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3Tبسم اهللا الرحمن الرحيم 
3T م2013التقرير السنوي السابع للعام 

 
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد : 

السادة مساهمي شركة مسك الكرام 
 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،، 
 

، والذي تم 31/12/2013يسر مجلس ادارة شركتكم ان يتقدم لكم بالتقرير السنوي السابع الذي يلقي الضوء على انجازات الشركة واداؤها ومركزها المالي عن السنة المالية المنتهية في 

اعداده بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي والنظام االساسي للشركة ومتطلبات الئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واالدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

ويتطلع مجلس ادارة شركتكم الى المحافظة على مكانة الشركة الرائدة في صناعة الكابالت المتخصصة كونها المّصنع الوحيد لهذه الكابالت في منطقة الشرق االوسط وشمال افريقيا، كما نعمل 

على تعزيز هذه المكانة من خالل التوسع في تنويع منتجات الشركة لتلبية احتياجات المشاريع من الكابالت المختلفة على المستويين المحلي واالقليمي . 

وفي الختام فإن المجلس يؤكد لمساهمي الشركة الكرام المضي قدمًا لتحقيق مزيدًا من االنجازات بما يلبي طموحات وتطلعات المساهمين، ونسأل اهللا العلي القدير ان يديم على بالدنا الغالية 

نعمة االمن واالمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشرفين وسمو ولي عهده االمين وسمو النائب الثاني، كما يشكر المجلس المساهمين الكرام على ثقتهم الغالية ودعمهم المستمر والشكر 

موصول الى منسوبي الشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على استمرار التقدم واالزدهار وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين. 

 والسالم عليكم
 

 مجلس اإلدارة  



3 
 

 

 

 

وصف للنشاط الرئيس للمجموعة :  

شركة مسك : 
 

هـ 10/5/1413 وتاريخ 1010102402تأسست شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك ) كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في الرياض بسجل تجاري رقم 
م) على تحويل الشركة إلى شركة 4/8/2007هـ (الموافق 21/7/1428الصادر بتاريخ 195م)، وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم 4/11/1992(الموافق 

على زيادة رأس م 27/8/2013بتاريخ  رياالت للسهم ، كما تمت الموافقة 10 مليون سهم بقيمة إسمية قدرها 40 مليون لایر مقسمة الى 400مساهمة سعودية، ويبلغ رأس مال الشركة 
 مليون لایر  600 ليكون رأس المال بعد الزيادة ، % قبل اإلكتتاب في رأس مال الشركة50طرح أسهم حقوق أولوية وبنسبة زيادة قدرها لایر من خالل  مليون 200  بمقدارمال الشركة
 . رياالت للسهم 10 مليون سهم بقيمة اسميه قدرها 60مقسمة الى 

يتمثل نشاط الشركة الرئيسي في انتاج وبيع وكابالت كهربائية مرنة وكابالت محورية وكابالت مطاطية وكابالت كهربائية مغلفة بالنايلون وكابالت هاتفية للتمديدات الداخلية وكابـالت و
حاسب الي وكابالت مقاومة للحريق ومأمونة وكابالت نقل المعلومات والتحكم وكابالت الجهد المنخفض والكابالت الصناعية وكابالت المباني . 

 

الشركات التابعة لمجموعة مسك :  

الدولة محل المقر نشاطها الرئيس اســـــــم الشركـــــة 
تأسيسها 

تاريخ 
نسبة الملكية التأسيس 

شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة ـ مسك 
 % 49م 1992االردن عمان / االردن  كابالت توزيع الطاقةانتاج الكابالت ذات الجهد المنخفض و MESC– Jordanاالردن ـــ 

 % بشكل مباشر 57.5م 2007االردن عمان / االردن انتاج الكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي  شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي
 % بشكل غير مباشر 11.64

النتاج كابالت التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجهد  MESC – RAKشركة مسك ــ رأس الخيمة ـــ 
المنخفض 

رأس الخيمة 
 % 100م 2009االمارات /االمارات 
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 منتجات شركة مسك وشركاتها التابعة :ــ  •

 صنف، ويمكن تصنيف هذه 5,000تنتج مجموعة مسك تشكيلة واسعة من الكابالت بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر عن 
المنتجات بشكل عام في أربع مجموعات رئيسية وهي كالتالي : 

 INDUSTRIAL CABLESـ مجموعة الكابالت الصناعية 1

تستخدم هذه الكابالت في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة،وتعتبر هذه الفئة أكبر فئات الكابالت التي تنتجها الشركة في مصانعها في السعودية 
واالمارات . 

 

  BULLDING MANEGMENTSYSTEMـ مجموعة كابالت المباني واألجهزة 2

تستخدم هذه الكابالت لنقل اإلشارات الصوتية والمرئية والمراقبة واإلنذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابالت استعمالها في أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي بالتالي 
 تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات واألسواق والمباني التجارية وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية واالمارات .

 

 LV CABLESـ مجموعة كابالت الفولتية المنخفضة 3

 
تستخدم هذه الكابالت عادة في التمديدات المنزلية والري وأعمال نقل الطاقة منخفضة الفولتية، وبجانب استعمالها في المعدات المنزلية، تتضمن استخداماتها الصناعية كذلك استعمالها في 
اآلليات المتحركة التي تتطلب ثنيا متعددا، وتنتح مسك هذه الكابالت بمواصفات متعددة وفقا للبيئات التي تستخدم فيها من خالل شركتها التابعة في األردن شركة الشرق االوسط للكابالت 

 المتخصصة ــ مسك االردن .

 MV & HV CABLESـ مجموعة كابالت الفولتية المتوسطة والعالية 4

 
تستخدم هذه الكابالت في شركات الكهرباء المختلفة في المنطقة باالضافة الى المشاريع التي تتطلب فولتية عالية وتنتج هذه الكابالت من خالل شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي  
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التواجد المحلي واالقليمي لمجموعة شركة مسك :  •

تمكنت مسك، من خالل التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعية على مدى السنوات الماضية، ومن إرساء مكانتها في السوق المحلي واإلقليمي كإحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة 

واسعة من الكابالت بجميع أنواعها في المنطقة، ويوجد لدى مسك أكبر قاعدة كابالت متنوعة  في المملكة العربية السعودية كما أن معرفة مسك بهذا السوق مكنتها من تطوير سمعة قوية 

لها، وهذا ما يتضح من خالل حقيقة كونها معتمدة لدى أكبر الشركات التي تنفذ المشاريع العمالقة في السعودية وفي مختلف أنحاء العالم وكثمرة لريادة مسك من حيث المبيعات في السوق 

وبفضل عالقاتها طويلة األمد مع كثير من عمالئها ستقوم بزيادة مبيعاتها من خالل االستفادة من قاعدة منتجاتها الواسعة  والتشكيلة المتزايدة من هذه المنتجات، وتم العمل على إعداد 

مجموعة مسك ألية منافسة في المستقبل لزيادة مبيعات مسك من الكابالت الصناعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي والشرق االوسط وشمال افريقيا واالستمرار في مبيعاتها اإلقليمية من 

 مــن خــالل شــركاتها الشقيقة في األردن، األمـــر الـــذي أتاح لمســك الدخـــول فـــي األســـواق (MV&HV)ذات الجهد المتوسط والجهد العالي والكابالت (LV) ذات الجهد المنخفض الكابالت 

النــامية والمجـــاورة فيما تنوي مواصلة هذه االستراتيجية نحو مزيد من التوسع األفقي من أجل زيادة حجم مبيعاتها. 
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 الهيكل التنظيمي لشركة مسك

 

 

الرئيس التنفيذي للمجموعة 

اإلدارة التجارية  ادارة العمليات  االدارة المالية
إدارة الجودة والتخطيط 
اإلستراتيجي وتطوير 

األعمال
ادارة تقنية المعلومات إدارة الموارد البشرية 
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 إدارة العمليــــاتــ 1
 

تضم هذه اإلدارة أكبر اإلدارات وهي إدارة التصنيع وأكثرها عددًا والتي تضم اإلدارات واألقسام التالية : 

قسم االمن والسالمة.   ـــPVCدارة مصنع إالجودة ـــ مراقبة ة اإلنتاج في السعودية واإلمارات  ـــ قسم الصيانة ـــ قسم إدارـــ  قسم التخطيط والرقابة

قسم التخطيط والرقابة : يقوم بعمل الخطة الشهريه والسنويه لعمليات اإلنتاج وفق اوامر التشغيل الواردة من قسم المبيعات بعد التنسيق مع قسم المواد للتأكد من توفر المواد الخام  −

 الالزمة لعمليات إنتاج امر التشغيل  بناء على الطاقة اإلنتاجية للمصنع وتاريخ التسليم للعميل .

قسم اإلنتاج : يقوم قسم اإلنتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خالل مهندسي ومشرفي اإلنتاج على مدار اليوم ، وتتم عملية اإلنتاج بعدة مراحلها وهي السحب - الجدل – العزل-  −

 التجميع-التسليح-العزل النهائي مع االلتزام التام بالمواصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع .

قسم الصيانه : مسؤول عن استمرارية اإلنتاج من خالل الصيانة الدورية المكانيكية و الكهربائية  للمكائن  واصالح االعطال ، و القيام بأعمال صيانة الخدمات المساندة لإلنتاج  −

 كالتبريد والرافعات الشوكية . 

الجودة : يتولى العمل على تطبيق وضمان معايير الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خالل فحص المواد الخام الواردة ( قبل التصنيع)- ثم الفحص أثناء عملية رقابة قسم  −

 التصنيع (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج (بعد التصنيع).

 : هو المسؤل عن تزويد المصنع بالمواد البالستيكية المطلوبة لعملية التصنيع بناء على الخطة الشهريه كما يتوفر به مختبر لتطبيق معايير الجودة  وقسم  PVCإدارة مصنع  −

 للصيانة  .

قسم األمن والسالمة : يتولى المحافظة على جاهزية منشآت الشركة لمنع وقوع الحوادث من خالل تطبيق انظمة السالمة ، كما يتولى ادارة االمن في الشركة و يعمل على توكيد  −

اتباع تعليمات الصحة والسالمة المهنية من جميع الجهات المعنية . 
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:  إلدارة العمليات التنظيم اإلداري

 

  

 

 

 

إدارة العمليات 

(PVC) مصنع حبيبات البالستيك مراقبة الجودة  المصانع

األمن والسالمة  الصيانة اإلنتاج

 لتخطيط والمراقبةا
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  اإلدارة التجارية :ـ 2
 

تم إستحداث إدارة جديدة في الشركة لزيادة فعالية وكفاءة العمليات المتعلقة بعمالء الشركة والتي تشتمل على كل من اإلدارات التالية : 

أ ــــ إدارة التسوق  ب ـــ إدارة المبيعات في السعودية  جـ ـــ إدارة المبيعات لدول الخليج العربي  د ــــ اإلدارة الفنية   ه ــــ إدارة سلسلة اإلمداد . 

ويوجد لدى الشركـة عـدة مكـاتب محلية في كل من ( الرياض – جده – الدمام ) وإقليمية في كل من (اإلمارات ــ ليبيا) لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا ، كمـا يوجد للمجموعـة وكالء 

وممثليين في كـل من (كوريا – اليابان – جميع دول مجلس التعاون الخليجي – العراق – مصر). 

 إدارة الموارد البشريةــ  3
 

تساهم إدارة الموارد البشرية مساهمة رئيسة في توفير القوى العاملة والمؤهلة من الداخل والخارج مع التركيز على إستقطاب العناصر الوطنية وتأهيلها بما يخدم مصلحة الشركة وتأمين 

 % مما أهل الشركة 30ماتحتاجه الشركة ومصانعها من إداريين وفنيين وقد خطت الشركة خطوات واسعه بقيامها بسعودة الكثير من الوظائف الفنية واالدارية حيث وصلت نسبة السعودة الى 

وتوفر الشركة برامج ودورات تدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين السعوديين المستجدين لتهيأتهم لالنخراط في العمل من خالل هذه الدورات "نطاقات "الى الوصول للنطاق األخضرفي برنامج

وكذلك برامج التدريب على رأس العمل كما قامت الشركة بالتعاقد مع كبرى الشركات االستشارية لتطوير أنظمة الموارد البشرية بالشركة . 

 

  )IT(إدارة تقنية المعلومات  ــ 4 
 

حداث البرامج الجديدة ومن خالل أتمتة العمليات تم تطبيق األهداف المطلوبة للوصول إقامت دائرة أنظمة المعلومات بتطوير نظام أوراكل بما يتماشى مع صناعة الكابالت ومتطلباتها . فمن خالل 

للنتائج بأسرع الطرق، وتعتبر هذه المرحلة األولى من الخطة الموضوعة للدائرة لإلشراف على جميع األنشطة المعلوماتية في المركز سواء كانت أنظمة تشغيل أو برامج تطبيقية وقواعد 

البيانات.  
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مجلس إدارة الشركة 
 

تكوين وتصنيف أعضاء المجلس :  •
 

) أعضاء ويبين الجدول التالي قائمة بأسماء األعضاء ، وتصنيفهم ، وعضويتهم في مجالس اإلدارة في الشركات اآلخرى :ــ 9شركة مسك من ( إدارة يتكون مجلس 
 

تصنيف عضوية مجالس اإلدارة األخرى االســـــم م 
العضوية 

عبدالعزيز بن محمد النملة  1
رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية 

الشركة السعودية للصناعات المتطورة ، شركة مجموعة العزل الخليجية ( مقفلة ) ، شركة توزيع الغاز 
الطبيعي ( مقفله ) ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة ) . 

 
غير تنفيذي 

 

عبدالرؤوف بن وليد البيطار  2
عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت 

شركة الحسن غازي شاكر ، شركة مجموعة العزل الخليجية ( مقفلة ) 
شركة تبريد المناطق ( مقفلة ) ، شركة مياه المنهل . 

 
غير تنفيذي 

 

3 
سليمان بن محمد النملة 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو لجنة الترشيحات 
والمكافآت 

 
اليوجد 

 

 
غير تنفيذي 

 

عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان  4
 عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

مجموعة العبيكان لالستثمار( مقفلة ) ، شركة الدرع العربي للتأمين ، الشركة المتقدمة للبتروكيماويات ، 
شركة العبيكان للزجاج ( مقفلة ) . 

 
غير تنفيذي 

 

يحيى بن ابراهيم القنيبط  5
غير تنفيذي اليوجد عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة 

محمد بن عبدالعزيز النملة   6
 عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

شركة مالذ للتأمين ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة ) ،  شركة مجموعة العزل الخليجية ( مقفلة ) ، 
غير تنفيذي شركة الشرقية للبتروكيماويات ( مقفلة ) . 

سعد بن صالح االزوري  7
مستقل الشركة السعودية للطباعة والتغليف ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة ) .  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

زيد بن عبدالرحمن القويز  8
مستقل اليوجد عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

محمد بن عويض الجعيد  9
مستقل  للصناعات المتطورة . سعوديةالشركة الوطنية للتصنيع وسبك المعادن ، الشركة العضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة  
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الهيكل التنظيمي ألعضاء مجلس اإلدارة : 
 

 اللجنة التنفيذية الصفة االســــــــم م
لجنة الترشيحات 

 والمكافأت
 لجنة المراجعة

 ــــــــ ــــــــ رئيس رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز محمد النملة  1

 ــــــــ ــــــــ عضو نائب رئيس مجلس االدارة عبداهللا عبدالرحمن العبيكان  2

 رئيس ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة  يحيى ابراهيم القنيبط 3

 ــــــــ رئيس  عضو مجلس اإلدارة سعد صالح االزوري 4

 ــــــــ عضو عضو عضو مجلس اإلدارة عبدالرؤوف وليد البيطار  5

 عضو ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة سليمان محمد النملة  6

 ــــــــ عضو  عضو مجلس اإلدارة زيد عبدالرحمن القويز 7

 عضو ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة محمد عويض الجعيد 8

 ــــــــ ــــــــ عضو عضو مجلس اإلدارة محمد عبدالعزيز النملة  9
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 إجتماعات مجلس اإلدارة : •
 

  ) إجتماعات حسب السجل الموضح أدناه : 4بلغ إجمالي إجتماعات مجلس االدارة (  -
 

االســــــــــم م 
االجتماع االول 

12/5/2013 
االجتماع الثاني 

22/7/2013 
االجتماع الثالث 

7/10/2013 
االجتماع الرابع 

24/12/2013 
االجمالي 

     4عبدالعزيز بن محمد النملة  1
     3عبدالرؤوف بن وليد البيطار  2
     4يحيى بن ابراهيم القنيبط  3

 ـــ ـــ ـــ إنتهاء عضوية سليمان بن عبداهللا الحمدان  4

     4سليمان بن محمد النملة  5

 1 ـــ ـــ إنتهاء عضوية طارق بن جواد السقا  6

     4عبداهللا بن عبدالرحمن العبيكان  7
     4زيد بن عبدالرحمن القويز  8
     4سعد بن صالح االزوري  9

   1 تعيين جديد ـــمحمد بن عبدالعزيز النملة   10

   2 تعيين جديد ـــمحمد بن عويض الجعيد   11

 
  سنوات .3م ولمدة 2/7/2013تم إعادة إنتخاب مجلس اإلدارة للدورة الجديدة والتي بدأت من  
  م .2/7/2013إنتهت عضوية االستاذ/ سليمان بن عبداهللا الحمدان في 
  م .2/7/2013إنتهت عضوية األستاذ/ طارق بن جواد السقا في 
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 :  كةحوكمة الشر •
 

م ، وبما يتوافق مع 12/11/2006هـ الموافق 21/10/1427تقوم الشركة بتطبيق االحكام االلزاميه واالسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بتاريخ 
النظام األساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة السيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام باالجراءات المتعلقة بتطبيق معايير االفصاح والشفافيه على أكمل وجه 

باستثناء الماده الوارده أدناه والتي ستقوم الشركة بإكمال دراستها ليتم إعتمادها وتطبيقها في الدورة القادمة للمجلس ، هذا وقد قامت الشركة باصدار نظام للحوكمة بما يتماشى مع متطلبات 
هيئة السوق المالية ووفقًا ألفضل الممارسات المتبعه في حوكمة الشركات وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها الرابع باالضافه الى اعداد مجموعه من اللوائح 

التنظيمية والسياسات التي تعزز تطبيق هذه الحوكمة . 
 

أسباب عدم التطبيق نص المادة  المادة 

السادسه الفقرة ( ب ) 
هل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند إختيار 
أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي 

اليتضمن النظام األساسي للشركة طريقة 
التصويت التراكمي  
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 قرارات مجلس االدارة: •
 

  عدة قرارات مهمة وهي كالتالي : 2013إتخذ مجلس إدارة الشركة خالل العام المالي  −
 
طرح اإلكتتاب في أسهم حقوق األولوية حسب تعليمات اإلكتتاب الموضحة                                                طريق  مليون لایر سعودي عن 200الشركة بقيمة مال الموافقة على زيادة رأس  .۱

  ) 1( في نشرة اإلصدار المعتمدة من هيئة السوق المالية . 

  ) 2( م ولمدة ثالث سنوات . 2/7/2013الموافقة على تشكيل مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه للدورة الجديدة والتي تبدأ من  .۲

  ) 3( الموافقة على الصيغة المعدلة لسياسة ومعايير إجراءات العضوية في مجلس اإلدارة .  .۳

  لایر 38,400,000 ) متر مربع بمبلغ إجمالي وقدره 4800الموافقة على بيع األرض العائدة ملكيتها للشركة والكائنة في حي المصيف بمدينة الرياض بمساحة وقدرها ( .٤

الموافقة على تعيين المهندس/ عبدالعزيز بن محمد النملة رئيساً لمجلس اإلدارة للدورة الجديدة للمجلس وتعيين المهندس/ عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان نائباً لرئيس المجلس للدورة  .٥

 الجديدة وتعيين األستاذ/ عبدالعزيز بن محمد العقيل أمين سر المجلس واللجان المنبثقة عنه .

 الموافقة على توصية لجنة المراجعة بإعتماد سياسة الذمم المدينة والمخزون والمقدمة من قبل إدارة الشركة . .٦

م والموافقة على تكليف المهندس/ أيمن بن إبراهيم المصري رئيساً تنفيذياً للمجموعة 31/12/2013قبول إستقالة الرئيس التنفيذي االستاذ/ عبدالعزيز بن عبدهللا الدعيلج إعتباراً من  .۷

 م لحين تعيين رئيس تنفيذي للمجموعة .1/1/2014ملة بالقيام بمهام العضو المنتدب إعتباراً من نم وتكليف المهندس/ عبدالعزيز بن محمد ال1/1/2014إعتباراً من 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

م . 8/2013/ 27تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابعة بتاريخ  ) 1( 

م .  2/6/2013تم عقد إجتماع الجمعية العامة العادية السابع بتاريخ  ) 2( 

م . 13/4/2013تم عقد إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالثة بتاريخ  ) 3( 
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 وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة : •
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 نهاية العام بداية العام االســــــــــم 
صافي التغيير 

 
نسبة التغيير  ادوات الدين عدد االسهم  ادوات الدين عدد االسهم  

)1,654,871( ـــــ  1,840,081 ـــــ 3,494,952عبدالعزيز محمد النملة    47.35%  
 ـــــ ـــــ ـــــ 1,916,250 ـــــ 1,916,250عبدالرؤوف وليد البيطار 
  %50 626 ـــــ 1879 ـــــ 1253يحيى ابراهيم القنيبط 
  %50 280,000 ـــــ 855,000 ـــــ 570,000سليمان محمد النملة 

 ـــــ ـــــ ـــــ 10000 ـــــ 10000عبداهللا عبدالرحمن العبيكان 
  %50 500 ـــــ 1500 ـــــ 1000زيد عبدالرحمن القويز 
 ـــــ ـــــ ـــــ 1100ـــــ  1100سعد صالح االزوري 

 ـــــ 2,216,136 ـــــ 2,216,136 ـــــ ـــــمحمد بن عبدالعزيز النملة  
ـــــ  1000 ـــــ 1000 ـــــ ـــــمحمد بن عويض الجعيد 
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وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة  •

 
 
 
 
 
 
 
 

 
: 2013ملكية كبار المساهمين في الشركة خالل العام  •

 

 

 

 

نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام بداية العام االســــــــــم 
ادوات الدين عدد االسهم  ادوات الدين عدد االسهم  

 ــــ ــــ ال يــوجــــدأيمن بن إبراهيم المصري 
 ــــ ــــ ال يــوجــــدتان شو واه   

 ــــ ــــ ال يــوجــــدرياض بن علي الغامدي 
 ــــ ــــال يــوجــــد عبدالعزيز بن محمد العقيل 

 ــــ ــــال يــوجــــد خاجا نصير الدين  

نسبة التغيير خالل العام نسبة الملكية نهاية العام عدد االسهم نهاية العام نسبة الملكية بداية العام عدد االسهم بداية العام االســــــــــم 
 %53.92 % 7.35 4,412,442 % 7.17 2866699عبداهللا بن محمد النمله  
 %50.38 % 6.41 3,843,750 % 6.39  2,556,000منصور عبدالعزيز كعكي 
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 مكافأة وأتعاب أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين ( خمسة ) بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي :  •

 

البيــــــــــــــــان 
أعضاء مجلس اإلدارة غير 

التنفيذيين/المستقلين 
قائمة بمجموع ماحصل عليه خمسة من كبار 

التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

 4,045,500 -الراواتب 

 1,523,924 2,010,000البدالت 

 4,404,431 -المكافآت الدورية السنوية 

 - -الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
بشكل شهري أو سنوي 

- - 

 9,973,855 2,010,000المجموع 

 
م عليه لم يتم صرف مكافآة دورية سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة للعام 31/12/2013م إال أن األرباح لم تغطي الخسائر المتراكمة كما في 2013على الرغم من تحقيق ارباح للعام  •

  وللعام الرابع على التوالي .2013المالي 
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة : •

: لجنة الترشيحات والمكافآت
 

تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة اعضاء هم: المهندس سعد بن صالح األزوري (رئيس اللجنة) والمهندس عبدالرؤوف بن وليد البيطار واألستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز ، وتقوم 
اللجنة بالمهام التالية: 

 
 التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح اي شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف واالمانة. •
المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة واعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس االدارة، بما في ذلك تحديد الوقت  •

 الذي يلزم ان يخصصه العضو العمال مجلس االدارة.
 مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها. •
 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. •
 التأكد بشكل سنوي من استقاللية االعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة أخرى. •
 وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكآفات اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء. •

 
م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لهذه اإلجتماعات 2013 ) إجتماعات خالل عام 2عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت ( 

 
عدد جلسات الحضور المنصب إسم العضو 

 1  السابقرئيس اللجنةسليمان عبدهللا الحمــدان 
 1عضو سليمان محمـــد النملـة 

 1عضو عبدالرؤوف وليـد البيطار 
 2 رئيس اللجنة الحالي سعد بن صالح االزوري 

 1عضو زيد بن عبدالرحمن القويز  
 

 م لتكون كالتالي : سعد االزوري ( رئيسًا ) عبدالرؤوف البيطار ( عضوًا ) زيد القويز ( عضوًا ) .24/12/2013تم اعادة تشكيل لجنة الرتشيحات والمكافآت في  •
 م . 2/7/2013لم يتقدم العضو االستاذ/ سليمان عبداهللا الحمدان للترشح للدورة الحالية والتي بدأت في  •

 
 



19 
 

 
 

 

: لجنة المراجعة
 

تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء هم:األستاذ يحيى ابراهيم القنيبط (رئيس اللجنة)  والمهندس سليمان محمد النملة والمهندس محمد الجعيد ، وتقوم اللجنة بالمهام التاليه : 
 

 االشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة، من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ االعمال والمهمات التي حددها لها مجلس االدارة . •
 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. •
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. •
 التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد اتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتهم. •
 متابعة اعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق اعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم بأعمال المراجعة. •
 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها. •
 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. •
 دراسة القوائم المالية االولية والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة وابداء الرأي والتوصية في شانها. •
 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس االدارة في شأنها. •

 
م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لهذه اإلجتماعات: 2013 )  إجتماع خالل العام 6عقدت لجنة المراجعة ( 

 
عدد جلسات الحضور المنصب االســــــــــم 

 6رئيس اللجنة يحيى بن ابراهيــم القنيبـط 
 2عضو سليمان بن محمـــد النملـة 
 2عضو طارق بن جــــواد السـقا 

 4عضو زيد بن عبدالرحمن القويز 
 2عضو محمد بن عويض الجعيد 

 

 م لتكون كالتالي : يحيى القنيبط ( رئيساً ) ، سليمان النملة ( عضواً ) ، محمد الجعيد ( عضواً ) .29/10/2013تم إعادة تشكيل لجنة المراجعة في  •

 م . 2/7/2013لم يتقدم العضو االستاذ/ طارق جواد السقا للترشح للدورة الحالية والتي بدأت في  •
 



20 
 

 

 

: اللجنة التنفيذية
 

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم: المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة والمهندس عبدالرؤوف بن وليد البيطار والمهندس عبداهللا بن عبدالرحمن العبيكان والمهندس محمد بن 
عبدالعزيز النملة ، وتقوم اللجنة بالمهام التاليه : 

 مراجعة الخطط واالستراتيجيات المعدة من اإلدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة ، ورفع التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة. •
 التأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف الشركة . •
مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من األدارة التنفيذية .  •

 
م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لهذه اإلجتماعات: 2013) إجتماعات خالل العام 4عقدت اللجنة التنفيذية (

 

عدد جلسات الحضور المنصب االســــــــم 
 4رئيس اللجنة عبدالعزيز محمــد النملة 
 2عضو عبدالرؤوف وليد البيطـار 

 4عضو عبداهللا عبدالرحمن العبيكان 
 3عضو محمد عبدالعزيز النملة  

 
م لتكون كالتالي : عبدالعزيز النملة ( رئيسًا ) عبدالرؤوف البيطار ( عضوًا ) عبداهللا العبيكان ( عضوًا ) محمد النملة ( عضوًا ) . 1/10/2013تم إعادة تشكيل اللجنة التنفيذية في 
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 نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية :  •
 

تقوم لجنة المراجعة باعتماد الخطة السنوية الدارة التدقيق الداخلي في الشركة، وتحتوي هذه الخطة على عمليات الشركة التي سيتم تقييمها من قبل ادارة التدقيق الداخلي على مستوى الشركة 

المتالزمة لجميع العمليات التشغيلية في الشركة لتحديد اولويات عمل ادارة التدقيق الداخلي خالل العام، باالضافة  والشركات التابعة، حيث يتم اعداد هذه الخطة بناًء على نتائج تقييم المخاطر

الى ذلك تشتمل خطة العمل على العمليات االخرى التي تود لجنة المراجعة تقييمها، وذلك للتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشركة،  فعالية وكفاءة عمليات الشركة ، 

 االلتزام بالقوانين واالنظمة المعمول بها ، ودقة وموثوقية التقارير المالية واالدارية في الشركة .

) بتقييم فعالية انظمة الرقابة الداخلية للعديد من العمليات التشغيلية في الشركة ومن اهمها ادارة المشتريات، ادارة المواد الخام، ادارة االنتاج،  2013قامت ادارة التدقيق الداخلي خالل عام (

ادارة تخطيط ورقابة االنتاج، الموارد البشرية، المالية، ادارة المدينون. 

 اإلدارات قبل من التصحيحية اإلجراءات وضع من والتأكد مالحظات من إليه التوصل تم ومناقشة ما الشركة الداخلي في اعدتها ادارة التدقيق التي الدورية بدراسة التقارير المراجعة قامت لجنة

 للبيانات مهمة مراجعته ضمن الخطوات، كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقويم لنظام الرقابة الداخلية تلك ومتابعة التصويبية، اإلجراءات لعمل الالزمة الزمنية والخطة المعنية،

الشركة.  في الداخلية الرقابة نظام في مؤثرا أو جوهريا إليها ضعفاً  المشار المراجعة عمليات تظهر للشركة، هذا ولم الختامية المالية
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 إدارة المخاطر : •

تتم ادارة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة من خالل تبني منهجية تهدف الى تحديد المخاطر المختلفة التي تواجهها الشركة، وأثر هذه المخاطر على عملياتها واحتمالية تحققها سواء كانت 

هذه المخاطر متعلقة بعمليات الشركة او المخاطر المتعلقة بالسوق . 

 يتم من خالل ما سبق ترتيب المخاطر وفقًا الهميتها وذلك بهدف تحديد اولويات التعامل معها والوسائل الالزم اتباعها للوصول الى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئيسية 

للشركة في:- 

 االعتماد على مواد اولية رئيسية . •

 التقلبات في اسعار المواد الخام . •

 االعتماد على المورديين الرئيسين .  •

 االعتماد على العمالء الرئيسين . •

 مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل االعمال. •

 مخاطر التمويل. •

 المخاطر االئتمانية. •

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح .  •
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 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة :  •

تسعى شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة الى تحقيق نموًا مستمرًا في نتائج اعمالها من خالل االستغالل االمثل للفرص المتاحة سواء كان ذلك في السوق المحلي او االسواق 

المستهدفة في الشرق االوسط وشمال افريقيا. 

 ان التوقعات المستقبلية لالعوام القادمة تظهر ان هناك استمرارًا للنمو في قطاعات الطاقة المختلفة، وكذلك نموًا في مشاريع البنية التحتية واالبنية والتي تشتمل على مشاريع القطارات 

والمطارات ومشاريع القطاع الصحي وقطاع التعليم. 

تسعى الشركة الى االستفادة من التوقعات المستقبلية الواعدة من خالل: 

 العمل على زيادة فعالية الشركة في تلبية احتياجات السوق المتغيرة من منتجات الكابالت التي تصنعها الشركة والشركات التابعة. •

 تبني اسلوب االدارة الالمركزية في الشركات التابعة خارج المملكة لزيادة فعالية االدارة في االستجابة للمتغيرات المختلفة في الوقت المناسب. •

 العمل على تطوير منتجات جديدة وتنويع االسواق المستهدفة لمساعدة الشركة في التقليل من المخاطر الناجمة عن عدم تنويع مصادر الدخل. •

باالضافة الى ما ذكر سابقًا فان الشركة في سعيها الى تحقيق التطوير المستدام لعملياتها، فانها تعمل على: 

 التركيز على التدريب المستمر والهادف لموظفي الشركة وفقًا لما تقتضيه اإلحتياجات التشغيلية للشركة من مهارات وتقنيات مختلفة . •

 السعي قدمًا في توطين الوظائف والبحث عن الكفاءات الواعدة. •

 من خالل التعاقد مع شركة متخصصة للعمل على أتمتة جميع عمليات التصنيع، كذلك تطبيق هذا النظام في مسك (Oracle ERP)تطوير النظام االلي الحالي في مسك السعودية   •

م. 2014رأس الخيمة خالل العام 
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التقسيم الجغرافي لشركة مسك وشركاتها التابعة :ــ  •
 

وفيما يلي جدول يظهر التقسيم الجغرافي لنشاطـات الشركـة بين كل مـن: المملكة العربية السعودية من خــالل الشـركة األم "مسك" ، والمملكـة األردنية الهاشمية مـن خـالل كـل من شركة 
الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مسك ــ االردن  وشركة المسـك لكابالت الجهد  المتوسط والعالي، واإلمارات العـربية المتحدة من خالل شركة مسك - رأس الخيمة . 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

المملكة العربية السعودية  
(لایر سعودي) 

األردن 
(لایر سعودي) 

االمارات 
(لایر سعودي) 

االستبعادات 
(لایر سعودي) 

اإلجمالي 
(لایر سعودي) 

      (مراجعة ) 2013 ديسمبر 31

 930,730,922) 241,933,943( 171,582,256 242,400,826 758,681,783مبيعات 

 145,903,733-  22,871,099 15,122,505 107,910,129 اجمالي الربح

 30,401,477 30,312,178 9,891,154) 40,203,341( 30,401,486 صافي الربح / الخسارة

 1,400,460,766) 392,877,126( 373,357,777 451,051,092 968,929,023 اجمالي الموجودات

 895,279,460) 103,343,594( 143,772,446 389,840,808 465,009,800 اجمالي المطلوبات

     (مراجعة ) 2012ديسمبر 31
 990,580,978) 172,459,421( 176,652,315 222,859,109 763,528,975 مبيعات

 161,159,522-  17,793,196 4,172,952 139,193,374 اجمالي الربح

 31,100,594 54,132,128 7,954,936) 62,087,056( 31,100,586 صافي الربح / الخسارة

 1,354,251,298) 362,769,605( 334,756,818 452,073,719 930,190,366 اجمالي الموجودات

 1,058,750,843) 101,588,749( 158,964,172 352,726,181 648,649,239 اجمالي المطلوبات
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  :األداء المالي •
 م عما يلي :-31/12/2013اسفرت النتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في 

 .%2.25 وذلك بانخفاض قدره  مليون لایر للعام السابق31.1 مليون لایر، مقابل 30.4بلغ صافي الربح  −

  لایر للعام السابق.0.52 لایر، مقابل 0.51بلغ ربح السهم  −

% 9.47 مليون لایر للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 161.16 مليون لایر، مقابل 145.9بلغ إجمالي الربح  −

 .%7.44 وذلك بانخفاض قدره  مليون لایر للعام السابق53.54 مليون لایر، مقابل 49.56بلغ الربح التشغيلي  −

يعود سبب انخفاض إجمالي الربح خالل السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة إلى انخفاض حجم مبيعات الشركة بسبب قيام بعض عمالء الشركة من مقاولي المشاريع العمالقة  −

 بتأجيل بعض الطلبيات 

يعود سبب انخفاض الربح التشغيلي خالل السنة الحالية مقارنة بالسنة السابقة إلى انخفاض الربح اإلجمالي والذي تم تخفيفه باالنخفاض في إجمالي المصاريف خالل السنة  −

الحالية  

يعود سبب تحقيق صافي ربح خالل السنة الحالية مقارب للسنة السابقة على الرغم من االنخفاض في إجمالي الربح والربح التشغيلي إلى تحقيق الشركة لخسارة عن أدوات  −

 مالية مشتقة خالل السنة السابقة. إن الربح الرأسمالي الناتج عن بيع أرض مملوكة للشركة قابله انخفاض في حصة األقلية من خسائر الشركات التابعة في األردن.

 .مع عرض أرقام السنة الحاليةللسنة السابقة كي تتماشى  بعض أرقام المقارنة تبويبوقد تم إعادة  −

 مليون سهم كما 60تم احتساب ربح السهم المتعلق بصافي دخل السنة الحالية والسنة السابقة وذلك بتقسيم صافي دخل السنة الحالية والسنة السابقة على عدد األسهم والبالغة  −

. تم تعديل ربح السهم للسنة السابقة حتى يظهر أثر عملية زيادة رأس مال الشركة التي تم إكمالها واستالم متحصالت االكتتاب خالل السنة الحالية. 2013  ديسمبر 31في 
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  :األداء الماليجدول يوضح  •
  ديسمبر31السنة المالية المنتهية في 

م 2009 م 2010 م 2011 م 2012 (بماليين الرياالت السعودية)  2013
 أداء العمليات 

 إجمالي المبيعات  930.7  990.6  1,139.4  1,029.2  1,033.9
)856.1 ( )914.4 ( )1,043.8 ( )829.4 (  تكلفة المبيعات )784.8(

 مجمل األرباح  145.9  161.2  95.6  114.9  177.8
116.3  5.7  )20.4 (  أرباح (خسائر) تشغيلية  49.6 53.5

53.3  )119.4 ( )160.8 (  الدخل ( الخسارة ) قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبي و حصة االقلية 23.7  6.1

51.3  )94.9 ( )120.1 (  صافي الدخل ( الخسارة )  30.4  31.1
  

 إجمالي الموجودات  1,400.5  1,354.3  1,382.3  1,417.3  1,710.0
 إجمالي المطلوبات  895.3  1,058.8  1,103.4  980.8  1,074.8

  
 مجموع القروض  675.0  862.1  895.9  809.2  780.1
 حقوق المساهمين  503.9  281.5  242.5  367.2  504.3

  
10.2 % -25.9 %  العائد على حقوق المساهمين 6.0% 11.0% 49.5%-
3.0 % -6.7 %  العائد على األصول 2.2% 2.3% 8.7%-

17.2 % 11.2 %  مجمل هامش الربح 15.7% 16.3% 8.4%
4.96 % -9.23 %  صافي هامش الربح 3.27% 3.14% 10.54%-

          1.04              
0.81  

            
0.86  

            
1.19 

            
 معدل التداول (مرة)  1.80

62.9 % 69.2 %  إجمالي المطلوبات إلى إجمالي األصول 63.9% 78.2% 79.8%
-21.0 % -0.5 %  معدل نمو اإليرادات 6.0%- 13.1%- 10.7%
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قروض الشركة: 
 
 قروض قصيرة االجل ومرابحة - ۱

 قروض قصيرة االجل
 بالرياالت السعودية

2013 2012 2011 
   

 10,646,536 10,470,612- بنك المال األردني 
 4,457,666 -- بنك االردن 
 126,368,159 58,896,184 43,470,220بنك اإلسكان 

 37,527,134 15,997,870 2,494,147 البنك التجاري األردني
 - 18,740,294 15,357,783البنك العربي المتحد 

 5,859,807 20,289,203 25,746,087بنك االمارات دبي الوطني 
 ۱۸٤,۸٥۹,۳۰۲ 124,394,163 87,068,237إجمالي القروض قصيرة األجل 

    مرابحات قصيرة االجل
 97,690,207 - -بنك الراجحي 

 99,089,432 16,124,744 44,085,376البنك السعودي الهولندي 
 49,700,920 33,043,424- بنك الرياض 

 33,097,653 7,910,555- البنك السعودي الفرنسي 
 6,700,848- - بي ان بي باريبا 

 53,693,188 25,450,037- البنك العربي الوطني 
 114,051,220 45,317,457- البنك السعودي البريطاني 

 454,023,468 127,846,217 44,085,376 اجمالي المرابحات قصيرة األجل
    

 638,882,770 252,240,380 131,153,613 اجمالي القروض والمرابحات قصيرة األجل
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 قروض طويلة االجل ومرابحة-    2

 

 

 

 

 

 
 
 
 

جدول يوضح تفاصيل القروض البنكية طويلة األجل : 

مدة القرض أصل القرض  
سنوات 

 31/12/2013المدفوع حتى 
الرصيد المتبقي كما في 

31/12/2013 

 133,732,175 126,267,825 6 260,000,000البنك السعودي الهولندي – قرض ( أ ) 

 61,588,798-  5 61,588,798البنك السعودي الهولندي – قرض ( ب ) 

 48,180,450-  5 48,180,450البنك األردني الكويتي 

 130,709,722-  6 130,709,722بنك المال األردني - قرض ( أ ) 

 19,721,000-  6 19,721,000بنك المال األردني - قرض ( ب ) 

 12,541,581-  3 12,541,581البنك التجاري األردني 

 30,562,007-  4 30,562,007بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – قرض ( أ ) 

 47,580,001-  4 47,580,001بنك اإلسكان للتجارة والتمويل – قرض (ب) 

 484,615,734 126,267,825  المجموع 

 

 2013 2012 2011 
 201,196,097 559,521,377 484,615,734قروض من بنوك تجارية محلية ( أ ) 

 55,845,000 50,337,000 59,274,000قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ( ب ) 
 543,889,734 609,858,377 257,041,097 

) 26,939,658() 159,379,208() 105,229,533(ينزل : الجزء المتداول 
 438,660,201 450,479,169 230,101,439 
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جدول يوضح قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي: 

مدة القرض بالسنوات أصل القرض  
المدفوع حتى 

31/12/2013 

الرصيد المتبقي كما في 

31/12/2013 

 8,500,000 6,800,000 7 15,300,000قرض التوسعة السادسة 

 14,524,000 13,776,000 7 28,300,000قرض التوسعة السابعة 

 16,750,000 2,000,000 6 18,750,000قرض التوسعة الثامنة 

 19,500,000-  6 19,500,000قرض التوسعة التاسعة 

 59,274,000 22,576,000  81,850,000المجموع 
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التعامالت مع أطراف ذوي العالقه :  •

يوجد لدى كل من : المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة ( رئيس مجلس اإلدارة ) والمهندس : عبدالرؤوف بن وليد البيطار ( عضو مجلس االدارة ) عالقات تعامل مع الشركة                 
 (بيع وشراء) كما هو موضح أدناه :

المبلغ (لایر) طبيعة العالقة العضو ذو العالقة نوع التعامل اسم الشركة 

 2,151,359رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن محمد النملة شراء كابالت ألياف بصرية شركة الشرق االوسط لكابالت االلياف البصرية المحدودة 

 1,057,334رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن محمد النملة بيع الكابالت المتخصصة شركة الشرق االوسط لكابالت االلياف البصرية المحدودة 

 35,541عضو مجلس االدارة عبدالرؤوف بن وليد البيطار شراء البالستيك الالزم لصناعة الكابالت شركةالشرق االوسط للقوالب والبالستيك المحدودة 

 14,052عضو مجلس االدارة عبدالرؤوف بن وليد البيطار شراء مياه معدنية ل المحدودة هشركة مياه المن
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 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها وبيان أسبابها: •

السبب الوصف  2009 2010 2011 2012 2013البيـــــــان 

ما يتم سداده وفقا الحكام وقواعد فريضة الزكاة وتعليمات مصلحة  4,171,268 4,305,172 5,413,822 1,599,918 1,257,195الزكــاة 
الزكاة والدخل في المملكة 

متطلب نظامي 

مايتم سداده من قبل الشركات التابعة وفقاً لتعليمات مصلحة  1,719,047- - - - ضريبة الدخل األجنبية 
الضرائب في المملكة األردنية الهاشمية 

متطلب نظامي 

مايتم سداده وفقا الحكام وقواعد المؤسسة العامة للتامينات  1,377,779 1,926,682 2,647,684 3,727,984 3,320,337التأمينات االجتماعية 
االجتماعية في المملكة 

متطلب نظامي 

تمثل الرسوم الحكومية التكاليف المترتبة على الشركة مقابل تقديم  4,537,676 2,828,757 3,666,264 6,652,568 3,777,134الرسوم الجمركية 
الخدمات تجاريا ورسوم الرخصة والطيف الترددي 

متطلب نظامي 
 

 
 

سياسة الشركة في توزيع األرباح :  •
إن توزيع أرباح االسهم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة الى الجمعية العامة بناًء على األرباح المحققة خالل العام باإلضافة الى دراسة وضع التدفقات النقدية وااللتزامات 

المستقبلية بما يحقق أهداف الشركة وتطلعات المساهمين فيها . 

 ) من النظام األساسي للشركة على توزيع األرباح كما يلي : 41تنص المادة ( 

  من األرباح الصافية لتكون إحتياطي نظامي .10تجنيب % 

  من األرباح الصافية لتكون إحتياطي إتفاقي بناء على إقتراح مجلس االدارة .5تجنيب % 

  من رأس المال المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك  دفعه أولى للمساهمين تعادل  % 

  من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح .10يخصص بعدما تقدم % 
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اإلفصاحات :   •
 

 اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو تعويض . .۱

لم تبلغ الشركة عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين خالل السنه المالية االخيرة   .۲

 اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في االرباح . .۳

 اليوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة . .٤

 لم يصدر بحق الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي سواًء من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو قضائية أخرى .  .٥

 

توصيات مجلس اإلدارة :  •

يوصي مجلس إدارة شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة (مسك) لجمعيتكم الموقرة بما يأتي :- 

م . 31/12/2013الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -۱

 م .31/12/2013الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في  -۲

 م والبيانات المالية وتحديد أتعابه.2014الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي  -۳

 م .2013الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولياتهم للعام  -٤

الموافقة على تعامالت البيع والشراء ( كابالت متخصصة ، كابالت الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة وشركة الشرق االوسط لكابالت االلياف البصرية المحدودة والتي يترأس  -٥
 لایر 3,208,693مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية قدرها 

 والترخيص بتجديدها لعام قادم .

الموافقة على تعامالت الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق االوسط للقوالب والبالستيك المحدودة وشركة مياه المنهل ( شراء البالستيك الالزم لصناعة الكابالت ، شراء  -٦
مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك بقيمة إجمالية قدرها 

 لایر والترخيص بتجديدها لعام قادم . 49,593
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تأكيدات مجلس اإلدارة :  •
 

أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح .  -١
 أن نظام الرقابة الداخليه أعد على أسس سليمه وتم تنفيذه بفعاليه . -٢
 أنه اليوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركة على مواصلة نشاطها. -٣

 
 

الخــاتمــة 
 

يسر مجلس اإلدارة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبداهللا بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عهده األمين والنائب الثاني بخالص الشكر والتقدير على 
دعمهم المستمر والالمحدود إلقتصاد هذا الوطن وتشجيع القطاع الخاص، كما يتوجه المجلس بالشكر والتقدير لموظفي الشركة ومساهميها كافة إلخالصهم وتفانيهم ودعمهم الدائم 

م ، واهللا ولي التوفيق . 2014للشركة، كما يتطلع مجلس اإلدارة الى مزيد من اإلنجازات والتميز خالل العام 
 

والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،، 
 

                                                                                      مجلس اإلدارة 
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