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 (( محتویات التقریر ))
 

 رقم الصفحة الموضوع
 ۳ المقدمة

 ٤ للمجموعة كلمة الرئیس التنفیذي
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  منتجات الشركة 
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  التوقعات المستقبلیة
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 بسم هللا الرحمن الرحیم                              

 م٦۰۱۲عام لمجلس االدارة عن  عاشرالسنوي الالتقریر           
 
 

 تمھــــید : •
 

متضمناً  عاشرالتقریر السنوي الضع بین أیدیكم الكریمة ین أشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك ) یسر مجلس ادارة 

یحتوي على ملخص واف  أیضاوم، ۳۱/۱۲/۲۰۱٦عن السنة المالیة المنتھیة في أعمال ونتائج الشركة وآداءھا ومركزھا المالي 

ة لكان عاماً حافالً بالتحدیات، أثبتت خاللھ " مسك " قدرتھا على مواصلقد م ۲۰۱٦ألعمال الشركة وتطوراتھا ونتائجھا خالل العام 

 نحو تحقیق أھدافھا بكل قوة وصالبة .السیر بثبات؛ 

اق الخارجیة األخرى ومساھمتھا في دفع عجلة عكس مختلف النشاطات ومشاركة الشركة الفعالھ في السوق المحلي واألسوكما 

إقتصاد ھذا الوطن، وبتظافر جھود منسوبي الشركة ودعمكم المستمر لھا فقد أصبحت شركة مسك من الشركات الرائدة في صناعة 

 جمیع أنواع الكابالت وتلبیة إحتیاجات مقاولي المشاریع سواًء في داخل وخارج المملكة .

ا على وضع خطط إستباقیة تمكن " مسك " من مواجھة التغیرات والتحدیات االقتصادیة الحالیة، حرصن ۲۰۱۷ومع مطلع عام 

 واستمرار وتیرة أعمالھا المتصاعدة، مع السعي إلى تحقیق أھدافھا االستراتیجیة، وتطلعاتھا الطموحة. 

ام على دعمھم المتواصل لنا، والى جمیع منسوبي یطیب لنا أن نوجھ شكرنا الجزیل لعمالئنا على والئھم للشركة ولمساھمینا الكركما 

ن مجلس إدارة الشركة على إستعداد تام للرد على أیة إستفسارات ، وإالشركة على إخالصھم وجھدھم الدؤوب لتحقیق أھداف الشركة 

لقادم بإذن هللا والذي سوف حول المعلومات التي تضمنھا ھذا التقریر أو ایة إستفسارات أخرى وذلك من خالل إجتماع الجمعیة العامة ا

 یتم االعالن عن تاریخھ الحقا.

 والسالم علیكم
 

 مجلس اإلدارة  
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 : للمجموعة التنفیذي كلمة الرئیس •
 

 السالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ ،،
 
 

في وكان السبب الرئیسي  ملیون لایر ۷۹٬۸حیث بلغت ارباح الشركة  ۲۰۱٦رباح للعام المالي إشركتكم بتحقیق  على نَّ نحمد هللا أن م

إلى عكس مخصصات  ) والذي أدى بدورهمسك األردن التابعة ( شركة ال) في  % ۲۹٫۱ھو بیع الشركة لجزء من حصتھا (   ذلك

ً بأن حصة الشركة من خسائر  ۷۳٬۹الخسائر بمقدار  المسك لكابالت الضغط خرى ( شركة التابعة األشركة الملیون لایر ، علما

ملیون لایر وتعود خسائر شركة المسك لكابالت الضغط المتوسط والعالي إلستمرار المنافسة  ۱٥٬۲بلغ ردن ) باألالمتوسط والعالي 

 ونود أن نوضحوالعراق وسوریا الشدیدة في كابالت الطاقة باإلضافة إلى الظروف الجیوسیاسیة التي تحیط باألسواق المحیطة باألردن 

 ملیون لایر ۲۱٬۱أرباح وقدرھا  مسك السعودیة ومسك اإلمارات حققت للسادة المساھمین أن نتائج عملیات شركة

وھي نتائج جیدة بالمقارنة مع ما تم تسجیلھ بالسنوات الماضیة والظروف اإلقتصادیة المحیطة بالسوق السعودي وأسواق دول الخلیج 

مستمرة بالحصول على الشركة وال زالت  ۲۰۱٤التي بدأت الشركة بتطبیقھا منذ العام الشقیقة وقد ساعدت اإلجراءات التصحیحیة 

 التكالیف وتحسین مؤشرات اآلداء الرئیسیة . خفضمع السعي الى طلبیات شراء ذات ھوامش ربحیة جیدة 

إن شاء القادمة وأود أن أؤكد لكم أن شركتكم ماضیة في مشاریع تحسین ورفع كفاءة عملیاتھا مما سیكون لھ أثر إیجابي في السنوات 

 هللا تعالى .

 والسالم علیكم ،،

 المھندس / أیمن بن إبراھیم المصري

 للمجموعة الرئیس التنفیذي                                                                                                                           
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 وصف للنشاط الرئیس للمجموعة:  •

 : شركة مسك •
 

كشركة سعودیة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الریاض بسجل  ) مسكشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( تأسست 
وقد وافق معالي وزیر التجارة والصناعة  ،م)٤/۱۱/۱۹۹۲ھـ (الموافق ۱۰/٥/۱٤۱۳وتاریخ  ۱۰۱۰۱۰۲٤۰۲تجاري رقم 

م) على تحویل الشركة إلى شركة ٤/۸/۲۰۰۷ھـ (الموافق ۲۱/۷/۱٤۲۸الصادر بتاریخ ۱۹٥بموجب القرار الوزاري رقم 
 .ریاالت للسھم  ۱۰ملیون سھم بقیمة اسمیھ قدرھا  ٦۰ملیون لایر مقسمة الى  ٦۰۰ویبلغ رأس مال الشركة  ،ھمة سعودیةمسا

محوریة الكابالت المرنة والكھربائیة الالمتخصصة ( الصناعیة ) والكابالت كابالت الیتمثل نشاط الشركة الرئیسي في انتاج وبیع و
كابالت الو اآلليحاسب الھاتفیة للتمدیدات الداخلیة وكابـالت ال وابلكالمغلفة بالنایلون والكھربائیة الكابالت المطاطیة والكابالت الو
 . وكابالت التسلیح وكابالت المبانيوكابالت الجھد المنخفض  مقاومة للحریق وكابالت نقل المعلومات والتحكمال
 
 مسك:  شركةالشركات التابعة ل •

 
 

 
 

 ملیون سھم .  ۳٥سھم ملیون لایر سعودي ) عدد األ ۱۸٥٬۱ملیون دینار أردني ( بما یعادل  ۳٥رأس مال شركة المسك لكابالت الجھد المتوسط والعالي:  .۱
 ملیون لایر سعودي ).  ٥۱ملیون درھم إماراتي ( بما یعادل  ٥۰رأس مال شركة مسك رأس الخیمة:  .۲

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 رأس المال المقر نشاطھا الرئیس اســـــــم الشركـــــة م

الدولة محل 
 تأسیسھا

 وعملیاتھا 

تاریخ 
 التأسیس

 نسبة 
 الملكیة

۱ 
شركة المسك لكابالت الجھد 

 المتوسط والعالي
MV- HV 

انتاج الكابالت ذات الجھد 
 والمتوسط والعالي المنخفض

 -عمان 
 % ٥۷٫٥ م۲۰۰۷ االردن ملیون دینار أردني ۳٥ االردن

 شركة مسك ــ رأس الخیمة  ۲
MESC – RAK 

النتاج كابالت التحكم ونقل 
المعلومات والطاقة ذات الجھد 

 المنخفض

رأس الخیمة 
 االمارات -

ملیون درھم  ٥۰
 % ۱۰۰ م۲۰۰۸ االمارات إماراتي 
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 شركة وشركاتھا التابعة:الات منتج •

المواصفات حیث یزید عدد الفئات الفرعیة للمنتجات تقوم شركة مسك وشركاتھا التابعة بإنتاج تشكیلة واسعة من الكابالت بمختلف 
التي تصنعھا في الوقت الحاضر أكثر من خمسة آالف صنف, ویمكن تصنیف ھذه المنتجات بشكل عام في أربع مجموعات رئیسیة 

 وھي كالتالي :

 ) CABLES IZEDlPECIAINDUSTRIAL S(  المتخصصة مجموعة الكابالت الصناعیةـ ۱

وتعتبر ھذه الفئة أكبر فئات ، الطاقة ومشاریع الصناعات الثقیلةالت في صناعات البتروكیماویات والنفط والغاز وتستخدم ھذه الكاب
 مارات .إلشركة في مصانعھا في السعودیة واالكابالت التي تنتجھا ال

 
 )  BULLDING MANEGMENT SYSTEM(مجموعة كابالت المباني واألجھزة ـ ۲

ستعمالھا في أجھزة إنذار إكما تشمل تطبیقات ھذه الكابالت  اإلشارات الصوتیة والمرئیة والمراقبة واإلنذار, تستخدم ھذه الكابالت لنقل
المراكز التجاریة والفنادق والمستشفیات واألسواق  الحرائق والشبكات المحلیة وأجھزة الھاتف، وھي بالتالي تستخدم بشكل واسع في

 مارات .إلالشركة في كل من السعودیة وانع والمباني التجاریة وتنتج في مصا
 
 ) MV CABLESمجموعة كابالت الفولتیة المتوسطة ( ـ 3
  

تستخدم ھذه الكابالت في شركات الكھرباء المختلفة في المنطقة باالضافة الى المشاریع التي تتطلب فولتیة عالیة وتنتج ھذه الكابالت 
 .والعالي  من خالل شركة المسك لكابالت الجھد المتوسط

 

 :للمجموعةواالقلیمي المحلي الحضور  •

من إرساء مكانتھا في السوق  تمكنت مسك، من خالل التوسعات المختلفة في منشآتھا الصناعیة على مدى السنوات الماضیة       

یوجد لدى مسك كما المحلي واإلقلیمي كإحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكیلة واسعة من الكابالت بجمیع أنواعھا في المنطقة، 

كما أن معرفة مسك بھذا السوق مكنتھا من تطویر سمعة قویة لھا، وھذا ما یتضح وسط الشرق األأكبر قاعدة كابالت متنوعة  في 

دول مجلس الشركات التي تنفذ المشاریع العمالقة في السعودیة ومقاولي المشاریع ومن خالل حقیقة كونھا معتمدة لدى أكبر 

لزیادة مبیعات مسك من  وتم العمل على إعداد مجموعة مسك ألیة منافسة في المستقبل، في مختلف أنحاء العالم التعاون الخلیجي 

ستمرار في مبیعاتھا اإلقلیمیة من الكابالت إلوسط وشمال افریقیا واألوالشرق ا س التعاون الخلیجيالكابالت الصناعیة إلى دول مجل

تھا الشقیقة في األردن، األمـــر الـــذي أتاح لمســك الدخـــول امــن خــالل شــرك (MV)المتوسط و )LVالمنخفض ( ذات الجھد

و خاصة فى مجال الكابالت  تنوي مواصلة ھذه االستراتیجیة نحو مزید من التوسعفیما  فـــي األســـواق النــامیة والمجـــاورة

 .في جمیع األسواق من أجل زیادة حجم مبیعاتھا المتخصصة
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 الھیكل التنظیمي لشركة مسك

 
 :إدارة العملیــــاتــ ۱

 
 اإلدارات واألقسام التالیة :تضم ھذه اإلدارة أكبر اإلدارات وھي إدارة التصنیع وأكثرھا عدداً والتي تضم 

دارة إالجودة ـــ مراقبة ة اإلنتاج في السعودیة واإلمارات ـــ قسم الصیانة ـــ قسم إدارإدارة المشتریات ــ  ـــ والرقابة قسم التخطیط

 قسم االمن والسالمة. ـــ PVCمصنع 

 : والرقابةقسم التخطیط  −
وامر التشغیل الواردة من قسم المبیعات بعد التنسیق مع قسم ألعملیات اإلنتاج وفق  ةوالسنوی ةبعمل الخطة الشھرییقوم  

مر التشغیل  بناء على الطاقة اإلنتاجیة للمصنع وتاریخ التسلیم أاد الخام الالزمة لعملیات إنتاج المواد للتأكد من توفر المو
  للعمیل .

 
 :  إدارة المشتریات −

 األولیة الالزمة للتصنیع واإلنتاجوالمواد كافة احتیاجات الشركة من المواد االستھالكیة،  تأمینعلى إدارة المشتریات تعمل 
من خارج السعودیة ،  أو التعاقد مع الموردین المحلیین أوالمباشر الشراء بقطع الغیار سواًء التي یتم تأمینھا  وكذلك

الجودة اإلعتمادیة وإدارة المشتریات بإدارة شؤون الموردین وتأھیلھم وتقییمھم وذلك لضمان باإلضافة لتأمین المواد تقوم 
 والمصداقیة التي تسعى إدارة شركة مسك لتحقیقھا عن طریق إجراء االختبارات الفنیة الالزمة داخل الشركة وخارجھا. 

یعتبر جزء ال یتجزأ من مجمل مھام إدارة المشتریات حیث  للمواد المستوردة من الخارج تخلیص الجمركيوكذلك یعد ال
ملیون  ٦۰۰تقدر إجماالً قیمة المشتریات السنویة حوالي ، كما  یاترتمن مجمل المش %۹۰تقارب قیمة المواد المستوردة 

ئھا واستخدامھا ما التي یتم شراتتعدد أنواع المواد و ،المشتریات من إجمالي قیمة %٦٥ نسبتھمادة النحاس ما  وتمثللایر. 
ً  ۱٥٦۰مواد أولیة حوالي بین مواد استھالكیة و ن ، وم نوع ٥۱۳٥ تزید عنمختلفًا، أما المواد المصنفة كقطع غیار ف صنفا

في نظام  فیدالناحیة اإلجرائیة یتم البدء بعملیة الشراء عند حاجة المستھلكین داخل الشركة سواًء التي یتم إدخالھا من المست
ERP یتم طلبھا من إدارة تخطیط المواد بواسطة نظام  أو التيMRP  تخطیط من إدارة والتي یعمل علیھا متخصصون

 المواد األولیة لسد حاجة اإلنتاج.
 

 : قسم اإلنتاج −

اإلنتاج بتنفیذ ومتابعة ھذه البرامج من خالل مھندسي ومشرفي اإلنتاج على مدار الیوم , وتتم عملیة اإلنتاج بعدة قسم یقوم  

العزل النھائي مع االلتزام التام بالمواصفات القیاسیة المطلوبة لكل -التسلیح-التجمیع -العزل –الجدل  -مراحلھا وھي السحب 

 عملیة من عملیات التصنیع .

الرئیس التنفیذي 

ادارة الجودة 
والتخطیط 

االستراتیجي 
وتطویر االعمال

االدارة المالیة ادارة تقنیة 
المعلومات ادارة الموارد البشریة ادارة التسویق 

والمبیعات ادارة العملیات
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 : قسم الصیانھ −

والقیام بأعمال  ،عطالألصالح اإالكھربائیة  للمكائن  و استمراریة اإلنتاج من خالل الصیانة الدوریة المكانیكیة ومسؤول عن 

 صیانة الخدمات المساندة لإلنتاج كالتبرید والرافعات الشوكیة . 

 :الجودةرقابة قسم  −

العمل على تطبیق وضمان معاییر الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خالل فحص المواد الخام الواردة ( قبل یتولى  

 دة) ثم الفحص النھائي للمنتج (بعد التصنیع).ثم الفحص أثناء عملیة التصنیع (مراقبة الجو -التصنیع)

 : قسم األمن والسالمة −

كما یتولى ادارة االمن  ،ظمة السالمةأنیتولى المحافظة على جاھزیة منشآت الشركة لمنع وقوع الحوادث من خالل تطبیق  

 .تباع تعلیمات الصحة والسالمة المھنیة من جمیع الجھات المعنیة من إكد أتالفي الشركة و یعمل على 

 : )  PVC مسك لحبیبات البالستیك ( مصنعإدارة  −

 والتحكم القیاس أجھزة كابالت لجمیع والمصنعة الرائدة المتخصصة  (مسك) الشركة للكابالت األوسط الشرق شركة تمتلك 

 العربیة المملكة الریاض، في مدینة  (PVC) كلورید فینیل البولي لمركبات جدیدا مصنعا األوسط، الشرق منطقة في

 ۲۰۱۲ أبریل بدایة والذي بدأ انتاجھ في كلورید فینیل البولي إلنتاج مركبات التقنیات الجدیدة والمجھز بأحدث السعودیة،

  .سنوًیا متري طن ۳٦۰۰۰تصل الى  إنتاجیة بطاقة

أنواع متعددة من الكابالت كما  ذات المواصفات والجودة العالیة لصناعة كلورید فینیل مركبات البولي بإنتاج المصنع ویقوم

 لف أسالك واألجھزة، المراقبة كابالت الكھربائیة، للكابالت التطبیقات من للعدید متاحة بنا الخاصة المركبات مجموعة ان

 الخاصة كلورید فینیل البولي مركبات. ذلك يإل وما األجھزة، أسالك أساسیة، مسطحة كابالت ثالثة الغاطسة، المضخة لمحرك

 للتمدیدات المنزلیة، أیًضا المركبات ھذه الداخلي والعزل الخارجي للكابالت واألسالك. وتستخدم العزل من تستخدم لكل بنا

 وفقًا المعاییر بنا الخاصة كلورید فینیل البولي ومركبات منتجات جمیع تطابق. الخ السیارات، كابالت االتصاالت، كابالت

  .الجودة عالیة الخام المواد من مركباتنا تصنیع كما یتم. لألیزو

یوجد بمصنعنا . المطلوبة من قبل عمالئنا للمواصفات وفقا المركبات صیاغة على إن من أھم نقاط قوتنا یكمن في قدرتنا

المتخصصة  للكابالت األوسط الشرق شركةما جعل  بكامل وأحدث األجھزة والكفاءات ذات الخبرة العالیة مختبرات مزودة

 . وظروف التشغیل لدیھم المحددة تطبیقاتھم - العمالء احتیاجات على للتركیز والمعرفة األدوات تمتلك

 التسویق و المبیعات :إدارة -۲
 

بالشركة من اإلدارات المھمة لكونھا تمثل حلقة الوصل بین الشركة وعمالئھا وتھدف لزیادة فعالیة  إدارة التسویق و المبیعاتتعتبر 

 وكفاءة جمیع العملیات المتعلقة بعمالء الشركة من مقاولي المشاریع الكبرى والجھات الحكومیة والشركات والمؤسسات .

مثل ( المنطقة الوسطى ـــ المنطقة الشرقیة ـــ المنطقة الغربیة )  ویوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسویق والمبیعات منھا المحلیة

ومكاتب إقلیمیة في اإلمارات واألردن لتغطیة منطقة الخلیج العربي وشمال أفریقیا كما یوجد وكالء وممثلین لھا في كل من : ( كوریا ــ 

 رة على اإلدارات التالیة :الیابان ــ دول مجلس التعاون الخلیجي ــ العراق ــ مصر ) وتشتمل اإلدا

 إدارة التسویق   -۱

 إدارة المبیعات في السعودیة    -۲

 إدارة المبیعات في اإلمارات      -۳

 اإلدارة الفنیة   -٤

 إدارة الجودة -٥



۹ 
 

 

 

 ): H.R(  الموارد البشریة إدارةــ ۳
 

تعتبر إدارة الموارد البشریة شریك أساسي مع إدارات الشركة األخرى وذلك لعنایتھا برأس المال البشري داخل الشركة، وذلك من 

 خالل توفیر القوى العاملة المطلوبة مع التركیز على العناصر الوطنیة المؤھلة. 

المصنع مما نتج عنھ زیادة في  ول إلى الحد المطلوب فنیا داخلكذلك یتم تأھیل وتدریب الموظفین المبتدئین من الكفاءات الوطنیة للوص

ندماج الوظیفي وتقلیل في تسرب الموظفین السعودیین مما أدى إلى بلوغ الشركة النطاق األخضر المرتفع في برنامج نطاقات بنسبة اإل

۳٤%. 

 :) ITتقنیة المعلومات ( إدارة ــ٤
 

 بما وراكلأ برنامج تحدیث من االولى االادارات الحیویة في الشركة حیث قامت بتطویر المرحلةمن  المعلومات نظمةأ تعتبر دائرة

 في والمؤثرة المطلوبة البیانات جمیع ادخال من المستخدمین تمكن بحیث صدارات،اإل حدثأو الكابالت صناعة متطلبات مع یتماشى

 ومخاطبة لللكیب التصنیعیة المعلومات ادخال طریق عن مباشرة تصبح بحیث المنتجات تسعیر عملیة تنفیذ اكمال تم ،التصنیع عملیة

 مراحل لكل مباشرة تصبح بحیت التصنیع وامرأ دخالإب الوقت شعارات، واختصاراإل طریق عن النظام خالل من التصمیم دائرة

 خالل من البكرات وبطاقات العمل وامرأ بطاقات صدارإ المطلوبة، الخیارات كل مع یدویا دخالھاإل الحاجة دون النظام خالل من التصنیع

 الموظف اسم یشمل بما التفاصیل بكافة نتاجإلا لعملیة المصاحبة البیانات دخالإل محدث بنموذج دخالھاإو تعبئتھا یتم بحیث النظام

 .الفعلیة العمل وساعات

متطور یعمل من ثالث مواقع مختلفة مع قدرة  آليفي حالة الكوارث لوجود نظام وتتمتع شركة مسك بالقدرة على متابعة االعمال 

 عالیة في االحتفاظ بالمعلومات لجمیع العملیات في الخوادم وجمیع الحواسب الثابتھ والنقالھ للشركة .

 

 :واللجان المنبثقة عنھ مجلس اإلدارةالتنظیمي ألعضاء ھیكل ال •
 

مــــــــاالس م ةاللجنة التنفیذی الصفة   لجنة الترشیحات 
 لجنة المراجعة والمكافأت

محمد النملة ز بن عبدالعزی ۱  ــــــــ ــــــــ ـــــــ  ةرئیس مجلس اإلدار 
ن عبدالرحمن العبیكابن عبدهللا  ۲  ــــــــ ــــــــ رئیس نائب رئیس مجلس االدارة 
ابراھیم القنیبطبن یحیى  ۳  رئیس ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة  
صالح االزوريبن سعد  ٤  ــــــــ رئیس ـــــــ عضو مجلس اإلدارة 
ولید البیطار بن عبدالرؤوف  ٥  ــــــــ عضو عضو عضو مجلس اإلدارة 
محمد النملة بن سلیمان  ٦  عضو عضو ــــــــ عضو مجلس اإلدارة 
عبدالعزیز النملةبن محمد  ۷ عضو  عضو مجلس اإلدارة   ــــــــ ــــــــ 
 ــــــــ ــــــــ عضو عضو مجلس اإلدارة سعد بن عماش الشمري  ۸

 عضو ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة عزیز بن محمد القحطاني ۹

 
 
 
 
 
 



۱۰ 
 

 
 
 

 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك )مجلس إدارة  •
 
 
 
 :اإلدارةتكوین وتصنیف أعضاء مجلس  •
 

تصنیف  اإلدارة األخرىعضویة مجالس  االســـــم م
 العضویة

 عبدالعزیز بن محمد النملة ۱
 شركة توزیع الغاز الطبیعي ( مقفلھ ) ، شركة عبدالعزیز محمد النملة ( مقفلة )  رئیس مجلس اإلدارة 

 
 غیر تنفیذي

 

 عبدهللا بن عبدالرحمن العبیكان ۲
 .مجموعة العبیكان لالستثمار( مقفلة ) ، شركة الدرع العربي للتأمین  اللجنة التنفیذیة رئیسمجلس اإلدارة و نائب رئیس

 
 غیر تنفیذي

 

 یحیى بن ابراھیم القنیبط ۳
 عضو مجلس اإلدارة ورئیس لجنة المراجعة

 
 . الیوجد

 

 
 غیر تنفیذي

 

٤ 
 سعد بن صالح االزوري

عضو مجلس اإلدارة ورئیس لجنة الترشیحات 
 والمكافآت

 .الیوجد
 

 مستقل
 

٥ 
 سلیمان بن محمد النملة

  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة
 ولجنة الترشیحات والمكافآت

 غیر تنفیذي . الیوجد

٦ 
 عبدالرؤوف بن ولید البیطار

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفیذیة ولجنة 
 الترشیحات والمكافآت

 ) شركة الحسن غازي شاكر ، شركة مجموعة العزل الخلیجیة ( مقفلة
 شركة سرایا العقبة ( األردن )،  شركة تبرید المناطق ( مقفلة )

 شركة تبرید الوطنیة ( االمارات العربیة المتحدة )
 غیر تنفیذي

 محمد بن عبدالعزیز النملة  ۷
 عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفیذیة

شركة مالذ للتأمین ، شركة عبدالعزیز محمد النملة ( مقفلة ) ،  شركة مجموعة العزل 
 غیر تنفیذي ( مقفلة ) . شركة الشرقیة للبتروكیماویاتمقفلة ) ، الخلیجیة ( 

 سعد بن عماش الشمري  ۸
 مستقل .شركة المتطورة ، شركة االحساء للتنمیةشركة كسب المالیة ، شركة العبیكان للزجاج ،  اللجنة التنفیذیةعضو مجلس اإلدارة وعضو 

 عزیز بن محمد القحطاني ۹
 عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 

( مقفلة ) ،  ، شركة سند للتأمین التعاوني ، شركة خدمات القوى العاملة شركة بي سي آى
 مستقل   ، شركة تمویل االولى ( مقفلة ) . شركة العنایة والعلوم الطبیة ( مقفلة )

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



۱۱ 
 

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

 

 االســــــــــم م
 االجتماع االول

۲۸/۲/۲۰۱٦ 
 االجتماع الثاني

۲۱/٤/۲۰۱٦ 
 االجتماع الثالث

۲۲/٦/۲۰۱٦ 
 االجتماع الرابع

۳/۷/۲۰۱٦ 
 الخامساالجتماع 

 االجمالي ۷/۱۲/۲۰۱٦

٥/٥      عبدالعزیز بن محمد النملة ۱  

٤/٥      عبدهللا بن عبدالرحمن العبیكان ۲  

٥/٥      یحیى بن ابراھیم القنیبط ۳  

٤/٥      سلیمان بن محمد النملة ٤  

٥/     ۳ عبدالرؤوف بن ولید البیطار ٥  

٥/٥      االزوريسعد بن صالح  ٦  

٥/٥      محمد بن عبدالعزیز النملة ۷  

۳/٥ ــــــــــ انتھاء عضویة    محمد بن عویض الجعید ۸  

٥/ ۲ تعیین جدید ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ  سعد بن عماش الشمري ۹  

٥/ ۲ تعیین جدید ــــــــــ ــــــــــ ــــــــــ قحطانيعزیز بن محمد ال ۱۰  

 
  سنوات . ۳م ولمدة ۲/۷/۲۰۱٦تم إعادة إنتخاب مجلس اإلدارة للدورة الجدیدة والتي بدأت من 
 م .۲/۷/۲۰۱٦في  محمد بن عویض الجعید / مھندسإنتھت عضویة ال 

 
 : كةحوكمة الشر •

 
الش�ركات الص�ادرة م�ن ھیئ�ة الس�وق المالی�ة بت�اریخ سترش�ادیة ال�واردة ف�ي الئح�ة حوكم�ة إللزامی�ھ واإلحك�ام األتقوم الشركة بتطبیق ا

م، وبما یتواف�ق م�ع النظ�ام األساس�ي للش�ركة ونظ�ام الش�ركات الص�ادر م�ن وزارة التج�ارة ۱۲/۱۱/۲۰۰٦ھـ الموافق ۲۱/۱۰/۱٤۲۷
 ةستثناء الم�ادإمل وجھ بعلى أك ةفصاح والشفافیإلبتطبیق معاییر ا جراءات المتعلقةإللتزام باإلق بحقوق المساھمین واالسیما فیما یتعل

ص�دار بإالوارده أدناه والتي ستقوم الشركة بإكمال دراستھا لیتم إعتمادھا وتطبیقھا في الدورة القادمة للمجلس، ھذا وقد قامت الش�ركة 
مادھ�ا م�ن فضل الممارس�ات المتبع�ھ ف�ي حوكم�ة الش�ركات وت�م اعتألنظام للحوكمة بما یتماشى مع متطلبات ھیئة السوق المالیة ووفقاً 

من الل�وائح التنظیمی�ة والسیاس�ات الت�ي تع�زز تطبی�ق  ةعداد مجموعإلى إضافھ إللمساھمین في إجتماعھا الرابع باقبل الجمعیة العامة ل
 ھذه الحوكمة .

 
 :٦۲۰۱ملكیة كبار المساھمین في الشركة خالل العام  •

 

 

قأسباب عدم التطبی نص المادة  المادة  

 السادسة الفقرة ( د ) 

یجب على المستثمرین من االشخاص ذوي الصفة االعتباریة الذین یتصرفون بالنیابة عن غیرھم ـــــ 
مثل صنادیق االستثمار ــــ االفصاح عن سیاساتھم في التصویت وتصویتھم الفعلي في تقاریرھم السنویة 

ة الحقوق وكذلك االفصاح عن كیفیة التعامل مع أي تضارب جوھري للمصالح قد یؤثر على ممارس
 االساسیة الخاصة بإستثماراتھم .  

ة الینطبق على الشرك  

) الثانیة عشر الفقرة ( ط مثلین لھ في مجلس ال یجوز للشخص ذي الصفة االعتباریة ــــ الذي یحق لھ بحسب نظام الشركة تعیین م 
ةعلى الشركالینطبق  دارة .إختیار األعضاء اآلخرین في مجلس اإلدارة ــــــ التصویت على اإل  

سھم بدایة ألعدد ا االســــــــــم
 العام

نسبة الملكیة بدایة 
 العام

نھایة  سھمألعدد ا
 العام

نسبة الملكیة نھایة 
 العام

نسبة التغییر 
 خالل العام

 % ٥  % ۳٫۸٤ ۲٬۳۰۳٬٤٤٤ % ٤٫۰٥ ۲٬٤۲۷٬۰۱۱  ةعبدهللا بن محمد النمل
 ـــــــ % ٦٫٤۱ ۳٬۸٤۳٬۷٥۰ % ٦٫٤۱ ۳٬۸٤۳٬۷٥۰ عبدالعزیز كعكيبن منصور 



۱۲ 
 

 
 

وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجھم وأوالدھ�م القص�ر ف�ي أس�ھم أو أدوات دی�ن الش�ركة  •
 أو أي من شركاتھا التابعة:

 

 
 
وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفی�ذیین وأزواجھ�م وأوالدھ�م القص�ر ف�ي أس�ھم أو أدوات دی�ن الش�ركة أو أي  •

 :من شركاتھا التابعة
 

 
 

 دارة وكبار التنفیذیین ( خمسة ) بما فیھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي: إلمكافأة وأتعاب أعضاء مجلس ا •
 

 البیــــــــــــــــان
 أعضاء مجلس اإلدارة

  كبار التنفیذیین  *
 تنفیذیین

 
 تنفیذیینغیر 

 
 مستقلین

 ۳٬۸۱۰٬٦۱۰ - - - الراواتب

 ۱٬۱۸۷٬٤۸۸ ۸۱٬۰۰۰ ۱۳۲٬۰۰۰ - البدالت

 ۱٬۲٥٥٬۲٥۷ - - - المكافآت الدوریة السنویة

 - ٥۷٥٬۰۰۰ ۷٥۰٬۰۰۰ - بدل مشاركة لجان

أي تعویضات أو مزایا 
عینیة أخرى تدفع بشكل 

 شھري أو سنوي
- - - - 

 ٦٬۲٥۳٬۳٥٥ ٦٥٦٬۰۰۰ ۸۸۲٬۰۰۰ - المجموع

 

 كبار التنفیذیین ( خمسة ) بمافیھم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي. *
 

 

  نھایة العام بدایة العام ســــــــــمإلا
 صافي التغییر

 
 دوات الدینأ سھم ألعدد ا دوات الدینأ سھم ألعدد ا التغییرنسبة 

 ـــــ ـــــ ـــــ ۸٦٥٬٦۹۱ ـــــ ۸٦٥٬٦۹۱ محمد النملةبن عبدالعزیز 
 ـــــ ـــــ ـــــ ۳۱٦٬۲٥۰ ـــــ ۳۱٦٬۲٥۰ ولید البیطاربن عبدالرؤوف 

 ـــــ ـــــ ـــــ ۱٬۸۷۹ ـــــ ۱۸۷۹ ابراھیم القنیبطبن یحیى 
 ـــــ ـــــ ـــــ ٥۷٥٬۰۰۰ ـــــ ٥۷٥٬۰۰۰ محمد النملةبن سلیمان 

 ـــــ ـــــ ـــــ ۱۰٬۰۰۰ ـــــ ۱۰۰۰۰ عبدالرحمن العبیكانبن عبدهللا 
 ـــــ ـــــ ـــــ ۱٬۱۰۰ ـــــ ۱۱۰۰ صالح االزوري بن سعد

 ـــــ ـــــ ـــــ ۲٬۲۱٦٬۱۳٦ ـــــ ۲٬۲۱٦٬۱۳٦ محمد بن عبدالعزیز النملة 
 ـــــ ــــ ـــــ ۱٬۰۰۰ ـــــ ـــــ  سعد بن عماش الشمري 
 ـــــ ـــــ ـــــ ۱٬۰۲۰ ـــــ ـــــ عزیز بن محمد القحطاني

 نسبة التغییر صافي التغییر نھایة العام العام بدایة ســــــــــماأل
 دوات الدینأ سھم ألعدد ا دوات الدینأ سھم ألعدد ا

ــــ  ال یــوجــــد أیمن بن إبراھیم المصري  ــــ 
 ــــ ــــ ال یــوجــــد تامر سالمة سعید ابراھیم

 ــــ ــــ ال یــوجــــد ظفر اسلم 
 ــــ ــــ ال یــوجــــد عبدالعزیز بن محمد العقیل
 ــــ ــــ ال یــوجــــد جمیل بن رضا جمیل رفیق



۱۳ 
 

 

 

 

 :اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة •
 

 
 لجنة الترشیحات والمكافآت: 
 

ب�ن والمھندس عب�دالرؤوف (رئیس اللجنة) سعد بن صالح األزوري  جنة الترشیحات والمكافآت من ثالثة اعضاء ھم: المھندستتكون ل

 ، وتقوم اللجنة بالمھام التالیة:والمھندس سلیمان بن محمد النملة ولید البیطار 

 
 ي ش�خص أدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقاً للسیاسات والمع�اییر المعتم�دة م�ع مراع�اة ع�دم ترش�یح إلالتوصیة لمجلس ا

 مانة.ألنتھ بجریمة مخلة بالشرف واإداسبق 

 لم�ؤھالت ع�داد وص�ف للق�درات واإدارة وإللمھ�ارات المناس�بة لعض�ویة مجل�س احتیاجات المطلوبة م�ن اإلسنویة لالمراجعة ال

 عمال مجلس االدارة.ألن یخصصھ العضو أا في ذلك تحدید الوقت الذي یلزم دارة، بمإلالمطلوبة لعضویة مجلس ا

 جراؤھا.إیات في شأن التغییرات التي یمكن دارة ورفع التوصإلمراجعة ھیكل مجلس ا 

 دارة، واقتراح معالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة.إلد جوانب الضعف والقوة في مجلس اتحدی 

  ذا كان العضو یش�غل عض�ویة مجل�س إعضاء المستقلین، وعدم وجود أي تعارض مصالح ألستقاللیة اإالتأكد بشكل سنوي من

 دارة شركة أخرى.إ

 ن، ویراع��ى عن��د وض��ع تل��ك السیاس��ات دارة وكب��ار التنفی��ذییإلعض��اء مجل��س اأسیاس��ات واض��حة لتعویض��ات ومكآف��ات  وض��ع

 داء.آلستخدام معاییر ترتبط باإ

 

 : م ویوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لھذه اإلجتماعات۲۰۱٦) إجتماعات خالل عام  ۲عقدت لجنة الترشیحات والمكافآت ( 

 
 
 
 
 
 
 
 
 زوريس�عد األم لتك�ون كالت�الي : ۳/۷/۲۰۱٦ إجتم�اع مجل�س اإلدارة المنعق�د بت�اریخ  تم إعادة تشكیل لجنة الترش�یحات والمكاف�آت ف�ي      

 النملة ( عضواً ).سلیمان ( رئیساً ) عبدالرؤوف البیطار ( عضواً ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 االول االجتماع إسم العضو
۲٤/۲/۲۰۱٦ 

 االجتماع الثاني 
 االجمالي ۲۳/۱۲/۲۰۱٦

   ۲ زوريألسعد بن صالح ا 
   ۲ ولیـد البیطاربن عبدالرؤوف 

  ۱ ــــ سلیمان بن محمد النملة



۱٤ 
 

 
 
 

 :لجنة المراجعة •
 

س�تاذ األأعض�اء ھم:األس�تاذ یحی�ى اب�راھیم القنی�بط (رئ�یس اللجن�ة)  والمھن�دس س�لیمان محم�د النمل�ة و تتألف لجنة المراجعة من ثالثة

 : ھام التالیھوتقوم اللجنة بالم، الجعید عویض والمھندس محمد القحطانيمحمد عزیز 

 والمھم�ات الت�ي عم�ال ألج�ل التحق�ق م�ن م�دى فاعلیتھ�ا ف�ي تنفی�ذ اأدارة المراجع�ة الداخلی�ة ف�ي الش�ركة، م�ن إشراف عل�ى إلا

 .دارة إلحددھا لھا مجلس ا

  مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا في شأنھدراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر. 

 جراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیھاإلراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ ادراسة تقاریر الم. 

 تع�ابھم، ویراع�ى عن�د التوص�یة ب�التعیین التأك�د م�ن أاس�بین الق�انونیین وفص�لھم وتحدی�د دارة بتعی�ین المحإلالتوصیة لمجلس ا

 .ستقاللیتھمإ

  عم�ال المراجع�ة الت�ي یكلف�ون بھ�ا أثن�اء قی�امھم بأعم�ال أ مال المحاسبین القانونیین، واعتم�اد أي عم�ل خ�ارج نط�اقعأمتابعة

 .المراجعة

 بداء ملحوظاتھا علیھاإالمراجعة مع المحاسب القانوني و دراسة خطة. 

 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالیة ومتابعة ما تم في شأنھا. 

  بداء الرأي والتوصیة في شانھاإدارة وإلس اولیة والسنویة قبل عرضھا على مجلألالقوائم المالیة ادراسة. 

 دارة في شأنھاإلبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإسة السیاسات المحاسبیة المتبعة ودرا. 
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 عضاء لھذه اإلجتماعات:ألأدناه حضور ا م ویوضح الجدول۲۰۱٦)  إجتماع خالل العام  ۱۲ عقدت لجنة المراجعة (
 
 

 

 م

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم
 محمد بن عویض الجعید عزیز بن محمد القحطاني ةسلیمان بن محمد النمل یحیى بن ابراھیم القنیبط

 االجتماع االول
۲۷/۱/۲۰۱٦    ــــــ 

 الثانياالجتماع 
۲٥/۲/۲۰۱٦    ــــــ 

 االجتماع الثالث
۲۱/٤/۲۰۱٦    ــــــ 

 االجتماع الرابع
۲۰/٦/۲۰۱٦    ــــــ 

 االجتماع الخامس
۲۸/۷/۲۰۱٦   ــــــ  

 االجتماع السادس
۳۱/۷/۲۰۱٦   ــــــ  

 االجتماع السابع
۱۹/۱۰/۲۰۱٦   ــــــ  

 االجتماع الثامن
۲٤/۱۰/۲۰۱٦   ــــــ  

 االجتماع التاسع
۲۰/۱۱/۲۰۱٦   ــــــ  

 االجتماع العاشر
۲۱/۱۱/۲۰۱٦   ــــــ  

 شرعاالجتماع الحادي 
۷/۱۲/۲۰۱٦   ــــــ  

 االجتماع الثاني عشر
۱٤/۱۲/۲۰۱٦   ــــــ  

 
 االجمــــــــــــالي

 
۱۲ ۱۰ ٤ ۸ 

 
  م لتكون كالتالي : یحیى القنیبط ( رئیساً ) سلیمان النملة ( عضواً ) عزیز القحطاني ۳/۷/۲۰۱٦بتشكیل لجنة المراجعة في للجمعیة العامة أوصى المجلس

 م . ۷/۱۲/۲۰۱٦( عضواً ) وقد تمت الموافقة على ھذا القرار في اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة ( الخامسة ) والمنعقد في 

 م .۲/۷/۲۰۱٦ضو المھندس/ محمد بن عویض الجعید للترشح للدورة الحالیة والتي بدأت في لم یتقدم الع 
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 اللجنة التنفیذیة: 
 

البیط�ار والمھن�دس عب�دهللا  ولید النملة والمھندس عبدالرؤوف محمد تتألف اللجنة التنفیذیة من أربعة أعضاء ھم: المھندس عبدالعزیز 

 ، وتقوم اللجنة بالمھام التالیھ :الشمري عماش والمھندس سعد  النملة عبدالعزیز العبیكان والمھندس محمد عبدالرحمن 

 ورفع التوصیات المناسبة لمجلس اإلدارة.، فیذیة للشركة وشركاتھا التابعةستراتیجیات المعدة من اإلدارة التنإلمراجعة الخطط وا •

 قد تم ترجمتھا إلى تصرفات وأعمال فعلیة تھدف إلى تحقیق أھداف الشركة . التأكد من أن الخطط اإلستراتیجیة للشركة •

 دارة التنفیذیة .إلومراجعة التقاریر المرفوعة من امناقشة  •

 عضاء لھذه اإلجتماعات:ألم ویوضح الجدول أدناه حضور ا۲۰۱٦) إجتماعات خالل العام ۷عقدت اللجنة التنفیذیة (
 

 

 م

 االســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

 سعد الشمري عبدالرؤوف البیطار محمد النملة عبدهللا العبیكان عبدالعزیز النملة

 جتماع االولاإل
۲۲/۲/۲۰۱٦     ــــــ 

 جتماع الثانياإل
۱۸/٤/۲۰۱٦     ــــــ 

 جتماع الثالثاإل
۲۱/٦/۲۰۱٦     ــــــ 

 جتماع الرابعاإل
     ــــــ ۱۹/۱۰/۲۰۱٦

 جتماع الخامساإل
     ــــــ ۲۷/۱۱/۲۰۱٦

 جتماع السادساإل
     ــــــ ۲۲/۱۲/۲۰۱٦

 جتماع السابعاإل
     ــــــ ۲۹/۱۲/۲۰۱٦

جمــــــــــــالياإل  ۳ ۷ ٦ ۲ ٤ 

 
  م لتك��ون كالت��الي : عب��دهللا العبیك��ان ( رئیس��اً ) عب��دالرؤوف ۳/۷/۲۰۱٦ إجتم��اع مجل��س اإلدارة المنعق��د بت��اریخ  التنفیذی��ة ف��يت��م إع��ادة تش��كیل اللجن��ة

 البیطار ( عضواً ) محمد النملة ( عضواً ) سعد الشمري ( عضواً ) .
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 : بالشركة اجراءات الرقابة الداخلیة لفاعلیةنتائج المراجعة السنویة  •
 

، حیث یتم إعتماد الخطة السنویة إلدارة المراجعة الداخلیة في الشركة شراف على أعمال المراجعة الداخلیةإلاتقوم لجنة المراجعة ب

  ومتابعتھا بشكل دوري، وذلك للتحقق من كفایة وفعالیة نظام وإجراءات الرقابة الداخلیة وعدالة القوائم المالیة.

 ) امومناقشة بالشركة دارة المراجعة الداخلیة أعدتھا إ التي الدوریة بدراسة التقاریر ) ۲۰۱٦قامت لجنة المراجعة خالل عام 

ضافة الى متابعة ور ذات الصلة بأعمال اللجنة، باإلم، واإلجتماع مع اإلدارة التنفیذیة لبحث األمالحظات من إلیھ التوصل تم

أعمال مراجع الحسابات الخارجي، وتقدیم ملخصات دوریة الى مجلس ادارة الشركة عن أعمال اللجنة واالجراءات 

 والتوصیات المناسبة. 

 ) بمتابعة تنفیذ مشروع التحول لمعاییر المحاسبیة الدولیة ۲۰۱٦كذلك قامت اللجنة خالل عام ،((IFRS) دارة مع اإل

دارة بإعتماد السیاسات المحاسبیة التي تتماشى مع معاییر إلوصت لجنة المراجعة لمجلس اأة، كذلك التنفیذیة للشرك

 المحاسبة الدولیة.

 عتبار أن أي نظام رقابة داخلیة یوفر ضمانات معقولة ولیست مطلقة، فإن نتائج عملیاتإلبناًء على ماسبق، ومع األخذ با 

 الشركة.  في الداخلیة الرقابة نظام وإجراءات مؤثر على فعالیة  أو جوھري خللإلیھا لم تظھر وجود أي  المشار المراجعة

 إدارة المخاطر: •
لى تحدید المخاطر المختلفة التي تواجھھا إتھدف واضحة لمواجھة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة الشركة منھجیة إدارة تتبنى 

و المخاطر المتعلقة أالشركة، وأثر ھذه المخاطر على عملیاتھا واحتمالیة تحققھا سواء كانت ھذه المخاطر متعلقة بعملیات الشركة 

 بالسوق .

  ً لى إتباعھا للوصول إوسائل الالزم ولویات التعامل معھا والأھمیتھا وذلك بھدف تحدید ألیتم من خالل ما سبق ترتیب المخاطر وفقا

 -مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئیسیة للشركة في:

 التقلبات في اسعار المواد الخام . •

 .عمالألالتكالیف التشغیلیة وخطر تعطل امخاطر المعدات و •

 المخاطر االئتمانیة. •

 عتماد على العمالء الرئیسین .إلا •

 مخاطر التمویل. •

 ن . یعلى الموردیین الرئیسیعتماد إلا •

 المخاطر المتعلقة بالتراخیص والتصاریح . •

 ولیة رئیسیة .أعتماد على مواد إلا •
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 لتوقعات المستقبلیة ألعمال الشركة: ا •
والذي لى تحقیق النمو في المبیعات واألرباح تعكف الشركة على اإلستمرار والتحسین المستمر لآلداء واإلنتاجیة إإستكماالً 

لى ما تم إباإلضافة و ،یساعد الشركة على إستغالل الفرص المتاحة في السوق المحلي وأسواق الشرق األوسط واألسواق األخرى

 تحقیقھ في ھذا الجانب فإن الشركة تعمل على :ــ

 داء الشركة أونة مما سیكون لھ األثر اإلیجابي على مر ۲۰۱٤داء والذي تم البدء بھ منذ العام ألإستكمال برنامج رفع كفاءة ا

 وتلبیة متطلبات المشاریع .

 .البدء بالتوسع في األسواق المجاورة والبحث عن فرص تصدیر المنتجات لألسواق الناشئة 

  لما لھا من أثر كبیر على المحتوى المحلي  ۲۰۳۰ورؤیة  ۲۰۲۰المشاركة الوطنیة الفاعلة لبرنامج التحول الوطني

 للصناعات الوطنیة .

 ة لدعم الكادر الوطني بتوطین الوظائف وتطویر الكفاءات الوطنیة مع توفیر كل السبل لإلبداع والنمو . إستمرار الشرك 

 

 المسؤولیة اإلجتماعیة : •
 برامج عدة ومن اھم ھذه البرامج :تحرص شركة مسك على خدمة المجتمع السعودي من خالل 

 . المشاركة في الرعایة السنویة لجمعیة االطفال المعوقین 

  یعطیك خیرھا لجمعیة االطفال المعوقین .هللا المشاركة في حملة 

 . المشاركة في رعایة الجمعیة الخیریة الصحیة لرعایة المرضى 

 . المشاركة في رعایة مجلة الحرس الوطني 

  االمن العام .  –المشاركة في رعایة مجلة آمنون التابعة لوزارة الداخلیة 

 
 التحول الى معاییر المحاسبیة الدولیة : عملیة  مستجدات •

ستناداً إلى متطلبات ھیئة السوق المالیة للشركات المدرجة في السوق المالیة السعودیة (تداول) لتطبیق معاییر المحاسبة إ
تحول الدولیة المعتمدة من مجلس إدارة الھیئة السعودیة للمحاسبین القانونیین، تود الشركة أن توضح مستجدات عملیة ال

 :لمعاییر المحاسبة الدولیة على النحو التالي

 .نتھاء من تسویة األرصدة االفتتاحیة والمالحظات المتعلقة بھا والذي یتضمن أثر تطبیق معاییر المحاسبة الدولیةإلتم ا .۱
-۱۲-۲۸عتماد السیاسات المحاسبیة التي تتماشى مع معاییر المحاسبة الدولیة من قبل مجلس اإلدارة بتاریخ اتم  .۲

 .م۲۰۱٦
م) وفق معاییر ۲۰۱۷م (أرقام المقارنة للربع األول ۲۰۱٦نتھاء من إعداد القوائم المالیة للربع األول لعام اإلتم  .۳

 .المحاسبة الدولیة
 .ال توجد آثار جوھریة على الشركة إثر تطبیق معاییر المحاسبة الدولیة .٤
 .ئیسیة في عملیة التحول لمعاییر المحاسبة الدولیةتواجھ الشركة أي صعوبات وال تتوقع مواجھة أي عقبات رال  .٥
خالل  ۲۰۱۷الشركة جاھزة اآلن إلعداد أول قوائم مالیة حسب معاییر المحاسبة الدولیة وذلك للربع األول من عام  إنّ  .٦

 الفترة النظامیة المحددة.

 
 



۱۹ 
 

 
 التقسیم الجغرافي لشركة مسك وشركاتھا التابعة: •
 

 ة م�ن خـ�ـالل الش�ـركة األم "مس�ك" الجغرافي لنشاطـات الشركـة بین كل مـن: المملكة العربیة الس�عودی وفیما یلي جدول یظھر التقسیم
  )۳۱/۰۳/۲۰۱٦األردن (حت�ى والمملكـة األردنیة الھاشمیة مـن خـالل ك�ـل م�ن ش�ركة الش�رق األوس�ط للك�ابالت المتخصص�ة مس�ك ـ�ـ 

 رأس الخیمة . -ارات العـربیة المتحدة من خالل شركة مسك وشركة المسـك لكابالت الجھد المتوسط والعالي، واإلم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المملكة العربیة  
 السعودیة

 (لایر سعودي)

 األردن
 (لایر سعودي)

 االمارات
 (لایر سعودي)

 االستبعادات
 (لایر سعودي)

 اإلجمالي
 (لایر سعودي)

      (مراجعة ) ۲۰۱٦دیسمبر  ۳۱

 ۸۳٦٬۱٦۳٬۸۹٤ )۲۲٥٬۳٥٤٬۰۹۰( ۲۳٥٬۹٥۱٬٤۰۸ ۱۲۰٬۲۷٤٬۰۹٦ ۷۰٥٬۲۹۲٬٤۸۰ مبیعات
 ۱۲۲٬۱۲٦٬۹۰٦ - ۲۲٬۹۷۷٬۲۰۸ ۳٬۳۹۲٬۱٤۸ ۹٥٬۷٥۷٬٥٥۰ اجمالي الربح
قبل حقوق  صافي الربح / الخسارة

 ٦۹٬۰۰۸٬٦٤۹ - ۳٬۷٦۰٬٤۸۳ )۲٦٬۰۰۱٬۹۸٤( ۹۱٬۲٥۰٬۱٥۰ الملكیة غیر المسیطرة

 ۱٬۰٤۱٬٤۸۱٬۲۰٤ )۳۱۰٬٤٥۷٬٤۸۸( ۳۳۸٬۹۰٤٬۲٤۸ ۱٥۳٬٥۳۷٬۰۳۰ ۸٥۹٬٤۹۷٬٤۱٤ اجمالي الموجودات
 ٥۹٦٬۷٥۱٬۰۲۰ )۱۲٤٬٤٦۰٬۳۰۷( ۱٥۸٬۱٥۷٬۷٥٥ ۱٦۱٬۸٥۳٬٦۳۱ ٤۰۱٬۱۹۹٬۹٤۱ اجمالي المطلوبات

      (مراجعة ) ۲۰۱٥دیسمبر  ۳۱
 ۸۸۷٬٦۸۷٬۰۳۱ )۱۷٥٬۸٥۱٬۹۰۸( ۲۱۷٬۰٤٥٬۱۸٥ ۱۹۱٬۹۰۸٬۸۸٦ ٦٥٤٬٥۸٤٬۸٦۸ مبیعات

 ۸۰٬۷۳٥٬٦۲۹ - ۱٦٬۳٤٥٬۹۳۸ )۳٬۲۳٤٬٥۲۱( ٦۷٬٦۲٤٬۲۱۲ اجمالي الربح

 حقوق قبل الخسارة/  الربح صافي
 )۱٥۳٬۲۲٦٬۳۱۲( - ۳۱۱٬۷٥۸ )۱۲٥٬۷۲٥٬۰۷۹( )۲۷٬۸۱۲٬۹۹۱( المسیطرة غیر الملكیة

 ۱٬۱۳٦٬۲٥۳٬٦٥٤ )۲۸۲٬۰۹۸٬٥۰٤( ۳٤۰٬۹٦۳٬٥٤۳ ۳۲۱٬۰۸۲٬۱٥۳ ۷٥٦٬۳۰٦٬٤٦۲ اجمالي الموجودات

 ۸۲٥٬٥۷٤٬۳۲٦ )۱٤۰٬٦٤۸٬۰۷۰( ۱۳۷٬۱۱٦٬۰٥۹ ٤٤٦٬۷۹۲٬٤۹۳ ۳۸۲٬۳۱۳٬۸٤٤ اجمالي المطلوبات

0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000

المملكة العربیة السعودیة االمارات االردن
2014مبیعات  786,277,321 164,236,138 179,478,875
2015مبیعات  654,584,868 217,045,185 191,908,886
2016مبیعات  705,292,480 235,951,408 120,274,096

المبیعات حسب التوزیع الجغرافي 
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المملكة العربیة السعودیة  اإلمارات  األردن
2014 84,290,645 14,796,163 7,364,331
2015 67,624,212 16,345,938 -3,234,521
2016 95,757,550 22,977,208 3,392,148

إجمالي الربح 
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2014 2015 2016
حقوق المساھمین 480,917,035 373,992,618 458,297,473

إجمالي حقوق المساھمین
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 :األداء المالي •

 -م عما یلي :۳۱/۱۲/۲۰۱٦سفرت النتائج المالیة المدققة للسنة المنتھیة في أ

 . ملیون لایر للعام السابق ۱۰۳٫۷صافي خسارة قدرھا ملیون لایر، مقابل  ۷۹٫۸ الربحبلغ صافي  −

 لایر للعام السابق. ۱٫۷۳خسارة قدرھا لایر، مقابل  ۱٫۳۳السھم  ربحبلغ  −

 %٥۱٫۳قدره  رتفاعملیون لایر للعام السابق وذلك با ۸۰٫۷ملیون لایر، مقابل  ۱۲۲٫۱بلغ إجمالي الربح  −

 .ملیون لایر للعام السابق ۱۱۹٫٦خسارة تشغیلیة قدرھا ملیون لایر، مقابل  ۲۷٫٤التشغیلي  الربحبلغ  −

 : إلى السابق العامصافي خسارة خالل ب مقارنة الحالي العام خالل ربح صافي تحقیق سبب یعود −

 تحسن الھوامش الربحیة خالل العام الحالي 
  نخفاض قیمة اآلالت والمعدات بالشركات التابعة في األردن ومخصصات إضافیة للمخزون والدیون المشكوك إتسجیل مخصص

 السابق.في تحصیلھا خالل العام 
 نخفاض المصاریف بشكل عام بعد فصل القوائم المالیة للشركة التابعة في األردن (مسك األردن) الذي تم خالل الربع الثاني من إ

 العام الحالي.
  من حصة الشركة فیھا  %۲۹٫۱عكس مبلغ التحوط للخسائر الزائدة عن قیمة االستثمار في شركة مسك األردن الناتج عن بیع

 الحالي. خالل العام
 .لسنة الحالیةلعرض المع للسنة السابقة كي تتماشى بعض أرقام المقارنة  تبویبوقد تم إعادة  −

 .%٥٫۸ملیون لایر للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره  ۸۸۷٫۷ملیون لایر، مقابل  ۸۳٦٫۲المبیعات خالل العام الحالي  إجماليبلغ  −

ملیون لایر كما  ۳۷٤٫۰ملیون لایر، مقابل  ٤٥۸٫۳م ۲۰۱٦-۱۲-۳۱األقلیة) كما في بلغ إجمالي حقوق المساھمین (بعد إستبعاد حقوق  −

 .%۲۲٫٥م، وذلك بارتفاع قدره ۲۰۱٥-۱۲-۳۱في 
 

  جدول یوضح األداء المالي :
  

 دیسمبر ۳۱السنة المالیة المنتھیة في 
 (بمالیین الریاالت السعودیة) ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ ۲۰۱۳ ۲۰۱۲

  
 إجمالي المبیعات ۸۳٦٫۲ ۸۸۷٫۷  ۸٥۸٫٥  ۹۳۰٫۷  ۹۹۰٫٦

 تكلفة المبیعات )۷۱٤٫۰( )۸۰۷٫۰( )۷٥۲٫۰( )۷۸٤٫۸( )۸۲۹٫٤(
 مجمل األرباح ۱۲۲٫۱ ۸۰٫۷  ۱۰٦٫٥  ۱٤٥٫۹  ۱٦۱٫۲
 أرباح (خسائر) تشغیلیة ۲۷٫٤ )۱۱۹٫٦(  ۲٫٤  ٤۹٫٦ ٥۳٫٥
٦٫۱ ۲۳٫۷ )۳۱٫۱( )۱٤۹٫۷( 

 
الدخل ( الخسارة ) قبل الزكاة وضریبة الدخل  ۷٦٫۸

 حقوق الملكیة غیر المسیطرةاألجنبي و 

 صافي الدخل ( الخسارة ) ۷۹٫۸ )۱۰۳٫۷( )۲۳٫۱(  ۳۰٫٤  ۳۱٫۱
  

 إجمالي الموجودات ۱٬۰٤۱٫٥ ۱٬۱۳٦٫۳  ۱٬۳۲۹٫۰  ۱٬٤۰۰٫٥  ۱٬۳٥٤٫۳
 إجمالي المطلوبات ٥۹٦٫۸ ۸۲٥٫٦  ۸٦٤٫۷  ۸۹٥٫۳  ۱٬۰٥۸٫۸

  
 مجموع القروض ۲۹٦٫۳ ٥۹۹٫۰  ٦٥۱٫۳  ٦۷٥٫۰  ۸٦۲٫۱
 حقوق المساھمین ٤٥۸٫۳ ۳۷٤٫۰  ٤۸۰٫۹  ٥۰۳٫۹  ۲۸۱٫٥

 العائد على حقوق المساھمین %۱۷٫٤ ۲۷٫۷%- ٤٫۸%- ٦٫۰% ۱۱٫۰%
 العائد على األصول ۷٫۷% ۹٫۱%- ۱٫۷%- ۲٫۲% ۲٫۳%

 مجمل ھامش الربح %۱٤٫٦ ۹٫۱% %۱۲٫٤ ۱٥٫۷% ۱٦٫۳%
 صافي ھامش الربح %۹٫٥٤ ۱۱٫٦۸%- ۲٫٦۹%- ۳٫۲۷% %۳٫۱٤

 معدل التداول (مرة) ۱٫۳٤ ۱٫۳٦ ۱٫٥۱ ۱٫۸۰ ۱٫۱۹
 إجمالي المطلوبات إلى إجمالي األصول ٥۷٫۳% ۷۲٫۷% ٦٥٫۱% ٦۳٫۹% ۷۸٫۲%

 معدل نمو اإلیرادات ٥٫۸%- %۳٫٤ ۷٫۸%- ٦٫۰%- ۱۳٫۱%-
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المملكة العربیة السعودیة اإلمارات األردن
2014 458,271,123 131,261,452 392,492,111
2015 382,313,844 137,116,059 446,792,493
2016 401,199,941 158,157,755 161,853,631

إجمالي المطلوبات
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المملكة العربیة السعودیة  اإلمارات األردن
2014 939,188,163 400,812,188 404,242,369
2015 756,306,462 340,963,543 321,082,153
2016 859,497,414 338,904,248 153,537,030

إجمالي الموجودات 
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 قروض الشركة: •

 
 :قروض قصیرة االجل ومرابحة - ۱

 قروض قصیرة االجل
 بالریاالت السعودیة

۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
   

 ۳٤٬٦۳۱٬٦٥۹ ٥۹٬۲۳۱٬۰۸۹ ۱۷٬۲۳۳٬۸۸٤ بنك اإلسكان
 ۰ ۰ ۰ البنك التجاري األردني
 ۸٬٤۳٥٬۸۸۷ ٤٬٤۰۱٬۲٦۹ ۰ البنك العربي المتحد

 ٤۰٬٥۲٦٬۱٦۰ ۲۸٬۰۹۱٬٤۷٤ ۲٤٬٤٦٤٬٤۱٤ بنك االمارات دبي الوطني
 ۸۳٬٥۹۳٬۷۰٦ ۹۱٬۷۲۳٬۸۳۲ ٤۱٬٦۹۸٬۲۹۸ إجمالي القروض قصیرة األجل

    مرابحات قصیرة االجل
 ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۹٬٥۰۰٬۰۰۰ ٦۱٬۰۰۰٬۰۰۰ البنك السعودي الھولندي

 ۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٤۹٬٥۰۰٬۰۰۰ ٦۱٬۰۰۰٬۰۰۰ اجمالي المرابحات قصیرة األجل
    

 ۱٥۸٬٥۹۳٬۷۰٦ ۱٤۱٬۲۲۳٬۸۳۲ ۱۰۲٬٦۹۸٬۲۹۸ اجمالي القروض والمرابحات قصیرة األجل
 

 :قروض طویلة االجل ومرابحة    -۲

 

 جدول یوضح تفاصیل القروض البنكیة طویلة األجل : -۱
 

 مدة القرض القرض أصل 
 سنوات

المدفوع حتى 

۳۱/۱۲/۲۰۱٦ 

المدفوع خالل 

 ۲۰۱٦عام 

الرصید المتبقي كما في 

۳۱/۱۲/۲۰۱٦ 

البنك السعودي الھولندي 

 ( أ ) مشترك قرض –
۲٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦ ۲۱۱٬٥۰۷٬۱۳۰ ۳۱٬۷٤٦٬٤۳٤ ٥۸٬٤۹۲٬۸۷۰ 

البنك السعودي الھولندي 

 ( ب )مشترك قرض  –
٦۱٬٥۸۸٬۷۹۸ ٦ - - ٥۱٬٥۸۸٬۷۹۸ 

 ۱۹٬۷٤۸٬۱۷۲ ۸٥۹۰٬۸۱ ۸٥۹۰٬۸۱ ۸ ۲۰٬۳۳۸٬۹۹۰ بنك المال األردني

بنك اإلسكان للتجارة 

 والتمویل 
٤٤٬۷۹٥٬۸٥۹ ۸ ٤۱٬۲۹۸٤ ٬٦٦۱٬۲۹۸٤ ٬٦٦۳٬٤۹۷٬۱۹٥ 

 ۱۷۳٬۳۲۷٬۰۳٥ ۳۳٬٦۳٥٬۹۱۷ ۲۱۳٬۳۹٦٬٦۱۲  ۳۸٦٬۷۲۳٬٦٤۷ المجموع

 ۲۰۱٦ ۲۰۱٥ ۲۰۱٤ 
 ٤٤٦٬۰۷۳٬۳٤٥ ٤۲٦٬۰٤۱٬۳۲٦ ۱۷۳٬۳۲۷٬۰۳٥ قروض من بنوك تجاریة محلیة ( أ )

 ٤٦٬٦٥۱٬۰۰۰ ۳۱٬۷۷۳٬۰۰۰ ۲۰٬۲۸۹٬۰۰۰ السعودي ( ب )قرض صندوق التنمیة الصناعیة 

 ۱۹۳٬٦۱٦٬۰۳٤٥ ٥۷٬۸۱٤٬۳۲٤ ٦۹۲٬۷۲٤٬۳٤٥ 

 )۱٥۷٬٤۷٥٬۹۲۳( )۱٦۰٬۸۸۰٬۷۰۳( )۱۱۸٬۲۰۲٬۷٤۳( ینزل : الجزء المتداول

 ۷٥٬٤۱۳٬۲۹۲ ۲۹٦٬۹۳۳٬٦۲۳ ۳۳٥٬۲٤۸٬٤۲۲ 



۲٤ 
 

 

 

 

 

 الصناعیة السعودي:جدول یوضح قرض صندوق التنمیة   -۲

 أصل القرض 
مدة القرض 

 بالسنوات

المدفوع حتى 

۳۱/۱۲/۲۰۱٦ 

المدفوع خالل 

 ۲۰۱٦عام 

الرصید المتبقي كما في 

۳۱/۱۲/۲۰۱٦ 

 - ٤٬۰۲۳٬۰۰۰ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ ۷ ۲۸٬۳۰۰٬۰۰۰ قرض التوسعة السابعة

 ٥٬۷۸۹٬۰۰۰ ٤٬۹٦۱٬۰۰۰ ۱۲٬۹٦۱٬۰۰۰ ٦ ۱۸٬۷٥۰٬۰۰۰ قرض التوسعة الثامنة

 ۱٤٬٥۰۰٬۰۰۰ ۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ٥٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦ ۱۹٬٥۰۰٬۰۰۰ التوسعة التاسعةقرض 

 ۲۰٫۲۸۹٬۰۰۰ ۱۱٬٤۸٤٬۰۰۰ ٤٦٬۲٦۱٬۰۰۰  ٦٦٬٥٥۰٬۰۰۰ المجموع
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 بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المستحقة مع وصف موجز لھا وبیان أسبابھا: •

 

 العالقھ:التعامالت مع أطراف ذوي  •
                 والمھندس عبدالرؤوف بن ولید البیطاریوجد لدى كل من: المھندس عبدالعزیز بن محمد النملة ( رئیس مجلس اإلدارة ) 

عن أوامر شراء تجدد ( سنویا ) بترخیص من الجمعیة  وھي عبارة  (بیع وشراء) تعامل مع الشركةة عالق( عضو مجلس االدارة ) 
 : ة، وھي كالتاليالعامة للشرك

 

 السبب الوصف ۲۰۱٥ ۲۰۱٦ البیـــــــان م

 

 ۳٬٥۷۲٬۷٦۸ ۷٬۷۷۸٬۹٤۸ الزكــاة ۱

المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة 
وفقا الحكام وقواعد فریضة الزكاة 

الھیئة العامة للزكاة والدخل وتعلیمات 
 في المملكة

 متطلب نظامي

 

 ۷۷٥٬۷۲٤٬۲ ۹۹٤٬۸۸۲٬۲ التأمینات االجتماعیة ۲
 المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة

وفقا الحكام وقواعد المؤسسة العامة 
 للتامینات االجتماعیة في المملكة

 متطلب نظامي

 

 ٤۸۸٬۸۸۲٬٤ ۰٤٥٬۱۳٤٬٦ الرسوم الجمركیة ۳
 المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة

االستیراد والتصدیر  نتیجة عملیات
 في المملكة كرسوم حكومیة

 متطلب نظامي

 

 طبیعة العالقة العضو ذو العالقة نوع التعامل اسم الشركة م
المبلغ 

 (لایر)

 

۱ 

 

 شركة الشرق االوسط لكابالت االلیاف البصریة المحدودة

 

شراء بضاعة 

 جاھزة

 عبدالعزیز بن محمد النملة
مملوكة جزئیا لرئیس 

 مجلس اإلدارة
۱٬۹٤۰٬۰۲۸ 

 

۲ 

 

 لكابالت االلیاف البصریة المحدودةشركة الشرق االوسط 

 

تقدیم خدمات 

 وأعمال

 عبدالعزیز بن محمد النملة
مملوكة جزئیا لرئیس 

 مجلس اإلدارة
۳٬٤۰۹٬۱۷۳ 

 

۳ 

 

 شركة أعمال المقاولین

 

 عبدالعزیز بن محمد النملة بیع كابالت
مملوكة جزئیا لرئیس 

 مجلس اإلدارة
۷٦۰٬۲۸۰ 

 

٤ 

 

والبالستیك المعدنیة الشرق االوسط للقوالب مصنع  شركة

 المحدودة

شراء القوالب 

 والبالستیك
 عبدالرؤوف بن ولید البیطار

مملوكة جزئیا لعضو من 

 أعضاء مجلس اإلدارة
۱۳٬٦٥۰ 



۲٦ 
 

 

 

 سیاسة الشركة في توزیع األرباح: •

لى الجمعیة العامة بناًء على إسھم قائم على توصیة من مجلس إدارة الشركة ألإن توزیع أرباح ارباح فعند تحقیق الشركة أل

لتزامات المستقبلیة بما یحقق أھداف الشركة وتطلعات إلدراسة وضع التدفقات النقدیة وا األرباح المحققة خالل العام باإلضافة الى

 .المساھمین فیھا 

 یلي : ماكالنظام األساسي للشركة على توزیع األرباح  ) من ٤۸المادة (  صتن

) من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا %۱۰یجنب ( .۱

 ) من رأس المال المدفوع.%۳۰التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذكور (

) من صافي األرباح لتكوین احتیاطي اتفاقي %٥مجلس اإلدارة أن تجنب (للجمعیة العامة العادیة بناء على اقتراح  .۲

 .یخصص

للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح  .۳

اح مبالغ إلنشاء مؤسسات ثابتة قدر اإلمكان على المساھمین. وللجمعیة المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرب

 جتماعیة لعاملي الشركة أو لمعاونة ما یكون قائماً من ھذه المؤسسات.إ

 ) من رأسمال الشركة المدفوع.%٥یوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة تمثل ( .٤

والسبعین من نظام العشرون) من ھذا النظام، والمادة السادسة الحادیة ومع مراعاة األحكام المقررة في المادة ( .٥

) من الباقي لمكافأة مجلس اإلدارة، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة %٥الشركات یخصص بعد ما تقدم نسبة (

 . متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو
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 إلفصاحات: ا •
 

 الشركة أو أحد كبار التنفیذیین عن أي راتب أو تعویض .الیوجد أي ترتیبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أحد أعضاء مجلس ادارة  .۱

 .عضاء مجلس االدارة وكبار التنفیذیین أاھمین عدا عن أي تغییر في حقوق المسم ۲۰۱٦خالل العام لم تبلغ الشركة  .۲

 الیوجد أي ترتیبات أو إتفاق تنازل بموجبھ أحد مساھمي الشركة عن حقوقھ في االرباح . .۳

 أخرى أو إحتیاطیات تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركة .الیوجد أي إستثمارات  .٤

م ۲۱/۰٤/۲۰۱۷ھـ الموافق ۱٤/۰۷/۱٤۳۷یوم الخمیس بتاریخ " مسك " تم انعقاد الجمعیة العامة العادیة ( العاشرة ) لشركة  .٥

س�نوات ) وبطریق�ة م ولم�دة ( ث�الث ۲/۰۷/۲۰۱٦والتي من ضمن بنودھا انتخاب مجلس االدارة في دورة الجدیدة والتي تبدأ من 

 التصویت العادي .

للموافق�ة عل�ى تع�دیل م ۰۷/۱۲/۲۰۱٦ھ�ـ المواف�ق ۰۸/۰۳/۱٤۳۸تم انعق�اد الجمعی�ة العام�ة غی�ر العادی�ة ( الخامس�ة ) بت�اریخ   .٦

النظام األساسي لشركة " مسك " بما یتفق مع نظام الشركات الجدید وكذلك الموافقة على تشكیل لجنة المراجعة واعتماد تح�دیث 

قواع��د إختی��ار أعض��اء اللجن��ة وتحدی��د مھامھ��ا ، وض��وابط عملھ��ا ومكاف��آت أعض��ائھا لل��دورة الجدی��دة والت��ي تب��دأ م��ن ت��اریخ 

 م ولمدة ثالث سنوات، والمرشحین ھم : یحیى القنیبط ، سلیمان النملة ، عزیز القحطاني .۰۲/۰۷/۲۰۱٦

لمخالفتھ�ا الفق�رة (أ)  قب�ل ھیئ�ة الس�وق المالی�ةم�ن ف لایر ل�أ عش�رون)  ۲۰٬۰۰۰مقدارھا (  الشركة على تم فرض غرامة مالیة .۷

السادسة واألربعین من نظام السوق المالیة والفق�رة (أ) م�ن الم�ادة الحادی�ة  واألربع�ین م�ن قواع�د التس�جیل واإلدراج، من المادة 

إب�الغ الش�ركة الھیئ�ة والجمھ�ور ف�ي  استناداً الى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسین من نظ�ام الس�وق المالی�ة ، وذل�ك لع�دم

الوقت النظامي المحدد عن توقیع عقد بین شركة المس�ك للجھ�د المتوس�ط والع�الي ( ش�ركة تابع�ة ) والش�ركة الس�عودیة للكھرب�اء 

إذ ل�م تق��م الش��ركة ) ملی�ون لایر س��عودي  ۱۰۷٫۸، لتوری��د ك�ابالت ض��غط متوس�ط بقیم��ة إجمالی�ة ق��درھا (  ۳۰/۹/۲۰۱٤بت�اریخ 

 م.۲٤/۱۱/۲۰۱٤ال بتاریخ إبالغ عن ذلك باإل

لمخالفتھا الفق�رة (أ) م�ن ف لایر من قبل ھیئة السوق المالیة لأأربعون )  ٤۰٬۰۰۰على الشركة مقدارھا (  تم فرض غرامة مالیة .۸

واإلدراج، السادس��ة واألربع��ین م��ن نظ��ام الس��وق المالی��ة والفق��رة (أ) م��ن الم��ادة الحادی��ة  واألربع��ین م��ن قواع��د التس��جیل الم��ادة 

استناداً الى الفقرة (ب) من المادة التاسعة والخمسین من نظ�ام الس�وق المالی�ة ، وذل�ك لع�دم إب�الغ الش�ركة الھیئ�ة والجمھ�ور ف�ي 

م إذ ل�م تعل�ن ع�ن ذل�ك إال ۲۳/۱۲/۲۰۱٥الوقت النظامي المحدد عن تعیین أیمن ابراھیم المصري رئیس�اً تنفی�ذیاً للش�ركة بت�اریخ 

 م بعد إغالق السوق .۲٤/۱۲/۲۰۱٥بتاریخ 
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 : )  ۲۳۷۰( رمز الشركة  م٦۲۰۱إعالنات الشركة على موقع تداول خالل العام     •

 
 تفاصیل االعالن تاریخ االعالن م
 إعالن إلحاقي من شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة بخصوص األثر المالى لزیادة أسعار الطاقھ ۱۲/۱/۲۰۱٦ ۱

 ۲۰۱٥تعلن شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة عن عدم تمكنھا من نشر نتائجھا المالیة األولیة عن الربع الرابع للعام  ۲۱/۱/۲۰۱٦ ۲
 .(اثنا عشر شھراً)    ۲۰۱٥-۱۲-۳۱تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج المالیة األولیة للفترة المنتھیة في  ۲۷/۱/۲۰۱٦ ۳

 . ۲۰۱٥-۱۲-۳۱تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج المالیة السنویة المنتھیة في  ۲/۲۰۱٦/۲٥ ٤

 . تعلن شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة عن فتح باب الترشیح لعضویة مجلس إدارة الشركة ۲/۳/۲۰۱٦ ٥

 . حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع االول)تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساھمیھا إلى  ۳/۲۰۱٦/۱٥ ٦

تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة عن توقیع اتفاقیة لبیع جزء من أسھم الشركة في شركة الشرق األوسط للكابالت  ۲۸/۳/۲۰۱٦ ۷
 . مسك األردن -المتخصصة 

للكابالت المتخصصة بخصوص بیع جزء من أسھمھا في شركة الشرق األوسط للكابالت إعالن إلحاقي من شركة الشرق األوسط  ۳۰/۳/۲۰۱٦ ۸
 . مسك األردن -المتخصصة 

         (االجتماع االول) تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة  ۲۰۱٦/٤/۱۲ ۹
 . (اعالن تذكیري )

 . االجتماع االول-تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة عدم انعقاد اجتماع الجمعیة العامة العادیة للشركة  ۲۰۱٦/۱٤/٤ ۱۰

 تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع الثاني) . ۲۰۱٦/۱٤/٤ ۱۱

              الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة العادیة (االجتماع الثاني)تدعو شركة  ۲۰۱٦/٤/۱۹ ۱۲
 . ( اعالن تذكیري )

 . (ثالثة اشھر) ۲۰۱٦-۰۳-۳۱تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج المالیة األولیة للفترة المنتھیة في  ۲۰۱٦/٤/۲۱ ۱۳

 تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة نتائج اجتماع الجمعیة العامة العادیة ( االجتماع الثاني ) . ۲۰۱٦/۲٤/٤ ۱٤
تعلن شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة عن تعیین رئیس مجلس االدارة ونائبھ وتشكیل اللجان المنبثقة عن المجلس  ۱/۷/۲۰۱٦ ۱٥

 للدورة الجدیدة .
 (ستة اشھر) . ۲۰۱٦-۰٦-۳۰تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج المالیة األولیة للفترة المنتھیة في  ۳۱/۷/۲۰۱٦ ۱٦

تعلن شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة ( مسك ) عن ورود خطأ مطبعي بالقوائم المالیة للربع الثاني والمنشور بصیغة  ۷/۸/۲۰۱٦ ۱۷
 م.۲۰۱٦/ ۰۸/ ۰۳ھـ الموافق ۱٤۳۷/  ۱۰/  ۲۹تداول بتاریخ  بموقع PDFملف 

 . (االجتماع االول)  تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة  ۸/۲۰۱٦/۱٥ ۱۸

 . مواكبتھا للتحول لمعاییر المحاسبة الدولیةتعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) عن مراحل  ۲۸/۸/۲۰۱٦ ۱۹

         تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة (االجتماع االول) ۲/۱۰/۲۰۱٦ ۲۰
 ( اعالن تذكیري ) .

 انعقاد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة .تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة عدم  ۱۰/۲۰۱٦/٦ ۲۱

 تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة (االجتماع الثاني) . ۱۱/۱۰/۲۰۱٦ ۲۲

 . تعلن شركة مسك عن مستجدات تقدمھا للتحول لمعاییر المحاسبة الدولیة ۱۰/۲۰۱٦/۱٦ ۲۳

 (تسعة اشھر) .   ۲۰۱٦-۰۹-۳۰تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج المالیة األولیة للفترة المنتھیة في  ۱۹/۱۰/۲۰۱٦ ۲٤

 .تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة عدم انعقاد اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة للشركة ( االجتماع الثاني )  ۷/۱۱/۲۰۱٦ ۲٥

 تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساھمیھا إلى حضور اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة (االجتماع الثالث) ۷/۱۱/۲۰۱٦ ۲٦

 تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة نتائج اجتماع الجمعیة العامة غیر العادیة ( االجتماع الثالث ) ۸/۱۲/۲۰۱٦ ۲۷

 

 

 

 



۲۹ 
 

 

 

 مجلس اإلدارة: توصیات •

 -یوصي مجلس إدارة شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة (مسك) لجمعیتكم الموقرة بما یأتي :

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱٦التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  .۱

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱٦التصویت على القوائم المالیة للشركة للسنة المالیة المنتھیة في  .۲

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱٦یت على تقریر مراجعي الحسابات للسنة المالیة المنتھیة في التصو .۳

التصویت على اختیار مراجعي حسابات الشركة ، من ب�ین المرش�حین م�ن قب�ل لجن�ة المراجع�ة ، لمراجع�ة الق�وائم المالی�ة للع�ام  .٤
 م والبیانات المالیة وتحدید أتعابھ .۲۰۱۷المالي 

 م .۲۰۱٦جلس اإلدارة من مسؤولیاتھم للعام التصویت على إبراء ذمة أعضاء م .٥

التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة ورئیس مجلس اإلدارة المھندس/ عبدالعزیز بن محمد النملة، وبدون أي  .٦
 . )*  ( شروط تفضیلیة والترخیص بھا لعام قادم

اإلدارة المھندس/ عب�دالرؤوف ب�ن ولی�د البیط�ار، وب�دون التصویت على األعمال والعقود التي ستتم بین الشركة وعضو مجلس  .۷
 . ) * ( أي شروط تفضیلیة والترخیص بھا لعام قادم

 

 تأكیدات مجلس اإلدارة: •

 بالشكل الصحیح .أُعدت سجالت الحسابات  أن -۱
 بفعالیھ .ونُفّذ أن نظام الرقابة الداخلیھ أعد على أسس سلیمھ  -۲
 .اعلى مواصلة نشاطھ لشركةقدرة ا فيأنھ الیوجد أي شك یذكر  -۳

 
 
 

 الخــاتمــة
 

 یق��دم تق��دیره وإمتنان��ھ لمق��ام خ��ادم الح��رمین الش��ریفین المل��ك س��لمان ب��ن عب��دالعزیز آل س��عود أن مجل��س اإلدارة یس��ر ف��ي الخت��ام و
وولي ولي عھده االمین على دعمھ�م المس�تمر إلقتص�اد ھ�ذا ال�وطن وتش�جیع القط�اع الخ�اص لب�ذل المزی�د م�ن  وولي عھده األمین
ھم ودعمھ�م ال�دائم ، كما یتوجھ المجل�س بالش�كر والتق�دیر لم�وظفي الش�ركة ومس�اھمیھا كاف�ة إلخالص�ھم وتف�انیالعطاء واالزدھار 

 .م ۲۰۱٦ات والتمیز خالل العام كما یتطلع مجلس اإلدارة الى مزید من اإلنجاز ،للشركة
 . موفقالوهللا  

 ،،سالم علیكم ورحمة هللا وبركاتھ وال
 

 مجلس اإلدارة                                                                                      
 
 
 
 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )  . ۲٥الصفحة رقم ( في تلك التعامالت تفاصیل مذكور ، ) والخاصة بالموافقة على تعامالت أطراف ذوي العالقة ۷) و (  ٦بالنسبة للبندین ( ( * )        
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	 بلغ صافي الربح 79.8 مليون ريال، مقابل صافي خسارة قدرها 103.7 مليون ريال للعام السابق.
	 بلغ ربح السهم 1.33 ريال، مقابل خسارة قدرها 1.73 ريال للعام السابق.
	 بلغ إجمالي الربح 122.1 مليون ريال، مقابل 80.7 مليون ريال للعام السابق وذلك بارتفاع قدره 51.3%
	 بلغ الربح التشغيلي 27.4 مليون ريال، مقابل خسارة تشغيلية قدرها 119.6 مليون ريال للعام السابق.
	 يعود سبب تحقيق صافي ربح خلال العام الحالي مقارنة بصافي خسارة خلال العام السابق إلى :
	 وقد تم إعادة تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية.
	 بلغ إجمالي المبيعات خلال العام الحالي 836.2 مليون ريال، مقابل 887.7 مليون ريال للعام السابق، وذلك بانخفاض قدره 5.8%.
	 بلغ إجمالي حقوق المساهمين (بعد إستبعاد حقوق الأقلية) كما في 31-12-2016م 458.3 مليون ريال، مقابل 374.0 مليون ريال كما في 31-12-2015م، وذلك بارتفاع قدره 22.5%.

