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  ةـــــدمـــالمق
  

  : والصالة والسالم على رسول هللا ، وبعد الحمد 

  

  الكرام                                                                        السادة مساهمي شركة مسك
  السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،

  
 وكان ,مليون لایر ١٢٠مقداره بلغت ما  ٢٠١١خسائر كبيرة خالل العام المالي تكّبدت  الشركة نكما تعلمون فإ

في هذه الخسائر ناتج عن الخسائر المحققة في الشركات التابعة لنا في المملكة األردنية الهاشمية الرئيسي السبب 
وشركة مسك ) في إنتاج كابالت الطاقة ذات الضغط المنخفض  والمتخصصة(األردن  –وهما شركة مسك 

مليون  ٦٠لغت حصة شركة مسك السعودية من هذه الخسائر ما مقداره حيث ب ,لكابالت الضغط المتوسط والعالي
  .مليون ريـال ٧٠,٥هذا العام  تبلغ تيوالالتي تم شطبها بالكامل إضافة إلى االنخفاض في قيمة الشهرة  ,ريـال

نظرًا ولقد كنا نأمل في بداية العام الماضي أن تخف وتيرة المنافسة الشديدة بين مصنعي كابالت الطاقة 
لكمية المطلوبة الزدياد الطلب على هذه الكابالت إال أن الطاقات االنتاجية لمصانع المنطقة قد وفرت عرضا زاد عن ا

  .الخسائر المذكورة أعاله كّبدمما أدى إلى ت
 

سه المناف الشركات الرابحةلتصحيح مسارها ولمواكبة الخطوات التالية  باتخاذالشركة  امتوتجاه هذا األمر فقد ق
  - :بإذن اهللا والتي تتلخص فيما يلي ٢٠١٢خالل العام المالي االخرى 
في كٍل من مصانع الشركة في العودة إلى التركيز على صناعة الكابالت المتخصصة وكابالت التحكم  -١

جيدة للشركة وذلك من خالل زيادة اإلنتاج  اً أن هذه المنتجات تحقق أرباح باعتبارالسعودية واإلمارات 
  . ات على حساب كابالت الطاقةوالمبيع

مساهمتها في شركاتها األردنية باعتبار أن إنتاج فيما يتعلق في وضع تقوم الشركة حاليًا بدراسة عدة خيارات  -٢
 .هذه الشركات من كابالت الطاقة هو الذي يتعرض للمنافسة الشديدة في السوق

يساهم األردن وشركة مسك لكابالت الضغط المتوسط والعالي في كيان واحد بما  –دمج كل من شركة مسك  -٣
 .للشركةن الوضع المالي يحستض التكاليف و يخففي ت

رأس الخيمة في اإلمارات باعتبارها شركة  –التركيز على تحسين فعالية اإلنتاج والتسويق في شركة مسك  -٤
 .في تحقيق أرباح للشركة األم في السعودية ذات مستقبل واعد مما سيسهم

بالعديد من اإلجراءات التي تسهم في زيادة الكفاءة  ٢٠١١باإلضافة إلى ما تقدم فإن الشركة قد قامت خالل عام 
  : مايلي  النجازحيث تم التعاقد مع كبرى الشركات االستشارية والفعالية في إدارات الشركة 
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  مفهوم المركزية لتحسين مدى الرقابة على عمليات الشركة للشركة بما يعزز إعادة رسم الهيكل التنظيمي

 خصوصًا في شركاتها التابعة في اإلمارات بما يساهم في تحقيق أهداف المجموعة 
  مراجعة كافة السياسات واالجراءات الخاصة باالدارات ذات العالقه بسلسلة االمدادات )Supply Chain  ( 

       ومن ضمنها عمليات التحوط التي تقوم بها الشركة لحمايتها من التقلبات في اسعار مواد الخام االولية
دف زيادة فعالية وكفاءة االجراءات المتبعه حيث تم إنشاء إدارة مركزية متخصصة به) النحاس وااللمنيوم ( 

  .وتابعة إلدارة العمليات بالشركة 
 االمر الذي يساهم في تحفيز الموظفين شرية بما يتالئم مع الهيكل التنظيمي الجديد تطوير برامج الموارد الب

لتحقيق أهداف الشركة حيث قامت الشركة باستقطاب العديد من الكفاآت السعودية المؤهله باالضافة الى 
ل الشركة الى لتهيأتهم لالنخراط في العمل مما أوصمجموعة من الخريجين الجدد والذين تم تدريبهم وتأهيلهم 

  .النطاق الممتاز في برنامج نطاقات الذي أقرته وزارة العمل 
   والسياسات واللوائح المنظمة لها كما نصت عليه تعليمات هيئة الشركة قامت الشركة باعتماد دليل حوكمة

 .الحوكمةممارسات ألفضل  اً السوق المالية وفق

الكرام بانه يسعى جاهدًا لتعويض هذه الخسائر والعودة وفي الختام فإن المجلس يؤكد لمساهمي الشركة 
ما يلبي طموحات وتطلعات المساهمين ونسأل اهللا سبحانه أن يديم علي بالدنا ببالشركة الى المسار الصحيح 

الغالية نعمة األمن واألمان في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده األمين كما يشكر المجلس 
الكرام على دعمهم وثقتهم الغالية وكافة منسوبي الشركة على جهودهم المخلصة وحرصهم على المساهمين 

استمرار التقدم واالزدهار، وآخر دعوانا أن الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف األنبياء 
 .والمرسلين

  
  والسالم عليكم 

  
  مجلس اإلدارة
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  ) :االردن و االمارات ( تكوين وأنشطة شركة مسك والشركات التابعة في  

 : شركة مسك
في الرياض بسجل  مسجلةكشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة  ) مسك( شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة تأسست 

وزير التجارة والصناعة  وقد وافق معالي ،)م٤/١١/١٩٩٢الموافق (ھـ ١٠/٥/١٤١٣وتاريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢تجاري رقم 
على تحويل الشركة إلى شركة ) م٤/٨/٢٠٠٧الموافق (ھـ ٢١/٧/١٤٢٨الصادر بتاريخ ١٩٥بموجب القرار الوزاري رقم 

  رياالت للسھم  ١٠بقيمة إسمية قدرھا  مليون سھم ٤٠مليون لایر مقسمة الى  ٤٠٠ويبلغ رأس مال الشركة   ،سعوديةمساھمة 
  

  :نشاط الشركة 
في انتاج وبيع أسالك وكابالت كھربائية مرنة واسالك وكابالت محورية واسالك وكابالت مطاطية  نشاط الشركة الرئيسييتمثل و 

واسالك وكابالت كھربائية مغلفة بالنايلون واسالك وكابالت ھاتفية للتمديدات الداخلية واسالك وكابـالت حاسب الي وكابالت 
 .والكابالت الصناعية وكابالت المباني وكابالت الجھد المنخفض  معلومات والتحكممقاومة للحريق ومأمونة وكابالت نقل ال

 

  : الشركات التابعة

 
وھي شركة مساھمة عامة مسجلة في المملكة األردنية  : الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ــ مسك األردنشركة  .١

 والتي تمتلك الشركة ينار أردني واحد لكل سھم دبقيمة إسمية تساوي  مليون دينار أردني ٣٨,٩قدره  مدفوع الھاشمية برأسمال
 ,وتمارس سيطرتھا عليھا %  ٥٣,٦٨ فيھا نسبة 

إنتاج جميع أسالك وكابالت الجھد المنخفض باالضافة الى االسالك الھوائية سواء كانت نحاسية أو والشركة متخصصة في 
 .المنيوم 

  
  
وھي شركة مساھمة خاصة مسجلة في المملكة االردنية الھاشمية والتي  : المتوسط والعاليشركة المسك لكابالت الجھد  .٢

كة من شركة تابعة ، شركة الشرق االوسط للكابالت مملو%) ٢٣,٧٥( بشكل مباشر و%) ٥٧,٥(منھا تمتلك الشركة 
إنتاج جميع بالمسك لكابالت الجھد المتوسط والعالي وتقوم شركة والتي تمارس السيطرة عليھا المتخصصة ــ مسك االردن 

 .المتوسط سواء كانت نحاسية أو المنيوم ذات الجھد كابالت ال
  
  

االمارات العربية المتحدة  –في امارة الشارقة وتقع ) مسك(وھي شركة مملوكة بالكامل لشركة  :مصنع كابالت الشارقة  .٣
 .وتقوم بصناعة االسالك والكابالت العادية والمرنة 

 
 

 
في إمارة وتقع  ٢٠٠٩وقد تم تأسيسھا خالل عام شركة مسك ل مملوكة بالكاملوھي شركة  :رأس الخيمة  –شركة مسك   .٤

 .ومات والطاقة ذات الجھد المنخفض كابالت التحكم ونقل المعلوتقوم بإنتاج رأس الخيمة في اإلمارات العربية المتحدة 
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 :المنتجات

تشكيلة واسعة من الكابالت بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات والشركات التابعة مسك شركة تنتج 
  كالتالي  ھيو أربع مجموعاتويمكن تصنيف ھذه المنتجات بشكل عام في  ,صنف ٥,٠٠٠التي تصنعھا في الوقت الحاضر عن 

 LV CABLES  كابالت الفولتية المنخفضةمجموعة   ـأوال   

 
وبجانب استعمالھا في المعدات  ,تستخدم ھذه الكابالت عادة في التمديدات المنزلية والري وأعمال نقل الطاقة منخفضة الفولتية 

وتنتح مسك ھذه  ,التي تتطلب ثنيا متعددااآلليات المتحركة المنزلية، تتضمن استخداماتھا الصناعية كذلك استعمالھا في 
شركة الشرق االوسط للكابالت من خالل شركتھا التابعة في األردن  الكابالت بمواصفات متعددة وفقا للبيئات التي تستخدم فيھا

  .المتخصصة ــ مسك االردن 
 

  MV & HV CABLES كابالت الفولتية المتوسطة والعالية مجموعة  ـثانيا  
تستخدم ھذه الكابالت في شركات الكھرباء المختلفة في المنطقة باالضافة الى المشاريع التي تتطلب فولتية عالية وتنتج ھذه 

 . شركة المسك لكابالت الجھد المتوسط والعاليالكابالت من خالل 
  

    INDUSTRIAL CABLES الصناعية الكابالتمجموعة  ـثالثاً  

ھذه الفئة أكبر  وتعتبر ,صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلةتستخدم ھذه الكابالت في 
  .في مصانعھا في السعودية واالمارات  فئات الكابالت التي تنتجھا الشركة

 

  BULLDING MANEGMENT SYSTEM كابالت المباني واألجھزةمجموعة  ـرابعاً 

كما تشمل تطبيقات ھذه الكابالت استعمالھا في  ,اإلشارات الصوتية والمرئية والمراقبة واإلنذارتستخدم ھذه الكابالت لنقل 
أجھزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجھزة الھاتف، وھي بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق 

 .ركة في كل من السعودية واالمارات وتنتج في مصانع الش والمستشفيات واألسواق والمباني التجارية
 

 :  السوقمسك في شركة كانة م

من إرساء مكانتھا في السوق وتمكنت مسك، من خالل التوسعات المختلفة في منشآتھا الصناعية على مدى العشر سنوات الماضية، 

، كما مكنتھا شراكتھا االستراتيجية في شركة في المنطقة بجميع أنواعھامن الكابالت  واسعةفي إنتاج تشكيلة  كإحدى الشركات الرائدة

الكابالت ذات الفولتيه المتوسطه  ليغطي من تنويع إنتاج الكابالت) مسك فيجكورا سابقاً ( لكابالت الجھد المتوسط والعالي مسك ال

  .والعالية الجھد 

  :لشركة مسك الحضور اإِلقليمي 

ه اإلدارة  ذي اتخذت تراتيجي ال رار االس رة الق ان ثم تقبلك ي المس ة ف ة منافس داد مسك ألي اع  بإع و ارتف ابالت ھ ن الك ات مسك م مبيع

ابالت المنخفضة ووالشرق االوسط وشمال افريقيا  س التعاون الخليجيلالصناعية إلى دول مج ة من الك االستمرار في مبيعاتھا اإلقليمي

ة ابالت المتوسطة  (LV)  الفولتي ةووالك ه العالي ـم (MV&HV)  الفولتي ـالل شــن خـ ي األردن، األم كاتھارـ ـالشقيقة ف ـر الــ ذي ــ

د من التوسع  اورةـــامية المجــواق النـــي األســـول فـــة الدخـــك إمكانيــسيتيح لمس ذه االستراتيجية نحو مزي وي مواصلة ھ ا تن فيم

  .األفقي من أجل زيادة مبيعاتھا
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 :زيادة حجم المبيعات 

مسك بھذا السوق مكنتھا من تطوير سمعة كما أن معرفة  في المملكة العربية السعودية متنوعة مسك أكبر قاعدة كابالت يوجد لدى 

 لعمالقة في مختلف أنحاء العالممشاريع االشركات التي تنفذ أكبر القوية لھا، وھذا ما يتضح من خالل حقيقة كونھا معتمدة لدى 

زيادة مبيعاتھا تعتزم مسك فإن  المبيعات في السوق وبفضل عالقاتھا طويلة األمد مع كثير من عمالئھاكثمرة لريادة مسك من حيث و

  .والتشكيلة المتزايدة من ھذه المنتجات الواسعة من خالل االستفادة من قاعدة منتجاتھا 

 :إدارة المخاطر 

د وتقييم إحتمالية حدوث المخاطر وتقدير العواقب ووضع تتم إدارة المخاطر في أعمالنا التشغيلية بصورة مستمرة حيث يتم تحدي 

 .الخطط المناسبة لتجنب المخاطر المحتملة أو إحتوائھا حال حدوثھا 

وتحرص اإلدارة على معالجة المخاطر حسب األنشطة  ,ويتم تصنيف المخاطر بصورة عامة إلى مخاطر تشغيلية ومخاطر مالية 

  .ات إدارة المخاطر داخل كل وحدة من وحدات العمل التشغيلية والمالية مع تحديد مسئولي

وتنتھج الشركة سياسات وإجراءات خاصة بإدارة المخاطر تشمل المراجعة المستمرة النشطتھا للمراقبة والضبط لمستوى مقبول 

  :إن المخاطر والتحديات تتمثل بشكل رئيسي في  ,على جميع فئات المخاطر 

  التقلبات المفاجئة في أسعار المواد الخام.  

 التقلبات في معدالت فائدة القروض . 

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

  إنخفاض ھوامش الربحية. 

  

 :اعادة ھيكلة الشركة 
 

ابل فقد ارتأت ادارة الشركة مواكبة اھم التطورات وتطبيق أفضل الممارسات التي تم نتيجة الستمرار المنافسة العالية في صناعة الكو

حيث تم االستعانة )  ٢٠١١( التوصل اليھا على المستوى العالمي وذلك من خالل انجاز مشروع العادة ھيكلة الشركة خالل عام   

خالل ھذه الھيكله اعادة  منعالمي في ھذا المجال، حيث تم باحدى الشركات االستشارية والتي تمتلك أفضل الخبرات على المستوى ال

بما يعزز مفھوم المركزية لتحسين الرقابة على  تنظيم العالقات بين ادارات الشركة المختلفه وكذلك بين الشركة وشركاتھا التابعة

  .تحقيق أھداف المجموعة يساھم في بما عمليات الشركات التابعة و
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  إدارات الشركة المختلفة 

  
  

 إدارة التسويق والمبيعات 
  

)  ــ العراق ــ ليبيا اإلمارات(وإقليمية في كل من ) الدمام  –جده  –الرياض ( لشركـة عـدة مكـاتب محلية في كل من ا لدى يوجد

جميع دول  –اليابان  –كوريا (كمـا يوجد للمجموعـة وكالء وممثليين في كـل من , شمال أفريقيا منطقة الخليج العربي ولتغطية 

  .) مصر  –مجلس التعاون الخليجي 

  

  إدارة العمليــــات  
  

  :تضم هذه اإلدارة أكبر الفعاليات وأكثرها عددًا فهي تضم األقسام التالية 

             قسم الصيانة - ٤           المستودعات/قسم التخزين - ٣       سلسلة اإلمدادات - ٢       قسم التخطيط   -١

  . النوعية الجودةو  الرقابة قسم  -٥
  

 ) IT (إدارة تقنية المعلومات 

  
إن مهمة إدارة أنظمة المعلومات في شركة مسك هي ضمان إدارة أفضل للموارد وتقديم معلومات دقيقة إلدارة الشركة واإلدارات 

هو نظام المستخدم النظام الرئيسي و وجيا المعلومات ضمن معايير معينة باإلضافة إلى تطوير وتطبيق وفرض سياسات تكنولالمختلفة 

  . لتخطيط الموارد للمنشاة) أوراكل(

  
  الموارد البشريةإدارة 

  
إستقطاب على ة في توفير القوى العاملة والمؤھلة من الداخل والخارج مع التركيز البشرية مساھمة رئيستساھم إدارة الموارد 

خطت الشركة وقد العناصر الوطنية وتأھيلھا بما يخدم مصلحة الشركة وتأمين ماتحتاجه الشركة ومصانعھا من إداريين وفنيين 

مما أھل الشركة % ٣٦ت نسبة السعودة الى أكثر من خطوات واسعه بقيامھا بسعودة الكثير من الوظائف الفنية واالدارية حيث وصل

برامج ودورات تدريبية لتأھيل وتدريب الموظفين السعوديين  وتوفر الشركة " نطاقات " في برنامجالى الوصول للنطاق الممتاز 

امت الشركة بالتعاقد مع قكما لتھيأتھم لالنخراط في العمل من خالل ھذه الدورات وكذلك برامج التدريب على رأس العمل المستجدين 

  .كبرى الشركات االستشارية لتطوير أنظمة الموارد البشرية بالشركة 
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  مجلس إدارة الشركة
  

  

   تكوين المجلس وتصنيف أعضائه  
  

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

 .الحوكمة  نفصالن وذلك وفقاً ممارساتللمجموعة م
  

  أعضاء مجلس إدارة مسك  
  

   اآلخرىيبين الجدول التالي قائمة بأسماء األعضاء ، وتصنيفھم ، وعضويتھم في مجالس اإلدارة في الشركات 

  تصنيف العضوية  عضوية مجالس اإلدارة األخرى  االســـــم  م

١  
  محمد النملةبن عبدالعزيز 

  رئيس مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية

  ,الشركة السعودية للصناعات المتطورة 
  )مقفله ( شركة توزيع الغاز الطبيعي 

  )مقفله ( شركة العبيكان للزجاج 
  )مقفلة (  شركة مجموعة العزل الخليجية

  غير تنفيذي
  

٢  
  وليد البيطاربن عبدالرؤوف 

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة 
  الترشيحات والمكافآت

  غازي شاكرالحسن شركة 
  )مقفلة (  شركة مجموعة العزل الخليجية

  )مقفلة (  شركة تبريد المناطق
  شركة مياه المنھل

  غير تنفيذي
  

٣  
  النملةمحمد بن سليمان 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو 
  لجنة الترشيحات والمكافآت

  
  اليوجد
  

  
  غير تنفيذي

  

٤  
  جواد السقابن طارق 

  عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة
  شركة أجيج المالية

  صندوق مورقن ستانلي السعودي
  مستقل

٥  
  عبدهللا الحمدانبن سليمان 

  عضو مجلس اإلدارة
  لجنة الترشيحات والمكافآتورئيس 

  التعاوني الشركة األھلية للتأمين
  المالية ةشركة الھولنديال

  )البحرين (  بنك الخليج الدولي

  مستقل
  

٦  
  ابراھيم القنيبطبن يحيى 

  عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة
  مستقل  اليوجد

٧  
  عبدالرحمن العبيكانبن عبدهللا 

  اللجنة التنفيذيةعضو مجلس اإلدارة وعضو 

  مجموعة العبيكان لالستثمار
  شركة الدرع العربي للتأمين

  الشركة المتقدمة للبتروكيماويات

  مستقل
  

٨  
  عبدالرحمن القويزبن زيد 

عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة وعضو 
  لجنة الترشيحات والمكافآت

  مستقل  اليوجد

٩  

  
  صالح االزوريبن سعد 

وعضو لجنة الترشيحات عضو مجلس اإلدارة 
  والمكافآت

  مستقل  الشركة السعودية للطباعة والتغليف
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  إجتماعات مجلس اإلدارة: 
 

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

االجتماع   االســـــم  م
  االول

االجتماع 
  الثاني

االجتماع 
  الثالث

االجتماع 
  الرابع

االجتماع 
  الخامس

  االجمالي

  ٥          عبدالعزيز بن محمد النملة  ١
  ٤     عبدالرؤوف بن وليد البيطار  ٢
  ٤     يحيى بن ابراھيم القنيبط  ٣
  ٢     سليمان بن عبدهللا الحمدان  ٤
  ٥     سليمان بن محمد النملة  ٥
  ٤      طارق بن جواد السقا  ٦
  ٤      عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان  ٧
  ٥      زيد بن عبدالرحمن القويز  ٨
  ــــ ــــ استقال   صالح بن محمد السويلم  ٩
  ــــ   عضو جديد  ــــــــــــ  سعد بن صالح االزوري  ١٠

  

 ) (   الحضور أصالة           ) ( االجتماع الرابع          الحضور وكالة ):انتخاب عضو مجلس (,  
  

 د السويلم صا/ بدالً عن العضو السابق االستاذري سعد بن صالح االزو/ تم تعيين االستاذ ن محم اريخ لح ب م ١٥/٨/٢٠١١بت
   .للموافقه عليه القادم  العامة في إجتماع الجمعية وسوف يتم عرض تعيينه

  

 قرارات مجلس االدارة: 
 

  .أي قرارات مھمة خارجه عن النطاق االعتيادي لتسيير االعمال في الشركة  ٢٠١١لم يتخذ مجلس ادارة الشركة خالل العام المالي 
  

  الئحة الحوكمة:  
  

ة الشركات االلزاميه واالحكام تقوم الشركة بتطبيق  واردة في الئحة حوكم اريخ االسترشادية ال ة بت ة السوق المالي الصادرة من ھيئ
ارة و،  م١٢/١١/٢٠٠٦ھـ الموافق ٢١/١٠/١٤٢٧ بما يتوافق مع النظام األساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من وزارة التج

ة  االجراءات المتعلق زام ب وق المساھمين وااللت ايير السيما فيما يتعلق بحق ى بتطبيق مع أكمل وجه باستثناء االفصاح والشفافيه عل
  .تقوم الشركة بإكمال دراستھا ليتم إعتمادھا وتطبيقھا في الدورة القادمة للمجلس الماده الوارده أدناه والتي س

  
  أسباب عدم التطبيق نص المادة  المادة

  
  )ب ( السادسه الفقرة 

ھل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند 
إختيار أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة ھي طريقة 

  التراكميالتصويت 

اليتضمن النظام األساسي للشركة طريقة التصويت 
  ,التراكمي 

  
ة  ات ھيئ ا يتماشى مع متطلب ة بم ام للحوكم ةسوق المالالھذا وقد قامت الشركة باصدار نظ ي  ي ه ف اً ألفضل الممارسات المتبع ووفق

ا الرا ي إجتماعھ ة للمساھمين ف ة العام ل الجمعي وائح حوكمة الشركات وتم اعتمادھا من قب داد مجموعه من الل ى اع ع باالضافه ال ب
  .التنظيمية والسياسات التي تعزز تطبيق ھذه الحوكمة 
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  ٢٠١١ملكية كبار المساھمين في الشركة خالل العام 
  

 

 

 

 

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

   نھاية العام  بداية العام  
  صافي التغيير

  
  ادوات الدين  عدد االسھم   ادوات الدين  عدد االسھم   االســـــم  نسبة التغيير

 ـــــ ـــــ  ـــــ ١٠,٦٤٠,٠٠٠ـــــ ١٠,٦٤٠,٠٠٠  عبدالعزيز محمد النملة
 %٥٢,١ ٢,٠٨٥,٠٠٠ ـــــ  ١,٩١٦,٢٥٠  ٤,٠٠١,٢٥٠ عبدالرؤوف بن وليد البيطار
 ـــــ ـــــ ـــــ  ١٢٧٧ـــــ ١٢٧٧  سليمان عبدهللا الحمدان
 ـــــ ـــــ ـــــ  ١٢٥٠ـــــ ١٢٥٠  يحيى ابراھيم القنيبط
 ـــــ ـــــ ـــــ ٥٧٠,٠٠٠ـــــ ٥٧٠,٠٠٠  سليمان محمد النملة
 ـــــ ـــــ ـــــ١٢٥٠ـــــ ١٢٥٠  طارق جواد السقا

 ـــــ ـــــ ـــــ  ٢٠٠٠ـــــ  ٢٠٠٠  عبدهللا عبدالرحمن العبيكان
 ـــــ ـــــ ـــــ  ١٠٠٠ ـــــ  ١٠٠٠  عبدالرحمن القويززيد 

  %١٠٠  ١٠٠٠  ـــــ  ١٠٠٠  ـــــ  ٠٠  سعد صالح االزوري

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

نسبة  صافي التغيير  نھاية العام  بداية العام  
  ادوات الدين  عدد االسھم   ادوات الدين عدد االسھم   االســـــم  التغيير

  ـــــ  ــــــ    ٢٠,٠٠٠    ٢٠,٠٠٠ عبدالعزيز بن عبدهللا الدعيلج
      يــوجــــدال   أيمن أنيس يوسف

      ال يــوجــــد  رياض بن علي الغامدي
      ال يــوجــــد  عبدالكريم يوسف مسعد

      ال يــوجــــد  محمد العقيلعبدالعزيز بن 

  االســـــم
عدد االسھم 
  بداية العام

نسبة الملكية 
  بداية العام

نسبة التغيير 
  خالل العام

  عدد االسھم
  نھاية العام

نسبة الملكية 
  نھاية العام

  % ٢٦,٦ ١٠,٦٤٠,٠٠٠  ـــــ  % ٢٦,٦ ١٠,٦٤٠,٠٠٠  عبدالعزيز محمد النملة
  % ٥,٠٠  ١,٩٩٩,٩٩١  %٦٧,٤٩  % ١٥,٣٨  ٦,١٥١,٦٦٥  محمد علي السويلم

  % ٤,٧٩  ١,٩١٥,٠٠٠  % ٥٢,١٣   %١٠,٠٠   ٤,٠٠٠,٠٠٠  لماء اسماعيل ابو خضرا
  % ٧,٨٣  ٣,١٣٠,٠٠٠  % ٦,٨٥  %  ٨,٤٠  ٣,٣٦٠,٠٠٠  منصور عبدالعزيز كعكي
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 ار س االدارة وكب اء مجل اب أعض أة وأتع ذيين  مكاف ة ( التنفي ذي ) خمس رئيس التنفي يھم ال ا ف بم

  : المدير المالي و

  البيـــــــــــان
أعضاء مجلس اإلدارة غير 

  المستقلين/التنفيذيين

قائمة بمجموع ماحصل عليه خمسة 
من كبار التنفيذيين بما فيھم الرئيس 

  التنفيذي والمدير المالي
  ٤,١٢٢,٠٠٠  -  الراواتب

  ١,٢٣٢,٠٠٠  ٣٠٢,٠٠٠  البدالت

  -  -  المكافآت الدورية السنوية

  -  -  الخطط التحفيزية

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى تدفع 
  بشكل شھري أو سنوي

-  -  

  ٥,٣٥٤,٠٠٠  ٣٠٢,٠٠٠  المجموع

 
  تم م ي اح فل ق أي ارب دم تحقي آةنظراً لع الي  صرف أي مكاف ام الم ام  ٢٠١١سنوية ألعضاء مجلس اإلدارة للع وللع

 . الثاني على التوالي
  
 

   
   ):مسك  لمجموعة ( الشركات التابعة

  

 
  
  
 
  
  

  نشاطھا الرئيس  اســـــــم الشركـــــة
الدولة المحل الرئيس 

  لعملياتھا
الدولة محل 
  تأسيسھا

شركة الشرق االوسط للكابالت 
  المتخصصة ـ مسك االردن 

MESC – Jordan 

انتاج الكابالت ذات الجھد المنخفض 
  والخطوط المعلقه

  االردن  االردن/ عمان 

شركة المسك لكابالت الجھد 
المتوسط والعالي

انتاج الكابالت ذات الجھد المنخفض 
  والمتوسط والعالي

  االردن  االردن/ عمان 

  شركة مسك ــ رأس الخيمة
MESC – RAK 

المعلومات النتاج كابالت التحكم ونقل 
 والطاقة ذات الجھد المنخفض

  االمارات  االمارات/رأس الخيمة 

 مصنع كابالت الشارقة
SCF  

  النتاج االسالك الكھربائية والمرنه
  االمارات  االمارات/ الشارقة 
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  اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 
  

  :اللجنة التنفيذية
  

ة المھندس: أعضاء ھم ثالثةاللجنة التنفيذية من  تتألف دالمھندس و عبدالعزيز محمد النمل دالرؤوف ولي عبدهللا األستاذ البيطار و عب
  :، وتقوم اللجنة بالمھام التاليه  عبدالرحمن العبيكان

  ة  االستراتيجياتالخطط ومراجعة ع التوصيات المناسبة لمجلس , المعدة من اإلدارة التنفيذية للشركة وشركاتھا التابع ورف
 .اإلدارة

 ية تھدف إلى تحقيق أھداف الشركةالتأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد تم ترجمتھا إلى تصرفات وأعمال فعل .  
  مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من األدارة التنفيذية.  

  
  :لھذه اإلجتماعاتم ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء ٢٠١١إجتماعات خالل العام )   ٥  (اللجنة التنفيذية  تعقد

  الحضور اتجلسعدد   المنصب  إسم العضو

  ٥  رئيس اللجنة  عبدالعزيز محمــد النملة

  ٥  عضو  عبدالرؤوف وليد البيطـار

  ٥  عضو  عبدهللا عبدالرحمن العبيكان

  
  :لجنة المراجعة

 

ة(األستاذ يحيى ابراھيم القنيبط :تتألف لجنة المراجعة من أربعة أعضاء ھم يس اللجن ة واألستاذ )  رئ د النمل والمھندس سليمان محم
  : ھام التاليهوتقوم اللجنة بالمطارق جواد السقا واألستاذ زيد عبدالرحمن القويز ، 

 ي االشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة، من اجل التح ات الت ال والمھم ذ االعم ا في تنفي قق من مدى فاعليتھ
 .حددھا لھا مجلس االدارة 

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيھا وتوصياتھا في شأنه. 
 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيھا. 
 د من التوصية لمجلس االدا التعيين التأك د التوصية ب ابھم، ويراعى عن د اتع رة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلھم وتحدي

 .استقالليتھم
  ال امھم بأعم اء قي ا أثن ون بھ ي يكلف ة الت ال المراجع متابعة اعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق اعم

 .المراجعة
  القانوني وابداء ملحوظاتھا عليھادراسة خطة المراجعة مع المحاسب. 
 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنھا. 
 دراسة القوائم المالية االولية والسنوية قبل عرضھا على مجلس االدارة وابداء الرأي والتوصية في شانھا. 
  والتوصية لمجلس االدارة في شأنھادراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي. 

 
  : م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لھذه اإلجتماعات٢٠١١خالل العام  إجتماع)    ٩  (عقدت لجنة المراجعة 

  

  عدد جلسات الحضور  المنصب  إسم العضو

  ٩  رئيس اللجنة  يحيى ابراھيــم القنيبـط

  ٩  عضو  سليمان محمـــد النملـة

  ٦  عضو  السـقاطارق جــــواد 

  ٨  عضو  زيد عبدالرحمن القويز 
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  نتائج المراجعة السنوية لفعالية إجراءات الرقابة الداخلية بالشركة:  

 لجنة وتقوم المخاطر تقييم نظام على مبنية مراجعة خطة بتطبيق وتقوم مستمرة مراجعة عمليات بالشركة الداخلية المراجعة إدارة تنفذ
ة على اشتمالھا من التأكد بعد الخطة تنفيذ باعتماد المراجعة رامج كاف ي الب ود الت ا أو دراستھا ت د تقييمھ ا مدى من والتأك ع توافقھ  م
ة من للتحقق باإلضافة الداخلية والتدقيق الضبط أنظمة ام فعالي ة نظ ة الرقاب ي الداخلي ة ف ويم الشركة أصول حماي اطر وتق ل، مخ  العم
ً  إليھا المشار المراجعة عمليات تظھر ولم المراجعة للجنة دورية تقارير بتقديم الداخلية المراجعة إدارة وتقوم ا ضعفا ؤثرا أو جوھري  م
ة الخارجي الحسابات مراقب يقوم كما انه يسير بشكل سليم، واظھرت  الشركة لدى الرقابة الداخلية نظام في ويم بعملي ذا تق ام لھ  النظ

ة لجنة وتقوم للشركة، الختامية المالية للبيانات مراجعته مھمة ضمن ة المراجع ي صالحيتھا بمزاول اتم مناقشة ف  من هإلي التوصل م
د مالحظات ل من التصحيحية اإلجراءات وضع من والتأك ة اإلدارات قب ة والخطة المعني ة الزمني  التصويبية اإلجراءات لعمل الالزم
  .الخطوات تلك ومتابعة

  
  :الترشيحات والمكافآتلجنة 

 
دان  األستاذ :من أربعة اعضاء ھم الترشيحات والمكافآتتتكون لجنة  دهللا الحم ة(سليمان عب يس اللجن د المھندس و) رئ سليمان محم

  : تقوم اللجنة بالمھام التالية، وزيد عبدالرحمن القويز  األستاذعبدالرؤوف وليد البيطار والمھندس النملة و
  

 اة عدم ترشيح اي شخص التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفق اً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراع
 .سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف واالمانة

  درات والمؤھالت داد وصف للق المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة واع
 .الوقت الذي يلزم ان يخصصه العضو العمال مجلس االدارةالمطلوبة لعضوية مجلس االدارة، بما في ذلك تحديد 

 مراجعة ھيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤھا. 
 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة، واقتراح معالجتھا بما يتفق مع مصلحة الشركة. 
 تق تقاللية االعضاء المس ن اس د بشكل سنوي م غل عضوية التأك ان العضو يش ارض مصالح اذا ك ود أي تع دم وج لين، وع

 .مجلس ادارة شركة أخرى
  ك السياسات د وضع تل ذيين، ويراعى عن ار التنفي ات اعضاء مجلس االدارة وكب وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكآف

  .استخدام معايير ترتبط باألداء
  

  اه حضور االعضاء لھذه اإلجتماعاتم ويوضح الجدول أدن٢٠١١ل عام خال إجتماعات)   ٢  (عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت 
  

  الحضور اتجلسعدد   المنصب  إسم العضو

  ٢  رئيس اللجنة  سليمان عبدهللا الحمــدان

  ٢  عضو  سليمان محمـــد النملـة

  ١  عضو  عبدالرؤوف وليـد البيطار

  ١  عضو  زيد عبدالرحمن القويز

  ٢  عضو  سعد بن صالح االزوري* 

 
  بدالً عن العضو زيد بن عبدالرحمن القويز م ١٦/١٠/٢٠١١بتاريخ االزوري صالح تم تعيين العضو سعد. 
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  التوزيع الجغرافي:  
  

ـالل الشـركة األم : وفيما يلي جدول يظھر التقسيم الجغرافي لنشاطـات الشركـة بين كل مـن " مسك"المملكة العربية السعودية من خـ
ابالت  مسـكال، والمملكـة األردنية الھاشمية مـن خـالل كـل من شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مسك ــ االردن  وشركة  لك

  .رأس الخيمة  -واالمـارات العـربية المتحدة من خالل مصنع الشارقة للكابالت ومصنع مسك الجھد  المتوسط والعالي 

 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المملكة العربية  
  السعودية

  اإلجمالي  االستبعادات  االمارات  األردن

  )مراجعة ( ٢٠١١ديسمبر  ٣١
            

  مبيعات
  

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

  اجمالي الربح
  

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

  صافي الخسارة
  

)١٢٠,١٣٦,١٤٣( ١٠٤,٧٧١,١١٩ )٧,٨٨٤,٩٩١( )٩٦,٨٨٦,١٢٩()١٢٠,١٣٦,١٤٢( 

  اجمالي الموجودات
  

١,٣٨٢,٢٩٨,٧٥١)٣٨٢,٢٧٨,٣٥٧( ٢٧٠,٩٢٧,٨٩٩ ٥٧٥,٨٩٦,١١٢ ٩١٧,٧٥٣,٠٩٧ 

  اجمالي المطلوبات
  

١,١٠٣,٣٨٥,٠١٣ )٨١,٨٤٦,٥٧٨( ٩٦,٠٢٦,٤٣٩ ٤١٣,٩٥٩,٠١٢ ٦٧٥,٢٤٦,١٤٠ 

 )مراجعة ( ٢٠١٠ ديسمبر ٣١  
  

          

  مبيعات
  

١,٠٢٩,٢٤٩,٩٦٧ )١٠٦,٨١٦,٢٥٠(  ٤٩,٢١٤,١٧١  ٥٠٢,٥٥٤,٥٥٨  ٥٨٤,٢٩٧,٤٨٨  

  اجمالي الربح
  

١١٤,٨٦٠,٢٠٥    ٥,١٥٧,٠٨٢ ١١,٨٠١,٨٣٣  ٩٧,٩٠١,٢٩٠  

  خسارةصافي ال
  

)٩٤,٩٤٨,٣٦٥(  ٩٥,١٢٤,٦٨٩  )٨,٣٩٢,٥٩٧(  )٨٦,٧٣٢,٠٩٢(  )٩٤,٩٤٨,٣٦٥(  

  اجمالي الموجودات
  

١,٤١٧,٢٨٧,٣١٢ )٤٣٨,٨٠٩,٣١١(  ٢٠٥,٤٦٠,٥٥٥  ٦٩٠,١٩٧,٤٤٢  ٩٦٠,٤٣٨,٦٢٦  

  اجمالي المطلوبات
  

٩٨٠,٨٠٨,٤٠٤ )١١٩,٤٢٢,٥٧١(  ٤٣,٦٥٢,٨١٢  ٤٦٣,٣١٢,٨٥٦  ٥٩٣,٢٦٥,٣٠٧  
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 األداء المالي:  

 ‐ :عما يلي م٣١/١٢/٢٠١١اسفرت النتائج المالية المدققة للسنة المنتھية في   

  وذلك بارتفاع قدره   مليون لایر للعام السابق ٩٤,٩ خسارة قدرھامليون لایر مقابل صافي  ١٢٠,١بلغ صافي الخسارة
٢٦,٦%   

  السابقلایر للعام   ٢,٣٧لایر مقابل  ٣,٠٠بلغت خسارة السھم ,   

  ١٦,٨مليون لایر للعام السابق وذلك بانخفاض قدره  ١١٤,٩مليون لایر مقابل  ٩٥,٦بلغ إجمالي الربح %   

 مليون لایر للعام السابق ٥,٧ربح قدره مليون لایر مقابل  ٢٠,٤ ةالتشغيليالخسارة  تبلغ,   

 تدني إلى السابق العام المحققة فيالتشغيليه باألرباح  مقارنةالحالي  العام خاللالتشغيلية  الخسائر تكُبد في سببال يعود 
ً كابالت الطاقة والمتعلقة  العام فترات معظم في الربحية ھوامش بسبب المنافسة الشديدة بين مصنعي الكابالت وخصوصا

مقارنة بالعام وھذا ھو السبب الرئيسي لزيادة صافي الخسائر لھذا العام  ,بإنتاج الشركة في شركاتھا التابعة في األردن
 الشركة دفاتر في الموجودة الشھرة رصيد كامل شطبالسابق باإلضافة إلى االنخفاض في قيمة الشھرة والناتجة عن 

 . األردنــ  مسك شركة في باستثمارھا رئيسي بشكل والمتعلق) ٢٠١٠ عام خالل مليون ٧٧( لایر مليون ٧٠,٥ والبالغ  

 ديسمبر ٣١السنة المالية المنتھية في 

  )بماليين الرياالت السعودية(  م٢٠١١  م٢٠١٠  م٢٠٠٩ م٢٠٠٨ م٢٠٠٧

  أداء العمليات 

 إجمالي المبيعات  ١,١٣٩,٤  ١,٠٢٩,٢ ١٠٣٣,٩ ١٣٠٨,٤ ١١٠٣,٢

 تكلفة المبيعات )١,٠٤٣,٨( )٩١٤,٤(  )٨٥٦,١(  )١٠١٧,٦( )٨٣١,٩(

 مجمل األرباح  ٩٥,٦  ١١٤,٩ ١٧٧,٨ ٢٩٠,٧ ٢٧١,٣

 أرباح تشغيلية )٢٠,٤(  ٥,٧  ١١٦,٣  ٢١١,٨ ٢١٠,٩

٥٣,٣  ٦٣,٨ ١٨٥,٣  
قبل الزكاة وضريبة الدخل  )الخسارة (  الدخل )١٦٠,٨( )١١٩,٤(

 األجنبي و حصة االقلية

 )الخسارة (  صافي الدخل )١٢٠,١( )٩٤,٩(  ٥١,٣  ٨٨,٤ ١٥٠,١

  المركز المالي 

 إجمالي الموجودات  ١,٣٨٢,٣ ١٤١٧,٣ ١٧١٠ ١٦١٥,١ ١٢٤٥,٥

 إجمالي المطلوبات  ١,١٠٣,٤ ٩٨٠,٨ ١٠٧٤,٨ ١٠١٣,٠ ٦٧٥,٢

 رأس المال العامل 

 مجموع القروض  ٨٩٥,٩ ٨٠٩,٢ ٧٨٠,١ ٨٣٦,٢ ٤٦٩,٧

 حقوق المساھمين  ٢٤٢,٥ ٣٦٧,٢ ٥٠٤,٣ ٥٠٦,٥ ٤٣٤,٥

  المؤشرات الرئيسية 

 العائد على حقوق المساھمين %٤٩,٥- % ٢٥,٩ -  % ١٠,٢  % ١٧,٥  % ٣٤,٥

 العائد على األصول %٨,٧- % ٦,٧ -  % ٣,٠  % ٥,٥  % ١٢,١

 مجمل ھامش الربح %٨,٤ %١١,٢  %١٧,٢  % ٢٢,٢  % ٢٤,٦

 صافي ھامش الربح %١٠,٥٤- % ٩,٢٣ -  %٤,٩٦  % ٦,٧٦  % ١٣,٦١

 )مرة(معدل التداول   ٠,٨٦ ٠,٨١  ١,٠٤   ٠,٩٣   ١,٣٣

 األصولإجمالي المطلوبات إلى إجمالي  %٧٩,٨ % ٦٩,٢  %٦٢,٩  % ٦٢,٧  % ٥٤,٢١

 معدل نمو اإليرادات %١٠,٧ % ٠,٥ - % ٢١,٠ -  % ١٨,٦  % ٧٠,٢
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 قروض الشركة:  
  
 قروض قصيرة االجل ومرابحة - ١

 قروض قصيرة االجل
 بالرياالت السعودية

٢٠٠٩ ٢٠١٠ ٢٠١١ 
   

  ١٠٦,٣٩٥,٦٨٣  ١١٢,٠٦٠,٥٤٨  ١٠,٦٤٦,٥٣٦  بنك المال األردني
  ٨٧,٦٠٥,٨٦٥  ٣٧٥,٤٤٥  -  بنك االتحاد للتمويل واالستثمار

  ــ  ــ  -  البنك االردني الكويتي
 ٧٥,٦١٠,٥٠٥ ٣٤,٠٢٣,٤٦٩ ٤,٤٥٧,٦٦٦  بنك االردن
 ٥٥,١٤٠,٥٩٤ ٥١,٣٤٥,٥٥٨ ١٢٦,٣٦٨,١٥٩  بنك اإلسكان

  ــ  ٣٥,٧١٠,٢٠١  ٣٧,٥٢٧,١٣٤  البنك التجاري األردني
  ــ  ٤,٧٩٠,٣٣٢  ٥,٨٥٩,٨٠٧  بنك االمارات دبي الوطني

  ٣٢٤,٧٥٢,٦٤٦  ٢٣٨,٣٠٥,٥٥٣  ١٨٤,٨٥٩,٣٠٢  قصيرة األجلإجمالي القروض 
        مرابحات قصيرة االجل

  ــ  ٩٤,٩١٥,٦٠٤  ٩٧,٦٩٠,٢٠٧  الراجحي مصرف
  ٣٥,٠٠٠,٠٠٠  ٦٦,٠٤٢,٩٦٧  ٩٩,٠٨٩,٤٣٢  البنك السعودي الھولندي

  ٢٩,٠٠٠,٠٠٠  ٤١,٧٤٨,٤٣٦  ٤٩,٧٠٠,٩٢٠  بنك الرياض
  ــ  ٢٥,٠٠٠,٠٠٠  ٣٣,٠٩٧,٦٥٣  البنك السعودي الفرنسي

  ٥٠,٠٠٠,٠٠٠  ٤٥,١٤٠,٣٥٢  ٦,٧٠٠,٨٤٨  بي ان بي باريبا
  ٢٠,٠٠٠,٠٠٠  ٢٢,٨٤٠,٧٥٠  ٥٣,٦٩٣,١٨٨  البنك العربي الوطني

  ٧٨,٠٠٠,٠٠٠  ١٠٨,٥٠٣,١٨٢  ١١٤,٠٥١,٢٢٠  البنك السعودي البريطاني
  ٢١٢,٠٠٠,٠٠٠  ٤٠٤,١٩١,٢٩١  ٤٥٤,٠٢٣,٤٦٨  إجمالي المرابحات قصيرة األجل

        
  ٥٣٦,٧٥٢,٦٤٦  ٦٤٢,٤٩٦,٨٤٤  ٦٣٨,٨٨٢,٧٧٠  إجمالي القروض والمرابحات قصيرة األجل

  

م ) مرابحات ( أبرمت الشركة إتفاقيات تمويل مشتريات  ة عن الشركة ث وم بشراء سلع نياب مع بنوك تجارية محلية مختلفة والتي تق

دود  ا للشركة بموجب ح د بيعھ رة تعي دھا األقصى لفت ي يصل ح ة والت ة مقدم ل الشركة   ١٢ائتماني ن قب اريخ الشراء م ن ت شھر م

   . مل بسندات ألمر موقعة حسب األصولالمرابحات قصيرة األجل مضمونة بالكا

ة  ين لمؤشرات االستفادة المالي ى تتضمن اتفاقيات القروض تعھدات بضرورة المحافظة على مستوى مع الي القروض إل ونسبة إجم

ة  ة من حقوق الملكي ذمم المدين د االقصى لل ى لصافي االصول الملموسة والح ة والحد االدن ى حقوق الملكي دين ال الي ال ونسبة اجم

ة الشھرة بشكل  ٢٠١١ديسمبر  ٣١التزمت بھا الشركة كما في  وقداالطراف ذات العالقة  بإستثناء البعض وذلك نتيجة تخفيض قيم

  . ويحق للبنك ان يطالب الشركة بسداد القرض في حال عدم التقيد باحد الشروط المالية أساسي

ى شكل قروض ومرابحات وتسھيالت  ١٩٩لدى الشركة تسھيالت بنكية غير مستغلة بمبلغ  ة عل ة محلي وك تجاري مليون لایر من بن

  .ر السائدة من وقت آلخر عموالت مختلفة وفقا لالسعا/ تخضع ھذه التسھيالت لھامش   ,بنكية اخــرى

ة ركة التابع ل للش يرة االج روض قص ا  مضمونة ان الق ن قبلھ وك  م ع البن ة م روط االتفاقي ا لش ك وفق ذه  ,وذل ى ھ م الحصول عل ت

  . ت االئتمانية لتمويل اعمالھاالتسھيال
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  قروض طويلة االجل ومرابحة    -٢

  
   وباالتفاق مع البنوك بتحويل جزء من  ٢٠١١األردن  خالل عام  –قامت شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مسك   أ ــ

  سنوات من ضمنھا فترة سماح لسنة واحدة ٥القروض قصيرة األجل إلى قروض طويلة األجل تسدد على أقساط شھرية لمدة 
  :كما يلي     

  

  لبنكا

  ٢٠١١أقساط القرض 

  المدفوع خالل السنة  القرضأصل 
الرصيد المتبقي كما في 

٣١/١٢/٢٠١١  

  لایر  ريـال  ريـال

  ٥٥,٢٥٠,٧٨٠  -  ٥٥,٢٥٠,٧٨٠  األردني الكويتيالبنك 

  ١٤٥,٩٤٥,٣١٤  -  ١٤٥,٩٤٥,٣١٤  المال األردنيبنك 

  ٢٠١,١٩٦,٠٩٤  -  ٢٠١,١٩٦,٠٩٤  المجموع

  

  إن اإلقساط المستحقة خالل سنة من تاريخ قائمة المركز المالي يتم إظھارھا ضمن المطلوبات المتداولة.  

  

دات ھو القرض طويل االجل  جزء من ب ــ  ات وآالت ومع ة الصناعية السعودي بضمان رھن ممتلك دم من صندوق التنمي قرض مق

ى اقساط نصف شركة ال ي يسدد القرض عل ا ف ع اآلخر  ١٥سنوية ويستحق آخرھ اير  ١٩الموافق (  ١٤٣٧ربي )   ٢٠١٦ين

 ً ة وسقفا بعض المؤشرات المالي ين ل ى مستوى مع  تتضمن اتفاقية القرض من ضمن ما تتضمنه تعھدات بضرورة المحافظة عل

وري ة المقرضة طلب سداد القرض بشكل ف زام  معينا للمصاريف الرأسمالية كما تنص على انه يحق للجھ ة عدم االلت في حال

  .بھذه التعھدات

  :جدول يوضح قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

  أصل القرض  
المدفوع حتى 

٣١/١٢/٢٠١١  

الرصيد المتبقي كما في 

٣١/١٢/٢٠١١  

  ٢,٠٠٠,٠٠٠  ٧,٦٠٠,٠٠٠  ٩,٦٠٠,٠٠٠  قرض التوسعة الخامسة

  ١٣,٥٠٠,٠٠٠  ١,٨٠٠,٠٠٠  ١٥,٣٠٠,٠٠٠  قرض التوسعة السادسة

  ٢٢,٤١٨,٠٠٠  ٥,٨٨٢,٠٠٠  ٢٨,٣٠٠,٠٠٠  بعةقرض التوسعة السا

  ١٧,٩٢٧,٠٠٠  -  ١٧,٩٢٧,٠٠٠  ثامنةقرض التوسعة ال

  ٥٥,٨٤٥,٠٠٠  ١٥,٢٨٢,٠٠٠  ٧١,١٢٧,٠٠٠  المجموع

  

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  
  ٢٠٢,٩٥٥,١٣٢  ١٢٢,٩٤٩,٩٣٠ ٢٠١,١٩٦,٠٩٧  )أ ( قروض من بنوك تجارية محلية 

 ٤٠,٣٥٣,٠٠٠ ٤٣,٧٥٢,٠٠٠ ٥٥,٨٤٥,٠٠٠  )ب ( قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 
  ٢٤٣,٣٠٨,١٣٢ ١٦٦,٧٠١,٩٣٠ ٢٥٧,٠٤١,٠٩٧ 

  )٧٤,٠٩٩,٢٢٣(  )٥٥,٤٠٤,٠٩٣(  )٢٦,٩٣٩,٦٥٨(  الجزء المتداول: ينزل 
  ١٦٩,٢٠٨,٩٠٩ ١١١,٢٩٧,٨٣٨ ٢٣٠,١٠١,٤٣٩ 
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  التعامالت مع أطراف ذوي العالقه:  

عضو ( عبدالرؤوف بن وليد البيطار : المھندس و) رئيس مجلس اإلدارة (  المھندس عبدالعزيز بن محمد النملة :  كل منيوجد لدى 
 : هكما ھو موضح أدنا) بيع وشراء(عالقات تعامل مع الشركة ) مجلس االدارة 

 طبيعة العالقه العضو ذو العالقه طبيعة العالقه اسم الشركة
 رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن محمد النمله شراء كابالت ألياف بصريةااللياف البصرية المحدودةشركة الشرق االوسط لكابالت

 رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن محمد النمله بيع الكابالت المتخصصه وسط لكابالت االلياف البصرية المحدودةاالشركة الشرق 

 شركة الشرق االوسط للقوالب والبالستيك المحدودة
شراء البالستيك الالزم 
 لصناعة الكابالت

 عضو مجلس االدارة عبدالرؤوف بن وليد البيطار

 عضو مجلس االدارة عبدالرؤوف بن وليد البيطار شراء مياه معدنية شركة مياه المنھل المحدودة

  

  

 

 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لھا وبيان أسبابھا   

  السبب  الوصف  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ٢٠١١  البيـــــــان

  ٤,١٧١,٢٦٨  ٤,٣٠٥,١٧٢  ٥,٤١٣,٨٢٢  الزكــاة

ما يتم سداده وفقا الحكام 
وقواعد فريضة الزكاة 

وتعليمات مصلحة الزكاة 
  والدخل في المملكة

  متطلب نظامي

  ١,٧١٩,٠٤٧  -  -  ضريبة الدخل األجنبية

مايتم سداده من قبل الشركات 
التابعة وفقاً لتعليمات مصلحة 
الضرائب في المملكة األردنية 

  الھاشمية

  متطلب نظامي

  ١,٣٧٧,٧٧٩  ١,٩٢٦,٦٨٢  ٢,٦٤٧,٦٨٤  التأمينات االجتماعية

مايتم سداده وفقا الحكام 
وقواعد المؤسسة العامة 
للتامينات االجتماعية في 

  المملكة

  متطلب نظامي

  ٤,٥٣٧,٦٧٦  ٢,٨٢٨,٧٥٧  ٣,٦٦٦,٢٦٤  الرسوم الجمركية

الحكومية تمثل الرسوم 
التكاليف المترتبة على الشركة 
مقابل تقديم الخدمات تجاريا 
ورسوم الرخصة والطيف 

  الترددي

  متطلب نظامي
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  سياسة الشركة في توزيع األرباح:   

إن توزيع أرباح االسھم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة الى الجمعية العامة بناًء على األرباح المحققة خالل العام 

  .باإلضافة الى دراسة وضع التدفقات النقدية وااللتزامات المستقبلية بما يحقق أھداف الشركة وتطلعات المساھمين فيھا 

  :يلي  ماكاسي للشركة على توزيع األرباح النظام األس من)  ٤١( المادة  صتن

 من األرباح الصافية لتكون إحتياطي نظامي % ١٠ب يتجن. 

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

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

  دم دما تق أة % ١٠يخصص بع اقي لمكاف ن الب اھمين أعضاء م ى المس ك عل د ذل اقي بع وزع الب مجلس اإلدارة وي

 .كحصة إضافية في األرباح 

 

  اإلفصاحات :  

در .١ ة  تأص وق المالي ة الس ة ھيئ درھا غرام ركة ق ى الش ة عل ة )  ١٠٠,٠٠٠( مالي ف  مائ ركة  لایرال م الش م تق اذ ل

ده  ه واح ي محفظ ا ف ادة راس مالھ ن زي ه ع ھم الناتج ور االس ع كس أن تجمي رار بش مون الق ذ مض ه بتنفي ي حين ف

اوز  دة التتج الل م ا خ ھم وبيعھ ة االس ع حمل ال )  ٣٠( لجمي ع رأس الم اريخ رف ن ت اً م ركة يوم ت الش د قام وق

  .ھذه الغرامة  قيمة سدادب

ا .٢ ات أو إتف د أي ترتيب ب أو اليوج ن أي رات ذيين ع ار التنفي د كب ركة أو أح س ادارة الش اء مجل د أعض ه أح ازل بموجب ق تن

 .تعويض 

  يين خالل السنه المالية االخيرة لم تبلغ الشركة عن أي تغيير في حقوق المساھمين عدا اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذ .٣

 .في االرباح  هكة عن حقوقاليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساھمي الشر .٤

 .اليوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤھا لمصلحة موظفي الشركة  .٥
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  مجلس اإلدارةتوصيات 

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

  . م ٣١/١٢/٢٠١١المنتھية في على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية  الموافقة -١

 . م ٣١/١٢/٢٠١١المالية المنتھية في  للسنةعلى القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات  الموافقة -٢

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

ة  -٤ ل لجن ة الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قب وائم المالي ة الق ة ، لمراجع المراجع
 .والبيانات المالية وتحديد أتعابهم ٢٠١١للعام المالي 

ين اال -٥ رار تعي تاذاق الح االزوري/ س ن ص عد ب اً  س ركة خلف تاذعضواً لمجلس إدارة الش ويلم/ لالس د الس ن محم الح ب  ص
 .م٠٣/٠٧/٢٠١٣م، لبقية الدورة الحالية للمجلس التي تنتھي في ١٥/٠٨/٢٠١١اعتباراً من 

  .لموافقه على تعامالت أطراف ذات العالقه ا -٦

  تأكيدات مجلس اإلدارة
  

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

  
  

  الخــاتمــة                                            
 

ك ادم الحرمين الشريفين المل ة خ ه لحكوم ديره وامتنان ده  ويسجل مجلس اإلدارة تق ي عھ دالعزيز آل سعود و ول ن عب دهللا ب عب
وطن وإلوالالمحدود على دعمھم المستمر  األمين ذا ال ا يتوجه الم لقطاع الخاصتشجيع اقتصاد ھ دير جلس بالشكر، كم  والتق

  . وهللا ولي التوفيق ,للشركة الدائملموظفي الشركة ومساھميھا كافة إلخالصھم وتفانيھم ودعمھم 
  

  ,,والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته 
  

  مجلس اإلدارة                                                                                      




















































