تحدید التكلفة باس����تخدام طر للتحص����یلیتم قیاس المخزون بس����عر التكلفة أو ص����افي القیمة القابلة 
المتوس����ط المرجح. تتض����من التكلفة النفقات التي یتم تكبدھا لش����راء المخزون، وتكالیف اإلنتاج أو التحویل والتكالیف 

 األخرى التي یتم تكبدھا من أجل إحضار المخزون إلى الموقع بحالتھ الراھنة.  
 

صنع وتحت التصنیع، تتضمن التكلفة حصة مناسبة من تكالیف اإلنتاج المباشرة على أساس التام في حالة المخزون 
 الطاقة التشغیلیة العادیة.

 
االنتاج  بعد خص��م تكالیف دورة األعمال العادیةمن س��عر البیع التقدیري خالل للتحص��یل تتكون ص��افي القیمة القابلة 
ركة المتقادم وبطيء الحلمخزون لفات البیع والتوزیع. ویتم تكوین مخصص (عند اللزوم) االضافیة لإلكمال ومصرو

 .والتالف
 

 االستثماراتد) 
 
 المتاحة للبیعاالستثمارات  ) ۱ 

من االس���تثمارات في األس���ھم  ٪۲۰من حص���ة تقل عن  بص���فة أس���اس���یةتتكون االس���تثمارات المتاحة للبیع 
المدرجة أو غیر المدرجة بما في ذلك االس���تثمارات في الص���نادیق االس���تثماریة، وھي لیس���ت اس���تثمارات 

وال تمتلك المجموعة فیھا أي تأثیر جوھري أو س����یطرة. وتقید ھذه االس����تثمارات مبدئیاً  ألغراض المتاجرة
رات في القیمة العادلة ض����من حقوق الملكیة كاحتیاطي یأیة تغی والحقاً یعاد قیاس����ھا بالقیمة العادلة. ویتم قید

ستبعاد  االستثمارات. ویتم قید أي انخفاض كبیر ومتواصل في قیمة االستثمارات ھذه قیمة عادلة حتى یتم ا
 المتاحة للبیع (إن وجد) في قائمة الدخل الموحدة. 
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 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰

 

۱۱ 
 

 
 الھامة (یتبع) السیاسات المحاسبیة  - ۳

 
 االستثمارات (یتبع)د) 

 
 المتاحة للبیع (یتبع)االستثمارات  ) ۱ 

 
 بالرجوع إلى أس��عار الس��وق المدرجةمنظم یتم تحدید القیمة العادلة لالس��تثمارات المتداولة في س��وق مالي 

االس��تثمارات بنھایة یوم التداول في تاریخ قائمة المركز المالي الموحدة. بالنس��بة لالس��تثمارات غیر ھذه فیھ 
یمة یتم تحدید الق ،المتداولة في س��وق مالي نش��ط، بما في ذلك االس��تثمارات في حقوق الملكیة غیر المدرجة

باس��تخدام تقنیات تقییم معینة. تتض��من ھذه التقنیات اس��تخدام معامالت الس��وق األخیرة التي تمت لھا العادلة 
ى والتي تماثلھا إلى حد كبیر، وتحلیل بین أطراف جادین، والرجوع إلى القیمة الس�������وقیة الحالیة ألداة أخر

التدفقات النقدیة المخص�������ومة وخیار نماذج التس�������عیر، وبخالف ذلك، تعتبر التكلفة ھي القیمة العادلة لھذه 
 .االستثمارات

 
 في شركة زمیلةاالستثمار  ) ۲ 

ولكن لیس�ت حص�ة مس�یطرة  جوھریاً  فیھا تأثیراً  المجموعةلك تالتي تم ش�ركاتالش�ركات الزمیلة ھي تلك ال
تراوح بین ما یالمجموعة لك تعلى س���یاس���اتھا التمویلیة والتش���غیلیة. ویعتبر التأثیر الجوھري قائماً عندما تم

 التكلفةمبدئیاً باالستثمار في الشركات الزمیلة  قیدیتم  األخرى شركةمن حقوق التصویت في ال ٪٥۰و ۲۰٪
بعد خص���م أي خس���ائر متراكمة ناتجة عن االنخفاض في القیمة.  الش���راءبما في ذلك الش���ھرة المحددة عند 

تتضمن القوائم المالیة حصة المجموعة من اإلیرادات والمصروفات والتغیرات في حقوق الملكیة لالستثمار 
 في الشركات الزمیلة من تاریخ بدء التأثیر الجوھري حتى تاریخ انتھاء ھذا التأثیر الجوھري.

 
لى القیمة الدفتریة إالزمیلة، یتم تخفیض من الخسارة على حصتھا في الشركة  مجموعةحصة العندما تزید 

التزامات قانونیة أو تعاقدیة أو إذا تكبدت المجموعة  إال إذاأي خس��ائر إض��افیة التوقف عن قید الص��فر ویتم 
كات المس��تثمر فیھا من أرباح أو خس��ائر الش��رحص��ة المجموعة  .الزمیلةدفعت أي مبالغ نیابة عن الش��ركة 

 یتم قیده أو تحمیلھا على قائمة الدخل كـ "حصة المجموعة في نتائج االستثمار في الشركات الزمیلة".
 

 ھـ) الموجودات غیر الملموسة
 

الموجودات غیر الملموسة التي تم اقتناؤھا بصورة منفصلة یتم تسجیلھا بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر 
 ةوالبالغ جوداتالموة لالنتفاع بالمقدر الفترةي القیمة. یتم تحمیل اإلطفاء بطریقة القس���ط الثابت على مدى االنخفاض ف

 س���اب أثریتم ح .وطریقة اإلطفاء في نھایة كل فترة قوائم مالیة س���نویة الفترة المقدرة لالنتفاعس���نوات. یتم مراجعة  ٦
 على أساس مستقبلي.في التقدیرات  أي تغییر
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۱۲ 
 

 
 الھامة (یتبع) السیاسات المحاسبیة  - ۳

 
 الموجودات الثابتة) و
 

ثابتةتظھر  فة بعد خص�������م اإلھالك المتراكم و الموجودات ال ال یتم اھالك األراض�������ي  انخفاض في القیمة.أي بالتكل
بطریقة القس�������ط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجیة المتوقعة تس�������تھلك التكلفة واألعمال الرأس�������مالیة تحت التنفیذ. 

 .للموجودات
 

 فیما یلي النسب السنویة لإلھالك:
 
 النسبة      

 ٪٥     مباني
 (لوازم ومعدات فحص) ٪۲٥ - ٪۷    آالت ومعدات

 ٪۱٥ – ٪۱۰  ومعدات مكتبیةأثاث ومفروشات 
 ٪۲٥     سیارات

 
ویتم قید جمیع  .المعنيالموجودات بند لیتم رس��ملة النفقات الالحقة فقط عندما تزید من المنافع االقتص��ادیة المس��تقبلیة 

 .عند تكبدھاالموحدة النفقات األخرى في قائمة الدخل 
 

 ز) المخصصات
 

إذا ظھر نتیجة ألحداث س���ابقة أن لدى الش���ركة التزام حالي قانوني أو تعاقدي یمكن تقدیر یتم االعتراف بالمخص���ص 
 مبلغھ بشكل موثوق ومن المحتمل أن یتطلب تدفقات خارجة لمنافع اقتصادیة لتسویة ھذا االلتزام.

 
 ح) االحتیاطي النظامي

 
من ص��افي دخلھا الس��نوي إلى  ٪۱۰ما نس��بتھ نظام الش��ركات بالمملكة العربیة الس��عودیة، على الش��ركة تحویل لوفقاً 

ھذا االحتیاطي غیر متاح للتوزیع على إن من رأس المال.  ٪٥۰االحتیاطي النظامي حتى یص�������ل ھذا االحتیاطي 
 .المساھمین

 
 ط) تحقق االیرادات

 
بة انتقال المخاطر والمنافع الھامة المص���احالمنتجات التي یتم بمقتض���اھا یتم إثبات اإلیرادات من المبیعات عند تس���لیم 

لملكیة البضاعة إلى المشتري بحیث ال یكون للمجموعة سیطرة فعالة او مشاركة إداریة مستمرة بالدرجة التي ترتبط 
 وخصم الكمیات.عادة بملكیة البضاعة. ویتم تسجیل المبیعات بعد خصم المردودات والخصم التجاري 
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۱۳ 
 

 الھامة (یتبع) حاسبیةالسیاسات الم  - ۳
 

 ي) المصروفات
 

التس�����ویق والبیع  فيمص�����روفات البیع والتس�����ویق ھي تلك المص�����روفات الناجمة عن جھود الش�����ركة التي تقوم بھا 
، كمص��روفات یةالتمویل المص��روفاتووالتوزیع. ویتم تص��نیف جمیع المص��روفات األخرى، باس��تثناء تكلفة المبیعات 

وإداریة. ویتم إجراء توزیع للمص�������روفات المش�������تركة بین تكلفة المبیعات ومص�������روفات البیع والتس�������ویق عمومیة 
 .والمصروفات العمومیة واإلداریة، عند اللزوم، على أساس ثابت

 
 ك) التقاریر القطاعیة

 
وعوائد  قطاع األعمال ھو مجموعة من األص�������ول والعملیات المرتبطة بتقدیم منتجات أو خدمات تتعرض لمخاطر

تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات أعمال أخرى. ویش�������مل القطاع الجغرافي تقدیم منتجات أو خدمات ض�������من بیئة 
 .اقتصادیة محددة تتعرض لمخاطر وعوائد تختلف عن تلك المتعلقة بقطاعات تعمل في بیئات اقتصادیة أخرى

 
 ) المعامالت بالعمالت األجنبیةل
 
 المعامالت واألرصدة ) ۱ 

المعامالت التي تتم بالعمالت األجنبیة إلى العملة الوظیفیة للش���ركة على أس���اس أس���عار التحویل  ترجمةیتم 
ي بالعمالت األجنبیة فیجر المحتفظ بھاالس������ائدة بتاریخ تلك المعامالت. أما الموجودات والمطلوبات النقدیة 

بأس���عار التحویل الس���ائدة بتاریخ قائمة المركز المالي. لتعكس ما یعادلھا بالعملة الوظیفیة للش���ركة ترجمتھا 
 تدرج فروقات التحویل الناتجة عن تحویل العمالت األجنبیة في قائمة الدخل الموحدة للفترة الجاریة.

 
 الشركات األجنبیة التابعة والزمیلة )۲ 

خالف بالمالیة بعمالت أخرى  ایتم ترجمة القوائم المالیة للش�������ركات التابعة والزمیلة األجنبیة التي قوائمھ
بند الناجمة عن الترجمة كالتس����ویات المتراكمة العملة الوظیفیة للش����ركة، إلى العملة الوظیفیة. یتم تس����جیل 

 منفصل في حقوق الملكیة.
   

مة ، یتم إدراج فروقات الترجاس�����تبعاد أو بیع االس�����تثمار في الش�����ركات التابعة والزمیلة األجنبیةیتم  ماعند
ض�����من حقوق الملكیة، في قائمة الدخل الموحدة كجزء من أرباح أو خس�����ائر  عائدة لھا والمس�����جلة س�����ابقاً ال

 االستبعاد أو البیع.
 

 االستثمار في شركة زمیلة - ٤
 

یتمثل االستثمار في شركة زمیلة في استثمار مباشر في حقوق ملكیة شركة جوبا لالستثمار والتطویر وھي شركة ذات 
حص��تھا في الش��ركة بتحویل م، قامت الش��ركة ۲۰۱٤مس��ئولیة محدودة مس��جلة بالمملكة األردنیة الھاش��میة. وخالل عام 

س�������یتم اس�������تخدامھ من قبل المجموعة. وعلیھ، تم تحویل المبلغ إلى طابق في مبنى في األردن والذي مقابل الزمیلة 
 .الموجودات الثابتة
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۱٤ 
 

 قروض ألجل الو القروض البنكیة - ٥
 م۲۰۱٤یونیو  ۳۰ م۲۰۱٥یونیو  ۳۰ 
      لایر سعودي لایر سعودي 

   :متداولة
 ٤۸٫۰٤٦٫۰۹۳ ٤۹٫٥۰۰٫۰۰۰ قروض مرابحة 

 ۸٦٫٥٤۲٫۷٤۱ ۷۲٫٤۹٥٫۱٦۰ قروض قصیرة األجل وحسابات مكشوفة لدى البنوك 
      - ۱۲۸٫٤٥٤٫۸۸٦ (أنظر إیضاح ج أدناه) –قرض آلجل یسدد عند الطلب 
    ۱۳٤٫٥۸۸٫۸۳٤ ۲٥۰٫٤٥۰٫۰٤٦ إجمالي القروض قصیرة األجل

      ٥۷٫۱۸۷٫۰۳۰ ٤۲٫٦۸۰٫٤۳٥ الجزء المتداول من القروض طویلة األجل 
 ۲۹۳٫۱۳۰٫٤۸۱ ۱۹۱٫۷۷٥٫۸٦٤      

   :غیر متداولة
      ٤٥٥٫۸۱٤٫۰٥۹ ۳۰۷٫۸۷٤٫۳٤٤ ألجلطویلة اقروض 

 ٦۰۱٫۰۰٤٫۸۲٦٤ ٥۷٫٥۸۹٫۹۲۳      

 
تم الحص����ول على القروض البنكیة والقروض ألجل من مؤس����س����ات مالیة متعددة وھي مض����مونة بس����ندات ألمر  أ)

فقاً و اقتراضتكالیف  تحملو. الموجودات الثابتةبعض متاحة للبیع وبرھن  واس�����تثماراتوض�����مانات مش�����تركة 
 .ویلالتم اتفاقیاتھامش ربح حسب ما نصت علیھ  على أساس (سایبور) مضافاً إلیھ لألسعار التجاریة السائدة

 
الشركة التابعة (شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ، وقعت م۲۰۱٥ مارس ۳۱المنتھیة في  فترةخالل ال ب)

(االتفاقیة) مع البنوك التي تتعامل معھا إلعادة ھیكلة قروض�������ھا  جدیدة إلعادة ھیكلة القروضاتفاقیة األردن)  –
 . ، وقد تم تحویل إتفاقیات القروض قصیرة األجل إلى قرض مشتركقصیرة األجل

 
تتض���من اتفاقیات القروض تعھدات بض���رورة المحافظة على مس���توى معین لمؤش���رات الرفع المالي واإلس���تفادة  )ج

حقوق الملكیة والحد األدنى لص���افي الموجودات الملموس���ة والحد األقص���ى للذمم  المالیة ونس���بة إجمالي الدین إلى
ي حال ف بالس���داد الفوري للقروض المطالبة للبنوكذات العالقة. وبموجب ھذه االتفاقیات یحق  الجھاتالمدینة من 

 ،ھذه التعھدات ببعضملتزمة الش�������ركة  تكن، لم م۲۰۱٥ یونیو ۳۰. وكما في من ھذه التعھدات بأي االلتزامعدم 
كما حص�������لت اإلدارة على إعفاء من ھذه  وعلیھ قامت اإلدارة بتس�������جیل ھذه القروض كقرض قص�������یر األجل.

 ۱۲۸ المتعلق بتلك التعھدات مبلغیبلغ إجمالي رص������ید القروض م. ۲۰۱٥یونیو  ۳۰التعھدات للفترة المنتھیة في 
 ملیون لایر سعودي.
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 م۲۰۱٥یونیو  ۳۰

 

۱٥ 
 

  ذات العالقة وأرصدتھاالمعامالت مع األطراف  -٦
. وتتعامل المجموعة خالل النش�����اط والش�����ركات الش�����قیقةتتكون األطراف ذات العالقة بالمجموعة من المس�����اھمین فیھا 

االعتیادي ألعمالھا بمعامالت مع األطراف ذات العالقة على أس��اس أس��عار وش��روط عقود معتمدة من إدارة المجموعة. 
 ۳۰م و۲۰۱٥یونیو  ۳۰التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل الفترة المنتھیة في  یلي تفاص���یل أھم المعامالت وفیما

 م مع األرصدة الناتجة عنھا:۲۰۱٤یونیو 
 
 المعامالت مع األطراف ذات العالقة أ)
 
 أھم المعامالت التي تمت مع األطراف ذات العالقة خالل السنة:فیما یلي  
 

 م۲۰۱٤  م۲۰۱٥ المعامالتطبیعة  العالقة الطرف ذو العالقة
      

لص�����ناعة ش�����ركة الش�����رق األوس�����ط 
 البصریةاأللیاف كابالت 

 
 شركة شقیقة

 
 شراء مواد خام

 
۱٫۳۹۸٫٥۲۰ 

 
 

 
۱٫٥٥۱٫۲۸۹ 

 ۲۱۰٫٤۳۷  ٤٫۸۹۰ مبیعات  
 

 بتاریخ قائمة المركز المالي: لمستحق لطرف ذو عالقة العملیات السابقة نتج عنھا األرصدة التالیة
 

 عالقة ذو لطرف مستحق) ب
 

 م۲۰۱٤ م۲۰۱٥ 
      لایر سعودي لایر سعودي 

      ۲٫٤٦٤٫٤۲۳ ۱٫۷۷۱٫۸٥٦ البصریةاأللیاف كابالت شركة الشرق األوسط لصناعة 
 

 رأس المال - ۷

ملیون سھم)، قیمة كل  ٦۰: م۲۰۱٤یونیو  ۳۰( م۲۰۱٥یونیو  ۳۰كما في ملیون سھم  ٦۰مال الشركة من یتكون رأس
 لایر سعودي.  ۱۰سھم 

 
 ربح السھم/ (خسارة)  - ۸

 لفترةا ) / ربحخس��ارة(من العملیات الرئیس��یة وص��افي / الربح الخس��ارة) ب(ربح الس��ھم المتعلق / ب (خس��ارة) تم احتس��ا
سھم ، على التوالي، على عدد األالفترة ) / ربحخسارة(من العملیات الرئیسیة وصافي / الربح (الخسارة) وذلك بتقسیم 

 . م۲۰۱٥ یونیو ۳۰ملیون سھم كما في  ٦۰والبالغة القائمة 
 
 المعلومات القطاعیة   - ۹

 
ة یالعرباألردن واالمارات المملكة العربیة السعودیة وھي ثالث مناطق جغرافیة  عملیاتھا في المجموعة تزاول أ)

وإجمالي الربح والمبیعات ، م۲۰۱٤و  م۲۰۱٥ یونیو ۳۰إن إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في المتحدة. 
 -، كما یلي:حسب كل قطاعالمنتھیة في ذلك التاریخ،  الستة أشھر فترةالربح لخسارة) الوصافي (
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۱٦ 
 

  تتمة  –المعلومات القطاعیة  - ۹
 
     القطاعات      

كما في وللفترة المنتھیة في 
  م۲۰۱٥یونیو  ۳۰

المملكة العربیة 
  السعودیة 

المملكة األردنیة 
  الھاشمیة

اإلمارات العربیة 
 اإلجمالي     التسویات  المتحدة 

 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
 ٤۷٤٫٦۳۲٫۲۲۳  )۷۷٫٤۷٦٫۸۱۹(  ۹٥٫۷۳۲٫۰٤٦  ۱۰۳٫۲۰٤٫۰۷۲  ۳٥۳٫۱۷۲٫۹۲٤  المبیعات

 ٤۹٫٦۱۱٫٤۰٥  -  ٥٫٤۳۹٫۳٥٦  ۲٫٥۳۰٫۰٤۷  ٤۱٫٦٤۲٫۰۰۲  إجمالي الربح 
 )۱۳٫٤۰٥٫۹۷۷(  ۲۷٫۸۲٦٫٦٤٤  )۱٫۸۷۲٫۷٦٤(  )۲٥٫۹٥۳٫۸۸۰(  )۱۳٫٤۰٥٫۹۷۷(  / الربح صافي (الخسارة)

 ۱٫۲۹۰٫٦۳۷٫۱٥۷  )٤۷٤٫۸٤۱٫۷٦۷(  ٤٤٤٫۹٥۹٫٦٤۰  ٤۳۹٫۹۹٤٫۳۷۸  ۸۸۰٫٥۲٤٫۹۰٦  إجمالي الموجودات
 ۸٥۰٫۲۲۸٫۰۱۸  )۱۲۳٫۲۱٥٫٥٤۲(  ۱۰٥٫۸۸۳٫٥۱۳  ٤٥٤٫٤۳۱٫٦۹۰  ٤۱۳٫۱۲۸٫۳٥۷  إجمالي المطلوبات

 
     القطاعات      

كما في وللفترة المنتھیة في 
  م۲۰۱٤یونیو  ۳۰

المملكة العربیة 
  السعودیة 

المملكة األردنیة 
  الھاشمیة

اإلمارات العربیة 
 اإلجمالي   التسویات    المتحدة 

 لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
 ٤۷۹٫۳۳۲٫۷۹۸  )۱٦۳٫٦۱۱٫٦۱۹(  ۹۲٫۰۹۹٫۲۰۱  ۱۲٤٫۲٤۱٫٤۲۸  ٤۲٦٫٦۰۳٫۷۸۸  المبیعات

 ٦۳٫۰۲٥٫٦۹۸  -  ۷٫۲٥۰٫۳۹۹  ۷٫۰۳۳٫۲۱٤  ٤۸٫۷٤۲٫۰۸٥  إجمالي الربح 
 ۲٫۳٥٥٫٥۸۰  ۱۸٫۹۱٥٫۲٤۰  ۱٫٤۲۱٫۲۰۰  )۲۰٫۳۳٦٫٤٤۱(  ۲٫۳٥٥٫٥۸۱  الربح/ صافي (الخسارة) 

 ۱٫٤۱۸٫۰٥۲٫۱۲۳  )٤٤۰٫۸٦۷٫۹۰٦(  ٤۳۸٫۱۱٥٫۲۱۳  ٤۳٦٫٥۲۷٫۹۷٥  ۹۸٤٫۲۷٦٫۸٤۱  إجمالي الموجودات
 ۹۱٦٫۱۳۰٫۹۰۹  )۹٥٫٦٥۷٫٦۷۰(  ۱۳۹٫۲۲۸٫۸۷۷  ۳۹٤٫۹۱۸٫۲٥۰  ٤۷۷٫٦٤۱٫٤٥۲  إجمالي المطلوبات

 
ملیون لایر سعودي  ٥۰٫۳۸تمثلت المبیعات من عمیل واحد لعملیات المجموعة بالمملكة العربیة السعودیة مبلغ  ب)

 ملیون لایر سعودي) من اجمالي مبیعات المجموعة. ۲۰٫٦م: ۲۰۱٤(
 

 االلتزامات المحتملة االرتباطات و -۱۰
 
م: ۲۰۱٤ملیون لایر س����عودي ( ۱٦۸٫۳۷م، لدى الش����ركة ض����مانات بنكیة قائمة بمبلغ ۲۰۱٥یونیو  ۳۰كما في  أ)

ملیون لایر س��عودي) تم إص��دارھا من قبل البنوك المحلیة واألجنبیة وذلك فیما یتعلق بض��مانات حس��ن  ۱٦۲٫۹۲
 أداء.

 
ملیون لایر س�������عودي  ٥۰٫۲۰ئمة بمبلغ م، لدى الش�������ركة اعتمادات مس�������تندیة بنكیة قا۲۰۱٥یونیو  ۳۰كما في  ب)

بعض ملیون لایر س������عودي) تم إص������دارھا من قبل البنوك التي تتعامل معھا الش������ركة مقابل  ٤۷٫٤۷م: ۲۰۱٤(
 لمواد الخام واللوازم األخرى.امشتریات 

 

  القیمة العادلة - ۱۱
وع والتي یتم تداولھا في أسواق مالیة نشطة بالرجیتم تحدید القیمة العادلة لألدوات المالیة ذات الشروط واألحكام المعیاریة 

 إلى أسعار السوق المدرجة. وفي حالة عدم توفر سوق مفتوح، یتم اعتبار التكلفة ھي القیمة العادلة.
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۱۷ 
 

 إدارة المخاطر  - ۱۲

مقتناة وحسابات مدینة أخرى واستثمارات مدینة تتكون الموجودات المالیة للمجموعة من أرصدة لدى البنك وذمم 
ألغراض المتاجرة واستثمارات متاحة للبیع وموجودات أخرى. تتكون المطلوبات المالیة للمجموعة من قروض بنكیة 

 وذمم دائنة ومطلوبات أخرى.

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

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

بصورة أساسیة من أرصدة المجموعة لدى البنوك والذمم المدینة والحسابات المدینة األخرى بما في ذلك المستحق من 
 قة.األطراف ذات العال

  
تعتبر اإلدارة أن مخاطر االئتمان المتعلقة باألرصدة لدى البنك غیر جوھریة حیث یتم االحتفاظ باألرصدة لدى بنوك  

 السعودیة واألردن واالمارات العربیة المتحدة.ذات سمعة طیبة بالمملكة العربیة 
 
سقف  ووضع الذمم المدینة القائمةمخاطر االئتمان التي تتعلق بالذمم المدینة من خالل مراقبة تسعى المجموعة لمراقبة  

ة األطراف األخرى في نھایلدى  للتعامل مع األطراف األخرى والتقییم المستمر للقدرة االئتمانیة لألطراف األخرى. كان
 سداد مستحقاتھا. مركز مالي قوي ومقدرة علىالفترة 

 

 السوقمخاطر 
 

التقلبات في أسعار صرف العمالت األجنبیة (مخاطر  نتیجةمخاطر السوق ھي مخاطر تغیر القیمة العادلة لألدوات المالیة 
سعار)، سواء كان السبب في ھذه األالفائدة في السوق (مخاطر أسعار الفائدة) وأسعار السوق (مخاطر  أسعارالعملة) و
 صدرھا أو عوامل تؤثر على جمیع األدوات المتداولة في السوق.عوامل محددة باألداة أو مُ التغیرات 

 
 مخاطر العملة

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

والدینار اإلماراتي والدرھم  بصورة أساسیة باللایر السعودي والدوالر األمریكي المجموعةاألجنبیة. تتم معامالت 
بالدوالر مرتبطان والدینار األردني ھامة حیث أن اللایر السعودي  لمخاطر عملةال تتعرض المجموعة . األردني

حیث تقوم الشركة األم بمراقبة المخاطر لمخاطر العملة وبرأي اإلدارة أن المجموعة ال تتعرض بصورة كبیرة  األمریكي.
 عند اللزوم.فیما یتعلق بالدرھم اإلماراتي على مستوى المجموعة وتتخذ اإلجراءات المناسبة إلدارة مخاطر العملة 

 
 مخاطر أسعار الفائدة

 
 مخاطر أسعار الفائدة ھي مخاطر تذبذب قیمة أداة مالیة ما بسبب التغیرات في أسعار الفائدة في السوق. 

 
أسعار الفائدة على أساس كل عملة على حدى. یتم استخدام المدة المعدلة لالستثمارات ذات الدخل تقوم المجموعة بمراقبة 

یرات في أسعار الفائدة الحالیة. یتم السیطرة على مخاطر الثابت في كل عملة كمؤشر على حساسیة الموجودات للتغ
أسعار الفائدة بالنسبة للقروض البنكیة من خالل المراقبة المكثفة ألسعار الفائدة خالل الفترة. ویتم اتخاذ إجراءات فوریة 

 للحد من أي تذبذبات ھامة.
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۱۸ 
 

 (یتبع)إدارة المخاطر  - ۱۲
 

 مخاطر السیولة
 

لصعوبات في الحصول على التمویل الالزم للوفاء بالتزامات مرتبطة المجموعة ھي المخاطر المتمثلة في تعرض 
بأدوات مالیة. قد تنتج مخاطر السیولة عند عدم القدرة على بیع أصل مالي ما بسرعة وبقیمة تقارب قیمتھ العادلة. وتدار 

  .للمجموعةایة السیولة المتوفرة للوفاء بااللتزامات المالیة مخاطر السیولة من خالل المراقبة المنتظمة لمدى كف
 

 القوائم المالیة األولیة الموحدةالموافقة على  -۱۳
م.۲۰۱٥أغسطس  ۲الموافقة على اصدار القوائم المالیة األولیة الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ  تتم
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