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 بسم هللا الرحمن الرحيم
  م٢٠١٢للعام  السنوي السادسالتقرير 

                                 
  

 
  

  :الحمد  والصالة والسالم على رسول هللا ، وبعد 

  

  الكرام                                                                                                                             السادة مساهمي شركة مسك
  ،،السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

التقرير السنوي السادس متضمنًا أعمال ونتائج الشركة والقوائم المالية للعام يتقّدم إليكم بأن ) مسك ( يسر مجلس إدارة شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
والذي يعكس آداء الشركة في مختلف النشاطات ومشاركتها الفّعاله في السوق السعودي وأسواق الدول األخرى ومساهمتها في دفع م ٣١/١٢/٢٠١٢المنتهي بتاريخ 

ر لها فقد أصبحت شركة مسك من الشركات الرائدة في صناعة جميع أنواع الكابالت وتلبية متسالم بي الشركة ودعمكمبتظافر جهود منسو وتعزيز عجلة إقتصاد الوطن و 
دم كة نتطّلع إلى المزيد من التقإحتياجات مقاولي المشاريع سواًء في داخل أو خارج المملكة في منطقة الشرق األوسط وأفريقيا، وأخيرًا فإننا في مجلس اإلدارة وفي الشر 

ونسال اهللا العلي القدير أن يوفقنا جميعًا لما نصبو إليه وأن يحفظ قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين .. والنجاح لتحقيق أهداف الشركة للسنوات القادمة بإذن اهللا 
  .واألمن والرخاء  وولي عهده األمين وحكومتنا الرشيده لدعمها المتواصل للقطاع الخاص وأن يديم علينا جميعًا نعمة اإلسالم

  
  والسالم عليكم 
  مجلس اإلدارة
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  :شركة مسك وشركاتھا التابعة تكوين وانشطة نبذة عن  
  : شركة مسك

 
الموافق (ھـ ١٠/٥/١٤١٣وتاريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢في الرياض بسجل تجاري رقم  مسجلةكشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة  ) مسك( شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة تأسست 

مساھمة على تحويل الشركة إلى شركة ) م٤/٨/٢٠٠٧الموافق (ھـ ٢١/٧/١٤٢٨الصادر بتاريخ ١٩٥وقد وافق معالي وزير التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم  ،)م٤/١١/١٩٩٢
في انتاج وبيع أسالك وكابالت كھربائية  يتمثل نشاط الشركة الرئيسيو،  رياالت للسھم  ١٠بقيمة إسمية قدرھا  مليون سھم ٤٠مليون لایر مقسمة الى  ٤٠٠ويبلغ رأس مال الشركة   ،سعودية

الداخلية واسالك وكابـالت حاسب الي وكابالت مقاومة مرنة واسالك وكابالت محورية واسالك وكابالت مطاطية واسالك وكابالت كھربائية مغلفة بالنايلون واسالك وكابالت ھاتفية للتمديدات 
  .والكابالت الصناعية وكابالت المباني وكابالت الجھد المنخفض  للحريق ومأمونة وكابالت نقل المعلومات والتحكم

 
 :الشركات التابعة 

 
مقسم إلى  مليون دينار أردني ٣٨,٩قدره  مدفوع مسجلة في المملكة األردنية الھاشمية برأسمالوھي شركة مساھمة عامة  : الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ــ مسك األردنشركة : أوالً 

إنتاج جميع أسالك وكابالت الجھد والشركة متخصصة في  ، وتمارس سيطرتھا عليھا%  ٤٩ فيھا نسبة  والتي تمتلك الشركة ينار أردني واحد لكل سھم دبقيمة إسمية تساوي مليون سھم  ٣٨,٩
 .المنخفض باالضافة الى االسالك الھوائية سواء كانت نحاسية أو المنيوم 

  
  
 ً مليون سھم  ٣٥مقسم إلى مليون دينار أردني  ٣٥برأسمال مدفوع وھي شركة مساھمة خاصة مسجلة في المملكة االردنية الھاشمية  : شركة المسك لكابالت الجھد المتوسط والعالي: ثانيا

كة من شركة تابعة ، شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة ــ مسك مملو% ٢٣.٧٥بشكل مباشر و  % ٥٧.٥منھا والتي تمتلك الشركة بقيمة إسمية تساوي دينار أردني واحد لكل سھم 
 .المتوسط سواء كانت نحاسية أو المنيوم ذات الجھد كابالت الإنتاج جميع بلعالي المسك لكابالت الجھد المتوسط واوتقوم شركة والتي تمارس السيطرة عليھا االردن 

  
  

 ً وھي مملوكة درھم إماراتي  ١٠٠٠قيمة كل حصة الف حصة  ٥٠مقسم إلى مليون درھم إماراتي  ٥٠برأسمال مدفوع قدره ذات مسؤولية محدودة وھي شركة  :رأس الخيمة  –شركة مسك :  ثالثا
، التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجھد المنخفض  كابالت وتقوم بإنتاج في إمارة رأس الخيمة في اإلمارات العربية المتحدة وتقع  ٢٠٠٩وقد تم تأسيسھا خالل عام بالكامل لشركة مسك 
، وذلك من خالل نقل كافة اآلالت والمعدات الصناعية لشركة مسك السعودية بالكامل والمملوكان ،دمج العمليات الصناعية بين مصنعي الشركة في اإلمارات العربية المتحدة والجدير بالذكر انه تم 

كان واحد مما سيسھم في رفع الكفاءة االنتاجية للشركة ويمكنھا من االستفادة الھدف من ذلك ھو توحيد العملية اإلنتاجية في مو. من مصنع الشارقة للكابالت إلى مصنع شركة مسك رأس الخيمة 
 .من مواردھا بشكل افضل 
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 :المنتجات •

 
ويمكن تصنيف ھذه  ،نفص ٥,٠٠٠تشكيلة واسعة من الكابالت بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي تصنعھا في الوقت الحاضر عن والشركات التابعة مسك شركة تنتج 

  : كالتالي  ھيرئيسية و أربع مجموعاتالمنتجات بشكل عام في 

  

   INDUSTRIAL CABLES  الصناعية الكابالتمجموعة ـ   ١

  .في مصانعھا في السعودية واالمارات  ھذه الفئة أكبر فئات الكابالت التي تنتجھا الشركة وتعتبر ،تستخدم ھذه الكابالت في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة
 كابالت ابار و حقول البترول  -
 كابالت لمصانع البتروكيماويا ت -
 حكم و االشرافلتكابالت ا -
 السامهبعاث الغازات نكابالت مقاومه للحريق ذات خواص تقلل من انتشار الدخان فى حال الحريق و تحد من ا -

  .ساعات متواصله ٣باالضافة الى استمرارھا بالعمل تحت النار لمدة 
 

  
  تيار المنخفضكابالت المجموعة ـ  ٢

المحلية وأجھزة الھاتف، وھي  الكميوتر شبكاتمالھا في أجھزة إنذار الحرائق وكما تشمل تطبيقات ھذه الكابالت استع ،تستخدم ھذه الكابالت لنقل اإلشارات الصوتية والمرئية والمراقبة واإلنذار
  .وتنتج في مصانع الشركة في كل من السعودية واالمارات  بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق والمستشفيات واألسواق والمباني التجارية

 كابالت محورية -
 كابالت االمن و انذار الحريق -
 كابالت اجھزة السيطره و التحكم -
 ت الكميوتر كابالت شبكا -
 كابالت نقل المعلومات -
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  :  طاقةكابالت المجموعة ـ  ٣
  
 كيلو فولت ١٠٠٠اقل من (  ذات الفولتيه المنخفضة( :  

  
اآلليات وبجانب استعمالھا في المعدات المنزلية، تتضمن استخداماتھا الصناعية كذلك استعمالھا في  ،تستخدم ھذه الكابالت عادة في التمديدات المنزلية والري وأعمال نقل الطاقة منخفضة الفولتية

وسط للكابالت شركة الشرق االمن خالل شركتھا التابعة في األردن ويتم إنتاجھا .  التي تستخدم فيھا المجاالتوتنتح مسك ھذه الكابالت بمواصفات متعددة وفقا  ،المتحركة التي تتطلب ثنيا متعددا
  .مسك االردن  ــالمتخصصة 

 كابالت كھربائيه متنوعه المقاسات و المواصفات -
 كابالت مرنه  -
 اسالك مباني بمواصفات امريكيه و اوروبيه  -
 كابالت مصاعد  -
 كابالت لحام -

  
 فولت ٣٣٠٠٠الى  ١٠٠٠ما بين ( المتوسطةالفولتية  ذات (:  

  
  .شركة المسك لكابالت الجھد المتوسط والعالي من خالل شركتھا التابعة في األردن ويتم إنتاجھا  .التوزيع الكھربائي ومحطات تحلية المياه المالحة تستخدم ھذه الكابالت في بناء محطات 

  
  فولت ١٣٢٠٠٠الى   ٦٦٠٠٠مابين ( العــاليــةذات الفولتية(  :  
 
  .شركة المسك لكابالت الجھد المتوسط والعالي من خالل شركتھا التابعة في األردن ويتم إنتاجھا . تستخدم ھذه الكابالت في بناء محطات التوليد الكھربائي وتوزيع الطاقة لمناطق متنوعة  

  
  : مرافق العامة كخدمات النقل و الزراعةكابالت المجموعة ـ  ٤
  

  الكابالت في مجال القطارات و مشاريع المتروو المطارات  والمنصات البحرية و الموانئىتستعمل ھذه االنواع من 
 مقاومة للماء كابالت معزوله من المطا ط  -
 كابالت مقاومه للقوارض و الحشرات  -
 كابالت االشاره  -
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 TUV – NORDوذلك بإجتيازھا التدقيق الذي أجرته مؤسسة  18001و  14001و  9001يزو  ألالذي يضم شھادات ا)  IMS( تطبيق نظام اإلدارة المتكاملة بوالجدير بالذكر أن مسك قد نجحت 

ضع مسك في ومما . في المنطقة  IMSوبشكل سنوي حتى تاريخه وحصولھا على توصية بنيل ھذه الشھادة لتكون مسك ھي أولى شركات الكابالت التي تحصل على شھادة  ٢٠٠٩األلمانية منذ عام 

ھو المعيار للخطوات القادمة ، وقد نالت منتجاتنا استحسان المستھلكين في األسواق الخليجية يعتبر ھذه الشھادة والمحافظة على نظامھا ان الحصول على الصدارة في إدارة األعمال الدولية ، حيث 

سواًء كانت محلية أو مستوردة وقد حصلنا على عدة شھادات عالمية معترف بھا نذكر منھا شھادة الھيئة ودة في األسواق والعربية واالوربية واألمريكية ومنافستھا الشديدة لكافة المنتجات الموج

                  وشھادة مركز وارنجتون للحريق ببريطانيا)  BS( وشھادة معھد المواصفات البريطانية )  9002( وشھادة األيزو )  SASO( العربية السعودية للمواصفات والمقاييس 

 )WARINGTON FIRE RESEARCH CENTER  ( وشھادة )IMQ  ( من إيطاليا وشھادة المواصفات األمريكية )UL  ( وشھادة )3P  ( من الدنمارك وايضاً شھادة الرابطة الكندية     

 )CSA  (بيرة في المملكة مثل مشاريع ارامكو السعودية ومحطات توليد الطاقة الكھربائية ومشاريع وزارة الدفاع والطيران ومحطات للمواصفات وتم إستخدام كابالت الشركة في معظم المشاريع الك

  .تحلية المياه وشركة االتصاالت السعودية 

  
 :شركة مسك المحلي واالقليمي لمجموعة  التواجد •

أكبر مسك بھذا السوق مكنتھا من تطوير سمعة قوية لھا، وھذا ما يتضح من خالل حقيقة كونھا معتمدة لدى كما أن معرفة  في المملكة العربية السعودية متنوعة مسك أكبر قاعدة كابالت يوجد لدى 

زيادة تعتزم مسك فإن  عالقاتھا طويلة األمد مع كثير من عمالئھا كثمرة لريادة مسك من حيث المبيعات في السوق وبفضللعمالقة في السعودية وفي مختلف أنحاء العالم ومشاريع االشركات التي تنفذ ال

سنوات الماضية، من التمكنت مسك من خالل التوسعات المختلفة في منشآتھا الصناعية على مدى ، و والتشكيلة المتزايدة من ھذه المنتجات الواسعة مبيعاتھا من خالل االستفادة من قاعدة منتجاتھا 

، كما مكنتھا شراكتھا االستراتيجية في شركة المسك لكابالت الجھد في المنطقة بجميع أنواعھامن الكابالت  واسعةفي إنتاج تشكيلة  المحلي واإلقليمي كإحدى الشركات الرائدة لسوقإرساء مكانتھا في ا

س التعاون لمبيعات مسك من الكابالت الصناعية إلى دول مجفولتيه المتوسطه والعالية الجھد كما ان ارتفاع من تنويع إنتاج الكابالت ليغطي الكابالت ذات ال) مسك فيجكورا سابقاً ( المتوسط والعالي 

من الكابالت المنخفضة  االستمرار في مبيعاتھا اإلقليميةو ألية منافسة في المستقبل مسك مجموعةلقرار االستراتيجي الذي اتخذته اإلدارة بإعداد لثمرة كان  والشرق االوسط وشمال افريقيا الخليجي

 اورةـــامية المجــواق النـــي األســـول فـــة الدخـــك إمكانيــذي سيتيح لمســـر الـــالشقيقة في األردن، األم كاتھارــالل شــن خــم (MV&HV)  الفولتيه العاليةووالكابالت المتوسطة  (LV)  الفولتية

  .من التوسع األفقي من أجل زيادة مبيعاتھا فيما تنوي مواصلة ھذه االستراتيجية نحو مزيد
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  : الشركة  الرئيسية بدارات اإل •
  

 إدارة التسويق والمبيعات  - ١
  

كمـا يوجد للمجموعـة وكالء ، شمال أفريقيا منطقة الخليج العربي ولتغطية )  ــ ليبيا اإلمارات (وإقليمية في كل من ) الدمام  –جده  –الرياض ( لشركـة عـدة مكـاتب محلية في كل من ا لدى يوجد
  .) مصر –العراق   –جميع دول مجلس التعاون الخليجي  –اليابان  –كوريا (وممثليين في كـل من 

   إدارة العمليــــاتــ ٢
  

والجودة النوعية وكذلك إدارة المستودعات المنتج النهائي وشحن تضم هذه اإلدارة أكبر الفعاليات وأكثرها عددًا حيث تقوم بإدارة وتخزين المواد ، وٕادارة وتخطيط العمليات اإلنتاجية ومراقبة الجودة 

  : المواد وتشمل األقسام التالية 
  . النوعية الجودةو الرقابة قسم  ـــ قسم الصيانةـــ    المستودعات/قسم التخزينـــ   سلسلة اإلمداداتقسم اإلنتاج ـــ قسم ـــ  قسم التخطيط 

  
 ) IT (إدارة تقنية المعلومات  ــ ٣

  
وجيا باإلضافة إلى تطوير وتطبيق وفرض سياسات تكنولإن مھمة إدارة أنظمة المعلومات في شركة مسك ھي ضمان إدارة أفضل للموارد وتقديم معلومات دقيقة إلدارة الشركة واإلدارات المختلفة 

  . لتخطيط الموارد للمنشاة) أوراكل(ھو نظام المستخدم النظام الرئيسي والمعلومات ضمن معايير معينة 
  

  الموارد البشريةإدارة ــ ٤
  

إستقطاب العناصر الوطنية وتأھيلھا بما يخدم مصلحة الشركة وتأمين ماتحتاجه على ة في توفير القوى العاملة والمؤھلة من الداخل والخارج مع التركيز البشرية مساھمة رئيستساھم إدارة الموارد 
الشركة الى الوصول مما أھل %  ٣٠ت نسبة السعودة الى خطت الشركة خطوات واسعه بقيامھا بسعودة الكثير من الوظائف الفنية واالدارية حيث وصلوقد الشركة ومصانعھا من إداريين وفنيين 

لتھيأتھم لالنخراط في العمل من خالل ھذه الدورات وكذلك برامج برامج ودورات تدريبية لتأھيل وتدريب الموظفين السعوديين المستجدين  وتوفر الشركة " نطاقات " في برنامج للنطاق األخضر

  .كة بالتعاقد مع كبرى الشركات االستشارية لتطوير أنظمة الموارد البشرية بالشركة قامت الشركما التدريب على رأس العمل 
  
  



  

  

ادارة التسويق  
والمبيعات

"مسك " 

رة العمليات 

"خصصة  

ادار الية

ابالت المتخ

عة

االدارة الما

٨ 

  
  
  
  

الوسط للكا

التنفيذي للمجموع

رة تقنية المعلومات

ة الشرق اال

الرئيس ا

ادا
خطيط

ي وتطوير
ل 

يمي لشركة

ادارة التخ
االستراتيجي
االعمال

ھيكل التنظي

رة الموارد البشرية

الھ

ادار دة والتطوير

 

  

  
  
  
  
  
  
  

ادارة الجود
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  جلس إدارة الشركةم
  : مجلس إدارة شركة مسك تكوين  •

  

 الشركات  من المادة الثانية عشرة من الئحة حوكمة ) أ ( حددت المادة السادسة عشرة من النظام األساسي لشركة مسك عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بتسعة أعضاء ، وھو ما يتوافق مع الفقرة 
ھـ بخصوص عدد االعضاء كما أن منصبي رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة ٢١/١٠/١٤٢٧بتاريخ  ٢٠٠٦ـ  ٢١٢ــ ١ رقم  بقرارھا  المالية   ھيئة السوق السعودية الصادرة من

 .الحوكمة  نفصالن وذلك وفقاً ممارساتم
  

  :مجلس تصنيف أعضاء ال •
  ــ: اآلخرىيبين الجدول التالي قائمة بأسماء األعضاء ، وتصنيفھم ، وعضويتھم في مجالس اإلدارة في الشركات  

  

  تصنيف العضوية  عضوية مجالس اإلدارة األخرى  االســـــم  م

  محمد النملةبن عبدالعزيز   ١
  رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

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

  
  غير تنفيذي

  

٢  
  وليد البيطاربن عبدالرؤوف 

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة 
  الترشيحات والمكافآت

  )مقفلة ( شركة مجموعة العزل الخليجية  غازي شاكرالحسن شركة 
  شركة مياه المنھل )مقفلة ( شركة تبريد المناطق 

  
  غير تنفيذي

  

٣  
  محمد النملةبن سليمان 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 
  وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

  
  اليوجد
  

  
  غير تنفيذي

  

  جواد السقابن طارق   ٤
  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة

  شركة أجيج المالية
  غير تنفيذي  صندوق مورقن ستانلي السعودي

٥  
  عبدهللا الحمدانبن سليمان 

  عضو مجلس اإلدارة
  ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

  ) مقفلة (  )البحرين (  بنك الخليج الدولي،  التعاوني الشركة األھلية للتأمين
  
  مستقل
  

  ابراھيم القنيبطبن يحيى   ٦
  مستقل  اليوجد  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة

  عبدالرحمن العبيكانبن عبدهللا   ٧
  عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

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

  
  غير تنفيذي

  

  عبدالرحمن القويزبن زيد   ٨
  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 

مجلس إدارة الصناديق اإلستثمارية ( العربية السعودية  HSBCشركة السعودي الھولندي المالية ، شركة 
  مستقل  ) 

٩  
  صالح االزوريبن سعد 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات 
  والمكافآت

  مستقل  ) مقفلة ( النملة محمد ، شركة عبدالعزيز  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
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 :إجتماعات مجلس اإلدارة  •
 

 : إجتماعات حسب السجل الموضح أدناه )  ٥( بلغ إجمالي إجتماعات مجلس االدارة  -
 

  االجتماع االول  ــــمـــــاالسـ  م
١٨/٤/٢٠١٢  

  االجتماع الثاني
١/٥/٢٠١٢  

  االجتماع الثالث
٣٠/٧/٢٠١٢  

  االجتماع الرابع
٢٠/١١/٢٠١٢  

  االجتماع الخامس
  الجماليا  ٢٤/١٢/٢٠١٢

 ٥        عبدالعزيز بن محمد النملة  ١
 ٢       عبدالرؤوف بن وليد البيطار  ٢
 ٥       يحيى بن ابراھيم القنيبط  ٣
 ٤       سليمان بن عبدهللا الحمدان  ٤
 ٣       سليمان بن محمد النملة  ٥
 ٣       طارق بن جواد السقا  ٦
 ٥       العبيكان عبدهللا بن عبدالرحمن  ٧
 ٤       زيد بن عبدالرحمن القويز  ٨
 ٥       سعد بن صالح االزوري  ٩

  
  

  :الئحة الحوكمة  •
  

اريخ االسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات االلزاميه وتقوم الشركة بتطبيق االحكام  ة بت ة السوق المالي ـ الموافق ٢١/١٠/١٤٢٧الصادرة من ھيئ ا يتوافق مع و،  م١٢/١١/٢٠٠٦ھ بم
ة  ايير النظام األساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التجارة السيما فيما يتعلق بحقوق المساھمين وااللتزام باالجراءات المتعلق ى بتطبيق مع أكمل وجه باستثناء االفصاح والشفافيه عل

ة استھا ليتم إعتمادھا وتطبيقھا في الدورة القادمة للمجلس ، الماده الوارده أدناه والتي ستقوم الشركة بإكمال در ات ھيئ ا يتماشى مع متطلب ة بم ام للحوكم سوق الھذا وقد قامت الشركة باصدار نظ
ع باالضاف يةالمال ا الراب ة والسياسات ووفقاً ألفضل الممارسات المتبعه في حوكمة الشركات وتم اعتمادھا من قبل الجمعية العامة للمساھمين في إجتماعھ وائح التنظيمي ى اعداد مجموعه من الل ه ال

  .التي تعزز تطبيق ھذه الحوكمة 
  

  أسباب عدم التطبيق  نص المادة  المادة
ھل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند إختيار   )ب ( السادسه الفقرة 

  اليتضمن النظام األساسي للشركة طريقة التصويت التراكمي   تراكميأعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة ھي طريقة التصويت ال
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 :قرارات مجلس االدارة 

  
  : عدة قرارات مھمة وھي كالتالي  ٢٠١٢إتخذ مجلس إدارة الشركة خالل العام المالي  −

  
وذلك بتخفيض حصص نسبة مساھمة شركة الشرق االوسط للكابالت ) مسك ــ االردن ( األردن الموافقة على إقتراح إدارة الشركة بتخصيص صندوق أسھم لصالح موظفي شركتھا التابعة في  -١

ً لصالح  ١,٨١٩,٤٧٤والتي تشكل من مجموع االسھم % ٤.٦٨وتخصيص نسبة التخفيض والبالغة % ٤٩الى %  ٥٣.٦٨المتخصصة مسك ــ السعودية في شركة مسك ــ االردن من  سھما
 .ھذا الصندوق 

 
 ٢٠من ) شركة ذات مسؤولية محدودة والمملوكة بالكامل من قبل شركة مسك ــ السعودية (  س مال شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة مسك ــ رأس الخيمةأى زيادة رالموافقة عل -٢

 .ــ السعودية  مليون درھم من القرض الممنوح من قبل الشركة األم مسك ٣٠مليون درھم وذلك من خالل رسملة مبلغ  ٥٠مليون درھم الى 
 

وعلى ذلك قامت الشركة   مليون لایر سعودي ٢٠٠أوصى المجلس بزيادة رأس مال شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة مسك ــ السعودية من خالل طرح اسھم حقوق أولوية بقيمة   -٣
ھام المستشار المالي ومديراً لطرح أسھم حقوق األولوية ومتعھداً للتغطية الخاصة بزيادة رأس مال تتولى االخيرة بموجبة م)  Capital GIB( مذكرة تفاھم مع شركة جي آي بي كابيتال بتوقيع 

 . مليون لایر  ٢٠٠الشركة بمبلغ 
 

والمملوكان لھا بالكامل، وذلك من خالل نقل كافة اآلالت والمعدات الصناعية من مصنع الشارقة ،دمج العمليات الصناعية بين مصنعي الشركة في اإلمارات العربية المتحدة الموافقة على  -٤
يسھم في رفع الكفاءة االنتاجية للشركة ويمكنھا من االستفادة من مواردھا ان الھدف من ذلك ھو توحيد العملية اإلنتاجية في مكان واحد مما س. للكابالت إلى مصنع شركة مسك رأس الخيمة 

 .بشكل افضل 
 

وتبلغ الطاقة والذي سبق لمجلس اإلدارة الموافقة على إنشائه طريق الخرج / في المنطقة الصناعية الثانية بالرياض )  PVC( بدء التشغيل التجاري لمصنع حبيبات البالستيك االعالن عن  -٥
 .الف طن سنوياً مما سيؤمن للشركة جميع إحتياجاتھا من ھذه المادة  ٣٦جية للمصنع االنتا

 
 .  علماً أن جميع قروض الشركة متوافقة مع الشريعة اإلسالميةوالتوصية للجمعية بإعتمادھا على إعادة ھيكلة قروض الشركة من من قصيرة إلى طويلة األجل مجلس اإلدارة  موافقة -٦

 
 .عليه الموافقة على إعتماد نظام المكافآت للشركة حسب توصية اإلدارة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت  -٧

 
 .إعتماد الئحة تنظيم العمل بالشركة توصية لجنة الترشيحات والمكافآت بالموافقة على   -٨
 
 .على توصية لجنة المراجعة بإعتماد مصفوفة الصالحات بالشركة الموافقة   -٩

 



١٢ 
 

  
  
  
  
 
  
  
  
  
  

  
  
   

  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتھا التابعة

   
   نھاية العام  بداية العام  ـمـــــاالســــ

  صافي التغيير
  

  ادوات الدين  عدد االسھم   ادوات الدين  عدد االسھم   نسبة التغيير
% ٦٧) ٧,١٤٥,٠٤٨(   ـــــ  ٣,٤٩٤,٩٥٢ـــــ ١٠,٦٤٠,٠٠٠  محمد النملةعبدالعزيز   

 ــــــــــــــــ  ١,٩١٦,٢٥٠ـــــ  ١,٩١٦,٢٥٠  عبدالرؤوف وليد البيطار
 ـــــــــــــــ  ١٢٧٧ـــــ  ١٢٧٧  سليمان عبدهللا الحمدان
 ـــــــــــــــ  ١٢٥٣ـــــ  ١٢٥٣  يحيى ابراھيم القنيبط

 ـــــــــــــــ٥٧٠,٠٠٠ـــــ  ٥٧٠,٠٠٠  محمد النملةسليمان 
 ـــــــــــــــ١٢٥٠ـــــ  ١٢٥٠  طارق جواد السقا

 ـــــــــــــــ  ١٠٠٠٠ـــــ  ١٠٠٠٠  عبدهللا عبدالرحمن العبيكان
 ـــــــــــــــ  ١٠٠٠ـــــ  ١٠٠٠  زيد عبدالرحمن القويز
  ـــــ  ـــــ  ـــــ  ١١٠٠  ـــــ  ٠١١٠٠  سعد صالح االزوري

  
  وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجھم وأوالدھم القصر في أسھم أو أدوات دين الشركة أو أي من شركاتھا التابعة

  
  نسبة التغيير  صافي التغيير  نھاية العام  بداية العام  ــــمـــــاالسـ

  ادوات الدين  عدد االسھم   ادوات الدين عدد االسھم 
  % ٩٥  ) ١٩,٠٠٠(     ١,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠ عبدالعزيز بن عبدهللا الدعيلج

      يــوجــــدال   أيمن أنيس يوسف
      ال يــوجــــد  تان شو واه  

      ال يــوجــــد  رياض بن علي الغامدي
      ال يــوجــــد      سايمون فرانسيس بيكر

      ال يــوجــــد  عبدالعزيز بن محمد العقيل
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  :٢٢٠١ملكية كبار المساھمين في الشركة خالل العام  •
  

  
  
  
  
  

 : المدير المالي بما فيھم الرئيس التنفيذي و) خمسة ( التنفيذيين مكافأة وأتعاب أعضاء مجلس االدارة وكبار  •

 

أعضاء مجلس اإلدارة غير   ــــــــانـــــالبيـــ
  المستقلين/التنفيذيين

قائمة بمجموع ماحصل عليه خمسة من كبار التنفيذيين بما 
  فيھم الرئيس التنفيذي والمدير المالي

  ٤,٣١٥,٩٩٢  ـــــ  الراواتب

  ١,٤٦٤,٠٠٠  ١,٥٦٦,٠٠٠  البدالت

  ٥,٠٦٠,٨٣١  ـــــ  المكافآت الدورية السنوية

  ـــــ  ـــــ  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
  بشكل شھري أو سنوي

  ـــــ  ـــــ

  ١٠,٨٤٠,٨٢٣  ١,٥٦٦,٠٠٠  المجموع

 
سنوية ألعضاء  صرف أي مكافآةلم يتم عليه  م ٣١/١٢/٢٠١٢إال ان االرباح لم تغطي الخسائر المتراكمة كما في  ٢٠١٢على الرغم من تحقيق الشركة أرباح للعام  •

 . على التوالي وللعام الثالث ٢٠١٢مجلس اإلدارة للعام المالي 
  

  نسبة الملكية نھاية العام  عدد االسھم نھاية العام  نسبة الملكية بداية العام  عدد االسھم بداية العام  االســـــــــــــــــــم
  

  نسبة التغيير خالل العام
  

  % ٦٧  % ٨.٧٤   ٣,٤٩٤,٩٥٢  % ٢٦.٦  ١٠,٦٤٠,٠٠٠  عبدالعزيز محمد النملة
  ـــــــ  % ٧.١٧  ٢٨٦٦٦٩٩  ــــــــ  ـــــــ  عبدهللا محمد النمله 

  %١٨.٣٤  % ٦.٣٩   ٢,٥٥٦,٠٠٠  % ٧.٨٣  ٣,١٣٠,٠٠٠  منصور عبدالعزيز كعكي
  % ١٠٠  ـــــــ  ـــــــ  % ٥  ١,٩٩٩,٩٩١  محمد علي السويلم 
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  ): مسك لمجموعة ( لشركات التابعة ا •

  

  
 : اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة •

  
  : اللجنة التنفيذية

  
  :، وتقوم اللجنة بالمھام التاليه  عبدهللا عبدالرحمن العبيكاناألستاذ البيطار و عبدالرؤوف وليدالمھندس و عبدالعزيز محمد النملة المھندس: أعضاء ھم ثالثةاللجنة التنفيذية من  تتألف

 .ورفع التوصيات المناسبة لمجلس اإلدارة، المعدة من اإلدارة التنفيذية للشركة وشركاتھا التابعة  االستراتيجياتالخطط ومراجعة  •
  . ية تھدف إلى تحقيق أھداف الشركةالتأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد تم ترجمتھا إلى تصرفات وأعمال فعل •
  .مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من األدارة التنفيذية  •

  
  :لھذه اإلجتماعاتم ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء ٢٠١٢إجتماعات خالل العام )  ٤ (اللجنة التنفيذية  تعقد

  
  

  االجتماع االول االســــــــــــم
٣/٣/٢٠١٢ 

  االجتماع الثاني
١٧/٤/٢٠١٢ 

  االجتماع الثالث
٢٨/٧/٢٠١٢ 

  االجاماع الرابع
٢٨/١١/٢٠١٢ 

  عبدالعزيز النملة 
  عبدهللا العبيكان

  عبدالرؤوف البيطار 

  
  

  الدولة المحل الرئيس لعملياتھا  نشاطھا الرئيس  الشركـــــةاســـــــم 
  

  الدولة محل تأسيسھا
  

  شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة ـ مسك االردن 
MESC – Jordan االردن  االردن/ عمان   انتاج الكابالت ذات الجھد المنخفض والخطوط المعلقه  

  االردن  االردن/ عمان   انتاج الكابالت ذات الجھد المنخفض والمتوسط والعاليشركة المسك لكابالت الجھد المتوسط والعالي
  شركة مسك ــ رأس الخيمة

MESC – RAK االمارات  االمارات/رأس الخيمة   النتاج كابالت التحكم ونقل المعلومات والطاقة ذات الجھد المنخفض  
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  : لجنة الترشيحات والمكافآت
 

د البيطار واألستاذ ) رئيس اللجنة(األستاذ سليمان عبدهللا الحمدان : تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من أربعة اعضاء ھم دالرؤوف ولي ة والمھندس عب د النمل صالح سعد والمھندس سليمان محم
  : تقوم اللجنة بالمھام التالية، و األزوري

  
 .خلة بالشرف واالمانةالتوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح اي شخص سبق ادانته بجريمة م •
ذي المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة  • د الوقت ال ك تحدي ا في ذل لعضوية مجلس االدارة واعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضوية مجلس االدارة، بم

 .يلزم ان يخصصه العضو العمال مجلس االدارة
 .مراجعة ھيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤھا •
 .االدارة، واقتراح معالجتھا بما يتفق مع مصلحة الشركةتحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس  •
 .التأكد بشكل سنوي من استقاللية االعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل عضوية مجلس ادارة شركة أخرى •
 .ضع تلك السياسات استخدام معايير ترتبط باألداءوضع سياسات واضحة لتعويضات ومكآفات اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند و •

  
  م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لھذه اإلجتماعات٢٠١٢إجتماعات خالل عام )  ٢( عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 

  
  

  االجتماع االول االســـــــــــــــــــم
٢٢/٧/٢٠١٢ 

  االجتماع الثاني
٢٤/١٢/٢٠١٢ 

 سليمان الحمدان

 سليمان النمله

 عبدالرؤوف البيطار

 سعد االزوري
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  : لجنة المراجعة

 
ويز ، )  رئيس اللجنة(األستاذ يحيى ابراھيم القنيبط :تتألف لجنة المراجعة من أربعة أعضاء ھم دالرحمن الق ة والمھندس سليمان محمد النملة واألستاذ طارق جواد السقا واألستاذ زيد عب وم اللجن وتق

  : ھام التاليهبالم
 .دارة االشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة، من اجل التحقق من مدى فاعليتھا في تنفيذ االعمال والمھمات التي حددھا لھا مجلس اال •
 .دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيھا وتوصياتھا في شأنه •
 .المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيھادراسة تقارير  •
 .التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلھم وتحديد اتعابھم، ويراعى عند التوصية بالتعيين التأكد من استقالليتھم •
 .طاق اعمال المراجعة التي يكلفون بھا أثناء قيامھم بأعمال المراجعةمتابعة اعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج ن •
 .دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتھا عليھا •
 .دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنھا •
 .مجلس االدارة وابداء الرأي والتوصية في شانھادراسة القوائم المالية االولية والسنوية قبل عرضھا على  •
 .دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس االدارة في شأنھا •

  
  :م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لھذه اإلجتماعات ٢٠١٢إجتماع خالل العام )   ٨( عقدت لجنة المراجعة   
  

  االجتماع االول االســــــــــــــــم
١٧/١/٢٠١٢ 

  االجتماع الثاني
٢١/٢/٢٠١٢ 

  االجتماع الثالث
١٨/٤/٢٠١٢ 

  االجتماع الرابع
٢٩/٤/٢٠١٢ 

  االجتماع الخامس
٢١/٧/٢٠١٢ 

  االجتماع السادس
١٣/٨/٢٠١٢ 

  االجتماع السابع
١٧/١٠/٢٠١٢ 

  االجتماع الثامن
١٩/١١/٢٠١٢ 

  يحي القنيبط
   سليمان النمله
   طارق السقا
   زيد القويز
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 :  نتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية •
 

العمليات التي تود لجنة المراجعة من دراستھا او تقييمھا، حيث تقوم ادارة تقوم لجنة المراجعة باعتماد خطة المراجعة الداخلية المبنية على نظام تقييم المخاطربعد التأكد من اشتمالھا على كافة 
  :المراجعة الداخلية بتقديم تقارير دورية للجنة المراجعة للتأكد من فعالية نظام الرقابة الداخلية في تحقيق كل من

  . دقة وموثوقية التقارير المالية واالدارية في الشركة، وحماية اصول الشركة ،  االلتزام بالقوانين واالنظمة المعمول بھا،  فعالية وكفاءة عمليات الشركة
 وضع من والتأكد مالحظات من هإلي التوصل ماتمتناقش  المراجعة لجنة في نظام الرقابة الداخلية للشركة، علماً انسلباً  هاو مؤثره جوھريمالحظات لم تظھر عمليات المراجعة خالل ھذا العام وجود 

 .الخطوات تلك ومتابعة التصويبية اإلجراءات لعمل الالزمة الزمنية والخطة المعنية اإلدارات قبل من التصحيحية راءاتاإلج

االستراتيجية للشركة مع االخذ شركة لتحقيق االھداف كذلك فان اللجنة وبالتعاون مع ادارة الشركة قامت بصياغة مصفوفة الصالحيات للشركة والتي تھدف الى بناء نظام لتفويض الصالحيات في ال
ة بناًء على توصية لجنة المراجعة لتصبح فاعلة اعتباراً بعين االعتبار كل من الھيكل التنظيمي للشركة وموازنة الشركة، ھذا وقد تم الموافقة والمصادقة  على ھذه المصفوفة من قبل مجلس االدار

  . م١/٥/٢٠١٢من تاريخ 
  

 :إدارة المخاطر  •

اسبة لتجنب المخاطر المحتملة أو إحتوائھا حال حدوثھا تتم إدارة المخاطر في أعمالنا التشغيلية بصورة مستمرة حيث يتم تحديد وتقييم إحتمالية حدوث المخاطر وتقدير العواقب ووضع الخطط المن 
ى معالجة المخاطر حسب األنشطة التشغيلية والمالية مع تحديد مسئوليات إدارة المخاطر داخل كل وحدة وتحرص اإلدارة عل، ويتم تصنيف المخاطر بصورة عامة إلى مخاطر تشغيلية ومخاطر مالية 

إن المخاطر ، المخاطر وتنتھج الشركة سياسات وإجراءات خاصة بإدارة المخاطر تشمل المراجعة المستمرة النشطتھا للمراقبة والضبط لمستوى مقبول على جميع فئات ، من وحدات العمل 
  :والتحديات تتمثل بشكل رئيسي في 

 المفاجئة في أسعار المواد الخام  لتذبذباتا.    
 التقلبات في معدالت فائدة القروض . 

  زيادة العرض مقابل الطلب في سوق الكابالت مما يؤدي إلى زيادة المنافسة بين مصنعي الكابالت. 

  إنخفاض ھوامش الربحية. 
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  :التوزيع الجغرافي  •
  

ـل من شركة الشرق " مسك"المملكة العربية السعودية من خــالل الشـركة األم : وفيما يلي جدول يظھر التقسيم الجغرافي لنشاطـات الشركـة بين كل مـن ـن خـالل ك ، والمملكـة األردنية الھاشمية م
  .رأس الخيمة  -واالمـارات العـربية المتحدة من خالل مصنع مسك لعالي لكابالت الجھد  المتوسط وا مسـكالاألوسط للكابالت المتخصصة مسك ــ االردن  وشركة 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

المملكة العربية  
  اإلجمالي  االستبعادات  االمارات  األردن  السعودية

  )مراجعة ( ٢٠١٢ديسمبر  ٣١
            

  مبيعات
  ٩٩٠,٥٨٠,٩٧٨  )١٧٢,٤٥٩,٤٢١(  ١٧٦,٦٥٢,٣١٥  ٢٢٢,٨٥٩,١٠٩  ٧٦٣,٥٢٨,٩٧٥  

  اجمالي الربح
  ١٦١,١٥٩,٥٢٢  -   ١٧,٧٩٣,١٩٦ ٤,١٧٢,٩٥٢  ١٣٩,١٩٣,٣٧٤  

  الخسارة /الربح  صافي
  ٣١,١٠٠,٥٩٤  ٥٤,١٣٢,١٢٨  ٧,٩٥٤,٩٣٦  )٦٢,٠٨٧,٠٥٦(  ٣١,١٠٠,٥٨٦  

  اجمالي الموجودات
  ١,٣٥٤,٢٥١,٢٩٨  )٣٦٢,٧٦٩,٦٠٥(  ٣٣٤,٧٥٦,٨١٨  ٤٥٢,٠٧٣,٧١٩  ٩٣٠,١٩٠,٣٦٦  

  اجمالي المطلوبات
  ١,٠٥٨,٧٥٠,٨٤٣  )١٠١,٥٨٨,٧٤٩(  ١٥٨,٩٦٤,١٧٢  ٣٥٢,٧٢٦,١٨١  ٦٤٨,٦٤٩,٢٣٩  

  )مراجعة ( ٢٠١١ ديسمبر ٣١
            

  مبيعات
  ١,١٣٩,٣٨٥,٥٦٦  )١٨٨,٩٠٩,٤٠٦(  ٢١٣,٥١٣,١٦٠  ٤٨٣,٧٧٧,٨٩٧  ٦٣١,٠٠٣,٩١٥  

  اجمالي الربح
  ٩٥,٦٢٢,٥٢٩  -   ٧,٥٦٧,٨٨٠ ٤,٥٧٣,٨٧٥  ٨٣,٤٨٠,٧٧٤  

  خسارةال/ الربح صافي 
  )١٢٠,١٣٦,١٤٤(  ١٠٤,٧٧١,١١٨  )٧,٨٨٤,٩٩١(  )٩٦,٨٨٦,١٢٩(  )١٢٠,١٣٦,١٤٢(  

  اجمالي الموجودات
  ١,٣٨٢,٢٩٨,٧٥٠  )٣٨٢,٢٧٨,٣٥٨(  ٢٧٠,٩٢٧,٨٩٩  ٥٧٥,٨٩٦,١١٢  ٩١٧,٧٥٣,٠٩٧  

  اجمالي المطلوبات
  ١,١٠٣,٣٨٥,٠١٣  )٨١,٨٤٦,٥٧٨(  ٩٦,٠٢٦,٤٣٩  ٤١٣,٩٥٩,٠١٢  ٦٧٥,٢٤٦,١٤٠  
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  :ألداء الماليا •

 
  -: م عما يلي٣١/١٢/٢٠١٢اسفرت النتائج المالية المدققة للسنة المنتھية في 

 .مليون لایر للعام السابق ١٢٠.١مليون لایر، مقابل صافي خسارة قدرھا  ٣١.١بلغ صافي الربح  •

  .لایر للعام السابق ٣.٠٠لایر، مقابل خسارة قدرھا  ٠.٧٨بلغ ربح السھم  •

  %٦٩مليون لایر للعام السابق وذلك بارتفاع قدره  ٩٥.٦مليون لایر، مقابل  ١٦١.٢بلغ إجمالي الربح  •

 .مليون لایر للعام السابق ٢٠.٤مليون لایر، مقابل خسارة تشغيلية قدرھا  ٥٣.٥بلغ الربح التشغيلي  •

مبيعات كابالت التحكم المتخصصة والتي تحقق يعود سبب تحقيق صافي أرباح خالل العام الحالي مقارنة بصافي الخسائر للعام السابق إلى ارتفاع  •

رة، ھوامش ربحية أفضل على حساب كابالت الطاقة ذات الربحية المنخفضة وذلك على الرغم من انخفاض المبيعات اإلجمالية للشركة خالل نفس الفت

ي شركة مسك رأس الخيمة والمملوكة بالكامل باإلضافة إلى انخفاض حصة الشركة من خسائر الشركات التابعة في األردن وبدء تحقيق األرباح ف

يضاف إلى ذلك أن الشركة لم تسجل أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة الشھرة المتعلقة باستثمارھا في شركة مسك األردن . للشركة خالل العام

 . نظراً لقيام الشركة بشطب كامل رصيد الشھرة الموجود بدفاترھا خالل العام السابق

مليون لایر مقارنة بصافي الربح في إعالن الشركة لنتائجھا األولية يعود إلى قيام  ٢بالذكر أن االنخفاض في صافي الربح النھائي بما يقارب الجدير 

  . ورة لدى القضاءظتأمين ومازالت منإحدى الشركات التابعة في األردن بتسجيل مخصص إضافي متعلق بقضية رفعتھا الشركة ضد إحدى شركات ال

  .وقد تم إعادة تصنيف بعض أرقام المقارنة لتتوافق مع عرض أرقام السنة الحالية
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  ديسمبر ٣١السنة المالية المنتھية في 

 

  )بماليين الرياالت السعودية(  م٢٠١٢  م٢٠١١  م٢٠١٠  م٢٠٠٩ م٢٠٠٨

  أداء العمليات 

 إجمالي المبيعات  ٩٩٠.٦  ١,١٣٩.٤  ١,٠٢٩.٢  ١,٠٣٣.٩  ١,٣٠٨.٤

 تكلفة المبيعات  )٨٢٩.٤(  )١,٠٤٣.٨(  )٩١٤.٤(  )٨٥٦.١( )١,٠١٧.٦(

 مجمل األرباح  ١٦١.٢  ٩٥.٦  ١١٤.٩  ١٧٧.٨  ٢٩٠.٧

 أرباح تشغيلية   ٥٣.٥  )٢٠.٤(   ٥.٧   ١١٦.٣  ٢١١.٨

٦.١  )١٦٠.٨(  )١١٩.٤(   ٥٣.٣  ٦٣.٨   
الدخل األجنبي و  قبل الزكاة وضريبة) الخسارة ( الدخل 

 حصة االقلية

 )الخسارة ( صافي الدخل    ٣١.١  )١٢٠.١(  )٩٤.٩(   ٥١.٣  ٨٨.٤

  المركز المالي 

 إجمالي الموجودات  ١,٣٥٤.٣  ١,٣٨٢.٣  ١,٤١٧.٣  ١,٧١٠.٠  ١,٦١٥.١

 إجمالي المطلوبات  ١,٠٥٨.٨  ١,١٠٣.٤  ٩٨٠.٨  ١,٠٧٤.٨  ١,٠١٣.٠

 رأس المال العامل 

 مجموع القروض  ٨٦٢.١  ٨٩٥.٩  ٨٠٩.٢  ٧٨٠.١  ٨٣٦.٢

 حقوق المساھمين  ٢٨١.٥  ٢٤٢.٥  ٣٦٧.٢  ٥٠٤.٣  ٥٠٦.٥

  المؤشرات الرئيسية 

 العائد على حقوق المساھمين %١١.٠ %٤٩.٥-  %٢٥.٩-  %١٠.٢  %١٧.٥

 العائد على األصول %٢.٣ %٨.٧-  %٦.٧-  %٣.٠  %٥.٥

 الربح مجمل ھامش %١٦.٣ %٨.٤  %١١.٢  %١٧.٢  %٢٢.٢

 صافي ھامش الربح %٣.١٤ %١٠.٥٤-  %٩.٢٣-  %٤.٩٦  %٦.٧٦

          ١.٠٤             ٠.٩٣              
 )مرة(معدل التداول  ١.١٩             ٠.٨٦               ٠.٨١

 إجمالي المطلوبات إلى إجمالي األصول %٧٨.٢ %٧٩.٨  %٦٩.٢  %٦٢.٩  %٦٢.٧

 معدل نمو اإليرادات %١٣.١- %١٠.٧  %٠.٥-  %٢١.٠-  %١٨.٦
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  : قروض الشركة
  
 : قروض قصيرة االجل ومرابحة - ١

 قروض قصيرة االجل
 بالرياالت السعودية

٢٠١٠  ٢٠١١ ٢٠١٢ 
   

  ١١٢,٠٦٠,٥٤٨  ١٠,٦٤٦,٥٣٦  ١٠,٤٧٠,٦١٢  بنك المال األردني
  ٣٧٥,٤٤٥  -  -  بنك االتحاد للتمويل واالستثمار

 ٣٤,٠٢٣,٤٦٩ ٤,٤٥٧,٦٦٦ -  االردنبنك 
 ٥١,٣٤٥,٥٥٨ ١٢٦,٣٦٨,١٥٩ ٥٨,٨٩٦,١٨٤  بنك اإلسكان

  ٣٥,٧١٠,٢٠١  ٣٧,٥٢٧,١٣٤  ١٥,٩٩٧,٨٧٠  البنك التجاري األردني
 - - ١٨,٧٤٠,٢٩٤  البنك العربي المتحد

  ٤,٧٩٠,٣٣٢  ٥,٨٥٩,٨٠٧  ٢٠,٢٨٩,٢٠٣  بنك االمارات دبي الوطني
  ٢٣٨,٣٠٥,٥٥٣  ١٨٤,٨٥٩,٣٠٢  ١٢٤,٣٩٤,١٦٣  إجمالي القروض قصيرة األجل
  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  مرابحات قصيرة االجل

  ٩٤,٩١٥,٦٠٤  ٩٧,٦٩٠,٢٠٧  -  بنك الراجحي
  ٦٦,٠٤٢,٩٦٧  ٩٩,٠٨٩,٤٣٢  ١٦,١٢٤,٧٤٤  البنك السعودي الھولندي

  ٤١,٧٤٨,٤٣٦  ٤٩,٧٠٠,٩٢٠  ٣٣,٠٤٣,٤٢٤  بنك الرياض
  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣٣,٠٩٧,٦٥٣  ٧,٩١٠,٥٥٥  البنك السعودي الفرنسي

  ٤٥,١٤٠,٣٥٢  ٦,٧٠٠,٨٤٨  -  بي ان بي باريبا
  ٢٢,٨٤٠,٧٥٠  ٥٣,٦٩٣,١٨٨  ٢٥,٤٥٠,٠٣٧  البنك العربي الوطني

  ١٠٨,٥٠٣,١٨٢  ١١٤,٠٥١,٢٢٠  ٤٥,٣١٧,٤٥٧  البنك السعودي البريطاني
  ٤٠٤,١٩١,٢٩١  ٤٥٤,٠٢٣,٤٦٨  ١٢٧,٨٤٦,٢١٧  اجمالي المرابحات قصيرة األجل

        
  ٦٤٢,٤٩٦,٨٤٤  ٦٣٨,٨٨٢,٧٧٠  ٢٥٢,٢٤٠,٣٨٠  والمرابحات قصيرة األجلاجمالي القروض 
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  : قروض طويلة االجل ومرابحة    -٢

  

  

  

  

  

  
  
ا في . حالياً إلعادة ھيكلة قروضھا قصيرة األجلالحقاً لنھاية السنة، وقعت الشركة اتفاقية إعادة ھيكلة مع البنوك السعودية التي تتعامل معھا ) أ (  ه، قامت الشركة كم ار  ٢٠١٢ديسمبر  ١٣علي بإظھ

  .األرصدة المتعلقة بالبنوك الدائنة والقروض ألجل وفق ھذه االتفاقية

ة األجل) مليون لایر سعودي ١٩٩:  ٢٠١١( سعودية مليون لایر ٤٩قامت الشركات التابعة في األردن بإعادة جدولة جزء من القروض قصيرة األجل البالغة  ٢٠١٢خالل عام    . إلى قروض طويل

ة ك الشركة التابع ا في . إن القروض طويلة األجل الخاصة بالشركة التابعة مرھونة بضمان من تل ة األجل كم ائم من القروض طويل غ الرصيد الق غ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١بل ون لایر  ١٩٨.٨مبل ملي

  ).سعودي مليون لایر ١٨٠.٥: ٢٠١١(سعودي 

  .تم إظھار األقساط المستحقة خالل فترة اإلثنى عشر شھراً القادمة كمطلوبات متداولة  

دا) ب( ات وآالت ومع رھن ممتلك ة الصناعية السعودي، ومضمونة ب ى أقساط نصف . ت الشركةباإلضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على قروض طويلة األجل متعددة من صندوق التنمي تم سدادھا عل ي

اني  ١٥سنوية، ويستحق آخرھا السداد في  ـ ١٤٣٩ربيع الث بعض النسب ). ٢٠١٧ديسمبر  ٣١الموافق (ھ ين ل ى مستوى مع ى ضرورة المحافظة عل ة األجل عل ات القروض طويل تنص اتفاقي

  .الفوري لھذه القروض في حالة عدم الوفاء بھذه التعھداتبموجب شروط اتفاقيات القروض، يحق للجھة المقرضة طلب السداد . المالية وسقفاً محدد من المصاريف الرأسمالية

   

 ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  
  ١٢٢,٩٤٩,٩٣٠  ٢٠١,١٩٦,٠٩٧  ٥٥٩,٥٢١,٣٧٧  )أ ( قروض من بنوك تجارية محلية 

 ٤٣,٧٥٢,٠٠٠  ٥٥,٨٤٥,٠٠٠  ٥٠,٣٣٧,٠٠٠  )ب ( قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 
  ١٦٦,٧٠١,٩٣٠  ٢٥٧,٠٤١,٠٩٧ ٦٠٩,٨٥٨,٣٧٧ 

  )٥٥,٤٠٤,٠٩٣(  )٢٦,٩٣٩,٦٥٨(  )١٥٩,٣٧٩,٢٠٨(  الجزء المتداول: ينزل 
  ١١١,٢٩٧,٨٣٨  ٢٣٠,١٠١,٤٣٩ ٤٥٠,٤٧٩,١٦٩ 
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  :جدول يوضح قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

  
  ٣١/١٢/٢٠١٢الرصيد المتبقي كما في   ٣١/١٢/٢٠١٢المدفوع حتى   أصل القرض  

  ١٢,٥٠٠,٠٠٠  ٢,٨٠٠,٠٠٠٠  ١٥,٣٠٠,٠٠٠  قرض التوسعة السادسة

  ١٩,٥٨٧,٠٠٠  ٨,٧١٣,٠٠٠  ٢٨,٣٠٠,٠٠٠  قرض التوسعة السابعة

  ١٨,٢٥٠,٠٠٠  ٥٠٠,٠٠٠  ١٨,٧٥٠٠٠٠  الثامنة التوسعة قرض

  ٥٠,٣٣٧,٠٠٠  ١٢,٠١٣,٠٠٠  ٦٢,٣٥٠,٠٠٠  المجموع

  
  

  :لتعامالت مع أطراف ذوي العالقه ا •
كما ھو ) بيع وشراء(عالقات تعامل مع الشركة ) عضو مجلس االدارة ( عبدالرؤوف بن وليد البيطار : المھندس و) رئيس مجلس اإلدارة (  المھندس عبدالعزيز بن محمد النملة :  كل منيوجد لدى 
 : هموضح أدنا

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

  ٣,٢٩٧,٨٤٧  اإلدارة مجلس رئيس  ةالنمل محمد بن عبدالعزيز  بصرية ألياف كابالت شراء  المحدودة البصرية االلياف لكابالت االوسط الشرق شركة

  ١,٨٣٣,٧٨٩  اإلدارة مجلس رئيس  ةالنمل محمد بن عبدالعزيز  بيع الكابالت المتخصصة  المحدودة البصرية االلياف لكابالت االوسط الشرق شركة

  ٦٣,٦٨٠  االدارة مجلس عضو  البيطار وليد بن عبدالرؤوف  الكابالت لصناعة الالزم البالستيك شراء  المحدودة والبالستيك للقوالب االوسط الشرق شركة

  ٢٩,٤٤٤  االدارة مجلس عضو  البيطار وليد بن عبدالرؤوف  معدنية مياه شراء  المحدودة المنھل مياه شركة
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 : بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لھا وبيان أسبابھا •
  

  السبب  الوصف  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  ٢٠١٢  البيـــــــان

ما يتم سداده وفقا الحكام وقواعد فريضة الزكاة   ٤,١٧١,٢٦٨  ٤,٣٠٥,١٧٢  ٥,٤١٣,٨٢٢  ١,٥٩٩,٩١٨  الزكــاة
  وتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة

  متطلب نظامي

 مايتم سداده من قبل الشركات التابعة وفقاً لتعليمات  ١,٧١٩,٠٤٧  -  -  -  ضريبة الدخل األجنبية
  مصلحة الضرائب في المملكة األردنية الھاشمية

  متطلب نظامي

مايتم سداده وفقا الحكام وقواعد المؤسسة العامة   ١,٣٧٧,٧٧٩  ١,٩٢٦,٦٨٢  ٢,٦٤٧,٦٨٤  ٣,٧٢٧,٩٨٤  التأمينات االجتماعية
  للتامينات االجتماعية في المملكة

  متطلب نظامي

  ٤,٥٣٧,٦٧٦  ٢,٨٢٨,٧٥٧  ٣,٦٦٦,٢٦٤  ٦,٦٥٢,٥٦٨  الرسوم الجمركية
تمثل الرسوم الحكومية التكاليف المترتبة على الشركة 
مقابل تقديم الخدمات تجاريا ورسوم الرخصة والطيف 

  الترددي
  متطلب نظامي

  

  
  

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

  .يحقق أھداف الشركة وتطلعات المساھمين فيھا 
  :يلي  ماكالنظام األساسي للشركة على توزيع األرباح  من)  ٤١( المادة  صتن

 من األرباح الصافية لتكون إحتياطي نظامي % ١٠ب يتجن. 

 من األرباح الصافية لتكون إحتياطي إتفاقي بناء على إقتراح مجلس االدارة % ٥ب يتجن. 

  المدفوع من رأس المال%  ٥يوزع من الباقي بعد ذلك  دفعه أولى للمساھمين تعادل . 

  مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على المساھمين كحصة إضافية في األرباح أعضاء من الباقي لمكافأة % ١٠يخصص 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  .١

  يين خالل السنه المالية االخيرة تبلغ الشركة عن أي تغيير في حقوق المساھمين عدا اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذلم  .٢
 .في االرباح  هاليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساھمي الشركة عن حقوق .٣

 .كة اليوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشر .٤

 .فية أو تنظيمية أو قضائية أخرى لم يصدر بحق الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي سواًء من الھيئة أو من أي جھة إشرا .٥

 

  :توصيات مجلس اإلدارة  •

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

  . م ٣١/١٢/٢٠١٢اإلدارة عن السنة المالية المنتھية في على تقرير مجلس  الموافقة -١

 . م ٣١/١٢/٢٠١٢الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتھية في  -٢

  . م٢٠١٢و  م ٢٠١١إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولياتھم لعام  -٣

 .والبيانات المالية وتحديد أتعابهم ٢٠١٣كة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالية للعام المالي الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشر -٤

 . م ٢٠١٣والترخيص بھا للعام القادم  أطراف ذات العالقهمع تعامالت الالموافقه على  -٥

 .العضوية في مجلس اإلدارة الموافقه على الصيغة المعدلة لسياسة ومعايير إجارءات  -٦
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  : تأكيدات مجلس اإلدارة •
  

  .أنه تم إعداد سجالت الحسابات بالشكل الصحيح  -١
 .أعد على أسس سليمه وتم تنفيذه بفعاليه الداخليه أن نظام الرقابة  -٢
 . اعلى مواصلة نشاطھ يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة الشركةأنه ال -٣

  
  
 
  

  الخــاتمــة
 

اني  عبدهللا بن عبدالعزيز آل سعود و ولي عھده األمين اإلدارة تقديره وامتنانه لحكومة خادم الحرمين الشريفين الملكويسجل مجلس  م المستمر والنائب الث ى دعمھ ذا إلوالالمحدود عل قتصاد ھ
  . وهللا ولي التوفيق ،للشركة الدائمصھم وتفانيھم ودعمھم لموظفي الشركة ومساھميھا كافة إلخال والتقدير ، كما يتوجه المجلس بالشكر لقطاع الخاصتشجيع االوطن و

  
  ،،والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 

  
  مجلس اإلدارة                                                                                      


