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م                   سم هللا الرحمن الرح

ر    م٥٠١٢عام لمجلس االدارة عن  تاسعالسنو الالتقر
 
 

 : تمهــــيد  
الت المتخصصة ( مسك ) سر مجلس ادارة  ة الشرق األوس للكا مة ان شر م الكر ر السنو الضع بين أيد  تاسعالتقر

زها المالي  ة وآداءها ومر ة في متضمنًا أعمال ونتائج الشر ة المنته ما ٣١/١٢/٢٠١٥عن السنة المال ، والذ تم اعداده 
ات السعود  ات وقواعد التسجيل واالدراج يتواف مع نظام الشر مة الشر ات الئحة حو ة ومتطل والنظام االساسي للشر

ة.   الصادرة عن هيئة السوق المال
ة األخر ومساهمتها في دفع و  ة الفعاله في السوق المحلي واألسواق الخارج ة الشر س مختلف النشاطات ومشار ع الذ 

ي تظافر جهود منسو ات الرائدة  عجلة إقتصاد هذا الوطن، و ة مسك من الشر حت شر م المستمر لها فقد أص ة ودعم الشر
ع سواًء في داخل وخارج المملكة . اجات مقاولي المشار ة إحت الت وتلب ع أنواع الكا   في صناعة جم

ة وتطوراتها ونتائجها خالل العام  حتو على ملخص واف ألعمال الشر ر  ، وأن  م٢٠١٥السادة المساهمين إن هذا التقر
ة إستفسارات  ر أو ا ة إستفسارات حول المعلومات التي تضمنها هذا التقر ة على إستعداد تام للرد على أ مجلس إدارة الشر

خه الحقا . ة العامة القادم بإذن هللا والذ سوف يتم االعالن عن تار   أخر وذلك من خالل إجتماع الجمع
م   والسالم عل

  
  دارة  مجلس اإل
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   التنفيذي كلمة الرئيس :  

  
  السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

م    ة خسائر بلغت  ٢٠١٥ان العام المالي يف ال يخفى عل ة حيث تكبدت الشر ًا على الشر ان  ١٠٣٬٧عصي ال و مليون ر
ة  ة الهاشم عة لنا في المملكة األردن ات التا سي في هذه الخسائر المحققة ناتج عن الخسائر المحققة في الشر السبب الرئ

تا مسك  الت الضغ  –وهما : شر ة المسك لكا الت الطاقة ذات الضغ المنخفض ) وشر ا االردن ( والمتخصصة في إنتاج 
ة من هذه الخسائر ما مقداره  المتوس والعالي حيث ة مسك السعود ه  ٧٦٬٢بلغت حصة شر ال وهذا األمر سب مليون ر

ات ا الكم ة المعروضة مقارنة  اد الكم الت نظرًا إلزد الت المنافسة الشديدة التي عانت منها صناعة الكا ا ات  م ة من  لمطلو
م ق مة اآلالت  سبب تسجيل مخصص إلنخفاض ق ذلك  ال  ٦١ة الطاقة و ما نود أن نوضح للسادة المساهمين أن مليون ر

ة مسك اخسائر  ة ومسك اإلمارات بلغت شر ال  ٢٧٬٣لسعود سي لهذه الخسائر الى تسجيل مليون ر عود السبب الرئ ، و
وك في تحصيلها ومخصصات المخزون .   مخصصات للديون المش

ا ة الكثير من التحد العديد من الخطوات المهمة التي من شأنها وقد فرضت هذه العوامل على الشر ة  ت وقامت على إثرها الشر
ما يلي :   تحسين النتائج واآلداء والتي تتلخص ف

ة رفع  .١ ف ين ذو خبرة في  ع األصعدة وعلى رأسها تكاليف اإلنتاج واإلستعانة بإستشار ض التكاليف على جم تخف
ض تكاليف اإلنتاج .  األداء والمرونة مع تخف

لفة .إع .٢ ة وأقل  اع إجراءات أكثر فعال  ادة النظر في اإلجراءات المعمول بها إلدارة المخزون وات
اسات التحصيل لتحسين مراجعة إعادة  .٣ ات س ة الذمم المدينة لما لها من أثر إيجابي في عمل التحصيل وخفض نس

ل . ض تكلفة التمو  تخف
حة أكبر في السوق المحلي دراسة إعادة  .٤ ة شر اسة التسو وطرق الوصول إلى العمالء لتغط مي س  . واالقل

م ،،   والسالم عل
م المصر  من بن إبراه   المهندس / أ

س التنفيذ                                                                                                     للمجموعة الرئ
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  :س للمجموعة   وصف للنشا الرئ
ة مسك   : شر

 
الت المتخصصة ( تأسست  ة الشرق األوس للكا اض  ) مسكشر ة محدودة مسجلة في الر ة ذات مسؤول ة سعود شر

خ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢سجل تجار رقم  ر التجارة  ،م)٤/١١/١٩٩٢هـ (المواف ١٠/٥/١٤١٣وتار وقد واف معالي وز
موجب القرار الوزار رقم  خ ١٩٥والصناعة  ة إلى ٤/٨/٢٠٠٧هـ (المواف ٢١/٧/١٤٢٨الصادر بتار ل الشر م) على تحو

ة ة مساهمة سعود ة  ،شر بلغ رأس مال الشر ال مقسمة الى  ٦٠٠و ه قدرها  ٦٠مليون ر مة اسم ق  ١٠مليون سهم 
االت للسهم    .ر

ع تمثل نو  سي في انتاج و ة الرئ الت الشا الشر الت كا ة ) والكا ة الالمتخصصة ( الصناع ائ الت المرنة و الكهر كا
ة و ال الت المحور ة و الكا الت المطاط ة الكا النايلون و الكهرائ ابـالت ال وابلكالمغلفة  ة و ة للتمديدات الداخل حاسب الهاتف

الت الو  اآللي ممقاومة للحر الكا الت نقل المعلومات والتح ا الت الجهد المنخفض  و ا اني و الت الم ا   .و
عة ل  ات التا ةالشر   مسك:  شر

  
  

  
ة مســــك األردن:  .١ مــــا ٣٨٬٨٨٩٬٢١٠رأس مــــال شــــر ــــًا (  ــــال ســــعود )  ٢٠٥٬٨٤٦٬٤٢١عــــادل  دينــــاًر أردن عــــدد االســــهم ر

 سهم . ٣٨٬٨٨٩٬٢١٠
الت الجهــد المتوســ والعــالي:  .٢ ة المسك لكا عــادل  ٣٥رأس مال شر مــا  ــال ســعود ) ١٨٥٬٢٢٤٬٢٢٧مليــون دينــار أردنــي (   ر

  مليون سهم . ٣٥عدد االسهم 
مة:  .٣ ة مسك رأس الخ عادل  ٥٠رأس مال شر ما  ال سعود ).  ٥١٬٠٥٣٬١٣٣مليون درهم إماراتي (    ر

  
  رأس المال  المقر  نشاطها الرئيس  اســـــــم الشركـــــة  م

الدولة محل 
 تأسيسها

  وعملياتها 
تاريخ 
  التأسيس

  نسبة 
  الملكية

  شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة  ١
 LV  (MESC– Jordan( مسك االردن ـــ  

انتاج الكابالت ذات الجهد 
   ٣٨٬٨٨٩٬٢١٠  االردن -عمان   كابالت توزيع الطاقةالمنخفض و

  % ٤٩  م١٩٩٢  االردن  ديناراً أردنياً 

  شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي  ٢
MV- HV 

انتاج الكابالت ذات الجهد 
  م٢٠٠٧  االردن  ردنيأمليون دينار  ٣٥  االردن -عمان   المنخفض والمتوسط والعالي

٥٧٫٥ % 
  بشكل مباشر 

١١٫٦٤ % 
بشكل غير 

  مباشر
  شركة مسك ــ رأس الخيمة   ٣

MESC – RAK 
النتاج كابالت التحكم ونقل 
المعلومات والطاقة ذات الجهد 

  المنخفض
 -رأس الخيمة 

  % ١٠٠  م٢٠٠٩  االمارات  مليون درهم إماراتي  ٥٠  االمارات
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عة:الات منتج اتها التا ة وشر   شر

ة  د عدد الفئات الفرع مختلف المواصفات حيث يز الت  يلة واسعة من الكا عة بإنتاج تش اتها التا ة مسك وشر تقوم شر
ل عام في أرع للمنتجات التي تصنعها في ال ش ن تصنيف هذه المنتجات  م وقت الحاضر أكثر من خمسة آالف صنف, و

التالي : ة وهي  س  مجموعات رئ
ة ـ١ الت الصناع   ) CABLES PECIALIZEDINDUSTRIAL S(  المتخصصة مجموعة الكا

ع  ات والنف والغاز والطاقة ومشار ماو الت في صناعات البترو الصناعات الثقيلة,وتعتبر هذه الفئة أكبر تستخدم هذه الكا
ة واالمارات . ة في مصانعها في السعود الت التي تنتجها الشر   فئات الكا

  
اني واألجهزة (  ـ٢ الت الم ا   )  B.M.S (BULLDING MANEGMENT SYSTEMمجموعة 

ما  ة واإلنذار,  ة والمراق ة والمرئ الت لنقل اإلشارات الصوت الت استعمالها في أجهزة تستخدم هذه الكا قات هذه الكا تشمل تطب
ل واسع في ش التالي تستخدم  ة وأجهزة الهاتف، وهي  ات المحل ات  إنذار الحرائ والش ة والفنادق والمستشف المراكز التجار
ة واالمارات . ل من السعود ة في  ة وتنتج في مصانع الشر اني التجار   واألسواق والم

 
ة المنخفضة  .٣ الت الفولت ا  ) LV CABLES( مجموعة 

جانب استعمالها في المعدات  ة, و ة والر وأعمال نقل الطاقة منخفضة الفولت الت عادة في التمديدات المنزل تستخدم هذه الكا
ا متعددا ة التي تتطلب ثن ات المتحر ذلك استعمالها في اآلل ة  ة، تتضمن استخداماتها الصناع  , وتنتح مسك هذهالمنزل

الت  ة الشرق االوس للكا عة في األردن شر تها التا مواصفات متعددة وفقا للبيئات التي تستخدم فيها من خالل شر الت  الكا
  المتخصصة ــ مسك االردن .

  
ة ـ٤ ة المتوسطة والعال الت الفولت ا  ) MV & HV CABLES ( مجموعة 

  
ات  الت في شر ة وتنتج هذه تستخدم هذه الكا ة عال ع التي تتطلب فولت االضافة الى المشار اء المختلفة في المنطقة  الكهر

الت الجهد المتوس والعالي ة المسك لكا الت من خالل شر   . الكا
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  مي المحلي الحضور   :للمجموعةواالقل

نت مسك، من خالل التوسعات المختلفة في منشآتها ال             ةتم ة على مد السنوات الماض انتها  صناع من إرساء م
ع أنواعها في المنطقة،  الت بجم يلة واسعة من الكا ات الرائدة في إنتاج تش إحد الشر مي  في السوق المحلي واإلقل

نت ما أن معرفة مسك بهذا السوق م ة  ة السعود الت متنوعة  في المملكة العر ا وجد لد مسك أكبر قاعدة  ها من و
ع العمالقة في  ات التي تنفذ المشار ونها معتمدة لد أكبر الشر قة  ة لها، وهذا ما يتضح من خالل حق ر سمعة قو تطو

ة وفي مختلف أنحاء العالم  ة منافسة في المستقبل، السعود عات مسك  وتم العمل على إعداد مجموعة مسك أل ادة مب لز
ة إلى دول مجلس  الت الصناع ة  التعاون الخليجيمن الكا م عاتها اإلقل ا واالستمرار في مب ق والشرق االوس وشمال افر

الت  الت (LV) ذات الجهد المنخفض من الكا اتها  (MV&HV)ذات الجهد المتوس والجهد العالي والكا مــن خــالل شــر
ة والمجـــاورة ــذ أتاح لمســك الدخـــول فـــي األســـواق النــام قة في األردن، األمـــر الـ ما تنو مواصلة هذه  الشق ف

د من التوسع ة نحو مز الت المتخصصة االستراتيج عاتها. و خاصة فى مجال الكا ادة حجم مب   من أجل ز
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ل  ة مسكاله مي لشر  التنظ

  :إدارة العمليــــاتــ ١  
  

ة : ع وأكثرها عددًا والتي تضم اإلدارات واألقسام التال   تضم هذه اإلدارة أكبر اإلدارات وهي إدارة التصن
ة قسم التخط انة ـــ قسم إدار ـــ  والرقا ة واإلمارات ـــ قسم الص ة ة اإلنتاج في السعود ـــ مراق قسم  ـــ PVCدارة مصنع إالجودة 

  االمن والسالمة.
  ةقسم التخط قوم  والرقا ات اإلنتاج وف اوامر التشغيل الواردة من قسم :  ه لعمل ه والسنو عمل الخطة الشهر

ات إنتاج امر التشغيل  بناء على  عد التنسي مع قسم المواد للتأكد من توفر المواد الخام الالزمة لعمل عات  المب
م للعميل . الطاقة خ التسل ة للمصنع وتار  اإلنتاج

 عة هذه البرامج من خالل مهندسي ومشرفي اإلنتاج على مدار اليوم , قسم قوم :  قسم اإلنتاج اإلنتاج بتنفيذ ومتا
عدة مراحلها وهي السحب  ة اإلنتاج  ع -العزل –الجدل  -وتتم عمل ح-التجم العزل النهائي مع االلتزام التام -التسل

ع .ا ات التصن ة من عمل ة لكل عمل ة المطلو اس  لمواصفات الق
  
  

 الرئيس التنفيذي 
وتطوير االعمالاالستراتيجي والتخطيط ادارة الجودة  

االدارة المالية المعلوماتادارة تقنية  ادارة الموارد البشرية والمبيعاتادارة التسويق  ادارة العمليات
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 انه ائن  واصالح : مسؤول عن قسم الص ة  للم ائ ة و الكهر ان ة الم انة الدور ة اإلنتاج من خالل الص استمرار
ة .  ،االعطال د والرافعات الشو التبر انة الخدمات المساندة لإلنتاج  أعمال ص ام   والق

  ة قسم ة من خالل فحص يتولى : الجودةرقا قة للمواصفات المطلو العمل على تطبي وضمان معايير الجودة المطا
ع) ة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج  -المواد الخام الواردة ( قبل التصن ع (مراق ة التصن ثم الفحص أثناء عمل

ع). عد التصن ) 
  ك ( مصنعإدارة الست ات ال ة  )  PVC مسك لحبي ة المطلو الست المواد ال د المصنع  : هو المسؤل عن تزو

انة  . ه مختبر لتطبي معايير الجودة  وقسم للص ما يتوفر  ه  ع بناء على الخطة الشهر ة التصن  لعمل
 ة لمنع وقوع الحوادث من خالل تطبي انظمة  : قسم األمن والسالمة ة منشآت الشر يتولى المحافظة على جاهز

ع  ة من جم مات الصحة والسالمة المهن اع تعل يد ات عمل على تو ة و  ما يتولى ادارة االمن في الشر السالمة , 
ة .  الجهات المعن

عات :إ- ٢     دارة التسو و المب
بالشركة من اإلدارات المهمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة وعمالئها وتهدف لزيادة  المبيعاتإدارة التسويق و تعتبر   

  فعالية وكفاءة جميع العمليات المتعلقة بعمالء الشركة من مقاولي المشاريع الكبرى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات .
المحلية مثل ( المنطقة الوسطى ـــ المنطقة الشرقية ـــ المنطقة الغربية  ويوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسويق والمبيعات منها

) ومكاتب إقليمية في اإلمارات واألردن لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكالء وممثلين لها في كل من : ( 
  مل اإلدارة على اإلدارات التالية :كوريا ــ اليابان ــ دول مجلس التعاون الخليجي ــ العراق ــ مصر ) وتشت

 إدارة التسويق   -١
 إدارة المبيعات في السعودية    -٢
 إدارة المبيعات في اإلمارات      -٣
 اإلدارة الفنية -٤
 .إدارة الجودة  -٥
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ةــ ٣ شر   ): H.R(  إدارة الموارد ال

  
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 ماتحتاجه الشركة ومصانعها من إداريين وفنيين وقد خطت الشركة 

مما أهل الشركة الى  %.٣٢ثير من الوظائف الفنية واالدارية حيث وصلت نسبة السعودة الى خطوات واسعه بقيامها بسعودة الك
  . "نطاقات " في برنامجالمرتفع  الوصول للنطاق األخضر

  
ة المعلومات ( ــ٤    :) ITإدارة تقن
 

صناعة الكابالت واحدث طورت دائرة انظمة المعلومات المرحلة االولى من تحديث برنامج اوراكل بما يتماشى مع متطلبات 
االصدارات ، بحيث تمكن المستخدمين من ادخال جميع البيانات المطلوبة والمؤثرة في عملية التصنيع. تم اكمال تنفيذ عملية 
تسعير المنتجات بحيث تصبح مباشرة عن طريق ادخال المعلومات التصنيعية للكبل ومخاطبة دائرة التصميم من خالل النظام عن 

  ارات .طريق االشع
اختصار الوقت بادخال اوامر التصنيع بحيت تصبح مباشرة لكل مراحل التصنيع من خالل النظام دون الحاجة الدخالها يدويا مع  

اصدار بطاقات اوامر العمل وبطاقات البكرات من خالل النظام بحيث يتم تعبئتها وادخالها بنموذج محدث  ،كل الخيارات المطلوبة
  الدخال البيانات المصاحبة لعملية االنتاج بكافة التفاصيل بما يشمل اسم الموظف وساعات العمل الفعلية. 
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 ل ال مي ألعضاء ه   :واللجان المنبثقة عنه مجلس اإلدارةالتنظ
  

مــــــــاالس م ةاللجنة التنفيذ الصفة  حات   لجنة الترش
افأت  لجنة المراجعة والم

محمد النملة ز بن عبدالعز ١ س مجلس اإلدار   س  ةرئ  ــــــــ ــــــــ رئ
ان عبدالرحمن العببن عبدهللا  ٢ س مجلس االدارة   ــــــــ ــــــــ عضو نائب رئ
م القنيبن حيى  ٣ ابراه س ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة    رئ
صالح االزور بن سعد  ٤ س  عضو مجلس اإلدارة   ــــــــ رئ
طار بن عبدالرؤوف  ٥ وليد الب  ــــــــ عضو عضو عضو مجلس اإلدارة 
مان  ٦ محمد النملة بن سل  عضو عضو ــــــــ عضو مجلس اإلدارة 
د  ٧ زبن ز عبدالرحمن القو  ــــــــ عضو  عضو مجلس اإلدارة 
ض الجعيدبن محمد  ٨ عو  عضو ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة 
ز النملة بن محمد  ٩ عبدالعز  ــــــــ ــــــــ عضو عضو مجلس اإلدارة 
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الت المتخصصة ( مسك )مجلس إدارة  ة الشرق األوس للكا   شر

  
  ن وتصنيف أعضاء مجلس   :اإلدارةتكو
  

حددت المادة السادسة عشرة من النظام األساسي لشركة مسك عدد أعضاء مجلس إدارة الشركة بتسعة أعضاء، وهو ما 
يتوافق مع الفقرة ( أ ) من المادة الثانية عشرة من الئحة حوكمة الشركات  السعودية الصادرة من هيئة السوق المالية  

 هـ بخصوص عدد االعضاء وذلك وفقاً لممارسات الحوكمة .٢١/١٠/١٤٢٧بتاريخ  ٢٠٠٦ـ  ٢١٢ــ ١ بقرارها  رقم 
  

تصنيف   عضوية مجالس اإلدارة األخرى  االســـــم  م
  العضوية

  عبدالعزيز بن محمد النملة  ١
  المتطورة ,شركة توزيع الغاز الطبيعي ( مقفله ) ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة )   رئيس اللجنة التنفيذيةو رئيس مجلس اإلدارة 

  
  غير تنفيذي

  
٢  

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

  والمكافآت
  شركة الحسن غازي شاكر ، شركة مجموعة العزل الخليجية ( مقفلة )

  .تبريد المناطق ( مقفلة ) شركة
  

  غير تنفيذي
  

٣  
  سليمان بن محمد النملة

ولجنة   عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة
  الترشيحات والمكافآت

  
  . اليوجد
  

  
  غير تنفيذي

  
  عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان  ٤

  .مجموعة العبيكان لالستثمار( مقفلة ) ، شركة الدرع العربي للتأمين   مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية نائب رئيس
  

  مستقل
  

  يحيى بن ابراهيم القنيبط  ٥
  غير تنفيذي  . اليوجد  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة

  محمد بن عبدالعزيز النملة   ٦
  عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

شركة مالذ للتأمين ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة ) ،  شركة مجموعة العزل 
  غير تنفيذي  ( مقفلة ) . االمارات لعزل االنابيب المحدودةالخليجية ( مقفلة ) ، شركة 

  سعد بن صالح االزوري  ٧
  مستقل  والتغليف ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة ) .الشركة السعودية للطباعة   عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

  زيد بن عبدالرحمن القويز  ٨
  مستقل  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني .  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت

  محمد بن عويض الجعيد  ٩
  مستقل  المتطورة   عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة 

    
  
  

  
  
  
  
  
  



١٣ 
 

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

 

  االجتماع االول  االســــــــــم  م
٢٤/٢/٢٠١٥  

  االجتماع الثاني
١٥/٦/٢٠١٥  

  االجتماع الثالث
١٩/١٠/٢٠١٥  

ع   االجتماع الرا
٢٥/١٠/٢٠١٥  

  االجتماع الخامس
  االجمالي  ٢٣/١٢/٢٠١٥

ز بن محمد النملة  ١  ٥            عبدالعز
ان  ٢  ٥       عبدهللا بن عبدالرحمن العب
م القني  ٣  ٥       حيى بن ابراه
مان بن محمد النملة  ٥  ٥       سل
طار  ٧  ١       عبدالرؤوف بن وليد الب
ز  ٨ د بن عبدالرحمن القو  ٣ استقال      ز
 ٤       سعد بن صالح االزور   ٩
ز النملة   ١٠  ٥       محمد بن عبدالعز
ض الجعيد   ١١  ٣       محمد بن عو

  د عضو مجلس االدارة االستاذ/ قدم ز إستقالتهبن عبدالرحمن ز ارًا من من مجلس االدارة  القو  م. ١/١١/٢٠١٥اعت
 

  مة الشر   : ةحو
ة بتطبي  خ تقوم الشر ــة بتــار ات الصادرة من هيئة الســوق المال مة الشر ة الواردة في الئحة حو ه واالسترشاد ام االلزام االح

ات الصــادر مــن وزارة ١٢/١١/٢٠٠٦هـــ الموافــ ٢١/١٠/١٤٢٧ ة ونظــام الشــر مــا يتوافــ مــع النظــام األساســي للشــر م ، و
اال حقوق المساهمين وااللتزام  ما يتعل  ما ف ه علــى أكمــل وجــه التجارة الس جراءات المتعلقة بتطبي معــايير االفصــاح والشــفاف

قها في الدورة القادمة للمجلس ، هــذا وقــد  ة بإكمال دراستها ليتم إعتمادها وتطب استثناء الماده الوارده أدناه والتي ستقوم الشر
ة ات هيئة السوق المال ما يتماشى مع متطل مة  اصدار نظام للحو ة  مــة  قامت الشر عه في حو ووفقًا ألفضل الممارسات المت

االضــافه الــى اعــداد مجموعــه مــن اللــوائح  ــع  ــة العامــة للمســاهمين فــي إجتماعهــا الرا ات وتــم اعتمادهــا مــن قبــل الجمع الشــر
مة . اسات التي تعزز تطبي هذه الحو ة والس م   التنظ

  
اب عدم التطبي نص المادة  المادة  أس

) السادسه الفقرة ( ب ار أعضاء   ت على بند إخت ة أن طرقة التصو هل يبين النظام األساسي للشر
ت التراكمي ة العامة هي طرقة التصو   . مجلس اإلدارة في الجمع

ة طرق ة اليتضمن النظام األساسي للشر
ت التراكمي   التصو

 السادسة الفقرة ( د ) 
ارة الذين يتصرفون يجب على المستثمرن  من االشخاص ذو الصفة االعت

اساتهم في  ــ مثل صنادي االستثمار ــــ االفصاح عن س ـــ ة عن غيرهم  ا الن
ة التعامل  ف ذلك االفصاح عن  ة و تهم الفعلي في تقاررهم السنو ت وتصو التصو

ة ا لخاصة مع أ تضارب جوهر للمصالح قد يؤثر على ممارسة الحقوق االساس
   بإستثماراتهم . 

ة   الينطب على الشر

ة عشر الفقرة (  ) الثان  
ة تعيين  حسب نظام الشر ح له  ــ الذ  ــ ارة  ال يجوز للشخص ذ الصفة االعت
ار االعضاء اآلخرن في مجلس  ت على اخت ــــ التصو ــ ممثلين له في مجلس االدارة 

  االدارة .
ة  الينطب على الشر
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  أل مصلحة تعود ألعضاء مجلــس اإلدارة وأزواجهــم وأوالدهــم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن وصف
عة: اتها التا ة أو أ من شر   الشر

  

  
  ة ار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصــر فــي أســهم أو أدوات ديــن الشــر وصف أل مصلحة تعود لك

عة اتها التا   :أو أ من شر

  
  
  
  

ة العام  االســــــــــم ة العام  بدا    نها
  صافي التغيير

  
ة التغيير   ادوات الدين  عدد االسهم   ادوات الدين  عدد االسهم   نس

ز محمد النملة ٠٥٢٬١٠٩  ـــــ  ٨٦٤٬٦٩١ ـــــ  ٩٧٣٬٧٤٣  عبدالعز  ١١%  
طار  ـــــ ـــــ ـــــ  ٣١٦٬٢٥٠ ـــــ  ٣١٦٬٢٥٠  عبدالرؤوف وليد الب

م القني  ـــــ ـــــ ـــــ  ١٨٧٩ ـــــ  ١٨٧٩  حيى ابراه
مان محمد النملة  ـــــ ـــــ ـــــ ٥٧٥٬٠٠٠ ـــــ ٥٧٥٬٠٠٠  سل

ان  ـــــ ـــــ ـــــ  ١٠٠٠٠ ـــــ  ١٠٠٠٠  عبدهللا عبدالرحمن العب
ز د عبدالرحمن القو  ـــــ ـــــ ـــــ  ١٥٠٠ ـــــ  ١٥٠٠  ز
 ـــــ ـــــ ـــــ  ١١٠٠  ـــــ  ١١٠٠  سعد صالح االزور 

ز النملة   ـــــ ــــ ـــــ  ٢٬٢١٦٬١٣٦ ـــــ  ٢٬٢١٦٬١٣٦  محمد بن عبدالعز
ض الجعيد   ـــــ  ـــــ ـــــ  ١٠٠٠ ـــــ  ١٠٠٠  محمد بن عو

ة العام  االســــــــــم ة العام  بدا ة التغيير  صافي التغيير  نها   نس
  ادوات الدين  عدد االسهم   ادوات الدين  عدد االسهم 

من بن  م المصر أ  ــــ ــــ  ال يــوجــــد  إبراه
م  ــــ ــــ ال يــوجــــد  تامر سالمة سعيد ابراه

 ــــ ــــ ال يــوجــــد  جميل رضا جميل رفي
ز بن محمد العقيل  ــــ ــــ  ال يــوجــــد  عبدالعز

 ــــ ــــ  ال يــوجــــد  فرحان خليل خليل أحمد
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 ار المساهمين ة  ة خالل العام  ملك  :٥٢٠١في الشر
  

  
  س التنفيذ ما فيهم الرئ ار التنفيذيين ( خمسة )  افأة وأتعاب أعضاء مجلس االدارة و م

 : المدير الماليو 
 

  البيــــــــــــــــان
  أعضاء مجلس اإلدارة

    ار التنفيذيين  *
  تنفيذيين

  
  غير تنفيذيين

  
  مستقلين

 ٢٬٨٥٦٬٠٣٠  - -  -  الراواتب
 ٩٥٠٬٣٦٢  ٧٨٬٠٠٠ ١٣٥٬٠٠٠  -  البدالت

ة  افآت الدور الم
ة  ٨٦٢٬٩٠٣  - -  -  السنو

ة لجان  -  ٥٧٥٬٠٠٠ ٧٥٠٬٠٠٠  -  بدل مشار
ا  ضات أو مزا أ تعو
ل  ش ة أخر تدفع  عين

  شهر أو سنو 
-  - -  - 

 ٤٬٦٦٩٬٢٩٥  ٦٥٣٬٠٠٠ ٨٨٥٬٠٠٠  -  المجموع
س التنفيذ والمدير المالي . * مافيهم الرئ   ار التنفيذيين ( خمسة ) 

  

ة   االســــــــــم عدد االسهم بدا
  العام

ة  ة بدا ة الملك نس
  العام

ة  عدد االسهم نها
  العام

ة  ة نها ة الملك نس
  العام

ة التغيير خالل  نس
  العام

  %٢٣  % ٤,٠٥  ٢٬٤٢٧٬٠١١  % ٥,٢٢  ٣٬١٣٣٬٧١١  عبدهللا بن محمد النمله 
ي ع ز    ـــــــ  % ٦,٤١  ٣٬٨٤٣٬٧٥٠  % ٦,٤١  ٣٬٨٤٣٬٧٥٠  منصور عبدالعز
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: 

افآت حات والم   :لجنة الترش
 

ون ل دستتك م: المهن اء ه ة اعض ن ثالث آت م يحات والمكاف ة الترش الح األزوري  جن ن ص عد ب ة) س يس اللجن دس (رئ والمهن
ويز وليد البيطار واألستاذ بن عبدالرؤوف  دالرحمن الق ن عب د ب ة  زي د النمل ن محم ليمان ب دس س ام والمهن ة بالمه وم اللجن ، وتق

  التالية:
    يح اي دم ترش ع مراعاة ع دة م ايير المعتم ات والمع اً للسياس س وفق وية المجل يح لعض س االدارة بالترش التوصية لمجل

 شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف واالمانة.
  درات ف للق داد وص س االدارة واع وية مجل بة لعض ارات المناس ن المه ة م ات المطلوب نوية لالحتياج ة الس المراجع

س  ال مجل و العم ه العض زم ان يخصص ذي يل ت ال د الوق والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس االدارة، بما في ذلك تحدي
 االدارة.

 غييرات التي يمكن اجراؤها.مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن الت 
 .تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة 
  وية غل عض ان العضو يش الح اذا ك ارض مص التأكد بشكل سنوي من استقاللية االعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تع

 مجلس ادارة شركة أخرى.
 ات وضع سياسات واضحة لتعويضا ت ومكآفات اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك السياس

 استخدام معايير ترتبط باألداء.
  

ات٢٠١٥) إجتماعات خالل عام  ٢عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (  ذه اإلجتماع اء له ور االعض  م ويوضح الجدول أدناه حض
:  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  .    ن المهندس سليمان النملة بدال عن االستاذ زيد القويزي*  تم تعي 

  

  االجتماع االول  إسم العضو
٢٤/٢/٢٠١٥  

  االجتماع الثاني 
  االجمالي  ٢٣/١٢/٢٠١٥

  ٢    سعد بن صالح االزوري
  ٠      وليـد البيطاربن عبدالرؤوف 

  ١  استقال    زيد بن عبدالرحمن القويز
  ١    ــــ  سليمان بن محمد النملة *
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  :المراجعةلجنة 
 

ة ن ثالث ة م ة المراجع ألف لجن ة  تت د النمل ليمان محم دس س ة)  والمهن يس اللجن بط (رئ راهيم القني ى اب تاذ يحي اء هم:األس أعض
  : هام التاليهوتقوم اللجنة بالم، المهندس محمد الجعيد و
    ي ات الت ال والمهم االشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة، من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ االعم

 .حددها لها مجلس االدارة 
 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. 
 اءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيهادراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجر. 
  د التعيين التأك ية ب د التوص ى عن ابهم، ويراع التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد اتع

 .من استقالليتهم
 ا أث ون به ي يكلف ة الت ال المراجع اق اعم ارج نط ل خ اد أي عم انونيين، واعتم بين الق ال المحاس ة اعم امهم متابع اء قي ن

 .بأعمال المراجعة
 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها. 
 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. 
 شانها دراسة القوائم المالية االولية والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة وابداء الرأي والتوصية في. 
 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس االدارة في شأنها. 

  
  م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لهذه اإلجتماعات:٢٠١٥)  إجتماع خالل العام  ٦ عقدت لجنة المراجعة (

  
  

  االجتماع االول  االســــــــــم
٢١/١/٢٠١٥  

  االجتماع الثاني
٢٤/٢/٢٠١٥  

  االجتماع الثالث
٢١/٤/٢٠١٥  

  االجتماع الرابع
٢/٨/٢٠١٥  

  االجتماع الخامس
٢١/١٠/٢٠١٥  

  االجتماع السادس
  االجمالي  ٢٢/١٢/٢٠١٥

  ٦        يحيى بن ابراهيــم القنيبـط
  ٥        سليمان بن محمـــد النملـة
  ٣        محمد بن عويض الجعيد
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ة   :اللجنة التنفيذ
  

طــار  ز بــن محمــد النملــة والمهنــدس عبــدالرؤوف بــن وليــد الب عــة أعضــاء هــم: المهنــدس عبــدالعز ــة مــن أر تتألف اللجنة التنفيذ
ه : المهام التال ز النملة ، وتقوم اللجنة  ان والمهندس محمد بن عبدالعز   والمهندس عبدهللا بن عبدالرحمن العب

 ات المعــدة مــن ة لمجلــس  مراجعــة الخطــ واالســتراتيج ات المناســ عــة , ورفــع التوصــ اتها التا ة وشــر ــة للشــر اإلدارة التنفيذ
 اإلدارة.

 . ة ة تهدف إلى تحقي أهداف الشر ة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعل ة للشر  التأكد من أن الخط اإلستراتيج
 . ة ر المرفوعة من األدارة التنفيذ   مناقشة ومراجعة التقار

  
ة (عقدت اللج وضح الجدول أدناه حضور االعضاء لهذه اإلجتماعات:٢٠١٥) إجتماعات خالل العام ٦نة التنفيذ   م و

  
  

  االجتماع االول  االســــــــــم
١٦/٢/٢٠١٥  

  االجتماع الثاني
١٤/٦/٢٠١٥  

  االجتماع الثالث
٢٩/٦/٢٠١٥  

  االجتماع الرابع
٥/١٠/٢٠١٥  

  االجتماع الخامس
٣٠/١١/٢٠١٥  

  االجتماع السادس
  االجمالي  ١٤/١٢/٢٠١٥

ز    ٥        محمــد النملةبن عبدالعز
انبن عبدهللا    ٦        عبدالرحمن العب

طار   ٢        عبدالرؤوف بن وليد الب
ز النملة بن محمد    ٦        عبدالعز
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 ة ة الداخل ة اجراءات الرقا ة لفاعل ة نتائج المراجعة السنو  : الشر
 

اعتماد  ة، الخطة التقوم لجنة المراجعة  ة الدارة التدقي الداخلي في الشر ة التي  تحتو هذه الخطة علىو سنو ات الشر عمل
مها سيتم  عةمن قبل ادارة التدقي الداخلي تقي ات التا ة والشر  نتائج بناًء علىهذه الخطة  اعداد، حيث يتم على مستو الشر

م المخاط ع الالمتالزمة ل رتقي ات جم ة في اعمل ة التشغيل ات عمل ادارة التدقي الداخلي خالل العام، لشر لتحديد اولو
ات االضافة الى ذلك تشتمل خطة العمل على ال ماالخر التي عمل ة نظام ها، وذلك تود لجنة المراجعة تقي للتأكد من فعال

ة، ة اصول الشر ة في حما ة الداخل القوانين واالنظمة المعمول بها ، ودقة   الرقا ة ، االلتزام  ات الشر فاءة عمل ة و فعال
ة . ة في الشر ة واالدار ر المال ة التقار   وموثوق

ر عن نتائج التدقي على العديد قامت ادارة التدقي )، ٢٠١٥بناًء على خطة عمل التدقي الداخلي للعام ( اعداد تقار الداخلي 
ات ال ر من العمل ذلك تم اعداد تقار ل من االمارات واالردن،  عة لها في  ات التا ة او الشر ة سواء في مسك السعود تشغيل

عة  ر في لمالحظات الواردة المتا قة التقار   . السا
ر المراجعة قامت لجنة ة بدراسة التقار ة الداخلي في اعدتها ادارة التدقي التي الدور ه التوصل تم ماومناقشة  الشر  من إل
ة اإلجراءات وضع من والتأكد مالحظات ح ة اإلدارات قبل من التصح ة والخطة ،المعن ة اإلجراءات لعمل الالزمة الزمن ب  ،التصو
عة ة. , ،الخطوات تلك ومتا م ملخصات عن اعمال اللجنة الى مجلس ادارة الشر   وتقد

م لنظام   ة تقي عمل ات الخارجي  قوم مراقب الحسا ةما  ة الداخل انات مهمة مراجعته ضمن الرقا ة للب ة المال ة،  الختام للشر
ات تظهر هذا ولم ا إليها ضعفاً  المشار المراجعة عمل ة نظام في مؤثرا أو جوهر ة الرقا ة. في الداخل   الشر
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 :إدارة المخاطر 

ة إدارة تتبنى  ة منهج صورة مستمرة الشر ة  تهدف الى تحديد المخاطر المختلفة التي واضحة لمواجهة المخاطر في الشر
ة او  ات الشر عمل انت هذه المخاطر متعلقة  ة تحققها سواء  اتها واحتمال ة، وأثر هذه المخاطر على عمل تواجهها الشر

السوق .   المخاطر المتعلقة 
اعها للوصول  يتم من خالل ما سب ترتيب المخاطر وفقاً   ات التعامل معها والوسائل الالزم ات الهميتها وذلك بهدف تحديد اولو

ة في: ة للشر س   -الى مستو مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئ
 . ات في اسعار المواد الخام  التقل
 ة وخطر تعطل االعمال  .مخاطر المعدات والتكاليف التشغيل
 .ة  المخاطر االئتمان
 . سين  االعتماد على العمالء الرئ
 .ل  مخاطر التمو
  . سين  االعتماد على المورديين الرئ
 . ح ص والتصار التراخ  المخاطر المتعلقة 
 . ة س ة رئ  االعتماد على مواد اول
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  :ة ة ألعمال الشر  التوقعات المستقبل
الت المتخصصة الى تحقي النمو ت ة الشرق األوس للكا اح من خالل العمل على تحسين اآلداء سعى شر عات واألر في المب

ة واستغالل الفرص المتاحة في السوق المحلي وأسواق الشرق اال  وتشير , للتصدير  وس واالسواق االخر المستهدفةواإلنتاج
ة والمواصالت علىالتوقعات الى إستمرار نمو قطاع الطاقة واإلتصاالت  ة التحت قة  واستمرار قطاعي البن ات السا نفس المستو

.  
  من فرص النمو المضطرد من خالل :ولهذا فإننا نسعى إلى اإلستفادة القصو 

  ات عة لمتطل ة السر ر اآلداء في اإلنتاج وسلسلة اإلمدادات لما له من أثر في التلب العمل الجاد على تطو
ة الشرق األوس للك ة لشر ع مع اإلحتفا بذات الجودة العال الت المتخصصة .المشار  ا

  ة الشرق األوس انة شر د م اج قطاعي النقل والمواصالت مما يؤ ر منتجات جديدة تلبي إحت العمل على تطو
ر المنتجات . ة رائدة ومتفردة في تطو شر الت المتخصصة   للكا

 ة للوصول الى جودة أع ات الشر ع عمل ة في جم ة العال اسة اآلداء المرن واإلنتاج ة أكبر تبّني س لى وٕانتاج
ة أقو   .وتنافس

  ات متطورة إلستهداف اع إستراتيج ع قاعدة العمالء في السوق المحلي واألسواق األخر بإت العمل على توس
ة . ة والمستقبل ع العمالقة الحال  األسواق والمشار

  ة التي تمر بها ات الحال ما يتماشى مع التحد  .اسواق المنطقة العمل الجاد على خط خفض التكاليف 
 . ة ات إلنشاء فرص تصدير لمنتجات الشر  العمل على وضع استراج
  ة فإننا نسعى وسنظل خلف ة مناس ف ومتنا الرشيدة في توطين الوظائف وٕايجاد فرص وظ ًا مع أهداف ح تمش

ة من مختلف الدرجات وتوفير المناخ المناسب للعمل واإلبداع    .إستهداف وتوظيف الكفاءات السعود
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 : ة ة اإلجتماع  المسؤول
  برامج عدة ومن اهم هذه البرامج :تحرص شركة مسك على خدمة المجتمع السعودي من خالل 

 
 المشاركة في الرعاية السنوية لجمعية االطفال المعوقين . -
 المشاركة في رعاية الجمعية الخيرية الصحية لرعاية المرضى . -
 المشاركة في رعاية جمعية كفيف . -

 
  : ة والتواف معها ة الدول  خطة التحول الى المعايير المحاسب

بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين بتطبيق معايير المحاسبة الدولية دفعة واحدة على القوائم 
الشركة بدعوة عدد من مكاتب  أو بعده للشركات المساهمة، فقد قامت ٠١/٠١/٢٠١٧المعدة للفترات المالية التي تبدأ في 

المحاسبة المعتمدة ومناقشتهم حول آلية التحول من معايير المحاسبة الحالية إلى المعايير الدولية وذلك لالستفادة من خبراتهم 
  في هذا المجال. وبناء عليه قامت الشركة بوضع خطة تطبيق المعايير الدولية كما يلي:

السعودية المطبقة حاليا والمعايير الدولية: إن الهدف من عملية التشخيص هو معرفة تشخيص الفروقات بين المعايير  .١
الفروقات المحاسبية واإليضاحات المالية اإلضافية التي ستظهر نتيجة التحول لتطبيق المعايير الدولية وتقييم األثار 

 أسابيع. ٥أن تستغرق هذه المرحلة حوالي المتوقعة (مثل األثر على نظام المعلومات، تدفق العمليات...). من المتوقع 
تحديث السياسات والعمليات المحاسبية لتتوافق مع المعايير الدولية. تتضمن هذه المرحلة أيضاً تدريب العاملين على  .٢

 أسابيع. ٧تطبيق المعايير الدولية حسب متطلبات وظيفة كل منهم. من المتوقع أن تستغرق هذه المرحلة حوالي 
 م المالية بناء على المعايير الدولية: تتضمن هذه المرحلة ما يلي:إعداد القوائ .٣

بناء على المعايير الدولية: يجب أن تتضمن القوائم المالية  ٢٠١٧إعداد القوائم المالية للربع األول من عام   .أ
واألرصدة  ٢٠١٦والقوائم المالية للربع األول  ٢٠١٧القوائم المالية للربع األول  ٢٠١٧للربع األول من عام 

كلها معدة بناء على المعايير الدولية. باإلضافة إلى ذلك يجب أن تتضمن القوائم المالية  ٢٠١٦االفتتاحية لعام 
) IFRS 1على اإليضاحات اإلضافية المطلوبة حسب معيار المحاسبة الدولي ( ٢٠١٧للربع األول من عام 

 دولية.للقوائم المالية المعدة ألول مرة بناء على المعايير ال
بناء على المعايير الدولية: يجب أن تتضمن هذه  ٣١/١٢/٢٠١٧إعداد القوائم المالية للسنة المنتهية في   .ب

والقوائم المالية للسنة المنتهية في  ٣١/١٢/٢٠١٧القوائم على القوائم المالية للسنة المنتهية في 
معايير الدولية. باإلضافة إلى ذلك كلها معدة بناء على ال ٢٠١٦واألرصدة االفتتاحية لعام  ٣١/١٢/٢٠١٦

) IFRS 1يجب أن تتضمن القوائم على اإليضاحات اإلضافية المطلوبة حسب معيار المحاسبة الدولي (
 للقوائم المالية المعدة ألول مرة بناء على المعايير الدولية.

اهمة المدرجة حسب تعليمات هيئة تتم هذه المرحلة خالل المدة النظامية إلعالن ونشر القوائم المالية للشركات المس
وما بعده  ٢٠١٦السوق المالية. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن خطة الشركة إعداد القوائم المالية للربع الثاني من عام 

  بناء على نوعين من المعايير:
 .٢٠١٦المعايير الحالية المطلوبة إلعداد القوائم المالية ونشرها حتى نهاية عام  -١
 الدولية.المعايير  -٢

إن الهدف من ذلك هو مقارنة القوائم المالية للتأكد من صحتها وضمان تطبيق المعايير الدولية بشكل صحيح قبل بدء 
    عملية التطبيق اإللزامية.
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 م عة الجغرافي التقس اتها التا ة مسك وشر   :لشر
  

ــل مـــن: ا ـــة بــين  م الجغرافــي لنشاطـــات الشر ظهــر التقســ ما يلي جــدول  ة األم وف ة مــن خــــالل الشـــر ــة الســعود لمملكــة العر
ة  الت المتخصصــة مســك ــــ االردن  وشــر ة الشــرق األوســ للكــا ـــل مــن شــر ة مـــن خـــالل  ة الهاشم "مسك" ، والمملكـة األردن

ة مسك  ة المتحدة من خالل شر الت الجهد  المتوس والعالي، واإلمارات العـر مة . -المسـك لكا   رأس الخ
 

 
  

 
 
 
 
 

ة  ة السعود   المملكة العر
( ال سعود   (ر

  األردن
( ال سعود   (ر

  االمارات
( ال سعود   (ر

عادات   االست
( ال سعود   (ر

  اإلجمالي
( ال سعود   (ر

سمبر  ٣١             (مراجعة ) ٢٠١٥د
عات   ٨٨٧٬٦٨٧٬٠٣١  )١٧٥٬٨٥١٬٩٠٨(  ٢١٧٬٠٤٥٬١٨٥  ١٩١٬٩٠٨٬٨٨٦  ٦٥٤٬٥٨٤٬٨٦٨  مب

  ٨٠٬٧٣٥٬٦٢٩  -  ١٦٬٣٤٥٬٩٣٨ )٣٬٢٣٤٬٥٢١(  ٦٧٬٦٢٤٬٢١٢  اجمالي الرح
قبل  صافي الرح / الخسارة

طرة ة غير المس   )١٥٣٬٢٢٦٬٣١٢(  -  ٣١١٬٧٥٨  )١٢٥٬٧٢٥٬٠٧٩(  )٢٧٬٨١٢٬٩٩١(  حقوق الملك
  ١٬١٣٦٬٢٥٣٬٦٥٤  )٢٨٢٬٠٩٨٬٥٠٤(  ٣٤٠٬٩٦٣٬٥٤٣  ٣٢١٬٠٨٢٬١٥٣  ٧٥٦٬٣٠٦٬٤٦٢  اجمالي الموجودات
ات   ٨٢٥٬٥٧٤٬٣٢٦  )١٤٠٬٦٤٨٬٠٧٠(  ١٣٧٬١١٦٬٠٥٩  ٤٤٦٬٧٩٢٬٤٩٣  ٣٨٢٬٣١٣٬٨٤٤  اجمالي المطلو

سمبر  ٣١             (مراجعة ) ٢٠١٤د
عات   ٨٥٨٬٤٧٧٬١٤٥  )٢٧١٬٥١٥٬١٨٩(  ١٦٤٬٢٣٦٬١٣٨  ١٧٩٬٤٧٨٬٨٧٥  ٧٨٦٬٢٧٧٬٣٢١  مب

  ١٠٦٬٤٥١٬١٣٩  -  ١٤٬٧٩٦٬١٦٣ ٧٬٣٦٤٬٣٣١  ٨٤٬٢٩٠٬٦٤٥  اجمالي الرح
 قبل الخسارة/  الرح صافي
ة حقوق  طرة غير الملك   )٤١٬٠٢٦٬٧٧٥(  -  ١٬٨٤٢٬٩٠١  )٤٤٬١٩٥٬٤٨٢(  ١٬٣٢٥٬٨٠٦  المس

  ١٬٣٢٨٬٩٩٤٬٩٠٢  )٤١٥٬٢٤٧٬٨١٨(  ٤٠٠٬٨١٢٬١٨٨  ٤٠٤٬٢٤٢٬٣٦٩  ٩٣٩٬١٨٨٬١٦٣  اجمالي الموجودات
ات   ٨٦٤٬٦٩٦٬٩١٣  )١١٧٬٣٢٧٬٧٧٣(  ١٣١٬٢٦١٬٤٥٢  ٣٩٢٬٤٩٢٬١١١  ٤٥٨٬٢٧١٬١٢٣  اجمالي المطلو
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 األداء المالي: 
 -م عما يلي :٣١/١٢/٢٠١٥اسفرت النتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في 

  قدره  بارتفاعوذلك  مليون لایر للعام السابق ٢٣٫١صافي خسارة قدرها مليون لایر، مقابل  ١٠٣٫٧ الخسارةبلغ صافي
٣٤٩٫٥١%. 

 لایر للعام السابق. ٠٫٣٨خسارة قدرها لایر، مقابل  ١٫٧٣السهم  خسارة تبلغ 
  ٢٤٫١٦مليون لایر للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  ١٠٦٫٥مليون لایر، مقابل  ٨٠٫٧بلغ إجمالي الربح%  
 مليون لایر للعام السابق ٢٫٤ربح تشغيلي قدره مليون لایر، مقابل  ١١٩٫٦ ةالتشغيلي خسارةال تبلغ. 
 اإلضافية المخصصات بعض تسجيل إلى السابق بالعام مقارنة الحالي العام خالل الخسائر صافي ارتفاع سبب يعود 

 خالل األردن في التابعة بالشركات والمعدات اآلالت قيمة انخفاض ومخصص تحصيلها في المشكوك والديون للمخزون
 متطلبات حسب لها السوقية والقيمة الدفترية القيمة بين الفرق إلى أدى مما الجيوسياسية الظروف نتيجة الحالي العام

  المحاسبية المعايير
  لسنة الحاليةلعرض المع للسنة السابقة كي تتماشى بعض أرقام المقارنة  تبويبوقد تم إعادة.  
 المشكوك للديون اإلضافية المخصصات بعض تسجيل إلى األولية بالنتائج مقارنة السنوية الخسائر ارتفاع سبب يعود 

  المخزون ومخصص الكويت بدولة القائم لمشروعها تكنيمونت شركة من تحصيلها في
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  األداء الماليجدول يوضح: 

 ديسمبر ٣١السنة المالية المنتهية في 
  (بماليين الرياالت السعودية)  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  م٢٠١٢  م٢٠١١

  أداء العمليات    
 المبيعاتإجمالي   ٨٨٧٫٧  ٨٥٨٫٥  ٩٣٠٫٧  ٩٩٠٫٦  ١٬١٣٩٫٤

 تكلفة المبيعات  )٨٠٧٫٠(  )٧٥٢٫٠( )٧٨٤٫٨(  )٨٢٩٫٤(  )١٬٠٤٣٫٨(
 مجمل األرباح  ٨٠٫٧   ١٠٦٫٥  ١٤٥٫٩  ١٦١٫٢  ٩٥٫٦

 أرباح (خسائر) تشغيلية  )١١٩٫٦(   ٢٫٤  ٤٩٫٦  ٥٣٫٥  )٢٠٫٤(
)١٤٩٫٧(  )٣١٫١( ٢٣٫٧   ٦٫١  )١٦٠٫٨( 

  
حصة الدخل ( الخسارة ) قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبي و 

 االقلية
 صافي الدخل ( الخسارة )  )١٠٣٫٧(  )٢٣٫١(  ٣٠٫٤   ٣١٫١  )١٢٠٫١(

    
 إجمالي الموجودات  ١٬١٣٦٫٣  ١٬٣٢٩٫٠  ١٬٤٠٠٫٥  ١٬٣٥٤٫٣  ١٬٣٨٢٫٣
 إجمالي المطلوبات  ٨٢٥٫٦   ٨٦٤٫٧  ٨٩٥٫٣  ١٬٠٥٨٫٨  ١٬١٠٣٫٤

  
 مجموع القروض  ٥٩٩٫٠  ٦٥١٫٣  ٦٧٥٫٠  ٨٦٢٫١  ٨٩٥٫٩
 حقوق المساهمين  ٣٧٤٫٠   ٤٨٠٫٩  ٥٠٣٫٩  ٢٨١٫٥  ٢٤٢٫٥

 العائد على حقوق المساهمين  %٢٧٫٧- %٤٫٨- %٦٫٠ %١١٫٠ %٤٩٫٥-
 العائد على األصول  %٩٫١-  %١٫٧- %٢٫٢ %٢٫٣ %٨٫٧-

 مجمل هامش الربح  %٩٫١  %١٢٫٤ %١٥٫٧ %١٦٫٣ %٨٫٤
 صافي هامش الربح  %١١٫٦٨-  %٢٫٦٩- %٣٫٢٧ %٣٫١٤ %١٠٫٥٤-

 معدل التداول (مرة)  ١٫٥٤  ١٫٥١ ١٫٨٠ ١٫١٩ ٠٫٨٦
 إجمالي المطلوبات إلى إجمالي األصول  %٧٢٫٧  %٦٥٫١ %٦٣٫٩ %٧٨٫٢ %٧٩٫٨
   معدل نمو اإليرادات  %٣٫٤  %٧٫٨- %٦٫٠- %١٣٫١- %١٠٫٧
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 :قروض الشركة  

  
 قروض قصيرة االجل ومرابحة - ١

  بالرياالت السعودية قروض قصيرة االجل
٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  

   
  ٤٣٬٤٧٠٬٢٢٠  ٣٤٬٦٣١٬٦٥٩  ٥٩٬٢٣١٬٠٨٩  بنك اإلسكان

  ٢٬٤٩٤٬١٤٧  ٠  ٠  البنك التجاري األردني
  ١٥٬٣٥٧٬٧٨٣  ٨٬٤٣٥٬٨٨٧  ٤٬٤٠١٬٢٦٩  البنك العربي المتحد

  ٢٥٬٧٤٦٬٠٨٧  ٤٠٬٥٢٦٬١٦٠  ٢٨٬٠٩١٬٤٧٤  بنك االمارات دبي الوطني
        مرابحات قصيرة االجل  ٨٧٬٠٦٨٬٢٣٧  ٨٣٬٥٩٣٬٧٠٦  ٩١٬٧٢٣٬٨٣٢  إجمالي القروض قصيرة األجل

  ٤٤٬٠٨٥٬٣٧٦  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٩٬٥٠٠٬٠٠٠  البنك السعودي الهولندي
  ٤٤٬٠٨٥٬٣٧٦  ٧٥٬٠٠٠٬٠٠٠  ٤٩٬٥٠٠٬٠٠٠  اجمالي المرابحات قصيرة األجل

        
  ١٣١٬١٥٣٬٦١٣  ١٥٨٬٥٩٣٬٧٠٦  ١٤١٬٢٢٣٬٨٣٢  اجمالي القروض والمرابحات قصيرة األجل

  
  قروض طويلة االجل ومرابحة    -٢

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  
  ٤٨٤٬٦١٥٬٧٣٤  ٤٤٦٬٠٧٣٬٣٤٥  ٤٢٦٬٠٤١٬٣٢٦  قروض من بنوك تجارية محلية ( أ )

  ٥٩٬٢٧٤٬٠٠٠  ٤٦٬٦٥١٬٠٠٠  ٣١٬٧٧٣٬٠٠٠  قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ( ب )
  ٥٤٣٬٨٨٩٬٧٣٤  ٤٩٢٬٧٢٤٬٣٤٥  ٤٥٧٬٨١٤٬٣٢٦  

  )١٠٥٬٢٢٩٬٥٣٣(  )١٥٧٬٤٧٥٬٩٢٣(  )١٦٠٬٨٨٠٬٧٠٣(  ينزل : الجزء المتداول
  ٤٣٨٬٦٦٠٬٢٠١  ٣٣٥٬٢٤٨٬٤٢٢  ٢٩٦٬٩٣٣٬٦٢٣  
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  جدول يوضح تفاصيل القروض البنكية طويلة األجل :

  مدة القرض  أصل القرض 
  سنوات

المدفوع حتى 
٣١/١٢/٢٠١٥  

المدفوع خالل 
  ٢٠١٥عام 

المتبقي كما في الرصيد 
٣١/١٢/٢٠١٥  

البنك السعودي الهولندي 
  ٨٠٬٢٣٩٬٣٠٥  ٢٦٬٧٤٦٬٤٣٥  ١٧٩٬٧٦٠٬٦٩٥  ٦  ٢٦٠٬٠٠٠٬٠٠٠  قرض ( أ ) –

البنك السعودي الهولندي 
  ٦١٬٥٨٨٬٧٩٨  -  -  ٥  ٦١٬٥٨٨٬٧٩٨  قرض ( ب ) –

  ٤٨٬١٣١٬٤١٩  -  -  ٨  ٤٨٬١٣١٬٤١٩  البنك األردني الكويتي
  ١٥٢٬٠٧٣٬١١٤  -  -  ٨  ١٥٢٬٠٧٣٬١١٤  بنك المال األردني

  ١٢٬٥٥٦٬٢٣٠  -  -  ٨  ١٢٬٥٥٦٬٢٣٠  البنك التجاري األردني
بنك اإلسكان للتجارة 

  ٧١٬٤٥٢٬٤٦٠  -  -  ٨  ٧١٬٤٥٢٬٤٦٠  والتمويل 
  ٤٢٦٬٠٤١٬٣٢٦  ٢٦٬٧٤٦٬٤٣٥  ١٧٩٬٧٦٠٬٦٩٥    ٦٠٥٬٨٠٢٬٠٢١  المجموع

  
 : ة السعود ة الصناع   جدول يوضح قرض صندوق التنم

مدة القرض   أصل القرض  
  السنوات

المدفوع حتى 
٣١/١٢/٢٠١٥  

المدفوع خالل 
  ٢٠١٥عام 

ما في  قي  الرصيد المت
٣١/١٢/٢٠١٥  

قرض التوسعة 
  -  ٣٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٥٬٣٠٠٬٠٠٠ ٧  ١٥٬٣٠٠٬٠٠٠  السادسة

عة   ٤٬٠٢٣٬٠٠٠  ٦٬٨٧٨٬٠٠٠  ٢٤٬٢٧٧٬٠٠٠  ٧  ٢٨٬٣٠٠٬٠٠٠  قرض التوسعة السا
  ١٠٬٧٥٠٬٠٠٠  ٣٬٥٠٠٬٠٠٠  ٨٬٠٠٠٬٠٠٠  ٦  ١٨٬٧٥٠٬٠٠٠  قرض التوسعة الثامنة
  ١٧٬٠٠٠٬٠٠٠  ١٬٥٠٠٬٠٠٠  ٢٬٥٠٠٬٠٠٠  ٦  ١٩٬٥٠٠٬٠٠٠  قرض التوسعة التاسعة

  ٣١٬٧٧٣٬٠٠٠  ١٤٬٨٧٨٬٠٠٠  ٥٠٬٠٧٧٬٠٠٠    ٨١٬٨٥٠٬٠٠٠  المجموع
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 :التعامالت مع أطراف ذو العالقه  

س مجلس اإلدارة )  ز بن محمد النملة ( رئ ل من: المهندس عبدالعز طار ( يوجد لد  والمهندس عبدالرؤوف بن وليد الب
ةة عالقعضو مجلس االدارة )  ع وشراء) تعامل مع الشر ارة  (ب ص من  وهي ع ا ) بترخ عن أوامر شراء تجدد ( سنو

التالي ة، وهي  ة العامة للشر  : الجمع
عة العالقة  العضو ذو العالقة  نوع التعامل  ةاسم الشر  ال)  طب   المبلغ (ر

ة المحدودة صر اف ال الت االل ة الشرق االوس لكا     شر
ضاعة جاهزة ز بن محمد النملة  شراء  س مجلس اإلدارة  عبدالعز ا لرئ ة جزئ   ٢٬٨٩٣٬٠٦٩  مملو

ة المحدودة صر اف ال الت االل ة الشرق االوس لكا     شر
م  ز بن محمد النملة  خدمات وأعمالتقد س مجلس اإلدارة  عبدالعز ا لرئ ة جزئ   ١٢٥٬٧٩٢  مملو

اه المحدودة ة مصنع المنهل للم اه للشرب  شر د م طار  تور ا لعضو من أعضاء   عبدالرؤوف بن وليد الب ة جزئ مملو
  ٥٬٧٨٤  مجلس اإلدارة

ك المحدودة الست ةالشرق االوس للقوالب وال كشراء   شر الست طار  القوالب وال ا لعضو من أعضاء   عبدالرؤوف بن وليد الب ة جزئ مملو
  ٦٣٬٤٣٩  مجلس اإلدارة

 
 :ابها ان أس ة المستحقة مع وصف موجز لها و مة المدفوعات النظام ق ان   ب

  السبب  الوصف  ٢٠١١  ٢٠١٢  ٢٠١٣  ٢٠١٤  ٢٠١٥  البيـــــــان

  ٥٬٤١٣٬٨٢٢  ١٬٥٩٩٬٩١٨  ١٬٢٥٧٬١٩٥  ٣٬٢٢٤٬١٣٢  ٨٬٩٢٨٬٥١٣    الزكــاة
ما يتم سداده وفقا الحكام وقواعد 
فريضة الزكاة وتعليمات مصلحة 

  الزكاة والدخل في المملكة
متطلب 
  نظامي

ضريبة الدخل 
  األجنبية

  
-  -  -  -  -  

مايتم سداده من قبل الشركات التابعة 
وفقاً لتعليمات مصلحة الضرائب في 

  المملكة األردنية الهاشمية
متطلب 
  نظامي

التأمينات 
  االجتماعية

  ٢٬٦٤٧٬٦٨٤  ٣٬٧٢٧٬٩٨٤  ٣٬٣٢٠٬٣٣٧  ٤٬١١٥٬٤٧٢ ٥٬٠٤٩٬٧٨٠  
مايتم سداده وفقا الحكام وقواعد 

المؤسسة العامة للتامينات 
  االجتماعية في المملكة

متطلب 
  نظامي

الرسوم 
  الجمركية

  ٣٬٦٦٦٬٢٦٤  ٦٬٦٥٢٬٥٦٨  ٣٬٧٧٧٬١٣٤  ٣٬٥١١٠٩٥  ٤٬٨٨٢٬٤٨٨  
التكاليف تمثل الرسوم الحكومية 

المترتبة على الشركة مقابل تقديم 
الخدمات تجاريا ورسوم الرخصة 

  والطيف الترددي

متطلب 
  نظامي
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 :اح ع األر ة في توز اسة الشر   س
إن توزيع أرباح االسهم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة الى الجمعية العامة بناًء على عند تحقيق الشركة إلرباح ف

األرباح المحققة خالل العام باإلضافة الى دراسة وضع التدفقات النقدية وااللتزامات المستقبلية بما يحقق أهداف الشركة 
  .وتطلعات المساهمين فيها 

  يلي : ماكالنظام األساسي للشركة على توزيع األرباح  ) من ٤١المادة (  صتن
 من األرباح الصافية لتكون إحتياطي نظامي  %١٠ب يتجن. 
 من األرباح الصافية لتكون إحتياطي إتفاقي بناء على إقتراح مجلس االدارة  %٥ب يتجن. 
  من رأس المال المدفوع  %٥يوزع من الباقي بعد ذلك  دفعه أولى للمساهمين تعادل. 
  اهمين أعضاء من الباقي لمكافأة  %١٠يخصص بعدما تقدم ى المس ك عل د ذل اقي بع مجلس اإلدارة ويوزع الب

 .كحصة إضافية في األرباح 
 

 إلفصاحات: ا  
  

ب أو  .١ ن أي رات ذيين ع ار التنفي د كب ركة أو أح س ادارة الش اء مجل اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعض
 تعويض .

ة  .٢ نه المالي الل الس ذيين خ ار التنفي س االدارة وكب اء مجل دا اعض اهمين ع وق المس ر في حق لم تبلغ الشركة عن أي تغيي
  االخيرة 

 اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في االرباح . .٣
 لشركة .اليوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي ا .٤
ي .٥ ه عل ة مالي رض غرام م ف ركة ت دارها (  الش رة االف لایر  ١٠٬٠٠٠مق ن ) عش ةم وق المالي ة الس ل هيئ ا  قب لمخالفته

ي  الفقرة (أ) من المادة الرابعة والثالثين من قواعد التسجيل واإلدراج، والتعليمات الواردة في نموذج اإلفصاح اإللكترون
ي  لعدم إفصاح م،٢٣/١٢/٢٠١٢) وتاريخ ٢٠١٢-٣٩-١(المعتمد بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  ) ٥( رقم ركة ف الش

  .إدارتها ) عن تفاصيل ملكية أحد أعضاء مجلس٥نموذج اإلفصاح اإللكتروني رقم (
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   ٢٣٧٠( رمز الشركة  م٢٠١٥إعالنات الشركة على موقع تداول خالل العام  ( :  

  
  تفاصيل االعالن  تاريخ االعالن  م

- ١٢-٣١تهية في تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج المالية األولية للفترة المن  ٢١/١/٢٠١٥  ١ . (اثنا عشر شهراً) ٢٠١٤  

٢    
٢١/١/٢٠١٥  

ولية إعالن إلحاقي من شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة بخصوص النتائج المالية األ .(اثنا عشر شهراً)  ٢٠١٤-١٢- ٣١للفترة المنتهية في  بخصوص النتائج المالية  ٢٠١٥- ٠١- ٢١إلحاقاً إلعالن الشركة والمنشور على موقع تداول بتاريخ    . السابق باإلضافة إلى ما ذكر هو ارتفاع المبيعات خالل الربع الحاليالمتخصصة ان توضح أن أحد أسباب انخفاض صافي الخسارة خالل الربع الحالي مقارنة بالربع اثنا عشر شهراً) تود شركة الشرق األوسط للكابالت ( ٢٠١٤- ١٢- ٣١األولية للفترة المنتهية في 
                المالية السنوية المنتهية في تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج  ٢٤/٢/٢٠١٥  ٣

٢٠١٤- ١٢- ٣١ .  
        تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  ٢١/٤/٢٠١٥  ٤

  . (ثالثة اشهر) ٢٠١٥- ٠٣- ٣١
ر اجتماع الجمعية العامة تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساهميها إلى حضو  ٣/٥/٢٠١٥  ٥

  . العادية (االجتماع االول)
تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة   ١١/٦/٢٠١٥  ٦

  . (إعالن تذكيري) العادية (االجتماع االول)
 .االجتماع االول - للشركة تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة عدم انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية   ١٦/٦/٢٠١٥  ٧
تدعو شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة   ١٨/٦/٢٠١٥  ٨

  . العادية (االجتماع الثاني)
  . الشرق األوسط للكابالت المتخصصة نتائج اجتماع الجمعية العامة العاديةتعلن شركة   ٣٠/٦/٢٠١٥  ٩

        تعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة النتائج المالية األولية للفترة المنتهية في  ٢/٨/٢٠١٥  ١٠
  . (ستة اشهر) ٢٠١٥- ٠٦- ٣٠

        النتائج المالية األولية للفترة المنتهية فيتعلن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة   ٢١/١٠/٢٠١٥  ١١
  . (تسعة اشهر) ٢٠١٥- ٠٩- ٣٠

 . ١/١١/٢٠١٥االستاذ/ زيد عبدالرحمن القويز اعتباراً من تعلن شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة ( مسك )عن إستقالة عضو مجلس االدارة   ٢٥/١٠/٢٠١٥  ١٢

٢٤/١٢/٢٠١٥  ١٣  
  .٢٠١٥- ١٢- ٢٣إنهاء تكليف المهندس / عبدالعزيز بن محمد النملة من منصب العضو المنتدب للشركة إعتباراً من - ٢  بكالوريوس هندسة كهربائية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن.المنخفض والمتوسط علماً بان المهندس أيمن حاصل على اصبح نائب الرئيس لقطاعي الجهد المهندس أيمن خبرته في شركة سيمنز السعودية كمهندس إختبار وتدرج في المناصب حتى  . بدأ٢٠١٥- ١٢-٢٣تعيين االستاذ أيمن ابراهيم المصري كرئيس تنفيذي للشركة ابتداء من تاريخ  - ١  األوسط للكابالت المتخصصة بان مجلس ادارتها وافق على ما يلي :تعلن شركة الشرق 

٢٩/١٢/٢٠١٥  ١٤  
 وسيتم اإلعالن عنه الحقاً .  ٢٠١٦حاله وجود اثر مالى سيظهر بالنتائج للعام المالى الخاص بشأن زيادة تعرفه أسعار الطاقه بأن الشركة في طور إحتساب األثر المالي علما بأنه في م ٢٠١٥من شهر ديسمبر لعام  ٢٨هــ الموافق ١٤٣٧من ربيع االول لعام  ١٧الصادر يوم االثنين تعلن شركة شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة مسك أنه نتيجة لصدور قرار مجلس الوزراء 

  



٣٣ 
 

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

  م .٣١/١٢/٢٠١٥الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -١
 م .٣١/١٢/٢٠١٥الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في  -٢
وائم  -٣ ة الق ة ، لمراجع ة المراجع ل لجن ن قب حين م ين المرش ن ب ركة ، م ابات الش ي حس ار مراجع ى اختي ة عل الموافق

 . وتحديد أتعابهم والبيانات المالية ٢٠١٦المالية للعام المالي 
 م .٢٠١٥الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولياتهم للعام  -٤
ركة  -٥ ركة وش ين الش ت ب ي تم رية ) الت الموافقة على تعامالت البيع والشراء ( كابالت متخصصة ، كابالت الياف بص

ة  د النمل ن محم دالعزيز ب ا م/ عب س إدارته رأس مجل ي يت دودة والت رية المح اف البص ابالت االلي ط لك رق االوس الش
ابالت ال ط للك رق االوس ركة الش س إدارة ش ذلك مجل رأس ك ذي يت درها وال ة ق ة إجمالي ك بقيم ك وذل ة مس متخصص

 لایر والترخيص بتجديدها لعام قادم .  ٣٬٠١٨٬٨٦١
ركة  -٦ تيك المحدودة وش الموافقة على تعامالت الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق االوسط للقوالب والبالس

ة )  اء مياه المنهل ( شراء البالستيك الالزم لصناعة الكابالت ، شراء مياه معدني ن أعض ويتهما م غل عض ي يش والت
ة  ة إجمالي ك بقيم مجلس إدارة شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذل

 . لایر ٦٩٬٢٢٣قدرها 
ن  -٧ دأ م ي تب دة والت ه الجدي ي دورت س اإلدارة ف اء مجل اب أعض ى إنتخ ه عل الث ٠٢/٠٧/٢٠١٦الموافق دة ( ث م ولم

 . ، حسب النظام االساسي للشركةقة التصويت العاديسنوات ) وبطري
 :تأكيدات مجلس اإلدارة  
ات  أن -١ ح .ُأعدت سجالت الحسا ل الصح   الش
مه  -٢ ه أعد على أسس سل ة الداخل ه .وُنّفذ أن نظام الرقا  فعال
ر  -٣ ةقدرة ا فيأنه اليوجد أ شك يذ  .على مواصلة نشاطه لشر

  الخــاتمــة
 

ز آل ســعود أن مجلس اإلدارة سر و فين الملــك ســلمان بــن عبــدالعز وولــي  قدم تقديره وٕامتنانه لمقــام خــادم الحــرمين الشــر
ــد مــن  عهده األمين ع القطــاع الخــاص لبــذل المز وولي ولي عهده االمين على دعمهم المستمر إلقتصاد هــذا الــوطن وتشــج

ر والتقــدير لمــوظفي الالعطاء واالزدهــار  الشــ مــا يتوجــه المجلــس  افــة إلخالصــهم وتفــانيهم ودعمهــم ،  ة ومســاهميها  شــر
ة,  د من اإلنجازات والتميز خالل العام الدائم للشر   . موفالوهللا م ، ٢٠١٦ما يتطلع مجلس اإلدارة الى مز

اته ,, ر م ورحمة هللا و   والسالم عل
  

 مجلس اإلدارة                                                                                      


