QGó°UE’G Iô°ûf

 رﻳﺎﻻت ﻟﻠﺴﻬﻢ اﻟﻮاﺣﺪ ﻋﻦ ﻃﺮﻳﻖ إﺻﺪار أﺳﻬﻢ ﺣﻘﻮق أوﻟﻮﻳﺔ ﺗﻤﺜﻞ زﻳﺎدة١٠  ﺳﻬﻢ ﻋﺎدي ﺑﺴﻌﺮ ﻃﺮح ﻳﺒﻠﻎ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ﻃﺮح
 ﻗﺒﻞ اﻻﻛﺘﺘﺎب ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ٪٥٠  وﺑﻨﺴﺒﺔ زﻳﺎدة ﻗﺪرﻫﺎ، رﻳﺎل ﺳﻌﻮدي٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ﻓﻲ رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻗﺪرﻫﺎ
(ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺮق ا وﺳﻂ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )ﻣﺴﻚ
(م٢٠٠٧/٨/٤ ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤٢٨/٧/٢١ ق وﺗﺎرﻳﺦ/١٩٥ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮدﻳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ
(م١٩٩٢/١١/٤ ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤١٣/٥/١٠  وﺗﺎرﻳﺦ١٠١٠١٠٢٤٠٢ ﺑﺴﺠﻞ ﺗﺠﺎري رﻗﻢ
(م٢٠١٣/٩/١٢ ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤٣٤/١١/٦ م( إﻟﻰ٢٠١٣/٩/٣ ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤٣٤/١٠/٢٧ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب ا®وﻟﻰ ﻣﻦ
(م٢٠١٣/٩/١٧ ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤٣٤/١١/١١ م( إﻟﻰ٢٠١٣/٩/١٥ ﻫـ )اﻟﻤﻮاﻓﻖ١٤٣٤/١١/٩ ﻣﺮﺣﻠﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب اﻟﺜﺎﻧﻴﺔ ﻣﻦ
≈dEG ∂°ùe âdƒ– óbh .(Ω1992/11/4 ≥aGƒŸG) `g1413/5/10 ïjQÉJh 1010102402 ºbQ …QÉŒ πé°ùH IOhófi á«dhDƒ°ùe äGP ájOƒ©°S ácô°ûc ("ácô°ûdG" hCG "∂°ùe" `H É¡«dEG QÉ°ûjh) á°ü°üîàŸG äÓHÉµ∏d §°ShC’G ¥ô°ûdG ácô°T â°ù°SCÉJ
∫ÉjQ (¿ƒ«∏e øjô°ûYh áFÉªKÓK) 320^000^000 √Qób ∫Ée ¢SCGôH áªgÉ°ùe ájOƒ©°S ácô°T ≈dEG ácô°ûdG πjƒ– ¿ÓYEÉH »°VÉ≤dG (Ω2007/8/4 ≥aGƒŸG) `g1428/7/21 ïjQÉJh ¥/195 ºbQ …QGRƒdG QGô≤dG ÖLƒÃ ájOƒ©°S áªgÉ°ùe ácô°T
áFÉªKÓK) 320^000^000 øe IÉ≤Ñe ìÉHQCG á∏ª°SQ ≥jôW øY ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjR ” óbh .("º¡°SC’G"`H É¡d QÉ°ûj) º¡°ù∏d ájOƒ©°S ä’ÉjQ Iô°ûY (10) ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ,º¡°S (¿ƒ«∏e ÚKÓKh ÚæKG) 32^000^000 ≈dEG º°ù≤e
q …Oƒ©°S
.IójóL º¡°S (ÚjÓe á«fÉªK) 8^000^000 QGó°UEG ≥jôW øY ∂dPh (º¡°S 40^000^000) …Oƒ©°S ∫ÉjQ (¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG) 400^000^000 ≈`dEG (º¡°S 32^000^000) …Oƒ©°S ∫ÉjQ (¿ƒ«∏e øjô°ûYh
∂dPh ,…Oƒ©°S ∫ÉjQ (¿ƒ«∏e áFÉªà°S) 600^000^000 ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG) 400,000,000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH (Ω2012/4/18 ≥aGƒŸG) `g1433/5/26 ïjQÉàH ó≤©æŸG ¬YÉªàLG ‘ ácô°ûdG IQGOEG ¢ù∏› ≈°UhCG óbh
óªfi ˆGóÑY ‘ ácô°ûdG »ªgÉ°ùe QÉÑc πãªàjh .ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõH IQGOE’G ¢ù∏› á«°UƒJ ≈∏Y ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G â≤aGh ,(Ω2013/8/27 ≥aGƒŸG) `g1433/10/20 ïjQÉJ ‘h .áeRÓdG á«eÉ¶ædG äÉ≤aGƒŸG ≈∏Y ∫ƒ°ü◊G ó©H
.√òg QGó°UE’G Iô°ûf ïjQÉàH Éªc ∂dPh %6^4 áÑ°ùæH »µ©c õjõ©dGóÑY Qƒ°üæeh ,%7^5 áÑ°ùæH á°†HÉ≤dG á∏ªædG óªfi õjõ©dG óÑY áYƒª› ácô°Th ,%7^3 áÑ°ùæH á∏ªædG
ä’ÉjQ 10 ÉgQób á«ª°SG áª«≤H ("ìô£dG ô©°S") óMGƒdG º¡°ù∏d ∫ÉjQ (10) ≠∏Ñj ìôW ô©°ùH ("Iójó÷G º¡°SC’G" hCG "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG") ójóL º¡°S (20^000^000) ìôW ‘ ("ÜÉààc’G") ájƒdhC’G ¥ƒ≤M º¡°SCG ‘ ÜÉààc’G πãªàj
.…Oƒ©°S ∫ÉjQ (¿ƒ«∏e áFÉªà°S) 600^000^000 ≈dEG …Oƒ©°S ∫ÉjQ (¿ƒ«∏e áFÉª©HQCG) 400^000^000 øe ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ IOÉjõd ∂dPh ,ájOƒ©°S
ïjQÉàH ájOÉ©dG ÒZ áeÉ©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡æH Éªc ácô°ûdG »ªgÉ°ùe πé°ùH øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d ("ájƒdhCG ≥M"`H IOôØæeh "ájƒdhC’G ¥ƒ≤M"`H á©ªà› É¡«dEG QÉ°ûjh) ∫hGóà∏d á∏HÉb á«dÉe ¥GQhCÉc ájƒdhC’G ¥ƒ≤M QGó°UEG ºàj ±ƒ°S
Oó©H á«≤MC’G ïjQÉJ øe Úeƒj ∫ÓN øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ßaÉfi ‘ ¥ƒ≤◊G ∂∏J ´OƒJ ¿CG ≈∏Y ("ó«≤ŸG ºgÉ°ùŸG"`H øjOôØæeh "øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ("á«≤MC’G ïjQÉJ") (Ω2013/8/27 ≥aGƒŸG) `g1433/10/20
.ìô£dG ô©°ùH ∂dPh ,ójóL óMGh º¡°ùH ÜÉààc’G á«≤MCG ¬∏eÉ◊ ≥M πc »£©jh ,ácô°ûdG º¡°SCG øe º¡°S (2) πµd ≥M (1)
¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2013/9/3 ≥aGƒŸG) ` `g1434/10/27 AÉKÓãdG Ωƒj øe IÎØdG ∫ÓN ("¥ƒ°ùdG" hCG "∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ Qƒ¡ª÷Gh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ¿ÉµeEÉH ¿ƒµ«°Sh
.("∫hGóàdG IÎa") (Ω2013/9/12 ≥aGƒŸG) `g1434/11/6
:Éªgh Úà∏Môe ≈∏Y Iójó÷G º¡°SC’ÉH ÜÉààc’G ºà«°S
á°SQÉ‡ §≤a øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d É¡dÓN ìÉàjh ,("≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe") (Ω2013/9/12 ≥aGƒŸG) `g1434/11/6 ¢ù«ªÿG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2013/9/3 ≥aGƒŸG) `g1434/10/27 AÉKÓãdG Ωƒj CGóÑJ :≈dhC’G á∏MôŸG (CG)
ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY ÖLƒÃ á≤ëà°ùŸG Iójó÷G º¡°S’G øe Oó©H ÜÉààc’G ≈∏Y §≤a á≤aGƒŸG ºàJ ±ƒ°Sh á«©ª÷G OÉ≤©fG ó©H º¡¶aÉfi ‘ É¡YGójEG ” »àdG ájƒdhC’G ¥ƒ≤M OóY OhóM ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ‘ (É«FõL hCG É«∏c) ÜÉààc’ÉH º¡≤M
.ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ É¡dÓN Qƒ¡ª÷Gh øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùª∏d øµÁ »àdGh ,ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ IÎa ™e ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe øeGõàJh .∫hGóàdG IÎa ájÉ¡f óæY á¶ØëŸG ‘ IOƒLƒŸG
Ak Gƒ°S ájƒdh’G ¥ƒ≤M á∏ªM ™«ª÷ É¡dÓN íª°ùjh ,("á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe") (Ω2013/9/17 ≥aGƒŸG) `g1434/11/11 AÉKÓãdG Ωƒj ∫hGóJ ájÉ¡f ≈àM ôªà°ùJh ,(Ω2013/9/15 ≥aGƒŸG) `g1434/11/9 óMC’G Ωƒj CGóÑJ :á«fÉãdG á∏MôŸG (Ü)
√òg ‘ ájƒdhC’G ¥ƒ≤M ∫hGóJ øµÁ ’h .ÜÉààc’ÉH º¡≤M á°SQÉªÃ ("≥ëà°ùŸG ¢üî°ûdG"`H øjOôØæeh "Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TC’G"`H Ú©ªà› º¡«dEG QÉ°ûjh) ,∫hGóàdG IÎa ∫ÓN ájƒdhC’G ¥ƒ≤M AGô°ûH GƒeÉb ø‡ hCG øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG øe GƒfÉc
.á∏MôŸG
.√òg QGó°U’G Iô°ûf øe (∫)h (∑) äÉëØ°üdG ‘ áë°VƒŸG ("áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G") áª∏à°ùŸG äÉ¡÷G ´hôa øe ´ôa …CG iód á«fÉãdGh ≈dh’G Úà∏MôŸG Óc ‘ ÜÉààc’G äÉÑ∏W Ëó≤J ºàj
ÜÉààc’G ôjóe πÑb øe º¡JƒYO ºàj ±ƒ°S øjòdG ("ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG"`H º¡d QÉ°ûjh) »°ù°SDƒŸG ™HÉ£dG …hP øjôªãà°ùŸG øe OóY ≈∏Y ìô£J ±ƒ°ùa á«fÉãdGh ≈dh’G Úà∏MôŸG ‘ ("á«≤ÑàŸG º¡°SC’G") É¡«a ÜÉààc’G ºàj ⁄ º¡°SCG ≈≤ÑJ ∫ÉM ‘h
10:00 áYÉ°ùdG ≈àMh (Ω2013/9/22 ≥aGƒŸG) `g1434/11/16 óMC’G Ωƒj Ék MÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe Ak GóàHG ¢Vhô©dG √òg ∫ÉÑ≤à°SG ºà«°Sh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd AGô°T ¢VhôY Ëó≤àH ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG ∂∏J Ωƒ≤J ¿CG ≈∏Y ácô°ûdG ™e QhÉ°ûàdG ó©H
¢ü«°üîJ ºàj ¿CG ≈∏Y πbC’Éa πbC’G ºK ≈∏Y’G ¢Vô©dG äGP ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒª∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ¢ü«°üîJ ºà«°Sh .("»≤ÑàŸG ìô£dG") `H ìô£dG Gòg ≈dEG QÉ°ûjh .(Ω2013/9/23 ≥aGƒŸG) `g1434/11/17 ïjQÉàH ‹ÉàdG Ωƒ«dG øe Ék MÉÑ°U
™«H äÓ°üëàe »bÉH ´RƒJh ,ácô°û∏d á«≤ÑàŸG º¡°SC’G ìôW ô©°S ‹ÉªLEG ójó°ùJ ºàj ±ƒ°Sh .πãŸÉH É¡à∏eÉ©eh á«≤ÑàŸG º¡°SCÓd É¡àaÉ°VG ºà«°ùa ,º¡°SC’G Qƒ°ùµd áÑ°ùædÉH ÉeCG .¢Vô©dG ¢ùØf Ωó≤J »àdG ájQÉªãà°S’G äÉ°ù°SDƒŸG ≈∏Y Ö°SÉæàdÉH º¡°SC’G
.(Ω2013/10/1 ≥aGƒŸG) `g1434/11/25 √É°übCG óYƒe ‘ ¬≤ëà°ùj Ée Ö°ùM Ók c É¡«≤ëà°ùe ≈∏Y (ìô£dG ô©°S ió©àj ÉÃ) º¡°SC’G Qƒ°ùch á«≤ÑàŸG º¡°SC’G
±ƒ°S ÜÉààc’G á«∏ªY ∫ÉªàcG ó©Hh .("ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T -14" º°ùb ™LGQ) ÜÉààc’G ô©°ùH É¡FGô°ûH Ωƒ≤j ±ƒ°S …òdG á«£¨àdG ó¡©àŸ º¡°S’G √òg ¢ü«°üîJ ºàj ±ƒ°ùa ájQÉªãà°SE’G äÉ°ù°SDƒŸG πÑb øe IGÎ°ûe ÒZ º¡°SCG OƒLh ∫ÉM ‘h
AõL OGó°S -2 ,πLC’ ¢Vô≤dG π«¡°ùJ øe AõL OGó°S -1 ‘ ÜÉààc’G äÓ°üëàe ‘É°U ΩGóîà°SG ºà«°Sh .º¡°S (¿ƒ«∏e Úà°S) 60^000^000 ácô°ûdG º¡°SCG OóY ≠∏Ñ«°Sh …Oƒ©°S ∫ÉjQ (¿ƒ«∏e áFÉªà°S) 600^000^000 ácô°ûdG ∫Ée ¢SCGQ íÑ°üj
(Ω2013/9/29 ≥aGƒŸG) `g1434/11/23 √É°übCG óYƒe ‘ á«FÉ¡ædG ¢ü«°üîàdG á«∏ªY øY ¿ÓYE’G ºàj ±ƒ°Sh .("ÜÉààc’G äÓ°üëàe ΩGóîà°SG -9" º°ùb ™LGQ) ácô°û∏d áeÉY ¢VGôZC’ AõL ΩGóîà°SG -3 ,πeÉ©dG ∫ÉŸG ¢SCGQ äÓ«¡°ùJ øe
.("¢ü«°üîàdG – ÜÉààc’G äÉª«∏©Jh •hô°T" º°ùb ™LGQ) ("¢ü«°üîàdG ïjQÉJ")
ºgÉ°ùe πµd ≥ëjh ,óMGh äƒ°U ‘ ≥◊G ¬∏eÉ◊ º¡°S πc »£©jh .áªFÉ≤dG º¡°SCÓd Ék eÉ“ ájhÉ°ùeh πeÉµdÉH áª«≤dG áYƒaóe Iójó÷G º¡°SC’G ¿ƒµà°Sh .á«∏«°†ØJ ¥ƒ≤M ¬∏eÉ◊ º¡°S …CG ≈£©j ’h ,IóMGh áÄa øe ácô°ûdG º¡°SCG ™«ªL ¿EG
äGƒæ°ùdG øYh ÜÉààc’G AGóàHG òæe IÎØdG øY ácô°ûdG É¡æ∏©J ìÉHQCG ájCG Iójó÷G º¡°SC’G ≥ëà°ùà°Sh .É¡«a âjƒ°üàdGh ("áeÉ©dG á«©ª÷G") ÚªgÉ°ùª∏d áeÉ©dG á«©ª÷G äÉYÉªàLG Qƒ°†M º¡°S øjô°ûY (20) øY π≤j ’ Ée ∂∏Á ("ºgÉ°ùŸG")
.( "ìÉHQC’G ™jRƒJ-IôWÉîŸG πeGƒY" º°ùbh "ìÉHQC’G ™jRƒJ á°SÉ«°S" º°ùb ™LGQ) äóLh ¿EG É¡«∏J »àdG á«dÉŸG
»àdG IójDƒŸG äGóæà°ùŸG áaÉch √òg QGó°UE’G Iô°ûf ≈∏Y á≤aGƒŸG â“h ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G êGQOEGh ∫ƒÑb π«é°ùàd Ö∏£H ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«¡d ácô°ûdG âeó≤J óbh .∫hGóJ ‘ ácô°û∏d áªFÉ≤dG º¡°SC’G ∫hGóJ Ék «dÉM ºàj
É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùjo ±ƒ°Sh .("ÚÑààµª∏d áª¡e ïjQGƒJ" º°ùb ™LGQ) Iójó÷G º¡°SC’G ¢ü«°üîJ á«∏ªY øe AÉ¡àf’G ó©H Öjôb âbh ‘ ¥ƒ°ùdG ‘ Iójó÷G º¡°SC’G ∫hGóJ CGóÑj ¿CG ™bƒàŸG øeh .áÄ«¡dG É¡àÑ∏W
ájGóHh É¡LGQOEG ó©H Iójó÷G º¡°SC’G ‘ ∫hGóàdÉH (ádOÉÑe äÉ«bÉØJG ∫ÓN øe) áµ∏ªŸG êQÉN ÖfÉLC’G øjôªãà°ùª∏dh á«é«∏ÿG äÉ°ù°SDƒŸGh äÉcô°ûdGh ájOƒ©°ùdG QÉªãà°S’G ≥jOÉæ°Uh ∑ƒæÑdGh äÉcô°û∏dh è«∏ÿG ∫hód ¿hÉ©àdG ¢ù∏› ∫hO »æWGƒŸh
√òg ÖLƒÃ ÜÉààcÓd áMhô£ŸG º¡°SC’G ‘ QÉªãà°S’ÉH QGôb q…CG PÉîJG πÑb Ú≤ëà°ùŸG ÚªgÉ°ùŸG πÑb øe ájÉæ©H É¡«a øjOQGƒdG "IôWÉîŸG πeGƒY"h "ΩÉg QÉ©°TEG "»ª°ùb á°SGQOh πeÉµdÉH √òg QGó°UE’G Iô°ûf IAGôb »¨Ñæj .¥ƒ°ùdG ‘ É¡dhGóJ
.Iô°ûædG

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻤﺎﻟﻲ وﻣﺪﻳﺮ اﻻﻛﺘﺘﺎب واﻟﻤﺘﻌﻬﺪ ﺑﺘﻐﻄﻴﺔ اﻻﻛﺘﺘﺎب

اﻟﺒﻨﻮك اﻟﻤﺴﺘﻠﻤﺔ

‘ ºgDhÉª°SCG ô¡¶J øjòdG IQGOE’G ¢ù∏› AÉ°†YCG πªëàjh .("áÄ«¡dG" `H É¡«dEG QÉ°ûŸGh) ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸÉH á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG áÄ«g øY IQOÉ°üdG êGQOE’Gh π«é°ùàdG óYGƒb äÉÑ∏£àe Ö°ùëH âeób äÉeƒ∏©e ≈∏Y √òg QGó°UE’G Iô°ûf …ƒà–
ΩóY …ODƒj ¿CG øµÁ iôNCG ™FÉbh …CG óLƒJ ’ ¬fCG ,∫ƒ≤©ŸG ó◊G ≈dEGh áæµªŸG äÉ°SGQódG ™«ªL AGôLEG ó©H ,ºgOÉ≤àYGh º¡ª∏Y Ö°ùëH ¿hócDƒjh ,√òg QGó°UE’G Iô°ûf ‘ IOQGƒdG äÉeƒ∏©ŸG ábO øY á«dhDƒ°ùŸG πeÉc øjOôØæeh Ú©ªà› (O) áëØ°üdG
…CG øe áMGô°U Éª¡«°ùØf ¿É«∏îJh ,É¡dÉªàcG hCG É¡àbóH ≥∏©àJ äGó«cCÉJ …CG ¿É«£©J ’h ,Iô°ûædG √òg äÉjƒàfi øY á«dhDƒ°ùe ájCG ("∫hGóJ") ájOƒ©°ùdG á«dÉŸG ¥ƒ°ùdG ácô°Th áÄ«¡dG πªëàJ ’h .á∏∏°†e É¡«a IOQGh IOÉaEG ájCG π©L ≈dEG Iô°ûædG É¡æ«ª°†J
.É¡æe AõL …CG ≈∏Y OÉªàY’G øY hCG Iô°ûædG √òg ‘ OQh ÉªY èàæJ IQÉ°ùN …CG øY âfÉc Éª¡e á«dhDƒ°ùe
(Ω2013/8/28 ≥aGƒŸG) `g1434/10/21 Iô°ûædG √òg ïjQÉJ

إشعار هام

تقدم ن�شرة الإ�صدار هذه ("الن�شرة") تفا�صيل وافية عن �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة ("ال�شركة" �أو "م�سك") وب�أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة
لالكتتاب .وعند تقدمي طلبات االكتتاب يف الأ�سهم املطروحة لالكتتاب� ،ستتم معاملة امل�ستثمرين على �أ�سا�س �أن طلبـاتهم ت�ستنـد �إلى املعلـومات التي حتتـويها هذه
الن�شـرة والتي ميكن احل�صـول على ن�سخ منها من املقر الرئي�س لل�شركة ومن مدير االكتتاب ومن اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق زيارة موقع ال�شركة الإلكرتوين:
� www.mesccables.comأو موقع هيئة ال�سوق املالية.www.cma.org.sa :
عينت ال�شركة جي �آي بي كابيتال كم�ست�شار مايل ("امل�ست�شار املايل") ومدير ًا لالكتتاب ("مدير االكتتاب") ومتعهد ًا لتغطية االكتتاب ("متعهد تغطية االكتتاب")
وذلك فيما يتعلق بطرح �أ�سهم حقوق الأولوية لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة ("االكتتاب").
حتتوي ن�شرة الإ�صدار هذه على تفا�صيل مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة .ويتحمل �أع�ضاء جمل�س
الإدارة الواردة �أ�سما�ؤهم يف �صفحة "د" جمتمعني ومنفردين كامل امل�س�ؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة ،وي�ؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم بعد
�إجراء الدرا�سات املمكنة و�إلى احلد املعقول� ،أنه ال توجد �أي وقائع �أخرى ميكن �أن ي�ؤدي عدم ت�ضمينها يف الن�شرة �إلى جعل �أي �إفادة واردة فيها م�ضللة.
قامت ال�شركة بالتحريات املعقولة للت�أكد من �صحة املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها ،و�إن جزء ًا كبري ًا من املعلومات الواردة عن ال�سوق
والقطاعات م�أخوذ من م�صادر خارجية ،ومع �أنه ال يوجد لدى ال�شركة �أو جي �آي بي كابيتال �أو �أي من م�ست�شاري ال�شركة الذين تظهر �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة "ح-
ط" �أي �سبب لالعتقاد ب�أن املعلومات الواردة عن ال�سوق والقطاعات تعترب غري دقيقة يف جوهرها� ،إال �أنه مل يتم التحقق ب�صورة م�ستقلة من املعلومات املدرجة
يف هذه الن�شرة عن ال�سوق والقطاعات .وعليه ف�إنه ال يوجد �أي بيان �أو �ضمان ب�صحة �أو اكتمال هذه املعلومات.
�إن املعلومات التي ت�ضمنتها هذه الن�شرة يف تاريخ �إ�صدارها عر�ضة للتغيري ،ال�سيما �أن الو�ضع املايل لل�شركة وقيمة الأ�سهم ميكن �أن تت�أثر ب�صورة �سلبية ب�أية
تطورات م�ستقبلية مثل الت�ضخم ومعدالت الفائدة وال�ضرائب وغريها من العوامل االقت�صادية وال�سيا�سية اخلارجة عن نطاق �سيطرة ال�شركة .وال يجب اعتبار �أو
تف�سري �أو االعتماد على حترير هذه الن�شرة وال �أية ات�صاالت �شفهية �أو كتابية �أو مطبوعة فيما يتعلق بالأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب ب�أي �شكل من الأ�شكال
كوعد �أو تعهد فيما يتعلق بالأرباح �أو النتائج �أو الأحداث امل�ستقبلية.
ال يجوز اعتبار ن�شرة الإ�صدار هذه مبثابة تو�صية من جانب ال�شركة �أو من �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو �أي من م�ست�شاريها للم�شاركة يف عملية االكتتاب .وتعترب
املعلومات املوجودة يف ن�شرة الإ�صدار هذه ذات طبيعة عامة مت �إعدادها بدون الأخذ يف االعتبار الأهداف اال�ستثمارية الفردية �أو الو�ضع املايل �أو االحتياجات
اال�ستثمارية اخلا�صة .ويتحمل كل م�ستلم لن�شرة الإ�صدار هذه ،وقبل اتخاذ قرار باال�ستثمار ،م�س�ؤولية احل�صول على ا�ست�شارة مهنية م�ستقلة بخ�صو�ص االكتتاب
لتقييم مدى مالءمة هذا اال�ستثمار واملعلومات املدرجة بخ�صو�صه يف هذه الن�شرة للأهداف والأو�ضاع واالحتياجات املالية اخلا�صة به.
�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين واجلمهور تداول حقوق الأولوية يف ال�سوق خالل الفرتة من يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) ،وت�ستمر
حتى نهاية تداول يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م) .على �أن يتم االكتتاب بالأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهما:
(�أ) املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م)
("مرحلة االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كليا �أو جزئيا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية
التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من اال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية
املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين واجلمهور خاللها
تداول حقوق الأولوية.
(ب) املرحلة الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1434/11/9هـ (املوافق 2013/9/15م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم الثالثاء 1434/11/11هـ (املوافق 2013/9/17م)
("مرحلة االكتتاب الثانية") ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق االولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة
التداول( ،وي�شار �إليهم جمتمعني بـ"الأ�شخا�ص امل�ستحقني" ومنفردين بـ"ال�شخ�ص امل�ستحق") مبمار�سة حقهم باالكتتاب .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه
املرحلة.
ويف حال تبقى �أ�سهم مل يتم االكتتاب فيها ("الأ�سهم املتبقية") يف املرحلتني االولى والثانية ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار
لهم بـ"امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية") الذين �سوف يتم دعوتهم من قبل مدير االكتتاب بعد الت�شاور مع ال�شركة على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�ض
�شراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم الأحد 1434/11/16هـ (املوافق 2013/9/22م) وحتى ال�ساعة 10:00
�صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ 1434/11/17هـ (املوافق 2013/9/23م) .وي�شار �إلى هذا الطرح بـ ("الطرح املتبقي") .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية
للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض االعلى ثم الأقل فالأقل ،على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما
بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم ا�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت
بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد �أق�صاه 1434/11/25هـ (املوافق 2013/10/1م).
�إن طرح �أ�سهم حقوق الأولو ّية مبوجب هذه الن�شرة يتوقف على موافقة امل�ساهمني ،ولقد مت ن�شر دعوة النعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة للموافقة على
�إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية بتاريخ 1434/10/20هـ (املوافق 2013/8/27م) .وعلى امل�ستثمرين العلم ب�أنه �إذا مل يتم احل�صول على موافقة امل�ساهمني على طرح
�أ�سهم حقوق الأولو ّية هذه ،ف�إن �إ�صدار �أ�سهم حقوق الأولو ّية �سيتوقف ،وحينها تعترب هذه الن�شرة الغية ،ويف هذه احلال �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني بذلك.
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معلومات مالية

مت �إعداد القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م ،والبيانات املتعلقة بها والواردة يف هذه
الن�شرة ،وفق ًا للمبادئ املحا�سبية ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني ( ،)SOCPAعلم ًا ب�أن ال�شركة تن�شر قوائمها املالية بالريال ال�سعودي.
بيانات القطاع والسوق

�إن م�صدر املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع الواردة بهذه الن�شرة قدمت من قبل �شركة �أنتيجر للبحوث املحدوده ("م�ست�شار ال�سوق") وهي �شركة مقرها لندن
ت�أ�س�ست يف عام 2002م ،تقدم خدمات املعلومات واال�ست�شارات يف جمموعة من ال�صناعات ال�سلعية .تقدم ال�شركة جمموعة من املعلومات والتقارير ،واخلدمات
اال�ست�شارية ل�صناعات الأ�سالك والكابالت ،وال�صلب والألومنيوم� .إن ل�شركة �أنتيجر للبحوث خربة وا�سعة يف حتليل ال�شركات واجتاهات �سوق ال�صناعة .ونفذت
عددا من املهام اال�ست�شارية ،وعملت على نطاق وا�سع مع منتجي الكابالت العاملية الرائدة من اليابان و�أملانيا وفرن�سا وايطاليا والواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية،
وغريها من البلدان.
بالن�سبة للمعلومات الواردة يف ق�سم "نظرة عامة على ال�سوق" ،فهذه مت اقتبا�سها من درا�سة لل�سوق �أجريت من قبل م�ست�شار ال�سوق بتكليف من ال�شركة .وتعتقد
ال�شركة �أن املعلومات والبيانات الواردة يف هذه الن�شرة تعترب موثوقة بحد ذاتها ،ولكن مل تقم ال�شركة �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �أو م�ست�شاروها بالت�أكد ب�شكل
م�ستقل من تلك املعلومات والبيانات ،وال ميكنهم تقدمي �أي �ضمان ب�ش�أن دقتها او �صحتها �أو اكتمالها.
وجتدر الإ�شارة �إلى �أن م�ست�شار ال�سوق ال ميلك هو وال م�ساهميه �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارته وال �أي من �أقربائهم �أي ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع كانت يف ال�شركة
�أو �شركاتها التابعة ،وقد �أعطى م�ست�شار ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستخدام بيانات وبحوث ال�سوق بال�شكل والطريقة الواردة يف هذه الن�شرة ،ومل ت�سحب تلك
املوافقة حتى تاريخه.
التوقعات واإلفادات المستقبلية

مت �إعداد التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة على �أ�سا�س افرتا�ضات حمددة ومعلنة .وقد تختلف ظروف ال�شركة يف امل�ستقبل اختالفات جوهرية عن االفرتا�ضات
امل�ستخدمة ،وبالتايل ،ال حتتوي هذه الن�شرة على �أي �ضمان �أو تعهد فيما يتعلق بدقة �أو اكتمال هذه التوقعات.
متثل بع�ض التوقعات الواردة يف هذه الن�شرة "�إفادات م�ستقبلية" ،والتي ميكن �أن ي�ستدل عليها ب�شكل عام من خالل ما ت�ستخدمه من كلمات ذات داللة م�ستقبلية
مثل "يخطط"" ،يعتزم"" ،ينوي"" ،يقدر"" ،يعتقد"" ،يتوقع"" ،من املتوقع"" ،ميكن"" ،من املمكن"" ،يحتمل"" ،من املحتمل"�" ،سوف"" ،قد" ،وال�صيغ
النافية لها وغريها من املفردات املقاربة �أو امل�شابهة لها يف املعنى .وتعك�س هذه الإفادات وجهات النظر احلالية لل�شركة بخ�صو�ص �أحداث م�ستقبلية ،لكنها ال
ت�شكل �ضمان ًا �أو ت�أكيدا لأي �أداء فعلى م�ستقبلي لل�شركة� ،إذ �أن هناك العديد من العوامل التي قد ت�ؤثر على الأداء الفعلي لل�شركة �أو �إجنازاتها �أو نتائجها وت�ؤدي
�إلى اختالفها ب�شكل كبري عما ت�ضمنته هذه الإفادات �صراحة �أو �ضمن ًا .وقد مت ا�ستعرا�ض بع�ض املخاطر والعوامل التي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى مثل هذا الأثر ب�صورة
�أكرث تف�صيال يف �أق�سام �أخرى من هذه الن�شرة (راجع ق�سم "عوامل املخاطرة") .وفيما لو حتقق واحد �أو �أكرث من هذه العوامل� ،أو لو ثبت عدم �صحة �أو عدم دقة
�أي من التوقعات �أو التقديرات الواردة يف هذه الن�شرة ،ف�إن النتائج الفعلية لل�شركة قد تختلف ب�شكل جوهري عن تلك املو�ضحة يف هذه الن�شرة.
ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج ،ف�إنه يتعني على م�سك �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار تكميلية �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد هذه
الن�شرة من الهيئة وقبل قبول و�إدراج الأ�سهم يف ال�سوق ب�أن ( )1تغريا مهم ًا قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات
املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ب�أي م�سائل �إ�ضافية كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .وبا�ستثناء هاتني احلالتني ،ف�إن ال�شركة
ال تعتزم حتديث �أو تعديل �أية معلومات متعلقة بال�صناعة �أو ال�سوق �أو الإفادات امل�ستقبلية التي تت�ضمنها هذه الن�شرة� ،سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة �أو
حوادث م�ستقبلية �أو غري ذلك .ونتيجة لهذه املخاطر والأمور غري امل�ؤكدة والتقديرات ،ف�إن الأحداث والظروف والتوقعات امل�ستقبلية التي تتناولها هذه الن�شرة قد
ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�شركة وقد ال حتدث مطلقا .وعليه ،يتعني على امل�ساهمني امل�ستحقني فح�ص جميع الإفادات امل�ستقبلية يف �ضوء هذه الإي�ضاحات
ب�شكل �أ�سا�سي.
مع عدم االعتماد على الإفادات امل�ستقبلية ٍ

ج

دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
اال�سم

ال�صفة

اجلن�سية

العمر

�صفة الع�ضوية

تاريخ التعيني

التمثيل

عدد اال�سهم اململوكة

عبدالعزيز بن
حممد النملة

رئي�س
جمل�س
الإدارة

�سعودي

60

غري تنفيذي/غري م�ستقل

2007/7/26م

�شركة جمموعة
عبدالعزيز حممد
النملة القاب�ضة

1.000

عبدالر�ؤوف بن
وليد البيطار

ع�ضو

�سعودي

54

غري تنفيذي/غري م�ستقل

2008/1/15م

�شركة ملا القاب�ضة ـ ـ
ملا ا�سماعيل فوزي ابو
خ�ضرا

1.250

�سليمان بن حممد
النملة

ع�ضو

�سعودي

51

غري تنفيذي/غري م�ستقل

2007/7/26م

-

570.000

طارق بن جواد
ال�سقا*

ع�ضو

�سعودي

46

غري تنفيذي/غري م�ستقل

2008/1/15م

-

1.250

عبداهلل بن
عبدالرحمن
العبيكان

ع�ضو

�سعودي

49

غري تنفيذي/غري م�ستقل

2010/7/3م

-

10.000

�سليمان بن
عبداهلل
احلمدان
*

ع�ضو

�سعودي

58

غري تنفيذي/م�ستقل

2008/1/15م

-

1.277

يحيى بن �إبراهيم
القنيبط

ع�ضو

�سعودي

62

غري تنفيذي/م�ستقل

2008/1/15م

-

1.253

زيد بن
عبدالرحمن
القويز

ع�ضو

�سعودي

49

غري تنفيذي/م�ستقل

2010/7/3م

-

1.000

�سعد بن �صالح
االزوي

ع�ضو

�سعودي

53

غري تنفيذي/م�ستقل

2011/8/15م

-

1.100

*لقد مت املوافقة على انتخاب ع�ضوين بديلني لطارق ال�سقا و�سليمان احلمدان والع�ضوين املنتخبني هم حممد عوي�ض اجلعيد وحممد عبدالعزيز النملة وقد مت الإنتخاب يف تاريخ 2013/6/3م ،وتبد�أ ع�ضويتهم
قيد التنفيذ من تاريخ 2013/7/2م.
امل�صدر :ال�شركة

د

عنوان الشركة

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك)
حي امللك عبدالعزيز
طريق �صالح الدين االيوبي
�ص ب 60536
الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 7373 476 :
فاك�س+966 11 3192 472 :
املوقع االلكرتوينwww.mesccables.com :
الربيد الإلكرتوينgeneral@mesccables.com :

سكرتير مجلس االدارة
عبد العزيز بن حممد العقيل
�ص ب 60536
الريا�ض 11555
�شارع ال�ستني ،امللز ،الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف476 7373 :
فاك�س472 3192 :
بريد الكرتوين abdulaziz.ogaiel@mesccables.com
املوقع الإلكرتوينwww.mesccables.com :

ممثال ال�شركة املفو�ضيني
عبد العزيز بن حممد النملة
�ص ب 60536
الريا�ض 11555
طريق امللك عبدالعزيز ،الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف476 7373 :
فاك�س472 3192 :
بريد الكرتوينpresident@amnestgroup.com :
املوقع الإلكرتوينwww.mesccables.com :
عبد العزيز بن عبد اهلل الدعيلج
�ص ب 60536
الريا�ض 11555
�شارع ال�ستني ،امللز ،الريا�ض
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف476 7373 :
فاك�س472 3192 :
بريد الكرتوينduailej@mesccables.com :
املوقع الإلكرتوينwww.mesccables.com :

مسجل االسهم
تـداول
�أبراج التعاونية  -طريق امللك فهد
�ص ب 60612
الريا�ض 11555
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 1200 :
فاك�س+966 11 218 1220 :
الربيد الإلكرتوينwebinfo@tadawul.com.sa :
املوقع االلكرتوينwww.tadawul.com.sa :

ه

البنوﻙ الرﺋيسية للشركة
الÑن∂ ال�سعود… الهولند…
�س�رع الأمري عبدالعزيز بن م�س�عد بن جلوي ،الري��س
�س .ب 1467 .الري��س 11432
اململكة العربية ال�سعودية
ه�تف ،+966 11 401 0288 :ف�ك�س+966 11 403 1104 :
املوقع الإلكرتوين www.shb.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcsc@saudihollandibank.com :
Hن∂ الريا¢V
�س�رع امللك عبدالعزيز ،الري��س
�س.ب 22622 .الري��س 11416
اململكة العربية ال�سعودية
ه�تف +966 11 401 0303 :ف�ك�س+966 11 404 2618 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
الÑن∂ العر »HالوWن»
�س�رع امللك في�سل ،الري��س
�س.ب 9802 .الري��س 11423
اململكة العربية ال�سعودية
ه�تف +966 11 402 9000 :ف�ك�س+966 11 402 7747 :
املوقع الإلكرتوينwww.anb.com.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@anb.com.sa :
الÑن∂ ال�سعود… الÈي£ا�) Êسا(Ü
�س�رع الأمري عبدالعزيز بن م�س�عد بن جلوي ،الري��س
�س .ب 9084 .الري��س 11413
اململكة العربية ال�سعودية
ه�تف +966 11 405 0677 :ف�ك�س+966 11 477 0660 :
املوقع الإلكرتوينwww.sabb.com :
الربيد الإلكرتوينsabb@sabb.com :
الÑن∂ ال�سعود… الفر�fس»
�س�رع املعذر ،الري��س
�س.ب 56006 .الري��س 11554
اململكة العربية ال�سعودية
ه�تف +966 11 404 2222 :ف�ك�س+966 11 402 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
�eسر ±الرا»ëL
طريق العلي� ،الري��س
�س.ب  28الري��س 11411
اململكة العربية ال�سعودية
ه�تف+966 11 - 462 9922 :
ف�ك�س+966 11 - 462 4311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alrajhibank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينalrajhibank.com.sa@contactcenter1 :

و

المستشارون
المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية
جي �آي بي كابيتال
�أبراج التعاونية ،طريق امللك فهد
�ص.ب  89589الريا�ض 11673
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 0555 :
فاك�س+966 11 218 0055 :
املوقع الإلكرتوين :ال يوجد
الربيد الإلكرتوينcontact@gibcapital.com :
المستشار القانوني لالكتتاب
مكتب امل�ست�شارين القانونيني (بالتعاون مع بيكر �آند ماكينزي ليمتد)
مبنى العليان� ،شارع الأح�ساء ،الريا�ض
�ص ب  4288الريا�ض 11491
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف)966( 11 - 291 5561 :
فاك�س)966( 11 - 291 5571 :
املوقع االلكرتوينwww.bakermckenzie.com :
الربيد الإلكرتوينlegaladvisors@bakermckenzie.com :
مستشار العناية المهنية المالية
�شركة ديلويت خلدمات املعامالت
�أبراج التعاونية ،طريق امللك فهد
�ص ب ،213 :الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 288 8614 :
فاك�س+966 11 465 4719 :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :
الربيد الإلكرتوين :اليوجد
المستشار اإلعالمي واإلعالني

�شركة ال�شواف العاملية
مركز ال�صفوة التجاري ،ال�سليمانية
�ص ب  43307الريا�ض 11561
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966-11-2886632 :
فاك�س+966-11-2886631 :
املوقع االلكرتوينwww.advert1.com :

ز

مراجعو الحسابات والمحاسبون القانونيون
�إرن�ست �أند يونغ
برج الفي�صلية ،طريق امللك فهد
�ص.ب  2732الريا�ض 11461
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 215 9898 :
فاك�س+966 11 273 4730 :
املوقع الإلكرتوينwww.ey.com :
الربيد الإلكرتوينriyadh@ey.com :
ديلويت اند توت�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه
ال�سليمانية ،طرق الأمري تركي بن عبداهلل
�ص ب213 :
الريا�ض 11411
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 282 8400 :
فاك�س+966 11 293 0880 :
املوقع الإلكرتوينwww.deloitte.com :
الربيد الإلكرتوين :اليوجد
مستشار دراسة السوق
�شركة �أنتيجر للبحوث املحدودة
 40طريق فاثري�ستون
لندن �إي �سي  1واي � 8أر �إي
املمكله املتحدة
هاتف+44 20 7503 1265 :
فاك�س+44 20 7503 1266 :
املوقع الإلكرتوينwww.integer-research.com :
الربيد الإلكرتوين :اليوجد
تنويه:

قدم جميع امل�ست�شارين �أعاله موافقتهم الكتابية �إلى اال�شارة على �أ�سمائهم و�شعاراتهم وعلى ت�ضمني �إفاداتهم بال�شكل وامل�ضمون الواردين يف هذه الن�شرة ومل يتم
�سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة .هذا وال متلك �أي ًا من هذه اجلهات وال العاملني لديها �أية �أ�سهم �أو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�شركة �أو �شركاتها
التابعة يف تاريخ هذه الن�شرة.

ح

الجهات المستلمة
البنك ال�سعودي الفرن�سي
�شارع املعذر ،الريا�ض
�ص.ب 56006 .الريا�ض 11554
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف +966 11- 404 2222 :فاك�س+966 11 - 402 2311 :
املوقع الإلكرتوينwww.alfransi.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcommunications@alfransi.com.sa :
جمموعة �سامبا املالية
طريق امللك عبدالعزيز ،الريا�ض
�ص.ب  883الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 - 477 4770 :
فاك�س+966 11 - 479 9402 :
املوقع الإلكرتوينwww.samba.com :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@samba.com :
البنك الأهلي التجاري
طريق امللك عبد العزيز ،جدة
�ص.ب  3555جدة 21481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 - 649 3333 :
فاك�س+966 2 - 264 7426 :
املوقع الإلكرتوينwww.alahli.com :
الربيد الإلكرتوينcontactus@alahli.com :
بنك اجلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز ،جدة
�ص.ب  6277جدة 21442
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 2 - 609 8888 :
فاك�س+966 2 - 609 8881 :
املوقع الإلكرتوينwww.baj.com.sa :
الربيد الإلكرتوينinfo@baj.com.sa :
بنك الريا�ض
طريق امللك عبدالعزيز ،الريا�ض
�ص.ب  22622الريا�ض 11416
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 - 401 3030 :
فاك�س+966 11 - 404 2707 :
املوقع الإلكرتوينwww.riyadbank.com.sa :
الربيد الإلكرتوينcustomercare@riyadbank.com :
البنك ال�سعودي للإ�ستثمار
�شارع املعذر ،الريا�ض
�ص.ب  3533الريا�ض 11481
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 -4778433 :
فاك�س+966 11 -4731978 :
املوقع الإلكرتوينwww.saib.com.sa :
الربيد الإلكرتوينir@saib.com.sa :

ط

ملخ�ص االكتتاب

ي

ال�شركة

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة� ،شركة م�ساهمة �سعودية ت�أ�س�ست مبوجب
القرار الوزاري رقم /195ق وتاريخ 1428/7/21هـ (املوافق 2007/8/4م) .متار�س
ال�شركة �أعمالها مبوجب ال�سجل التجاري رقم  1010102402وتاريخ 1413/5/10هـ
(املوافق 1992/11/4م) ال�صادر من مدينة الريا�ض.

ن�شاط ال�شركة

�إنتاج الكابالت والأ�سالك الكهربائية ،وكابالت و�أ�سالك و�سائل االت�صاالت ،والتلفزيون،
والكمبيوتر من خالل  3فئات وهي الكابالت ال�صناعية وكابالت املباين واالجهزة
وكابالت الطاقة.
بيع الكابالت والأ�سالك باجلملة وبالتجزئة.
�إن�شاء املراكز اخلا�صة برتكيب املواد ،والكابالت ،والأ�سالك ،واملعدات ،و�صيانتها.

طبيعة الطرح

زيادة ر�أ�س املال عن طريق ا�صدار �أ�سهم جديدة.

عدد الأ�سهم القائمة وامل�صدرة قبل االكتتاب

� 40.000.000سهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.

القيمة اال�سمية

 10رياالت لل�سهم.

ر�أ�س مال ال�شركة قبل الطرح

 400.000.000ريال �سعودي.

جمموع اال�سهم اجلديدة املطروحة لالكتتاب

� 20.000.000سهم.

�سعر الطرح

 10ريال �سعودي لل�سهم الواحد ،وميثل قيمة االكتتاب يف ال�سهم اجلديد.

�إجمايل قيمة الطرح

( )200.000.000ريال.

ال�سعر املعدل

مت تعديل �سعر �سهم ال�شركة يف ال�سوق املالية �إلى  14.8ريال �سعودي لل�سهم الواحد،
وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية غري العادية وبعد موافقة امل�ساهمني يف ال�شركة
على زيادة ر�أ�س املال .وذلك ميثل �إنخفا�ض ب�سعر ال�سهم مبقدار  2.4ريال �سعودي
لل�سهم الواحد.

امل�ساهمني املقيدين

م�ساهمي ال�شركة املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد
اجلمعية العامة غري العادية.

حقوق الأولوية

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة
املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل
حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق
الأولوية بعد انعقاد اجلمعية خالل يومني .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني
املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية .وحينئذ �سيتم �إ�شعار امل�ساهمني
املقيدين وب�إيداع احلقوق يف حمافظهم.

الأ�سهم اجلديدة

هي الأ�سهم املطروحة الكتتاب امل�ساهمني املقيدين ،والناجتة من زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة امل�صدرة.

معامل احقية االكتتاب

( )1حق لكل (� )2سهم قائم مملوك للم�ساهمني املقيدين مع العلم �أن تلك الن�سبة هي
ناجت ق�سمة عدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة على عدد الأ�سهم احلالية لل�شركة.

عدد حقوق الأولوية امل�صدرة

 20.000.000حق

عدد اال�سهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

� 20.000.000سهم

قيمة اال�سهم اجلديدة املتعهد بتغطيتها

 200.000.000ريال �سعودي

عدد الأ�سهم بعد زيادة ر�أ�س املال

� 60.000.000سهم

ملخ�ص االكتتاب
ر�أ�س مال ال�شركة بعد زيادة ر�أ�س املال

 600.000.000ريال �سعودي

ن�سبة الزيادة يف ر�أ�س املال

�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مبقدار  200.000.000ريال �سعودي تقريب ًا متثل زيادة
بن�سبة  %50من ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب.

تكاليف الطرح

( )6.000.000ريال �سعودي

�إجمايل ح�صيلة الطرح بعد خ�صم تكاليف الطرح

( )194.000.000ريال �سعودي

تاريخ الأحقية

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة
يف ر�أ�س املال بح�سب تو�صية جمل�س الإدارة ،وذلك بتاريخ 1434/10/20هـ (املوافق
2013/8/27م).

مرحلة االكتتاب الأولى

تبد�أ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم
اخلمي�س 1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م) ("مرحلة االكتتاب الأولى")،
ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كليا �أو جزئيا) يف
الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد
اجلمعية .و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من اال�سهم اجلديدة امل�ستحقة
مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول .وتتزامن
مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني املقيدين
واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية.

فرتة تداول حقوق الأولوية

تبد�أ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم
اخلمي�س 1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م) ،وميكن للم�ساهمني املقيدين
واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية.

مرحلة االكتتاب الثانية

تبد�أ يوم الأحد 1434/11/9هـ (املوافق 2013/9/15م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم
الثالثاء 1434/11/11هـ (املوافق 2013/9/17م) ،وي�سمح خاللها جلميع حملة حقوق
الأولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل
فرتة التداول االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة لل�شركة .وال ميكن تداول حقوق الأولوية يف
مرحلة االكتتاب الثانية.

الأ�سهم املتبقية

الأ�سهم املتبقية التي مل يتم االكتتاب فيها يف املرحلتني االولى والثانية.

الطرح املتبقي

تطرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم
بـ"امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية") الذين �سوف يتم دعوتهم من قبل مدير االكتتاب بعد
الت�شاور مع ال�شركة على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�ض �شراء
الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقبال هذه العرو�ض ابتدا ًء من ال�ساعة � 10:00صباح ًا يوم
الأحد 1434/11/16هـ (املوافق 2013/9/22م) وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من
اليوم التايل بتاريخ 1434/11/17هـ (املوافق 2013/9/23م) .و�سيتم تخ�صي�ص
الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض االعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم
تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما
بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم ا�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

اال�شخا�ص امل�ستحقون

جميع حملة حقوق االولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء
حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

ك

ملخ�ص االكتتاب

ل

�إدراج وتداول حقوق �أولوية االكتتاب

تقوم "تداول" بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها ويو�ضع
رمز منف�صل حلقوق الأولوية ل�شركة م�سك (يكون م�ستق ًال عن رمز �سهم �شركة م�سك
على �شا�شة التداول) .وميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة اكتتاب و تداول حقوق
الأولوية اخليارات التالية:
-1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ االحقية وممار�سة االكتتاب فيها.
 -2بيع احلقوق املكت�سبة �أو جزء منها من خالل ال�سوق.
� -3شراء حقوق �إ�ضافية من خالل ال�سوق.
-4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �سواء ببيعها �أو ممار�سة حق
االكتتاب فيها ،ويف هذه احلالة �سيتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة
تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
كما يجوز للجمهور خالل فرتة التداول �شراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�سوق وممار�سة
االكتتاب فيها اذا مت االحتفاظ بها �إلى نهاية فرتة االكتتاب الأولى ،فقط خالل فرتة
االكتتاب الثانية .و�سيعمد نظام "تداول" �إلى �إلغاء رمز حقوق الأولوية ل�شركة م�سك
على �شا�شة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية .وعلى ذلك� ،سيتوقف تداول
حقوق الأولوية مع انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية.

قيمة احلق الإر�شادية

تعك�س قيمة احلق الإر�شادية الفرق بني القيمة ال�سوقية ل�سهم ال�شركة خالل فرتة
التداول و�سعر الطرح.
و�ستقوم تداول باحت�ساب ون�شر قيمة احلق الإر�شادية ،وب�شكل م�ستمر خالل فرتة
التداول على موقعها مت�أخرة بخم�س دقائق� ،إ�ضافة �إلى مزودي خدمة معلومات ال�سوق؛
حتى يت�سنى للم�ستثمرين االطالع على القيمة الإر�شادية للحق عند �إدخال الأوامر.

�سعر تداول احلق

هو ال�سعر الذي يتم تداول احلق به علم ًا �أن هذا ال�سعر يتم حتديده من خالل �آلية
العر�ض والطلب يف ال�سوق وبالتايل ف�إنه قد يختلف عن قيمة احلق الإر�شادية.

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام اال�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة
منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق االكتتاب
�إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .وميكن لال�شخا�ص
امل�ستحقني ممار�سة حقوق الأولوية كالتايل:
 .1يتاح يف املرحلة الأولى للم�ساهمني املقيدين فقط ممار�سة حقهم باالكتتاب (كليا �أو
جزئيا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم
بعد انعقاد اجلمعية و�سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من اال�سهم اجلديدة
امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول.
وتتزامن مرحلة االكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية ،والتي ميكن للم�ساهمني
املقيدين واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية.
 .2يف املرحلة الثانية ،ي�سمح جلميع حملة حقوق االولوية �سوا ًء كانوا من امل�ساهمني
املقيدين �أو ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول ،مبمار�سة حقهم
باالكتتاب.
ويف حال مل تتم ممار�سة حقوق الأولوية من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني قبل نهاية املرحلة
الثانية ف�سوف يتم طرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها
يف فرتة الطرح املتبقي.

اجلمهور

ي�شمل ذلك عامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد.

ملخ�ص االكتتاب
ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب

تقدر املتح�صالت الإجمالية لهذا الطرح بـ  200.000.000ريال �سعودي (راجع ق�سم
"ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب" من هذه الن�شرة).
يتوقع �أن يبلغ �صايف متح�صالت االكتتاب بعد خ�صم م�صاريف الطرح
( )194.000.000ريال �سعودي (تبلغ م�صاريف الطرح  6.000.000ريال �سعودي)
وتنوي ال�شركة ا�ستخدام متح�صالت االكتتاب على النحو التايل:
� -1سداد جزء من "ت�سهيل القر�ض لأجل" بقيمة  75.000.000ريال �سعودي.
� -2سداد جزء من "ت�سهيل ر�أ�س املال العامل" بقيمة  100.000.000ريال �سعودي.
� -3سداد م�صاريف االكتتاب بقيمة  6.000.000ريال �سعودي.
 -4ا�ستخدام جزء لأغرا�ض عامة لل�شركة بقيمة  19.000.000ريال �سعودي.
�سيتم زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  400.000.000ريال �سعودي �إلى 600.000.000
ريال �سعودي� ،أي بزيادة تبلغ  200.000.000ريال �سعودي.

تخ�صي�ص الأ�سهم

�سيتم تخ�صي�ص اال�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل
و�صحيح�(.أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها
على امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي) .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل
�سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور
الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد
�أق�صاه 1434/11/25هـ (املوافق 2013/10/1م)( .راجع ق�سم "�شروط وتعليمات
االكتتاب").

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت)

�سيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي لال�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ميار�سوا حقهم
باالكتتاب كلي ًا �أو جزئي ًا باال�سهم اجلديدة ومل�ستحقي ك�سور الأ�سهم يف موعد �أق�صاه يوم
اخلمي�س 1434/11/25هـ (املوافق 2013/10/1م) (راجع ق�سم "�شروط وتعليمات
االكتتاب") .علم ًا ب�أن مبالغ التعوي�ض متثل باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور
الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) من عملية الطرح املتبقي.

تداول الأ�سهم

يبد�أ تداول الأ�سهم اجلديدة على نظام تداول عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة
بت�سجيل الأ�سهم املطروحة وتخ�صي�صها وادراجها.

�أ�سهم الت�صويت

لل�شركة فئة واحدة فقط من الأ�سهم ولي�س لأي م�ساهم �أية حقوق ت�صويت تف�ضيلية.
ويحمل كل �سهم من الأ�سهم املطروحة حق الت�صويت ،ولكل م�ساهم ميلك ()20
ع�شرين �سهم ًا على الأقل احلق يف ح�ضور اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

�أرباح الأ�سهم

�ست�ستحق الأ�سهم اجلديدة �أية �أرباح تعلنها ال�شركة عن الفرتة منذ ابتداء االكتتاب
وعن ال�سنوات املالية التي تليها (راجع ق�سم "�سيا�سة توزيع الأرباح").

عوامل املخاطرة

هنالك بع�ض املخاطر التي تتعلق باال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة ميكن ت�صنيفها ب�شكل
عام يف فئات كما يلي )1( :املخاطر املتعلقة بال�شركة )2( ،املخاطر املتعلقة بال�سوق،
( )3املخاطر املتعلقة بالأ�سهم العادية .وعليه يجب درا�سة هذه املخاطر بدقة قبل
اتخاذ �أي قرار ب�ش�أن اال�ستثمار يف الأ�سهم اجلديدة .وقد متت مناق�شة عوامل املخاطرة
هذه يف ق�سم "عوامل املخاطرة".

* يجب الرجوع �إلى "�إ�شعار هام" و"عوامل املخاطرة" يف هذه الن�شرة قبل اتخاذ قرار اال�ستثمار

م

تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين

اجلدول :تواريخ مهمة للأ�شخا�ص امل�ستحقني
انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وامل�ساهمني امل�ستحقني

يوم الثالثاء 1434/10/20هـ (املوافق 2013/8/27م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية

من تاريخ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) الى
تاريخ يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م)

تاريخ مرحلة االكتتاب الثانية

من تاريخ يوم الأحد 1434/11/9هـ (املوافق 2013/9/15م) الى
تاريخ يوم الثالثاء 1434/11/11هـ (املوافق 2013/9/17م)

تاريخ انتهاء مرحلة االكتتاب و�آخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب

1434/11/11هـ (املوافق 2013/9/17م)

تاريخ فرتة الطرح املتبقي

من تاريخ يوم الأحد 1434/11/16هـ (املوافق 2013/9/22م) الى
تاريخ يوم الإثنني 1434/11/17هـ (املوافق 2013/9/23م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

1434/11/23هـ (املوافق 2013/9/29م)

دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب
وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم

يف موعد �أق�صاه 1434/11/25هـ (املوافق 2013/10/1م)

توقع بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب

بعد االنتهاء من كافة الإجراءات ال�ضرورية �سوف يتم االعالن عن
التواريخ يف ال�صحف املحلية وعلى موقع تداول.

جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية .و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�صحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول
الإلكرتوين على الإنرتنت (.)www.tadawul.com.sa
تواريخ االعالنات المهمة

اجلدول :تواريخ االعالنات مهمة
االعالن

ن

املعلن

تاريخ االعالن

اعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ االحقية)

ال�شركة

يوم الثالثاء 1434/10/20هـ (املوافق 2013/8/27م)

�إعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�ضمنت املوافقة على زيادة
ر�أ�س مال ال�شركة

ال�شركة

1434/10/21هـ (املوافق 2013/8/28م)

�إعالن تعديل �سعر �سهم ال�شركة و�إيداع احلقوق واعالن قيمة احلق االر�شادية

تداول

1434/10/21هـ (املوافق 2013/8/28م)

�إعالن �إيداع احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين

تداول

1434/10/21هـ (املوافق 2013/8/28م)

�إعالن حتديد مراحل االكتتاب يف اال�سهم اجلديدة وفرتة تداول حقوق
الأولوية

ال�شركة

1434/10/21هـ (املوافق 2013/8/28م)

اعالن بدء مرحلة االكتتاب الأولى وفرتة تداول حقوق الأولوية

ال�شركة

1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م)

اعالن بدء فرتة تداول حقوق الأولوية

تداول

1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م)

اعالن تذكريي عن �آخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنوية ب�أهمية بيع
احلقوق ملن اليرغب باالكتتاب

تداول

1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م)

�إعالن عن نهاية مرحلة االكتتاب االولى وتاريخ بدء املرحلة الثانية

ال�شركة

1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م)

اعالن بدء مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

1434/11/9هـ (املوافق 2013/9/15م)

اعالن تذكريي عن �آخر يوم لتقدمي مناذج طلبات االكتتاب للمرحلة الثانية

ال�شركة

1434/11/11هـ (املوافق 2013/9/17م)

�إعالن ال�شركة نهاية مرحلة االكتتاب الثانية

ال�شركة

1434/11/11هـ (املوافق 2013/9/17م)

االعالن
االعالن عن:
  نتائج االكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية

املعلن

تاريخ االعالن

ال�شركة

1434/11/16هـ (املوافق 2013/9/22م)

  تفا�صيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم االكتتاب فيها� ،إن وجدت،
وبدء فرتة الطرح املتبقى
�إعالن نتائج الطرح املتبقي

ال�شركة

1434/11/23هـ (املوافق 2013/9/29م)

الإ�شعار بالتخ�صي�ص النهائي

ال�شركة

1434/11/23هـ (املوافق 2013/9/29م)

�إعالن ب�إيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

تداول

1434/11/23هـ (املوافق 2013/9/29م)

�إعالن توزيع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) لال�شخا�ص امل�ستحقني

ال�شركة

1434/11/23هـ (املوافق 2013/9/29م)

اعالن عن االنتهاء من دفع مبالغ التعوي�ض (�إن وجدت) لال�شخا�ص
امل�ستحقني

ال�شركة

1434/11/25هـ (املوافق 2013/10/1م)

جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني �أعاله تقريبية .و�سيتم الإعالن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�صحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول
الإلكرتوين على الإنرتنت (.)www.tadawul.com.sa
كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�صر االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية على اال�شخا�ص امل�ستحقني .ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني ف�سوف تطرح �أية
�أ�سهم متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني غري امل�شاركني على امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي .يتعني على
اال�شخا�ص امل�ستحقني الراغبني يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها لدى �أي من هذه
اجلهات خالل فرتة االكتتاب .كما ميكن االكتتاب عرب االنرتنت �أو الهاتف �أو ال�صراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح �إحدى �أو كل هذه اخلدمات للمكتتبني،
وذلك ب�شرطني �أ�سا�سيني )1( :يكون للمكتتب "ال�شخ�ص امل�ستحق" ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات ،و(� )2أال تكون قد طر�أت �أي تغريات على
طرح جرى حديث ًا مامل تكن هذه التعديالت قد
املعلومات �أو البيانات اخلا�صة باملكتتب "ال�شخ�ص امل�ستحق" (بحذف �أو �إ�ضافة �أحد �أفراد عائلته) منذ اكتتابه يف ٍ
بلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.
يجب تعبئة مناذج طلبات االكتتاب طبق ًا للتعليمات الواردة يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�شرة .حتتفظ ال�شركة بحقها يف رف�ض �أي طلب يف
�أ�سهم حقوق االولوية كلي ًا �أو جزئي ًا يف حالة عدم ا�ستيفاء �أي من �شروط �أو متطلبات االكتتاب .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد تقدميه لأي من فروع
اجلهات امل�ستلمة .وميثل طلب االكتتاب عند قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني ال�شخ�ص امل�ستحق وال�شركة (ف�ض ًال راجع ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب").
أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح.
لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامه غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم �إيداع حقوق االولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص
بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق او االكتتاب فيها اال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.

�

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

يتم ا�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق االعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل االحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم �إنعقاد اجلمعية العامه
غري العادية.
ماهو معامل االحقية؟

هو املعامل الذي مُيكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق االولوية امل�ستحقة له مقابل اال�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .على
�سبيل املثال� ،إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث �إرتفع عدد �أ�سهمها �إلى
� 1.200سهم ،يكون معامل االحقية حينئذ � 1إلى �( 5سهم واحد لكل خم�س �أ�سهم).
هل �سيتم تداول هذه احلقوق و�إ�ضافتها ملحافظ امل�ستثمرين بنف�س �إ�سم  /رمز �أ�سهم ال�شركة �أو �أن هناك م�سمى �آخر لها؟
�سيتم ايداع حقوق االولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح ،على �سبيل املثال � :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم
ال�سابق  35رياالُ و�سعر الطرح  10رياالت يكون �سعر الإفتتاح حلقوق الأولوية  35ناق�ص 10ي�ساوي بذلك خم�س ًا وع�شرون ريا ًال.
هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب باال�سهم الإ�ضافيه اجلديدة املكت�سبة
من �شراء حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذة) وخالل
فرتتي االكتتاب فقط.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول ؟

نعم يحق حلملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب لكن لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ �إ�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع
يف تداول و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذة الحالة؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة
التداول ف�سيتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم �إبالغ و�إعاده مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب
اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

نعم ،يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

نعم ،ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.

ع

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟

الميكن ذلك.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

الميكن ذلك ،بعد �إنق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن
يخ�ضع امل�ستثمر للخ�سارة �أو الإنخفا�ض يف قيمة حمفظتة الإ�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي
االكتتاب األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة
الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.

ف

ملخص المعلومات األساسية

يقدم هذا امللخ�ص نبذه موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�شرة .ونظر ًا لأنه ملخ�ص ،ف�إنه ال ي�شتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني .ويجب
على م�ستلمي هذه الن�شرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق االولوية .وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات والعبارات املخت�صرة الواردة
يف هذه الن�شرة يف ق�سم "تعريفات وخمت�صرات" ويف �أماكن �أخرى من هذه الن�شرة.
نبذة عن الشركة

ت�أ�س�ست �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة ("م�سك") ك�شركة �سعودية ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف الريا�ض ب�سجل جتاري رقم 1010102402
وتاريخ 1413/5/10هـ (املوافق 1992/11/4م) .ولها فرعان م�سجالن يف جدة واخلرب ،ب�سجلني جتاريني رقم  4030126555و 20510223224على التوايل،
ومكتب مبيعات �إقليمي يف دبي بالإمارات العربية املتحدة برخ�صة مهنية رقم  .512491وقد وافق معايل وزير التجارة وال�صناعة مبوجب القرار الوزاري رقم
/195ق ال�صادر بتاريخ 1428/7/21هـ (املوافق 2007/8/4م) على حتويل ال�شركة �إلى �شركة م�ساهمة �سعودية .وقد مت �إدراج �أ�سهم �شركة م�سك يف �سوق الأ�سهم
ال�سعودية يف  8دي�سمرب 2007م .ويبلغ ر�أ�س مال ال�شركة احلايل �( 400.000.000أربعمائة مليون) ريال �سعودي.
وتعمل ال�شركة يف �صناعة الكابالت مبختلف املوا�صفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي ت�صنعها يف الوقت احلا�ضر عن � 5.000صنف .وميكن
ت�صنيف هذه املنتجات ب�شكل عام يف ثالث فئات ،هي:
 1.1الكابالت ال�صناعية :ت�ستخدم هذه الكابالت يف �صناعات البرتوكيماويات والنفط والغاز والطاقة وم�شاريع ال�صناعات الثقيلة .وتبلغ ن�سبة مبيعات
هذه املنتجات  %65من �إجمايل مبيعات ال�شركة لعام 2012م.
 2.2كابالت املباين والأجهزة :ت�ستخدم هذه الكابالت لنقل الإ�شارات ال�صوتية واملرئية واملراقبة والإنذار .كما ت�شمل تطبيقات هذه الكابالت ا�ستعمالها
يف �أجهزة �إنذار احلرائق وال�شبكات املحلية و�أجهزة الهاتف ،وهي بالتايل ت�ستخدم ب�شكل وا�سع يف املراكز التجارية والفنادق وامل�ست�شفيات والأ�سواق
واملباين التجارية .وتبلغ ن�سبة مبيعات هذه املنتجات  %2من �إجمايل مبيعات ال�شركة لعام 2012م.
 3.3كابالت الطاقة :ت�ستخدم هذه الكابالت عادة يف التمديدات املنزلية والري و�أعمال نقل الطاقة منخف�ضة الفولتية .وبجانب ا�ستعمالها يف املعدات
املنزلية ،تت�ضمن ا�ستخداماتها ال�صناعية يف الآليات املتحركة التي تتطلب مرونة .وتنتج م�سك هذه الكابالت مبوا�صفات متعددة وفقا للبيئات التي
ت�ستخدم فيها .وتبلغ ن�سبة مبيعات هذه املنتجات  %33من �إجمايل مبيعات ال�شركة لعام 2012م.
الشركات التابعة لمسك

� 1.1شركة ال�شرق االو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك االردن
� 2.2شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  -االردن
� 3.3شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة
رؤية الشركة

�أن تتمتع ال�شركة باملرونة الكافية مبا ميكنها من توريد �أف�ضل البدائل لتلبية احتياجات عمالئها ب�شكل كامل.
رسالة الشركة

�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف توريد الكابالت ال�صناعية �إلى مقاويل الأعمال الهند�سية والتوريد والإن�شاء للم�شروعات العمالقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .وهي الر�سالة التي بف�ضلها حققت مكانتها احلالية يف �سوق الكابالت ال�صناعية حيث تعد �إحدى �أبرز ال�شركات املنتجة لهذه الكابالت يف اململكة العربية
ال�سعودية واخلليج العربي.
المزايا التنافسية

 1.1متيز م�سك يف �صناعة الكابالت ال�صناعية
 2.2املوقع
 3.3مرونة نظام التوزيع
 4.4الإدارة املتمر�سة
 5.5املعرفة باحتياجات ال�سوق – النهج اال�ست�شاري للمبيعات
 6.6العالقات الطويلة الأمد بالعمالء
 7.7اجلدارة االئتمانية العالية للعمالء

�

 8.8تطوير وت�شجيع املوارد الب�شرية
 9.9النظام اال�ستباقي يف الت�سويق وامل�ساندة
 1010ا�سم جتاري قوي
 1111ال�سيا�سة العامة مل�سك
� 1212شبكة قوية من الوكالء واملوزعني
هيكل مساهمي الشركة

يقدم اجلدول �أدناه تف�صيل مل�ساهمي ال�شركة كما بتاريخ 2013/8/26م:
حاملي الأ�سهم

عدد الأ�سهم

ن�سبة امللكية

�شركة جمموعة عبد العزيز حممد النملة القاب�ضة

3.000.000

%7,5

عبد اهلل حممد �سليمان النملة

2.920.000

%7,3

من�صور عبد العزيز حممد كعكي

2.556.000

%6,4

اجلمهور

31.524.000

%78,8

الإجمايل

40.000.000

%100,0

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

نظرة عامة عن قطاع الكابالت

�إن املعلومات الواردة يف هذا الق�سم م�ستمدة من تقرير �أعدته �شركة �أنتيجر للبحوث املحدوده يف �أغ�سط�س عام 2012م ح�صريا ل�صالح ال�شركة .وهنا يجب
الت�أكيد على �أنه لي�س ل�شركة �أنتيجر وال �أي من �شركاتها التابعة وال �أي من م�ساهميها �أو مدرائها �أو �أقاربهم ميلكون �أية ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو
�شركاتها التابعة .وقد �أعطت �شركة �أنتيجر موافقتها اخلطية على ا�ستعمال بياناتها وبحوثها ال�سوقية ح�سب ال�صيغة وال�سياق الواردين يف هذه الن�شرة ،ومل يتم
�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
خالل العقد املا�ضي وا�صل الناجت املحلي الإجمايل منوه على م�ستوى االقت�صاد العاملي ،فقد بلغ متو�سط منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي (بالأ�سعار الثابتة) ن�سبة
� %3,6سنويا خالل الفرتة من 2001م �إلى 2012م ،وفقا لتقديرات �صندوق النقد الدويل .وقد تركز هذا النمو يف بع�ض الأ�سواق الرئي�سية النا�شئة مثل الربازيل
والهند وال�صني وكذلك دول ال�شرق الأو�سط .وقد �أدى هذا النمو �إلى زيادة يف اال�ستثمار الثابت والطلب على الكابالت .حيث �شهد الطلب على �أ�سالك البناء
والنحا�س وكابالت الطاقة امل�صنوعة من الأملنيوم امل�ستخدمة يف قطاع البناء زيادة تعترب هي الأ�سرع على مدار الع�شرون عام ًا املا�ضية.
بيئة االقت�صاد الكلي وا�ستهالك الكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي
�شهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي فرتة من النمو االقت�صادي القوي خالل الأعوام من 2004م حتى 2008م .وكان ذلك مدفوع ًا �إلى حد كبري بالزيادة املتزامنة
يف �أ�سعار النفط ،حيث ارتفع �سعر خام برنت مبعدل � %16,6سنويا خالل نف�س الفرتة .وهناك عالقة وثيقة بني �أ�سعار النفط والنمو االقت�صادي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث �أنها من الدول املنتجة للنفط والغاز بكميات كبرية .وقد منا الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف املنطقة مبعدل منو بلغ  %6,1خالل الفرتة
من 2000م �إلى 2008م.
ومع ذلك �أدى االنكما�ش يف الإقت�صاد الذي بد�أ يف �أواخر عام 2008م �إلى تراجع النمو االقت�صادي العاملي و�إلى هبوط يف �أ�سعار النفط .وقد �أدى ذلك �إلى
انخفا�ض معدالت النمو االقت�صادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث تراجع اقت�صاد دول جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة � %1,1سنوي ًا يف عام 2009م من حيث
القيمة احلقيقية .بعد ذلك� ،أخذ اقت�صاد دول املنطقة يتعافى بدرجات متفاوتة حيث زاد معدل النمو ال�سنوي يف الإمارات العربية املتحدة والكويت على �سبيل
املثال بن�سبة  %2,2و %2,7على التوايل على مدى الأعوام من 2008م2012-م ،مقارنة مبعدل منو �سنوي بلغ  %2,9يف اقت�صاديات �أخرى .و�شهدت قطر على وجه
اخل�صو�ص منوا يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة م�ضاعفة.
بيئة االقتصاد الكلي واستهالك الكابالت في االردن

متكنت البنوك واالقت�صاد الأردين من التخل�ص من الأزمة املالية العاملية ب�سهولة ن�سبية يف العامني 2008م2009/م ،وذلك لتعر�ضها القليل ن�سبي ًا لتعامالت
الأوراق املالية وامل�صرفية املالية الدولية ولعدم اعتمادها ب�شكل كبري على �صادرات النفط .وقد تباط�أ النمو االقت�صادي من حيث القيمة احلقيقية بن�سبة %3,9
�سنويا يف عام 2009م2010-م ،مقارنة بن�سبة  %7و %8يف العامني 2007م2008-م ،ولكنه مل ي�صل �إلى حال الركود نظر ًا ال�ستمرار الإنفاق واال�ستهالك ولو ب�شكل

ق

�أقل .ومع ذلك ،فقد تباط�أ الطلب على ال�صادرات الرئي�سية للعديد من القطاعات ،حيث انخف�ضت �إلى القيمة املطلقة يف عام 2009م .وقد ظلت ال�صادرات من
املنتجات الرئي�سية مثل املواد الكيميائية الزراعية تواجه تباط�أ على الطلب مما �أدى �إلى انخفا�ض النمو االقت�صادي �إلى حوايل � %2,8سنويا يف العامني 2011م
و2012م .كما �أن الو�ضع الإقت�صادي للدول التي تتعامل معها الأردن جتاري ًا مثل الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا الغربية ظل �ضعيفا �أي�ضا .ومع ذلك� ،أدى
االنتعا�ش يف االقت�صاد العراقي وانتهاء احلرب العراقية �إلى زيادة كبرية يف الروابط التجارية بني العراق واململكة العربية ال�سعودية والأردن.
محركات الطلب

يت�أثر الطلب على الأ�سالك والكابالت مبجموعة من العوامل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والأردن:









 زيادة النمو االقت�صادي ي�ؤدي �إلى ارتفاع الطلب على ا�ستخدام الكهرباء والبيانات املنقولة عرب الكابالت .وهذا يبني الإرتباط الوثيق ما بني الزيادة
يف الإ�ستهالك والنمو االقت�صادي ،ح�سب الناجت املحلي الإجمايل.
 هناك ارتباط وثيق بني �أ�سعار النفط والنمو االقت�صادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،نظرا لإعتمادها الكبري على النفط والغاز.
 يتم ا�ستخدام الكابالت يف جمموعة من م�شاريع البنية التحتية والبناء ،مبا يف ذلك �شبكات الطاقة واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وامل�صانع والآالت
واملباين ال�سكنية والتجارية والنقل وغريها من �أنواع البنية التحتية .ونتيجة لذلك يرتبط الطلب ب�شكل كبري مع اال�ستثمار وحجمه .خالل الأعوام من
2004م �إلى 2008م ،منا اال�ستثمار ب�سرعة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .على �سبيل املثال ،بحلول عام 2008م زاد �إجمايل اال�ستثمار يف البحرين
وقطر وعمان مبعدل مرتني �إلى ثالث مرات عما كان عليه يف عام 2000م لي�صل �إلى نحو  %40-30من جمموع الناجت املحلي الإجمايل ،وفقا لتقديرات
البنك الدويل .ومنذ وقوع الأزمة ،تباط�أ �إجمايل اال�ستثمار من حيث الوترية ،ولكن ظل قويا يف الأ�سواق الرئي�سية مثل اململكة العربية ال�سعودية وقطر.
 التطوير يف ال�سيا�سات والأنظمة احلكومية مثل التغريات التي ت�ؤثر على الإنفاق على املرافق ،واملنتجات النهائية ،والبناء ،و�شبكات الطاقة /البيانات،
والتي ت�ؤثر على ا�ستهالك الكابالت .كما �أن ال�سيا�سات البيئية التي ت�شجع على زيادة ا�ستخدام الطاقة املتجددة تفتح �أ�سواقا جديدة للكابالت يف
جمال الطاقة املتجددة.
 التقدم والتطور االقت�صادي ي�ؤدي �إلى ا�ستبدال وا�ستخدام �أنواع �أخرى وحديثة من الكابالت �أو �إيجاد منتجات تغني عن ا�ستخدام كابالت الألياف
الب�صرية مما خف�ض الطلب على بع�ض الكابالت النحا�سية اخلا�صة باالت�صاالت.
 العوملة وانفتاح االقت�صادات والأ�سواق العاملية على بع�ضها البع�ض قد ي�ؤثر على ا�ستهالك الكابالت .على �سبيل املثال ،انتقل م�صنعو املعدات الأ�صلية
من العديد من البلدان ذات التكلفة املرتفعة �إلى بلدان �أقل تكلفة .وقد �أدت الزيادة يف الروابط بني البلدان �أي�ضا �إلى زيادة الرتابط بني ال�شبكات
الوطنية ،مثل بناء �شبكة الربط الكهربائي اخلليجي التي تربط �شبكات الكهرباء الوطنية لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث ا�ستهلك ذلك كميات
كبرية من الكابالت.

ملخص القوائم المالية

يجب قراءة البيانات املالية الواردة �أدناه مع القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م مبا يف ذلك
االي�ضاحات املرفقة بهم ،واملدرجة يف ن�شرة الإ�صدار هذه.
(ماليني الرياالت ال�سعودية)

2009م

2010م

2011م

2012م

قائمة الدخل
1.139,4

990,6

�إجمايل املبيعات

1.033,9

1.029,2

تكلفة املبيعات

()856,1

()914,4

()1.043,8

()829,4

اجمايل الأرباح

177,8

114,9

95,6

161,2

�أرباح (خ�سارة) ت�شغيلية

116,3

5,7

()20,4

53,5

الدخل (اخل�سارة) قبل الزكاة و�ضريبة الدخل وح�صة االقلية

53,3

()119,4

()160,8

6,1

�صايف الدخل (اخل�سارة)

51,3

()94,9

()120,1

31,1

املركز املايل

ر

�إجمايل املوجودات

1.709,0

1.417,3

1.382,3

١.٣٥٤,٣

�إجمايل املطلوبات

1.074,8

980,8

1.103,4

١.٠٥٨,٨

(ماليني الرياالت ال�سعودية)

2009م

2010م

2011م

2012م

جمموع القرو�ض

780,1

809,2

895,9

862,1

حقوق امل�ساهمني

504,3

367,2

242,5

281,5

التدفقات النقدية
188,6

107,8

()60,9

97,1

التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية
التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة اال�ستثمارية

()157,5

()62,7

()39,4

()30,1

التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية

()55,1

()40,3

86,5

()32,5

34,8

39,7

26,0

60,5

ر�صيد النقد بنهاية الفرتة
امل�ؤ�شرات الرئي�سية
العائد على حقوق امل�ساهمني

%10,2

()%25,8

()%49,5

%11,0

العائد على املوجودات

%3,0

()%6,7

()%8,7

%2,3

هام�ش �إجمايل الربح

%17,2

%11,2

%8,4

%16,3

هام�ش �صايف الربح (اخل�سارة)

%5,0

()%9,2

()%10,5

%3,1

معدل التداول (مرة)

1,0

0,8

0,9

1,1

�إجمايل املطلوبات �إلى �إجمايل املوجودات

%62,9

%69,2

%79,8

%78,2

()%21,0

()%0,5

%10,7

()%13,1

معدل منو الإيرادات
امل�صدر :القوائم املالية املوحدة املراجعة

�

ملخص عوامل المخاطرة

	-1املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة
�أ .االعتماد على مواد �أولية رئي�سيه
ب .االعتماد على املوردين الرئي�سيني
ج .االعتماد على املوظفني الرئي�سيني واملوظفني املتخ�ص�صني
د .االعتماد على الوكالء ومندوبي املبيعات
ه .خماطر القرارات اال�سرتاتيجية
و .خماطر التغطية الت�أمينية
ز .التغريات التقنية
ح .خماطر املعدات
ط .التكاليف الت�شغيلية وخطر تعطل الأعمال
ي .خماطر التمويل
ك .االعتماد على العمالء الرئي�سيني
ل .خماطر �أ�سعار العمولة
م .املخاطر االئتمانية
ن .خماطر التقا�ضي
�س .ال�سعودة
ع .الإعتماد على ال�شركات التابعة
ف .املخاطر املتعلقة بالرتاخي�ص والت�صاريح
�ص .املخاطر املتعلقة بعمليات الت�صنيع
ق .املخاطر املتعلقة باال�سترياد والت�صدير
ر .املناف�سة
�ش .املخاطر املتعلقة بالتحوط
	-2املخاطر املتعلقة بال�سوق
�أ .املخاطر ال�سيا�سية واالقت�صادية
ب .البيئة النظامية
ج .التقلبات يف �أ�سعار املواد اخلام
	-3املخاطر املتعلقة بالأ�سهم اجلديدة
�أ.
ب.
ج.
د.
ه.
و.
ز.
ح.
ط.

ت

التذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم
التذبذبات املحتملة يف �سعر حقوق الأولوية
نق�ص الطلب على حقوق الأولوية و�أ�سهم ال�شركة
امل�ضاربة يف حقوق الأولوية
عدم وجود �سوابق يف تداول حقوق االكتتاب يف اململكة العربية ال�سعودية
انخفا�ض ن�سبة امللكية
عدم ممار�سة حقوق االكتتاب يف الوقت املنا�سب
توزيع الأرباح
ال�سيطرة الفعلية من قبل امل�ساهمني
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 1.1تعريفات ومختصرات
امل�صطلح

التعريف

CAGR

معدل النمو ال�سنوي املركب

MoCI

وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة العربية ال�سعودية

MT

طن مرتي

SOCPA

اجلمعية ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

� SIBORأو ال�سيبور

�سعر الفائدة على الودائع بالريال بني البنوك يف اململكة

UAE

الإمارات العربية املتحدة

( )PVCبي يف �سي

حبيبات البال�ستيك امل�ستخدمة يف عزل وتغليف الكابالت

تاريخ �أحقية االكتتاب

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة يف ر�أ�س املال بح�سب تو�صية
جمل�س الإدارة ،وذلك بتاريخ 1434/10/20هـ (املوافق 2013/8/27م).

مرحلة االكتتاب الأولى

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) وي�ستمر لفرتة � 10أيام تقوميية �شاملة
�أخر يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م).

فرتة تداول حقوق الأولوية

�ستبد�أ فرتة تداول احلقوق تزامن ًا مع فرتة االكتتاب الأولى يف يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق
2013/9/3م) وت�ستمر لفرتة � 8أيام عمل �شاملة �أخر يوم لإغالق االكتتاب وهو يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ
(املوافق 2013/9/12م).

مرحلة االكتتاب الثانية

�سيبد�أ االكتتاب يف يوم الأحد 1434/11/9هـ (املوافق 2013/9/15م) وي�ستمر لفرتة � 3أيام عمل �شاملة �أخر يوم
لإغالق االكتتاب وهو يوم االكتتاب 1434/11/11هـ (املوافق 2013/9/17م).

فرتة الطرح املتبقي

يف حال وجود �أ�سهم متبقية مل يكتتب فيها� ،سيبد�أ االكتتاب يف هذه الأ�سهم يف يوم الأحد 1434/11/16هـ
(املوافق 2013/9/22م) من ال�ساعة � 10:00صباح ًا وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ الإثنني
1434/11/17هـ (املوافق 2013/9/23م).

امل�ساهمون املقيدون

م�ساهمي ال�شركة املقيدين يف �سجل امل�ساهمني يف ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.

الأ�شخا�ص امل�ستحقون

ي�شمل ك ًال من امل�ساهمون املقيدون و ممن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.

الطرح املتبقي

طرح �أية �أ�سهم متبقية غري مكتتب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقون على امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية من خالل
طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

تداول حقوق الأولوية

ب�إمكان الأ�شخا�ص امل�ستحقني تداول حقوق الأولوية يف ( )1حق لكل ( )2من �أ�سهم ال�شركة �سواء ببيعها �أو �شرائها
يف ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول".

ممار�سة حقوق �أولوية االكتتاب

قيام الأ�شخا�ص امل�ستحقون باالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�سديد املقابل
لدى فروع اجلهات امل�ستلمة �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات
للمكتتبني.

اجلمهور

ي�شمل ذلك عامة امل�ستثمرين من امل�ؤ�س�سات والأفراد.

امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية

وت�شمل جمموعة من امل�ؤ�س�سات التي خاطبها مدير االكتتاب بعد الت�شاور مع ال�شركة بح�سب معايري خا�صة حمددة
م�سبقا من قبل الهيئة.

اتفاقية تعهد تغطية االكتتاب

اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب املربمة بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب.

الإدارة

�إدارة �شركة م�سك

1

2

امل�صطلح

التعريف

الأ�سهم

�أ�سهم م�سك العادية البالغ عددها � 40.000.000سهم واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت لل�سهم
الواحد

�أ�سهم االكتتاب

� 20.000.000سهم عادي من �أ�سهم م�سك

املجل�س�/أع�ضاء جمل�س الإدارة

�أع�ضاء جمل�س �إدارة �شركة م�سك

االكتتاب

زيادة ر�أ�س مال ال�شركة عن طريق �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية بقيمة  200.000.000ريال وعدد 20.000.000
�سهم جديد

�أيزو ()ISO

املنظمة الدولية للمعايري

اجلهات امل�ستلمة
تداول

البنك ال�سعودي الفرن�سي ،جمموعة �سامبا املالية ،البنك الأهلي التجاري ،بنك اجلزيرة ،بنك الريا�ض والبنك
ال�سعودي لال�ستثمار
النظام الآيل لتداول الأ�سهم ال�سعودية

اجلريدة الر�سمية

جريدة �أم القرى ،وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعودية

اجلمعية العامة

جمعية م�ساهمي ال�شركة العامة التي تخت�ص بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة خالل
ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة.

حقوق الت�صويت

جميع �أ�سهم ال�شركة هي من فئة واحدة وال يتمتع �أي م�ساهم ب�أية حقوق �أف�ضلية يف الت�صويت .ومينح كل �سهم
�صاحبه �صوتا واحدا ويحق لكل م�ساهم ميتلك � 20سهم ًا على الأقل ح�ضور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت
فيها.

احلكومة

حكومة اململكة العربية ال�سعودية

ريال

ريال �سعودي

�سعر االكتتاب

 10ريال �سعودي لل�سهم

ال�سوق املالية

ال�سوق املالية ال�سعودية "تداول"

القوائم املالية

هي القوائم املالية املراجعة املوحدة لل�شركة و�شركاتها التابعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م
و2010م و2011م و2012م

ك .ف

كيلو فولت ،املعيار الدويل لقيا�س اجلهد الكهربائي

متعهد تغطية االكتتاب

جي �آي بي كابيتال

جمل�س التعاون

جمل�س التعاون لدول اخلليج والذي ي�ضم كال من اململكة العربية ال�سعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات
العربية املتحدة وقطر

امل�ساهمون

م�ساهمو �شركة م�سك

امل�ست�شارون

م�ست�شارو الطرح حمل هذه الن�شرة املذكورة �أ�سما�ؤهم يف ال�صفحة ح  -ط

امل�ست�شار املايل

جي �آي بي كابيتال

م�سك �أو ال�شركة

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة

املجموعة

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة و�شركاتها التابعة

املكتتب

كل �شخ�ص يقدم طلبا لالكتتاب و�/أو يكتتب يف �أ�سهم االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية.

اململكة

اململكة العربية ال�سعودية

امل�صطلح

التعريف

ن�شرة الإ�صدار /الن�شرة

ن�شرة الإ�صدار هذه املعدة من قبل ال�شركة بخ�صو�ص االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية.

النظام الأ�سا�سي

النظام الأ�سا�سي لل�شركة

نظام ال�شركات

نظام ال�شركات ال�صادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم (م )6/بتاريخ 1385/3/22هـ وما طر�أ عليه من تعديالت

منوذج طلب االكتتاب

منوذج طلب االكتتاب الذي ميكن للمكتتب بوا�سطته تقدمي طلب لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية

الهيئة

هيئة ال�سوق املالية

عطاء

تقدمي عر�ض �سعر

قلوي

القلويات هي مركبات كيميائية قلوية قادرة على نزع بروتون من احلمو�ض ال�ضعيف جدً ا يف تفاعل حم�ض-قلوي.

خطوط �سي �سي يف

هو خط عزل الكابالت وهو �أحد مقايي�س القدرة الإنتاجية مل�صانع الكابالت

خطوط يف �سي يف

هو خط عزل كابالت اجلهد العايل
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2.2عوامل المخاطرة
�إن اال�ستثمار يف الأ�سهم منا�سب فقط للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر اال�ستثمار وحما�سنه ولديهم موارد مالية كافية لتحمل �أية خ�سارة قد تنتج عنه.
و�إذا كان لدى امل�ستثمر املحتمل �أي �شك ب�ش�أن الإجراء الذي يجب �أن يتخذه ،فعليه ا�ست�شارة م�ست�شار خمت�ص يف تقدمي اال�ست�شارات ب�ش�أن �شراء الأ�سهم والأوراق
املالية الأخرى.
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب �أن يدر�س بدقة وعناية كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�شرة مبا فيها
املخاطر املو�ضحة �أدناه ،حيث �أن من املمكن �أن تت�أثر �أعمال م�سك وتوقعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�شكل �سلبي جوهري
بوقوع �أي من هذه املخاطر التي تعتربها �إدارة ال�شركة ("الإدارة") يف الوقت احلا�ضر جوهرية� ،أو بحدوث �أي من املخاطر التي مل يت�سن للإدارة حتديدها �أو
تلك التي تعتربها يف الوقت احلا�ضر غري جوهرية� ،أو �إذا ما �أ�صبحت تلك املخاطر جوهرية� .إن عوامل املخاطرة غري �شاملة وغري ح�صرية وقد يكون هناك عدد
من املخاطر الأخرى التي ال تدركها ال�شركة حاليا �أو ال تعتربها هامة والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر على عملياتها .وقد ينخف�ض �سعر تداول �أ�سهم ال�شركة املطروحة
لالكتتاب ب�سبب �أي من هذه املخاطر ويخ�سر امل�ستثمرون ا�ستثمارهم يف �أ�سهم ال�شركة ب�شكل كلي �أو جزئي.
�إن املخاطر واالحتماالت املو�ضحة �أدناه لي�ست مرتبة ح�سب �أية معايري تتعلق ب�أهميتها ،علما ب�أن هناك خماطر واحتماالت �أخرى ،مبا فيها غري املعروفة حاليا �أو
تلك التي تعترب غري جوهرية ،والتي ميكن �أن ت�ؤدي �إلى العواقب امل�شار �إليها �أدناه.
 2 22 -2المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة
 2 22 -22 -2االعتماد على مواد أولية رئيسية
يعترب النحا�س املادة اخلام الأولية امل�ستخدمة من قبل ال�شركة يف �إنتاج الكابالت .يف حال وجود �أي ا�ضطراب يف توريد النحا�س (�سواء كانت الأ�سباب متعلقة
باملورد� ،أو نق�ص يف ال�سوق� ،أو كوارث طبيعية �أو ارتفاع �أ�سعار النحا�س)� ،ستكون ال�شركة غري قادرة على ا�ستخدام معدن بديل كمادة خام لإنتاج الكابالت .ونتيجة
لذلك ،قد تت�أثر عمليات ال�شركة ب�شكل �سلبي كبري.
 2 22 -22 -2االعتماد على الموردين الرئيسيين
تعتمد ال�شركة �إلى حد كبري على �أطراف ثالثة لتوفري النحا�س لها (والذي يعترب من مواد اخلام الأ�سا�سية امل�ستخدمة يف �إنتاج الكابالت) .ويف عام 2005م
ح�صلت ال�شركة على اعفاء جمركي من وزارة التجارة وال�صناعة وينتهي االعفاء اجلمركي يف نهاية عام 2013م ،ال ت�ضمن ال�شركة متديد فرتة الإعفاء ،وعدم
متديدها قد ي�ؤثر على �سعر املواد الأولية امل�ستخدمة يف عمليات ال�شركة.
�أبرمت ال�شركة اتفاقيات مع ثالثة من املوردين الدوليني على الأقل لتوريد ق�ضبان النحا�س مثل �شركة ذهب الفجرية و�شركة الإحتاد لق�ضبان النحا�س من
الإمارات العربية املتحدة و�شركة جلينكور الدولية من �سوي�سرا .قد يكون املوردين غري قادرين على توريد �سلع كافية مل�سك يف �أوقات نق�ص العر�ض �أو نق�ص هذه
املواد اخلام يف ال�سوق.
�إن اعتماد ال�شركة على موردين من طرف �آخر يعر�ضها خلطر انقطاع عملياتها يف حال قرر املوردين تغيري �شروط التوريد� ،أو مل يتم التمكن من توفري الكمية
املطلوبة من النحا�س .وقد ي�ؤدي كل ذلك �إلى تكاليف �إ�ضافية ،وقد يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
 2 22 -22 -2االعتماد على الموظفين الرئيسيين والموظفين المتخصصين
تعتمد ال�شركة على قدرات وخربات الإدارة العليا واملوظفني وامل�ست�شارين املتخ�ص�صني والفنيني .وال ت�ستطيع ال�شركة �أن ت�ضمن جناح م�ساعيها يف الإبقاء على
املوظفني احلاليني �أو اجتذاب موظفني جدد عو�ضا عن املوظفني املنتهية خدمتهم وب�شكل خا�ص ذوي املهارات واال�ست�شارات الفنية واملتخ�ص�صة.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن التوقعات امل�ستقبلية لل�شركة تعتمد على القدرة على �إ�ستقطاب الأفراد امل�ؤهلني الذين يتمتعون باخلربة الوا�سعة والعميقة واملعرفة
املتخ�ص�صة واملحافظة عليها.
من هنا ،ميكن �أن ت�ؤدي خ�سارة املوظفني الرئي�سيني �أو عدم االحتفاظ باملوظفني امل�ؤهلني �أو املتخ�ص�صني والفنيني يف امل�ستقبل �إلى عواقب �سلبية وجوهرية على
نتائج ال�شركة وعملياتها وو�ضعها املايل و�سعر �أ�سهمها.
 2 22 -22 -2االعتماد على الوكالء ومندوبي المبيعات
تعتمد ال�شركة على وكالء ومندوبي مبيعات لت�سويق منتجاتها والتما�س طلبات ال�شراء وبيع منتجاتها خارج وداخل اململكة .و�أي انقطاع �أو �إنهاء لهذه الرتتيبات
من �ش�أنه �أن يكون له ت�أثري �سلبي كبري على مبيعات منتجات ال�شركة داخل وخارج اململكة ،والذي من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى �آثار �سلبية جوهرية على �أعمال ال�شركة
وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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 2 22 -22 -2مخاطر القرارات اإلستراتيجية
يعتمد �آداء ال�شركة يف امل�ستقبل على فعالية تنفيذ خطة العمل وا�سرتاتيجية النمو اخلا�صة بال�شركة� .إن بدء تنفيذ خطة العمل وا�سرتاتيجية النمو التي تنتهجها
ال�شركة وجناحها يعتمد على عدد من العوامل والذي يعترب كثري منها خارج حتكم ال�شركة (كما مت �سرد هذه العوامل حتت ق�سم املخاطر املتعلقة بعمليات ال�شركة
وق�سم املخاطر املتعلقة بال�سوق من عوامل املخاطرة) .وقد تكون هذه القرارات ق�صرية الأمد �أو غري مالئمه لو�ضع ال�شركة �أو قد ت�ؤدي �إلى نتائج �سلبية حيث �أنه
يف عام 2006م قامت ال�شركة ب�إنتاج كابالت الطاقة للإ�ستفادة من منو القطاع ولت�صبح ال�شركة حمطة واحدة جلميع �أنواع الكابالت� ،إال �أن الدخول يف �سوق
كابالت الطاقة مل يكن ناجح مما �أثر �سلبي ًا على ال�شركة( .للمزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على الق�سم  9-4من الن�شرة) .وال يوجد �أي �ضمان ب�أن ال�شركة
�سوف تكون قادرة على تنفيذ ا�سرتاتيجيتها بنجاح ،وقد ي�ؤدي الف�شل يف القيام بذلك �إلى ت�أثري �سلبي جوهري على عمليات ال�شركة التجارية و�إيراداتها و�أرباحها.
 2 22 -22 -2مخاطر التغطية التأمينية
قد ت�صبح ال�شركة عر�ضة للمخاطر التي من املحتمل �أن ال تكون م�ؤمنة على نحو كاف �أو قد يكون ت�أمينها غري عملي من الناحية التجارية� .إن بوال�ص الت�أمني
احلالية لل�شركة ت�شمل بع�ض اال�ستثناءات والقيود على التغطية ،على غرار جميع البوال�ص الأخرى .ونتيجة لذلك ،فقد ال ت�شمل التغطية الت�أمينية يف امل�ستقبل
حجم املطالبات املقدمة �ضد ال�شركة ،وميكن �أن ي�ؤدي خطر اخل�سائر وامل�س�ؤوليات الناجتة عن املخاطر امل�ؤمن عليها وغري امل�ؤمن عليها �إلى زيادة تكاليف ال�شركة
ب�شكل ملحوظ ،وقد يكون لتلك الزيادة �أثر �سلبي وجوهري على ال�شركة من نواحي عدة كتوقعاتها ونتائج عملياتها والو�ضع املايل والتقلبات يف �أ�سعار �أ�سهمها.
(ملزيد من املعلومات حول التغطية الت�أمينية لل�شركة ،الرجاء االطالع على الق�سم  12من ن�شرة الإ�صدار).
 2 22 -22 -2التغيرات التقنية
تعتمد ال�شركة على تقنية متخ�ص�صة يف �إنتاجها للكابالت ،ويف حال حدوث �أي تغيريات تقنية �سريعة �أو تقدم تقني �أو ا�ستحداث بدائل �أكرث تطورا من منتجات
ال�شركة ،قد يت�سبب ذلك يف ارتفاع املناف�سة �أو يجعل التقنيات �أو املنتجات �أو اخلدمات التي تقدمها م�سك قدمية وغري �صاحلة ،وهذا من �ش�أنه �أن يكون له �أثر
�سلبي على الو�ضع املايل لل�شركة �أو نتائج عملياتها.
 2 22 -22 -2مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل األعمال
�إن لدى ال�شركة �آالت ومعدات متخ�ص�صة ت�ستخدمها يف �إنتاج الكابالت ،وهي مهمة للغاية لنجاح ت�شغيل مرافقها .لذلك تعتمد ال�شركة على الت�شغيل املوثوق
واملت�سق لهذه املعدات من �أجل حتقيق �أهدافها وتوقعاتها املالية� .إن �أي عطل غري متوقع يطر�أ على الآالت �أو املعدات �أو �أي �صيانة مطولة لها من �ش�أنه �أن يعطل
�إنتاج ال�شركة وي�ضعف قدرتها على �إنتاج كميات كافية من املنتجات ب�صورة م�ستمرة �أو على ت�أمني جودة املنتجات بال�شكل الذي يلبي مطالب عمالئها .وقد يكون
لهذا الإخفاق ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها.
�إن �أي ت�أخري يف �إ�صالح و�صيانة املعدات �أو �أي نق�ص يف �إمدادات املياه �أو الكهرباء من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى تعطيل عمليات ال�شركة �إلى حد كبري وهذا بدوره قد يكون
له �أثر �سلبي على توقعات ال�شركة ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل( .يرجى االطالع على ق�سم � 7-3-5إدارة املخاطر)
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،قد ترتفع التكاليف الت�شغيلية لل�شركة ب�شكل ملحوظ نتيجة لعوامل خارجة عن �إرادتها (الرجاء مراجعة ق�سم مناق�شة الإدارة وحتليلها للمركز
املايل ونتائج العمليات)  .وت�شمل �أبرز التكاليف الت�شغيلية لل�شركة تكلفة املواد اخلام مثل النحا�س والألومنيوم.
 2 22 -22 -2مخاطر التمويل
�أبرمت ال�شركة عددا من اتفاقيات الت�سهيالت مع بنوك خمتلفة .ويف  5يناير 2013م مت �إعادة هيكلة وجمع جميع الت�سهيالت التجارية يف ت�سهيل ر�أ�س املال العامل
وت�سهيل القر�ض لأجل ("اتفاقية �إعادة هيكلة الت�سهيالت") (ملزيد من املعلومات حول الت�سهيالت ،يرجى الرجوع �إلى الق�سم  12من الن�شرة).
تت�ضمن اتفاقية �إعادة هيكلة الت�سهيالت على بند يق�ضي ب�أنه يف حال مل يتم املوافقة من قبل هيئة ال�سوق املالية قبل �أو يف  30يونيو 2013م على زيادة ر�أ�س مال
ال�شركة مبقدار مائتان مليون ريال �سعودي على االقل من خالل طرح �أ�سهم حقوق �أولوية ،و�أن يتم االنتهاء من هذا الطرح قبل  31دي�سمرب 2013م ،ف�إن ذلك يعد
خرق لهذه االتفاقية.
يتم �سداد ت�سهيل القر�ض لأجل ب�أق�ساط ن�صف �سنوية خالل ال�سنوات ال�ستة القادمة ،ويتم �سداد ت�سهيل ر�أ�س املال العامل على �أ�سا�س متجدد .بالإ�ضافة �إلى ذلك
تتولى ال�شركة �إلتزامات �إ�ضافية معينة فيما يتعلق بالت�سهيالت املعادة الهيكلة (على �سبيل املثال ،الإلتزام بن�سب مالية معينة خالل مدة اتفاقيات �إعادة هيكلة
الت�سهيالت).
ال�شركة غري قادرة على تقدمي �ضمان ب�ش�أن قدرتها على الت�سديد يف الوقت املحدد �أو الإمتثال ب�أي �إلتزامات �إ�ضافية .بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،إذا قامت ال�شركة
بانتهاك �أي من التزاماتها املن�صو�ص عليها يف اتفاقيات �إعادة هيكلة الت�سهيالت يف امل�ستقبل ،ف�إنه ميكن للبنوك �أن تطلب منها �سداد ديونها ب�شكل كامل �أو ب�شكل
جزئي على الفور .ويف هذه احلالة ،لي�س هناك �أي �ضمان ب�أن ال�شركة �ستكون قادرة على احل�صول على متويل بديل كاف لتلبية احتياجاتها وهو ما ميكن �أن يكون
له ت�أثري �سلبي جوهري على ال�شركة من نواحي عدة كتوقعاتها ونتائج عملياتها والو�ضع املايل والتقلبات يف �أ�سعار �أ�سهمها.
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عالوة على ذلك ،تتطلب �صناعة الكابالت ر�أ�س مال عامل مرتفع ،و�إذا ما قررت ال�شركة تو�سيع عملياتها يف امل�ستقبل ،قد حتتاج �إلى متويل �إ�ضايف و�إلى االعتماد
على قدراتها لإيجاد قرو�ض جتارية قد تكون متاحة �أو غري متاحة لها .و�إذا ما توفر التمويل فقد يكون ذلك على �أ�سا�س �شروط مكلفة لل�شركة .كما تعتمد حاجة
ال�شركة �إلى متويل �إ�ضايف على ر�أ�س مالها ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها .لذلك ،ال ت�ستطيع ال�شركة �أن ت�ضمن �أن البنوك املعنية يف اتفاقية
�إعادة هيكلة الت�سهيالت �سوف تقدم املوافقة� ،أو �إذا مت تقدمي املوافقة �سوف يتوفر التمويل الإ�ضايف ب�سهولة� ،أو �إذا كان متوفرا� ،أنها �ستح�صل عليه ب�شروط غري
مرهقة لها ،وهذا الأمر ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على نتائج عمليات ال�شركة وو�ضعها املايل وتوقعاتها.
 2 2 2 -22 -2االعتماد على العمالء الرئيسيين
نظرا لطبيعة الكابالت التخ�ص�صية التي تنتجها ال�شركة ،فقد مت بيع �أكرث من  ٪51من منتجاتها عام 2012م �إلى  10عمالء .ال ميكن �أن يكون هناك �أي �ضمان
ب�أن ه�ؤالء العمالء �سوف يقومون ب�شراء منتجات م�سك يف امل�ستقبل .بالتايل �إذا عمد �أي من عمالء م�سك الرئي�سيني �إلى �شراء الكابالت من م�صنع �آخر غري
م�سك ،ميكن �أن يكون لذلك ت�أثري �سلبي على الو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها.
تنفذ ال�شركة معظم �أعمالها على �أ�سا�س �أوامر ال�شراء ومل تربم �أي عقود طويلة الأجل مع عمالئها تلزمهم بال�شراء باحلد الأدنى .بالتايل ،يف حال مل حتافظ
ال�شركة على عالقتها اجليدة مع ه�ؤالء العمالء �أو �إذا خ�سرت بع�ضا منهم ل�صالح مناف�سني �آخرين ،ف�إن هذا قد ي�ؤثر �سلبا على �أعمال ال�شركة ونتائجها املالية.
 2 2 2 -22 -2مخاطر أسعار العمولة
حت�سب العمولة املدفوعة مبوجب ت�سهيالت ال�شركة االئتمانية على �أ�سا�س �أ�سعار العمولة العائمة وهذه خماطر مل يتم التحوط منها (حيث �أن الت�سهيالت متوافقة
مع �أحكام ال�شريعة الإ�سالمية) .لذلك ،ف�إن �أي تغري �سلبي يف �أ�سعار العمولة من �ش�أنه �أن يكون له �أثر �سلبي على نتائج عمليات ال�شركة وتوقعاتها وو�ضعها املايل.
 2 2 2 -22 -2المخاطر االئتمانية
�إن خماطر االئتمان هي املخاطر التي قد تتحمل ال�شركة على �أثرها خ�سائر مالية ب�سبب عدم قدرة عمالء ال�شركة على الوفاء بالتزاماتهم .وتتعلق املخاطر
االئتمانية لل�شركة �أ�سا�سا بالذمم التجارية املدينة .قد ال تتمكن ال�شركة يف امل�ستقبل من تقييم الو�ضع املايل احلايل لعمالئها ب�شكل �صحيح وحتديد قدرتهم على
الوفاء بالتزاماتهم املالية ب�صورة دقيقة .وميكن لعدد كبري من عمالء ال�شركة مواجهة �أداء مايل �ضعيف ،كما قد تعجز ال�شركة عن حتليل املخاطر االئتمانية
لهذه الأطراف� .إن �أي انخفا�ض يف اجلودة االئتمانية ب�صورة �شاملة لعمالء ال�شركة من �ش�أنه �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل.
 2 2 2 -22 -2مخاطر التقاضي
ال�شركة و�شركاتها التابعة مرتبطة م�ؤخرا يف عدد من الق�ضايا �ضد ومن ال�شركة ،ولكن تعتقد الإدارة العليا لل�شركة �أنه ال ميكن �أن يكون لهذه الق�ضايا ت�أثري �سلبي
جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة .ومع ذلك ،يف امل�ستقبل ،قد تتعر�ض ال�شركة �أحيانا يف ال�سياق العادي لأعمالها لدعاوى �أو �إجراءات ق�ضائية تتعلق ،من بني
�أمور �أخرى ،باملنتجات �أو �أنواع �أخرى من امل�س�ؤولية �أو النزاعات العمالية �أو النزاعات املتعلقة بالعقود .ويف حال �أ�صبحت ال�شركة طرفا يف �أي دعاوى �أو �إجراءات
ق�ضائية �أخرى يف امل�ستقبل ،ف�إن نتائج تلك الإجراءات غري م�ؤكدة وميكن �أن ت�ؤدي �إلى ت�سويات �أو نتائج قد ت�ؤثر �سلبا على و�ضعها املايل .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،فقد
تنطوي �أي دعاوى �أو �إجراءات ق�ضائية على نفقات قانونية كبرية مما ي�ؤدي �إلى انخفا�ض ربحية ال�شركة.
 2 2 2 -22 -2السعودة
ت�شرتط احلكومة ال�سعودية على جميع ال�شركات العاملة يف اململكة ،مبا يف ذلك ال�شركة ،االلتزام مبتطلبات ال�سعودة التي تقت�ضي توظيف عدد معني من املوظفني
ال�سعوديني والإبقاء عليهم .ويتعني على كل �شركة وفقا لتعليمات وزارة العمل ال�صادرة يف 1423/5/1هـ (املوافق 2002/8/10م) احل�صول على �شهادة بهذا
اخل�صو�ص من وزارة العمل ،علما ب�أن الوزارة قد قررت �أن تفر�ض يف بداية عام 2012م �سيا�سات �أكرث �صرامة ب�ش�أن ال�سعودة ،وذلك يف �إطار برنامج "نطاقات"
اجلديد.
لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال�شركة �ستتمكن من الوفاء مبتطلبات ال�سعودة احلالية �أو امل�ستقبلية املطلوبة من اجلهات املعنية ،وبالتايل قد تتعر�ض لعقوبات من
اجلهات احلكومية ت�شمل تعليق �أو تخفي�ض طلبات ت�أ�شريات العمل �أو وقف نقل الكفاالت للعاملني غري ال�سعوديني �أو ا�ستبعاد ال�شركة من امل�شاركة يف املناق�صات
احلكومية �أو منعها من احل�صول على القرو�ض احلكومية.
وعالوة على ذلك ،ف�إن احلكومة تتخذ تدابري لتنظيم توظيف العمال الأجانب يف اململكة وفقا لنظام العمل و�أنظمة الإقامة يف اململكة العربية ال�سعودية .ت�سعى من
ورائها �إلى اتخاذ �إجراءات �ضد املوظفني الأجانب الذين (�أ) ال يعملون ل�صاحب العمل الذي يكفلهم و(ب) يقومون ب�أعمال ال تتطابق مع و�صف وظائفهم (كما
جاء يف ت�صريح عملهم) .لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال�شركة �سوف تكون قادرة على ت�أمني اليد العاملة الالزمة �أو توظيف عدد من املوظفني يف الظروف املواتية،
والذي ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة ،و�أو�ضاعها املالية ،ونتائج عملياتها ،و�آفاقها امل�ستقبلية.
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 2 2 2 -22 -2االعتماد على الشركات التابعة
تعتمد ال�شركة على �شركاتها التابعة يف اململكة الأردنية الها�شمية والإمارات العربية املتحدة وت�شكل مبيعات هذه ال�شركات ما يقارب  %40من �إجمايل مبيعات
م�سك يف 2012م .ميكن لأي من املخاطر املذكورة �أعاله �أن ت�ؤثر على واحدة �أو �أكرث من ال�شركات التابعة مما قد ي�ؤثر �سلب ًا على �إيرادات ال�شركات التابعة ،التي
بدورها قد ت�ؤثر على الإيرادات واملركز املايل لل�شركة .ويت�ضمن الهيكل التنظيمي للمجموعة م�ستويات عديدة من الإدارة ،بدء ًا من جمل�س �إدارة ال�شركة وكبار
املدراء التنفيذيني ونزوال �إلى املدراء وامل�س�ؤولني التنفيذيني يف ال�شركات التابعة بالإ�ضافة �إلى املدراء الإقليميني حتى مديري الأق�سام ،نزوال �إلى م�شريف املناوبات
الذين يعملون جنبا �إلى جنب مع العاملني يف اخلطوط الأمامية .قد يحدث ت�أخري يف اتخاذ القرارات ب�سبب امل�ستويات الإدارية العديدة واملتداخلة ،مما قد ي�ؤدي
�إلى حدوث �آثار �سلبية حمتملة على عمليات ال�شركة وتوقعات �أعمالها وو�ضعها املايل وقدرتها على اال�ستجابة حلركة ال�سوق ال�سريعة واجتاهات ال�صناعة.
2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح
حتتفظ ال�شركة حاليا بعدد من الرتاخي�ص املتعلقة بت�صنيع منتجاتها والتي ال تزال �سارية حتى اليوم .وتعتمد �أعمال ال�شركة على ا�ستمرار �صالحية خمتلف
الرتاخي�ص والت�صاريح املمنوحة لها ول�شركاتها التابعة وعلى التزامها ب�شروط هذه الرتاخي�ص والت�صاريح .وقد تقرر ال�سلطة امل�صدرة املخت�صة تغيري �شروط
�أي رخ�صة حالية تعمل مبوجبها ال�شركة �أو ال�شركات التابعة .وعندما ُيطلب جتديد �أحد الرتاخي�ص �أو تعديله ،ال ميكن تقدمي �أي �ضمانات ب�أن ال�سلطة املخت�صة
�ستعمد �إلى جتديد �أو تعديل نطاق الرتخي�ص �أو ب�أنها لن تفر�ض على ال�شركة �أو �شركاتها التابعة �شروط ًا غري مالئمة.
وقد ال تتمكن ال�شركة �أو �شركاتها التابعة من جتديد ترخي�ص �أو �إذا مت تعليق �أو �إنهاء �أحد الرتاخي�ص� ،أو مت جتديد �أو تعديل ترخي�ص ب�شروط غري مالئمة �أو
مل تتمكن ال�شركة من احل�صول على الرتاخي�ص الإ�ضافية يف امل�ستقبل ،فقد ت�ضطر �إلى �إيقاف بع�ض الأن�شطة ،الأمر الذي قد ي�ؤدي بدوره �إلى انقطاع يف العمل
والإنتاج �أو �إلى زيادة يف التكاليف .وقد يكون لأي من هذه العوامل ت�أثري �سلبي وجوهري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل و�أ�سعار �أ�سهمها( .ملزيد من املعلومات
حول الرتاخي�ص التي ح�صلت عليها ال�شركة و�شركاتها التابعة ،الرجاء االطالع على الق�سم  12من هذه الن�شرة).
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بعمليات التصنيع
ال ميكن لل�شركة �أن ت�ستبعد �إحتمال حدوث �أي عطل �أو حادث من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى وجود عيوب يف جودة عمليات الت�صنيع �أو �إيقاف عمليات الت�صنيع .بالإ�ضافة
�إلى ذلك ،لي�س لدى ال�شركة �أي حتكم حول املعايري املعمول بها يف الأ�سواق التي �ستباع فيها منتجاتها و�أي تغري يف املعايري قد ي�ؤدي �إلى تق�صري منتجات ال�شركة
عن املعايرياملعمول بها ،وذلك قد ي�ؤثر ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة وت�صديرها ونتائجها املالية ونتائج عملياتها.
ولي�س هنالك ما ي�ضمن �أن يتم الإنتاج والت�صنيع ب�شكل مالئم ومنا�سب .وقد ي�ؤدي ذلك �إلى �إحرتاق الكابالت �أو ت�ضررها ب�شكل �أخر مما ي�ضر بالكابالت الأخرى
املجاورة ،والأجهزة واملعدات اململوكة لدى ال�شركة ،وقد ي�ؤثر كل ذلك ب�شكل �سلبي على �أعمال ال�شركة .كما لي�س هناك ما ي�ضمن �أن الأجهزة �أو النظام الإلكرتوين
التي ت�ستخدمها ال�شركة يف �إنتاجها للكابالت لن تتعطل (كلي ًا �أو جزئي ًا) .و�أي خط�أ يف الأجهزة �أو النظام الإلكرتوين قد ي�ؤثر على جودة املنتج وعدم �إمتثاله
للمعايري املعمول بها.
كما يوجد لدى م�سك يف الوقت احلا�ضر ثالثة م�ستودعات .يف حال تعر�ض املنتجات لل�ضرر خالل النقل وال�شحن �إلى هذه امل�ستودعات� ،أو حريق �أو حادث �آخر
خارج عن حتكم ال�شركة ي�ضر ببع�ض �أو كل ممتلكات ال�شركة ،قد ي�ؤدي ذلك �إلى ت�أثري �سلبي وجوهري على عمليات ال�شركة التجارية و�إيراداتها و�أرباحها.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة باالستيراد والتصدير
تقوم ال�شركة ب�إ�سترياد النحا�س من �شركة ذهب الفجرية و�شركة الإحتاد لق�ضبان النحا�س من الإمارات العربية املتحدة و�شركة جلينكور الدولية من �سوي�سرا.
ويف الوقت نف�سه ،تعتمد ال�شركة على الت�صدير �إلى بلدان �أخرى (الأردن ،العراق ،دول جمل�س اخلليج التعاوين ودول �أخرى) مبا يقارب  %51من عائداتها� .أي
تغريات يف تكاليف التوريد �أو الت�صدير �أو يف متطلبات قانونية �أو تنظيمية ،مثل ر�سوم مكافحة الإغراق �أو التدابري اجلمركية التعوي�ضية ،ح�ص�ص اال�سترياد،
التعريفات اجلمركية ،والعقوبات واملقاطعة وغريها من التدابري فيما يتعلق ب�إ�سترياد وت�صدير النحا�س �أو املنتجات امل�صنعة من ال�شركة� ،سواء التي اعتمدتها
احلكومات (مثل اململكة العربية ال�سعودية والإمارات و�سوريا والبحرين حيث ال�شركات التابعة تنفذ �أعمالها) �أو موجهة من قبل الكتل التجارية الإقليمية (مثل دول
جمل�س اخلليج التعاوين �أو الإحتاد الأوروبي) ،قد ت�ؤثر على الو�ضع التناف�سي للمنتجات امل�صنعة من قبل ال�شركة �أو يحول دون بيع هذه املنتجات يف بع�ض البلدان،
والذي ميكن �أن يكون له ت�أثري �سلبي جوهري على نتائج وعمليات ال�شركة ،وتوقعاتها امل�ستقبلية ومركزها املايل.
 2 2 2 -22 -2المنافسة
مثلت مبيعات الكابالت ال�صناعية يف جميع ال�شركات اململوكة من م�سك ما مقداره  ٪65من �إيراداتها يف عام 2012م .ال تزال ال�شركة تعمل يف بيئة تناف�سية لأنها
تواجه مناف�سة متزايدة من املناف�سني الدوليني واملحليني .وال ميكن �أن يكون هناك �أي �ضمان ب�ش�أن قدرتها على املناف�سة الفعالة مع املناف�سني املحليني �أو الدوليني.
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ي�ضاف �إلى ذلك �أن ال�شركة تواجه مناف�سة متزايدة من املنتجني املحليني لكابالت اجلهد املنخف�ض .ولي�س هناك �أي �ضمان ب�ش�أن قدرة ال�شركة على التناف�س
ب�صورة فعالة مع املناف�سني احلاليني وامل�ستقبليني ،وقد ت�ؤدي �أي تغريات يف البيئة التناف�سية �إلى تخفي�ض الأ�سعار �أو انخفا�ض الهوام�ش �أو فقدان ح�صة ال�شركة
يف ال�سوق ،وهو ما ميكن �أن ي�ؤثر ت�أثريا �سلبيا وجوهريا على هوام�ش ربح ال�شركة.
 2 2 2 -22 -2المخاطر المتعلقة بالتحوط
ت�ستخدم ال�شركة عمالت نقدية خمتلفة يف عملياتها التجارية� ،أي �أن ال�شركة على �سبيل املثال تقوم ب�شراء النحا�س بالدوالر الأمريكي وحت�صل على الأرباح
بالعمالت املحلية (الريال والدرهم والدينار) يف كل من �شركاتها التابعة .وبالتايل قد تتغري �أ�سعار �صرف العمالت وفق ًا للمتغريات الإقليمية �أو العاملية ،وميكن
�أن ي�ؤدي �أي تغيري جوهري يف �سعر �صرف �أي من العمالت التي تتعامل بها ال�شركة �أو ال�شركات التابعة �إلى حدوث تغريات يف �أ�سعار املنتجات وبالتايل الت�أثري على
�أرباح ال�شركة .باال�ضافة الى ذلك� ،إن م�ساهمات ال�شركات التابعة خارج اململكة معر�ضة لتقلبات �أ�سعار العملة مما قد ي�ؤدي �إلى حدوث انخفا�ض يف حقوق امللكية.
وتقوم الت�سهيالت االئتمانية املقدمة لل�شركة ولل�شركات التابعة على �أ�سا�س �سعر عائم وهذه خماطر مل يتم التحوط منها .لذلك ،ف�إن �أي تغري �سلبي يف �أ�سعار
العموالت �أو الفوائد من �ش�أنه �أن يكون له �أثر �سلبي على نتائج عمليات ال�شركة ،وتوقعاتها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل ب�شكل عام.
 2 22 -2المخاطر المتعلقة بالسوق
 2 22 -22 -2المخاطر السياسية واالقتصادية
�إن �أداء ال�شركة يعتمد بالذات على الأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية ال�سائدة يف اململكة العربية ال�سعودية والأردن والإمارات العربية املتحدة وعلى البلدان التي
تقوم بالت�صدير لها ،وبوجه عام على الأو�ضاع االقت�صادية العاملية التي ت�ؤثر على اقت�صاد اململكة .متتلك ال�شركة تعاقدات وكالة يف م�صر ،عمان ،البحرين،
والكويت .و�أي عائدات ناجتة من �أعمال ال�شركة يف هذه البلدان معر�ضة للت�أثر �سلبي ًا نتيجة تقلبات الأو�ضاع الإقت�صادية وال�سيا�سية يف تلك املناطق.
على الرغم من منو االقت�صاد ال�سعودي يف قطاعات �أخرى �إال �أن االقت�صاد والإنفاق احلكومي ال�سعودي والإقليمي ما زاال يعتمدان ب�شكل كبري على �سعر النفط
والغاز يف الأ�سواق العاملية ،ولذلك ف�إن االنخفا�ض يف �أ�سعار النفط والغاز قد ي�ؤدي �إلى تباط�ؤ كبري �أو ك�ساد يف االقت�صاد ال�سعودي �أو يف خطط الإنفاق احلكومي.
ي�ضاف �إلى ذلك �أن �أي تغيري كبري غري متوقع يف البيئة ال�سيا�سية �أو االقت�صادية �أو القانونية للمملكة العربية ال�سعودية �أو الدول املجاورة �أو الدول الأخرى يف
املنطقة قد يكون له ت�أثري �سلبي وجوهري على ال�شركة من نواحي عدة كتوقعاتها ونتائج عملياتها والو�ضع املايل والتقلبات يف �أ�سعار �أ�سهمها.
 2 22 -22 -2البيئة النظامية
تخ�ضع �أعمال ال�شركة و�شركاتها التابعة للأنظمة والقوانني ال�سارية يف اململكة العربية ال�سعودية والأردن والإمارات ،علما ب�أن البيئة النظامية التي تعمل فيها
ال�شركة و�شركاتها التابعة قد تتعر�ض للتغيري� .إن التغيريات النظامية الناجتة عن العوامل ال�سيا�سية واالقت�صادية والتقنية والعوامل البيئية ميكن �أن ت�ؤثر ب�شكل
ملحوظ على عمليات ال�شركة و�شركاتها التابعة من خالل احلد من تطور ال�شركة و�شركاتها التابعة �أو عمالئها �أو احلد من عمليات ومبيعات منتجات ال�شركة
و�شركاتها التابعة وخدماتها �أو زيادة فر�ص املناف�سة .ومتتلك ال�شركة على وجه اخل�صو�ص ثالث �شركات تابعة يف منطقة ال�شرق الأو�سط ،الأمر الذي يعر�ض
ا�ستثمار ال�شركة يف هذه ال�شركات �إلى خماطر �أخرى مثل ال�ضوابط احلكومية ،ومتطلبات تراخي�ص الت�صدير ،والت�ضخم ،والتعريفات �أو ال�ضرائب وغريها من
احلواجز التجارية ،واال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي واالقت�صادي.
�أي تغري يف الأنظمة قد ي�ؤثر على قدرة ال�شركة على جتديد الرتاخي�ص احلالية وا�ستخراج ت�صاريح جديدة .عالوة على ذلك ،ف�إن قيام اجلهات احلكومية بفر�ض
�أنظمة �إ�ضافية ومتطلبات و�سيا�سات �أكرث �صرامة ب�ش�أن �صناعة الكابالت التي تنتمي �إليها ال�شركة قد يدفع ال�شركة �إلى تعديل عملياتها لاللتزام بهذه الأنظمة.
ويف حال كانت ال�شركة غري قادرة على االلتزام ب�أي متطلبات �إ�ضافية �أو �صارمة ،ف�إنها قد تكون عر�ضة للغرامات �أو العقوبات التي من �ش�أنها �أن يكون لها ت�أثري
�سلبي على ال�شركة من نواحي عدة كتوقعاتها امل�ستقبلية وو�ضعها املايل والتقلبات يف �أ�سعار �أ�سهمها.
 2 22 -22 -2التقلبات في أسعار المواد الخام
تعتمد �إيرادات و�أرباح �صناعة الكابالت �إلى حد ما على مواد �أولية كالنحا�س والأملنيوم .وتعتمد �أ�سعار هذه املوادعلى �أ�سواق ال�سلع العاملية املدفوعة بالعر�ض
والطلب العامليني .وحيث �أن الأ�سواق العاملية تتعر�ض لتقلبات وا�سعة و�سريعة يف كثري من الأحيان ،ف�إن �أ�سعار النحا�س والأملنيوم قد �شهدت تقلبات كبرية يف
ال�سنوات الأخرية ،وقد تخ�ضع لتقلبات �إ�ضافية يف امل�ستقبل� .إن ال�شركة ال تتحكم بالعوامل التي ت�ؤثر على �أ�سعار ال�سلع الأ�سا�سية ،وبالتايل ف�إن التغريات الفعلية
يف العر�ض والطلب ،وعدم ا�ستقرار ال�سوق ،وامل�ضاربة من قبل املتداولني بال�سوق ،والأو�ضاع االقت�صادية وال�سيا�سية قد ت�ؤثر على الأ�سعار �أو دقة االفرتا�ضات �أو
الآفاق امل�ستقبلية ل�صناعة الكابالت ،والتي ميكن �أن يكون لها ت�أثري �سلبي جوهري على الآفاق امل�ستقبلية لل�شركة و�أعمالها ونتائج عملياتها وو�ضعها املايل ب�شكل
عام .التقلبات ال�شديدة يف الأ�سعار قد ت�ؤثر على خمزونات ال�شركة من املواد ،وبالتايل قد تعجز ال�شركة عن مترير زيادة التكاليف �إلى العمالء النهائيني ،وهذا
ما ميكن �أن يكون له �أثر �سلبي جوهري على �إيرادات ال�شركة التي ميكن �أن ت�ؤثر بدورها على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
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 2 22 -2المخاطر المتعلقة باألسهم الجديدة
 2 22 -22 -2التذبذبات المحتملة في سعر السهم
ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية قد ال يكون م�ؤ�شرا لل�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة بعد االنتهاء من الطرح .كما قد ال يكون �سعر �سهم
ال�شركة م�ستقر ًا وقد يتعر�ض لدرجة كبرية من التذبذب ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق باحلقوق الأولوية �أو �أ�سهم ال�شركة احلالية .و�إ�ضافة لذلك،
قد تنتج مثل هذه التذبذبات ب�سبب العديد من العوامل التي ت�شمل دون ح�صر ظروف ال�سوق املتعلقة بالأ�سهم ،و�أي تغيريات تنظيمية يف قطاع الكابالت وظروف
�أو اجتاهات قطاع البناء وقطاع الطاقة ،وتدهور �أداء ال�شركة ،وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�ستقبلية ،ودخول �شركات مناف�سة جديدة والإعالنات من قبل
ال�شركة �أو مناف�سيها املتعلقة بعمليات االندماج وعمليات اال�ستحواذ والتحالفات اال�سرتاتيجية وامل�شاريع امل�شرتكة وبيع الأ�سهم يف ال�شركات التابعة والتغيريات يف
تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق املالية ،وامل�ضاربة يف املواد اخلام التي تعتمد عليها ال�شركة.
�إن بيع كميات كبرية من الأ�سهم من قبل امل�ساهمني �أو ت�صور �أن هذه املبيعات قد حتدث ميكن �أن ي�ؤثر �سلبي ًا على �سعر الأ�سهم يف ال�سوق .بالإ�ضافة �إلى ذلك ف�إن
امل�ستثمرون يواجهون خطر �إحتمال عدم التمكن من بيع �أ�سهم يف ال�سوق الثانوي دون �أن ي�ؤثر ذلك �سلبي ًا على ال�سعر.
لي�س هناك ما ي�ضمن �أن ال�سعر ال�سوقي لأ�سهم ال�شركة لن يقل عن �سعر الإ�صدار .و�إن مت ذلك بعد ممار�سة امل�ستثمرين حقوق الأولوية ،ف�إن تلك املمار�سة ال ميكن
�إلغا�ؤها �أو تعديلها ،وبالتايل قد يعاين امل�ستثمرون من خ�سائر غري حمققة على الفور .وعالوة على ذلك ،لي�س هناك ما ي�ضمن �أن امل�ساهم �سوف يكون قادر على
بيع �أ�سهمه ب�سعر ي�ساوي �أو �أعلى من �سعر الإ�صدار بعد ممار�سة حقوق الأولوية.
2 22 -22 -2التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية
قد يخ�ضع ال�سعر ال�سوقي حلقوق الأولوية لتذبذبات كبرية ب�سبب تغيري يف توجهات ال�سوق فيما يتعلق ب�أ�سهم ال�شركة .قد تكون هذه التذبذبات كبرية نظرا
لأختالف نطاق التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية مقارنة بنطاق التغيري امل�سموح به للأ�سهم .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ونظرا لأن �سعر تداول حقوق
الأولوية يعتمد على �سعر تداول �سهم ال�شركة ،وت�صورال�سوق لل�سعر املحتمل لأ�سهم حقوق الأولوية ،فقد ت�ؤثر هذة العوامل بالإ�ضافة �إلى العوامل املذكورة يف عامل
املخاطرة �أعاله "التذبذبات املحتملة يف �سعر ال�سهم" على �سعر حقوق الأولوية.
 2 22 -22 -2نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة
لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب كاف على حقوق �أولوية اكتتاب ال�شركة خالل فرتة تداول حقوق الأولوية وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية (�سواء كان
م�ساهم مقيد �أو م�ستثمر جديد) بيع حقوق الأولوية وحتقيق ربح منها� ،أو متكينه من البيع متاما .كما �أنه لي�س هناك �أي �ضمان ب�أنه �سيكون هناك طلب كاف على
�أ�سهم ال�شركة من قبل امل�ؤ�س�سات الأ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .ويف حال مل تقم امل�ؤ�س�سات الأ�ستثمارية بتقدمي عرو�ض للأ�سهم املتبقية ب�سعر عايل ،قد
ال يكون هناك تعوي�ض كايف لتوزيعه على �أ�صحاب حقوق الأولوية الغري ممار�سة.
وعالوة على ذلك ،لي�س هناك �ضمان �أنه �سيكون هناك طلب كاف يف ال�سوق على الأ�سهم التي ح�صل عليها مكتتب �إما (�أ) من خالل ممار�سة حقوق الأولوية لهذه
الأ�سهم� ،أو(ب) خالل الطرح املتبقي� ،أو(ج) من ال�سوق املفتوحة.
 2 22 -22 -2المضاربة في حقوق األولوية
تخ�ضع امل�ضاربة يف حقوق الأولوية ملخاطر قد تت�سبب يف حدوث خ�سائر جوهرية� .إن نطاق التغيري امل�سموح به لأ�سعار تداول حقوق الأولوية ("قيمة احلق
الإر�شادية") يفوق الن�سبة التي تخ�ضع لها �أ�سعار الأ�سهم (� %10صعود ًا �أو هبوط ًا) .كما �أن هنالك عالقة طردية بني �سعر �سهم ال�شركة وقيمة احلق الإر�شادية.
وبنا ًء عليه تت�أثر احلدود ال�سعرية اليومية لتداول احلق باحلدود ال�سعرية اليومية لتداول ال�سهم.
ويف حال عدم قيام امل�ضارب ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق ف�إنه �سي�ضطر �إلى ا�ستخدام هذه احلقوق ملمار�سة االكتتاب بالأ�سهم
اجلديدة وقد يتكبد بع�ض اخل�سائر .وعلى ذلك ،يجب على امل�ستثمرين الإطالع على كامل تفا�صيل �آلية �إدراج وتداول حقوق الأولوية ،وطريقة عملها ،والإملام بكل
العوامل امل�ؤثرة فيها للت�أكد من �أن �أي قرار ا�ستثماري �سيكون مبني ًا على وعي و�إدراك كاملني.
 2 22 -22 -2عدم وجود سوق سابق لتداول حقوق األولوية في المملكة العربية السعودية
قبل الطرح لالكتتاب ،مل يكن هناك �أي �سابقة �أو خربة لتداول حقوق الأولوية على نظام تداول .لي�س هناك ما ي�ضمن �أنه لن يكون هناك �أي م�شاكل تقنية �أو �إدارية
�أو مالية �أوغريها تبع ًا لنظام تداول �أو ال�شركة فيما يتعلق بتنفيذ �أوامر تداول حقوق الأولوية.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،لي�س هناك �سوق قائم حالي ًا لتداول حقوق الأولوية يف اململكة العربية ال�سعودية .ال يوجد �أي �ضمان ب�أن تداول حقوق الأولوية يف نظام تداول
�سوف ينتج �سوق ن�شط ومتطور خالل فرتة تداول حقوق الأولوية �أو يف امل�ستقبل.
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 2 22 -22 -2انخفاض نسبة الملكية
�إذا مل يكتتب �أ�صحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف احل�صول على �أ�سهم جديدة يف الطرح� ،سوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها .كما �أنه لي�س
هناك �أي �ضمان يف حال رغب حامل حقوق الأولوية املقيد ببيع حقوق الأولوية اخلا�صة به خالل فرتة التداول ،ب�أن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعوي�ضه بالكامل
عن انخفا�ض ن�سبة ملكيته يف ر�أ�س مال ال�شركة نتيجة لزيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
 2 22 -22 -2عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب
تبد�أ فرتة ممار�سة االكتتاب فى 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) وتنتهي يف 1434/11/11هـ (املوافق 2013/9/17م) .يجب على امل�ساهمني امل�ستحقني،
والو�سطاء املاليني بالنيابة عنهم الت�صرف مبا ي�ضمن ا�ستيفاء جميع تعليمات املمار�سة املطلوبة وال�شهادات التي يتم �إ�ستالمها قبل انق�ضاء فرتة املمار�سة� .إذا
مل يتمكن �أ�صحاب حقوق الأولوية والو�سطاء املاليني من �إتباع الإجراءات التي تنطبق على االكتتاب يف حقوق الأولوية ب�شكل �صحيح ،قد يتم رف�ض طلب االكتتاب
(يرجى االطالع على الق�سم � 14شروط وتعليمات االكتتاب).
�إذا مل يتكمن امل�ساهمني امل�ستحقني من ممار�سة حقوق االكتتاب ب�شكل �صحيح بحلول نهاية فرتة االكتتاب الثانية ،بناء على ما ميلكونه من حقوق الأولوية ،فال
يوجد �ضمان �أن يكون هناك مبلغ تعوي�ض يوزع على امل�ساهمني امل�ستحقني غري امل�شاركني �أو ممن مل يقوموا ب�إجراءات ممار�سة االكتتاب ب�شكل �صحيح.
 2 22 -22 -2توزيع األرباح
يعتمد قرار ال�شركة ب�ش�أن توزيع الأرباح م�ستقبال على عدة عوامل منها حتقيق الأرباح م�ستقبال والو�ضع املايل لل�شركة ومتطلبات ر�أ�س املال العامل واحتياطيات
الأرباح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان املتاحة لل�شركة بالإ�ضافة �إلى الو�ضع االقت�صادي العام ،وغريها من الظروف الإقت�صادية العامة �أو عوامل �أخرى التي قد
يراها جمل�س الإدارة مهمة من وقت لآخر .عالوة على ذلك ،وفقا لإتفاقية �إعادة هيكلة الت�سهيالت� ،سوف يكون هناك حتويل نقدي على �أ�سا�س ن�صف �سنوي
حيث �سيتم دفع �أي تدفق نقدي من ال�شركة مما يزيد على  25.000.000ريال �سعودي (بعد دفع جميع م�ستحقاتها و�إلتزاماتها) �إلى البنوك مقابل الديون الغري
م�سددة (ملزيد من املعلومات حول الت�سهيالت ،الرجاء الإطالع على الق�سم  12من الن�شرة) .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،ف�إن ال�شركة حتتاج املوافقة امل�سبقة من البنوك
لدفع �أي �أرباح .ال ت�ضمن ال�شركة توفر الأموال الكافية لتوزيع الأرباح فعليا يف �أية �سنة معينة م�ستقبال �أو �إذا توفرت الأموال الكافية ،فال ت�ضمن ال�شركة موافقة
البنوك على دفع الأرباح .كما يخ�ضع دفع ال�شركة ملثل هذه الأرباح لبع�ض القيود الواردة يف النظام الأ�سا�سي لل�شركة والأنظمة الأخرى ذات العالقة.
 2 22 -22 -2السيطرة الفعلية من قبل المساهمين
�إن امل�ساهمني الذين ميلكون عدد ًا كبري ًا من �أ�سهم ال�شركة �سيكون ب�إمكانهم جمتمعني ال�سيطرة على النواحي التي تتطلب موافقة امل�ساهمني مبا يف ذلك عمليات
االندماج واال�ستحواذ ،وبيع الأ�صول ،وانتخاب جمل�س الإدارة .وبنا ًء على ذلك ،ميكن للم�ساهمني املالكني لعدد كبري من �أ�سهم ال�شركة ممار�سة هذه ال�سيطرة
ب�شكل كبري على �أعمال ال�شركة وو�ضعها املايل ونتائج عملياتها.
ب�صورة ت�ؤثر ٍ
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3.3معلومات عن السوق والقطاع
�إن املعلومات الواردة يف هذا الق�سم م�ستمدة من تقرير �أعدته �شركة �أنتيجر للبحوث املحدوده يف �أغ�سط�س عام 2012م ح�صريا ل�صالح ال�شركة .وهنا يجب
الت�أكيد على �أنه لي�س ل�شركة �أنتجر وال �أي من ال�شركات التابعة لها وال �أي من م�ساهميها �أو مدرائها �أو �أقاربهم �أية ح�صة �أو م�صلحة من �أي نوع يف ال�شركة �أو
�شركاتها التابعة .وقد �أعطت �شركة �أنتيجر موافقتها اخلطية على ا�ستعمال بياناتها وبحوثها ال�سوقية ح�سب ال�صيغة وال�سياق الواردين يف هذه الن�شرة ،ومل يتم
�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�شرة.
�شركة �إنتجر مقرها لندن ت�أ�س�ست يف عام 2002م .تقدم خدمات املعلومات واال�ست�شارات يف جمموعة من ال�صناعات ال�سلعية .تقدم ال�شركة جمموعة من
املعلومات والتقارير ،واخلدمات اال�ست�شارية ل�صناعات الأ�سالك والكابالت ،وال�صلب والألومنيوم� ،إن ل�شركة �أنتيجر للبحوث خربة وا�سعة يف حتليل ال�شركات
واجتاهات �سوق ال�صناعة .ونفذت عددا من املهام الإ�ست�شارية ،وعملت على نطاق وا�سع مع منتجي الكابالت العاملية الرائدة من اليابان و�أملانيا وفرن�سا وايطاليا
والواليات املتحدة وكوريا اجلنوبية ،وغريها من البلدان.
 3 33 -3استهالك األسالك والكابالت في دول مجلس التعاون الخليجي
 3 33 -33 -3الوضع العالمي
خالل العقد املا�ضي وا�صل الناجت املحلي الإجمايل منوه على م�ستوى االقت�صاد العاملي ،فقد بلغ متو�سط منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي (بالأ�سعار الثابتة) ن�سبة
� %3,6سنويا خالل الفرتة من 2001م �إلى 2012م ،وفقا لتقديرات �صندوق النقد الدويل .وقد تركز هذا النمو يف بع�ض الأ�سواق الرئي�سية النا�شئة مثل الربازيل
والهند وال�صني وكذلك دول ال�شرق الأو�سط .وقد �أدى هذا النمو �إلى زيادة يف اال�ستثمار الثابت والطلب على الكابالت .حيث �شهد الطلب على �أ�سالك البناء
والنحا�س وكابالت الطاقة امل�صنوعة من الأملنيوم امل�ستخدمة يف قطاع البناء زيادة تعترب هي الأ�سرع على مدار الع�شرون عام ًا املا�ضية.
 3 33 -33 -3بيئة االقتصاد الكلي واستهالك الكابالت في دول مجلس التعاون الخليجي
�شهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي فرتة من النمو االقت�صادي القوي خالل الأعوام من 2004م حتى 2008م .وكان ذلك مدفوع ًا �إلى حد كبري بالزيادة املتزامنة
يف �أ�سعار النفط ،حيث ارتفع �سعر خام برنت مبعدل � %16,6سنويا خالل نف�س الفرتة .وهناك عالقة وثيقة بني �أ�سعار النفط والنمو االقت�صادي يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي ،حيث �أنها من الدول املنتجة للنفط والغاز بكميات كبرية .وقد منا الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف املنطقة مبعدل منو بلغ  %6,1خالل الفرتة
من 2000م �إلى 2008م.
ومع ذلك �أدى االنكما�ش يف الإقت�صاد الذي بد�أ يف �أواخر عام 2008م �إلى تراجع النمو االقت�صادي العاملي و�إلى هبوط يف �أ�سعار النفط .وقد �أدى ذلك �إلى
انخفا�ض معدالت النمو االقت�صادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث تراجع اقت�صاد دول جمل�س التعاون اخلليجي بن�سبة � %1,1سنوي ًا يف عام 2009م من حيث
القيمة احلقيقية .بعد ذلك� ،أخذ اقت�صاد دول املنطقة يتعافى بدرجات متفاوتة حيث زاد معدل النمو ال�سنوي يف الإمارات العربية املتحدة والكويت على �سبيل
املثال بن�سبة  %2,2و %2,7على التوايل على مدى الأعوام من 2008م2012-م ،مقارنة مبعدل منو �سنوي بلغ  %2,9يف اقت�صاديات �أخرى .و�شهدت قطر على وجه
اخل�صو�ص منوا يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة م�ضاعفة.
اجلدول  :1-3النمو يف الناجت املحلي الإجمايل ،وا�ستقرار الأ�سعار2000 ،م2012-م (ن�سبة التغيري  %من �سنة �إلى �سنة)
ال�سنة
النمو يف الناجت املحلي الإجمايل العاملي

ال�سنة
النمو يف الناجت املحلي الإجمايل العاملي

2000م

2001م

2002م

2003م

2004م

2005م

4,7

2,3

2,8

3,6

4,8

4,5

2006م

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

5,2

5,4

2,7

0,6-

5,2

3,8

3,3

امل�صدر� :صندوق النقد الدويل

حدثت زيادة كبرية يف الطلب على الأ�سالك والكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،وقد كان ذلك هو املحرك الرئي�سي للطلب يف ال�شرق الأو�سط ب�شكل
رئي�سي .وقد زاد اال�ستهالك لأكرث من ال�ضعف يف دول جمل�س التعاون اخلليجي للأ�سالك والكابالت بني الأعوام 2003م و2008م ،حيث ارتفع الوزن الإجمايل
للأ�سالك والكابالت من � 461ألف طن لي�صل �إلى  1,1مليون طن يف عام 2008م .واجلدير بالذكر �أن املحرك للطلب على الأ�سالك والكابالت هو معدالت النمو
الكبرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�سعودية وقطر .ونظرا للزيادة يف الطلب من قطاع البناء والإن�شاءات من 2007م �إلى 2012م ،زاد
ا�ستهالك الأ�سالك والكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وبالأخ�ص اململكة العربية ال�سعودية بن�سبة  %5,8يف املتو�سط �سنويا ،وبزيادة يف الوزن الإجمايل
بلغت  126.000طن.
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وب�شكل عام ،زاد �إجمايل ا�ستهالك الكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي يف املتو�سط بن�سبة � %5,4سنويا من حيث الوزن الإجمايل على مدى ال�سنوات من
2007م �إلى 2011م ،حيث بلغ ذروته يف عام 2011م لي�صل �إلى  1,1مليون طن .وقد �شهدت دول جمل�س التعاون اخلليجي على مدى الأعوام 2009م �إلى 2012م
زيادة يف اال�ستهالك تقدر ن�سبتها بنحو � %7,8سنويا.
وقد �شهدت اململكة العربية ال�سعودية وقطر �أكرب ن�سبة يف اال�ستهالك ،حيث منت الأ�سواق فيهما بن�سبة  %10,8و� %6,9سنويا على مدى ال�سنوات من 2007م �إلى
2012م.
ومن بني املنتجات التي تنتجها م�سك� ،شهدت �أ�سالك وكابالت البناء �أ�سرع منو خالل الأعوام من 2007م حتى 2012م مبعدل � %4,3سنويا ،تليها كابالت التحكم
وامل�ساعدة التي زادت مبعدل � %2,2سنويا� .أما يف اململكة العربية ال�سعودية ،فقد كان منو كابالت التحكم وامل�ساعدة مبعدل �أ�سرع بكثري حيث بلغت ن�سبته %7,0
�سنويا ،يف حني زادت كابالت االت�صاالت/البيانات/الإ�شارة بن�سبة � %15,0سنويا.
اجلدول  :2-3ا�ستهالك الأ�سالك والكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ح�سب نوع املنتج والدولة2007 ،م2012-م
2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

اال�ستهالك ح�سب نوع املنتج (ب�آلف الأطنان)
�أ�سالك البناء والرتكيبات

265

328

277

284

299

327

�أ�سالك وكابالت التحكم وامل�ساعدة

62

79

64

60

69

69

الأ�سالك املطلية واملمغنطة

55

48

39

40

45

47

كابالت الألياف الب�صرية

11

12

17

16

17

20

�أ�سالك وكابالت معزولة – �أخرى

36

49

35

31

32

33

كابل طاقة ذات جهد منخف�ض� ،أقل من  1ك ف

253

300

232

245

271

288

كابل طاقة� ،أكرث من  1ك ف

190

237

251

282

350

382

كابل ات�صاالت /بيانات� /إ�شارة

37

40

35

35

37

38

الإجمايل الكلي

908

1.093

949

993

1.120

1.205

2011م

2012م

اال�ستهالك ح�سب الدولة (ب�آلف الأطنان)
البحرين

35

47

41

33

34

33

الكويت

76

82

73

82

86

89

�سلطنة عمان

88

120

83

90

104

109

قطر

132

202

156

136

173

184

اململكة العربية ال�سعودية

298

314

342

370

424

498

الإمارات العربية املتحدة

278

328

254

283

298

291

املجموع

908

1.093

949

993

1.120

1.205

امل�صدر� :شركة �إنتيجر للبحوث ،م�صادر ال�صناعة
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2007م

2008م

2009م

2010م

اجلدول  :3-3ا�ستهالك الأ�سالك والكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ح�سب نوع املنتج والدولة ،لل�سنوات 2007م2012-م
2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

اال�ستهالك ح�سب نوع املنتج (مباليني الرياالت)
�أ�سالك البناء والرتكيبات

5.760

6.776

4.616

6.296

7.616

8.010

�أ�سالك وكابالت التحكم وامل�ساعدة

2.018

2.471

1.688

1.969

2.550

2.464

�أ�سالك مطلية /ممغنطة

1.586

1.286

795

1.185

1.586

1.598

كابل �ألياف ب�صرية

480

563

728

799

941

1.103

�أ�سالك وكابالت معزولة � -أخرى

1.106

1.410

810

971

1.140

1.144

كابل طاقة ذات جهد منخف�ض� ،أقل من  1ك ف

7.969

8.873

5.573

7.886

10.065

10.271

كابالت طاقة� ،أكرث من  1ك ف

6.656

7.849

6.788

10.054

14.224

15.169

كابل ات�صاالت /بيانات� /إ�شارة

1.234

1.256

889

1.211

1.448

1.451

املجموع الكلي

26.805

30.491

21.885

30.375

39.570

41.209

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

اال�ستهالك ح�سب الدولة (مباليني الرياالت)
البحرين

1.028

1.373

990

1.031

1.196

1.114

الكويت

2.288

2.325

1.710

2.498

3.015

3.023

�سلطنة عمان

2.501

3.225

1.841

2.606

3.510

3.578

قطر

4.088

5.921

3.761

4.275

6.244

6.461

اململكة العربية ال�سعودية

8.595

8.524

7.665

11.261

15.011

16.961

الإمارات العربية املتحدة

8.310

9.124

5.921

8.708

10.594

10.076

املجموع

26.805

30.491

21.885

30.375

39.570

41.209

امل�صدر� :شركة �إنتيجر للبحوث ،م�صادر ال�صناعة

 3 33 -33 -3بيئة االقتصاد الكلي واستهالك الكابالت في األردن
�ساهم قطاع البناء املحلي �إلى تغذية النمو االقت�صادي بعد عملية الإ�صالحات التي بد�أها امللك عبد اهلل الثاين يف عام 1999م .وقد �أدت هذه املعدالت من النمو
على مدى ال�سنوات الع�شر املا�ضية �إلى زيادة الطلب على جمموعة وا�سعة من �أ�سالك البناء وكابالت الطاقة.
متكنت البنوك واالقت�صاد الأردين من التخل�ص من الأزمة املالية العاملية ب�سهولة ن�سبية يف العامني 2008م2009/م ،وذلك لتعر�ضها القليل ن�سبي ًا لتعامالت
الأوراق املالية وامل�صرفية املالية الدولية ولعدم اعتمادها ب�شكل كبري على �صادرات النفط .وقد تباط�أ النمو االقت�صادي من حيث القيمة احلقيقية بن�سبة %3,9
�سنويا يف عام 2009م2010-م ،مقارنة بن�سبة  %7و %8يف العامني 2007م2008-م ،ولكنه مل ي�صل �إلى حال الركود نظر ًا ال�ستمرار الإنفاق واال�ستهالك ولو ب�شكل
�أقل .ومع ذلك ،فقد تباط�أ الطلب على ال�صادرات الرئي�سية للعديد من القطاعات ،حيث انخف�ضت قيمتها يف عام 2009م .وقد ظلت ال�صادرات من املنتجات
الرئي�سية مثل املواد الكيميائية الزراعية تواجه تباط�أ على الطلب مما �أدى �إلى انخفا�ض النمو االقت�صادي �إلى حوايل � %2,8سنويا يف العامني 2011م و2012م.
كما �أن الو�ضع الإقت�صادي للدول التي تتعامل معها الأردن جتاري ًا مثل الواليات املتحدة الأمريكية و�أوروبا الغربية ظل �ضعيفا �أي�ضا .ومع ذلك� ،أدى االنتعا�ش يف
االقت�صاد العراقي وانتهاء احلرب العراقية �إلى زيادة كبرية يف الروابط التجارية بني العراق واململكة العربية ال�سعودية والأردن.
ح�سب تقديرات �إنتيجر و�صل ا�ستهالك الأ�سالك والكابالت الأردنية �إلى ذروته يف عام 2008م حيث بلغ  210مليون دوالر �أمريكي .وانخف�ض �إجمايل القيمة
ال�سوقية �إلى  111مليون دوالر �أمريكي و 107مليون دوالر �أمريكي يف العامني 2009م و2010م على التوايل .وقد كان املحرك الرئي�سي للطلب على منتجات
الأ�سالك والكابالت يف الأردن هو قطاع البناء والإن�شاءات .ويوجد يف الأردن �ست مناطق اقت�صادية يف العقبة واملفرق ومعان وعجلون والبحر امليت واربد
حيث عملت هذه املناطق على جلب اال�ستثمارات ،كما �أن هناك عدد من املناطق ال�صناعية التي تنتج املن�سوجات ،ومعدات الف�ضاء والدفاع ،وتقنية املعلومات
واالت�صاالت ،والأدوية وم�ستح�ضرات التجميل.
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اجلدول  :4-3ا�ستهالك الأردن من الأ�سالك والكابالت ح�سب نوع املنتج2007 ،م2012-م (مباليني الرياالت)
2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

الإنتاج ح�سب نوع املنتج (مباليني الرياالت)
الكابالت املحورية /والأ�سالك الكهربائية

34

60

23

23

15

19

�أ�سالك مطلية /ممغنطة

8

11

4

8

8

8

كابل �ألياف ب�صرية

8

8

11

11

15

15

كابل طاقة ذات جهد منخف�ض� ،أقل من  1ك ف

454

604

311

278

240

236

كابل طاقة� ،أكرث من  1ك ف ،جهد متو�سط وجهد عايل

30

38

26

34

41

41

كابل �إ�شارة وحتكم

64

60

34

41

56

53

كابل ات�صاالت /بيانات� /إ�شارة

11

11

8

8

-

-

املجموع

608

788

416

401

371

368

امل�صدر� :شركة �إنتيجر للبحوث ،م�صادر ال�صناعة

 3 33 -33 -3محركات الطلب
يت�أثر الطلب على الأ�سالك والكابالت مبجموعة من العوامل يف دول جمل�س التعاون اخلليجي والأردن:
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 زيادة النمو االقت�صادي ي�ؤدي �إلى ارتفاع الطلب على ا�ستخدام الكهرباء والبيانات املنقولة عرب الكابالت .وهذا يبني الإرتباط الوثيق ما بني الزيادة
يف الإ�ستهالك والنمو االقت�صادي ،ح�سب الناجت املحلي الإجمايل.
 هناك ارتباط وثيق بني �أ�سعار النفط والنمو االقت�صادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،نظرا لإعتمادها الكبري على النفط والغاز.
 يتم ا�ستخدام الكابالت يف جمموعة من م�شاريع البنية التحتية والبناء ،مبا يف ذلك �شبكات الطاقة واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية وامل�صانع والآالت
واملباين ال�سكنية والتجارية والنقل وغريها من �أنواع البنية التحتية .ونتيجة لذلك يرتبط الطلب ب�شكل كبري مع اال�ستثمار وحجمه .خالل الأعوام من
2004م �إلى 2008م ،منا اال�ستثمار ب�سرعة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي .على �سبيل املثال ،بحلول عام 2008م زاد �إجمايل اال�ستثمار يف البحرين
وقطر وعمان مبعدل مرتني �إلى ثالث مرات عما كان عليه يف عام 2000م لي�صل �إلى نحو  %40-30من جمموع الناجت املحلي الإجمايل ،وفقا لتقديرات
البنك الدويل .ومنذ وقوع الأزمة ،تباط�أ �إجمايل اال�ستثمار من حيث الوترية ،ولكن ظل قويا يف الأ�سواق الرئي�سية مثل اململكة العربية ال�سعودية وقطر.
 التطوير يف ال�سيا�سات والأنظمة احلكومية مثل التغريات التي ت�ؤثر على الإنفاق على املرافق ،واملنتجات النهائية ،والبناء ،و�شبكات الطاقة /البيانات،
والتي ت�ؤثر على ا�ستهالك الكابالت .كما �أن ال�سيا�سات البيئية التي ت�شجع على زيادة ا�ستخدام الطاقة املتجددة تفتح �أ�سواقا جديدة للكابالت يف
جمال الطاقة املتجددة.
 التقدم والتطور االقت�صادي ي�ؤدي �إلى ا�ستبدال وا�ستخدام �أنواع �أخرى وحديثة من الكابالت �أو �إيجاد منتجات تغني عن ا�ستخدام كابالت الألياف
الب�صرية مما خف�ض الطلب على بع�ض الكابالت النحا�سية اخلا�صة باالت�صاالت.
 العوملة وانفتاح االقت�صادات والأ�سواق العاملية على بع�ضها البع�ض قد ي�ؤثر على ا�ستهالك الكابالت .على �سبيل املثال ،انتقل م�صنعو املعدات الأ�صلية
من العديد من البلدان ذات التكلفة املرتفعة �إلى بلدان �أقل تكلفة .وقد �أدت الزيادة يف الروابط بني البلدان �أي�ضا �إلى زيادة الرتابط بني ال�شبكات
الوطنية ،مثل بناء �شبكة الربط الكهربائي اخلليجي التي تربط �شبكات الكهرباء الوطنية لدول جمل�س التعاون اخلليجي ،حيث ا�ستهلك ذلك كميات
كبرية من الكابالت.

 3 33 -3تدفقات تجارة األسالك والكابالت في دول مجلس التعاون الخليجي
اجلدول  :5-3تدفقات جتارة الأ�سالك والكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي( ،الوزن االجمايل للكابالت ،ب�آالف الأطنان)2007 ،م2012-م
2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

ال�صادرات (ب�آالف الأطنان)
�أ�سالك البناء والرتكيبات

50

61

42

49

53

57

�أ�سالك وكابالت التحكم وامل�ساعدة

5

6

5

6

7

7

الأ�سالك املطلية واملمغنطة

8

9

10

11

12

13

كابل �ألياف ب�صرية*

0

0

0

0

0

0

�أ�سالك وكابالت معزولة – �أخرى

5

5

5

5

5

3

كابل طاقة ذات جهد منخف�ض� ،أقل من 1ك ف

43

49

40

57

60

67

كابالت طاقة �أكرث من  1ك ف.

126

146

98

96

100

108

كابالت ات�صاالت /بيانات� /إ�شارة

1

1

0

1

1

1

املجموع

229

267

192

215

228

255

2007م

الواردات (ب�آالف الأطنان)

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

�أ�سالك البناء والرتكيبات

101

143

113

104

108

114

�أ�سالك وكابالت التحكم وامل�ساعدة

33

47

35

27

32

26

الأ�سالك املطلية واملمغنطة

35

26

21

21

22

24

كابل �ألياف ب�صرية

8

10

12

11

12

16

�أ�سالك وكابالت معزولة – �أخرى

29

42

27

22

23

29

كابل طاقة ذات جهد منخف�ض� ،أقل من 1ك ف

132

162

123

105

105

104

كابالت طاقة �أكرث من  1ك ف.

143

204

153

141

171

173

كابالت ات�صاالت /بيانات� /إ�شارة

20

24

22

22

22

23

املجموع

501

658

505

454

495

510

امل�صدر� :شركة �إنتيجر للبحوث ،جي تي �آي ا�س ،يوان كومرتايد ،م�صادر ال�صناعة
* متثل �صادرات الدول لهذا املنتج �أقل من  1.000طن يف ال�سنة

بلغت �صادرات دول جمل�س التعاون اخلليجي من الأ�سالك والكابالت  267.000طن يف عام 2008م ،ولكنها انخف�ضت �إلى  192.000طن ب�سبب بطء منو الطلب
يف الأ�سواق امل�صدرة .وكانت املنتجات الرئي�سية امل�صدرة �إلى خارج املنطقة هي الكابالت من �أنواع "�أخرى" التي ال تنتجها �شركة م�سك .بلغت الواردات �إلى دول
جمل�س التعاون اخلليجي ذروتها لت�صل �إلى  658.000طن يف عام 2008م ،وقد �شملت �أ�سالك الكهرباء ذات اجلهد املنخف�ض وتلك اخلا�صة بالبناء والرتكيبات
ومنتجات "�أخرى" متثل املنتجات امل�ستوردة الأكرث �شيوعا .وتراجعت الواردات منذ ذلك احلني �إلى � 500 – 450ألف طن �سنويا.
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3 33 -3إنتاج الكابالت في دول مجلس التعاون الخليجي
ارتفع �إنتاج الأ�سالك والكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ب�سرعة يف �أوائل الألفينية احلالية (2000م) مواكب ًة لتح�سن النمو االقت�صادي والطلب يف
املنطقة .وح�صلت ا�ستثمارات يف �أن�شطة و�أعمال جديدة وقائمة يف �صناعة الكابالت حمليا ا�ستجابة للزيادة يف الطلب .وقد منا �إنتاج الكابالت يف دول جمل�س
التعاون اخلليجي مبعدل � %9سنويا من العام 2003م �إلى 2008م لي�صل الوزن الإجمايل �إلى �أكرث من � 700ألف طن يف عام 2008م .وقد زادت الطاقة الإنتاجية
احلالية ب�سبب دخول �شركات جديدة �إلى ال�سوق �أو قيام بع�ض ال�شركات احلالية ب�إ�ضافة خطوط �إنتاجية جديدة مثل �شركة بحرة للكابالت والدوحة للكابالت
(ال�سويدى) ،وال�سويدي ال�سعودية بينبع ،والفنار.
�أدى الركود يف الطلب العاملي يف عام 2009م �إلى انكما�ش الإنتاج من قبل دول جمل�س التعاون اخلليجي ،والذي انخف�ض بن�سبة  %9,4لل�سنة .ومنذ بداية عام
2009م ،بد�أت الطاقات الإنتاجية الإ�ضافية التي خطط لها قبل االنكما�ش بالعمل على الإنتاج ،مبا يف ذلك م�سك ر�أ�س اخليمة ،و( QICCنيك�سانز) ،وPowerplus
وكابالت البحر الأحمر .وقد تعافى الإنتاج حيث و�صل �إلى � 951ألف طن يف عام 2012م.
اجلدول � :6-3إنتاج دول جمل�س التعاون اخلليجي من الأ�سالك والكابالت ح�سب نوع املنتج2007 ،م2012-م (مباليني الرياالت)
2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

الإنتاج ح�سب نوع املنتج (مباليني الرياالت)
�أ�سالك البناء والرتكيبات

4.748

5.160

3.518

5.089

6.173

6.574

�أ�سالك وكابالت التحكم وامل�ساعدة

1.088

1.181

896

1.260

1.598

1.725

الأ�سالك املطلية واملمغنطة

833

825

574

896

1.241

1.215

كابالت الألياف الب�صرية

135

146

218

251

278

255

�أ�سالك وكابالت معزولة – �أخرى

71

64

71

131

150

240

كابل طاقة ذات جهد منخف�ض� ،أقل من  1ك ف

5.168

5.543

3.581

6.315

8.224

8.333

كابالت طاقة� ،أكرث من  1ك ف

6.064

5.903

5.246

8.355

11.006

12.161

كابالت االت�صاالت /والبيانات /والإ�شارة

578

514

338

484

596

585

الإجمايل الكلي

18.679

19.343

14.445

22.781

29.265

31.088

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

البحرين

-

-

-

-

-

-

الكويت

1.283

1.223

623

1.151

1.478

1.459

�سلطنة عمان

2.546

3.300

1.860

2.471

3.341

3.326

قطر

98

90

180

656

968

1.155

اململكة العربية ال�سعودية

10.256

10.290

8.411

12.776

16.061

17.306

الإمارات العربية املتحدة

4.496

4.436

3.371

5.730

7.414

7.841

املجموع

18.679

19.343

14.445

22.781

29.265

31.088

الإنتاج ح�سب الدولة (مباليني الرياالت)

امل�صدر� :شركة �إنتيجر للبحوث

�ساهمت اململكة العربية ال�سعودية يف زيادة الطاقة الإنتاجية يف املنطقة من خالل زيادة اال�ستهالك .وخالل الأعوام 2007م2010-م� ،شهدت ا�ستثمارات من
�شركات جديدة �أو قائمة يف �صناعة الكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي� ،أدت �إلى زيادة املناف�سة املحلية مل�سك .وقد قامت الفنار ب�إن�شاء م�صنع كابالت
طاقة وذات جهد منخف�ض يف الريا�ض .ومت على �ساحل البحر الأحمر �إن�شاء م�صنعني جديدين �أحدهما يف ينبع (�شركة ال�سويدى والبحر الأحمر للكابالت)
والآخر يف بحرة (�شركة بحرة للكابالت) .كما قامت �شركة جدة للكابالت (انريجيا) �أي�ضا ب�إن�شاء م�صنع الكابالت اجلديد يف رابغ �شمال جدة .وقد قامت �شركة
�أنظمة طاقة جي-بور ( )JPSب�إن�شاء خط ت�صفيح بد�أ الإنتاج يف عام 2012م لتزويد الكابالت الكهربائية املغمورة متو�سطة اجلهد ،ولكن ذلك ال يناف�س �شركة
م�سك ب�شكل مبا�شر .ومن املتوقع �أن يكون اال�ستثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية قليال جدا خالل ال�سنوات القادمة.
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اجلدول � :7-3إنتاج دول جمل�س التعاون اخلليجي من الأ�سالك والكابالت ح�سب نوع املنتج والدولة2007 ،م2012-م (الوزن الإجمايل ب�آالف الأطنان).
2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

الإنتاج ح�سب نوع املنتج (ب�آالف الأطنان)
�أ�سالك البناء والرتكيبات

818

938

791

859

908

1.013

�أ�سالك وكابالت التحكم وامل�ساعدة

124

143

128

146

161

188

الأ�سالك املطلية واملمغنطة

109

116

105

113

131

131

كابالت الألياف الب�صرية

11

11

19

19

19

15

�أ�سالك وكابالت معزولة – �أخرى

8

8

11

15

15

26

كابل طاقة ذات جهد منخف�ض� ،أقل من  1ك ف

615

701

559

735

833

945

كابالت طاقة� ،أكرث من  1ك ف

649

671

735

889

1.024

1.193

كابالت االت�صاالت /والبيانات /والإ�شارة

64

60

49

53

56

60

املجموع

2.400

2.648

2.400

2.828

3.150

3.566

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

الإنتاج ح�سب الدولة (ب�آالف الأطنان)
البحرين
الكويت

173

173

109

154

169

173

�سلطنة عمان

341

473

319

326

379

394

قطر

15

15

34

79

101

154

اململكة العربية ال�سعودية

1.309

1.391

1.399

1.575

1.718

1.965

الإمارات العربية املتحدة

563

596

540

694

780

885

املجموع

2.400

2.648

2.400

2.828

3.150

3.566

امل�صدر� :شركة �إنتيجر للبحوث

م�سك ال�سعودية

م�سك �آر ايه كيه

كابالت الريا�ض

الكابالت ال�سعودية

كابالت جدة

كابالت عمان

كابالت اخلليج

دوكاب

الفنار

الكابالت الوطنية

نحا�س

كابالت بحرة

جيه-باور

نيكان�س /كيو �آي �سي �سي

باور بال�س

ال�سويدي قطر

ال�سويدي ينبع

اجلدول  :8-3ملخ�ص للمناف�سني الرئي�سيني يف املنطقة يف عام 2012م

نوع املنتج
جهد عايل جدا

•

•

كابل جهد عايل

•

•

كابل جهد متو�سط

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

كابل طاقة جهد منخف�ض

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

�أ�سالك البناء

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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كابالت جدة

كابالت عمان

كابالت اخلليج

دوكاب

الفنار

الكابالت الوطنية

نحا�س

م�سك ال�سعودية

مركب بي يف �سي ()PVC

•

•

•

•

كابالت بحرة

م�سك �آر ايه كيه

ق�ضبان

•

•

•

•
•

•

•

•

•

جيه-باور

كابالت الريا�ض

•

نيكان�س /كيو �آي �سي �سي

الكابالت ال�سعودية

تو�سيع القدرة االنتاجية احلالية

•

باور بال�س

ح�صة ال�سوق الريادية

•

•

•

•

•

•

ال�سويدي قطر

كابل ات�صاالت

•

•

•

•

•

•

ال�سويدي ينبع

اال�شارة والتحكم

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

�أعداد خطوط الإنتاج
خطوط �سي �سي يف قائمة

0

0

8

2

2

2

1

3

0

1

1

2

0

1

1

1

1

خطوط �سي �سي يف جديدة
بحلول 2016م

0

0

0

0

1

1

0

1

2

0

0

1

1

0

0

0

0

خطوط يف �سي يف جديدة
بحلول 2016م

0

0

0

0

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

خطوط يف �سي يف� /سي �سي
يف بحلول 2016

0

0

8

2

4

3

1

4

2

1

1

3

1

1

1

1

1

البيانات� :شركة �إنتيجر ري�سري�ش ليمتد ،م�صادر ال�صناعة

 3 33 -3إنتاج الكابالت في األردن
اجلدول  :9-3الأردن من الأ�سالك والكابالت ح�سب نوع املنتج2007 ،م2012-م (مباليني الرياالت).
الإنتاج ح�سب نوع املنتج (مباليني الرياالت)

2007م

2008م

2009م

2010م

2011م

2012م

الكابالت املحورية /والأ�سالك الكهربائية

15

23

8

8

8

8

�أ�سالك مطلية /ممغنطة

-

4

-

8

8

8

كابل �ألياف ب�صرية

-

-

-

-

-

-

كابل طاقة ذات جهد منخف�ض� ،أقل من  1ك ف

664

833

476

461

469

450

كابل طاقة� ،أكرث من  1ك ف ،جهد متو�سط وجهد عايل

4

30

71

139

105

105

كابل �إ�شارة وحتكم

98

83

53

60

60

56

كابل ات�صاالت /بيانات� /إ�شارة

-

-

-

4

4

4

املجموع

780

971

608

679

653

630

البيانات� :شركة �إنتيجر ري�سري�ش ليمتد ،م�صادر ال�صناعة

�أ�صبح الأردن مركزا رئي�سيا للتجارة والت�صدير مع العراق ،ف�ضال عن اململكة العربية ال�سعودية .وهناك العديد من ال�شركات التي ت�ستخدم الأردن كقاعدة ت�صنيع
�أو تخزين بهدف الت�صدير �إلى العراق ،وذلك لتوفري فرتات زمنية �أق�صر يف الت�سليم �إلى العراق .هناك خم�سة منتجني رئي�سيني للكابالت يعملون يف الأردن:
م�سك الأردن (�أو �شركة الكابالت الأردنية احلديثة  ،)JNCCو�شركة م�سك للكابالت متو�سطة وعالية اجلهد ،وكلتاهما مملوكتان ل�شركة م�سك ،وكذلك �شركة
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ت�صنيع الكابالت والأ�سالك الوطنية (املعروفة �أي�ضا با�سم كابلكو) ،و�شركة اخلليج للكابالت الأردنية ،وال�شركة املتحدة ل�صناعة الكابالت ( .)UCICوتعترب
�شركة م�سك الأردن هي ال�شركة الرائدة يف �إنتاج الأ�سالك والكابالت يف الأردن ،مما جعل الأردن قاعدة هامة لت�صدير الكابالت يف املنطقة .وت�ضاعفت الطاقة
الإنتاجية للكابالت خالل �ست �سنوات فقط بني عامي 2003م و2008م .كما تعتزم �شركة اخلليج للكابالت تو�سيع م�صنعها للكابالت يف املفرق.
 3 33 -3سلسلة قيمة التصنيع وتسعير الكابالت
على عك�س �أ�سواق ال�سلع الأ�سا�سية ،حيث تكون املنتجات �أكرث جتان�سا من حيث املوا�صفات ،ف�إن ت�سعري الكابالت التي يتم بيعها من قبل م�سك يعترب �أقل �شفافية.
وتعترب كابالت م�سك وخ�صو�صا جمموعات كابالت الآالت ال�صناعية والقيا�س واملراقبة غري متجان�سة ،حيث �أن موا�صفاتها تتبع نوعيات عديدة من الت�صاميم
ح�سب متطلبات العمالء.
�إن �أي زيادة يف م�ستوى املناف�سة يف قطاع الكابالت يف دول جمل�س التعاون اخلليجي �سي�ؤدي �إلى �ضغط هوام�ش الربح ،وبالتايل على �أ�سعار الكابالت .وتعترب
تكاليف املواد اخلام �أحد العوامل الرئي�سية التي ت�ؤثر على م�ستويات الأ�سعار يف امل�ستقبل ،و�أهمها النحا�س ،الذي يتم �شرا�ؤه �إقليميا على م�ستوى منطقة دول جمل�س
التعاون اخلليجي ومن موردين �آخرين من تركيا ورو�سيا وجنوب �أوروبا والهند و�أ�سرتاليا.
يف بع�ض احلاالت ،ميكن �أن يكون هناك مزايا لأ�سعار املنتجات املحلية حتى لو كانت هذه الأ�سعار �أعلى مقارنة باملنتجات امل�ستوردة ،نتيجة لإعطاء الأف�ضلية
للمنتجات من م�صادر حملية .وقد يتغري هذا الو�ضع على املدى البعيد وقد تنخف�ض الأ�سعار �إذا تبنى العمالء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ممار�سات �شراء
�أكرث انفتاحا و�شفافية �شبيهه بتلك التي يتم ا�ستخدامها على نطاق وا�سع يف االحتاد الأوروبي على �سبيل املثال.
مثل هذا التطور �سي�ؤثر على الربحية نظرا لتقلي�ص هوام�ش الربح ،على الرغم من �أنه على املدى املتو�سط ال تتوقع انتجري �أن يحدث مثل هذا التطور يف دول
جمل�س التعاون اخلليجي .وبالتايل ف�إن الكفاءة الت�شغيلية هي مفتاح القدرة التناف�سية طاملا �أن ال�سوق م�ستعد لدفع زيادة مقابل التوريد خالل فرتات زمنية �أق�صر،
ومقابل التوريد من م�صدر واحد ومقابل توفري منتجات حملية ذات جودة عالية.
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 4.4الشركة
 4 44 -4مقدمـة
ت�أ�س�ست �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة ("م�سك") ك�شركة �سعودية ذات م�سئولية حمدودة م�سجلة يف الريا�ض مبوجب �سجل جتاري رقم
 1010102402بتاريخ 1413/5/10هـ (املوافق  )1992/11/4بر�أ�س مال مدفوع قدره  19مليون ريال �سعودي ،ولها فرعان يف مدينتي جدة واخلرب م�سجالن
مبوجب ال�سجلني التجاريني رقم  4030126555و 20510223224على التوايل ،ولل�شركة كذلك مكتب مبيعات �إقليمي يف دبي برخ�صة مهنية رقم  .512491وقد
�أعلن وزير التجارة وال�صناعة ،مبوجب القرار رقم /195ق بتاريخ 1428/7/21هـ (املوافق 2007/8/4م) على حتويل ال�شركة �إلى �شركة �سعودية م�ساهمة.
متت زيادة ر�أ�س املال عدة مرات منذ ن�ش�أة ال�شركة .الزيادة الأولى يف ر�أ�س املال كانت يف عام 2004م من  19مليون ريال �سعودي �إلى  24مليون ريال �سعودي،
وكانت عن طريق حتويل جزء من �أرباحها املبقاة .بينما متت الزيادة الثانية يف عام 2007م من  24مليون ريال �سعودي �إلى  320مليون ريال �سعودي عن طريق
ر�سملة االحتياطي النظامي مبقدار  12مليون ريال �سعودي ور�سملة الأرباح املبقاة مبقدار  130,7مليون ريال �سعودي ور�سملة قرو�ض امل�ساهمني ذات العالقة
ب�شراء م�سك يف ح�صة م�سك الأردن من امل�ساهمني مبقدار  153,3مليون ريال �سعودي .ويف عام 2008م متت املوافقة على زيادة ر�أ�سمال ال�شركة بن�سبة  %25من
 320مليون ريال ( 32مليون �سهم) �إلى  400مليون ريال ( 40مليون �سهم) وذلك عن طريق �إ�صدار  8مليون �سهم جديد وذلك مبنح �سهم جماين واحد مقابل كل
�أربعة �أ�سهم ميلكها امل�ساهمون املقيدون ب�سجل امل�ساهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية على �أن ت�سدد قيمة الزيادة عن طريق حتويل مبلغ
 80مليون ريال من بند الأرباح املبقاة.
وحالي ًا ينق�سم ر�أ�س مال م�سك �إلى  40مليون �سهم عادي مدفوع القيمة بالكامل بقيمة ا�سمية قدرها  10رياالت �سعودية لل�سهم كما هو مو�ضح �أدناه:
اجلدول  :1-4هيكل ملكية م�سك
حاملي الأ�سهم

ن�سبة امللكية

عدد الأ�سهم

�شركة جمموعة عبد العزيز حممد النملة القاب�ضة

3.000.000

%7,5

عبد اهلل حممد �سليمان النملة

2.920.000

%7,3

من�صور عبد العزيز حممد كعكي

2.556.000

%6,4

اجلمهور

31.524.000

%78,8

الإجمايل

40.000.000

%100,0

امل�صدر :ال�شركة

ويو�ضح اجلدول التايل هيكل ملكية �شركة جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القاب�ضة:
اجلدول  :2-4هيكل ملكية �شركة جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القاب�ضة
حاملي الأ�سهم

عدد الأ�سهم

عبدالعزيز حممد النملة

425.000

%85

منرية بنت عبدالعزيز العمري

25.000

%5

-

حممد بن عبدالعزيز النملة

10.000

%2

%3,69

%0,15

الدانة عبدالعزيز النملة

10.000

%2

-

%0,15

نوف عبدالعزيز النملة

10.000

%2

-

%0,15

مو�ضي عبدالعزيز النملة

10.000

%2

-

%0,15

علي عبدالعزيز النملة

10.000

%2

-

%0,15

الإجمايل

500.000

%100,0

%3,69

%7,50

امل�صدر :ال�شركة
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ن�سبة امللكية

ن�سبة امللكية املبا�شرة يف
م�سك

ن�سبة امللكية غري املبا�شرة
يف م�سك

%0.0025

%6,37
%0,37

�إن الن�شاط الرئي�سي ل�شركة م�سك و�شركاتها التابعة ("املجموعة") هو انتاج وتوزيع الكابالت الذي منا من خالل التكامل الأفقي والعمودي بحيث توفر ال�شركة
الآن جمموعة كاملة من الكوابل ال�صناعية وكابالت الطاقة .كما يوجد لديها جمموعة �شاملة من املنتجات مبزايا عديدة مما مكنها من ت�صنيع �أكرث من 5000
�صنف فرعي للمنتجات والتي ميكن تق�سيمها ب�شكل وا�سع �إلى ثالث فئات على النحو الآتي:
الكابالت ال�صناعية :ت�ستخدم هذه الكابالت يف �صناعات البرتوكيماويات والنفط والغاز والطاقة وم�شاريع ال�صناعات الثقيلة .يف عام 2012م �ش ّكلت هذه الفئة
ن�سبة  %64,3من مبيعات املجموعة.
كابالت املباين والأجهزة :ت�ستخدم هذه الكابالت لنقل الإ�شارات ال�صوتية واملرئية واملراقبة والإنذار .كما ت�شمل تطبيقات هذه الكابالت ا�ستعمالها يف �أجهزة
�إنذار احلرائق وال�شبكات املحلية و�أجهزة الهاتف ،وهي بالتايل ت�ستخدم ب�شكل وا�سع يف املراكز التجارية والفنادق وامل�ست�شفيات والأ�سواق واملباين التجارية .يف
عام 2012م �شكلت هذه الفئة احل�صة الأ�صغر من منتجات الكابالت املباعة بن�سبة  %2,3من مبيعات املجموعة.
كابالت الطاقة :ت�ستخدم هذه الكابالت عادة يف التمديدات املنزلية والري و�أعمال نقل الطاقة املتو�سطة واملنخف�ضة الفولتية .وبجانب ا�ستعمالها يف املعدات
املنزلية ،تت�ضمن ا�ستخداماتها ال�صناعية يف الآليات املتحركة التي تتطلب درجة عالية من املرونة .وتنتج م�سك هذه الكابالت مبوا�صفات متعددة وفقا للبيئات
التي ت�ستخدم فيها .يف عام 2012م �ساهمت فئة املنتجات هذه بن�سبة  %33,4من مبيعات املجموعة.
كما تزاول ال�شركة ن�شاطها خارج اململكة من خالل �شركاتها التابعة يف كل من الأردن والإمارات العربية املتحدة .وال�شركات التابعة هي كما يلي:
� 1.1شركة ال�شرق االو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك االردن  -باالردن
� 2.2شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  -باالردن
� 3.3شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة
 4 44 -4رؤية الشركة
�أن تتمتع ال�شركة باملرونة الكافية مبا ميكنها من توريد �أف�ضل البدائل لتلبية احتياجات عمالئها ب�شكل كامل.
 4 44 -4رسالة الشركة
�أن ت�صبح ال�شركة الرائدة يف توريد الكابالت ال�صناعية �إلى مقاويل الأعمال الهند�سية والتوريد والإن�شاء للم�شروعات العمالقة يف منطقة ال�شرق الأو�سط و�شمال
�أفريقيا .وهي الر�سالة التي بف�ضلها حققت مكانتها احلالية يف �سوق الكابالت ال�صناعية حيث تعد �إحدى �أبرز ال�شركات املنتجة لهذه الكابالت يف اململكة العربية
ال�سعودية.
 4 44 -4تطور الشركة
يف مطلع الت�سعينات امليالدية �شهد قطاعا النفط والغاز ازدهارا كبريا ومتت �إقامة العديد من امل�شاريع ال�صناعية يف اململكة ،وهذا ما �صاحبه منو يف الطلب
على الكابالت امل�ستعملة يف تلك امل�شاريع ال�صناعية .ونتيجة لزيادة الطلب يف ال�سوق املحلي مت ت�أ�سي�س �شركة م�سك عام 1992م .ويف البداية كان امل�صنع ينتج
الكابالت ال�صناعية فقط ،وعرب ثمانية تو�سعات كرب خط االنتاج لي�شتمل الآن على قدرات انتاجية توفر جمموعة كاملة من الكابالت ال�صناعية وكابالت املباين
والأجهزة وكابالت الطاقة .وبعد  15عام من ت�أ�سي�س ال�شركة� ،أ�صبحت م�سك من �أبرز ال�شركات املنتجة للكابالت ال�صناعية يف اململكة العربية ال�سعودية .وميكن
و�صف تطور ال�شركة يف ثالثة مراحل ،هي:
 1.1مرحلة الت�أ�سي�س وبداية الإنتاج (1992م1995-م).
 2.2مرحلة النمو والتو�سع (1995م2003-م).
 3.3مرحلة الرتكيز النوعي اال�سرتاتيجي (2003م2012-م).
 4 44 -44 -4مرحلة التأسيس وبداية اإلنتاج (1992م1995-م)
نتيجة للطلب الكبري على الكابالت املتخ�ص�صة وغياب امل�صنعني املحليني ،بادر م�ؤ�س�سو ال�شركة بتبني فكرة �إن�شاء م�صنع متخ�ص�ص يلبي حاجة هذا القطاع،
و�أ�س�سوا �أول م�صنع لل�شركة جمهز ب�أحدث املكائن واملعدات من خمتلف دول العامل.
ت�أ�س�ست م�سك �سنة 1992م وبد�أت الإنتاج �سنة 1994م ،وا�ستطاعت خالل فرتة وجيزة �أن تبني لنف�سها �سمعة عالية يف ال�سوق كمورد ملنتجات عالية اجلودة وتقدمي
خدمات لعمالئها على �أكمل وجه ،الأمر الذي انعك�س على عمليات ال�شركة ب�شكل �إيجابي من خالل زيادة عالية يف طلبات ال�شراء املتكررة من قبل عمالء ال�شركة.
وبحلول عام 1995م ،ا�ستطاعت ال�شركة �أن تورد الكابالت �إلى م�شاريع متعددة يف خمتلف مناطق اململكة.
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 4 44 -44 -4النمو والتوسع (1995م2003-م)
�أجرت م�سك منذ �إن�شائها ثمانية تو�سعات بغر�ض مواكبة وتلبية النمو املت�صاعد للطلب على منتجاتها .وقد �أتاحت لها هذه التو�سعات �إمكانية رفع الطاقة الإنتاجية
مل�صانعها وزيادة ت�شكيلة منتجاتها ،الأمر الذي مكنها من دخول �أ�سواق جديدة.
التوسعة األولى

قبل التو�سعة الأولى التي متت يف عام 1995م ،كانت ت�شكيلة منتجات م�سك ت�شمل فقط كابالت التحكم وكابالت القيا�س ،ولذا فقد كان يتم توريد معظم �إنتاجها
من الكابالت ال�صناعية فقط �إلى �شركات البرتوكيماويات والنفط والغاز .وعقب هذه التو�سعة� ،أ�صبح مبقدور ال�شركة ت�صنيع كابالت قيا�س درجات احلرارة
التي ت�ستخدم يف ال�صناعات الثقيلة.
التوسعة الثانية

حر�صا من م�سك على املحافظة على متيزها يف ال�سوق من حيث ت�صنيع كابالت القيا�س والتحكم ،فقد عمدت يف عام 1997م �إلى زيادة طاقتها الإنتاجية من
خالل �إنتاج كابالت من هذا النوع مبقا�سات و�أحجام كبريه ،الأمر الذي مكن ال�شركة من توريد �سل�سلة متكاملة من كابالت القيا�س والتحكم لعمالئها .وعالوة
على ذلك ،عمدت ال�شركة �إلى رفع م�ستوى �إمكاناتها يف جمال التعبئة والإنتاج لديها.
التوسعة الثالثة

�أ�صبحت امل�شاريع الكربى تتطلب الكابالت الثانوية والكابالت التي تنقل �إ�شارات ال�صوت وال�صورة واالت�صاالت �إلى غرف التحكم ،وعليه فقد ا�ستغلت ال�شركة
من خالل هذه التو�سعة زيادة قاعدة عمالئها يف �سوق كابالت �أجهزة القيا�س والتحكم لتقتحم بقوة جمال �إنتاج كابالت الأنظمة مثل كابالت الهاتف و�شبكات
االت�صال املحلية ( )LANوالكابالت املحورية.
�إن �إنتاج كابالت القيا�س والتحكم ي�ستدعي طالء النحا�س بالق�صدير .وقد �أقامت ال�شركة ق�سم للطالء بالق�صدير لكي تتمكن من جمع عمليات هذا الن�شاط
داخليا وت�ستغني بالتايل عن االعتماد على ا�سترياد هذه املادة من اخلارج ،وهذا ما �أدى بدوره �إلى تقلي�ص تكلفة الإنتاج لديها.
التوسعة الرابعة

�إدراكا من ال�شركة للحاجة �إلى رفع كفاءة �أنظمة الإنتاج لديها لكي تتميز عن مناف�سيها يف ال�سوق على املدى البعيد ،فقد عمدت م�سك �إلى حتديث �آلياتها التي
كانت ت�ستخدم يف ت�صنيع كابالت الهاتف و�شبكة االت�صال املحلي .ونتيجة لذلك� ،أ�صبحت ال�شركة قادرة على �إنتاج كميات �أكرب من الكابالت يف وقت �أقل ومتت
زيادة الطاقة الإنتاجية لل�شركة بدرجة كبرية.
وي�ستدعي �إنتاج الكابالت عملية يتم فيها جتميع الكابالت معا وترفيع وتطويل الأ�سالك النحا�سية .وقد زادت ال�شركة من �إمكاناتها الت�صنيعية ،مما مكن ال�شركة
من ت�صنيع كابالت مبقا�سات طولية �أكرب .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،أنتجت ال�شركة كابالت مغلفة بالر�صا�ص .وكما هو معروف ،فان الكابالت املغلفة بالر�صا�ص ت�ؤمن
حماية عالية �ضد الرطوبة وتزيد بالتايل من عمر الكابالت .وب�سبب طبيعة الطق�س يف دول جمل�س التعاون اخلليجي ،ف�إن احلاجة �إلى كابالت مغلفة بالر�صا�ص
تعد ملحة بالفعل .وكانت هذه خطوة ا�سرتاتيجية من جانب �إدارة ال�شركة لتمكينها من دخول �سوق جمل�س التعاون اخلليجي املتنامي.
وقد انعك�ست هذه التو�سعات يف منو مطرد ملبيعات ال�شركة خالل هذه الفرتة ،والتي زادت من  72,4مليون ريال �سعودي يف عام 1996م �إلى  171,6مليون ريال
�سعودي يف عام 2003م.
4 44 -44 -4مرحلة التركيز االستراتيجي ،والتوسعة الخامسة الى الثامنة ،ومصنع حبيبات البالستيك
(2003( )PVCم2012-م)
مع �أن مبيعات الكابالت ال�صناعية والكابالت الأخرى وا�صلت منوها منذ بداية ت�أ�سي�س ال�شركة� ،إال �أن �إدارة ال�شركة �شعرت باحلاجة �إلى تو�سيع مواردها القائمة
ولإ�ضافة مرافق جديدة لإنتاج كابالت �صناعية ملواكبة الطلب املتنامي واال�ستفادة من اخلربة التي اكت�سبتها ال�شركة.
وتتويجا لذلك د�شنت ال�شركة التو�سعة اخلام�سة وال�ساد�سة يف الفرتة ما بني �أعوام 2004م و2005م و2006م حيث مت �إ�ضافة خطوط �إنتاجية جديدة لإنتاج
الكابالت ال�صناعية مما �أدى �إلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا النوع من الكابالت .عالوة على ذلك ،مت تنفيذ التو�سعة ال�سابعة والثامنة يف عام 2007م و2009م
على التوايل ،حيث مت تركيب مرافق جديدة لإنتاج كابالت ال�صناعية ب�أطوال و�أقطار �أكرب.
ويف عام 2012م قامت ال�شركة بتد�شني م�صنع حبيبات البال�ستيك ( )PVCالواقع يف املنطقة ال�صناعية الثانية بالريا�ض وذلك لت�أمني احتياجات ال�شركة
و�شركاتها التابعة من حبيبات البال�ستيك امل�ستخدمة يف عزل وتغليف الكابالت بد ًال من �شرائها من اخلارج مما �سي�ؤدي �إلى تخفي�ض التكاليف.
وتعتقد �إدارة م�سك �أن عملية تطوير اال�سرتاتيجية على هذا النحو �ست�ساعد ال�شركة على تعزيز موقعها يف �سوق الكابالت ال�صناعية.
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هذه التو�سعات عززت و�ضع ال�شركة بني ال�شركات امل�صنعة للكابالت يف اململكة وال�شرق الأو�سط .وقد زادت مبيعات ال�شركة بت�أثري التو�سعات الكبرية خالل
ال�سنوات .وقد انعك�ست هذه التو�سعات يف منو مطرد ملبيعات ال�شركة خالل هذه الفرتة ،والتي زادت من  171,6مليون ريال �سعودي يف عام 2003م �إلى 763,5
مليون ريال �سعودي يف عام 2012م.
اجلدول  :2-4النمو والتو�سع
�إجمايل املبيعات – م�سك ال�سعودية
(مليون ريال �سعودي)

ال�سنة

35,0

1995م

72,4

1996م

102,4

1997م

109,6

1998م

134,7

1999م

137,8

2000م

165,9

2001م

159,7

2002م

171,6

2003م

191,7

2004م

276,5

2005م

التو�سعة ال�ساد�سة

399,2

2006م

التو�سعة ال�سابعة

597,8

2007م

708,7

2008م

529,3

2009م

584,2

2010م

631,0

2011م

763,5

2012م

التو�سعة
التو�سعة الأولى

التو�سعة الثانية

التو�سعة الثالثة

التو�سعة الرابعة

التو�سعة اخلام�سة

التو�سعة الثامنة

امل�صدر :ال�شركة
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4 44 -4المنتجات
ميكن ت�صنيف منتجات ال�شركة �إلى ثالث فئات رئي�سية كما هو مبني يف اجلدول التايل:
اجلدول � :3-4أ�صناف املنتجات ال�شركة
خطوط الإنتاج الرئي�سية

امل�ستخدمون

امل�صانع املنتجة

ن�سبة من جمموع
املبيعات
2011م

ن�سبة من جمموع
املبيعات
2012م

الفئة

الكابالت
ال�صناعية

كابالت �أجهزة القيا�س/
البيانات /التحكم
كابالت مقاومة للحريق
كابالت �أجهزة قيا�س عدادات
الآالت

حمطات الطاقة
وحتلية املياه وامل�شاريع
البرتوكيماوية والنفط
والغاز وال�صناعات الثقيلة
كاال�سمنت واحلديد.

م�سك  -ال�سعودية
م�سك – ر�أ�س اخليمة

%41,4

%65

كابالت املباين
والأجهزة

كابالت ال�صوت وال�صورة
كابالت الأمن و�إنذار احلريق
كابالت التدفئة والتهوية
والتربيد
كابالت االت�صال الداخلي
و�أجهزة خماطبة اجلمهور

الأ�سواق املركزية
وامل�ست�شفيات واجلامعات
واملباين ال�سكنية والفنادق
واملنتجعات ال�صحية
و�صاالت املطارات وخالفه

م�سك  -ال�سعودية
م�سك – ر�أ�س اخليمة

%1,7

%2,3

كابالت الطاقة

�أ�سالك املباين
كابالت مرنة  /مطاطية
كابالت منخف�ضة الفولتية
وكابالت التحكم
كابالت متو�سطة الفولتية
كابالت عالية الفولتية

�أ�سالك املنازل والأجهزة
املنزلية و�أنظمة الري
واللحام وت�أمني تيار
منخف�ض الفولتية
للمرا�سالت و�أجهزة
التوزيع.
�شركات الكهرباء وامل�شاريع
التي تتطلب فولتية عالية

م�سك  -الأردن
م�سك لكابالت اجلهد
املتو�سط والعايل -
الأردن

%57,1

%33,4

امل�صدر :ال�شركة

نظر ًا للنتائج املالية لل�شركة يف عام 2011م قامت ال�شركة باتخاذ بع�ض اخلطوات لت�صحيح م�سارها ومنها العودة �إلى الرتكيز على �صناعة الكابالت املتخ�ص�صة
كل من م�صانع ال�شركة يف ال�سعودية والإمارات وذلك من خالل زيادة الإنتاج واملبيعات من هذه
وكابالت التحكم (من �ضمن فئة الكابالت ال�صناعية) يف ٍ
الكابالت التي حتقق �أرباح ًا جيدة لل�شركة ،وتخفي�ض �إنتاج ال�شركة من كابالت الطاقة يف ال�شركات الأردنية التابعة لها ب�سبب حتقيق ال�شركة خ�سائر مالية ناجتة
عن كلفة هذه املنتجات.
ونتيجة الى ذلك تطور �إنتاج ال�شركة من الكابالت ال�صناعية حتى �أ�صبحت هذه الكابالت �أكرب فئة من منتجات ال�شركة و�شركاتها التابعة حيث �شكلت  %65من
جممل املبيعات يف عام 2012م .وقد باتت م�سك واحدة من �أبرز ال�شركات املنتجة للكابالت ال�صناعية والأنظمة املكتبية وكابالت الإ�شارة للقطارات يف اململكة.
ال تقوم م�سك و�شركاتها التابعة بالبيع ب�شكل مبا�شر �إلى �أ�صحاب امل�شاريع مثل �شركتي �أرامكو و�سابك ،غري �أن ال�شركة و�شركاتها التابعة يجب �أن تكون يف قائمة
املوردين املعتمدة من �أ�صحاب امل�شاريع لتقدمي العطاءات اخلا�صة بهذه امل�شاريع .باملقابل ،تُتخذ قرارات التوريد من قبل مقاولو الهند�سة والتوريد والبناء
( )EPCبا�ستخدام قائمة املوردين املعتمدة والتي تت�ضمن ا�سم املجموعة.
وفيما يلي نبذة عن كل واحد من خطوط الإنتاج الرئي�سية لكل فئة:
4 44 -44 -4الكابالت الصناعية
ت�ستخدم الكابالت ال�صناعية ب�شكل رئي�سي يف مرافق الت�صنيع وحمطات توليد الكهرباء وامل�صايف البرتولية وامل�صانع البرتوكيماوية لغر�ض مراقبة عمليات
الإنتاج �إ�ضافة �إلى جماالت �أخرى.
وتتميز الكابالت التي ت�صنعها م�سك ب�أنها مقاومة للحريق وللزيوت و("القلويات") والكيماويات والأ�شعة فوق البنف�سجية ،وهي مطابقة للموا�صفات القيا�سية
العاملية وكذلك املوا�صفات املحلية والربيطانية والأمريكية والأملانية .وت�ضم خطوط �إنتاج هذه الفئة ما يلي:
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1.1كابالت �أجهزة القيا�س /البيانات  /التحكم
تتوفر هذه الكابالت مبختلف املوا�صفات ،ومنها:
الكابالت امل�ضادة للهيدروكربونات :متتلك الهيدروكربونات ال�شحمية القدرة على نقل النار ،وهي عادة ما توجد يف الرتبة الغنية بالزيت .ومع �إقامة
امل�صايف وامل�صانع البرتوكيماوية على هذه الرتبة ،ف�إن هذه الهيدروكربونات ميكن �أن تتغلغل داخل الكابالت وت�شكل بالتايل م�صدر خطر حقيقيا.
ولذا ،ف�إن م�سك تنتج كابالت مغلفة بالر�صا�ص �ضد الهيدروكربونات ال�شحمية ميكن دفنها يف الرتبة دون �أية حماية �أخرى.
الكابالت امل�سلحة :عند احلاجة �إلى تركيب الكابالت املدفونة حتت الأر�ض ،ف�إنها قد تكون عر�ضة للتلف ب�سبب ثقل املركبات الكبرية� .أما الكابالت
امل�سلحة فتوفر حماية من مثل هذا التلف.
الكابالت غري امل�سلحة :هذه الكابالت م�صممة لال�ستعمال داخل غرف التحكم �أو داخل موا�سري والأماكن املغلقة الأخرى �ضمن امل�شاريع ال�صناعية.
وت�صنع م�سك هذه الكابالت مبختلف القيا�سات واملوا�صفات مبا يجعلها مالئمة ملختلف طرق الرتكيب.
2.2الكابالت املقاومة للحريق
ت�ستخدم الكابالت يف بيئات العمل التي ت�ستدعي ت�شديد �إجراءات ال�سالمة بالن�سبة للأفراد واملعدات ،وذلك لأنها متتاز ب�أنها ال ينبعث منها �سوى
مقادير حمدودة جدا من الغازات ال�سامة والدخان .وهذا ما ي�سمح ب�إجراء �إخالء �آمن للموظفني .وت�ستطيع هذه الكابالت املقاومة للحريق �أن تعمل
ما بني � 3إلى � 10ساعات عند ن�شوب احلريق يف املكان وحتت درجة حرارة ت�صل لغاية  95درجة مئوية تقريب ًا.
3.3كابالت تو�سعة ذات حرارية مزدوجة
حتتاج كافة امل�شاريع ال�صناعية يف عملياتها الت�صنيعية �إلى �أنواع خا�صة من الكابالت والأ�سالك التي ميكنها ر�صد قيا�سات دقيقة للحرارة من خالل
�أجهزة قيا�س احلرارة للعدادات اخلا�صة ب�آالت الت�صنيع .وهي كابالت م�صممة بطريقة جتعلها تتحمل الظروف ال�صعبة وت�صنعها م�سك مبختلف
املوا�صفات ح�سب احلاجة �إلى احلماية من احلريق �أو التلف امليكانيكي �أو الهيدروكربونات.
وبناء على ما تقدم� ،إن ما متتلكه ال�شركة من مرافق �إنتاجية متخ�ص�صة يتيح لها �إنتاج كابالت خا�صة ح�سب متطلبات عمالئها �ضمن طيف وا�سع
من املواد وخيارات الت�سليح والتغليف.
4 44 -44 -4كابالت المباني واألجهزة
ت�ستخدم هذه الكابالت لنقل الإ�شارات ال�صوتية واملرئية والبيانات والتحكم والإنذار .وعادة ما ت�ستخدم هذه الأنواع من الكابالت يف الأنظمة الذكية امل�ستغلة يف
مراكز الت�سوق والفنادق وامل�ست�شفيات والأ�سواق املركزية واملباين التجارية.
ويتم ت�صنيع هذه الفئة من الكابالت يف مرافق ال�شركة طبقا لأف�ضل املوا�صفات القيا�سية املعتمدة عامليا يف الواليات املتحدة الأمريكية و�أملانيا وبريطانيا.
وقد ا�ستدعت و�سائل االت�صال احلديثة ا�ستخدام الكابالت لنقل �إ�شارات ال�صوت والبيانات ،وتلبي منتجات م�سك هذه املوا�صفات وت�صنع بحيث تنا�سب خمتلف
م�ستويات الأداء وتلبي احتياجات العمالء .وجميع الكابالت التي يتم ت�صنيعها يف خط الإنتاج ت�ضمن انبعاث احلد الأدنى من الدخان والغازات ال�سامة للتمكن من
�إخالء املباين يف حالة احلريق وتفادي ت�سمم مرتادي هذه املباين العامة.
وت�شمل خطوط الإنتاج �ضمن هذه الفئة الأ�صناف التالية:
1.1الكابالت ال�سمعية وال�صوتية
ت�ستخدم هذه الكابالت يف الأماكن التي تتطلب قدرا كبريا من احلماية �ضد الت�شوي�ش الكهرومغناطي�سي وحتديدا يف �أنظمة مكربات ال�صوت و�أجهزة
خماطبة اجلمهور.
2.2كابالت �إنذار الأمن واحلريق
ت�ستخدم هذه الكابالت يف �أنظمة �إنذار احلريق وكوا�شف الدخان و�أجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء ،فيما ت�ستخدم الكابالت الب�صرية الدقيقة
لأغرا�ض الر�صد واملراقبة.
3.3كابالت التدفئة والتهوية والتربيد
ت�ستخدم هذه الكابالت لأغرا�ض التدفئة والتهوية والتربيد وتكييف الهواء وتقنني تكاليف ت�شغيلها.
�4.4أجهزة االت�صاالت الداخلية وخماطبة اجلمهور
متتاز هذه الكابالت باملوثوقية العالية لأنها حممية �ضد الت�شوي�ش الكهربائي املحتمل من الأجهزة القريبة منها.
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 4 44 -44 -4كابالت الطاقة
ت�شمل خطوط الإنتاج �ضمن هذه الفئة الأ�صناف التالية:
�1.1أ�سالك املباين
ي�ضم خط �إنتاج �أ�سالك املباين مب�سك طيفا وا�سعا من الأ�سالك والكابالت ،من ا�ستخدامات املنازل والأ�سالك امل�ستخدمة يف تو�صيل املكائن �إلى
الأجهزة املتنوعة باملباين.
2.2الكابالت املرنة
بالإ�ضافة �إلى ا�ستعمالها يف الأجهزة املنزلية ،يتم ا�ستخدام الكابالت املرنة يف امل�صاعد الكهربائية� ،إذ تتطلب امل�صاعد كابالت تتحمل �أق�صى
درجات االنثناء وااللتواء .كما �أن الكابالت التي ت�صنعها �شركة م�سك تتحمل خمتلف درجات احلرارة والفولتية .وتوفر م�سك لعمالئها العديد من
خيارات التغليف والت�سليح حلماية هذه الكابالت من الت�شوي�ش الكهربائي.
3.3الكابالت منخف�ضة الفولتية وكابالت التحكم
ت�ستخدم كابالت الكهرباء لنقل التيار الكهربائي ،بينما ت�ستخدم كابالت التحكم يف نقل �إ�شارات القيا�س وبيانات التحكم يف املرافق ال�صناعية
وكذلك لأغرا�ض الت�سليك يف دوائر �إمداد التيار .وت�شمل ا�ستخدامات هذا النوع من الكابالت �شبكات التوزيع اخلا�صة والعامة وم�صايف البرتول
وال�صناعات البرتوكيماوية .وفيما يلي بع�ض من املوا�صفات الرئي�سية لهذه الكابالت:
كابالت �ضفائر النحا�س امل�سلحة :تتميز املوجات الكهرومغناطي�سية ب�أنها عالية الرتدد ب�شكل كبري .ولذا ف�إن هذه الكابالت ت�صنع خ�صي�صا للم�شاريع
التي تتطلب حتمل هذا الرتدد العايل ،ومن �أجل ذلك يتم ت�صنيع هذه الكابالت من النحا�س املدرع وعلى �شكل �ضفائر.
كابالت التحكم امل�سلحة :تتوفر هذه الكابالت ب�أنواع متفاوتة من الت�سليح لت�أمني حماية ق�صوى �ضد الت�شوي�ش الكهربائي املنطلق من املحركات
واملولدات ومبا يكفل عدم الت�شوي�ش على الإ�شارات املر�سلة عرب الكابالت والأ�سالك.
الكابالت امل�ضادة للهيدروكربونات ال�شحمية :ت�ؤمن هذه الكابالت حماية �ضد الهيدروكربونات ال�شحمية املوجودة يف الرتبة �أو املعامل واملختربات.
ويو�ضح اجلدول �أدناه املبيعات اجلغرافية للمجموعة:
اجلدول  :4-4املبيعات اجلغرافية للمجموعة
(�آالف الرياالت ال�سعودية)

2009م

2010م

2011م

ال�سعودية

620.345

622.025

599.776

500.685

الأردن

157.709

144.849

196.473

86.311

العراق

103.550

111.596

126.599

49.924

دول جمل�س التعاون اخلليحي

129.621

124.929

200.938

345.662

دويل

22.697

25.851

15.600

7.999

املجموع

1.035.931

1.031.260

1.141.397

992.593

امل�صدر :ال�شركة
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 4 44 -4الشركات التابعة
ت�ضم �شركة م�سك عدة �شركات تابعة لها وتعمل يف �أن�شطة ذات عالقة ب�صناعة الكابالت ومتلك ال�شركة ح�ص�ص ًا فيها ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر.
ويو�ضح الر�سم البياين ال�شركات اململوكة من قبل �شركة م�سك:
ájOƒ©°ùdG - ∂°ùe ácô°T
%100
áª«ÿG ¢SCGQ - ∂°ùe ácô°T

%57^5
ó¡÷G äÓHÉµd ∂°ùe ácô°T
¿OQC’G -‹É©dGh §°SƒàŸG

%23^75

%49
¿OQC’G - ∂°ùe ácô°T

وفيما يلي نبذة عن ال�شركات التابعة:
4 44 -44 -4شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – مسك األردن
�شركة م�ساهمة عامة م�سجلة يف اململكة الأردنية الها�شمية ب�سجل جتاري رقم ( )215ورقم وطني  200021410بتاريخ 1992/1/26م بر�أ�س مال مدفوع قدره
 38.889.210دينار �أردين (مبا يعادل  206,2مليون ريال �سعودي) بقيمة �أ�سمية ت�ساوي دينار �أردين واحد لكل �سهم (مبا يعادل  5,3ريال �سعودي لكل �سهم)
والتي متتلك ال�شركة فيها ب�شكل مبا�شر ن�سبة  %49يف الوقت احلا�ضر �أما ن�سبة الـ  %51فيمتلكها اجلمهور.
يتمثل ن�شاط م�سك الأردن يف �إنتاج جميع �أ�سالك وكابالت الفولتية املنخف�ضة باال�ضافة �إلى اال�سالك الهوائية �سواء كانت نحا�سية �أو �أملنيوم .وت�ستخدم هذه
الكابالت عادة يف التمديدات املنزلية والري و�أعمال نقل الطاقة منخف�ضة الفولتية ,وبجانب ا�ستعمالها يف املعدات املنزلية ،تت�ضمن ا�ستخداماتها ال�صناعية
كذلك ا�ستعمالها يف الآليات املتحركة التي تتطلب ثنيا متعددا ،وتنتج م�سك الأردن هذه الكابالت مبوا�صفات متعددة وفقا للبيئات التي ت�ستخدم فيها.
بد�أت �شركة م�سك -ال�سعودية يف يونيو 2003م باال�ستحواذ على ح�ص�ص يف �شركة الكابالت الوطنية الأردنية احلديثة (مت تغيري ا�سمها بعد ذلك لي�صبح �شركة
م�سك – الأردن) امل�صنعة لكابالت الطاقة للجهد املنخف�ض ،لزيادة قدرة ال�شركة من �إنتاج هذا النوع من الكابالت وملنح ال�شركة �إمكانية الو�صول للأ�سواق
الأردنية والعراقية .متكنت م�سك – ال�سعودية من حتقيق ال�سيطرة على م�سك  -الأردن يف �أكتوبر 2007م ،وقامت بتحويل �إنتاج كابالت الطاقة للجهد املنخف�ض
ليكون من خالل م�سك – الأردن ،وذلك حتى تتمكن م�سك – ال�سعودية من الرتكيز على �إنتاج الكابالت ال�صناعية ب�شكل �أكرب .ويف عام 2012م ،قرر جمل�س �إدارة
�شركة م�سك  -الأردن تقليل حجم �إنتاج كابالت الطاقة نظر ًا للمناف�سة ال�شديدة يف ال�سوق على هذه املنتجات واخل�سارة املالية التي ترتبت عليها ،والرتكيز فقط
على منتجات الكابالت املتخ�ص�صة وكابالت التحكم ذات هام�ش ربحية عالية (وللمزيد من العلومات عن هذه القرارات انظر الفقرة  9-4من هذا الق�سم).
وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه مبوجب قانون ال�شركات الأردنية� ،إذا كانت اخل�سائر املرتاكمة لل�شركة تتجاوز  ٪75من ر�أ�س املال ،ت�صفى ال�شركة تلقائي ًا �أو يتم زيادة ر�أ�س
مالها .وبناء ًا على ذلك قررت الإدارة زيادة ر�أ�س مال م�سك الأردن من خالل اال�ستحواذ على �صايف �أ�صول �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل مقابل
�إ�صدار �أ�سهم جديدة بالقيمة الأ�سمية مل�ساهمي �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل علم ًا ب�أن هذه الزيادة يف ر�أ�س املال لن تت�ضمن دفع �أي مبالغ مالية
ل�شركة م�سك – الأردن وقامت ال�شركة بتعيني مكتب براي�س ووتر هاو�س كووبرز كم�ست�شار مايل لعملية اال�ستحواذ الذي �أ�صدر تقرير ًا يو�ضح فيه فوائد اال�ستحواذ
وعوائده على امل�ساهمني .وح�صلت ال�شركة على موافقة وزارة ال�صناعة والتجارة بالأردن خالل عام 2012م على عملية اال�ستحواذ بعد �أن قامت دائرة مراقبة
ال�شركات ب�إعادة تقييم �أ�صول والتزامات �شركة م�سك للجهد العايل واملتو�سط و�أ�صدرت تقريرها بذلك� .إن ملف عملية اال�ستحواذ حالي ًا حتت الفح�ص واملراجعة
من قبل هيئة ال�سوق املالية الأردنية ب�إعتبار �أن �شركة م�سك الأردن هي �شركة م�ساهمة عامة .و�ستقوم ال�شركة ب�إمتام اال�ستحواذ فور �صدور املوافقات الالزمة.
4 44 -44 -4شركة مسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي
يف مايو 2007م ،دخلت �شركة م�سك  -ال�سعودية يف م�شروع م�شرتك مع �شركة فوجيكورا وهي �شركة عاملية م�صنعة للأ�سالك يف اليابان ،وذلك لال�ستفادة من
اخلربات اليابانية احلديثة لتمكني ال�شركة من تو�سيع نطاق منتجاتها من فئة كابالت اجلهد املنخف�ض .ويف مايو 2010م قامت املجموعة ب�شراء ح�صة ال�شريك
الياباين بن�سبة وتنا�سب مع باقي ال�شركاء مع متديد اتفاقية التعاون الفني مع �شركة فوجيكورا اليابانية ملدة خم�س �سنوات مقابل ن�سبة  %0,05من مبيعات
الكابالت لل�شركة التابعة .وتعترب �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �شركة م�ساهمة خا�صة م�سجلة يف اململكة االردنية الها�شمية ب�سجل جتاري رقم
( )016308120401ورقم وطني  20029250بتاريخ 2012/1/17م بر�أ�س مال مدفوع قدره  35مليون دينار �أردين (مبا يعادل  185,2مليون ريال �سعودي) بقيمة
�أ�سمية ت�ساوي دينار �أردين واحد لكل �سهم (مبا يعادل  5,3ريال �سعودي لكل �سهم) والتي متتلك ال�شركة منها ما ن�سبته  %57,5ب�شكل مبا�شر و %23,75مملوكة
من �شركة م�سك الأردن و %18,75مملوكة من �شركة بي �سفن �إنف�ستمنتز ليميتد الربيطانية .ومتتلك �شركة م�سك ب�شكل مبا�شر وغري مبا�شر ن�سبة قدرها %69,14
من ال�شركة يف الوقت احلا�ضر.
تقوم �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل ب�إنتاج جميع الكابالت ذات الفولتية املتو�سطة �سواء كانت نحا�سية �أو �أملنيوم.
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4 44 -44 -4شركة مسك – رأس الخيمة
�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة يف االمارات العربية املتحدة ب�سجل جتاري رقم ( )1149 02 05 IZ3 85 RAKIAبتاريخ 2008/5/6م بر�أ�سمال مدفوع قدره
 50مليون درهم اماراتي (مبا يعادل  51مليون ريال �سعودي) وبقيمة ا�سمية ت�ساوي  1.000درهم اماراتي (مبا يعادل  1.020ريال �سعودي) لكل �سهم ومتتلك
�شركة م�سك كامل �أ�سهم ال�شركة ،وتقع يف �إمارة ر�أ�س اخليمة (االمارات العربية املتحدة) وتقوم ب�إنتاج كابالت التحكم ونقل املعلومات والطاقة ذات الفولتية
املنخف�ضة.
ويف يناير 2008م مت �ضم م�صنع كابالت ال�شارقة حتت �شركة م�سك ال�سعودية (وهي م�ؤ�س�سة فردية بر�أ�س مال مدفوع قدره  1.134.622درهم �إماراتي ،وم�سجلة
يف االمارات العربية املتحدة) وذلك بغاية الو�صول �إلى ال�سوق الإماراتي .وهو الأمر الذي �أعترب مبثابة حل فوري لإيجاد العالمة التجارية اخلا�صة باملجموعة يف
دولة الإمارات العربية املتحدة ،بينما كانت �أعمال بناء مرفق لالنتاج يف ر�أ�س اخليمة قائمة �آنذاك (م�سك -ر�أ�س اخليمة) .وقام امل�صنع بت�صنيع كابالت اجلهد
املنخف�ض� ،إلى �أن مت القيام بدرا�سة ا�سرتاتيجية يف عام 2012م مت على �أ�سا�سها دمج م�صنع كابالت ال�شارقة مع م�سك-ر�أ�س اخليمة ،وذلك من خالل نقل كافة
الآالت واملعدات ال�صناعية من م�صنع كابالت ال�شارقة �إلى �شركة م�سك ر�أ�س اخليمة .وكان الهدف من ذلك توحيد العملية الإنتاجية يف مكان واحد مما �سي�سهم
يف رفع الكفاءة االنتاجية لل�شركة وميكنها من اال�ستفادة من مواردها ب�شكل اف�ضل.
و�سعت ال�شركة �إلى حتقيق املزيد من التطور يف تعزيز وجودها يف الإمارات العربية املتحدة خلدمة �سوق الإمارات و�أ�سواق جمل�س التعاون اخلليجى من خارج
اململكة ال�سعودية وم�ساندة �شركة م�سك – ال�سعودية ملقابلة زيادة الطلب من الأ�سواق العراقية.
 4 44 -4العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات المجموعة
4 44 -44 -4الناتج المحلي اإلجمالي ()GDP
يرتبط ا�ستهالك الكابالت ارتباطا وثيقا بالن�شاط االقت�صادي العام والأو�ضاع التي تقا�س بوا�سطة الناجت املحلي االجمايل ،وعادة ما يت�أثر الناجت املحلي االجمايل
يف منطقة اخلليج العربي ب�أ�سعار النفط.
4 44 -44 -4سياسة الحكومة
بخ�صو�ص منتج الكابالت ال�صناعية ،تعد قرارات احلكومة للبدء يف امل�شاريع البرتوكيميائية الكبرية املحرك الرئي�سي للطلب ،مبا يف ذلك القرارات املتعلقة
مب�شاريع البنية التحتية والبناء مثل �شبكات الطاقة واالت�صال واملباين ال�سكنية والتجارية والبنية التحتية للنقل .تقا�س اال�ستثمارات الثابتة هذه بوا�سطة �إجمايل
ر�أ�س املال الثابت امل�ؤ�س�س والذي منا ب�شكل قوي يف اخلليج العربي يف الفرتة من 2004م2008-م .وعلى الرغم من �أنه تباط�أ يف عام 2009م ،بقي قويا يف كل من
اململكة العربية ال�سعودية وقطر.
كما يت�أثر الطلب على منتجات ال�شركة بال�سيا�سات احلكومية والقوانني امل�ؤثرة يف الإنفاق على املرافق والبناء و�شبكات الطاقة والبيانات وال�سيا�سات البيئية مثل
الطاقة املتجددة .وتتحكم �أي�ضا خ�صخ�صة قطاع االت�صاالت والطلب على الكهرباء يف منطقة اخلليج العربي ب�أ�سرها يف الطلب.
4 44 -44 -4المواد األولية
تت�أثر نتائج املجموعة بتقلبات تكلفة املواد الأولية مثل النحا�س وال�صلب والر�صا�ص والبوليفينيل كلورايد التي تدخل يف عمليات الت�صنيع� .إن �أ�سعار هذه املواد
الأولية ،وبالأخ�ص النحا�س ،والقدرة على مترير ارتفاع التكاليف على �أي من املواد الأولية �إلى العمالء ت�أثر ب�شكل كبري على الأداء املايل للمجموعة.
وقد تغريت �أ�سعار املواد الأولية وخ�صو�صا النحا�س ب�شكل ملحوظ منذ �أكتوبر 2008م .يف �سبتمرب 2008م ،كانت �أ�سعار النحا�س  7.056دوالر �أمريكي للطن
املرتي� ،إال �أنه وب�سبب الأزمة االقت�صادية تناق�صت �إلى  2.935دوالر �أمريكي للطن املرتي يف دي�سمرب 2008م ،قبل �أن تتعافى �إلى متو�سط  8.825دوالر �أمريكي
للطن املرتي يف عام 2009م .وبقيت �أ�سعار النحا�س م�ستقرة عام  2012مبعدل �شهري ل�سعر الإغالق وقدره  7.995دوالر �أمريكي للطن املرتي (م�صدر �أ�سعار
النحا�س هو �سوق لندن للمعادن).
بخ�صو�ص منتج الكابالت ال�صناعية ،ت�ستخدم م�سك �أ�سلوب ال�شراء "املتتابع" للنحا�س وذلك حلماية الربحية من التغريات ال�سلبية يف الأ�سعار .عند �إر�ساء
م�شروع من عميل ما يتم �شراء احلاجات الالزمة من النحا�س لذلك امل�شروع على الفور وذلك للت�أكد من معرفة الربح املحقق له .و ُيعتمد على �أ�سلوب ال�شراء
املتتابع هذا ب�شكل �أقل ملنتجات كابالت املباين والأجهزة وكابالت الطاقة ولذلك من املمكن �أن تت�أثر الربحية بالتغريات يف �سعر النحا�س لهذه املنتجات.
4 44 -4بيئة تنافسية
تخ�ص�صت ال�شركة يف البداية يف منتج الكابالت ال�صناعية وكانت تعترب رائدة يف توريد الكابالت املتخ�ص�صة يف اململكة العربية ال�سعودية .قبل عام 2010م ،مرت
ال�شركة مبناف�سة حمدودة لهذا املنتج حيث مل يكن يوجد �آنذاك �أي ُم�ص ِنع �آخر يف اململكة.
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وكانت �شركة الكابالت ال�سعودية و�شركة كابالت جدة و�شركة كابالت الريا�ض جميعها من امل�صنعني لكابالت النحا�س التي ت�ستهدف �سوق كابالت اجلهد
املنخف�ض واملتو�سط (منتجات كابالت الطاقة) .وتنتج هذه ال�شركات كميات كبرية من املنتجات املتجان�سة بهدف احل�صول على تكلفة منخف�ضة للوحدة من خالل
وفرة الت�صنيع بكميات كثرية ومرافق الإنتاج الكبرية.
منذ عام 2010م ،بد�أت بع�ض من ال�شركات يف اململكة العربية ال�سعودية مثل �شركة الكابالت ال�سعودية و�شركة كابالت جدة ب�إنتاج الكابالت ال�صناعية .كما
قام عدد من ال�شركات اجلديدة من خارج اململكة بدخول ال�سوق ال�سعودي (�شركة كابالت بحرة و�شركة كابالت ال�سويدي) مما �أدى الى زيادة املناف�سة يف منتج
الكابالت ال�صناعية ،غري �أن م�سك بقيت الرائدة يف ال�سوق.
تعتمد الأ�سعار يف �سوق الكابالت على هوام�ش الربح اخلا�صة بال�شركة التي ت�ضاف �إلى تكاليف الت�صنيع .ونتيجة لإنتعا�ش هذا القطاع ما بني الأعوام 2003م -
2008م ،قام الكثري من م�صنعي الكابالت يف املنطقة ومن �ضمنهم �شركة م�سك ،برفع القدرات االنتاجية ،مما �أدى بالتايل لزيادة املناف�سة بني ال�شركات .ومع
انخفا�ض الطلب وزيادة املناف�سة خالل عامي 2009م و2010م �أدى ذلك �إلى انخفا�ض هوام�ش الربح جلميع املنتجات� .إال �أن هوام�ش الربح اخلا�صة مبنتجات
الكابالت ال�صناعية وكابالت املباين والأجهزة حت�سنت خالل عام 2012م مت�أثرة با�سرتاتيجية الت�سويق املعدلة والتي ٌطبقت من قبل جمل�س الإدارة.
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تك ّبدت ال�شركة خ�سائر كبرية خالل العام املايل 2011م بلغت  120مليون ريال �سعودي ،وكان ال�سبب الرئي�سي يف هذه اخل�سائر ناجت عن اخل�سائر املحققة يف
ال�شركات التابعة يف اململكة الأردنية الها�شمية وهما �شركة م�سك – الأردن واملتخ�ص�صة يف �إنتاج كابالت الطاقة ذات ال�ضغط املنخف�ض و�شركة م�سك لكابالت
اجلهد املتو�سط والعايل ،حيث بلغت ح�صة �شركة م�سك ال�سعودية من هذه اخل�سائر ما مقداره  60مليون ريال �سعودي� ،إ�ضافة �إلى االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة
والتي بلغت  70,5مليون ريال �سعودي .وترجع هذه ال�شهرة �أ�سا�س ًا نتيجة قيام ال�شركة باال�ستحواذ على ح�صة يف �شركة م�سك الأردن من خالل �شراء �أ�سهمها
املدرجة ب�سعر ال�سوق ال�سائد وقت ال�شراء ،مما نتج عنه ت�سجيل ال�شهرة يف دفاتر ال�شركة والتي متثل الفرق بني هذا ال�سعر وح�صة ال�شركة يف القيمة العادلة
ل�صايف �أ�صول ال�شركة التابعة .ووفق ًا للمعايري املحا�سبية يف اململكة العربية ال�سعودية يجب مراجعة قيمة ال�شهرة �سنوي ًا لتحديد ما �إذا كان هنالك دليل على
انخفا�ض قيمتها .وعلى ذلك قامت ال�شركة مبراجعة قيمة ال�شهرة خالل الأعوام ال�سابقة ،ونتيجة النخفا�ض �أداء ال�شركة التابعة �سجلت ال�شركة خ�سائر انخفا�ض
يف قيمة ال�شهرة خالل ال�سنوات املا�ضية حتى مت �شطب الر�صيد املتبقي يف عام 2011م.
نتيجة لإ�ستمرار املناف�سة العالية يف �صناعة الكوابل فقد ارت�أت ادارة ال�شركة مواكبة �أهم التطورات وتطبيق �أف�ضل املمار�سات التي مت التو�صل �إليها على امل�ستوى
العاملي وذلك من خالل اجناز م�شروع لإعادة هيكلة ال�شركة خالل عام 2011م ،حيث مت الإ�ستعانة ب�إحدى ال�شركات اال�ست�شارية وهي �شركة ،.Booz and Co
للقيام بهيكلة و�إعادة تنظيم العالقات بني �إدارات ال�شركة املختلفه ،وكذلك بني ال�شركة و�شركاتها التابعة مبا يعزز مفهوم املركزية لتح�سني الرقابة على عمليات
ال�شركات التابعة ومبا ي�ساهم يف حتقيق �أهداف ال�شركة.
قامت ال�شركة خالل عام 2011م بالعديد من الإجراءات بهدف زيادة الكفاءة والفعالية يف �إدارات ال�شركة حيث مت �إقرار مايلي:








 �إعادة ر�سم الهيكل التنظيمي لل�شركة مبا يعزز مفهوم املركزية لتح�سني مدى الرقابة على عمليات ال�شركة خ�صو�ص ًا يف �شركاتها التابعة يف الإمارات
مبا ي�ساهم يف حتقيق �أهداف املجموعة ،حيث يقوم مدير كل �إدارة يف �شركة م�سك ر�أ�س اخليمة بالرجوع مبا�شرة �إلى مدير الدائرة يف �شركة م�سك
ال�سعودية قبل اتخاذ �أي قرار جوهري ،ف�أ�صبحت �صناعة القرار تتم ب�شكل رئي�سي و�شبه يومي يف الإدارة ال�سعودية.
 مراجعة كافة ال�سيا�سات واالجراءات اخلا�صة باالدارات ذات العالقه ب�سل�سلة االمدادات ومن �ضمنها عمليات التحوط التي تقوم بها ال�شركة بهدف
حمايتها من التقلبات يف ا�سعار مواد اخلام االولية (النحا�س والأملنيوم)..تهدف هذه املراجعه لزيادة فعالية وكفاءة االجراءات املتبعه حيث مت �إن�شاء
�إدارة مركزية متخ�ص�صة ل�سل�سلة الإمدادات تتبع لإدارة العمليات بال�شركة .ومع ذلك مت ايقاف العمل ب�سيا�سة التحوط خالل عام 2012م.
 تطوير برامج املوارد الب�شرية مبا يتالئم مع الهيكل التنظيمي اجلديد ،الأمر الذي ي�ساهم يف حتفيز املوظفني لتحقيق �أهداف ال�شركة ،حيث قامت
ال�شركة ب�إ�ستقطاب العديد من الكفاءات ال�سعودية امل�ؤهله باال�ضافة �إلى جمموعة من اخلريجني اجلدد والذين مت تدريبهم وت�أهيلهم لتهي�أتهم
للإنخراط يف العمل مما �أو�صل ال�شركة الى النطاق املمتاز يف برنامج نطاقات الذي �أقرته وزارة العمل.
 قامت ال�شركة باعتماد دليل حوكمة ال�شركة وال�سيا�سات واللوائح املنظمة لها كما ن�صت عليه تعليمات هيئة ال�سوق املالية وفق ًا لأف�ضل ممار�سات
احلوكمة.

ويف عام 2011م ،حققت ال�شركة خ�سائر حتوط كبرية بلغت  30,5مليون ريال �سعودي ب�سبب التقلبات الكبرية يف �أ�سعار النحا�س .ونتيجة لذلك ،قررت الإدارة يف
عام 2012م عدم اال�ستمرار بالتحوط لت�أمني �أ�سعار النحا�س.
ومن املتوقع �أن ت�سهم �إجراءات الكفاءة والفعالية جمتمعة يف تعزيز كفاءة ال�شركة وفعالية كافة الإدارات ولي�س �أدل على ذلك من حتقيق ال�شركة لأرباح �صافية
خالل عام 2012م بعد اخل�سائر املحققة يف عامي 2010م و2011م وبدء حتقيق الأرباح يف �شركة م�سك ر�أ�س اخليمة وانخفا�ض خ�سائر ال�شركات التابعة يف
الأردن.

29

نظر ًا لنتائج ال�شركة يف عام 2011م قامت ال�شركة باتخاذ اخلطوات التالية لت�صحيح م�سارها وملواكبة ال�شركات الرابحة املناف�سه االخرى خالل العام املايل
2012م والتي تتلخ�ص فيما يلي:
كل من م�صانع ال�شركة يف ال�سعودية
 1.1العودة �إلى الرتكيز على �صناعة الكابالت املتخ�ص�صة وكابالت التحكم (�ضمن فئة الكابالت ال�صناعية) يف ٍ
والإمارات وذلك من خالل زيادة الإنتاج واملبيعات على ح�ساب كابالت الطاقة باعتبار �أن هذه املنتجات (الكابالت املتخ�ص�صة وكابالت التحكم)
حتقق �أرباح ًا جيدة لل�شركة� .إن هذا النوع من الكابالت هو نتاج عدة عمليات جممعة مما يجعل القيمة امل�ضافة فيه �أكرب من غريها.
	يف عام 2006م ،كان منتج كابالت الطاقة مربح ب�سبب الطفرة االقت�صادية والنمو ال�سريع يف الطلب .وبنا ًء على النمو ،قامت ال�شركة ب�إنتاج كابالت
الطاقة للإ�ستفادة من منو القطاع ولت�صبح ال�شركة حمطة واحدة جلميع �أنواع الكابالت .وتعتقد �إدارة ال�شركة ب�أن ا�سرتاتيجيتها للتو�سع ملنتج
كابالت الطاقة يتما�شى مع معظم املناف�سني يف ال�سوق يف ذلك الوقت ،ومل يكن من املتوقع �أن تكون املناف�سة حادة لهذا املنتج مما �أثر �سلب ًا على
ال�شركة ،وكان هنالك عاملني �أ�سا�سيني لهذا الت�أثري وهما كالتايل:
  الزيادة ال�ضخمة يف العر�ض الناجتة من املناف�سني اجلدد امل�صنعني لكابالت الطاقة.
  االنخفا�ض الكبري يف الطلب ب�سبب الأزمة املالية العاملية يف عام 2008م.
بعد اخل�سائر الناجمة عن منتجات كابالت الطاقة ،قرر جمل�س الإدارة تخفي�ض �إنتاج ال�شركة من هذه الكابالت يف ال�شركات التابعة لها الأردنية .وتراجعت
�إيرادات املجموعة من املنتجات من كابالت الطاقة من  ٪66,2من �إجمايل الإيرادات يف عام 2009م �إلى  ٪35,4من �إجمايل الإيرادات من عام 2012م .وقد كان
هذا التخفي�ض �أثر �إيجابي على الأرباح ال�صافية للمجموعة.
 2.2تقوم ال�شركة حالي ًا بدار�سة عدة خيارات فيما يتعلق يف و�ضع م�ساهمتها يف �شركاتها الأردنية باعتبار �أن �إنتاج هذه ال�شركات من كابالت الطاقة هو
الذي يتعر�ض للمناف�سة ال�شديدة يف ال�سوق .ومن هذه اخليارات بيع ال�شركات بالكامل واخلروج من هذه اال�ستثمارات �أو دخول �شريك ا�سرتاتيجي مما
يقلل من ن�سبة م�ساهمة م�سك يف هذه ال�شركات� .إال �أن الأ�سا�س يكمن �أو ًال يف حت�سني الو�ضع املايل لل�شركات الأردنية من خالل تخفي�ض اخل�سائر.
ومن �أجل ذلك تتبع ال�شركة اخلطوات الآتية:
  االلتزام بحد �أدنى لن�سبة الربح بالن�سبة �إلى كلفة املواد الأولية� .إن هذا الأمر �سيقلل من حجم املبيعات �إال �أنه �سي�سهم يف خف�ض اخل�سائر ال�صافية.
  الرتكيز على امل�شاريع ال�صناعية باعتبارها �أكرث ربحية من امل�شاريع الكربى مع �شركات الكهرباء يف املنطقة والتي عادة ما تكون بربحية منخف�ضة
جد ًا.
  حماولة خف�ض تكاليف التمويل التي يتم حتميلها من قبل البنوك الأردنية.
 3.3العمل على دمج كل من �شركة م�سك – الأردن و�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل يف كيان واحد مبا ي�ساهم يف تخفي�ض التكاليف وحت�سني
الو�ضع املايل لل�شركة (ملزيد من املعلومات انظر فقرة  6-4من هذا الق�سم).
 4.4الرتكيز على حت�سني فعالية الإنتاج والت�سويق يف �شركة م�سك – ر�أ�س اخليمة يف الإمارات باعتبارها �شركة ذات م�ستقبل واعد وذلك من خالل
ا�ستكمال كافة الإجراءات املطلوبة لإدراجها �ضمن قائمة املوردين املعتمدين لأ�صحاب امل�شاريع الكربى .من �أجل ذلك �ستعمل ال�شركة على احل�صول
على املوافقات الالزمة من �أ�صحاب امل�شاريع وذلك بعد قيامهم بعدة زيارات مل�صنع ال�شركة يف الإمارات للت�أكد من عدة معايري خا�صة باجلودة.
متكنت ال�شركة من احل�صول على بع�ض املوافقات وجاري العمل للح�صول على البع�ض الآخر� .إن هذه العملية تعترب عملية م�ستمرة وال ميكن حتديد
�إطار زمني لتحقيقها.
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تعترب الإدارة �أن العوامل الآتية متثل مواطن قوة مناف�سة تتمتع بها ال�شركة:
  متيز م�سك يف �صناعة الكابالت ال�صناعية
لقد جنحت م�سك يف �إر�ساء مكانتها املتميزة يف ال�سوق من خالل موقعها ك�أبرز ال�شركات يف املنطقة يف �إنتاج الكابالت ال�صناعية .ونظرا لعدم وجود �أي مناف�سة
تذكر يف ال�سوق املحلي ،ف�إن �إدارة م�سك تعتقد �أن هذا ما مكن ال�شركة من زيادة ح�صتها يف ال�سوق املحلية بدرجة كبرية لهذا ال�صنف من الكابالت الذي ميثل
�أكرب خط �إنتاج لدى ال�شركة .وقد اتخذت �إدارة م�سك يف عام 2003م قرارا ا�سرتاتيجيا بتعزيز مركز ال�شركة الرائد يف ال�سوق املحلية للكابالت ال�صناعية ورفعت
منذ ذلك احلني من طاقتها الإنتاجية لهذه الكابالت .وميكن قيا�س مكانة م�سك يف هذا ال�سوق من خالل حقيقة �أن مبيعاتها من الكابالت ال�صناعية ازدادت من
 82مليون ريال يف عام 2003م �إلى  481مليون ريال يف عام 2012م ،وهذا ما ي�شكل معدل منو تراكمي بن�سبة � %21,7سنويا.
  املوقع
تقع املرافق ال�صناعية لل�شركة يف موقع ا�سرتاتيجي ي�أتي مكمال لت�شكيلة منتجاتها الوا�سعة ،حيث م�شاريع النفط والغاز والبرتوكيماويات التي ت�أتي يف مقدمة
م�ستخدمي الكابالت ال�صناعية .وت�صنع م�سك هذه الكابالت يف الريا�ض ور�أ�س اخليمة ،وبالتايل ف�إن من�ش�آتها ال�صناعية قريبة من امل�شروعات ال�صناعية الكربى
يف هذه القطاعات �سواء يف اململكة �أو يف منطقة جمل�س التعاون اخلليجي .وهذا ما يخف�ض من التكاليف الكبرية املرتبطة بنقل تلك الكابالت ويتيح مل�سك نقلها
ب�شروط مرنة.
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كما ت�ستفيد ال�شركة من البيئة اخلالية من ال�ضرائب بالن�سبة للطلبات التي تُ�س َّلم داخل اململكة حيث امل�شاريع الرئي�سية للنفط والغاز والبرتوكيماويات.
  مرونة نظام التوزيع
تنقل م�سك �إنتاجها من الكابالت على �أ�سا�س �شروط ت�سليم مرنة �إلى مقاوليها وفقا الحتياجات امل�شروع الذي يعملون فيه والربنامج الزمني لتنفيذه .وت�ستفيد
م�سك يف ذلك من ميزة قرب من�ش�آتها الإنتاجية من مواقع امل�شاريع .كما �أن �أ�صحاب امل�شاريع ي�ستفيدون هم �أي�ضا من هذه امليزة لأنهم بب�ساطة ال ي�ضطرون للدفع
مقدما نظري توفري كافة احتياجاتهم من الكابالت يف كامل امل�شروع .كذلك الأمر بالن�سبة للمقاولني الذين ي�ستطيعون ا�ستالم الكابالت متى احتاجوها وبالتايل ال
يحتاجون �إلى توفري م�ساحة كبرية يف امل�ستودعات لتخزين الكابالت الالزمة لكامل امل�شروع طوال فرتة تنفيذه التي قد تكون طويلة جدا ،مما يقل�ص من التكاليف
التي يتكبدونها .كما ت�ستفيد م�سك من ميزة قرب من�ش�آتها من مواقع امل�شاريع لأنها تتمكن من تنفيذ طلبات و�أوامر توريد خمتلفة ومتعددة يف نف�س الوقت.
  الإدارة املتمر�سة
يدير م�سك فريق يتمتع باملهارة واخلربة والدراية العميقة يف كافة قطاعات ال�شركة .وقد مت ا�ستقطاب املوظفني الرئي�سيني يف م�سك ممن يتمتعون بخلفيات مهنية
متنوعة ويجمعون بني الرباعة واملهارة واخلربة واملعرفة ب�أو�ضاع املنطقة.
فقد جنحت �إدارة ال�شركة بالنهو�ض ب�آدائها بعد الأزمة املالية العاملية وعادت �إلى حتقيق الأرباح على م�ستوى املجموعة بعد حتقيق اخل�سائر خالل عامي 2010م
و 2011م وذلك من خالل زيادة �أرباح �شركة م�سك ال�سعودية ،وبدء حتقيق الأرباح يف �شركة م�سك ر�أ�س اخليمة وانخفا�ض خ�سائر ال�شركات التابعة يف الأردن.
كما جنحت ال�شركة يف �إعادة هيكلة قرو�ضها من ق�صرية �إلى طويلة الأجل وذلك لتح�سني املالءة املالية لل�شركة مما �سيمكنها من حتقيق خططها امل�ستقبلية.
كما قامت الإدارة بدرا�سة العديد من اخليارات لتخفي�ض التكاليف وامل�صاريف والتو�صية بها ملجل�س الإدارة (مثل �إن�شاء م�صنع حبيبات البال�ستيك ،دمج م�صنعي
ال�شركة بالإمارات وغريها).
  املعرفة باحتياجات ال�سوق – النهج اال�ست�شاري للمبيعات
من خالل تفاعل فريق الت�سويق مع القاعدة العري�ضة من عمالء ال�شركة ،تكت�سب م�سك معرفة وثيقة بالفر�ص اجلديدة يف ال�سوق ،وي�سعي فريق الت�سويق بالتن�سيق
مع فريق عمليات الت�شغيل� ،إلى العمل على اال�ستفادة من تلك الفر�ص من �أجل التو�سع يف نطاق منتجات م�سك .وقد �أمكن حتقيق هذه املعرفة املكثفة بف�ضل فريق
املبيعات يف م�سك الذي يتمتع ب�إمكانات رفيعة امل�ستوى ،ويت�ألف �أغلبه من مهند�سني م�ؤهلني ت�أهيال عاليا .وهذا ما ي�شكل ميزة تناف�سية هامة من حيث �أنه ميكن
م�سك من التو�سع يف نطاق منتجاتها بعد �أن قامت مببادرات �إيجابية ن�شطة لقيا�س احتياجات ال�سوق ،مما يجعلها تتقدم على مناف�سيها يف هذا املجال.
  العالقات الطويلة الأمد بالعمالء
طورت م�سك عالقات قوية وطويلة الأمد مع عدد من امل�ؤ�س�سات وال�شركات مثل �شركة الإنارة ال�سعودية و�شركة الزامل للتكييف ،والتي منها من د�أب على �شراء
احتياجاته من الكابالت من م�سك على مدى ال�سنوات املا�ضية .وتعتقد الإدارة �أنه مع تو�سع عمالئها احلاليني ،ف�سوف تزداد احتياجاتهم للح�صول على كميات
�إ�ضافية من منتجات م�سك.
  اجلدارة االئتمانية العالية للعمالء
تتمثل غالبية مبيعات ال�شركة يف الكابالت ال�صناعية .ويركز فريق املبيعات يف اململكة ويف املنطقة على بيع هذه الكابالت �إلى امل�شروعات ال�ضخمة التي تقام يف
قطاعات النفط والغاز وال�صناعات البرتوكيماوية ومعاجلة الغاز وم�شروعات الطاقة الكهربائية ومعاجلة املياه ،والتي ميلكها يف الغالب عمالء على درجة عالية
من اجلدارة االئتمانية ،مبن فيهم جهات حكومية ،وتنفذها �شركات مقاوالت عاملية مميزة .ونتيجة لذلك تعترب معظم ح�سابات الذمم املدينة لل�شركة عالية
اجلودة.
  تطوير وت�شجيع املوارد الب�شرية
�سعيا �إلى ا�ستمرار مواكبة موظفيها لكافة التطورات احلديثة يف جمال �صناعة الكابالت واالرتقاء مبهارتهم و�إعداد امل�ستجدين منهم للم�ستقبل ،د�أبت م�سك على
تدريب موظفيها منذ عام 2001م و�أن�ش�أت عام 2003م مركز تدريب يف مقرها .وتقوم بتدريب حوايل � 40سعوديا �سنويا يف برنامج تدريبي مدته �سنة لكل موظف
م�ستجد ،حيث يتم تدريب املوظف يف العملية الإنتاجية جلميع منتجات ال�شركة .ويتم التدريب يف هذا املركز على يد �أكرث من  10من املهند�سني وامل�شرفني امل�ؤهلني
من خمتلف املجاالت واملهن ومدربني حمرتفني من م�ؤ�س�سات ا�ست�شارية مرموقة.
عالوة على ذلك ومن �أجل تعزيز والء موظفيها وحتفيزهم ،تعتمد م�سك برناجما حتفيزيا يت�ضمن �أربع م�ستويات من املكاف�آت( ،ممتاز وجيد جد ًا وجيد ويحتاج
�إلى تطوير) ويختلف معدل املكاف�آت بناء على التقييم ال�سنوي للموظفني من قبل مدراء الأق�سام.
  النظام اال�ستباقي يف الت�سويق وامل�ساندة
بهدف ا�ستك�شاف وحتديد الفر�ص يف ال�سوق و�ضعت م�سك �إجراءات حتكم عملية ملتابعة الفر�ص يف الأ�سواق امل�ستهدفة .ويف �سياق تنفيذ هذه ال�سيا�سة ،تتولى
"�إدارة التخطيط اال�سرتاتيجي وتطوير الأعمال" جمع الكثري من املعلومات من املجالت وقواعد البيانات املتخ�ص�صة حول امل�شروعات احلالية وامل�ستقبلية ،وتقوم
بالتعاون مع مديري املبيعات بتحديد املجاالت التي ميكن �أن تتيح ل�شركة م�سك فر�ص حمتملة .وبعد ذلك ت�سند �إلى مديري ح�سابات العمالء مهمة متابعة تلك
الفر�ص احلالية وامل�ستقبلية .ومن خالل هذا الأ�سلوب ،الذي يتميز باملبادرة والفعل اال�ستباقي �إزاء الفر�ص املحتملة يف ال�سوق حتى ،يف بع�ض احلاالت ،قبل �أن
يتم ت�أهيل املقاولني لتنفيذ م�شروع معني ،ا�ستطاعت م�سك �أن حتقق منوا يف مبيعاتها ومن الأمثلة على ذلك م�شروع جامعة الأمرية نورة وحمطة تكرير اجلبيل.
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  ا�سم جتاري قوي
لقد �أ�صبح اال�سم التجاري مل�سك يف نظر مقاويل الت�صميم والتوريد والإن�شاء ( )EPCمرادفا للجودة واخلربة املتخ�ص�صة و�أحدث التقنيات ،فمنتجاتها معتمدة
من قبل ال�شركات العاملية الكربى العاملة يف هذا املجال التي ت�ستخدم منتجات م�سك .وال�شركة حا�صله على �شهادة اجلودة (االيزو  )2000 :9001منذ �سنة
1995م .وقد �أدت �سنوات الت�سويق واخلدمة الرفيعة امل�ستوى وبناء ال�صورة الذهنية عن م�سك �إلى ت�أ�سي�س �أر�ضية �صلبة تنطلق منها م�سك نحو مزيد من النمو
يف �أعمالها.
  ال�سيا�سة العامة مل�سك
تعتقد الإدارة �أن ال�سيا�سة العامة لل�شركة والقيم التي تتبناها من �ش�أنها �أن تدعم عالقاتها مع من�سوبيها وعمالئها وموزعيها .ولي�س �أدل على ذلك من حقيقة �أن
جميع موزعيها يعملون معها منذ توقيع العقود معهم .كما �أن هذه الثقافة تدعم الوالء لل�شركة وتعزز الكفاءة الإنتاجية للعاملني فيها .مبعنى �آخر ،ت�سعى ال�شركة
دائم ًا خللق عالقة بينها وبني من�سوبيها وعمالئها وموزعيها مبا يتجاوز عالقة العمل وامل�صلحة اخلا�صة ،وذلك عن طريق خلق عالقة طويلة الأمد ي�شعر فيها
اجلميع مبدى عمق العالقة ،حيث �أنها ال تقوم على م�صلحة �آنية م�ؤقتة.
  �شبكة قوية من الوكالء واملوزعني
�إن عالقات ال�شركة ب�شبكة وكالئها وممثلي املبيعات والباعة ،والتي مت بنا�ؤها على مدى �سنوات عديدة من التعاون امل�ستمر وموا�صلة الأعمال ،متكن م�سك من
الرتكيز الحقا على مهمتها الرئي�سية ،وهي الت�صنيع ،بينما ت�ستفيد من خربة وبراعة موزعيها و وكالئها يف ال�سوق املحلية .ومن �أجل تطوير مبيعاتها خارج
املنطقة ،تعاقدت ال�شركة مع ثالثة ممثلي مبيعات يف اليابان وكوريا والواليات املتحدة الأمريكية على �أ�سا�س العمولة وذلك بهدف بناء عالقات مع مقاولني كبار
وعمالء حمتملني �آخرين .وال تقوم ال�شركة ببيع منتجاتها يف �أي من اليابان �أو كوريا �أو الواليات املتحدة� ،إمنا هي تتعاقد مع �شركات  EPCوالتي يكون مقرها
الرئي�سي يف تلك البلدان ،لكنها تقوم مب�شاريع داخل منطقة اخلليج حيث تقوم ال�شركة بتوريد منتجاتها �إلى موقع امل�شروع التابع ل�شركات  .EPCوهذا ما من
�ش�أنه �أن ي�سمح مل�سك بزيادة قاعدة عمالئها والدخول يف �أ�سواق دولية واملناف�سة على م�ستوى عاملي وتلبية متطلبات عمالئها يف تلك الدول ،علما ب�أن عالقة م�سك
مع موزعيها كانت دوما عالقة را�سخة ذات طبيعة طويلة الأمد ،مما يتيح ا�ستمرار العالقات مع العمالء و�إر�ساء �أ�سا�س قوي للمعرفة املتعلقة باملنتجات .كما
تقوم ال�شركة بت�سويق منتجاتها يف داخل منطقة اخلليج من خالل وكالء ومكاتب مبيعات خا�صة بال�شركة (انظر الفقرات اخلا�صة باتفاقيات الوكالة والتمثيل يف
الق�سم  12املعلومات القانونية).
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 5.5أقسام التشغيل والمساندة
 5 55 -5الهيكل التنظيمي
قامت م�سك بتطوير هيكل تنظيمي ي�شتمل على ثالثة �أق�سام ت�شغيل و�ستة �أق�سام م�ساندة ،وتتولى �أق�سام الت�شغيل امل�سئولية املبا�شرة عن عدد من مراحل الإنتاج
والتوزيع وتتكون مما يلي:
  �سل�سلة الإمدادات
  الت�صنيع
  الق�سم الفني
وتتلقى هذه الأق�سام امل�ساندة على م�ستوى ال�شركة من خالل الإدارات امل�ساندة التالية:







 املبيعات والت�سويق
 املالية
 املوارد الب�شرية
 تقنية املعلومات
 التخطيط اال�سرتاتيجي
 �ضمان اجلودة والتطوير امل�ستمر

وتركز �أق�سام امل�ساندة على تقدمي امل�ساندة الوقائية واال�ستباقية لوحدات الت�شغيل و�ضمان مواءمة �أهداف العمليات مع الأهداف الكلية لل�شركة.
وير�أ�س كل �إدارة مدير يتبع للرئي�س التنفيذي .وتدرك كل �إدارة الأهداف التي يتوجب عليها حتقيقها وتقدم ميزانيتها التقديرية ال�سنوية �إ�ضافة �إلى برامج
الإنفاقات الر�أ�سمالية اخلا�صة بها للموافقة عليها من قبل الرئي�س التنفيذي ثم جمل�س الإدارة وفقا للميزانية التقديرية الرئي�سية ،والتي يتم على �ضوئها تقييم
�أدائها الفعلي ب�صورة دورية.
الهيكل التنظيمي للشركة
›∏IQGOE’G ¢ù
÷á©LGôŸG áæ

ájò«ØæàdG áæé∏dG

≥«bóàdG ôjóe
»∏NGódG

÷äÉë«°TÎdG áæ
äBÉaÉµŸGh
…ò«ØæàdG ôjóª`dG

ôjóe
IOƒ÷G áÑbGôe

≈∏YCG ¢ù«FQ ÖFÉf
ôjƒ£Jh §«£îà∏d
∫ÉªYC’G

OQGƒŸG ôjóe
ájô°ûÑdG

™jQÉ°ûe ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

-¢ù«FôdG ÖFÉf
äÉ«∏ª©dG

-¢ù«FôdG ÖFÉf
á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG

ôjóe
á«é«JGÎ°SE’G
∫ÉªYC’Gh

ôjóe
∞«XƒàdG

™jQÉ°ûe ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

á«fGõ«ŸG ôjóe
äGôjó≤àdGh

á∏°ù∏°S ôjóe
ójQƒàdG

äÉéàæe ôjóe
Iõ¡LC’G
ä’É°üJE’Gh

äÉbÓ©dG ôjóe
á«°ù°SDƒª`dG

ôjóe
ÖjQóàdG

ºYO ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
)(ájOƒ©°ùdG

áæjõÿG ôjóe
ôWÉîŸG IQGOEGh

ôjóŸG
»æØdG

äÉéàæe ôjóe
ábÉ£dG

äÉeóN ôjóe
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

ºYO ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J
)(è«∏ÿG

ºµëàdG ôjóe
(ájOƒ©°ùdG) ‹ÉŸG

ôjóe
™«æ°üàdG

»ª«∏bE’G ôjóŸG
äÉ©«Ñª∏d
)(ájOƒ©°ùdG

äÉeóN ôjóe
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

ºµëàdG ôjóe
(è«∏ÿG) ‹ÉŸG

-¢ù«FôdG ÖFÉf
≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG

»ª«∏bE’G ôjóŸG
äÉ©«Ñª∏d
)(è«∏ÿG
äÉHÉ°ù◊G ôjóŸG
á«°ù«FôdG

امل�صدر :ال�شركة
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 5 55 -5العمليات
 5 55 -55 -5مراحل العمليات
اجلدول  :1-5مراحل عمليات ال�شركة
AÉ£©dG á∏Môe
π«µ°ûJ
∑Ó°SC’G

äÉjÎ°ûª`dG

™«£≤àdG

™«æ°üàdG

∫õY
∑Ó°SC’G

¿GôbE’G

QÉÑàNE’G

™«ªéàdG

∞«∏¨àdG
Ú£ÑàdG
≈dhC’G

Ú£ÑàdG
á«fÉãdG

»FÉ¡ædG èàæŸG

áfÉàª`dG

امل�صدر :ال�شركة

العطاء (تقديم عرض سعر):

يقوم العمالء بطلب عر�ض �سعر مل�شاريعهم املخططة ،حيث تقوم ال�شركة يف هذه املرحلة بتقدمي عر�ض �سعر مع عدد من املناف�سني بهدف الفوز يف عقد توريد
الكابالت مبوا�صفاتها وكمياتها املطلوبة.
المشتريات:

بعد فوز ال�شركة بطلب التوريد يقوم العميل بطلب �سعر نهائي لتوريد املنتجات (بنا ًء على �أ�سعار املعادن يف ذلك اليوم).
التصنيع:

تت�ألف من ثمان مراحل ،تبد�أ مبرحلة �إدخال املواد الأولية ،على الأغلب تكون مادة النحا�س ،وتنتهي ب�أ�سالك جاهزة للإختبارات اجلودة .ومتثل املراحل التالية
مراحل الت�صنيع ب�شكل عام:









 ت�شكيل الأ�سالك :يتم مد الأ�سالك النحا�سية يف نطاقات رقيقة
 التقطيع :ت�شكيل املو�صل النحا�سي عن طريق جمع النحا�س املمدد مع بع�ضه
 عزل الأ�سالك :يتم عزل املو�صل النحا�سي مبادة عازلة (عادة (PVC
 الإقران :يتم فيها �إقران الأ�سالك املعزولة ب�شكل زوجي
 التجميع :تكرار الإقران والتي ينتج عنها �سلك جممع
 التبطني الأول :تبطني وعزل ال�سلك من الداخل مبادة الر�صا�ص وبذلك يتم تقوية ال�سلك وحمايته من الرطوبة
 التبطني الثاين :عزل وطالء ال�سلك مبادة  ARMلتوفري قوة ميكانيكية
 املتانة :وتعترب املرحلة النهائية للعزل ،ويتم فيها طالء وعزل ال�سلك مبادة PVC

اإلختبار:

يتم يف هذه املرحلة �إختبار املنتج والت�أكد من مطابقة املوا�صفات واملعايري ،مع العلم �أن الإختبارات تتم يف مراحل الت�صنيع املختلفة ل�ضمان جودة املنتج.
التغليف:

يتم يف هذه املرحلة تغليف املنتجات لتكون جاهزة لإر�سالها للعمالء.
المنتج النهائي:

عادة يتم ت�صنيع طلبيات كبرية و�شحنها �إلى العمالء على مدى فرتة من �شهرين �إلى ثالثة �أ�شهر على دفعات .يتم رفع الفواتري عند ت�سليم كل دفعة.
فيما يلي خمتلف الأق�سام التي يتم ت�صنيع املنتجات من خاللها.
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 5 55 -55 -5التوريد
قامت ال�شركة خالل عام 2011م ب�إن�شاء هذا الق�سم لي�شمل تخطيط و�إدارة جميع الأن�شطة املتعلقة بامل�شرتيات ،والتخزين ،وجميع �أن�شطة �إدارة النقل والتوزيع
ويت�ضمن الإدارات التالية:
 5 55 -55 -55 -5امل�شرتيات
يعتمد هذا الق�سم �أف�ضل الإجراءات الدارجة يف ال�سوق لت�أمني وتوريد املواد اخلام كعدم االعتماد على مورد واحد للمواد املهمة .وقد اتخذت م�سك منذ عام
2005م لنف�سها و�ضعا ا�سرتاتيجيا يكفل لها عدم االعتماد على مورد واحد للمواد املهمة مثل البويل �إثيلني والأ�سالك الفوالذية املجلفنة وق�ضبان النحا�س ،الأمر
الذي وفر لها درجة عالية من املرونة والقوة التفاو�ضية يف التعامل مع مورديها.
ونظرا لطبيعة املنتجات التخ�ص�صية التي تنتجها م�سك وبغر�ض التقيد باملعايري املحلية والعاملية ،فقد قامت ال�شركة بتطوير نظام فعال الختيار واعتماد املوردين
يت�ضمن اختبار املواد وتقييم املوا�صفات والت�سليم ،وكلها عوامل ت�ساعد يف �ضمان ت�أمني املواد املطلوبة ب�أف�ضل الأ�سعار املتوفرة يف الأ�سواق ويف الوقت املحدد.
تركز �إدارة امل�شرتيات يف م�سك على التوفري اال�سرتاتيجي للمواد والذي ي�شمل التعريف املحدد للمواد املطلوبة واالتفاقيات على ال�شروط التجارية مع املوردين
الذين يتم اختيارهم واملوافقة عليهم .وهي ا�سرتاتيجية تتيح لل�شركة اال�ستفادة من التخفي�ضات ال�ضخمة يف التكاليف وتقلي�ص زمن الت�سليم� ،إ�ضافة �إلى �ضمان
جودة املواد امل�شرتاة.
ومبا �أن النحا�س ميثل املادة الأ�سا�سية لت�صنيع الكابالت ،فقد اعتمدت الإدارة على املوردين الدوليني مثل (�شركة ذهب الفجرية� ،شركة االحتاد لق�ضبان
النحا�س) لتقليل اعتمادها على املورد املحلي .وبالن�سبة للمواد الأخرى مثل مركبات البال�ستيك واملعادن والأ�سالك الفوالذية والرباميل والأ�شرطة املختلفة فيتم
طلبها عند احلاجة .وال تتم تر�سية الطلبات �إال بعد التقيد ب�شروط اجلودة والت�سليم.
� 5 55 -55 -55 -5إدارة املواد
يعمل هذا الق�سم على التخطيط والتنظيم والتحكم يف تدفق املواد من م�صدر �شرائها �إلى �أق�سام الإنتاج وحتى و�صول الب�ضاعة اجلاهزة �إلى العمالء� .إن من
�أهداف هذه الإدارة االقت�صاد يف امل�شرتيات ،املحافظة على امل�ستوى الأمثل للمخزون ل�ضمان توفر املواد اخلام عند احلاجة وتخفي�ض اال�ستثمار يف املخزون،
مراقبة تدفق املواد من و�إلى امل�صنع.
5 55 -55 -5التصنيع
ل�ضمان تلبية متطلبات العمالء الدقيقة ومطابقة املعايري الدولية ،تقتني م�سك حاليا جمموعة كبرية من �أحدث املكائن متعددة الأغرا�ض .وقد حققت ال�شركة
معدالت جيدة يف ا�ستغالل طاقتها الإنتاجية تراوحت ما بني  %72و %58خالل الفرتة من عام 2009م �إلى 2012م ،علما ب�أن مرافق الإنتاج ت�ستطيع �أن تعمل على
مدى الأربع والع�شرين �ساعة بثالث نوبات عمل يف اليوم ،ولي�س لذلك �أثر �سلبي على عمليات الت�صنيع.
يتم �إنتاج الكابالت �أوال ب�سحب الق�ضبان النحا�سية على �شكل �أ�سالك( .ولتمكني الأ�سالك من حمل الإ�شارات ،تو�ضع معا ب�شكل زوجي ومن ثم يتم عزلها) .وحيث
�أن غالبية كابالت م�سك ت�ستخدم يف �صناعات النفط والغاز والبرتوكيماويات واال�سمنت واحلديد ،ف�إنها تتطلب حماية من املواد الهيدروكربونية املوجودة يف
الرتبة الغنية بالنفط نظرا لقدرة تلك املواد الكربونية على تو�صيل النار .كذلك رمبا تلزم احلماية من ال�ضجيج الكهربائي الذي ينبعث من املحركات واملولدات
والنار ومن التلف الذي ميكن �أن حتدثه املعدات الثقيلة .و�أيا كانت احلماية الالزمة ،ف�إنها ت�ضاف طبقا ملتطلبات امل�شروع .كما يتم جتهيز جميع املكائن العاملة
يف امل�صنع بنظام مراقبة �إلكرتوين متطور ي�ضمن �إنتاج الكابالت طبقا ملعايري اجلودة الدقيقة املعتمدة لدى م�سك.
ومتتاز املكائن امل�ستخدمة يف الإنتاج باملرونة العالية يف العمل حيث ميكن تبديل الإنتاج من منتج لآخر �أو من موا�صفات �إلى �أخرى مبا�شرة وفقا ملتطلبات
العمالء واحتياجاتهم .وفور �إنتاج املنتجات يتم اختبارها والت�أكد من مطابقتها للموا�صفات واملعايري ،مع العلم �أن الإختبارات تتم يف مراحل الت�صنيع املختلفة
ل�ضمان جودة املنتج .بعد ذلك يتم �شحنها �إلى امل�ستودعات ،والتي ت�ستخدم �أي�ضا لتخزين املواد اخلام وقطع الغيار .ويوجد لدى م�سك يف الوقت احلا�ضر ثالثة
م�ستودعات.
 5 55 -55 -5القسم الفني
يقوم هذا الق�سم بدرا�سة طلبات التوريد من العمالء الواردة �إلى ق�سم املبيعات وتقدير تكلفة املواد اخلام والعمالة وامل�صاريف الأخرى الالزمة ل�صناعتها ومن ثم
ت�سعريها .ويختلف هذا الق�سم متاما عن ق�سم امل�شرتيات الذي ينح�صر دوره يف �شراء املواد اخلام وغريها من م�ستلزمات ال�شركة مبا يفي باملوا�صفات املطلوبة
وب�أقل الأ�سعار.
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 5 55 -5األقسام المساندة
من �أجل حتقيق �أهداف ال�شركة ،ف�إن الأق�سام الت�شغيلية تتلقى امل�ساعدة وامل�ساندة من �أق�سام امل�ساندة التالية:
5 55 -55 -5المبيعات والتسويق
تعمل �إدارة الت�سويق يف م�سك على حتفيز الطلب على منتجات ال�شركة .وتتمركز الفرق امل�سئولة عن املبيعات املحلية يف الريا�ض وجدة والدمام ،بينما يتواجد
موظفو الفريق املخت�ص باملبيعات اخلارجية يف دبي وهم م�سئولون عن الت�سويق والدعاية والإعالن والعالقات العامة.
و�سعيا �إلى حتقيق �أهداف ال�شركة يف النمو والتطور ومن �أجل زيادة املبيعات ،فقد قامت م�سك ب�إعادة هيكلة �إدارة املبيعات والت�سويق ب�صورة �شاملة حيث مت
تق�سيمها �إلى ثالثة فرق ،هي:
1.1فريق امل�شاريع باململكة العربية ال�سعودية.
2.2فريق امل�شاريع الدولية ،ويتواجد بكامله يف دبي.
3.3فريق مبيعات الأ�صناف العادية.
ومل�ساعدة العمالء وخدمتهم ب�شكل �أف�ضل ،ف�إن لكل ق�سم طاقم خا�ص به من موظفي خدمة العمالء يعمل بالتن�سيق مع الق�سم املركزي خلدمة العمالء باملكتب
الرئي�سي .وتتلقى جميع هذه الأق�سام امل�ساعدة من فرق املبيعات املكونة من مهند�سني �أكفاء.
  ي�ستهدف الفريقان الأول والثاين م�شاريع �إنتاج النفط والغاز والبرتوكيماويات وامل�صايف ومعاجلة الغاز وقطاعات معاجلة املياه والطاقة .وت�شكل
الكابالت ال�صناعية غالبية املنتجات املطلوبة لهذه امل�شاريع.
  يتولى الفريق الثالث عمليات الت�سويق لكافة الأ�صناف العادية مثل �أ�سالك وكابالت الهواتف والكابالت املحورية و�أجهزة الإنذار باحلريق وكابالت
الطاقة.
وتعتمد �إدارة املبيعات والت�سويق اال�سرتاتيجيات الت�سويقية التالية:
  �ضمان مواكبة ال�سوق :يحر�ص ق�سم املبيعات والت�سويق على االت�صال مع ق�سم الإنتاج من وقت لآخر لإطالعه على الفر�ص الت�سويقية لكي تتمكن
الإدارة من التو�سع يف �إنتاج املنتجات التي توفرها م�سك.
  �ضمان توافر املنتجات :يعمل الق�سم ب�صورة وثيقة مع املوزعني ل�ضمان توفر املنتجات للعمالء يف املواعيد املنا�سبة.
  العمل على الرتويج للعالمة التجارية اخلا�صة بال�شركة :تقوم م�سك من وقت لآخر برتويج منتجاتها واجنازاتها من خالل املجالت العامة واملتخ�ص�صة
يف جمال �صناعة الكابالت.
5 55 -55 -5المالية
تخ�ضع الإدارة املالية مبا�شرة �إلى نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية وتطلع بامل�سئوليات واملهام التالية:






 ال�شئون املالية :املوارد التمويلية و�إدارة النقدية واالت�صاالت املتعلقة بالزكاة وال�ضريبة.
 احل�سابات� :إعداد الك�شوفات املالية غري املوحدة واملوحدة وتقدمي املعلومات عن املعايري املحا�سبية املعتمدة من قبل م�سك ومراقبة مدى االلتزام بها
وتطبيق الإجراءات املحا�سبية واملالية.
 الإيرادات� :إعداد الإيرادات وعمليات الفوترة داخل ال�شركة.
 املراقبة الإدارية� :إعداد امليزانيات التقديرية والتقارير والأرقام والبيانات الإدارية التقديرية ال�شهرية /الربع �سنوية.
 ترتيب الت�سهيالت البنكية والتمويل املطلوب.

5 55 -55 -5الموارد البشرية
ت�ضطلع �إدارة املوارد الب�شرية بتقدمي خدمات كالتوظيف والتدريب والتعوي�ضات والبدالت وتقييم الأداء و�صيانة املباين املكتبية والعالقات احلكومية والعامة
والرعاية ال�صحية ملن�سوبي ال�شركة وعالقات املوظفني والرواتب.
وت�ساهم �إدارة املوارد الب�شرية م�ساهمة رئي�سة يف توفري القوى العاملة وامل�ؤهلة من الداخل واخلارج مع الرتكيز على �إ�ستقطاب العنا�صر الوطنية وت�أهيلها مبا
يخدم م�صلحة ال�شركة وت�أمني ماحتتاجه ال�شركة وم�صانعها من �إداريني وفنيني ،وقد خطت ال�شركة خطوات وا�سعه بقيامها ب�سعودة الكثري من الوظائف الفنية
واالدارية حيث و�صلت ن�سبة ال�سعودة الى �أكرث من % 29مما �أهل ال�شركة �إلى الو�صول للنطاق الأخ�ضر يف برنامج " نطاقات " وتوفر ال�شركة برامج ودورات تدريبية
لت�أهيل وتدريب املوظفني ال�سعوديني امل�ستجدين لتهي�أتهم لالنخراط يف العمل من خالل هذه الدورات وكذلك برامج التدريب على ر�أ�س العمل.
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5 55 -55 -5تقنية المعلومات
يتولى هذا الق�سم م�س�ؤولية توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات �إلى ال�شركة مبا يف ذلك توفري بنية حتتية عالية ال�سرعة (وموثوق بها) لل�شبكات التي تربط �أجهزة
ومكاتب ال�شركة بع�ضها ببع�ض ومبا يفي باملتطلبات احلالية وامل�ستقبلية لل�شركة ،بالإ�ضافة �إلى دعم وتطوير التطبيقات امل�ستخدمة يف ال�شركة وت�أمني خمازن
البيانات.
ولتطوير ك ًال من تفا�صيل املعلومات املتاحة وات�ساقها عرب املجموعة ،اتخذت �إدارة املجموعة اخلطوات التالية:
م�سك – ال�سعودية :يف �أواخر عام 2012م مت عمل مراجعة داخلية لنظم املعلومات الإدارية� .أثناء هذه العملية� ،سعت �إدارة تقنية املعلومات للح�صول على ردود
فعل مف�صلة من جميع املوظفني امل�ستخدمني لفهم احتياجاتهم من املعلومات وامل�شاكل التي تواجههم مع النظام احلايل .وعند اكتمال عملية جمع الإفادات،
�سيتم �إر�سالها �إلى م�ست�شار خارجي (اوراكل) وامل�س�ؤول عن تقدمي احللول املنا�سبة .ويتوقع �أن يتم الإنتهاء من هذه العملية يف نهاية الربع الثاين من عام 2013م
وي�شرف على هذه العملية جمل�س �إدارة ال�شركة.
ويو�ضح اجلدول �أدناه تفا�صيل عملية تنفيذ نظام املعلومات مل�سك – ال�سعودية.
التاريخ امل�ستهدف

احلالة

مهمة

2013/1/15م

جمع متطلبات امل�ستخدم

اجنزت

2013/2/15م

احل�صول على وظائف العمليات

اجنزت

2013/4/8م

�إجراء حتليل للتكاليف والفوائد من حيث الوقت والتكلفة لتعديل النظام
لتلبية املتطلبات؛ احل�صول على موافقة املجل�س على تطبيق هذه املتطلبات
يف م�سك-ال�سعودية

جاري تنفيذه

2013/7/1م

تنفيذ نظام ERP

جاري تنفيذه

امل�صدر :م�سك

ويو�ضح اجلدول �أدناه تفا�صيل تكلفة عملية تنفيذ نظام املعلومات مل�سك – ال�سعودية.:
بند

التكلفة (ريال �سعودي)

تطبيق برنامج ()Bar Code Implementation Project

262.500

رخ�صة �أوراكل للباركود
()Oracle License For Bar Code

37.500

تطبيق برنامج ()Cable Builder

450.000

تطبيق برنامج ().Advance Supply Chain & Production Scheduling Imp

225.000

تطبيق برنامج ()Drum Handling Customization

187.500

تطبيق برنامج ()Oracle Self Service & Appraisal

131.250

تطبيق برنامج()Oracle Business Financial Intelligence Implementation & KPI

112.500

املجموع

1.406.250

امل�صدر :ال�شركة

ال�شركات التابعة :عند االنتهاء من املراجعة الداخلية مل�سك – ال�سعودية� ،سيقوم امل�ست�شار بتكرار العملية ذاتها يف ال�شركات التابعة للمجموعة وتلبية جميع
متطلبات ال�شركات.
وقد خططت ال�شركة لعقد دورات تدريبية للموظفني ذوو ال�صلة يف جميع �أنحاء املجموعة لتح�سني قدرتها على حتقيق �أق�صى قدر من اال�ستفادة من نظام �أوراكل
و�إنتاج معلومات مف�صلة متنا�سقة.
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5 55 -55 -5التخطيط االستراتيجي وتطوير االعمال
ي�ضطلع هذا الق�سم مب�س�ؤولية �ضمان النمو والتو�سع امل�ستمر لل�شركة بتحديد فر�ص الأعمال وامل�شروعات اجلديدة وتقدميها للإدارة العليا للنظر فيها واملوافقة
عليها ،مناق�شة و�إكمال خمتلف اتفاقيات امل�شاريع امل�شرتكة والرتخي�ص بالتقنيات والت�سويق واخلدمات الأخرى ذات العالقة ،يقوم الق�سم �أي�ض ًا بالت�شاور مع
الرئي�س التنفيذي والأفراد التنفيذين الآخرين لت�سهيل تنفيذ فر�ص الأعمال وامل�شروعات اجلديدة.
5 55 -55 -5مراقبة الجودة
لقد تعزز االلتزام القوي مل�سك بح�صولها على �شهادة اجلودة (االيزو  )2000 :9001منذ �سنة 1995م .واملنجزات العديدة التي حققتها ال�شركة على مدى
ال�سنوات املا�ضية .وهذا ما ي�ؤكد كذلك �أن اخلرباء والعمالء ،على حد �سواء ،يدركون اجلهود التي تبذلها ال�شركة من �أجل حت�سني نوعية منتجاتها.
يوجد لدى �شركة م�سك خمترب جمهز بكافة املعدات لإجراء االختبارات الروتينية والع�شوائية املتعددة وفقا للمعايري واملوا�صفات العاملية .ويت�ألف نظام مراقبة
اجلودة من ثالث مراحل كما هو مبني �أدناه:
5 55 -55 -55 -5فح�ص املواد اخلام
هناك موا�صفات دقيقة ومف�صلة ومعايري حمددة جلميع املواد اخلام امل�ستخدمة كمواد خام لت�صنيع الكابالت .ويوجد هناك ك�شف مبوا�صفات التحكم للمواد
يتوفر جلميع العاملني املخت�صني يف ال�شركة .وعند ا�ستالم املواد من املوردين ،تقوم �إدارة اجلودة بفح�ص املواد للت�أكد من مطابقتها للموا�صفات املحددة .وال يتم
ف�سح املواد �إلى موقع الإنتاج �إال بعد املوافقة عليها من قبل مدير اجلودة.
5 55 -55 -55 -5عمليات مراقبة اجلودة
بالإ�ضافة �إلى �أنظمة التحكم العادية مثل مراقبة الأقطار و�أجهزة اختبار ال�شمعات وال�سعة والالمركزية لعمليات �ضبط التحمل ،يتم حتليل الإمكانيات العملية
جلميع املكائن الرئي�سية با�ستخدام �إجراءات مراقبة اجلودة الإح�صائية يف كل مرحلة من مراحل العمليات.
�إ�ضافة �إلى ذلك ،يتم االحتفاظ بالر�سومات اخلا�صة مبراقبة اجلودة ثم تقارن مبوا�صفات الت�صميم ال�صادرة من الق�سم الفني .كذلك هنالك العديد من
االختبارات التي تتم على براميل املعاجلة قبل املرحلة النهائية للمنتج.
وقد �أو�ضحت الإدارة �أنه يتم �إعداد خطة جودة لكل م�شروع ال�ستخدامها كمرجعية للفحو�صات واالختبارات التي جتري للعمليات.
5 55 -55 -55 -5اختبار الكابالت اجلاهزة
تخ�ضع جميع طلبات الكابالت لعدة اختبارات للت�أكد من التقيد باملوا�صفات العاملية وطلبات العمالء املحددة .ويتم �إعداد وت�سليم �شهادات االختبار للعمالء قبل
الت�سليم النهائي للمنتجات .كما تقوم م�سك برتتيب عمليات املعاينة من قبل العمالء واجلهات اخلارجية متى مالزم ذلك.
5 55 -55 -5إدارة المخاطر
تتم �إدارة املخاطر يف �أعمال ال�شركة الت�شغيلية ب�صورة م�ستمرة ،حيث يتم حتديد وتقييم �إحتمالية حدوث املخاطر وتقدير العواقب وو�ضع اخلطط املنا�سبة
لتجنب املخاطر املحتملة �أو �إحتوائها حال حدوثها ويتم ت�صنيف املخاطر ب�صورة عامة �إلى خماطر ت�شغيلية وخماطر مالية ،وحتر�ص �إدارة ال�شركة على معاجلة
املخاطر ح�سب الأن�شطة الت�شغيلية واملالية مع حتديد م�سئوليات �إدارة املخاطر داخل كل وحدة من وحدات العمل ،وتنتهج ال�شركة �سيا�سات و�إجراءات خا�صة
ب�إدارة املخاطر ت�شمل املراجعة امل�ستمرة الن�شطتها للمراقبة وال�ضبط مل�ستوى مقبول على جميع فئات املخاطر� ،إن املخاطر والتحديات تتمثل ب�شكل رئي�سي يف :
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 التذبذبات املفاجئة يف �أ�سعار املواد اخلام.
 التقلبات يف معدالت فائدة القرو�ض.
 زيادة العر�ض مقابل الطلب يف �سوق الكابالت مما ي�ؤدي �إلى زيادة املناف�سة بني م�صنعي الكابالت .
 �إنخفا�ض هوام�ش الربحية .

 6.6معلومات اإلدارة
 6 66 -6مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية
تدار م�سك من قبل جمل�س �إدارة ("جمل�س الإدارة") ي�ضم ت�سعة �أع�ضاء �ستة غري تنفيذيني م�ستقلني .وقد �شكل جمل�س الإدارة ثالث جلان فرعية هي اللجنة
التنفيذية وجلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت .وهذه اللجان من �ش�أنها �أن تو�سع من دور جمل�س الإدارة يف مراجعة �أن�شطة م�سك وتقدمي الإر�شاد
والتوجيه �إلى الإدارة .وجتتمع هذه اللجان ب�صفة دورية وترفع تقاريرها �إلى جمل�س الإدارة.
اجلدول  :1-6جمل�س �إدارة م�سك
تاريخ التعيني

�صفة
الع�ضوية

عدد الأ�سهم

التمثيل

م

اال�سم

املن�صب

اجلن�سية

العمر

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

1.000

�شركة جمموعة عبدالعزيز
حممد النملة القاب�ضة

1

عبدالعزيز بن
حممد النملة

رئي�س جمل�س الإدارة
ورئي�س اللجنة
التنفيذية

�سعودي

60

2007/7/26م

1.250

�شركة ملا القاب�ضة ـ ـ ملا
ا�سماعيل فوزي ابو خ�ضرا

2

عبدالر�ؤوف
بن وليد
البيطار

ع�ضو جمل�س �إدارة
وع�ضو اللجنة
التنفيذية وجلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت

�سعودي

54

2008/1/15م

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

-

3

�سليمان بن
حممد النملة

ع�ضو جمل�س �إدارة
وع�ضو جلنة املراجعة
وجلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت

�سعودي

51

2007/7/26م

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

570.000

4

طارق بن
جواد ال�سقا*

ع�ضو جمل�س �إدارة
وع�ضو جلنة املراجعة

�سعودي

46

2008/01/15م

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

1.250

-

5

عبداهلل بن
عبدالرحمن
العبيكان

ع�ضو جمل�س �إدارة
وع�ضو اللجنة
التنفيذية

�سعودي

49

2010/07/03م

غري تنفيذي/
غري م�ستقل

10.000

-

6

�سليمان بن
عبداهلل
احلمدان
*

ع�ضو جمل�س
�إدارة ورئي�س جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت

�سعودي

58

2008/1/15م

م�ستقل/غري
تنفيذي

1.277

-

7

يحيى بن
�إبراهيم
القنيبط

ع�ضو جمل�س �إدارة
ورئي�س جلنة املراجعة

�سعودي

62

2008/01/15م

م�ستقل/غري
تنفيذي

1.253

-

8

زيد بن
عبدالرحمن
القويز

ع�ضو جمل�س �إدارة
وع�ضو جلنة املراجعة
وجلنة الرت�شيحات
واملكاف�آت

�سعودي

49

2010/07/03م

م�ستقل/غري
تنفيذي

1.000

-

9

�سعد بن �صالح
االزوي

ع�ضو جمل�س
�إدارة وع�ضو جلنة
الرت�شيحات واملكاف�آت

�سعودي

53

2011/08/15م

م�ستقل/غري
تنفيذي

1.100

-

* لقد مت املوافقة على انتخاب ع�ضوين بديلني لطارق ال�سقا و�سليمان احلمدان والع�ضوين املنتخبني هم حممد عوي�ض اجلعيد وحممد عبدالعزيز النملة وقد مت االنتخاب يف تاريخ 2013/6/3م ،وتبد�أ من تاريخ
2013/7/2م.
امل�صدر :ال�شركة

39

نبذة عن مجلس اإلدارة
الإ�سم:

عبد العزيز حممد النملة (العمر� 60 :سنة)

املن�صب:

رئي�س جمل�س الإدارة ورئي�س اللجنة التنفيذية منذ عام 2007م

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة دنفر بالواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1975م.
ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من نف�س اجلامعة يف عام 1976م.

40

اخلربات العملية:

�شغل عبد العزيز حممد النملة يف ال�سابق عدة منا�صب �إدارية يف ال�سلك الع�سكري خالل الفرتة من 1976م ولغاية تقاعده يف عام 1997م
برتبة عميد مهند�س يف القوات امل�سلحة .كما �شغل من�صب رئي�س جمل�س �إدارة ال�شركة الأردنية ل�صناعة ال�صوف ال�صخري وهي �شركة
م�ساهمة عامة تعمل يف القطاع ال�صناعي منذ عام 2006م حتى عام 2010م .كما �شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة العبيكان
للزجاج وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي منذ عام 2010م حتى عام 2012م.

املنا�صب احلالية:

ي�شغل عبد العزيز النملة حالي ًا من�صب رئي�س جمل�س �إدارة �شركة عبد العزيز حممد النملة القاب�ضة وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف
التجارة وال�صناعة ،منذ عام 2011م .كما ي�شغل من�صب نائب رئي�س جمل�س الإدارة لل�شركة ال�سعودية لل�صناعات املتطورة وهي م�ساهمة
عامة تعمل يف نقل التكنولوجيا ال�صناعية املتقدمة ،منذ عام  .2011كما ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة توزيع الغاز الطبيعي
وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،منذ عام 2009م .كما ي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �شركة جمموعة العزل
اخلليجية وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،منذ عام 2012م.

الإ�سم:

عبدالر�ؤوف وليد البيطار (العمر � 54 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت منذ عام 2008م

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة �سرياكيوز بالواليات املتحدة الأمريكية منذ عام 1982م.

اخلربات العملية:

�شغل عبدالر�ؤوف وليد البيطار �سابق ًا من�صب نائب املدير العام والع�ضو املنتدب وكبري الإداريني التنفيذيني ل�شركة م�صنع املنهل للمياه
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف املجال ال�صناعي ،منذ عام 1990م حتى عام 2001م.

املنا�صب احلالية:

ي�شغل عبد الر�ؤوف البيطار حالي ًا من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة كل من ال�شركة ال�سعودية ل�صناعة الأنابيب وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة تعمل يف جمال �صناعة االنابيب ،منذ عام 1984م ،و�شركة جمموعة العزل اخلليجية وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف املجال
ال�صناعي ،منذ عام 2011م ،و�شركة احل�سن غازي �شاكر وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال ال�صناعي ،منذ عام 2011م ،و�شركة
تربيد املناطق وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف املجال ال�صناعي ،منذ عام 2005م ،وم�صنع الينابيع للمياه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة تعمل يف جمال املياه ،منذ عام 1994م ،وم�صنع الأنهار للمياه وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال املياه ،منذ عام
1996م ،و�شركة �سرايا العقبة (الأردن) وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف املجال ال�صناعي ،منذ عام 2005م ،و�شركة تربيد املناطق
(الإمارات) وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف املجال ال�صناعي ،منذ عام 2002م ،وم�صنع الينابيع للمرطبات وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة تعمل يف املجال ال�صناعي ،منذ عام 1998م ،وم�صنع ال�شرق الأو�سط للبال�ستيك والقوالب وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعمل يف جمال ال�صناعي ،منذ عام 1995م.

الإ�سم:

�سليمان حممد النملة (العمر � 51 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو جلنة املراجعة وجلنة الرت�شيحات واملكاف�آت منذ عام 2007م

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف الهند�سة املدنية من جامعة �ساوثرين كولورادو بالواليات املتحدة يف عام 1988م ،ماج�ستري يف �إدارة الأعمال من جامعة
امللك فهد للبرتول واملعادن يف عام 2004م.

اخلربات العملية:

�شغل �سليمان النملة �سابق ًا من�صب مدير عام �شركة املداريون لالعمال االلكرتوميكانيكية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف
الكرتوميكنكا منذ عام1992م حتى عام 2002م ،كما �شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة وع�ضوية اللجنة التنفيذية يف �شركة ال�شرق االو�سط
ل�صناعة كابالت الفيرب وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة كابالت الفيرب من عام 2000م حتى عام 2007م.

املنا�صب احلالية:

ع�ضو جمل�س �إدارة ر�ؤية للمواد الكيماوية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة امللونات الكيميائية  ،منذ عام 2011م.

الأ�سم:

طارق بن جواد ال�سقا (العمر� 46 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو جلنة املراجعة منذ عام 2008م.

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف العلوم من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران عام 1990م ـ ماج�ستري ادارة اعمال من جامعة هارفارد بو�سطن،
الواليات املتحدة االمريكية عام 1994م.

اخلربات العملية:

�شغل طارق ال�سقا �سابق ًا من�صب مدير تطوير الأعمال ب�شركة �إنرون بالواليات املتحدة الأمريكية وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف
جمال اال�ستثمار والطاقة من عام 1994م �إلى عام 1997م ،كما �شغل �أي�ضا من�صب رئي�س اال�ستثمار املبا�شر يف البنك الأهلي التجاري
وهي �شركة م�ساهمة تعمل يف اخلدمات امل�صرفية من عام 1997م �إلى 1997م ،كما �شغل من�صب نائب رئي�س �شركة العليان وهي �شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ستثمارات والتجارة وال�صناعة ،من عام 2001م حتى 2006م .كما �شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة
ك ًال من البنك ال�سعودي الهولندي وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف اخلدمات امل�صرفية من عام 2003م �إلى عام 2006م و�شركة
�أو�سي�س كابيتال (يف م�صر) وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ستثمار من عام 2005م �إلى عام 2006م ،و�شركة
الفرابي للإ�ستثمار (يف الكويت) وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف اال�ستثمار من عام 2005م �إلى 2006م ،و�شركة كردت �سوي�س
ال�سعودية وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال اخلدمات املالية واال�ستثمار خالل عام 2006م و�شركة �سما للطريان وهي �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف خدمات خطوط الطريان خالل عام 2006م.

املنا�صب احلالية:

ي�شغل حاليا من�صب املدير التنفيذي واملالك ل�شركة �أجيج املالية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع املايل ،منذ عام
2007م ،وي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة �صندوق مورغن �ستانلي ال�سعودية وهو �صندوق ا�ستثمار مفتوح تديره ال�شركة التي تعمل يف
القطاع املايل ،منذ 2010م ،و�سدكو كابيتال وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع املايل ،منذ عام 2012م.

الأ�سم:

�سليمان بن عبداهلل احلمدان (العمر � 58 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت منذ عام 2008م.

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س علوم �إدارية من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 1979م .وماج�ستري �إدارة �أعمال من جامعة نيوهيفني ،الواليات املتحدة
االمريكية يف عام  1985م

اخلربات العملية:

عمل �سليمان احلمدان �سابقا يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وهو �صندوق حكومي يعمل يف متويل م�شاريع التنمية� ،شغل منا�صب
عدة يف الإدارات مثل �إدارة القرو�ض و�إدارة ر�أ�س املال و�إدارة اال�ستثمار من 1979م �إلى 1981م ،ثم �شغل عدة منا�صب يف البنك ال�سعودي
الربيطاين وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف اخلدمات امل�صرفية ،مثل الإدارة الإقليمية و�إدارة الفروع ونائب الع�ضو املنتدب بني عامي
1985م و2006م .كما �شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة النقل اجلماعي وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف النقل الربي خالل الفرتة من
عام 2001م �إلى عام 2002م.

املنا�صب احلالية:

وي�شغل �سليمان احلمدان من�صب الرئي�س التنفيذي ل�شركة نا�س للطريان وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف خدمات الطريان ،منذ عام
2008م ،وهو ع�ضو يف جمل�س �إدارة ال�شركة الأهلية للتامني التعاوين وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف خدمات الت�أمني التعاوين ،منذ
عام 2008م ،وبنك اخلليج الدويل يف البحرين وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف اخلدمات امل�صرفية ،منذ عام 2009م.

الأ�سم:

يحيى بن �إبراهيم القنيبط (العمر � 62 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة ورئي�س جلنة املراجعة منذ عام 2008م.

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س �إقت�صاد من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام  1976م.

اخلربات العملية:

�شغل �سابق ًا ع�ضوية جمل�س �إدارة كل من �شركة ال�شيكات ال�سياحية وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف تقدمي ال�شيكات ال�سياحية ،كممثل
عن البنك ال�سعودي الهولندي منذ عام 1988م والبنك الأ�سباين مبدريد (ممثل عن البنك ال�سعودي الهولندي) منذ عام 1988م ملدة
�سنتني.

املنا�صب احلالية:

اليعمل
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الأ�سم:

عبداهلل بن عبدالرحمن العبيكان (العمر � 49 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2010م.

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س هند�سة الكهربائية من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 1986م.

اخلربات العملية:

تولى من�صب املدير العام ل�شركة العبيكان الوباك املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،من عام
1998م ولغاية عام 2003م ،كما تولى من�صب املدير العام ل�شركة العبيكان للطباعة والتغليف وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف
القطاع ال�صناعي ،من عام 1987م ولغاية عام 2000م.

املنا�صب احلالية:

يتولى عبداهلل العبيكان من�صب الرئي�س التنفيذي ملجموعة العبيكان للإ�ستثمار وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي،
منذ عام 2000م ،وهو �أي�ضا الرئي�س التنفيذي ل�شركة العبيكان للتعليم وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التعليم ،منذ
عام 2005م ،والرئي�س التنفيذي ل�شركة العبيكان كمبيبلوك املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،منذ
عام 2004م ،كما ي�شغل ع�ضويات عدة يف جمال�س �إدارة ،فهو رئي�س جمل�س �إدارة �شركة �أنظمة التغليف املتكامل املحدودة وهي �شركة
ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،منذ عام 2001م ،وع�ضو جمل�س �إدارة جمموعة العبيكان للإ�ستثمار منذ عام 2000م،
وع�ضو جمل�س �إدارة الدرع العربي للت�أمني وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف خدمات الت�أمني ،منذ عام 2005م ،كما ي�شغل ع�ضوية
جمل�س �إدارة �شركة املتقدمة للبرتوكيماويات وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع البرتوكيماويات ،منذ عام 2005م ،وهو �أي�ضا ع�ضو
جمل�س �إدارة العبيكان للزجاج وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،منذ عام 2008م ،وي�شغل من�صب رئي�س جمل�س
�إدارة �شركة العبيكان الوباك املحدودة وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،منذ عام 1998م ،وع�ضو جمل�س �إدارة
كمبيبلوك املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي ،منذ عام 2004م.

الأ�سم:

زيد بن عبدالرحمن القويز (العمر � 49 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو جلنة املراجعة منذ عام 2010م.

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك �سعود بالريا�ض عام 1987م.

اخلربات العملية:

تولى زيد القويز من�صب كبري املحا�سبني يف م�ست�شفى امللك في�صل التخ�ص�صي وهي من�شئة حكومية تعمل يف جمال ال�صحة ،بني عامي
1988م وعام 1990م ،وبني عامي 1990م و2007م �شغل عدة منا�صب يف البنك ال�سعودي الربيطاين وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف
اخلدمات امل�صرفية ،كان �آخرها نائب الع�ضو املنتدب .كما �شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة دراية املالية وهي �شركة م�ساهمة
مقفلة تعمل يف القطاع املايل منذ عام 2008م حتى عام 2010م.

املنا�صب احلالية:

يتولى زيد القويز ع�ضو جمل�س �إدارة  HSBCالعربية ال�سعودية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع املايل ،منذ عام
2009م ،وع�ضو جمل�س �إدارة ال�سعودي الهولندي املالية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع املايل ،منذ عام 2010م.

الأ�سم:

�سعد بن �صالح االزوري (العمر � 53 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة وع�ضو جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت منذ عام 2011م.

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س هند�سة من جامعة وي�سترين كينيدي ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1980م ،ماج�ستري �إدارة �أعمال من جامعة هال،
اململكة املتحدة يف عام 2001م.

اخلربات العملية:

�شغل �سعد الأزوري �سابق ًا من�صب الرئي�س التنفيذي للعمليات يف �شركة العبيكان لال�ستثمار وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف ال�صناعة،
منذ عام 2008م حتى 2010م ،ومن�صب املدير العام ل�شركة العبيكان للطباعة والتغليف املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعمل يف ال�صناعة ،منذ عام 2003م حتى عام 2008م .كما �شغل من�صب ع�ضو جمل�س الإدارة يف �شركة العبيكان لل�صناعات الورقية
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الورق منذ عام 2005م حتى عام 2008م .كما �شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف
�شركة ريفال لتجليد الكتب وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف تغليف وجتليد الكتب منذ عام 2004م حتى عام 2010م .كما
�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة يف �شركة العبيكان  MDFا�سبانيا وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة التغليف منذ
عام 2007م حتى عام 2010م .كما �شغل من�صب ع�ضو اللجنة التنفيذية يف �شركة العبيكان للطباعة والتغليف وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة تعمل يف ال�صناعة منذ عام 2003م حتى عام 2009م .كما �شغل من�صب ع�ضو يف اللجنة التنفيذية يف �شركة العبيكان للزجاج
وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي منذ عام 2008م حتى عام 2010م.

املنا�صب احلالية:

يتولى �سعد الأزوري من�صب الرئي�س التنفيذي لل�شركة ال�سعودية للطباعة والتغليف منذ عام 2011م ،وهو �أي�ضا ع�ضو جمل�س �إدارة
ال�شركة ال�سعودية للطباعة والتغليف منذ عام 2010م ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة عبدالعزيز النملة وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف
جمال التجارة وال�صناعة ،منذ عام 2009م.

الأ�سم:

عبدالعزيز حممد العقيل (العمر � 56 :سنة)

املن�صب:

�أمني �سر جمل�س الإدارة واللجان املنبثقة عنه  /و�ضابط االلتزام بال�شركة منذ عام 2009م.

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س �إدارة �أعمال من جامعة دنفر ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1981م ،ماج�ستري يف علوم ع�سكرية من كلية القيادة
واالركان البحرية االمريكية تيوبورت  /رود �آيلند ،الواليات املتحدة الأمريكية يف عام 1998م.

اخلربات العملية:

عمل عبدالعزيز العقيل يف القوات البحرية امللكية ال�سعودية بني عامي 1981م و2009م يف عدة منا�صب حتى تقاعده على مرتبة عميد
بحري ركن.

املنا�صب احلالية:

تولى عبدالعزيز العقيل يف عام 2009م وظيفة �أمني �سر جمل�س الإدارة ل�شركة م�سك و�ضابط االلتزام لل�شركة .وي�شغل ع�ضوية جمل�س
املديرين ب�شركة م�سك ر�أ�س اخليمة بالإمارات العربية املتحدة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الكابالت منذ عام
2011م.

واالع�ضاء املنتخبني يف تاريخ 2013/6/3م هما:
الإ�سم:

حممد عو�ض اجلعيد (العمر � 54 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة املنتخب يف عام 2013م

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة و�سكون�سن بالواليات املتحدة الأمريكية منذ عام 1982م .ماج�ستري يف الإدارة ال�صناعية
والتكنولوجيا من جامعة �سترنال مت�شغن بالواليات املتحدة الأمريكية منذ عام 1983م.

اخلربات العملية:

�شغل حممد عو�ض اجلعيد �سابق ًا من�صب مهند�س ميكانيكي �أعلى ورئي�س ق�سم الهند�سة امليكانيكية ومدير لل�صيانة ل�شركة كيميا
وهو م�شروع م�شرتك بني �سابك واك�سون تعمل يف املجال �صناعة البرتوكيماويات ،منذ عام 1983م حتى عام 1991م .ثم ان�ضم
�إلى �شركة فيبكو وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف �إنتاج مواد التعبئة والتغليف ،و�شغل من�صب مدير عام منذ عام 1991م حتى
عام 1994م .ثم ان�ضم �إلى �شركة عبداهلل �أبو نيان التجارية والتي تعمل يف جمال توفري احللول املتكاملة يف جماالت املياه ،النفط
والغاز و�شغل من�صب مدير عام منذ عام 1994م حتى عام 2001م .و�شغل من�صب نائب املدير الأعلى يف �شركة العليان املالية وهي
تعمل يف ادارة عمليات جمموعة العليان التجارية وال�صناعية� ،شغل هذا املن�صب منذ عام 2001م حتى عام 2008م .ويف عام
2008م ان�ضم �إلى �شركة الفوزان القاب�ضة والتي تعمل يف جمال اال�ستثمارات ،و�شغل من�صب الرئي�س التنفيذي حتى عام 2010م.
�شارك كع�ضو جمال�س �إدارة كل من ال�شركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات (�سبكيم) وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف �صناعة
البرتوكيماويات و�شغل هذا املن�صب منذ عام 2000م حتى عام 2007م ،ال�شركة العاملية للميثانول وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة
تعمل يف �صناعة البرتوكيماويات و�شغل هذا املن�صب منذ عام 2000م حتى عام 2007م ،ال�شركة العاملية للدايول وهي �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة البرتوكيماويات و�شغل هذا املن�صب منذ عام 2000م حتى عام 2007م� ،شركة الت�صنيع الوطنية
وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف �صناعة البرتوكيماويات و�شغل هذا املن�صب منذ عام 2000م حتى عام 2008م� ،شركة الت�صنيع
لت�سويق البرتوكيماويات وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�سويق منتجات الربوكيماوية و�شغل هذا املن�صب منذ عام
2001م حتى عام 2004م� ،شركة فارابي اخلليج للبرتوكيماويات وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال �صناعة البرتوكيماويات
و�شغل هذا املن�صب منذ عام 2008م حتى عام 2010م ،ال�شركة الأولى للتطوير العقاري وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال
التطوير العقاري و�شغل هذا املن�صب منذ عام 2008م حتى عام 2010م و�شركة �أموال اخلليج وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف
جمال اال�ستثمار و�شغل هذا املن�صب منذ عام 2008م حتى عام 2010م.

املنا�صب احلالية:

ي�شغل حممد عو�ض اجلعيد حالي ًا من�صب الع�ضو املنتدب ل�شركة برتون ال�سعودية ال�صناعية منذ عام 2011م حتى الآن .وي�شغل
من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة كل من الريا�ض كابيتال وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال امل�صريف ،منذ عام 2011م،
ال�شركة الوطنية للت�صنيع و�سبك املعادن وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف املجال �صناعة البرتوكيماويات ،منذ عام 2010م،
وال�شركة املتحدة لزيوت الت�شحيم وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال جتميع الزيوت و�إنتاج وت�صدير زيوت الأ�سا�س
وم�شتقاته ،منذ عام 2000م ،وال�شركة ال�سعودية لل�صناعات املتطورة وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف املجال ال�صناعي ،منذ عام
2001م.
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الإ�سم:

حممد عبدالعزيز النملة (العمر � 34 :سنة)

املن�صب:

ع�ضو جمل�س �إدارة املنتخب يف عام 2013م

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة نيوهيفن بالواليات املتحدة الأمريكية منذ عام 2003م.

اخلربات العملية:

�شغل حممد عبدالعزيز النملة �سابق ًا من�صب مهند�س �صبانة ومهند�س م�شاريع ل�شركة �أرامكو ال�سعودية وهي �شركة حكومية تعمل يف
املجال النفط والغاز ،منذ عام 2003م حتى عام 2007م .ثم ان�ضم �إلى جمموعة �أمن�ست وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال
ال�صناعة ،و�شغل من�صب مدير تطوير الأعمال منذ عام 2007م حتى عام 2010م.

املنا�صب احلالية:

ي�شغل حممد عبدالعزيز النملة حالي ًا من�صب الع�ضو املنتدب ل�شركة جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القاب�ضة منذ عام 2010م حتى
الآن .وي�شغل من�صب ع�ضو جمل�س �إدارة كل من �شركة الأمارات لعزل الأنابيب املحدودة وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال العزل،
منذ عام 2008م� ،شركة جمموعة العزل اخلليجية وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف املجال العزل ،منذ عام2011م ،و�شركة جمموعة
عبدالعزيز حممد النملة القاب�ضة وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف التجارة وال�صناعة ،منذ عام 2010م ،و�شركة �إ�سكان للتنمية
واال�ستثمار وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف املجال التطوير العقاري ،منذ عام 2012م.

 6 66 -6اإلدارة العليا
يتولى الرئي�س التنفيذي امل�سئولية الأ�سا�سية عن ت�سيري �أعمال م�سك ،وهو م�سئول مبا�شرة �أمام جمل�س الإدارة عن �أداء ال�شركة وفقا لأهداف وتوجهات �أع�ضاء
جمل�س �إدارتها وامل�ساهمني فيها.
اجلدول  :2-6الإدارة العليا مل�سك
العمر

مدة اخلدمة
(�سنة)

املن�صب

اال�سم

الرئي�س التنفيذي

عبدالعزيز بن عبداهلل الدعيلج

�سعودي

49

2

نائب الرئي�س  -للمبيعات والت�سويق

ت�شو واه تان

�سنغافوري

52

1

نائب الرئي�س – ال�ش�ؤون املالية

�أمين �أني�س يو�سف

�أردين

39

7

نائب الرئي�س  -للعمليات

�ساميون فران�سي�س بيكر

بريطاين

46

1

مدير م�شاريع تقنية املعلومات

�صخر علي نعمان

�أردين

44

6

مدير مراقبة اجلودة

�شاغر

-

-

-

مدير املوارد الب�شرية

ريا�ض بن علي الغامدي

�سعودي

33

1

نائب رئي�س �أعلى للتخطيط اال�سرتاتيجي وتطوير الأعمال

�شاغر

-

-

-

مدير التوريد

خالد بن عبداملح�سن الر�شيد

�سعودي

40

1

املدير الفني

�أنيل كومار جون

هندي

53

18

مدير الت�صنيع

حممد بن بدر العتيبي

�سعودي

43

1

*

اجلن�سية

امل�صدر :ال�شركة
* ينتهي عقد الأ�ستاذ �أمين يو�سف نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية بتاريخ 2013/10/01م ،ومت الإتفاق على عدم جتديده ،على �أن يتم ا�ستمراره على ر�أ�س العمل حتى تاريخ 2013/09/30م .وتقوم ال�شركة حاليا
بالبحث عن بديل لتعيينه يف هذا املن�صب.
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نبذة عن اإلدارة العليا
الأ�سم:

عبدالعزيز بن عبداهلل الدعيلج (العمر� 49 :سنة)

املن�صب:

الرئي�س التنفيذي

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س علوم يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران عام 1986م.

اخلربات العملية:

يقوم الدعيلج مبهام �إدارة وتوجيه �أن�شطة و�أعمال م�سك .وهو يتمتع بخربة تزيد عن � 25سنة يف جمال ال�شركات البرتوكيماوية والعقارية
ولديه �سجل حافل يف جمال ت�سويق املنتجات وقبل �أن ين�ضم �إلى م�سك يف عام 2011م ،عمل الدعيلج يف عدة منا�صب يف �إدارات الت�سويق
لعدة منتجات يف �شركة �سابك وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال البرتوكيماويات ،بني عامي 1987م و1992م ،ثم ملدة  13عام
كرئي�س تنفيذي ل�شركة عدوان لل�صناعات الكيماوية وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال البرتوكيماويات ،بني عامي 1993م
و2006م ،قبل �أن يكون الرئي�س التنفيذي وع�ضو جمل�س ل�شركة الأولى لتطوير العقارات وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال التطوير
العقاري ،ملدة ثالث �أعوام بني عامي 2007م و2010م.
كما �شغل الدعيلج عدة منا�صب �أخرى ،فكان رئي�س جمل�س �إدارة �شركة الأولى ال�شرق الأو�سط وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف
جمال التطوير العقاري بني عامي 2008م و2010م ،وع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة الأولى لتطوير العقارات بني عامي 2007م و2010م ،ورئي�س
جمل�س املديرين ل�شركة الأولى ال�صناعية يف م�صر وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف جمال التطوير العقاري بني عامي 2008م
و2010م ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة الأولى  SKللإن�شاءات يف اخلرب وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال الإن�شاءات العقارية بني
عامي 2008م و2010م ،وع�ضو جمل�س �إدارة �شركة �أعيان كبيتل وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال الإ�ست�شارات املالية بني عامي
2008م و2010م.

املنا�صب احلالية:

وي�شغل حاليا عدة منا�صب ،فهو ع�ضو جمل�س �إدارة ال�شركة ال�سعودية لل�صناعات املتطورة وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال نقل
التكنولوجيا ال�صناعية املتقدمة ،منذ عام 2005م ،وال�شركة ال�سعودية للطباعة والتغليف وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الطباعة
والتغليف ،منذ عام 2011م ،وال�شركة العربية للأنابيب وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف �صناعة االنابيب ،منذ عام 2012م ،و�شركة رافال
للتطوير العقاري وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف التطوير العقاري ،منذ عام 2009م.

الأ�سم:

ت�شو واه تان (العمر� 52 :سنة)

املن�صب:

نائب الرئي�س – املبيعات والت�سويق

اجلن�سية:

�سنغافوري

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف الهند�سة من جامعة كانرتبري بنيوزيلندا عام 1984م ،وماج�ستري �إدارة �أعمال من جامعة كانرتبري بنيوزيلندا عام 1989م.

اخلربات العملية:

يتمتع تان بخربة تزيد عن � 28سنة يف ت�سويق وبيع الكابالت .وقد تولى قبل ان�ضمامه مل�سك يف عام 2011م عدة منا�صب فكان مدير مبيعات
يف �شركة جنريل كيبل وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وتعمل يف �صناعة الكابالت ،يف نيوزيلندا ملدة  12عام بني عامي 1984م و1996م،
ثم ملدة � 4أعوام كمدير عام يف جمموعة بي �آي �سي �سي للكابالت وهي �شركة غري قائمة يف الوقت احلايل وكانت تعمل يف �صناعة الكابالت،
ومقرها �سنغفافورة بني عامي 1996م و2000م .ثم ملدة عامني كمدير اقليمي ل�شركة برييللي لأنظمة الكابالت وهي �شركة ذات م�س�ؤولية
حمدودة تعمل يف �صناعة الكابالت ومقرها �سنغافورة بني عامي 2000م و2002م ،ثم ملدة ثالث �أعوام كمدير الت�سويق واملبيعات يف جمموعة
البكايبل وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الكابالت ومقرها �سنغافورة بني عامي 2003م و2006م ،قبل �أن يكون املدير
العام للت�سويق واملبيعات يف �شركة دبي للكابالت وهي �شركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف �صناعة الكابالت ومقرها الإمارات العربية املتحدة ملدة
�أربعة �أعوام بني عامي 2006م و2010م.

الأ�سم:

�أمين �أني�س يو�سف (العمر� 39 :سنة)

املن�صب:

نائب الرئي�س  -املالية

اجلن�سية:

�أردين

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف املحا�سبة من اجلامعة الأردنية يف الأردن عام 1996م .حما�سب قانوين معتمد ومدقق �أنظمة معلومات معتمد.
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اخلربات العملية:

يتولى �أمين امل�سئولية عن املراقبة املالية و�إعداد التقارير والقوائم املالية .وقد ان�ضم �إلى م�سك يف �أغ�سط�س 2005م .ويتمتع بخربة قدرها
� 16سنة يف التدقيق اخلارجي واال�ست�شارات املالية .وكان قبل ان�ضمامه �إلى م�سك �أحد كبار املديرين يف مكاتب �شركة �إرن�ست ويونغ يف عمان
وجدة تعمل يف املحا�سبة ،على مدى � 8سنوات .وقبل ذلك مبا�شرة ،عمل بالبنك العربي بالأردن وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف املجال
امل�صريف.

اال�سم:

�ساميون فران�سي�س بيكر

املن�صب:

نائب الرئي�س للعمليات

اجلن�سية:

بريطاين

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف ادارة �أنظمة الت�صنيع من جامعة نورث �إي�ست لندن بوليتكنيك يف اململكة املتحدة يف عام 1988م .وماج�ستري يف
ادارة الت�صنيع والتكنولوجيا من جامعة ليفربول يف اململكة املتحدة يف عام 1999م.

اخلربات العملية:

التحق �ساميون بيكر مب�سك عام  2012م ويحتل حاليا من�صب نائب الرئي�س للعميات و�شغل قبل ان�ضمامه مل�سك منا�صب خمتلفة
يف �شركة دبي للكابالت وهي �شركة م�ساهمة مقفلة مملوكة من حكومة دبي تعمل يف �صناعة الكابالت ،من عام 1996م الى 2010
م وعني مدير للعمليات يف مايو 2010م.

ا لأ�سم:

�صخر علي نعمان (العمر� 44 :سنة)

املن�صب:

مدير م�شاريع تقنية املعلومات

اجلن�سية:

�أردين

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوري�س يف علوم احلا�سب الأيل من جامعة ع ّمان اخلا�صة يف الأردن عام 1995م.

اخلربات العملية:

التحق �صخر نعمان مب�سك عام 2006م ،ولديه خربة قدرها  16عام يف تقنية املعلومات والربامج ،وقبل ان�ضمامه مل�سك ،عمل
نعمان ك ُمحا�ضر يف مركز رمان للتدريب وهي �شركة غري قائمة حالي ًا تعمل يف جمال التدريب بني عامي 1995م و1996م .ثم
ان�ضم ل�شركة الأردن للإت�صاالت وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الإت�صاالت ،بني عامي 1996م ولغاية 1998م .ويف
عام 1998م ،عمل ب�شركة الريا�ض فارما وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الأدوية ،قبل �أن ين�ضم مل�سك يف عام
2006م.

ا لأ�سم:

ريا�ض بن علي الغامدي (العمر� 33 :سنة)

املن�صب:

مدير املوارد الب�شرية

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوريو�س يف اللغة من جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2002م ،وماج�ستري يف �إدارة
الأعمال من جامعة امللك عبدالعزيز يف اململكة العربية ال�سعودية عام 2005م.

اخلربات العملية:

التحق ريا�ض الغامدي مب�سك عام 2011م مبن�صب مدير املوارد الب�شرية ،ولديه خربة قدرها �سبعة �أعوام يف ال�ش�ؤون الإدارية
واملوارد الب�شرية .وقبل ان�ضمامه مل�سك ،عمل الغامدي م�ساعد ًا ملدير املوارد الب�شرية يف �شركة كونفيدان�شال وهي �شركة م�ساهمة
مقفلة تعمل يف �صناعة الأنابيب خالل الفرتة من عام 2009م لغاية 2011م .و�شغل قبل ذلك من�صب م�شرف يف ق�سمي املوارد
الب�شرية وق�سم التدريب يف �شركة الأنابيب العربية وهي �شركة م�ساهمة عامة تعمل يف �صناعة الأنابيب ،بني عامي 2005م
و2009م .وقبل ذلك عمل كمدرب يف �صندوق تنمية املوارد الب�شرية وهي من�شئة حكومية تعمل يف املوارد الب�شرية ،عام 2005م.
وقبل ذلك عمل كمدرب يف احلر�س الوطني من عام 2003م �إلى عام 2005م.

ا لأ�سم:

حممد بن بدر العتيبي (العمر� 43 :سنة)

املن�صب:

مدير الت�صنيع

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

دبلوم عايل تخ�ص�ص تقنية �إنتاج – ق�سم الهند�سة امليكانيكية من كلية التقنية بالريا�ض عام 1994م .كما ح�صل على الدبلوم
التطبيقي يف �إدارة املوارد الب�شرية من الغرفة التجارية بالريا�ض عام 2010م.

اخلربات العملية:

التحق حممد العتيبي مب�سك عام 2011م مبن�صب مدير الت�صنيع ،ولديه خربة تزيد عن � 16سنة يف عمليات الإنتاج يف عدد كبري
من �أن�شطة �صناعة الكابالت .وقبل �إن�ضمامه مل�سك عمل حممد العتيبي كمهند�س �إنتاج يف م�صنع اال�سالك الكهربائية خالل الفرتة
من عام 1996م �إلى عام 2000م .ثم �شغل من�صب مدير �إنتاج يف م�صنع النواقل الهوائية يف الفرتة بني عام 2001م وعام 2006م.
ومن عام 2006م وحتى عام 2010م �إلتحق مب�صنع كابالت ال�ضغط العايل واملتو�سط مبن�صب مدير �إنتاج ومن عام 2010م �إلى
عام 2011م عني كم�ساعد ملدير عام الإنتاج وم�س�ؤو ًال عن م�صنع .RC-C

الأ�سم:

خالد بن عبداملح�سن الر�شيد (العمر� 40 :سنة)

املن�صب:

مدير التوريد

اجلن�سية:

�سعودي

امل�ؤهالت العلمية:

بكالوري�س يف هند�سة احلا�سب الأيل من جامعة ع ّمان يف الأردن عام 2009م .وحا�صل على دبلوم يف هند�سة االلكرتونيات والكهرباء
والتحكم من كلية اجلبيل ال�صناعية عام 1996م.

اخلربات العملية:

التحق خالد الر�شيد مب�سك عام 2011م ،ويتمتع بخربة تزيد عن  16عام يف جمال االنتاج واملبيعات والتوريد .وقبل ان�ضمامه مل�سك ،عمل
الر�شيد كم�شرف انتاج يف �شركة عدوان لل�صناعات الكيماوية املحدودة وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الكيماويات،
خالل الفرتة من عام 1996م لغاية 1997م .ثم �أ�صبح مدير املبيعات بني عامي 1997م و2003م بنف�س ال�شركة ،ويف عام 2003م ولغاية
2006م �أ�صبح مدير �إدارة املواد يف ال�شركة .ويف عام 2010م �إلتحق بال�شركة الوطنية للجب�س وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف
�صناعة اجلب�س ،كمدير امل�شرتيات واملخازن حتى عام 2011م.

الأ�سم:

�أنيل كومار جون (العمر� 53 :سنة)

املن�صب:

املدير الفني

اجلن�سية:

هندي

امل�ؤهالت العلمية:

حا�صل على البكلوريو�س يف هند�سة الإلكرتونيات والإت�صاالت من معهد املهند�سني يف الهند يف عام 1988م.

اخلربات العملية:

قبل ان�ضمامه مل�سك عمل كومار كمهند�س اختبار يف �شركة كابالت �إند�سرتيال يف الهند وهي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة وتعمل ال�شركة
يف �صناعة الكابالت ،بني عامي 1993م و1994م .وعمل كمهند�س اختبار يف �شركة كابالت يونيفري�سال املحدودة يف الهند وهي �شركة ذات
م�س�ؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الكابالت ،بني عامي 1989م و1992م .والتحق كومار مب�سك عام 1994م ،وتدرج يف ال�شركة و�أ�صبح
امل�س�ؤول الفني يف ال�شركة بني عامي 2000م و2009م ،ثم �أ�صبح مدير فني بني عامي 2009م وعام 2011م ،ومنذ 2011م وحتى تاريخه
�أ�صبح املدير الفني العام يف ال�شركة.

 6 66 -6تعامالت األطراف ذات العالقة
فيما عدا التعامالت املبينة �أدناه ،ف�إن م�سك و�شركاتها التابعة لي�ست حاليا طرفا يف �أية تعامالت مماثلة ولي�س هناك �أية تعامالت من هذا القبيل تنوي الدخول
فيها وتنطوي على �أية م�صلحة مبا�شرة �أو غري مبا�شرة لأي من �أع�ضاء جمل�س �إدارة م�سك �أو من م�سئوليها التنفيذيني �أو ممن ميلكون خم�سة يف املائة �أو �أكرث
من �أ�سهمها �أو من �أقاربهم املبا�شرين .ومن واقع حتليل الأو�ضاع املناف�سة فيما يتعلق باملعامالت املماثلة لتلك التي يت�ضمنها البيان الآتي ،ت�ؤكد الإدارة �أن تلك
املعامالت قد مت تنفيذها على �أ�سا�س �شروط لي�ست �أقل مالءمة بالن�سبة ل�شركة م�سك �أو �شركاتها التابعة مما كانت �ستح�صل عليه لو �أنها متت مع جهات �أخرى ال
تربطها بها �أي عالقات تبعية .وحتر�ص م�سك على �أن تتم كافة التعامالت التي �ستربمها م�ستقبال مع امل�سئولني فيها و�أع�ضاء جمل�س �إدارتها و�شركائها الرئي�سيني
يف ر�أ�سمالها واجلهات التابعة لهم ،مبوافقة اجلمعية العامة و�أن جترى ب�شروط ال تقل مالءمة بالن�سبة لل�شركة عن تلك التي ميكن �أن حت�صل عليه من جهات
�أخرى غري مرتبطة بها.
اجلدول  :3-6عمليات الأطراف ذات العالقة
الطرف ذو العالقة

طبيعة العملية

امل�ساهم

�شركة ال�شرق الأو�سط لكابالت االلياف الب�صرية املحدودة

عبد العزيز حممد النملة

�شراء كابالت �ألياف ب�صرية

�شركة ال�شرق الأو�سط لكابالت االلياف الب�صرية املحدودة

عبد العزيز حممد النملة

تنفيذ �أعمال �صناعية

�شركة ال�شرق االو�سط للقوالب والبال�ستيك املحدودة

عبدالر�ؤوف وليد البيطار

�شراء البال�ستيك الالزم ل�صناعة الكابالت

�شركة مياه املنهل

عبدالر�ؤوف وليد البيطار

�شراء مياه معدنية

امل�صدر :ال�شركة
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وتخ�ضع جميع العقود واالتفاقيات مع �أع�ضاء جمل�س الإدارة ذات العالقة ملوافقة اجلمعية العامة لل�شركة حيث متت املوافقة عليها ،على �أال يحق لأع�ضاء جمل�س
الإدارة املعنيني بالت�صويت على �أي قرار يتخذ ب�ش�أنها .و�سوف ت�ستمر ال�شركة بتطبيق املادة  69من نظام ال�شركات على جميع �صفقات الأطراف ذات العالقة
و�سيتم عر�ض هذه ال�صفقات على �أول جمعية عامة عادية تعقدها ال�شركة .وت�ؤكد ال�شركة ب�أنها تقوم ب�إجراء كافة عمليات الأطراف ذات العالقة من خالل �أوامر
�شراء وت�ؤكد �أنه لي�س لديها ترتيبات تعاقدية قائمة مع الأطراف ذات العالقة.
إلقرارات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس وكبار التنفيذيين
 6 66 -6ا ِ
يقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني �سر املجل�س وكبار التنفيذيني مبا يلي:
� 1.1أنهم مل ي�شهروا �إفال�سهم يف �أي وقت من الأوقات ومل يخ�ضعوا لإجراءات �إفال�س.
 2.2با�ستثناء ما ذكر يف ن�شرة الإ�صدار هذه يف الفقرة ( )1-4من هذا الق�سم ،وبا�ستثناء مللكية عبدالر�ؤوف وليد البيطار � 3.026.666سهم وعبدالعزيز
حممد النملة � 428.340سهم يف �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – م�سك الأردن ،وملكية عبدالعزيز حممد النملة ل�سهم واحد يف م�سك
– ر�أ�س اخليمة ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة و�أمني �سر املجل�س وكبار التنفيذيني �أو �أي من �أقربائهم �أي م�صلحة مبا�شرة وغري مبا�شرة يف �أ�سهم �أو
�أدوات دين ال�شركة و�شركاتها التابعة.
� 3.3أنه لي�س هناك نية لإجراء �أي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة.
 4.4مل يكن هناك �أي انقطاع يف �أعمال ال�شركة �أو �أي �شركة من �شركاتها التابعة ميكن �أن ي�ؤثر �أو يكون قد �أثر ت�أثري ًا ملحوظ ًا يف الو�ضع املايل خالل فرتة
االثني ع�شر �شهر ًا الأخرية.
 5.5با�ستثناء ما ذكر الق�سم ( )7مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة خالل ال�سنوات
الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق �أولوية يف ال�سوق� ،إ�ضافة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير املحا�سب
القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
 6.6فيما عدا ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�شرة يف الفقرة ( )3-6من هذا الق�سم ،لي�س لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو �أي من كبار التنفيذيني �أو �أي من
�أقربائهم م�صلحة يف �أي عقد �أو اتفاق خطي �أو �شفهي قائم �أو ترتيب قيد النظر يف تاريخ هذه الن�شرة ي�شكل م�صلحة يف �أعمال ال�شركة و�شركاتها
التابعة.
� 7.7أنه ال يوجد �أي عموالت �أو خ�صومات �أو �أتعاب و�ساطة �أو �أي عو�ض غري نقدي منحتها ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة خالل الثالث �سنوات ال�سابقة
مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول �إدراج �أ�سهم حقوق �أولوية يف ال�سوق فيما يتعلق ب�إ�صدار �أو طرح �أي �أوراق مالية.
� 8.8أنهم مل يخدموا خالل اخلم�س �سنوات ال�سابقة يف �شركة متت فيها �إجراءات �إع�سار.
 9.9ال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على �أي عقد �أو اقرتاح تكون فيه م�صلحة جوهرية �أو �أن
متنحه احلق يف الإ�شراك يف �أي عمل من �ش�أنه مناف�سة ال�شركة �أو �شركاتها التابعة �أو متنحه عمولة �أو �أتعاب و�ساطة.
 1010ال توجد �أي �صالحية تعطي �أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو الرئي�س التنفيذي حق الت�صويت على مكاف�آت متنح لهم.
 1111ال توجد �أي �صالحيات جتيز لأع�ضاء جمل�س الإدارة �أو كبار التنفيذيني حق االقرتا�ض من ال�شركة �أو �شركاتها التابعة.
 1212التزامهم بالتقيد باملادة ( )69و( )70من نظام ال�شركات وباملادة ( )18من الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية .يتعني
على �أع�ضاء املجل�س �إبالغ املجل�س مبا لهم من م�صالح �شخ�صية مبا�شرة �أو غري مبا�شرة يف �أية تعامالت �أو عقود تتم حل�ساب ال�شركة �أو �شركاتها
التابعة ،ويتم �إثبات هذا الإف�صاح يف حم�ضر اجتماع املجل�س وال يجوز للع�ضو ذي امل�صلحة اال�شرتاك يف الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت
يف هذا ال�ش�أن.
� 1313سوف تلتزم ال�شركة بالئحة حوكمة ال�شركات و�أي بنود �إلزامية تفر�ضها الهيئة.
 6 66 -6رواتب ومكافآت أعضاء اإلدارة العليا
لي�س لدى �أع�ضاء جمل�س الإدارة حاليا عقود عمل مع ال�شركة وحتدد مكاف�آتهم� ،إن وجدت ،من قبل اجلمعية العامة العادية وفقا للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ويف
حدود ن�صو�ص نظام ال�شركات والقوانني والأنظمة املكملة.
وقد �أبرم �أع�ضاء الإدارة التنفيذية مل�سك عقود عمل ثابتة املدة مع ال�شركة حددت �أحكام خدمتهم ومكاف�آتهم .بلغ �إجمايل املكاف�آت التي دفعتها �أو منحتها م�سك
عن ال�سنوات املالية 2009م2010 ،م2011 ،م2012 ،م لأكرب �إدارييها التنفيذيني اخلم�سة الذين يتقا�ضون �أعلى الرواتب واملكاف�آت يف م�سك  7,24مليون3,91 ،
مليون 5,35 ،مليون ،و 10,84مليون ريال �سعودي على التوايل .وت�شمل املكاف�أة عدة مزايا وبدالت مبا فيها ال�سكن واالنتقال .وقد ارتفع جمموع املكاف�آت ال�سنوية
للإدارة التنفيذية يف عام 2011م مقارنة بعام 2010م ب�سبب تعيني مدراء �إدارات جدد بخربات متميزة .بينما يعود �سبب ارتفاع جمموع املكاف�آت ال�سنوية املدفوعة
للإدارة التنفيذية يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م �إلى توزيع املكاف�آت ال�سنوية ب�سبب حتقيق ال�شركة �أرباح ًا يف عام 2012م.
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اجلدول  :4-6الأجور واملكاف�أة ال�سنوية ملجل�س الإدارة والإدارة التنفيذية
1

2010م

2009م

2

2012م

2011م

�أع�ضاء جمل�س الإدارة
جمموع املكاف�آت ال�سنوية املدفوعة
مزايا �أخرى تُدفع �سنوي ًا

3

 1.800.000ريال
 423.000ريال

ال �شيء

ال �شيء

 549.000ريال

 302.000ريال

ال �شيء
 1.566.000ريال

الإدارة التنفيذية (مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي واملدير املايل)
جمموع الرواتب ال�سنوية املدفوعة
مزايا �أخرى تُدفع �سنوي ًا

4

جمموع املدفوعات

 2.811.168ريال

 3.049.548ريال

 5.354.000ريال

 5.779.992ريال

 4.430.396ريال

 861.555ريال

ال �شيء

 5.060.831ريال

 9.464.564ريال

 4.460.103ريال

 5.656.000ريال

 12.406.823ريال

امل�صدر :ال�شركة

 6 66 -6حوكمة الشركة
تلتزم م�سك انتهاج �أرفع معايري حوكمة ال�شركة ،وترى �أن ذلك كان عامال �أ�سا�سيا يف جناحها حتى الآن.
وقد �أجرت م�سك مراجعة �شاملة لهذا الإطار التنظيمي لكي تكون الإر�شادات والتوجيهات ال�صادرة يف نطاق هذا الإطار متما�شية مع �أرفع املعايري ،وتتميز م�سك
بوجود تق�سيم وا�ضح للم�سئوليات بني جمل�س الإدارة والإدارة التنفيذية .ومتا�شيا مع �أف�ضل القواعد واملمار�سات العاملية ،فقد روعي �أن يكون �أكرث من الثلث من
�أع�ضاء جمل�س �إدارة م�سك غري تنفيذيني .وتت�ألف الإدارة التنفيذية لل�شركة برئا�سة املدير التنفيذي العام لل�شركة من فريق متمر�س وذي خربة وا�سعة ويتمتع
ب�سلطات تنفيذية كافية لإدارة ال�شركة �إدارة فعالة �ضمن نطاق التوجيهات والإر�شادات التي ي�ضعها جمل�س الإدارة واللجنة التنفيذية.
وتتبنى م�سك �أنظمة متقنة الت�صميم و�ضوابط و�إجراءات رقابية داخلية �سليمة من خالل جهاز تدقيق داخلي يعمل فيه موظفون حمرتفون للقيام ب�أعمال املراجعة
امل�ستقلة لكافة �أن�شطة ال�شركة .كما تتعاقد ال�شركة مع مدققني خارجيني يتولون تدقيق ح�ساباتها و�إعداد قوائمها وتقاريرها املالية وخطاب الإدارة ال�سنوي املتعلق
بذلك ،وهم بطبيعة احلال ال يكلفون ب�أية خدمات تتعار�ض مع مهمتهم الأ�صلية.
وت�ؤكد ال�شركة ب�أنها �ستلتزم بتطبيق �أحكام الئحة حوكمة ال�شركات ال�صادرة من هيئة ال�سوق املالية بتاريخ 1427/10/21هـ املوافق 2006/11/12م املعدلة
بتاريخ 1431/3/30هـ املوافق 2010/3/16م ،ومبا يتوافق مع النظام اال�سا�سي لل�شركة ونظام ال�شركات ال�صادر من وزارة التجارة ال�سيما فيما يتعلق بحقوق
امل�ساهمني وااللتزام باالجراءات املتعلقة بتطبيق معايري االف�صاح وال�شفافية على �أكمل وجه ب�إ�ستثناء املادة ال�ساد�سة فقرة (ب) وهي �إتباع �أ�سلوب الت�صويت
الرتاكمي عند الت�صويت لإختيار �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف اجلمعية العامة ،والتي �ستقوم ال�شركة ب�إكمال درا�ستها ليتم الت�صويت عليها يف اجلمعية العامة.
وفيما يلي ملخ�ص للإطار التنظيمي مل�سك:
اجلمعية العامة للم�ساهمني� :سوف يتم �إطالع امل�ساهمني �أوال ب�أول على كل التطورات الرئي�سية التي حتدث يف م�سك من خالل التوا�صل املكثف معهم وتزويدهم
بتقارير دورية عن الأداء املايل لل�شركة والعمل على زيادة م�ستوى م�شاركتهم يف فعاليات اجلمعية العامة لل�شركة.
جمل�س الإدارة :ي�ضطلع جمل�س الإدارة مبهام ت�سيري �أعمال م�سك وتوفري قيادة فعالة واملحافظة على ا�ستمرار وجود واتباع نظام �سليم لل�ضوابط والإجراءات
الرقابية الداخلية من �أجل احلفاظ على م�صالح م�ساهمي ال�شركة.
الأع�ضاء امل�ستقلون /غري التنفيذيني :من �أجل �ضمان رفع م�ستوى الإطار التنظيمي لل�شركة� ،أربعة �أع�ضاء م�ستقلني غري تنفيذيني مت تعيينهم يف اجتماع اجلمعية
العامة التحويلية .والهدف من ذلك هو توفري املو�ضوعية والتوازن يف عملية اتخاذ القرار من قبل جمل�س الإدارة .ويبلغ عدد الأع�ضاء امل�ستقلني احلايل � 4أع�ضاء.
تقدمي املعلومات املالية واملعلومات الأخرى :جمل�س الإدارة م�سئول عن تزويد امل�ساهمني ب�صورة �صادقة وعادلة عن الأداء املايل لل�شركة .وبالإ�ضافة �إلى ذلك،
يراعى �أن تكون هناك �آلية يجري تطبيقها مبا ي�ضمن تلقي جمل�س الإدارة لكل املعلومات الالزمة �أوال ب�أول ويف الوقت املنا�سب ليت�سنى له الوفاء بالتزاماته على
نحو فعال.

1
2
3
4

ت�شمل املكاف�آت املدفوعة خالل عامي 2009م و 2010م �أي�ض ًا (�أ) مكاف�أة املدير التنفيذي واملدير العام للمبيعات والت�سويق اللذان يح�صل كل منهما على  %2,5من �صايف الدخل ال�سنوي بنا ًء على عقودهم.
ت�شمل املكاف�آت املدفوعة خالل عام � 2012أي�ض ًا (�أ) مكاف�آة الرئي�س التنفيذي  %3,5من �صايف الدخل ال�سنوي( .ب) مكاف�أة نائب الرئي�س للمبيعات والت�سويق  %0,1من �إجمايل املبيعات.
املزايا الأخرى لأع�ضاء جمل�س الإدارة ت�شمل بدل ح�ضور جل�سات املجل�س و�أتعاب امل�شاركة باللجان.
املزايا الأخرى للإدارة التنفيذية ت�شمل املكاف�آت ال�سنوية.
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جلان جمل�س الإدارة :بالإ�ضافة �إلى الثالث جلان املذكورة �أدناه ،ي�شكل جمل�س الإدارة جلانا �إ�ضافية مل�ساعدته يف التمكن من �إدارة ال�شركة على �أف�ضل وجه
ممكن .وحتديدا ،يتكفل جمل�س الإدارة مبا يلي:
  �أن تخ�ضع كافة اللجان ل�شروط مرجعية مكتوبة ومعتمدة ت�شرح �أدوارها ومهامها وم�سئولياتها.
  �أن يتم �إعداد حما�ضر بكافة االجتماعات و�أن ُيزود جمل�س الإدارة بن�سخ من هذه املحا�ضر ملراجعتها.
  �أن يتم حتديد �صالحية واخت�صا�صات كل جلنة بدقة وو�ضوح.
 6 66 -66 -6اللجنة التنفيذية
تت�ألف اللجنة التنفيذية من ثالثة �أع�ضاء :عبدالعزيز النملة (رئي�س اللجنة) وعبدالر�ؤوف وليد البيطار وعبداهلل عبدالرحمن العبيكان .وتتولى هذه اللجنة
املهام التالية:
  مراجعة اخلطط واال�سرتاتيجيات املعدة من الإدارة التنفيذية لل�شركة و�شركاتها التابعة ،ورفع التو�صيات املنا�سبة ملجل�س الإدارة.
  الت�أكد من �أن اخلطط الإ�سرتاتيجية لل�شركة قد مت تفعيلها والعمل بها ب�شكل ي�ؤدي �إلى حتقيق �أهداف ال�شركة.
  مناق�شة ومراجعة التقارير املرفوعة من الإدارة التنفيذية.
 6 66 -66 -6لجنة المراجعة
يوجد لدى م�سك جلنة مراجعة تت�ألف من �أربعة �أع�ضاء :يحيى ابراهيم القنيبط (رئي�س اللجنة) و�سليمان النملة وطارق جواد ال�سقا وزيد عبدالرحمن القويز.
ولدى زيد عبدالرحمن القويز خربة عميقة يف النواحي املحا�سبية واملالية.
ويقوم جمل�س الإدارة يف كل �سنة ،بناء على تو�صية جلنة املراجعة ،مبراجعة ميثاق عمل جلنة املراجعة .ومن بني امل�سئوليات التي ت�ضطلع بها جلنة املراجعة ما يلي:










 الإ�شراف على �إدارة املراجعة الداخلية يف ال�شركة؛ من �أجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�س الإدارة.
 درا�سة نظام الرقابة الداخلية وو�ضع تقرير مكتوب عن ر�أيها وتو�صياتها يف �ش�أنه.
 درا�سة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها.
 التو�صية ملجل�س الإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني وف�صلهم وحتديد �أتعابهم ،ويراعى عند التو�صية بالتعيني الت�أكد من ا�ستقالليتهم.
 متابعة �أعمال املحا�سبني القانونيني ،واعتماد �أي عمل خارج نطاق �أعمال املراجعة التي يكلفون بها �أثناء قيامهم ب�أعمال املراجعة.
 درا�سة خطة املراجعة مع املحا�سب القانوين و�إبداء ملحوظاتها عليها.
 درا�سة ملحوظات املحا�سب القانوين على القوئم املالية ومتابعة ما مت يف �ش�أنها.
 درا�سة القوائم املالية الأولية وال�سنوية قبل عر�ضها على جمل�س الإدارة و�إبداء الر�أي والتو�صية يف �ش�أنها.
 درا�سة ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة و�إبداء الر�أي والتو�صية ملجل�س الإدارة يف �ش�أنها.

 6 66 -66 -6لجنة الترشيحات والمكافآت
تت�ألف جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من خم�سة �أع�ضاء هم �سليمان عبداهلل احلمدان (رئي�س اللجنة) و�سليمان حممد النملة وعبدالر�ؤوف وليد البيطار وزيد
عبدالرحمن القويز و�سعد �صالح الأزوري.
متار�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت مهامها وفقا للميثاق الداخلي الذي ي�شمل القواعد واملبادئ التي حتكم �أعمالها والذي يعتمده جمل�س الإدارة .ويعني جمل�س
الإدارة رئي�س هذه اللجنة و�أع�ضاءها الآخرين.
وبناء على تو�صية جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ،يقوم جمل�س الإدارة يف كل �سنة مبراجعة امليثاق الداخلي للجنة والذي ي�شمل القواعد واملبادئ التي حتكم �أعمالها.
ومن بني امل�سئوليات التي تتوالها جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت ما يلي:
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 التو�صية ملجل�س االدارة بالرت�شيح لع�ضوية املجل�س وفق ًا لل�سيا�سات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�شيح �أي �شخ�ص �سبق ادانته بجرمية خملة
بال�شرف واالمانة.
 املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة من املهارات املنا�سبة لع�ضوية جمل�س االدارة واعداد و�صف للقدرات وامل�ؤهالت املطلوبة لع�ضوية جمل�س
االدارة ،مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم ان يخ�ص�صه الع�ضو العمال جمل�س االدارة.
 مراجعة هيكل جمل�س االدارة ورفع التو�صيات يف �ش�أن التغيريات التي ميكن اجرا�ؤها.
 حتديد جوانب ال�ضعف والقوة يف جمل�س االدارة ،واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�شركة.

 الت�أكد ب�شكل �سنوي من ا�ستقاللية االع�ضاء امل�ستقلني ،وعدم وجود �أي تعار�ض م�صالح اذا كان الع�ضو ي�شغل ع�ضوية جمل�س �إدارة �شركة اخرى.
 و�ضع �سيا�سات وا�ضحة لتعوي�ضات ومكاف�آت اع�ضاء جمل�س االدارة وكبار التنفيذيني ،ويراعى عند و�ضع تلك ال�سيا�سات ا�ستخدام معايري ترتبط
بالأداء
 6 66 -6عقود العمل
يتم تعيني �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة بوا�سطة اجلمعية العامة وتخ�ضع اخت�صا�صات املجل�س وم�س�ؤوليته للنظام الأ�سا�سي لل�شركة ،ويتم تعيني الرئي�س التنفيذي
من قبل جمل�س الإدارة .وفيما يلي ملخ�ص لعقود الرئي�س التنفيذي ونائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية:
 6 66 -66 -6الرئيس التنفيذي
يبا�شر الرئي�س التنفيذي مهامه احلالية يف ال�شركة مبوجب عقد عمل �أبرمته ال�شركة معه .وت�شتمل بع�ض تفا�صيله على ما يلي:





 ي�سري هذا العقد �إعتبارا من تاريخ 2011/01/01م وملدة � 3سنوات ميالدية ،جتدد تلقائي ًا ملدة �أو مدد مماثلة ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر كتابة
برغبته يف عدم التجديد وذلك قبل  90يوم ًا على الأقل من انتهاء مدته الأ�صلية �أواملجددة.
 تعني ال�شركة الرئي�س التنفيذي للمدة �أعاله مب�سمى "الرئي�س التنفيذي".
 يتعهد الرئي�س التنفيذي ب�أن يكر�س كل وقته وجهده لأعمال ال�شركة �أثناء �ساعات العمل ولل�شركة احلق �أن تعدل �أي من وقت �ساعات العمل املحددة
يف النظام الداخلي لل�شركة .ويلتزم الرئي�س التنفيذي ب�أن يراعي كافة التعليمات التي ت�صدر �إليه من جمل�س الإدارة.
 يلتزم الرئي�س التنفيذي بعدم مناف�سة ال�شركة يف جمال عملها ب�أي �شكل من �أ�شكال التناف�س حتى بعد انتهاء عقد عمله معها وذلك ملدة عامني .ويلتزم
�أي�ض ًا وملدة عامني بعد انتهاء عقد العمل بعدم العمل لدى �أي جهة متار�س نف�س ن�شاط ال�شركة �أو ن�شاط �شركاتها التابعة.

 6 66 -66 -6نائب الرئيس للشؤون المالية:
يبا�شر نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية مهامه احلالية يف ال�شركة مبوجب عقد عمل �أبرمته ال�شركة معه .وت�شتمل بع�ض تفا�صيله على ما يلي:






 ي�سري هذا العقد �إعتبارا من تاريخ 2005/08/10م ملدة �سنتني من تاريخ توقيعه يجدد بنهايتها تلقائيا ً ملدة مماثلة ما مل ي�شعر �أحد الطرفني الآخر
كتابي ًا برغبته يف انهائه يف مدة �أدناها (ثالثة �أ�شهر) من تاريخ نهاية العقد.
 تعني ال�شركة نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية للمدة �أعاله مب�سمى "نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية".
 يتفرغ نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية للعمل تفرغا كليا لل�شركة ويعمل بكل �أمانة و�إخال�ص ،و�أن يقوم بالعمل بنف�سه ملتزما ب�أوامر ال�شركة ،ولي�س له �أن
يقوم ب�أي عمل لدى �أي جهة �أخرى �سواء مبقابل �أو بدون مقابل �إال ب�إذن خطي من ال�شركة.
 يلتزم نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية يف حالة انتهاء عقد العمل لأي �سبب ،بعدم االلتحاق �أو العمل لدى �أي طرف �آخر من الباطن �أو مناف�س يف نف�س
جمال ال�شركة مبنطقة اخلليج وخا�صة يف اململكة العربية ال�سعودية �إال بعد م�ضي عامني كاملني �أو موافقة �صاحب العمل.
 يلتزم نائب الرئي�س لل�ش�ؤون املالية بالعمل لدى ال�شركة ح�سب �ساعات العمل املقررة ،ولإدارة ال�شركة تعديل �أوقات العمل ح�سب ما تقت�ضيه م�صلحة
العمل لديها.

 6 66 -6الموظفون
كما يف  31دي�سمرب 2012م ،بلغ عدد العاملني يف م�سك ،مبا فيها �شركاتها التابعة 1.285 ،فردا ،منهم  %84,6يعمل يف �أن�شطة الإنتاج ،و %5,4يف املبيعات
والت�سويق و % 10,0يف الأق�سام الأخرى كاملالية و�ش�ؤون املوظفني وتقنية املعلومات.
وتعمل م�سك ب�صفة م�ستمرة على توظيف واملحافظة على وجود عاملني �سعوديني ذوي خربة �أو حديثي التخرج .وتوجد برامج تدريبية يجري تنفيذها من �أجل
تطوير مهارات وقدرات العاملني ال�سعوديني من خالل مركز التدريب الداخلي لل�شركة.
بلغت ن�سبة ال�سعودة يف عام 2009م و2010م و2011م و2012م معدل  %19,6و %24,4و %34,6و %29,2على التوايل يف م�سك – ال�سعودية .ويف تاريخ 1433/7/17هـ
ح�صلت ال�شركة على �شهادة نطاقات ت�ستويف ن�سب ال�سعودة املطلوبة.
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اجلدول  :5-6موظفي م�سك -ال�سعودية
كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

العمليات

342

334

299

413

املبيعات والت�سويق

67

45

46

40

ال�شئون الهند�سية

26

28

34

49

ال�ش�ؤون الإدارية

63

60

74

48

مراقبة اجلودة

25

22

21

31

املالية  /احل�سابات

12

14

18

14

امل�شرتيات

9

9

0

0

التوريد

0

0

45

51

تقنية املعلومات

7

8

6

8

املجموع

551

520

543

654

امل�صدر :ال�شركة

ويرجع �سبب انخفا�ض عدد املوظفني يف ق�سم العمليات من  334موظف يف عام 2010م �إلى  299موظف يف عام 2011م �إلى اعادة ت�صنيف بع�ض املوظفني من
ق�سم العمليات �إلى ق�سم التوريد.
ويرجع �سبب انخفا�ض عدد املوظفني يف ق�سم امل�شرتيات من  9موظفني يف عام 2010م �إلى  0يف عام 2011م �إلى ا�ستحداث ق�سم التوريد واعادة ق�سم امل�شرتيات
ليكون حتت ق�سم التوريد.
اجلدول ( :1-5-6م�سك-ال�سعودية) ح�سب اجلن�سية
كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

�سعوديون

108

127

188

191

دول اخلليج الأخرى

33

35

36

39

�أردنيون

34

22

19

21

خربات �آ�سيوية

376

336

300

403

املجموع

551

520

543

654

امل�صدر :ال�شركة
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اجلدول  :6-6موظفي م�سك -الأردن
كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

العمليات

581

511

453

307

املبيعات والت�سويق

10

14

14

10

�آخرون

38

33

33

33

املجموع

629

558

500

350

امل�صدر :ال�شركة

اجلدول ( :1-6-6م�سك-الأردن) ح�سب اجلن�سية
كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

�أردنيون

547

480

488

349

�آخرون

82

78

12

1

املجموع

629

558

500

350

امل�صدر :ال�شركة

كان عدد املوظفني يف عام 2009م  581موظف يف ق�سم العمليات ،وخالل الأعوام الثالثة الالحقة �إ�ستقال عدد من املوظفني لي�صل عدد موظفي العمليات �إلى
 307موظف يف عام 2012م ،واجلدير بالذكر �أن ال�شركة مل ت�ستبدل املوظفني امل�ستقيلني ويعود ذلك �إلى انخفا�ض �إنتاج ال�شركة ب�سبب الرتكيزعلى الطلبات
بهام�ش ربح معني.
اجلدول  :7-6موظفي م�سك -لكابالت اجلهد العايل واملتو�سط
كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

العمليات

146

133

124

94

املبيعات والت�سويق

4

3

3

4

�آخرون

6

10

10

7

املجموع

156

146

137

105

امل�صدر :ال�شركة
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اجلدول( :1-7-6م�سك -لكابالت اجلهد العايل واملتو�سط) ح�سب اجلن�سية
كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

�أردنيون

142

133

124

105

خربات �آ�سيوية

13

13

13

0

خربات غربية

1

0

0

0

املجموع

156

146

137

105

امل�صدر :ال�شركة

كان عدد املوظفني يف عام 2009م  146موظف يف ق�سم العمليات ،وخالل الأعوام الثالثة الالحقة �إ�ستقال عدد من املوظفني لي�صل عدد موظفي العمليات �إلى 94
موظف يف عام 2012م ،واجلدير بالذكر �أن ال�شركة مل ت�ستبدل املوظفني امل�ستقيلني ويعود ذلك �إلى انخفا�ض �إنتاج ال�شركة ب�سبب الرتكيزعلى الطلبات بهام�ش
ربح معني.
اجلدول  :8-6موظفي م�سك -ر�أ�س اخليمة
كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

العمليات

21

79

119

142

املبيعات والت�سويق

11

13

15

15

املالية  /احل�سابات

2

2

4

3

�آخرون

5

21

24

16

املجموع

39

115

162

176

امل�صدر :ال�شركة

اجلدول( :1-8-6م�سك را�س اخليمة) ح�سب اجلن�سية
كما يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

دول اخلليج الأخرى

0

1

1

1

�أردنيون

7

7

8

9

خربات غربية

1

1

1

1

خربات �آ�سيوية

31

106

152

165

املجموع

39

115

162

176

امل�صدر :ال�شركة
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 7.7مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات
يقدم النقا�ش والتحليل التايل حول املركز املايل ونتائج العمليات ا�ستعرا�ض ًا حتليلي ًا للأداء الت�شغيلي ل�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك)
و�شركاتها التابعة (املجموعة) وو�ضعها املايل خالل ال�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .حيث ي�ستند هذا التحليل واملناق�شة
و ُيقر�أ جنبا �إلى جنب مع القوائم املالية املوحدة املراجعة اخلا�صة باملجموعة لل�سنوات املالية الأربع املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م،
واملراجعة من قبل ديلويت اند توت�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه يف عامي 2009م و2010م ومن قبل �إرن�ست �أند يونغ يف عام 2011م و2012م واملرفقة يف ن�شرة الإ�صدار
هذه يف ق�سم ( 16تقرير املحا�سب القانوين) .ينبغي على امل�ساهمني امل�ستحقني قراءة ن�شرة الإ�صدار كاملة مبا يف ذلك ق�سم (عوامل املخاطرة) وعدم االعتماد
فقط على املعلومات املتوفرة يف هذا الق�سم.
جميع املبالغ يف هذه الن�شرة هي بالريال ال�سعودي ما مل يرد خالف ذلك ،كما مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف ،بينما تظهر الن�سب ب�شكل ع�شري.
 7 77 -7إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية
يقر �أع�ضاء جمل�س �إدارة ال�شركة �أن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�شرة قد مت �إعدادها من واقع البيانات املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية 2009م
و2010م و2011م و2012م والقوائم املالية املوحدة دون �إجراء �أي تغيري جوهري عليها ،و�أنه قد مت �إعداد ومراجعة القوائم املالية وفقا ملعايري الهيئة ال�سعودية
للمحا�سبني القانونيني ،با�ستثناء ما يرد �صراحة فيما يلي .ويتحمل جمل�س الإدارة امل�س�ؤولية الكاملة فيما يتعلق ب�صحة ودقة املعلومات وحتليل النتائج املالية،
وي�ؤكد ،بعد عمل اال�ستق�صاءات الالزمة� ،أن الإف�صاح قد مت بالكامل وبو�ضوح تام و�أنه ال توجد �أية معلومات �أو م�ستندات �أخرى جتعل من البيانات �أو املعلومات
الواردة يف هذه الن�شرة م�ضللة.
من املمكن �أن تكون بع�ض مقايي�س الأداء معدة مبا ال يتوافق مع معايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني مثل مقيا�س �إجمايل الربح املبا�شر الذي مت و�صفه
و�سرده يف الفقرة  4-7من هذا الق�سم ،كما يرد ب�شكل مف�صل تباعا .يرى جمل�س �إدارة ال�شركة �أن �سرد املعلومات بهذا ال�شكل الي�ؤثر على عر�ض نتائج ال�شركة
ب�شكل عام ،وقد مت و�ضعه لالي�ضاح فقط.
ويقر �أع�ضاء جمل�س الإدارة ب�أنه ب�إ�ستثناء ما ذكر يف الفقرات التالية )( )1-4-7املبيعات )2-4-7( ،تكلفة املبيعات� )3-4-7( ،إجمايل الربح املبا�شر وجمموع
�إجمايل الربح )4-4-7( ،م�صاريف البيع والتوزيع )5-4-7( ،م�صاريف العمومية والإدارية )8-4-7( ،الإنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة )10-4-7( ،اخل�سارة
من الأدوات املالية امل�شتقة )11-4-7( ،خ�سائر�/أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة )13-4-7( ،نتائج ال�شركات التابعة)2-6-7( ،
ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض التجارة )1-7-7( ،ا�ستثمارات متاحه للبيع )4-7-7( ،موجودات غري ملمو�سة )10-7( ،حقوق امل�ساهمني )1-11-7( ،التدفقات
النقدية الت�شغيلية )4-11-7( ،التدفقات النقدية لل�شركات التابعة)) مل يكن هناك �أي تغيري �سلبي جوهري يف الو�ضع املايل والتجاري لل�شركة �أو �أي من �شركاتها
التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�شرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول الإدراج لأ�سهم حقوق �أولوية يف ال�سوق� ،إ�ضافة �إلى الفرتة التي ي�شملها تقرير
املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�شرة الإ�صدار.
كما ي�ؤكد �أع�ضاء املجل�س ب�أن ال�شركة ،فور �إ�صدار احلقوق� ،ستمتلك التمويل الكايف لتلبية متطلبات ر�أ�س املال العامل لديها لفرتة � 12شهر التالية لتاريخ ن�شر ن�شرة
الإ�صدار هذه .وال يوجد ر�أ�س مال لل�شركة او �شركاتها التابعة م�شمو ًال بحق خيار.
 7 77 -7السياسات المحاسبية الهامة
يتم �إعداد القوائم املالية املوحدة لل�شركة مبا يتوافق مع معايري الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني.
ت�شمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية اخلا�صة بال�شركة و�شركاتها التابعة ،واملعدة على �أ�سا�س اال�ستحقاق وفق ًا ملبد�أ التكلفة التاريخية .وقد مت ا�ستبعاد جميع
الأر�صدة واملعامالت الداخلية الهامة لل�شركة عند �إعداد القوائم املالية املوحدة.
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 7 77 -7نتائج العمليات
نتائج العمليات اخلا�صة بال�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م هي كالتايل:
اجلدول  :1-7قائمة الدخل
�آالف الرياالت ال�سعودية
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م
1.029.250

2011م

2012م

1.139.386

990.581

()1.043.763

()829.421
161.160

املبيعات

1.033.922

تكلفة املبيعات

()856.093

()914.390

�إجمايل الربح

177.829

114.860

95.623

بيع وتوزيع

()32.677

()46.563

()43.121

()36.819

عمومية و�إدارية

()27.387

()27.741

()39.332

()43.722

تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�ستغلة

-

()33.022

()31.606

()25.481

�إطفاء

()1.496

()1.830

()1.995

()1.600

(اخل�سارة)/الدخل من العمليات

116.269

5.704

()20.431

53.538

االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة

()20.000

()77.000

()70.565

-

(خ�سائر) � /أرباح غري حمققة من
ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة

()1.181

خ�سارة عن �أدوات مالية م�شتقة

-

()1.005

()1.284

917
()14.079

()30.508

()4.962

اعباء مالية

()43.627

()35.852

()38.728

()41.348

دخل �آخر

1.853

900

445

166

الربح (اخل�سارة) قبل حقوق الأقلية
والزكاة وال�ضريبة

53.314

()119.410

()160.792

6.110

حقوق الأقلية

12.238

33.365

36.759

23.537

الربح (اخل�سارة) قبل الزكاة
وال�ضريبة

65.552

()86.045

()124.033

29.647

الزكاة وال�ضريبة امل�سرتدة /
(خم�ص�ص)� ،صايف

()14.244

()8.903

3.897

1.454

�صايف الربح (اخل�سارة) لل�سنة

51.308

()94.948

()120.136

31.101

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

القوائم املالية املبينة ل�سنة  2010هي وفقا للأرقام املقارنة الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�سنة .2011
 7 77 -7مقاييس األداء الرئيسية
�إجمايل الربح املبا�شر -وميثل �إجمايل املبيعات ناق�ص التكاليف املبا�شرة (�أي التكاليف التي ميكن ن�سبها ب�شكل مبا�شر �إلى بع�ض الوحدات امل�صنعة) مثل املواد
الأولية والإهالك وما �إلى ذلك وامل�ستخدمة يف عملية الت�صنيع.
وزن النحا�س امل�ستهلك -يتم قيا�س حجم املبيعات من كل منتج بوا�سطة وزن النحا�س امل�ستهلك يف امل�صانع.
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اجلدول  :2-7ا�ستخدام النحا�س (طن مرتي) لكل منتج
�آالف طن مرتي
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

الكابالت ال�صناعية
م�سك -اململكة العربية ال�سعودية

3.549

3.147

3.778

3.871

م�سك -ر�أ�س اخليمة

N/a

162

962

1.108

جمموع الكابالت ال�صناعية

3.549

3.309

4.740

4.979

كابالت املبانى و االجهزة
م�سك -اململكة العربية ال�سعودية

221

233

307

201

كابالت الطاقة
م�سك -اململكة العربية ال�سعودية

4.937

4.061

3.613

1.949

م�سك -الأردن

11.155

9.673

7.089

3.998

�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط
والعايل

N/a

2.808

2.848

268

�شركة م�سك ر�أ�س اخليمة

N/a

N/a

N /a

366

جمموع كابالت الطاقة

16.092

16.542

13.550

6.581

امل�صدر :م�سك .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.
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يلخ�ص اجلدول التايل املبيعات يف الأعوام املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :3-7املبيعات
�آالف الرياالت ال�سعودية
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

املبيعات
الكابالت ال�صناعية

319.808

310.582

471.400

637.157

كابالت املبانى و االجهزة

14.991

22.156

19.787

23.051

كابالت الطاقة

684.666

684.701

650.060

350.873

�أخرى

22.753

91.718

68.746

151.959

مبيعات داخل املجموعة

()8.296

()79.907

()70.607

()172.459

املجموع

1.033.922

1.029.250

1.139.386

990.581

امل�صدر :م�سك .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.
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بلغت مبيعات املجموعة يف ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2012م  990,6مليون ريال �سعودي باملقارنة الى  1.139,4مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2011م) و
 1.029,3مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2010م) .يرجع االنخفا�ض يف املبيعات البالغ  43,3مليون ريال �سعودي (بن�سبة  )%4,2بني عامي 2009م و2012م
الى انخفا�ض فى مبيعات كابالت الطاقه بقدر  333,8مليون ريال �سعودي ( )%48,8حيث ركزت املجموعة على قبول فقط الطلبات ذات هام�ش ربحية عالية .وقد
حد من ذلك االنخفا�ض زيادة يف مبيعات الكابالت ال�صناعية مبقدار  317,3مليون ريال �سعودي ( )%99,2عن نف�س الفرتة حيث وجهت ال�شركة خليط منتجاتها
�إلى تخ�ص�صها الأ�سا�سي يف الكابالت ال�صناعية.
انخف�ضت الكميات املباعة من الكابالت ال�صناعية من �سنة 2009م �إلى  2010بن�سبة � %6,8أو  240طن مرتي (2010م 3.309 :طن مرتي2009 ،م 3.549 :طن
مرتي) وبالتايل انخف�ضت املبيعات �أي�ضا ً خالل نف�س الفرتة بن�سبة (� .)%2,9إن االنخفا�ض يف ا�ستخدام النحا�س وانخفا�ض املبيعات �سببه الأزمة االقت�صادية
العاملية التي دفعت باحلكومات �إلى ت�أجيل كربى م�شاريع النفط والغاز .بالإ�ضافة �إلى دخول مناف�سني جدد يف �سوق الكابالت ال�صناعية مما رفع ن�سبة املناف�سة.
حت�سنت الأو�ضاع يف ال�سوق يف عام 2011م و2012م  .ا�ستمر ا�ستخدام النحا�س باالزدياد بواقع  4.979طن مرتي ا�ستخدم يف ت�صنيع الكابالت ال�صناعية يف
2012م� ،أي بزيادة قدرها  1.670طن مرتي (بن�سبة  )%50,5عن 2010م .كما ان عودة الطلب من العمالء مل�شاريع النفط والغاز �أدى �إلى ارتفاع كبري يف �سجل
الطلبات للكابالت ال�صناعية يف يونيو 2012م مما كانت عليه يف �أي فرتة منذ مار�س 2008م .بد�أ هذا االرتفاع منذ عام 2011م.
ا�ستمر االرتفاع يف الطلب على الكابالت ال�صناعية ثابتا خالل عام 2012م .ارتفعت املبيعات مقارنة مع ال�سنة ال�سابقة من  471,4مليون ريال �سعودي �إلى
 637,2مليون ريال �سعودي بن�سبة زيادة قدرها  .%35,2وارتفع ا�ستخدام النحا�س يف ت�صنيع الكابالت ال�صناعية �أي�ضا بن�سبة  %5,0لنف�س الفرتة� .إن هذه الزيادة
ال�صغرية ن�سبيا يف ا�ستخدام النحا�س مقارنة باملبيعات �سببها تعديل �سيا�سة الت�سعري والرتكيز على الفوز بعقود ذات هام�ش ربح �أعلى.
بينما انخف�ضت مبيعات كابالت الطاقة بن�سبة  334( %48,8مليون ريال �سعودي) بني 2009م و2012م نتيجة للقرار اال�سرتاتيجي املتخذ بالرتكيز على مبيعات
الكابالت ال�صناعية ذات الربحية الأعلى ن�سبيا مع قبول عقود ذات ربحية �أعلى فقط لكابالت الطاقة .يرجع ال�سبب وراء قرار تقلي�ص ت�صنيع وبيع كابالت
الطاقة �إلى ارتفاع م�ستوى املناف�سة يف الأ�سعار الناجت عن زيادة االنتاج عن حاجة ال�سوق لهذا النوع.
يتم ت�صنيع كابالت الطاقة ب�شكل كبري بوا�سطة �شركة م�سك -الأردن و�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل وبالتايل مت تقلي�ص عمل هذه ال�شركات
ب�شكل كبري لت�صب ال�شركة تركيزها على منتجات الكابالت ال�صناعية� .ست�ستمر املجموعة بت�صنيع كابالت الطاقة نظر ًا الحتواء طلبات امل�شاريع على مزيج من
الكابالت ال�صناعية و كابالت الطاقة.
ولي�س لدى ال�شركة �أى عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى الأعمال �أو الو�ضع املايل.
 7 77 -77 -7تكلفة المبيعات
يلخ�ص اجلدول التايل تكلفة املبيعات لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :4-7تكلفة املبيعات
�آالف الرياالت
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

الكابالت ال�صناعية التكاليف
املبا�شرة

179.747

209.104

355.788

448.661

كابالت املبانى و الأجهزة
التكاليف املبا�شرة

9.204

13.951

14.552

16.392

كابالت الطاقة  -التكاليف
املبا�شرة

578.898

624.175

614.564

325.826

تكاليف مبا�شرة �أخرى

26.875

90.918

72.585

146.850

تكاليف داخل املجموعة

()8.296

()79.907

()70.607

()172.459

تكاليف ت�شغيلية

69.665

56.149

56.881

64.151

املجموع

856.093

914.390

1.043.763

829.421

امل�صدر :م�سك ،مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.
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ت�شمل تكاليف املبيعات على التكاليف املبا�شرة التي تعتمد ب�شكل كبري على حجم االنتاج ،واملرتبطة ب�شكل رئي�سي مبدخالت املواد الأولية مثل النحا�س والر�صا�ص
وال�صلب .ومن املمكن �أن تختلف هذه التكاليف ب�شكل كبري بناء على �أ�سعار ال�سوق لهذه املواد ،وخ�صو�صا �أ�سعار النحا�س والتي ميكن �أن تكون متقلبة .الفئة الأخرى
الهامة يف تكاليف املبيعات هي التكاليف غري املبا�شرة �أو تكاليف الت�شغيل.
تت�ضمن تكاليف املبيعات البالغة  856,1مليون ريال �سعودي يف عام 2009م خ�سائر الأدوات املالية امل�شتقة وب�شكل رئي�سي اخل�سائر الناجتة عن �أدوات التحوط
امل�ستخدمة من قبل ال�شركة �ضد التغريات ال�سلبية يف ا�سعارالنحا�س ,وبلغت هذه اخل�سائر 13,2مليون ريال �سعودي والتي مت �إعادة ت�صنيفها حتت اجمايل الربح
يف الأعوام 2010م و2011م و2012م .بالإ�ضافة �إلى ذلك  ،مت يف عام 2009م عك�س خم�ص�ص هبوط �أ�سعار النحا�س بقيمة  102,3مليون ريال �سعودي ،مما قلل
من تكاليف املبيعات .انخف�ضت �أ�سعار النحا�س من  26.460ريال �سعودي /طن مرتي يف �سبتمرب 2008م �إلى  11.006ريال �سعودي /طن مرتي يف دي�سمرب
2008م ب�سبب وجود كميات كبرية من النحا�س يف املخزون يف ذلك الوقت (دي�سمرب 2008م) ،مت تكوين خم�ص�ص مببلغ  102,3مليون ريال �سعودي .مت بيع هذا
املخزون يف عام 2009م وبالتايل مت االفراج عن املخ�ص�ص يف عام 2009م( .وللمزيد من التفا�صيل عن �سيا�سة التحوط انظر الفقرة  10-4-7من هذا الق�سم).
بعد تعديل خ�سائر التحوط وخم�ص�ص النحا�س ،ت�صبح ن�سبة تكاليف املبيعات �إلى املبيعات  %91,4يف عام 2009م .بقيت هذه الن�سبة م�ستقرة بن�سبة %88,8
و %91,6يف عام 2010م و2011م على التوايل.
يف عام 2012م حت�سنت الن�سبة �إلى  %83,7نتيجة لرتكيز املجموعة على الكابالت ال�صناعية ذات الهوام�ش الربحية الأعلى وب�سبب القرار اال�سرتاتيجي املتخذ
لقبول الطلبات ذات الهوام�ش الربحية املرتفعة لكابالت الطاقة.
ت�شمل تكاليف الت�شغيل ب�شكل �أ�سا�سي على تكاليف املوظفني واملرافق وكلفة الإ�صالح وال�صيانة .انخف�ضت هذه التكاليف من  69,7مليون ريال �سعودي يف عام
2009م �إلى  64,1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ب�سبب �إعادة ت�صنيف جزء من تكاليف الت�شغيل حتت �إجمايل الربح نتيجة النخفا�ض االنتاج يف �شركة م�سك-
الأردن و�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل.
 7 77 -77 -7إجمالي الربح المباشر ومجموع إجمالي الربح
يلخ�ص اجلدول التايل �إجمايل الربح املبا�شر وجمموع �إجمايل الربح لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول � :5-7إجمايل الربح املبا�شر وجمموع �إجمايل الربح
�آالف الرياالت
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

الكابالت ال�صناعية

140.061

101.478

115.612

188.496

كابالت املبانى و االجهزة

5.787

8.205

5.235

6.659

كابالت الطاقة

105.768

60.526

35.496

25.047

()3.839

5.109

�إجمايل الربح املبا�شر –
�أخرى

()4.122

800

�إجمايل الربح املبا�شر

247.494

171.009

152.504

225.311

تكاليف ت�شغيلية

()69.665

()56.149

()56.881

()64.151

177.829

114.860

95.623

161.160

جمموع �إجمايل الربح
امل�صدر  :م�سك .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

انخف�ض �إجمايل الربح املبا�شر بن�سبة  %38,4من  247,5مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  152,5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ،ب�سبب االنخفا�ض
يف مبيعات كابالت الطاقة مببلغ  70,3مليون ريال �سعودي (ن�سبة  )%66,4يف نف�س الفرتة .كما ذكر �سابقا ،مت تخفيف االنخفا�ض يف �إجمايل الربح ب�سبب عك�س
خم�ص�ص النحا�س يف عام 2009م ،مما قلل تكاليف املبيعات مببلغ 102,3مليون ريال �سعودي يف عام 2009م.
انخف�ض اجمايل الربح املبا�شر منتج الكابالت ال�صناعية مببلغ  24,4مليون ريال �سعودي (بن�سبة  )%17,5بني عامي 2009م و2011م� .أدى �سوء الأو�ضاع
االقت�صادية �إلى انخفا�ض الطلب يف ال�سوق ونتج عن ذلك انخفا�ض �أ�سعار البيع وبالتايل انخفا�ض �إجمايل الربح على الرغم من ارتفاع حجم منتجات الكابالت
ال�صناعية بن�سبة  %33,6يف نف�س الفرتة.
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على الرغم من انخفا�ض املبيعات بن�سبة  148,8( %13,1مليون ريال �سعودي) يف الفرتة من 2011م �إلى 2012م ،ازداد الربح االجمايل ب�شكل كبري بن�سبة %68,5
( 65,5مليون ريال �سعودي) �إلى  161,2مليون ريال �سعودي (2011م 95,6 :مليون ريال �سعودي) ،مت�أثرا بالنمو يف اجمايل ربح الكابالت ال�صناعية بينما بقي
ا�ستخدام النحا�س لنف�س املنتج كما هو �إلى حد كبري.
ارتفع ا�ستخدام النحا�س للكابالت ال�صناعية بن�سبة  239( %5,0طن مرتي) �إلى  4.979طن مرتي يف عام 2012م من  4.740طن مرتي يف عام 2011م ،بينما
منى الربح االجمايل املبا�شر للكابالت ال�صناعية بن�سبة  72,9( %63,0مليون ريال �سعودي) �إلى  188,5مليون ريال �سعودي يف عام 2012م من  115,6مليون
ريال �سعودي يف عام 2011م.
مت تخفيف النمو يف الربح االجمايل للكابالت ال�صناعية جزئيا بانخفا�ض اجمايل الربح املبا�شر كابالت الطاقة متا�شيا مع الأهداف اال�سرتاتيجية للمجموعة.
انخف�ض اجمايل الربح املبا�شر كابالت الطاقة بن�سبة  10,5( %29,4مليون ريال �سعودي) �إلى  25,0مليون ريال �سعودي يف عام 2012م من  33,5مليون ريال
�سعودي يف عام 2011م.
 7 77 -77 -7مصاريف البيع والتوزيع
يلخ�ص اجلدول التايل م�صاريف البيع والتوزيع لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :6-7م�صاريف البيع والتوزيع
�آالف الرياالت
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

رواتب املوظفني

11.023

11.750

12.112

14.207

دعاية وترويج

10.680

11.443

9.139

10.761

�شحن

6.934

7.464

5.152

6.037

�سفر

892

1.024

665

767

ايجار

694

633

595

536

خم�ص�ص ديون م�شكوك يف حت�صيلها

0

10.911

9.081

2.791

�أخرى

2.454

3.338

6.377

1.720

املجموع

32.677

46.563

43.121

36.819

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة ل�شركة م�سك لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و 2011م و 2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

ارتفع اجمايل م�صاريف البيع والتوزيع من  32,7مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى  46,6مليون ريال �سعودي يف عام 2010م مت�أثر ًا ب�شكل �أ�سا�سي بالزيادة
التي متت يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها بقيمة  10,9مليون ريال �سعودي .نتجت هذه الزيادة ب�شكل �أ�سا�سي عن املدينني غري امل�سددين يف �شركة
م�سك-الأردن.
بني عامي 2010م و2011م ،انخف�ضت م�صاريف البيع والتوزيع بقيمة  3,4مليون ريال �سعودي مت�أثرة ب�شكل �أ�سا�سي بتخفي�ض التكاليف نتيجة بدء ت�شغيل �شركة
م�سك-ر�أ�س اخليمة .فقد انخف�ضت تكاليف ال�شحن بحوايل  2,3مليون ريال �سعودي (بن�سبة � )%31إلى  5,2مليون ريال �سعودي يف عام 2011م عما كانت عليه
يف عام 2010م� ،إذ �أن ت�أ�سي�س �شركة م�سك-ر�أ�س اخليمة خلدمة ال�سوق الإماراتي ودول اخلليج بالإ�ضافة للمملكة ،ب�سبب قربها للأ�سواق امليدانية الهامة للنفط
والغاز يف �إمارة �أبوظبي و�إمكانية و�صولها ملوانئ �إمارة دبي� ،أدت �إلى تخفي�ض تكاليف ال�شحن لل�شركة ،حيث �أن هذه الأ�سواق كانت �سابقا تزود من من�ش�آت االنتاج
يف الريا�ض بتكاليف مرتفعة.
بني عامي 2011م و 2012م ،انخف�ضت نفقات البيع والتوزيع جمددا بقيمة  6,3مليون ريال �سعودي (2012م 36,8 :مليون ريال �سعودي2011 ،م 43,1 :مليون ريال
�سعودي) مت�أثرة ب�شكل كبري باالنخفا�ض يف النفقات الأخرى ( 4,7مليون ريال �سعودي) واالنخفا�ض يف خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها ( 6,3مليون ريال
�سعودي) وهذا ب�سبب �سيا�سة املجموعة املتبعة والتي �أدت �إلى زيادة يف جودة املدينون (وللمزيد من التفا�صيل عن �سيا�سة املجموعة املتبعة انظر الفقرة 3-6-7
من هذا الق�سم)� .إن هذا االنخفا�ض مت تخفيفه بزيادة قدرها ( 3,7مليون ريال �سعودي) يف رواتب املوظفني ونفقات الرتويج.
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ترتبط الدعاية والرتويج ب�شكل رئي�سي بالعمولة امل�ستحقة للوكالء اخلارجيني ملبيعات الكابالت يف اخلارج .ارتفعت هذه النفقات بن�سبة  %7,1بني عامي 2009م
و2010م مت�أثرة بارتفاع مبيعات الكابالت ال�صناعية ل�شركات الهند�سة والتوريد والبناء (�إي بي �سي) يف كوريا .يف عام 2012م ،ارتفعت العموالت امل�ستحقة
للوكالء متا�شيا مع مبيعات الكابالت ال�صناعية.
ازدادت تكاليف ال�شحن ب�شكل �أ�سا�سي بن�سبة  0,9( %17,2مليون ريال �سعودي) يف عام 2012م (2011م 5,2 :مليون ريال �سعودي) على الرغم من االنخفا�ض
يف املبيعات ب�سبب ارتفاع �أ�سعار �شركات ال�شحن .ترتبط تكاليف ال�شحن ب�شكل كبري بتكاليف النقل و�إي�صال املنتجات للعمالء يف اململكة العربية ال�سعودية �أو
خارجها .ال متتلك املجموعة حاليا �أ�سطوال خا�صا بها بل ت�ستخدم بدال من ذلك عدد من �شركات ال�شحن والتي تفر�ض ر�سوم ثابتة ملختلف الوجهات .ي�ؤمن موقع
�شركة م�سك -ر�أ�س اخليمة تقدمي اخلدمات لدولة الإمارات العربية املتحدة والأ�سواق املجاورة ب�سهولة �أكرب من الريا�ض.
يف عام 2012م ،انخف�ضت امل�صاريف الأخرى بقيمة  4,7مليون ريال �سعودي �إلى  1,7مليون ريال �سعودي (2011م 6,4 :مليون ريال �سعودي) حيث مت تقييد 4,6
مليون ريال �سعودي كدخل متمثل فى خم�ص�صات انتفى الغر�ض منها .كما ت�ضمنت امل�صاريف الأخرى البالغة  1,7مليون ريال �سعودي يف عام 2012م م�صاريف
املرافق واالت�صال واللوازم املكتبية العامة.
 7 77 -77 -7المصاريف العمومية واإلدارية
يلخ�ص اجلدول التايل امل�صاريف العمومية والإدارية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م.
اجلدول :7-7امل�صاريف العمومية والإدارية
�آالف الرياالت ال�سعودية
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012

رواتب املوظفني

17.916

17.361

24.731

28.845

�أتعاب ا�ست�شارية ومهنية

1.248

2.407

4.823

5.089

�سفر

1.374

1.638

2.006

798

ا�ستهالك

1.824

1.831

1.624

1.290

خدمات مرافق

429

602

1.274

949

�إ�صالح و�صيانة

971

671

1.052

1.063

�أخرى

3.625

3.231

3.822

5.688

املجموع

27.387

27.741

39.332

43.722

امل�صدر :قوائم �شركة م�سك املالية املوحدة املراجعة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و  2010و  2011و  .2012مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

بلغت امل�صاريف العمومية والإدارية قيمة  43,7مليون ريال �سعودي يف عام 2012م بينما كانت القيمة  27,4مليون ريال �سعودي يف عام 2009م .يعود هذا االرتفاع
�إلى الزيادة يف الرواتب وما يف حكمها بنحو  10,9مليون ريال �سعودي والزيادة يف الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية بـ  3,8مليون ريال �سعودي.
ت�شمل الرواتب وما يف حكمها التي ت�شكل ن�سبة  %66,0من �إجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية يف عام 2012م املكاف�آت التي ت�صرف �إلى موظفي الإدارة واملالية
وتكنولوجيا املعلومات.
يف عام 2012م ،ارتفعت تكاليف املوظفني مببلغ  4,1مليون ريال �سعودي عن  2011ب�سبب املكاف�آت .وكانت الزيادة البالغة  7,4مليون ريال �سعودي يف عام 2011م
متعلقة ب�شكل كبري بتعيني موظفني �سعوديني لاللتزام بقوانني ال�سعودة ،وب�سبب بدء �شركة م�سك-ر�أ�س اخليمة عملياتها لل�سنة الأولى كاملة باملقارنة مع فقط ثالثة
�أ�شهر من عام 2010م ،وقيام ال�شركة بتوظيف �أع�ضاء جدد يف الإدارة مع بقاء الأع�ضاء ال�سابقني لفرتة من الوقت.
ترتبط الأتعاب اال�ست�شارية واملهنية البالغة  5,1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م ب�شكل �أ�سا�سي بتنفيذ عدد من امل�شاريع اال�ست�شارية لتقييم �أو�ضاع ال�سوق
ومراجعة العمليات لتحديد �أوجه التطوير والر�سوم املهنية الأخرى.
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 7 77 -77 -7تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة
يلخ�ص اجلدول التايل تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�ستغلة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :8-7تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�ستغلة
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب

�آالف الرياالت
2009م

2010م

2011م

2012م

0

33.022

31.606

25.481

تكاليف الطاقة االنتاجية غري امل�ستغلة

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�شركة م�سك لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و  2010و  2011و .2012مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

بناء على اال�ستخدام التقديري ملن�ش�آت االنتاج ،مت �إعادة ت�صنيف احل�صة "غري امل�ستغلة" من تكاليف الإهالك والعمالة يف امل�صانع (امل�سجلة �ضمن كلفة
املبيعات) الى م�صاريف اخرى �ضمن م�صاريف �إدارية وعمومية .ومت ذلك لتو�ضيح قيمة الربح الإجمالى تبع ًا �إلى الربح الناجت عن الطاقة الإنتاجية الفعلية.
�أدت زيادة الإنتاج يف كل من �شركة م�سك-الأردن و�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �إلى تقلي�ص التكلفة الغري امل�ستخدمة �إلى  25,5مليون ريال
�سعودى فى عام 2012م.
 7 77 -77 -7اإلطفاء
يلخ�ص اجلدول التايل الإطفاء لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :9-7م�صاريف الإطفاء
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب

�آالف الرياالت

الإطفاء

2009م

2010م

2011م

2012م

1.496

1.830

1.995

1.600

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�شركة م�سك لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و  2010و  2011و .2012مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

ترتبط نفقات الإطفاء بالأ�صول غري امللمو�سة مبا يف ذلك التكاليف الإدارية اخلا�صة بقرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ور�سوم الرتخي�ص وحتديثات
الربامج االلكرتونية التي يتم �إطفاءها طوال فرتة ن�شاطها.
 7 77 -77 -7االنخفاض في قيمة الشهرة
يلخ�ص اجلدول التايل االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :10-7االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة
�آالف الرياالت ال�سعودية
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

م�سك-الأردن

20.000

77.000

59.695

-

م�صنع ال�شارقة للكابالت

-

-

10.870

-

املجموع

20.000

77.000

70.565

-

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�شركة م�سك لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و  2010و  2011و .2012مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

ترجع ال�شهرة �أ�سا�س ًا نتيجة قيام م�سك باال�ستحواذ على ح�صة يف �شركة م�سك الأردن من خالل �شراء �أ�سهمها املدرجة ب�سعر ال�سوق ال�سائد وقت ال�شراء ،حيث
قامت ال�شركة ب�شراء  %39,4من �شركة م�سك الأردن عام  2006مببلغ  116,9مليون ريال �سعودي وقامت ب�شراء ح�صه ا�ضافية بن�سبة  %15,1بقيمة  45,7مليون
ريال �سعودي مابني عامي 2007م الى 2009م .ويف عام 2009م قامت ال�شركة بالإ�ستحواذ على م�صنع ال�شارقة للكابالت بقيمة اجمالية قدرها  20,4مليون ريال
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�سعودي ،ما نتج عنه ت�سجيل ال�شهرة يف دفاتر ال�شركة والتي متثل الفرق بني هذا ال�سعر وح�صة ال�شركة يف القيمة العادلة ل�صايف �أ�صول امل�صنع .ووفق ًا للمعايري
املحا�سبية يف اململكة العربية ال�سعودية يجب مراجعة قيمة ال�شهرة �سنوي ًا لتحديد ما �إذا كان هنالك دليل على انخفا�ض قيمتها .وعلى ذلك قامت ال�شركة مبراجعة
قيمة ال�شهرة خالل الأعوام ال�سابقة ،ونتيجة النخفا�ض �أداء ال�شركة التابعة وامل�صنع �سجلت ال�شركة خ�سائر انخفا�ض يف قيمة ال�شهرة خالل ال�سنوات املا�ضية
حتى مت �شطب الر�صيد املتبقي يف عام 2011م.
 7 77 -77 -7أعباء مالية
ترتبط االعباء املالية ب�شكل كبري باقرتا�ضات ال�شركة كما ورد يف البند ( 1-7-7مناق�شة الإدارة وحتليلها للو�ضع املايل لل�شركة ونتائج عملياتها العمليات  -بنوك
دائنة وقرو�ض ق�صرية الأجل) .يلخ�ص اجلدول التايل االعباء املالية لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول � :11-7أعباء مالية
�آالف الرياالت
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

الأعباء املالية املرتتبة على القرو�ض
متو�سطة الأجل واملرابحة

38.490

31.298

33.521

35.342

الر�سوم البنكية

3.333

3.402

3.300

3.306

خطابات االعتماد

860

769

264

1.108

جاري مدين – البنك

76

43

91

310

�أخرى

868

340

1.552

1.282

املجموع

43.627

35.852

38.728

41.348

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�شركة م�سك لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و  2010و  2011و .2012مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

ت�شمل االعباء املالية ب�شكل �أ�سا�سي الفائدة على القرو�ض متو�سطة الأجل وت�سهيالت املرابحة .وهذا ميثل ن�سبة  %85,5من �إجمايل الأعباء املالية ب�شكل عام خالل
الأعوام 2009م و2010م و2011م و2012م .و�ساهمت �أي�ضا الر�سوم البنكية وخطابات االعتماد بهذا الر�صيد ب�شكل عام.
تت�أثر االعباء املالية مبعدالت الـ ("�سيبور") وحجم الدين لدى ال�شركة� .إن الهبوط البالغ  7,8مليون ريال �سعودي يف جمموع الأعباء املالية بني عامي 2009م
و2010م كان مت�أثرا بهبوط معدالت "�سيبور" من � %1,38إلى  %0,76يف عام 2011م .وتعود الزيادة البالغة  2,9مليون ريال �سعودي يف الأعباء املالية �إلى ارتفاع
ر�صيد القرو�ض من  780,1مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م �إلى  895,9مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2011م.
ارتفعت الأعباء املالية بن�سبة  1,8( %5,4مليون ريال �سعودي) �إلى  35,3مليون ريال �سعودي يف عام 2012م (2011م 33,5 :مليون ريال �سعودي) على الرغم من
االنخفا�ض يف �إجمايل الدين بن�سبة  33,8( %3,8مليون ريال �سعودي) �إلى مبلغ  862,1مليون ريال �سعودي يف عام 2012م (2011م 895,9 :مليون) .ويعود ذلك
ب�شكل كبري �إلى زيادة يف معدل �سعر الفائدة املفرو�ضة من قبل بنوك املجموعة ،والتي ازدادت من  %2,8يف عام 2011م �إلى  %3,1يف عام 2012م وذلك للزيادة
فى معدل ال�سيبور �إلى  %1,01عام 2012م .ازدادت م�صاريف خطابات االعتماد نتيجة للزيادة بن�سبة  %0,75يف ر�سوم خطابات االعتماد (2012م2011 ،%1 :م:
 )%0,25يف �شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية ،وزيادة ا�ستخدام الت�سهيالت البنكية يف �شركة م�سك -ر�أ�س اخليمة.
ترتبط الر�سوم البنكية بر�سوم التحويل من البنوك املرتبطة بدفعات املوردين (الر�سوم اخلا�صة بخطابات االعتماد وما �إلى ذلك) وال�ضمانات البنكية .وبقيت
على ا�سا�س �سنوي ثابت مببلغ يقدر  3,3مليون ريال �سعودي تقريب ًا.
 7 7 7 -77 -7الخسارة من األدوات المالية المشتقة
يلخ�ص اجلدول التايل اخل�سارة عن الأدوات املالية امل�شتقة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:

63

اجلدول  :12-7اخل�سارة عن الأدوات املالية امل�شتقة
�آالف الرياالت
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب

اخل�سارة من الأدوات املالية امل�شتقة

2009م

2010م

2011م

2012م

0

14.079

30.508

4.962

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�شركة م�سك لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و  2010و  2011و .2012مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

جل�أت الإدارة ال�ستخدام بع�ض ال�سيا�سات املالية للحد من تقلبات �أ�سعار النحا�س بغر�ض احلفاظ على م�ستوى الربحية للمجموعة.
فى حالة الكابالت ال�صناعية ،بعد االتفاق على تكلفة امل�شروع مع العميل والتى يتم احت�سابها بواقع القيمة ال�سائدة لأ�سعار النحا�س فى تاريخ التعاقد ،تقوم ال�شركة
فى نف�س يوم التعاقد ب�شراء الكمية املطلوبة من النحا�س الالزمة للوفاء ب�إلتزاماتها� ،سيا�سة "ال�شراء املتتابع" للنحا�س للطلبات امل�ؤكدة .وبذلك اليوجد �أى ت�أثري
يف تقلبات الأ�سعار على ربحية امل�شروع.
�أما فى حالة كابالت الطاقة ،يكون �إنتاج املجموعة من هذا النوع م�صنع للتخزين (�أي لي�س لطلبات العمالء امل�ؤكدة) .ولهذا ف�إن خماطر ال�شركة الناجمة عن
تقلبات �أ�سعار النحا�س تكون عالية ،مما ي�ؤثر �سلبي ًا على ربحية املجموعة .وبناء على ذلك جل�أت ال�شركة لتوقيع عقود �آجلة للحد من هذه املخاطر ،وكانت اخل�سائر
من الأدوات املالية امل�شتقة  13.192مليون ريال �سعودي يف عام 2009م ولكنها �سجلت �ضمن تكلفة املبيعات .فى عامى 2010م و2011م ،وعلى الرغم من �أن
املجموعة قامت بالتعاقد مع متخ�ص�صني لإدارة عمليات التحوط �إال �أن النتائج كانت �سلبية .و يرجع ذلك لعدة �أ�سباب منها التقلبات فى �أ�سعار النحا�س وعدم
جتان�س عمليات التحوط مع احتياجات املجموعة من النحا�س ،مما نتج عنه خ�سائر حتوط بلغت  14مليون ريال �سعودى و 30,5مليون ريال �سعودي عن عامى
2010م و2011م على التوالى .ولذلك ،قررت الإدارة يف عام 2012م عدم اال�ستمرار بالتحوط لت�أمني �أ�سعار النحا�س واللجوء الى نف�س ال�سيا�سة البيعية فى ت�صنيع
الكابالت ال�صناعية.
خسائر  /أرباح غير محققة من استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة

اجلدول  :13-7خ�سائر � /أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة
�آالف الرياالت ال�سعودية
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب

(خ�سائر) � /أرباح غري حمققة من
ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة

2009م

2010م

2011م

2012م

()1.181

917

()1.005

()1.284

ترتبط اخل�سائر/الأرباح غري املحققة من ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة بالزيادة/النق�صان يف قيمة �أ�سهم "بنك املال" (بنك مدرجة �أ�سهمه يف �سوق
الأ�سهم الأردين) اململوكة من قبل �شركة م�سك -الأردن .وملزيد من املعلومات راجع الفقرة  2-6-7من هذا الق�سم.
 7 7 7 -77 -7الزكاة والضريبة
اجلدول  :14-7الزكاة وال�ضريبة
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب

�آالف الرياالت

2011م

2012م

2009م

2010م

()2.000

الزكاة (م�سك -اململكة العربية
ال�سعودية)

1.760

7.200

()3.897

�ضريبة م�سك -الأردن

12.484

1.703

0

546

جمموع الزكاة وال�ضريبة (/امل�سرتدة)

14.244

8.903

()3.897

()1.454

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�شركة م�سك لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب  2009و  2010و  2011و .2012مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.
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تخ�ضع �شركة م�سك (كونها �شركة �سعودية م�ساهمة) للزكاة بن�سبة  %2,5من الوعاء الزكوي مبا يتوافق مع قوانني الزكاة .مت حتديد خم�ص�ص يبلغ  1,8مليون
ريال �سعودي للفرتة املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ،ومبلغ  7,2مليون ريال �سعودي لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2010م ومبلغ  7,0مليون ريال �سعودي يف عام
2011م� ،إال �أن قيام ال�شركة بعك�س املخ�ص�ص الإ�ضايف اخلا�ص بعامي 2006و 2007م مببلغ 10,9مليون ريال �سعودي بعد ا�ستالمها الربوط الزكوية النهائية نتج
عنه زكاة م�سرتدة بال�صايف مببلغ  3,9مليون ريال �سعودي .يف عام 2012م ،مت حتديد خم�ص�ص زكاة يبلغ  4مليون ريال �سعودي لكن ال�شركة قامت �أي�ض ًا بعك�س
خم�ص�ص الزكاة الإ�ضايف اخلا�ص بالأعوام التي تلي 2007م مببلغ  6مليون ريال �سعودي م�ستخدمة �أ�س�س مماثلة لتلك التي اعتمدتها م�صلحة الزكاة يف �إنهاء
الربوط الزكوية لعامي  2006و 2007م مما نتج عنه زكاة م�سرتدة بال�صايف مببلغ  2مليون ريال �سعودي.
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اجلدول:15-7قائمة الدخل ل�شركة م�سك اململكة العربية ال�سعودية
�آالف الرياالت
ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

529.348

584.297

631.004

763.529

تكلفة املبيعات

()391.144

()486.396

()547.523

()624.336

�إجمايل الربح

138.204

97.901

83.481

139.193

بيع وتوزيع

()24.382

()28.099

()23.923

()30.442

عمومية و�إدارية

()8.501

()14.331

()25.161

()31.385

�إطفاء

()725

()958

()1.082

()1.128

الداخل من العمليات

104.596

54.513

33.315

76.238

االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة

()20.000

()77.000

()70.565

خ�سارة عن �أدوات مالية م�شتقة

-

-

()13.685

()4.791

اعباء مالية

()15.383

()11.237

()13.986

()18.169

دخل �آخر

1.278

2.238

1.906

598

الربح (اخل�سارة) قبل الزكاة وال�ضريبة ل�شركة م�سك امل�ستقلة

70.491

()31.486

()63.015

53.876

الزكاة وال�ضريبة م�سرتدة ( /خم�ص�ص)

()1.759

()7.200

3.897

2.000

�صايف الربح (اخل�سائر) ل�شركة م�سك امل�ستقلة

68.732

()38.686

()59.118

55.876

ح�صة ال�شركة من �صايف خ�سارة �شركات التابعة

()17.424

()56.262

()61.018

()24.775

�صايف الربح (اخل�سائر)

51.308

()94.948

()120.136

31.101

املبيعات

-

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف

حت�سنت الأو�ضاع يف ال�سوق يف عام 2011م و2012م نتيجة عودة الطلب من العمالء مل�شاريع النفط والغاز ،مما �أدى �إلى ارتفاع كبري يف �سجل الطلبات على
الكابالت ال�صناعية يف 2012م.
هذا بالإ�ضافة الى قرار جمل�س االدارة بخف�ض حجم الأعمال من عمليات كابالت الطاقة والرتكيز فقط على املنتجات ذات الربحية العاليه.
ولي�س لدى ال�شركة �أى عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى الأعمال �أو الو�ضع املايل.
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اجلدول:16-7قائمة الدخل ل�شركة م�سك االردن
�آالف الرياالت*

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

املبيعات

429.275

376.659

315.660

193.432

تكلفة املبيعات

()383.353

()346.435

()308.717

()176.403

�إجمايل الربح

45.922

30.224

6.943

17.029

تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�ستغلة

-

()20.263

()18.289

()14.493

بيع وتوزيع

()5.770

()7.349

()3.490

()3.113

عمومية و�إدارية

()7.879

()6.610

()3.959

()3.647

اعباء مالية

()25.359

()20.075

()15.406

()15.149

(خ�سائر) � /أرباح غري حمققة من ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض
املتاجرة

()1.181

917

()1.005

()1.284

ح�صة ال�شركة من خ�سائر �شركة �شقيقة

-

()5.497

()6.875

()4.955

انخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية املتوفرة للبيع

()3.509

خ�سارة عن �أدوات مالية م�شتقة

-

-

-

-

()14.593

()11.346

-

خم�ص�ص ذمم م�شكوك يف حت�صيلها

()2.010

()7.995

()7.995

-

خم�ص�ص ب�ضاعة بطيئة احلركة

-

()2.639

()2.665

م�صروف فرق �أ�سعار طلبيات

-

()5.298

-

()7.536
-

م�صاريف �أخرى

()896

()365

()577

()376

اخل�سارة قبل الزكاة وال�ضريبة

()682

()59.543

()64.664

()33.524

�ضريبة الدخل

()12.484

()1.703

�صايف اخل�سائر

()13.166

()61.246

()64.664

()546
()34.070

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من دينار �أردين �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1دينار �أردين =  5,33ريال �سعودي

�شهدت مبيعات ال�شركه انخفا�ض ًا ملحوظ ًا يف عام 2012م ،حيث جاءت قرارات جمل�س االداره بخف�ض حجم الأعمال من عمليات كابالت الطاقة والرتكيز فقط
على املنتجات ذات الربحية العالية ،وذلك للحد من اخل�سائر املتتالية يف الفرته 2009م �إلى 2012م.
ولي�س لدى ال�شركة �أى عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى الأعمال �أو الو�ضع املايل.
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اجلدول:17-7قائمة الدخل ل�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل
�آالف الرياالت*

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

66.321

125.896

168.118

29.427

تكلفة املبيعات

()76.312

()127.088

()173.299

()34.660

�إجمايل اخل�سارة

()9.991

()1.192

()5.181

()5.233

تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�ستغلة

-

()12.759

()7.621

()4.701

بيع وتوزيع

()2.087

()2.182

()4.245

()515

عمومية و�إدارية

()3.735

()2.258

()3.791

()2.805

خم�ص�ص �إلتزامات حمتملة

-

-

-

()3.091

املبيعات

�إطفاء

()772

()872

()913

()472

�إنخفا�ض يف قيمة املخزون

-

()2.665

-

-

اعباء مالية

()2.719

()3.558

()4.656

()4.048

التغري يف القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية

218

()218

-

-

دخل �آخر

635

-

-

-

�صايف اخل�سائر

()18.451

()26.407

()25.704

()20.865

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من دينار �أردين �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1دينار �أردين =  5,33ريال �سعودي

على الرغم من تقلي�ص حجم ال�شركة ،ف�إن �إجمايل اخل�سائر ظلت ثابتة على  5مليون ريال �سعودي يف عام  2012ب�سبب �إنخفا�ض يف ربحية العقود املوقعة وب�سبب
ت�صنيف امل�صاريف بني تكلفة املبيعات وتكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�ستغلة.
ولي�س لدى ال�شركة �أى عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى الأعمال �أو الو�ضع املايل.
اجلدول:18-7قائمة الدخل ل�شركة م�سك ر�أ�س اخليمة
�آالف الرياالت*

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

املبيعات

234

9.259

84.051

165.963

تكلفة املبيعات

()247

()10.482

()76.846

()147.602

�إجمايل الربح

()13

()1.223

7.205

18.361

بيع وعمومية و�إدارية

()1.333

()2.968

()10.431

()10.270

دخل �آخر

94

386

1.888

4.956

اعباء مالية

-

-

()183

()454

فائدة على قر�ض من جهة ذات عالقة

-

()855

()3.722

()3.504

�صايف الربح (اخل�سائر)

()1.252

()4.660

()5.243

9.089

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من درهم �إماراتي �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1درهم �إماراتي =  1,02ريال �سعودي
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حت�سنت املبيعات يف عام 2011م بعد فتح �أ�سواق يف العراق وايران� ،إال �أن الزيادة يف املبيعات يف عام 2012م جائت نتيجة قرارات جمل�س االداره بالرتكيز على
انتاج الكابالت ال�صناعية التى تتمتع بهام�ش ربحية عالية.
ولي�س لدى ال�شركة �أى عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى الأعمال �أو الو�ضع املايل.
اجلدول:19-7قائمة الدخل ل�شركة ال�شارقة للكابالت
�آالف الرياالت*

ال�سنة املالية املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

17.038

15.972

9.601

-

تكلفة املبيعات

()13.438

()15.707

()9.238

-

�إجمايل الربح

3.600

265

363

-

املبيعات

بيع وعمومية و�إدارية

()4.519

()3.751

()2.926

-

�أخرى

()166

146

17

-

فائدة على قر�ض من �شريك

721

()125

()94

-

()3.465

()2.640

-

()364

�صايف اخل�سائر

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من درهم �إماراتي �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1درهم �إماراتي =  1,02ريال �سعودي

تعد �شركة ال�شارقة املنتج الرئي�سى لكابالت الطاقة .ويف عام 2012م جائت قرارات جمل�س االداره بخف�ض حجم الأعمال من عمليات كابالت الطاقة والرتكيز
فقط على املنتجات ذات الربحية العالية .جاء ذلك القرار للحد من اخل�سائر املتتالية يف الفرتة 2009م الى 2012م.
وفى عام 2012م مت حتويل �أ�صول ال�شركة الى �شركة م�سك-ر�أ�س اخليمة .هذا ومل ت�صدر ال�شركة �أى قوائم مالية عن تلك الفرتة.
ولي�س لدى ال�شركة �أى عوامل مو�سمية �أو دورات اقت�صادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى الأعمال �أو الو�ضع املايل.
 7 77 -7المركز المالي والسيولة وبنود أخرى
يلخ�ص اجلدول التايل قائمة املركز املايل لل�شركة كما يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و 2012م:
اجلدول  :20-7املركز املايل
�آالف الرياالت
كما يف تاريخ  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

املوجودات املتداولة

924.035

687.283

733.666

705.899

املوجودات غري املتداولة

785.924

730.004

648.633

648.352

�إجمايل املوجودات

1.709.959

1.417.287

1.382.299

1.354.251

املطلوبات املتداولة

892.657

852.364

854.761

590.395

املطلوبات غري املتداولة

182.165

128.444

248.624

468.356

�إجمايل املطلوبات

1.074.822

980.808

1.103.385

1.058.751

حقوق امل�ساهمني

504.305

367.173

242.507

281.541

حقوق الأقلية

130.832

69.306

36.407

13.959

�إجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

1.709.959

1.417.287

1.382.299

1.354.251

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

القوائم املالية املبينة ل�سنة  2010هي وفقا للأرقام املقارنة الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�سنة .2011
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 7 77 -7الموجودات المتداولة
يلخ�ص اجلدول التايل املوجودات املتداولة لل�شركة يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :21-7املوجودات املتداولة
�آالف الرياالت
كما يف تاريخ  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

�أر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق

34.818

39.702

29.352

63.843

ا�ستثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة

7.678

8.595

7.590

6.307

مدينون

411.069

310.707

346.819

343.759

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات
�أخرى

33.160

27.975

44.247

24.527

خمزون

437.310

300.304

305.658

267.463

�إجمايل املوجودات املتداولة

924.035

687.283

733.666

705.899

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

تقلب �إجمايل املوجودات املتداولة طوال الفرتة التاريخية .انخف�ضت املوجودات املتداولة من  924,0مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م �إلى  687,3مليون
ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2010م ب�سبب انخفا�ض املدينون واملخزون بقيمة  100,4مليون ريال �سعودي و 137,0مليون ريال �سعودي على التوايل .يعود �سبب
هذا االنخفا�ض �إلى قرار الإدارة بتخفي�ض متطلبات ر�أ�س املال العامل .بينما يعود �سبب الزيادة التي ح�صلت يف عام 2011م بقيمة  46,4مليون ريال �سعودي �إلى
الزيادة يف ح�ساب املدينون وامل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى بقيمة  36,1مليون ريال �سعودي و 16,3مليون ريال �سعودي على التوايل.
كما يف دي�سمرب 2012م ،انخف�ضت املوجودات املتداولة بقيمة  27,8مليون ريال �سعودي (بن�سبة � )%3,8إلى  705,9مليون ريال �سعودي (2011م 733,7 :مليون
ريال �سعودي) ،ب�سبب االنخفا�ض يف املخزون ( 38,2مليون ريال �سعودي) وامل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى ( 19,7مليون ريال �سعودي) .ومت
التعوي�ض عن هذا ب�شكل جزئي يف ر�صيد النقدية يف ال�صندوق ولدى البنوك .و�سيتم مناق�شة التغريات ال�سنوية يف النقدية فيما يلي.
 7 77 -77 -7أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
ر�صيد النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك البالغ  63,8مليون ريال �سعودي كما يف دي�سمرب 2012م ي�شمل �أر�صدة لدى البنوك مببلغ  63,6مليون ريال �سعودي ونقد
يف ال�صندوق مببلغ  0,2مليون ريال �سعودي .يت�ضمن ر�صيد النقدية يف عام 2011م على نقدية مقيدة قدرها  3,3مليون ريال �سعودي تتعلق بدعوى ق�ضائية مقامة
من �أحد املوردين �ضد �شركة م�سك -ر�أ�س اخليمة وذلك ل�سداد ر�صيد م�ستحق.
 7 77 -77 -7استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة
تتعلق اال�ستثمارات ب�أ�سهم "بنك املال" البالغة  1,7مليون �سهم (بنك مدرجة �أ�سهمه يف �سوق الأ�سهم الأردين) واململوكة من قبل �شركة م�سك-الأردن قبل �أن
ت�ستحوذ املجموعة على �شركة م�سك  -الأردن .مت ت�صنيف  0,6مليون من هذه الأ�سهم كا�ستثمارات متاحة للبيع ومليون �سهم ك�أ�سهم مقتناه لأغرا�ض املتاجرة.
كما يف دي�سمرب 2012م ،خ�سرت الأ�سهم املتاحة للبيع ن�سبة  %60,9تقريبا ( 5,8مليون ريال �سعودي) من �سعر ال�شراء وخ�سرت الأ�سهم املحتفظ بها للمتاجرة
ن�سبة  2,8( %31,0مليون ريال �سعودي) من �سعر ال�شراء اخلا�ص بها.
 7 77 -77 -7حساب المدينون
االنخفا�ض الذي حدث يف ح�ساب املدينون �إلى  310,7مليون ريال �سعودي يف نهاية 2010م كان ب�سبب القرار اال�سرتاتيجي الذي اتخذته ال�شركة لنقل مبيعاتها
بعيدا عن جتار اجلملة والتوجه نحو متعاقدي الباطن حيث ي�ستغرق جتار اجلملة وقتا �أطول للت�سديد .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت اتخاذ قرار لتقليل فرتات االقرا�ض
املمنوحة لبع�ض العمالء من  90يوم �إلى  60يوم وذلك لزيادة �سرعة التح�صيل .كما جمدت �شركة م�سك املبيعات لبع�ض العمالء بطيئي الدفع حتى حت�صيل املبالغ.
الزيادة يف ح�ساب املدينون �إلى  346,8مليون ريال �سعودي يف نهاية 2011م كان ب�سبب العدول عن قرار تقليل فرتات االقرا�ض لبع�ض العمالء يف ال�سنة املالية
2010م بهدف احلفاظ على العالقات معهم .وا�ستمرت هذه ال�سيا�سة التى مت العمل بها فى عام 2011م قائمه فى عام 2012م.
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 7 77 -77 -7المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى
ت�شمل امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى املبالغ املدفوعة م�سبقا للموردين والودائع وااليجار وال�صيانة واال�شرتاكات والت�أمني املدفوع م�سبقا
وم�صاريف اخرى مدفوعة مقدما.
االنخفا�ض يف امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى �إلى  28مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2010م يعود �إلى االنخفا�ض يف الودائع والتي متثل �إيداع
نقدي لدى الو�سيط ك�ضمان للخ�سائر التي قد تن�ش�أ عن امتالك عقد �آجل بخ�صو�ص تقلبات �أ�سعار النحا�س .يطلب من ال�شركة زيادة الودائع �إذا ما تغريت �أ�سعار
النحا�س �سلبيا ب�شكل كبري مما ينتج عنه خ�سائر غري حمققة.
ارتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى لت�صل  44,2مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2011م ب�شكل كبري ب�سبب زيادة يف الدفعات امل�سبقة
للموردين لبناء م�صنع البوليفينيل كلورايد ول�شراء النحا�س و�شراء �آلتني وزيادة يف الودائع نتيجة التحوط ال�سلبي.
االنخفا�ض يف امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى �إلى  24,5مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م (2011م 44,2 :مليون ريال �سعودي) يعود ب�شكل
�أ�سا�سي �إلى انخفا�ض الودائع التي نتجت عن قرار وقف التحوط للت�أمني �ضد التغريات يف �أ�سعار النحا�س .مت تكوين خم�ص�ص مببلغ  3,1مليون ريال �سعودي يف
عام 2012م متعلق مبطالبة مقدمة من قبل �شركة م�سك للجهد العايل واملتو�سط �إلى �شركة ت�أمني حيث مل يتم دفعه ملدة تتجاوز الثالث �سنوات.
 7 77 -77 -7المخزون
يت�ألف املخزون من الب�ضائع اجلاهزة واملواد الأولية ومواد التعبئة وقطع الغيار واملخزون قيد الت�صنيع والب�ضاعة يف الطريق ،ناق�ص خم�ص�ص للمواد بطيئة
احلركة.
انخف�ض املخزون طوال الفرتة التاريخية من  437,3مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م �إلى  305,7مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م ب�سبب التايل:
 اتخاذ القرار اال�سرتاتيجي املتمثل بتقليل م�ستويات املخزون لتقليل التعر�ض لتقلبات �أ�سعار النحا�س على وجه التحديد ،يف �ضوء انخفا�ض الأ�سعار يف
عام 2008م حيث �شهدت ال�شركة حينها خم�ص�صا يبلغ  102,3مليون ريال �سعودي حيث هبطت �أ�سعار النحا�س من  26.460ريال �سعودي للطن يف
�سبتمرب 2008م �إلى  11.006ريال �سعودي للطن يف نهاية ال�سنة .يف عام 2009م ،عك�ست ال�شركة املخ�ص�ص البالغ  102,3مليون ريال �سعودي ب�سبب
عودة �أ�سعار النحا�س ملعدالتها الطبيعية التي بلغت  33.094ريال �سعودي للطن يف عام 2009م.
 كثفت ال�شركة تركيزها على �إدارة ر�أ�س املال العامل.
انخف�ضت م�ستويات املخزون بقيمة  38,2مليون ريال �سعودي من  305,7مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  267,5مليون ريال �سعودي يف عام 2012م� .أدى
تقليل حجم العمليات يف الأردن �إلى انخفا�ض بقيمة  66,3مليون ريال �سعودي يف املخزون ،هذا االنخفا�ض مت تعوي�ضه جزئيا بزيادة يف خمزون املواد الأولية يف
�شركة م�سك-ال�سعودية و�شركة م�سك-ر�أ�س اخليمة .ويعود هذا االرتفاع �إلى �شراء مواد �أولية مل�صنع البوليفينيل كلورايد ( 13,7مليون ريال �سعودي) وزيادة يف
�أن�شطة �شركة م�سك-ر�أ�س اخليمة ( 11,0مليون ريال �سعودي).
 7 77 -7الموجودات غير المتداولة
يلخ�ص اجلدول التايل املوجودات غري املتداولة لل�شركة يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و 2012م.
اجلدول  :22-7املوجودات غري املتداولة
�آالف الرياالت
كما يف تاريخ  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

ا�ستثمارات متاحة للبيع

4.508

5.050

4.460

3.706

اال�ستثمار يف �شركة زميلة

21.273

21.273

10.613

10.613

ممتلكات و�آالت ومعدات

579.205

607.686

603.173

594.118

موجودات غري ملمو�سة

152.864

74.714

3.684

2.522

موجودات غري متداولة �أخرى

28.074

21.281

26.703

37.394

�إجمايل الأ�صول غري املتداولة

785.924

730.004

648.633

648.353

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

 7 77 -77 -7استثمارات متاحة للبيع
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تتعلق اال�ستثمارات ب�أ�سهم "بنك املال" البالغة  1,7مليون �سهم (بنك مدرجة �أ�سهمه يف �سوق الأ�سهم الأردين) واململوكة من قبل �شركة م�سك-الأردن قبل �أن
ت�ستحوذ املجموعة على �شركة م�سك  -الأردن .مت ت�صنيف  0,6مليون من هذه الأ�سهم كا�ستثمارات متاحة للبيع ومليون �سهم ك�أ�سهم مقتناه لأغرا�ض املتاجرة.
كما يف دي�سمرب 2012م ،خ�سرت الأ�سهم املتاحة للبيع ن�سبة  %60,9تقريبا ( 5,8مليون ريال �سعودي) من �سعر ال�شراء وخ�سرت الأ�سهم املحتفظ بها للمتاجرة
ن�سبة  2,8( %31,0مليون ريال �سعودي) من �سعر ال�شراء اخلا�ص بها.
 7 77 -77 -7االستثمار في شركة زميلة
يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م بلغ اال�ستثمار يف �شركة زميلة  21,3مليون ريال �سعودي ممثال  %20من ح�ص�ص �شركة جوبا لال�ستثمار والتطوير ("جوبا") يف
الأردن .يرجع االنخفا�ض يف هذا الر�صيد �إلى 10,6مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2011م �إلى تبادل  %50من ح�ص�صها يف �شركة جوبا مبقدار  10,7مليون ريال
�سعودي مقابل طابقني يف البناية اجلديدة املن�ش�أة بوا�سطة �شركة جوبا والتي �ست�ستخدم كمكاتب ل�شركة م�سك -الأردن .وعليه ،مت نقل املبلغ للمباين حتت بند
ممتكالت و�آالت ومعدات.
 7 77 -77 -7ممتلكات وآالت ومعدات
يلخ�ص اجلدول التايل ممتلكات و�آالت ومعدات ال�شركة يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف 2012م:
اجلدول  :23-7ممتلكات و�آالت ومعدات
املباين

الآالت واملعدات

الأثاث والرتكيبات
واملعدات املكتبية

املركبات

�أعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

الإجمايل

�آالف الرياالت

الأرا�ضي

�صايف القيمة الدفرتية
دي�سمرب 2008م

35.715

52.110

156.594

6.343

7.927

193.635

452.324

الإ�ضافات

3.354

73.833

141.840

4.598

533

()62.877

161.281

اال�ستبعادات

-

-

()31

()2

()168

-

()201

الإهالك

-

()5.128

()24.614

()2.293

()2.164

-

()34.199

�صايف القيمة الدفرتية
دي�سمرب 2009م

39.069

120.815

273.789

8.646

6.128

130.758

579.205

الإ�ضافات

67

54.249

125.871

946

2.190

()112.088

71.235

اال�ستبعادات

-

-

-

()3

()7

-

()10

الإهالك

-

()8.555

()29.851

()2.205

()2.134

-

()42.745

�صايف القيمة الدفرتية
دي�سمرب 2010م

39.136

166.509

369.809

7.384

6.177

18.670

607.686

الإ�ضافات

-

1.988

12.520

1.769

123

19.315

35.715

التحويالت

-

10.660

-

-

-

10.660

()37

()1.756

-

()49.131

اال�ستبعادات

-

-

()1.676

-

()43

الإهالك

-

()10.355

()34.472

()2.140

()2.164

�صايف القيمة الدفرتية
دي�سمرب 2011م

39.136

168.803

346.180

7.014

4.092

37.948

603.173

الإ�ضافات

6.283

328

840

677

214

26.840

35.182

التحويالت

-

17.050

33.228

209

-

()50.488

()0
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�آالف الرياالت

الأرا�ضي

املباين

الآالت واملعدات

الأثاث والرتكيبات
واملعدات املكتبية

املركبات

�أعمال ر�أ�سمالية
حتت التنفيذ

الإجمايل

اال�ستبعادات

-

-

-

-

-

-

-

الإهالك

-

()11.014

()29.525

()2.112

()1.587

-

()44.237

�صايف القيمة الدفرتية
دي�سمرب 2012م

45.419

175.167

350.724

5.789

2.719

14.300

594.118

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

تُ�سجل املمتلكات والآالت واملعدات وفق التكلفة وتهلك على �أ�سا�س ثابت خالل فرتة احلياة املقدرة لها.
ت�شمل الأرا�ضي البالغة قيمتها  45,4مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م �أر�ض مت اال�ستحواذ عليها مقابل  26,0مليون ريال �سعودي بهدف بناء املقر الرئي�سي
لل�شركة .يف عام 2012م� ،أكملت املجموعة ا�ستحواذها على �أر�ض خمزن بقيمة  6,3مليون ريال �سعودي تقع يف املدينة ال�صناعية  .2وبد�أت املجموعة باحل�صول
على هذه الأر�ض يف عام 2007م ومت ت�سجيل املبلغ املدفوع �سابقا وقدره  5,5مليون ريال �سعودي كـ "دفعات م�سبقة ل�شراء العقار".
مت بناء املن�ش�آت ال�صناعية اخلا�صة بال�شركات الأردنية (�شركة م�سك-الأردن و�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل) على �أر�ض تعود ملكيتها �إلى
ال�شركة ،بينما مت بناء املن�ش�آت ال�صناعية ل�شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية ور�أ�س اخليمة على �أر�ض م�ست�أجرة من احلكومات املعنية يف كل من اململكة
العربية ال�سعودية والإمارات العربية املتحدة.
ترتبط �إ�ضافات املباين البالغة  73,8مليون ريال �سعودي و�إ�ضافات الآالت واملعدات البالغة قيمتها  141,8مليون ريال �سعودي يف عام 2009م ب�شكل كبري بتو�سعات
�شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية مل�صنعها وخمزنها واملعدات الآلية بهدف زيادة قدرتها االنتاجية .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت تو�سعة م�صنع �شركة م�سك
لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أي�ضا بهدف زيادة قدرتها االنتاجية.
ترتبط �إ�ضافات املباين البالغة  54,2مليون ريال �سعودي و�إ�ضافات الآالت واملعدات البالغة قيمتها  125,9مليون ريال �سعودي يف عام 2010م ب�شكل كبري بت�أ�سي�س
م�صنع ر�أ�س اخليمة .وترتبط �إ�ضافات املباين و�إ�ضافات الآالت واملعدات يف عام 2011م ل�شراء �أالت لأنتاج الكابالت املتخ�ص�صة .يف عام 2012م ،مت حتويل �أ�صول
مببلغ وقدره  50,5مليون ريال �سعودي من الأعمال الر�أ�سمالية قيد التنفيذ �إلى املباين والآالت واملعدات املتعلقة مب�صنع البولينيفيل كلورايد والذي بد�أ ت�شغيله يف
مايو 2012م.
وترتبط �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ بر�سملة امل�صاريف الر�أ�سمالية املتعلقة بامل�صانع اجلديدة والآالت قبل االنتهاء من بنائها وجتميعها .وبعد االنتهاء منها،
حتول هذه امل�صاريف �إلى البند املعني يف املمتلكات والآالت واملعدات .الإ�ضافات البالغ قدرها  26,8مليون ريال �سعودي يف �أعمال ر�أ�سمالية حتت التنفيذ يف عام
2012م تتعلق ب�شكل كبري مببنى ومبعدات و�آالت �إ�ضافية مل�صنع البوليفينيل كلورايد.
 7 77 -77 -7موجودات غير ملموسة
يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م ،ا�شتملت املوجودات غري امللمو�سة ب�شكل �أ�سا�سي على ال�شهرة وامل�صاريف الإدارية املتعلقة بقرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي ور�سوم الرتخي�ص وحتديثات الربامج االلكرتونية .ترتبط ال�شهرة البالغة قيمتها  148مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2009م باال�ستحواذ على
�شركة م�سك -الأردن ( 136,7مليون ريال �سعودي) وم�صنع كابالت ال�شارقة ( 10,9مليون ريال �سعودي) .يعود �سبب الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�سة
من  152,9مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م �إلى  3,7مليون ريال �سعودي كما يف نهاية 2011م ب�شكل �أ�سا�سي �إلى الأداء التجاري ال�سلبي لهذه ال�شركات
والذي �أدى �إلى �شطب كامل قيمة ال�شهرة املتعلقة بهذه ال�شركات.
 7 77 -77 -7موجودات غير متداولة أخرى
ت�ضم موجودات غري متداولة �أخرى الذمم املدينة امل�ستبقاة (املمثلة باملبالغ املحجوزة مع عمالء ال�شركة �أثناء فرتة �ضمان املنتجات) والدفعات امل�سبقة ل�شراء
املمتلكات والآالت واملعدات واملوجودات ال�ضريبية امل�ؤجلة.
يف عام 2012م ،ارتفعت املوجودات غري املتداولة الأخرى بقيمة  10,7مليون ريال �سعودي (2012م 37,4 :مليون ريال �سعودي2011 ،م 26,7 :مليون ريال �سعودي)
ب�سبب الزيادة يف الذمم املدينة امل�ستبقاة بقيمة  15,4مليون ريال �سعودي .مت التعوي�ض عن هذا االرتفاع جزئيا بانخفا�ض قيمته  5,5مليون ريال �سعودي يف
الدفعات امل�سبقة ل�شراء العقار (�أنظر الفقرة .)2-7-7
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 7 77 -7المطلوبات المتداولة
يلخ�ص اجلدول التايل املطلوبات املتداولة لل�شركة يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م ويف 2012م:
اجلدول  :24-7املطلوبات املتداولة
�آالف رياالت
كما يف تاريخ  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

قرو�ض بنكية وقرو�ض لأجل

610.852

697.901

665.822

411.620

دائنون و�أوراق دفع

207.331

77.663

128.494

108.878

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات �أخرى

74.474

76.800

60.445

69.897

�إجمايل املطلوبات املتداولة

892.657

852.364

854.761

590.395

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

انخف�ضت املطلوبات املتداولة من  892,7مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2009م �إلى  852,4مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2010م ب�سبب االنخفا�ض
البالغ قدره  129,7مليون ريال �سعودي يف الدائنون و�أوراق الدفع .مت التعوي�ض عن ذلك ب�شكل جزئي بزيادة يف البنوك الدائنة والقرو�ض لأجل ( 87,0مليون
ريال �سعودي).
يف دي�سمرب 2012م ،انخف�ضت املطلوبات املتداولة بقيمة  264,4مليون ريال �سعودي (� )%30,9إلى  590,4مليون ريال �سعودي ( 854,8 :2011مليون ريال
�سعودي) ،ويرجع ذلك ب�شكل �أ�سا�سي �إلى �إعادة هيكلة الدين (�أنظر الق�سم � 1-8-7أدناه).
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يلخ�ص اجلدول التايل البنوك الدائنة والقرو�ض لأجل لل�شركة يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :25-7البنوك الدائنة والقرو�ض لأجل
�آالف الرياالت

كما يف تاريخ  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

قرو�ض ق�صرية الأجل
قرو�ض مرابحة

212.000

404.191

454.023

127.847

قرو�ض ق�صرية الأجل

324.753

238.306

184.859

124.394

�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل

536.753

642.497

638.882

252.241

قرو�ض طويلة الأجل
الق�سط املتداول من القرو�ض
لأجل

74.099

55.404

26.940

159.379

قرو�ض لأجل غري متداولة

169.209

111.298

230.101

450.479

�إجمايل القرو�ض طويلة الأجل

243.308

166.702

257.041

609.858

�إجمايل الدين القائم

780.061

809.199

895.923

862.099

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.
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كان لدى املجموعة حجم كبري من القرو�ض البنكية وذلك بغر�ض متويل �شراء �أ�صول ثابتة ومتويل ر�أ�س املال العامل وامل�شاريع التو�سعية .هذا و مل ت�ستخدم هذه
القرو�ض فى �أى من عمليات اال�ستحواذ على ال�شركات التابعة .زاد حجم الدين من  780مليون ريال �سعودى فى دي�سمرب 2009م الى  809مليون ريال �سعودى فى
دي�سمرب 2010م .ويعود ذلك لتمويل �شراء مواد �أولية من قبل م�سك اململكة العربية ال�سعودية .وفى عام 2011م زاد �إجمالى الدين �إلى  896مليون ريال �سعودى
وذلك بغر�ض متويل ر�أ�س املال العامل فى م�سك اململكة العربية ال�سعودية و�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل.
ونتيجة ل�سوء الن�شاط التجارى فى عام 2011م ،طلبت املجموعة من البنوك �أن متدد تاريخ ا�ستحقاق ت�سهيالتها .وعليه ،بد�أت املجموعة والبنوك مبناق�شة اتفاقية
�إعادة هيكل الدين .خالل عام 2012م ،ا�ستمرت �شركات جمموعة م�سك ب�إجراء مناق�شات م�ستمرة مع البنوك الدائنة ،ونتج عن ذلك �إعادة هيكلة ديون املجموعة
بنهاية ال�سنة .تعك�س القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�سنة 2012م االتفاقيات بني �شركات جمموعة م�سك ومقر�ضيها .مت حتويل مبلغ  381,2مليون ريال �سعودي
من قرو�ض ق�صرية الأجل �إلى قرو�ض طويلة الأجل ،كما قامت املجموعة بت�سديد مبلغ وقدره  29,1مليون ريال �سعودي من القرو�ض طويلة الأجل .مت خف�ض
الت�سهيالت ق�صرية الأجل املمنوحة للمجموعة بقيمة 216,0مليون ريال �سعودي ( )%29,2من 2011م (ت�سهيالت ق�صرية الأجل املمنوحة يف عام 2012م523,7 :
مليون ريال �سعودي ،ويف عام 2011م 739,7 :مليون ريال �سعودي).
حتى تاريخ ن�شرة اال�صدار ،لل�شركة قر�ض قائم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بقيمة  50,3مليون ريال �سعودي مقابل رهن ممتلكات لل�شركة �صافى
قيمتها الدفرتية 146مليون ريال �سعودى .وحتى تاريخ ن�شرة اال�صدار ،لدى ال�شركة و�شركاتها التابعة فقط قرو�ض بنكية �آجلة و�سحوبات على املك�شوف .ولي�س لدى
ال�شركة �أو �أي من ال�شركات التابعة حتى تاريخ ن�شرة اال�صدار �أي �أدوات دين �صادرة �أو قائمة �أو موافق عليها ومل يتم ا�صدارها .ولي�س لدى ال�شركة �أية مديونيات
�أخرى مبا فى ذلك االلتزامات حتت القبول وائتمان القبول �أو التزامات ال�شراء الت�أجريى .ولي�س لدى ال�شركة �أى قرو�ض م�شمولة ب�ضمان �شخ�صى �أو امل�ضمونة
برهن .ولي�س لدى املجموعة و�شركاتها التابعة �أى حقوق �أو �أعباء على ممتلكاتهما.
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1

1

1

1

1

1

208.410

-

20.774

16.270

26.985

-

68.581

75.800

امل�صدر :معلومات �إدارة ال�ش ركة .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

املجموع الفرعي
للمرابحة ق�صرية
الأجل

بي ان بي باريبا�س

البنك ال�سعودي
الفرن�سي

البنك العربي
الوطني

بنك الريا�ض

بنك الراجحي

البنك ال�سعودي
الربيطاين

البنك ال�سعودي
الهولندي

البنك
عدد القرو�ض
كما يف دي�سمرب
2012م

جمموع الت�سهيل
كما يف دي�سمرب
2012م

127.846

-

7.911

25.450

32.700

-

45.317

16.468

الر�صيد كما يف
دي�سمرب 2012م

�سيبور% 2,5 +

�سيبور% 2,5 +

�سيبور% 2,5 +

�سيبور% 2,5 +

�سيبور% 2,5 +

�سيبور% 2,5 +

معدل تكلفة
التمويل كما يف
دي�سمرب 2012م

بعد �إعادة الهيكلة يف دي�سمرب 2012م

مرابحة ق�صرية الأجل وخطاب االعتماد لإعادة التمويل (جممع)

املرابحة و�إعادة التمويل املحولة �إلى "ت�سهيل اعتماد مدور"

�آالف الرياالت

اجلدول  :26-7مرابحة ق�صرية الأجل

مرابحة قصيرة األجل:

 90يوم

 90يوم

 90يوم

 90يوم

 90يوم

الأجل

50

4

1

3

3

21

18

عدد القرو�ض
كما يف دي�سمرب
2012م

458.310

30.000

42.750

62.560

100.000

121.000

102.000

جمموع الت�سهيل
كما يف دي�سمرب
2012م

449.435

30.000

42.750

61.736

99.645

118.238

97.065

الر�صيد كما يف
دي�سمرب 2012م

قبل �إعادة الهيكلة يف دي�سمرب 2012م

%3,10

%2,78

%2,89

%2,11

%3,49

%3,36

%3,20

معدل تكلفة
التمويل كما يف
دي�سمرب 2012م

54

3

2

9

3

20

17

عدد القرو�ض
كما يف دي�سمرب
2011م

459.400

21.000

58.000

63.400

100.000

115.000

102.000

جمموع الت�سهيل
كما يف دي�سمرب
2011م

454.023

%3,13

%3,34

%3,20

%2,15

%3,73

%3,19

%3,00

6.701

33.098

53.693

49.701

97.690

114.051

99.089

الر�صيد كما يف
دي�سمرب 2011م

معدل تكلفة
التمويل كما يف
دي�سمرب 2011م

دي�سمرب 2011م

75

تت�ألف املرابحة ق�صرية الأجل (2012م 127,8 :مليون ريال �سعودي2011 ،م 454,0 :مليون ريال �سعودي) من ت�سهيالت ر�أ�س مال عامل ق�صرية الأجل متوافقة
مع ال�شريعة الإ�سالمية امل�ستخدمة ل�شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية .مبا�شرة قبل �إعادة الهيكلة ،ا�ستخدمت �شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية مبلغ
 449,4مليون ريال �سعودي من هذه الت�سهيالت .وفقا التفاقية �إعادة هيكلة الدين مت حتويل مبلغ  321,6مليون ريال �سعودي من الت�سهيالت ق�صرية الأجل �إلى
قرو�ض طويلة الأجل .ملزيد من التفا�صيل يرجى الرجوع �إلى ق�سم القرو�ض طويلة الأجل .مت دمج الت�سهيالت ق�صرية الأجل املمنوحة من عدد من البنوك يف
ت�سهيل اعتماد متجدد.
بلغ �إجمايل الت�سهيل املتوفر �إلى �شركة م�سك بعد �إعادة الهيكلة  208,4مليون ريال �سعودي .يف دي�سمرب 2012م ،ا�ستخدمت �شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية
بن�سبة  127,8( %61,3مليون ريال �سعودي) من �إجمايل الت�سهيل (دي�سمرب 2011م 454,0( %98,8 :مليون ريال �سعودي)) .بقيت مدة ت�سهيالت ر�أ�س املال
العامل امل�ستخدمة من قبل �شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية ثابتة على الرغم من �إعادة هيكلة الدين.
قروض قصيرة أجل:

تتعلق القرو�ض ق�صرية الأجل بقرو�ض ال�شركات التابعة ملجموعة م�سك:
اجلدول  :27-7قرو�ض ق�صرية الأجل
�آالف الرياالت
البنك

بعد �إعادة الهيكلة يف دي�سمرب 2012م
عدد
القرو�ض
كما يف
دي�سمرب
2012م

جمموع الت�سهيل
كما يف دي�سمرب
2012م

الر�صيد كما
يف دي�سمرب
2012م

معدل
تكلفة
التمويل
كما يف
دي�سمرب
2012م

دي�سمرب 2011م
الأجل

عدد
القرو�ض
كما يف
دي�سمرب
2011م

جمموع
الت�سهيل كما
يف دي�سمرب
2011م

الر�صيد كما
يف دي�سمرب
2011م

معدل
تكلفة
التمويل
كما يف
دي�سمرب
2011م

قر�ض ق�صري الأجل -م�سك الأردن
-

-

-

4.458

بنك الأردن
بنك الإ�سكان

17

106.600

55.525

%4,00

يوم 360

31

106.600

66.388

%4,50

البنك التجاري

11

37.310

15.998

%4,00

 360يوم

1

37.310

37.527

%4,00

143.910

71.523

%4,00

143.910

108.372

%4,37

قر�ض ق�صري الأجل�-شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل
بنك كابيتال

10.660

-

%8,75

 360يوم

1

10.660

10.647

بنك الإ�سكان

75.686

13.842

%4,00

 360يوم

2

75.686

59.980

86.346

13.842

%4,59

86.346

70.627

قر�ض ق�صري الأجل-ر�أ�س اخليمة
بنك الإمارات دبي الوطني

50.000

20.289

%7,00

 90يوم

-

35.000

5.860

%7,00

البنك العربي املتحد

35.000

18.740

%7,00

 90يوم

-

15.000

-

%7,00

85.000

39.029

%7,00

50.000

5.860

%7,00

�إجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل

315.256

124.394

280.256

184.859

�إجمايل ت�سهيالت ق�صرية
الأجل ودين (مبا يف ذلك
مرابحة ق�صرية الأجل

523.666

252.241

739.656

638.882

امل�صدر :م�سك .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.
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كجزء من �إعادة هيكلة قر�ض م�سك-الأردن ،قامت ال�شركة بتحويل مبلغ وقدره  11,2مليون ريال �سعودي من قر�ض ق�صري الأجل �إلى قر�ض طويل الأجل .كما
قامت ال�شركة بت�سديد مبلغ  25,7مليون ريال �سعودى ا�ضافية من القرو�ض ق�صرية الأجل� .إال �أن القرو�ض ق�صرية الأجل املتاحة مل�سك الأردن مل تتغري منذ 2011م
( 143,9مليون ريال �سعودى).
كما قامت �شركة م�سك-كابالت اجلهد العايل واملتو�سط ب�إعادة هيكلة قر�ض قدره  48,4مليون ريال �سعودى خالل عام 2012م وحولته من قر�ض ق�صري الأجل
�إلى طويل الأجل .بينما بقي �إجمايل ت�سهيالت القرو�ض ق�صرية الأجل املتوفرة وقدرها  86,3مليون ريال �سعودي كما هو منذ عام 2011م.
ناق�شت �شركة م�سك-ر�أ�س اخليمة مع مقر�ضيها زيادة الت�سهيالت ق�صرية الأجل لتمويل متطلبات ر�أ�س املال العامل املتزايدة ،من  50مليون ريال �سعودي
(دي�سمرب 2011م) �إلى  85مليون ريال �سعودي (دي�سمرب 2012م).
قروض طويلة األجل( :متداولة وغير متداولة)

اجلدول  :28-7حركات القر�ض طويل الأجل 2011م �إلى 2012م
�آالف رياالت
حركات القر�ض طويل الأجل

�إجمايل

م�سك-ال�سعودية

م�سك-الأردن

دي�سمرب 2011م

257.041

55.845

201.196

-

املحول من قر�ض ق�صري الأجل �إلى
طويل الأجل

381.149

321.529

11.220

48.400

امل�سدد

()29.155

()6.355

()22.800

ال�سحب

823

823

دي�سمرب 2012م

609.858

371.842

189.616

م�سك لكابالت اجلهد
العايل واملتو�سط

48.400

امل�صدر :م�سك .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

ارتفع ر�صيد القر�ض طويل الأجل يف �شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية بقيمة  316مليون ريال �سعودي ( )%566من  55,8مليون ريال �سعودي (دي�سمرب
2011م) �إلى  371,8مليون ريال �سعودي (دي�سمرب 2012م)� .أدت �إعادة هيكلة الدين �إلى حتويل مبلغ وقدره  321,5مليون ريال �سعودي من القر�ض ق�صري الأجل
�إلى قر�ضني طويلي الأجل ،املجموعة �أ واملجموعة ب.
املجموعة �أ :مت حتويل مبلغ قيمته  260مليون ريال �سعودي من قر�ض ق�صري الأجل �إلى قر�ض طويل الأجل ،على �أن ي�سدد هذا املبلغ على ع�شر دفعات ن�صف �سنوية
تبد�أ بتاريخ  30يونيو 2014م.
املجموعة ب :مت حتويل مبلغ قيمته  61,5مليون ريال �سعودي من قر�ض ق�صري الأجل �إلى قر�ض طويل الأجل ،ي�سدد فقط �إلى بنك الراجحي دفعة واحدة بعد
خم�س �سنوات.
يحتوي قر�ض �شركة م�سك-ال�سعودية املعاد هيكلته مبلغ متداول قيمته  111مليون ريال �سعودي ويتكون من مبلغ  75مليون ريال �سعودي يدفع بعد �إ�صدار احلقوق
الأولوية ،ومبلغ �آخر قيمته  36مليون ريال �سعودي يدفع قبل دي�سمرب 2013م ،من بيع الأر�ض �أو من االحتياطي النقدي اخلا�ص ب�شركة م�سك-ال�سعودية.
بالإ�ضافة �إلى القر�ض املعاد هيكلته ،لدى �شركة م�سك ال�سعودية قر�ض قائم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .وبلغ �إجمايل املبلغ القائم كما يف دي�سمرب
2012م  50,3مليون ريال �سعودي (دي�سمرب 2011م 55,8 :مليون ريال �سعودي) .مت ت�سديد مبلغ وقدره  6,4مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة و�سحب مبلغ �إ�ضايف
بقيمة  0,8مليون ريال �سعودي.
انخف�ض القر�ض طويل الأجل اخلا�ص ب�شركة م�سك-الأردن مبقدار  11,6مليون ريال �سعودي (� )%5,8إلى  189,6مليون ريال �سعودي (دي�سمرب 2011م201,2 :
مليون ريال �سعودي) .خالل عام 2012م ،مت حتويل  11,2مليون ريال �سعودي من القرو�ض ق�صرية الأجل �إلى القرو�ض طويلة الأجل ،بينما مت ت�سديد مبلغ 22,8
مليون ريال �سعودي من قيمة القر�ض طويل الأجل.
حولت م�سك لكابالت اجلهد العايل واملتو�سط مبلغ قيمته  48,4مليون ريال �سعودي من القر�ض ق�صري الأجل �إلى جمموعتني من الدفعات للقر�ض طويل الأجل،
وي�ستحق دفع كال املجموعتني يف يناير 2014م.
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 7 77 -77 -7الدائنون وأوراق الدفع
ي�شمل الدائنون و�أوراق الدفع دائنون جتاريون و�أوراق الدفع امل�ستحقة ،وت�ستخدم �أوراق الدفع لفتح خطابات االعتماد ل�شراء املواد الأولية ،كالنحا�س ب�شكل رئي�سي.
انخف�ض الدائنون و�أوراق الدفع من  207,3مليون ريال �سعودي كما يف  31دي�سمرب 2009م �إلى  77,7مليون ريال �سعودي يف نهاية 2010م ب�شكل �أ�سا�سي ب�سبب
االنخفا�ض يف �شراء املخزون نتيجة القرار املتخذ للحد من التعر�ض للتقلبات يف �سعر النحا�س .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،يرتبط االنخفا�ض ب�شراء م�سك ر�أ�س اخليمة
لآالت من خالل �أوراق دفع خالل عام 2009م والذى مت ت�سويته فى عام 2010م .كما �أن تغيري �أ�سلوب ال�شراء املعتمد من قبل �شركة م�سك -اململكة العربية
ال�سعودية و�شركة م�سك-الأردن من خطابات االعتماد امل�ؤجلة (والتي متنح فرتة  90يوم لالعتماد) �إلى النقد مقابل امل�ستندات وخطابات االعتماد باالطالع
(والتي ت�ستلزم الدفع عند ت�سليم الب�ضاعة) �أدى �إلى انخفا�ض ر�صيد الدائنون و�أوراق الدفع.
ارتفع ر�صيد الدائنون و�أوراق الدفع كما يف دي�سمرب 2011م �إلى  128,5مليون ريال �سعودي ب�سبب عودة ال�شركة �إلى ا�ستخدام خطابات االعتماد امل�ؤجلة لتح�سني
ر�أ�س املال العامل وو�ضع النقدية.
يف عام 2012م،انخف�ض ر�صيد الدائنون و�أوراق الدفع بقيمة  19,6مليون ريال �سعودي من  128,5مليون ريال �سعودي يف عام 2011م �إلى  108,9مليون ريال
�سعودي يف عام 2012م .ويعود ذلك �إلى تقلي�ص �إنتاج ال�شركات الأردنية وتوقيت دفعات املوردين يف �شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية.
 7 77 -77 -7مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
ت�شمل امل�صاريف م�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى املبالغ امل�ستحقة الدفع للزكاة وال�ضريبة ،والدفعات امل�سبقة من العمالء ،والأدوات املالية امل�شتقة ،وعمولة
البيع امل�ستحقة ،والأعباء املالية ،وم�ستحقات املوظفني ،وااللتزامات املتعلقة ب�شراء الأ�سهم وغريها من امل�ستحقات.
حتى تاريخ  31دي�سمرب 2010م ،بقيت امل�صاريف امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى ثابتة ن�سبيا بقيمة  76,8مليون ريال �سعودي ( 31دي�سمرب 2009م74,5 :
مليون ريال �سعودي) .كما يف  31دي�سمرب 2011م ،انخف�ضت امل�صاريف امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى �إلى  60,4مليون ريال �سعودي ب�سبب انخفا�ض املبالغ
امل�ستحقة للزكاة وال�ضريبة واملطلوبات امل�ستحقة لل�شريك الياباين بوا�سطة �شركة م�سك-الأردن ب�سبب رفع ح�صة م�سك-الأردن يف �شركة م�سك لكابالت اجلهد
املتو�سط والعايل من � %19,0إلى .%23,5
الزيادة يف امل�صاريف امل�ستحقة الدفع واملطلوبات الأخرى بقيمة  9,5مليون ريال �سعودي (بن�سبة � )%15,6إلى  69,9مليون ريال �سعودي يف دي�سمرب 2012م
(2011م 60,4 :مليون ريال �سعودي) كانت ب�سبب زيادة يف م�ستحقات املوظفني بقيمة  12,3مليون ريال �سعودي وزيادة يف الدفعات امل�سبقة من العمالء بقيمة
 12,3مليون ريال �سعودي .مت تعوي�ض هذه الزيادة جزئيا بانخفا�ض خم�ص�ص خ�سائر التحوط ( 8,4مليون ريال �سعودي) وانخفا�ض خم�ص�ص الزكاة (3,6
مليون ريال �سعودي) وعك�س خم�ص�ص �ضمانات العمالء ( 4,6مليون ريال �سعودي).
 7 77 -7المطلوبات غير المتداولة
يلخ�ص اجلدول التايل املطلوبات غري املتداولة لل�شركة يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :29-7املطلوبات غري املتداولة
�آالف الرياالت
كما يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

قرو�ض لأجل

169.209

111.298

230.101

450.479

مكاف�آت نهاية اخلدمة

12.956

17.146

18.523

17.877

�إجمايل املطلوبات غري املتداولة

182.165

128.444

248.624

468.356

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

 7 77 -77 -7قروض ألجل
ملعلومات عن هذا البند يرجى الرجوع للفقرة .1-8-7
االنخفا�ض يف القرو�ض لأجل يف  31دي�سمرب 2010م �إلى  111,3مليون ريال �سعودي يعود ب�شكل �أ�سا�سي �إلى ت�سديد القرو�ض يف عام 2010م .والزيادة يف القرو�ض
لأجل �إلى  230,1مليون ريال �سعودي يف  31دي�سمرب 2011م كان ب�سبب �إعادة هيكلة ت�سهيلني اثنني ق�صريي الأجل لر�أ�س املال العامل �إلى قرو�ض لأجل.
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 7 77 -77 -7مكافآت نهاية الخدمة
تعك�س مكاف�آت نهاية اخلدمة خم�ص�صا لهذا البدل املح�سوبة وفقا لقوانني العمل اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية .كجزء من �إعادة الهيكلة امل�ستمرة ،مت دفع
مبلغ بقيمة  3,5مليون ريال �سعودي كمكاف�أة نهاية اخلدمة لـ  15موظف ممن تركوا العمل يف عام 2012م.
 7 7 7 -7حقوق المساهمين
يلخ�ص اجلدول التايل حقوق امل�ساهمني لل�شركة يف تاريخ  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :30-7حقوق امل�ساهمني
�آالف الرياالت
كما يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

ر�أ�س املال

400.000

400.000

400.000

400.000

احتياطي نظامي

28.985

28.985

28.985

28.985

الأرباح املبقاة (اخل�سائر املرتاكمة)

79.899

()56.728

()176.864

()145.763

اخل�سائر غري املحققة من �إعادة
تقومي ا�ستثمارات متاحة للبيع

()1.191

()968

()1.285

()1.681

اخل�سائر غري املحققة من حتويط
خماطر تدفقات النقدية

()3.388

()4.116

()8.329

-

جمموع حقوق امل�ساهمني

504.305

367.173

242.507

281.541

حقوق الأقلية

130.832

69.306

36.407

13.959

جمموع حقوق امللكية

635.137

436.479

278.914

295.500

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

 7 77 -7 7 -7رأس المال
بقي ر�أ�س املال اخلا�ص بال�شركة بقيمة  400مليون ريال �سعودي يف الفرتة من  31دي�سمرب 2009م �إلى  31دي�سمرب 2012م واملتمثلة بـ  40مليون �سهم بقيمة �إ�سمية
قدرها  10ريال �سعودي لل�سهم الواحد.
 7 77 -7 7 -7احتياطي نظامي
يتم جتنيب االحتياطي النظامي وفقا لقوانني ال�شركات اخلا�صة باململكة العربية ال�سعودية .يتم حتويل  %10من �صايف دخل ال�شركة ال�سنوي �إلى االحتياطي
النظامي �إلى حني و�صول االحتياطي ن�سبة  %50من ر�أ�س املال اخلا�ص بال�شركة.
 7 77 -7 7 -7القوائم المالية للشركات التابعة
اجلدول  :31-7قائمة املركز املالى ل�شركة م�سك اململكة العربية ال�سعودية
�آالف الرياالت
كما يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

موجودات متداولة

475.424

535.790

608.891

595.821

موجودات غري متداولة

531.401

424.649

308.863

336.594
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�آالف الرياالت
كما يف  31دي�سمرب
2010م

2011م

2012م

2009م
جمموع املوجودات

1.006.825

960.439

917.754

932.415

املطلوبات املتداولة

454.828

541.604

612.579

386.098

مطلوبات غري متداولة

47.692

51.661

62.668

264.776

جمموع املطلوبات

502.520

593.265

675.247

650.874

ر�أ�س املال املدفوع

400.000

400.000

400.000

400.000

(اخل�سائر املرتاكمة) الأرباح املحتجزة

104.305

()32.826

()157.493

()118.459

حقوق امللكية

504.305

367.174

242.507

281.541

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

1.006.825

960.439

917.754

932.415

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف

�شهدت ال�شركة اعادة هيكلة للديون حيث مت اعادة هيكلة الديون ق�صرية الأجل الى ديون طويلة الأجل .ويظهر ذلك فى انخفا�ض الديون ق�صرية االجل مقابل
زيادة فى الديون طويلة االجل .ومل تقم ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال خالل االعوام من 2010م الى 2012م.
اجلدول :32-7قائمة املركز املالى ل�شركة م�سك االردن
�آالف الرياالت*
كما يف  31دي�سمرب

2009م

2010م

2011م

2012م

موجودات متداولة

455.692

273.348

198.694

123.421

موجودات غري متداولة

188.770

180.362

160.410

146.756

جمموع املوجودات

644.462

453.710

359.104

270.177

املطلوبات املتداولة

358.898

291.228

145.124

120.719

مطلوبات غري متداولة

132.864

75.749

183.580

153.631

جمموع املطلوبات

491.762

366.977

328.704

274.350

ر�أ�س املال املدفوع

206.911

207.279

207.279

207.279

�أر�صدة �أخرى

()54.211

()120.546

()176.879

()211.452

حقوق امللكية

152.700

86.733

30.400

()4.173

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

644.462

453.710

359.104

270.177

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من دينار �أردين �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1دينار �أردين =  5,33ريال �سعودي
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انخف�ض اجمالى اال�صول من  644مليون ريال �سعودى الى  270مليون ريال �سعودى لتعك�س قرارات جمل�س الإدارة بخف�ض انتاج كابالت الطاقة مما ادى الى
انخفا�ض حجم مبيعات ال�شركة .وفى عام 2010م وافقت اجلمعية العامة فى اجتماعها غري العادى على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة امل�صرح به و املدفوع 69062
�سهم بقيمة  5,33ريال �سعودى لل�سهم عن طريق طرح حقوق �أولوية خا�ص للم�ساهمني امل�سجلني ومن دون عالوة �إ�صدار ،حيث كان عدد الأ�سهم فى عام 2009م
� 38.820.148سهم بقيمة  1دينار �أردنى لل�سهم .مت زيادة ر�أ�س املال عام 2010م من خالل ا�صدار� 69.062سهم جديد بقيمة  1دينار �أردنى لل�سهم (مما يعادل
 5,33ريال �سعودى لل�سهم الواحد) مدفوعة نقدا .ومبا �أن ال�شركة م�سك �ألأردن هى �شركة م�ساهمة عامة ،فقد �شارك عدد من امل�ساهمني فى عملية االكتتاب فى
هذه الأ�سهم اجلديدة دون م�شاركة �شركة م�سك اململكة العربية ال�سعودية فى �أى من هذه الأ�سهم.
اجلدول :33-7قائمة املركز املالى ل�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل
�آالف الرياالت
كما يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

موجودات متداولة

98.403

71.348

58.342

37.995

موجودات غري متداولة

174.085

165.743

164.868

160.563

جمموع املوجودات

272.488

237.091

223.210

198.558

املطلوبات املتداولة

106.028

96.336

108.861

63.293

مطلوبات غري متداولة

-

-

-

41.781

جمموع املطلوبات

106.028

96.336

108.861

105.074

ر�أ�س املال املدفوع

186.550

186.550

186.550

186.550

�أر�صدة �أخرى

()20.090

()45.795

()72.201

()93.066

حقوق امللكية

166.460

140.755

114.349

93.484

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

272.488

237.091

223.210

198.558

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من دينار �أردين �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1دينار �أردين =  5,33ريال �سعودي

الإنخفا�ض يف اال�صول املتداولة يرجع ب�شكل مبا�شر �إلى الإنخفا�ض يف ر�صيد املخزون ليعك�س قرارات جمل�س الإدارة بخف�ض انتاج كابالت الطاقة ،مما ادى الى
انخفا�ض حجم مبيعات ال�شركة .والإنخفا�ض يف الأ�صول غري املتداولة يرجع الى �إنخفا�ض قيمة ال�شهرة .ومل تقم ال�شركة بزيادة ر�أ�س املال خالل الأعوام من
2010م الى 2012م.
اجلدول :34-7قائمة املركز املالى ل�شركة م�سك ر�أ�س اخليمة
�آالف الرياالت
كما يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

موجودات متداولة

5.886

47.908

120.674

118.897

موجودات غريمتداولة

104.825

134.833

132.265

130.950

جمموع املوجودات

110.711

182.741

252.939

249.845

املطلوبات املتداولة

6.518

42.100

93.243

72.547

مطلوبات غري متداولة

38

114.369

90.755

92.680

جمموع املطلوبات

6.556

156.469

183.998

165.227
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�آالف الرياالت
كما يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

ر�أ�س املال املدفوع

20.400

20.400

20.400

51.000

�أر�صدة �أخرى

83.755

5.872

48.541

33.618

حقوق امللكية

104.155

26.272

68.941

84.618

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

110.711

182.741

252.939

249.845

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من درهم �إماراتي �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1درهم �إماراتي =  1,02ريال �سعودي

فى عام � 2011أرتفعت اال�صوال املتداوله باملقارنة بعام  2009و 2010ب�سبب الزيادة فى املخزون و الذمم املدينة و هذا يتوافق مع الزيادة فى املبيعات .وعلى
عك�س ذلك انخف�ضت الأ�صول املتداولة فى عام  2012ب�سبب �سداد ال�شركة مل�ستحقات �شركات �شقيقة ،والذى يعك�س انخفا�ض فى املطلوبات املتداولة .وفى عام
2012م وافق ال�شركاء على زيادة ر�أ�س مال ال�شركة من  20,4مليون ريال �إلى  51مليون مليون ريال ،من خالل حتويل مبلغ من ح�سابات ال�شركاء الى ح�ساب را�س
املال املدفوع .وبذلك مت زيادة �أ�سهم ال�شركة من  20الف �سهم الى  50الف �سهم بواقع  1.020ريال لل�سهم� .إن الزيادة فى ر�أ�س املال كان من خالل حتويل 30,6
مليون ريال �سعودى من قرو�ض امل�ساهمني الى حقوق ملكية ,وبذلك مل يكن هناك تبادل لأى مبالغ نقدية .وحيث �أن �شركة ر�أ�س اخليمة هى �شركة تابعة ومملوكة
بالكامل ل�شركة م�سك اململكة العربية ال�سعودية فى وقت عملية التحويل ,ف�إن القرو�ض املحولة الى حقوق امللكية تخ�ص فقط م�سك اململكة العربية ال�سعودية ومت
حتويلة بالقيمة امل�صدرة وهى  1.000درهم ل�سعر �سهم.
اجلدول :35-7قائمة املركز املايل ل�شركة ال�شارقة للكابالت
�آالف الرياالت
كما يف  31دي�سمرب
2012م

2009م

2010م

2011م

موجودات متداولة

23.142

18.816

13.735

-

موجودات غري متداولة

4.415

3.903

3.427

-

جمموع املوجودات

27.557

22.719

17.162

-

املطلوبات املتداولة

2.268

520

407

-

مطلوبات غري متداولة

979

2.626

2.796

-

جمموع املطلوبات

3.247

3.146

3.203

-

ر�أ�س املال املدفوع

1.157

1.157

1.157

-

�أر�صدة �أخرى

23.153

18.416

12.802

-

حقوق امللكية

24.310

19.573

13.959

-

جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

27.557

22.719

17.162

-

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من درهم �إماراتي �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1درهم �إماراتي =  1,02ريال �سعودي
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مت حتويل �أ�صول ال�شركة �إلى �شركة م�سك-ر�أ�س اخليمة يف عام 2012م .هذا و مل ت�صدر ال�شركة �أى قوائم مالية عن تلك الفرتة.
 7 7 7 -7التدفقات النقدية
يلخ�ص اجلدول التايل قوائم التدفقات النقدي لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:
اجلدول  :36-7ملخ�ص التدفقات النقدي
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

188.561

107.850

()60.854

97.101

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف
الأن�شطة اال�ستثمارية

()157.511

()62.700

()39.400

()30.116

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف)
الأن�شطة التمويلية

()55.134

()40.266

86.538

()32.494

(االنخفا�ض) الزيادة يف الأر�صدة لدى البنوك
والنقد يف ال�صندوق

()24.084

4.884

()13.716

34.491

النقدية ور�صيد البنك لل�شركة التابعة التي مت
توحيدها خالل العام

4.529

-

-

-

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

54.373

34.818

39.702

25.986

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

34.818

39.702

25.986

60.477

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف)
الأن�شطة الت�شغيلية

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

القوائم املالية املبينة ل�سنة  2010هي وفقا للأرقام املقارنة الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�سنة .2011
�إن النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة يف عام 2012م و2011م يف قائمة التدفقات النقدية يقل بقيمة  3,4مليون ريال �سعودي عن الر�صيد النقدي يف امليزانية
العمومية ب�سبب وجود نقدية مقيدة مببلغ وقدره  3,4مليون ريال �سعودي .تتمثل النقدية املقيدة يف دعوة ق�ضائية حمتملة مرفوعة من قبل مقاول بناء (مورد)،
وعلى ذلك ينبغى لل�شركة �أن تقوم بتجنيب جزء من النقديه لدى البنوك.
 7 77 -7 7 -7التدفقات النقدية التشغيلية
اجلدول  :37-7التدفقات النقدية الت�شغيلية
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

الأن�شطة الت�شغيلية
الدخل (اخل�سارة) قبل الزكاة و�ضريبة الدخل الأجنبية

65.551

()86.045

()124.033

29.647

تعديالت لـِ :
االنخفا�ض يف قيمة ال�شهرة

20.000

77.000

70.565

-

ا�ستهالك و�إطفاء

35.695

44.575

51.126

45.838

()12.238

()33.365

()36.758

()23.537

حقوق الأقلية يف �صايف خ�سارة ال�شركات التابعة
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�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

خم�ص�ص الديون امل�شكوك يف حت�صيلها

-

10.911

9.081

2.791

مكاف�آت نهاية اخلدمة للموظفني

2.057

5.764

5.924

5.087

خم�ص�ص خمزون بطيء احلركة

-

4.883

4.859

12.347

خ�سارة (�أرباح) غري املحققة من ا�ستثمارات مقتناه
لأغرا�ض املتاجرة

1.181

()917

1.005

1.283

�أرباح من بيع ممتلكات و�آالت ومعدات

-

()372

-

-

112.246

22.434

()18.231

73.456

التغريات يف ر�أ�س املال العامل

82.978

91.296

()32.661

30.978

التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) العمليات

195.224

113.730

()50.892

104.434

الزكاة و�ضريبة الدخل املدفوعة

()5.890

()4.305

()5.414

()1.600

مكاف�آت نهاية اخلدمة املدفوعة

()773

()1.575

()4.548

()5.733

107.850

()60.854

97.101

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة
الت�شغيلية

188.561

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

اجلدول  :38-7التغري يف ر�أ�س املال العامل
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

التغريات يف الأ�صول واملطلوبات الت�شغيلية:
مدينون

()51.158

85.708

()51.826

()15.141

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات
�أخرى

29.361

6.211

()16.271

18.389

خمزون

()9.092

132.123

()10.213

25.848

دائنون و�أوراق دفع

142.930

()129.668

50.832

()19.616

م�صاريف م�ستحقة الدفع ومطلوبات
�أخرى

()29.063

()3.078

()5.183

21.498

82.978

91.296

()32.661

30.978

التغريات يف ر�أ�س املال العامل

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

يعود االنخفا�ض يف التدفق النقدي الت�شغيليي من ( )188,6مليون ريال �سعودي يف عام 2009م �إلى ( )60,9مليون ريال �سعودي يف عام 2011م ب�شكل كبري �إلى
تراجع الأداء التجاري للأعمال يف عام 2010م و2011م بالإ�ضافة �إلى التحركات ال�سلبية يف ر�أ�س املال العامل يف عام 2011م� .إن هذا االجتاه قد تغري خالل عام
2012م ب�سبب حت�سن الأداء التجاري لل�شركة مما نتج عنه  97,1مليون ريال �سعودي ل�صايف التدفق النقدي من الأن�شطة الت�شغيلية للأعمال.
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�ساهمت �إدارة ر�أ�س املال العامل مببلغ  83مليون ريال �سعودي يف عام 2009م و 91,3مليون ريال �سعودي يف عام 2010م مت�أثرة بالتح�سن يف ح�ساب املدينون
و�أر�صدة املخزون� .إال �أنه قد مت تخفيف �أثر هذه التح�سنات من خالل انخفا�ض ر�صيد ح�ساب الدائنون يف عام 2010م .انخف�ضت ح�سابات املدينون ور�صيد
املخزون يف عام 2010م ب�سبب حت�سن التح�صيل وتقليل فرتات ال�سداد مع بع�ض العمالء و�إدارة املخزون ب�شكل �أف�ضل� .أما االنخفا�ض يف ح�سابات الدائنون بني
2009م و2010م فكان �سببه التغري يف �أ�سلوب الدفع للموردين كما ورد �سابقا يف الق�سم .2-8-7
يوجد تدفق نقدي م�ستخدم بقيمة  32,7مليون ريال �سعودي ناجت عن زيادة يف ر�أ�س املال العامل يف عام 2011م .وت�أثرت هذه التحركات بثالث عنا�صر :ح�ساب
املدينون ،وم�صاريف مدفوعة مقدما ،وح�ساب الدائنون .ارتفع ر�صيد ح�ساب املدينون يف عام 2011م ب�سبب زيادة عدد �أيام فرتة ال�سداد لبع�ض العمالء بعد �أن
مت تخفي�ضها نتيجة لقرار �سابق يف عام 2010م .وارتفع ر�صيد امل�صاريف املدفوعة مقدما ب�سبب الزيادة يف الدفعات امل�سبقة للموردين املتعلقة ب�شراء النحا�س
وبناء م�صنع البوليفينيل كلورايد ،والزيادة يف الودائع النقدية املرتبطة باخل�سائر الناجتة عن عقود التحوط.
خالل عام 2012م ،يوجد تدفق نقدي داخلي مببلغ  31مليون ريال �سعودي نتيجة للتغريات يف ر�أ�س املال العامل.
�ساهمت الزيادة يف املدينون يف تدفق نقدي خارجي بقيمة  15,1مليون ريال �سعودى يف عام 2012م ب�سبب زيادة ر�صيد الذمم املدينة امل�ستبقاة مببلغ وقدره 15,4
مليون ريال �سعودي (الذمم املدينة امل�ستبقاة 2011م 20,7 :مليون ريال �سعودي2012 ،م 36,1 :مليون ريال �سعودي).
انخف�ض ر�صيد املخزون بقيمة  25,8مليون ريال �سعودي من مبلغ  325,5مليون ريال �سعودي �إلى  299,7مليون ريال �سعودي يف 2012م مت�أثرا بانخفا�ض حجم
العمليات يف الأردن .ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع الى ق�سم املخزون يف املوجودات املتداولة (الفقرة .)5-6-7
 7 77 -7 7 -7التدفقات النقدية االستثمارية
اجلدول  :39-7التدفقات النقدية اال�ستثمارية
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م

2011م

2012م

2009م

-

1.211

-

�إ�ضافات ملمتلكات و�آالت ومعدات

()160.955

()62.020

()35.715

()29.678

نقدية مقيدة

-

-

()3.366

-

موجودات غري ملمو�سة

()2.202

()680

()1.530

()438

وديعة لأجل

()4.808

-

-

-

الأدوات املالية -املتوفرة للبيع

292

-

-

-

-

-

-

دفعات مقدمة ل�شراء ممتلكات وح�ص�ص

13.506

ال�شهرة

()3.344

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة
اال�ستثمارية

()157.511

()62.700

()39.400

()30.116

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

بقيت التدفقات النقدية اال�ستثمارية �سلبية طوال الفرتة التاريخية ب�سبب التو�سع يف الكيانات املختلفة مبا يف ذلك تكاليف ت�أ�سي�س م�سك -ر�أ�س اخليمة يف عامي
2009م و2010م ( 138,0مليون ريال �سعودي) ،والتو�سع لزيادة القدرة االنتاجية ل�شركة م�سك -اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2009م ( 53,5مليون ريال
�سعودي) والتو�سعات يف املعدات الآلية ل�شركة م�سك -اململكة العربية ال�سعودية يف عام 2011م التي ت�شمل �إ�ضافات مل�صنع البوليفينيل كلورايد ( 39,2مليون ريال
�سعودي).
ر�صيد الوديعة لأجل البالغ  4,8مليون ريال �سعودي يف عام 2009م يتعلق بوديعة لدى البنك ال�سعودي الربيطاين ( )SABBبهدف فتح خطابات االعتماد .قيمة
ال�شهرة البالغة  3,3مليون ريال �سعودي يف عام 2009م متثل العالوة املدفوعة مل�ساهمي �شركة م�سك-الأردن مقابل �شراء الأ�سهم املدرجة.
خالل عام 2012م� ،أ�ضافت املجموعة مبلغ وقدره  35,2مليون ريال �سعودي للممتلكات والآالت واملعدات املتعلقة ب�شكل كبري مب�صنع البوليفينيل كلورايد والتى مت
متويلها ب�شكل كبري من النقدية بقيمة  29,7مليون ريال �سعودي.
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 7 77 -7 7 -7التدفقات النقدية التمويلية
اجلدول  :40-7التدفقات النقدية التمويلية
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012م

2009م

2010م

2011م

قرو�ض من البنوك وقرو�ض لأجل،
�صايف

()56.331

29.138

86.725

()33.825

الأرباح املوزعة املدفوعة

()49.800

()41.678

-

-

�صايف احلركة يف حقوق الأقلية

50.997

()27.726

()187

1.331

�صايف التدفقات النقدية (امل�ستخدمة
يف) من الأن�شطة التمويلية

()55.134

()40.266

86.538

()32.494

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

نتيجة للأداء التجاري ال�سلبي للأعمال يف عام 2010م� ،إلى جانب التزامات م�شاريع اال�ستثمار لبناء م�صنع م�سك-ر�أ�س اخليمة ،اقرت�ضت ال�شركة مبلغ وقدره
 29,1مليون ريال �سعودي .ب�سبب تزايد احتياجات ر�أ�س املال العامل يف عام 2011م ،مت �سحب املزيد من الت�سهيالت ذات الأجل الق�صري خالل العام من قبل
�شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية و�شركة م�سك-الأردن مما �أدى �إلى تدفق نقدي داخلي �إ�ضايف بقيمة  86,7مليون ريال �سعودي من بنوك دائنة وقرو�ض
لأجل يف عام 2011م.
دفعت �شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية مل�ساهميها �أرباح يف عامي 2009م و2010م� .إن مبلغ  41,7مليون ريال �سعودي املدفوع للأرباح يف العام 2010م متعلق
ب�أرباح عام 2009م وامل�ساوي لن�سبة  %81,3من �صايف دخل ال�شركة البالغ  51,3مليون ريال �سعودي يف عام 2009م.
خالل عام 2012م ،نتج عن �صايف احلركة يف الديون طويلة وق�صرية الأجل تدفق نقدي خارجي بقيمة  33,8مليون ريال �سعودي .وقامت املجموعة �أي�ض ًا بت�سجيل
مبلغ  1,3مليون ريال �سعودي ميثل مبلغا تتوقع �شركة م�سك-اململكة العربية ال�سعودية �أن ت�ستلمه من �شركة م�سك-الأردن مقابل تخ�صي�ص �صندوق �أ�سهم ل�صالح
موظفي �شركة م�سك-الأردن من خالل تخفي�ض ح�صة املجموعة يف �شركة م�سك الأردن من � %53,7إلى  %49وتخ�صي�ص ن�سبة التخفي�ض ل�صالح هذا ال�صندوق.
 7 77 -7 7 -7التدفقات النقدية للشركات التابعة
اجلدول  :41-7التدفقات النقدية ل�شركة م�سك اململكة العربية ال�سعودية
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

�صايف الدخل (اخل�سارة) قبل الزكاة

53.067

()87.748

()124.033

29.101

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية

223.564

()84.167

()54.082

57.145

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()103.253

()40.681

()26.130

()39.511

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية

()138.859

132.246

61.925

()10.096

�صايف حركة النقد

()18.548

7.398

()18.287

7.538

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

38.422

19.874

27.271

8.984

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

19.874

27.271

8.984

16.522

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
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فى عام 2010م و2011م كان لل�شركة تدفقات نقدية �سالبة من عمليات الت�شغيل والتى مت متويلها من خالل التدفقات النقدية من �أن�شطة التمويل .و�شهدت
التدفقات النقدية من ان�شطة الت�شغيل حت�سن ملحوظ فى عام 2012م نتيجة حت�سن الأو�ضاع يف ال�سوق وعودة الطلب من العمالء مل�شاريع النفط والغاز ،مما �أدى
�إلى ارتفاع يف �سجل الطلبات على الكابالت ال�صناعية يف 2012م.
اجلدول  :42-7التدفقات النقدية ل�شركة م�سك االردن
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2010م

2011م

2012م

2009م
�صايف اخل�سارة قبل الزكاة

()682

()59.543

()64.664

()33.524

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية

()20.955

162.643

9.811

80.928

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()11.280

()12.606

1.153

()364

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية

28.409

()152.522

()11.543

�صايف حركة النقد

()3.826

()2.485

()579

16.857

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

7.912

4.087

1.602

1.023

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

4.086

1.602

1.023

17.880

()63.707

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من دينار �أردين �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1دينار �أردين =  5,33ريال �سعودي

على الرغم من �صايف اخل�سائر املحققة يف هذه ال�شركة ،كانت التدفقات النقدية من العمليات �إيجابية بني عامي 2010م و 2011م ،وهذا ب�سبب حركة ر�أ�س املال
العامل الإيجابية النا�شئة عن �إنخفا�ض يف ر�أ�س املال العامل وكذلك تقلي�ص حجم الأعمال .وفى عام 2012م زادت التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية ناجتة
عن خف�ض ال�شركة ا�ستثماراتها فى املخزون لتعك�س قرارات جمل�س الإدارة بخف�ض انتاج كابالت الطاقة .كما قامت ال�شركة بتح�صيل ال�شيكات حتت التح�صيل.
بلغت التدفقات النقدية من الأن�شطة التمويلية  153مليون ريال �سعودي يف عام 2010م و  64مليون ريال �سعودي يف عام 2012م وهذا ب�سبب �سداد الديون.
اجلدول  :43-7التدفقات النقدية ل�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

�صايف اخل�سارة قبل الزكاة

()18.669

()25.486

()26.407

()20.865

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية

()89.373

23.796

()2.024

8.447

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()18.354

()4.201

()8.918

()1.072

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية

107.196

()19.728

4.566

()8.405

�صايف حركة النقد

()531

()133

()6.376

()1.030

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

1.473

942

809

()5.567

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

942

809

()5.567

()6.597

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من دينار �أردين �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1دينار �أردين =  5,33ريال �سعودي

على الرغم من �صايف اخل�سائر املحققة بني عامي 2010م و 2012م يف هذه ال�شركة ،قابل هذا حترك �إيجابي يف حركة ر�أ�س املال العامل .و يتمثل ذلك فى خف�ض
م�ستوى املخزون و الذمم املدينة ليتواكب ذلك مع �سيا�سة ال�شركة البيعية املتخذة بخف�ض انتاج كابالت الطاقة.
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اجلدول  :44-7التدفقات النقدية ل�شركة م�سك ر�أ�س اخليمة
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2009م

2010م

2011م

2012م

�صايف الدخل (اخل�سارة) قبل الزكاة

()1.252

()4.660

()5.245

9.089

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية

3.679

()11.758

()12.289

()1.244

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()102.065

()33.608

()11.845

()8.785

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية

102.705

45.771

24.195

29.815

�صايف حركة النقد

4.319

405

61

19.786

النقد املتح�صل من �شراء من�ش�أة حتت ال�سيطرة

-

-

-

1.437

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

-

4.319

4.725

4.786

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

4.319

4.725

4.786

26.009

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من درهم �إماراتي �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1درهم �إماراتي =  1,02ريال �سعودي

الزيادة فى النقدية فى نهاية عام  2012يرجع ب�شكل ا�سا�سى الى الزيادة فى االن�شطة التمويلية من خالل الدين والتي مت �أ�ستخدامها جزئيا لتمويل �أن�شطة
�أ�ستثمارية .عالوة على ذلك الى ذلك خف�ض فى ر�صيد الذمم املدينة الذى ادى الى حت�سن ملحوظ فى �صافى التدفقات النقدية من �أن�شطة الت�شغيل .كما ان
ال�شركة حققت �صافى ربح فى هذا العام ليتواكب ذلك مع �سيا�سة ال�شركة املتخذة بالرتكيز على مبيعات الكابالت ال�صناعية و قبول عقود ذات ربحية عالية فقط.
اجلدول  :45-7التدفقات النقدية ل�شركة ال�شارقة للكابالت
�آالف الرياالت
ال�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب
2012م

2009م

2010م

2011م

�صايف اخل�سارة قبل الزكاة

()364

()3.465

()2.640

-

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة الت�شغيلية

608

()664

1.089

-

�صايف التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف الأن�شطة اال�ستثمارية

()471

1

-

-

�صايف التدفقات النقدية من (امل�ستخدمة يف) الأن�شطة التمويلية

()1.107

362

()3.068

-

�صايف حركة النقد

()970

()301

()1.979

-

النقد وما يف حكمه يف بداية ال�سنة

6.566

5.596

5.295

-

النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�سنة

5.596

5.295

3.316

-

امل�صدر :هذه القوائم املالية عن ال�شركة امل�ستقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�سابات امل�ستقلني .و يتم احت�ساب قيود ت�سوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة .مت تقريب الأرقام
�إلى �أقرب �ألف
* مت حتويل العملة من درهم �إماراتي �إلى ريال �سعودي ب�سعر �صرف  1درهم �إماراتي =  1,02ريال �سعودي

مت حتويل �أ�صول ال�شركة �إلى �شركة م�سك-ر�أ�س اخليمة يف عام 2012م .هذا و مل ت�صدر ال�شركة �أى قوائم مالية عن تلك الفرتة.
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 7 7 7 -7االلتزامات والتعهدات المحتملة
اجلدول  :46-7االلتزامات والتعهدات املحتملة
كما يف  31دي�سمرب

�آالف الرياالت
2009م

2010م

2011م

2012م

خطابات االعتماد

56.040

61.820

42.441

31.653

خطابات ال�ضمان

161.899

147.339

138.529

150.863

التزامات ر�أ�س املال

45.213

22.381

41.069

16.125

املجموع

263.152

231.540

222.009

198.641

امل�صدر :القوائم املالية املوحدة لل�شركة لل�سنوات املالية املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م .مت تقريب الأرقام �إلى �أقرب �ألف.

كما يف دي�سمرب 2012م ،لدى املجموعة مبلغ بقيمة  31,7مليون ريال �سعودي خلطابات االعتماد امل�ستندية امل�ستخدمة ل�شراء املواد الأولية ،ومبلغ بقيمة 150,9
مليون ريال �سعودي خلطابات ال�ضمان امل�ستخدمة ل�ضمان الأداء .كما يف دي�سمرب 2012م ،لدى املجموعة مبلغ بقيمة  16,1مليون ريال �سعودي كالتزامات نفقات
ر�أ�س مالية مرتبطة بتطوير الآالت يف �شركة م�سك -اململكة العربية ال�سعودية.
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8.8سياسة توزيع األرباح
�إن توزيع �أرباح اال�سهم قائم على تو�صية من جمل�س �إدارة ال�شركة الى اجلمعية العامة بنا ًء على الأرباح املحققة خالل العام بالإ�ضافة الى درا�سة و�ضع التدفقات
النقدية وااللتزامات امل�ستقبلية مبا يحقق �أهداف ال�شركة وتطلعات امل�ساهمني فيها .تن�ص املادة ( )41من النظام الأ�سا�سي لل�شركة على توزيع الأرباح كما يلي :





 جتنيب  %10من الأرباح ال�صافية لتكون �إحتياطي نظامي.
 جتنيب  %5من الأرباح ال�صافية لتكون �إحتياطي �إتفاقي بناء على �إقرتاح جمل�س االدارة.
 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه �أولى للم�ساهمني تعادل  %5من ر�أ�س املال املدفوع.
 يخ�ص�ص بعدما تقدم  %10من الباقي ملكاف�أة �أع�ضاء جمل�س الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.

اجلدول  :1-8توزيع االرباح ال�سنوية
الأرباح املوزعة
(ريال)

ن�سبة التوزيع

العام

�صايف الأرباح ( /اخل�سارة)
(ريال)

2009م

51.307.697

*49.800.000

%56,3

2010م

()94.948.365

**41.678.356

%81,2

2011م

()120.136.144

ال يوجد

-

2012م

31.100.594

ال يوجد

-

امل�صدر :ال�شركة
* مت توزيع الأرباح على امل�ساهمني يف بداية عام 2009م عن �أرباح عام 2008م
** مت توزيع الأرباح على امل�ساهمني يف بداية عام 2010م عن �أرباح عام 2009م
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9.9استخدام متحصالت االكتتاب
مت �إعادة هيكلة وجمع جميع الت�سهيالت القائمة (ملخ�صة �أدناه) ومبالغ القرو�ض امل�ستحقة من البنوك يف ت�سهيلني مت توقيعهما بتاريخ 2013/1/5م:
-

ت�سهيل "القر�ض لأجل" بقيمة �إجمالية  321.588.798ريال �سعودي.-ت�سهيل "ر�أ�س املال العامل" بقيمة �إجمالية  355.411.202ريال �سعودي.

�ستقوم ال�شركة با�ستخدام متح�صالت �أ�سهم حقوق الأولوية والبالغة  200.000.000ريال �سعودي لت�سوية جزء من القرو�ض وت�سهيل ر�أ�س املال العامل امل�ستحقة
كما يو�ضح اجلدول التايل:
اجلدول � :1-9إ�ستخدام متح�صالت االكتتاب
القيمة الإجمالية

متح�صالت االكتتاب

القيمة املتبقية

اال�ستخدام
القر�ض لأجل

321.588.798

75.000.000

246.588.798

ر�أ�س املال العامل

355.411.202

100.000.000

255.411.202

م�صاريف االكتتاب

6.000.000

6.000.000

-

�أغرا�ض عامة *

19.000.000

19.000.000

-

امل�صدر :ال�شركة
* االغرا�ض العامة ت�شمل على �سبيل املثال ال احل�صر ،املتطلبات املالية العمال ال�شركة اليومية وامل�صاريف االدارية والعمومية وامل�صاريف الت�شغيلية

�ستقوم ال�شركة ب�سداد املبالغ املذكورة �أعاله واخلا�صة بالقر�ض لأجل ( 75مليون ريال) وت�سهيل ر�أ�س املال العامل ( 100مليون ريال) بعد ا�ستالم متح�صالت
االكتتاب مبا�شرة (وملزيد من املعلومات عن ت�سهيل القر�ض لأجل وت�سهيل ر�أ�س املال العامل يرجى مراجع الق�سم  12من هذه الن�شرة).
 9 99 -9مصاريف االكتتاب
�سوف ي�ستخدم حوايل  6.000.000ريال �سعودي من متح�صالت االكتتاب لت�سديد م�صاريف االكتتاب ،والتي تت�ضمن امل�ست�شار القانوين وامل�ست�شار املايل
وم�ست�شارهم القانوين ومراجع احل�سابات وم�ست�شار الإعالم والعالقات العامة وم�ست�شار درا�سة ال�سوق� ،إ�ضافة �إلى م�صارف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات
امل�ستلمة وم�صاريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املرتبطة باالكتتاب ،علم ًا �أن هذه امل�صاريف تقديرية و�سوف تخ�ضع للت�أكد النهائي.
بعد انتهاء �إجراءات رفع ر�أ�س املال� ،سوف تفي ال�شركة باملادة رقم  30فقرة (ج) من قواعد الت�سجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية بتاريخ -20
1425-8هـ املوافق 2004-10-4م واملعدلة بتاريخ  1433-2-28هـ املوافق 2012-1-22م بتقدمي تقرير ربع �سنوي للهيئة عن تفا�صيل ا�ستخدامات متح�صالت
اكتتاب �أ�سهم حقوق الأولوية و�أن تعلن عن تطورات ا�ستخدام املتح�صالت للجمهور.
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 1010وصف األسهم
 1 110 10رأس المال واألسهم
يبلغ ر�أ�س مال ال�شركة (� )400.000.000أربعمائة مليون ريال �سعودي ،مق�سم �إلى (� )40.000.000أربعني مليون �سهم مت�ساوية القيمة ،تبلغ القيمة الإ�سمية
لكل منها ( )10ع�شرة رياالت �سعودية وقد مت �سداد قيمتها بالكامل.
 1 110 10زيادة رأس المال
يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة والتثبت من اجلدوى االقت�صادية �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات
ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون
للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية.
 1 110 10تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بنا ًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا
منيت ال�شركة بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة ،و�أثر التخفي�ض يف
هذه االلتزامات ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة ،وجبت
دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف البلد التي يقع فيها املركز الرئي�سي
لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء
به �إذا كان �آج ًال.
 1 110 10نقل ملكية األسهم
الأ�سهم قابلة للتداول بعد �إ�صدار �شهادتها و�إ�ستثناء من ذلك ،اليجوز تداول الأ�سهم التي تعطى مقابل احل�ص�ص العينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها
ال�شركاء قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن� 12شهرا من تاريخ حتويل ال�شركة �أو موافقة هيئة ال�سوق املالية .وت�سري هذه
الأحكام على ما يكتتب به ال�شركاء يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر .وي�ؤ�شر على هذه ال�صكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ حتويل ال�شركة واملدة
التي ميتنع فيها تداولها .ومع ذلك ،يجوز خالل فرتة احلظر �أن يتم نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع احلقوق من �أحد ال�شركاء �إلى �شريك �آخر �أو �إلى
�أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة �أحد ال�شركاء يف حالة وفاته �إلى الغري.
 1 110 10حقوق التصويت
لكل �شريك �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحويلية .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت لكل �سهم.
 1 110 10الجمعية العامة للمساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .ولكل �شريك �أيا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور
اجلمعية التحويلية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من ال�شركاء ،ولكل م�ساهم حائز لع�شرة �أ�سهم على الأقل حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه
كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك.
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة
يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول
ُوجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ص عليها يف املادة ( )88الثامنة والثمانون
من نظام ال�شركات .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان بالطريقة املو�ضحة يف املادة ال�سابقة .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال
على الأقل.
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 1 110 10مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سعون (� )90سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن حتويلها ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة الغري عادية قبل �إنتهاء �أجلها ب�سنة على الأقل.
 1 110 10حل الشركة وتصفيتها
عند انتهاء ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد لها ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيا واحدا
�أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابهم .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني
امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة الإدارية اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
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 1111ملخص النظـام األسـاسـي
 1 111 11اسم الشركة
ا�سم ال�شركة هو� :شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك ،وهي �شركة م�ساهمة �سعودية.
 1 111 11أغراض الشركة
�إن �أغرا�ض ال�شركة هي كما يلي:
 1.1ت�صنيع الكابالت والأ�سالك مبختلف �أنواعها مبا يف ذلك �أ�سالك وكابالت حمورية و�أ�سالك وكابالت مطاطية و�أ�سالك وكابالت كهربائية وتلفزيون
و�أ�سالك وكابالت هاتفية للتمديدات الداخلية و�أ�سالك وكابالت حا�سب �آيل (كمبيوتر) و�أ�سالك وكابالت خا�صة مبكافحة احلريق وم�أمونة وكابالت
نقل املعلومات والتحكم والكابالت املغلفة بالر�صا�ص.
 2.2جتارة اجلملة والتجزئة يف الكابالت ولوازمها ،و ت�سويق املواد والأدوات والآالت واملعدات واخلدمات املتعلقة ب�أن�شطة ال�شركة.
� 3.3إن�شاء مراكز ل�صيانة وتنفيذ وتركيب املواد والكابالت والأ�سالك واملعدات التي تتعامل بها ال�شركة والقيام بجميع اخلدمات الأخرى الالزمة لها
واملتعلقة واملتفرعة عنها.
 1 111 11مدة الشركة
مدة ال�شركة ت�سعون (� )90سنة هجرية تبد�أ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة ب�إعالن حتويلها ويجوز دائم ًا �إطالة مدة ال�شركة بقرار ت�صدره
اجلمعية العامة الغري عادية قبل �إنتهاء �أجلها ب�سنة على الأقل.
 1 111 11رأس المال
ُحدد ر�أ�س مال ال�شركة مببلغ �أربعمائة مليون ( )400.000.000ريال �سعودي مق�سم �إلى �أربعني مليون (� )40.000.000سهم مت�ساوية القيمة تبلغ القيمة
اال�سمية لكل منها ع�شرة ( )10رياالت ،وجميعها �أ�سهم عادية عينية.
 1 111 11نقل ملكية األسهم
الأ�سهم قابلة للتداول بعد �إ�صدار �شهادتها و�إ�ستثناء من ذلك ،اليجوز تداول الأ�سهم التي تعطى مقابل احل�ص�ص العينية �أو الأ�سهم النقدية التي يكتتب بها
ال�شركاء قبل ن�شر القوائم املالية عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن � 12شهرا من تاريخ حتويل ال�شرك �أو موافقة هيئة ال�سوق املالية .وت�سري هذه
الأحكام على ما يكتتب به ال�شركاء يف حالة زيادة ر�أ�س املال قبل انق�ضاء فرتة احلظر .وي�ؤ�شر على هذه ال�صكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ حتويل ال�شركة واملدة
التي ميتنع فيها تداولها .ومع ذلك ،يجوز خالل فرتة احلظر �أن يتم نقل ملكية الأ�سهم النقدية وفق ًا لأحكام بيع احلقوق من �أحد ال�شركاء �إلى �شريك �آخر �أو �إلى
�أحد �أع�ضاء جمل�س الإدارة لتقدميها ك�ضمان للإدارة �أو من ورثة �أحد ال�شركاء يف حالة وفاته �إلى الغري.
 1 111 11سجل المساهمين
تتداول الأ�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل امل�ساهمني يت�ضمن ا�سمائهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمل �إقامتهم وعنواينهم وعدد الأ�سهم والقدر املدفوع منها وي�ؤ�شر
بهذا القيد على الأ�سهم وال يعتد بنقل ملكية ال�سهم يف مواجهة ال�شركة �أو الغري �إال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور �أو ا�ستكمال �إجراءات نقل امللكية عن طريق
النظام الآيل ملعلومات الأ�سهم .ويفيد االكتتاب يف الأ�سهم ومتلكها قبول امل�ساهم لنظام ال�شركة و�إلتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�ساهمني وفق ًا
لأحكام هذا النظام �سواء كان حا�ضرا �أو غائبا ،و�سواء وافق على هذه القرارات �أو اعرت�ض عليها.
 1 111 11زيادة رأس المال
يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة والتثبت من اجلدوى االقت�صادية �أن تقرر زيادة ر�أ�س مال ال�شركة مرة �أو عدة مرات
ب�إ�صدار �أ�سهم جديدة بنف�س القيمة اال�سمية للأ�سهم الأ�صلية ب�شرط �أن يكون ر�أ�س املال الأ�صلي قد دفع ب�أكمله .ويعني القرار طريقة زيادة ر�أ�س املال ،ويكون
للم�ساهمني الأ�صليني �أولوية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة النقدية.
 1 111 11تخفيض رأس المال
يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية ،بنا ًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�صة ،تخفي�ض ر�أ�س مال ال�شركة �إذا زاد عن حاجتها �أو �إذا
منيت ال�شركة بخ�سائر .وال ي�صدر القرار �إال بعد تالوة تقرير مراقب احل�سابات عن الأ�سباب املوجبة له وعن االلتزامات التي على ال�شركة ،و�أثر التخفي�ض يف
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هذه االلتزامات ،ومبراعاة ما يق�ضي به نظام ال�شركات ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض .و�إذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة ر�أ�س املال عن حاجة ال�شركة ،وجبت
دعوة الدائنني �إلى �إبداء اعرتا�ضاتهم عليه خالل (� )60ستني يوم ًا من تاريخ ن�شر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف البلد التي يقع فيها املركز الرئي�سي
لل�شركة ،ف�إذا اعرت�ض �أحدهم وقدم �إلى ال�شركة م�ستنداته يف امليعاد املذكور ،وجب على ال�شركة �أن ت�ؤدي �إليه دينه �إذا كان حا ًال �أو �أن تقدم �ضمان ًا كافي ًا للوفاء
به �إذا كان �آج ًال.
 1 111 11مجلس اإلدارة
يتولى �إدارة ال�شركة جمل�س �إدارة م�ؤلف من ت�سعة (� )9أع�ضاء تعينهم اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني ملدة ثالث (� )3سنوات ،وا�ستثناء من ذلك تعني اجلمعية
التحويلية �أول جمل�س �إدارة ملدة ثالث (� )3سنوات تبد�أ من تاريخ �صدور القرار الوزاري ب�إعالن حتويل ال�شركة.
1 1111 11شغور العضوية
تنتهي ع�ضوية املجل�س بانتهاء مدته �أو ب�إنتهاء �صالحية الع�ضو وفق ًا لأي نظام �أو تعليمات �سارية يف اململكة .و�إذا �شغر مركز �أحد �أع�ضاء املجل�س جاز ملجل�س الإدارة
�أن يعني م�ؤقت ًا ع�ضو ًا يف املركز ال�شاغر ،على �أن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف �أول اجتماع لها ويكمل الع�ضو اجلديد مدة �سلفه ،و�إذا هبط
عدد �أع�ضاء جمل�س الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته ،وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف �أقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�ضاء.
1 1111 11صالحيات مجلس اإلدارة
مع مراعاة االخت�صا�صات املقررة للجمعية العامة ،يكون ملجل�س الإدارة �أو�سع ال�سلطات يف �إدارة ال�شركة وت�صريف �أمورها ،وله على �سبيل املثال ال احل�صر
الإ�شرتاك يف �شركات �أخرى والت�صرف يف �أ�صولها وممتلكاتها وعقاراتها ،وله حق ال�شراء والبيع وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقب�ض
الثمن كما يكون ملجل�س الإدارة حق ال�صلح والتنازل والتعاقد والإلتزام والإرتباط ب�إ�سم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�س الأدارة القيام بكافة الأعمال والت�صرفات التي
من �ش�أنها حتقيق �أغرا�ض ال�شركة كما له حق فتح احل�سابات لدى البنوك والإيداع فيها وال�صرف منها و�إ�صدار ال�شيكات وله حق الإ�شرتاك يف �شركات �أخرى
وعقد القرو�ض .وعلى املجل�س مراعاة ال�شروط التالية لعقد القرو�ض التي تتجاوز �آجالها ثالث (� )3سنوات:
�1.1أن ال تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة املالية لل�شركة عن خم�سني يف املئة ( )%50من ر�أ�س مال ال�شركة.
�2.2أن يحدد قرار املجل�س �أوجه ا�ستخدام القرو�ض وطريقة ت�سديدها.
�3.3أن يراعي يف �شروط القر�ض وال�ضمانات املقدمة له عدم الإ�ضرار بال�شركة وم�ساهميها وال�ضمانات العامة للدائنني.
كذلك ملجل�س الإدارة �صالحية بيع �أو رهن عقارات ال�شركة و�أ�صولها ،مبا يف ذلك متجر ال�شركة ،على �أن يت�ضمن حم�ضرجمل�س الإدارة وحيثيات قراره للت�صرف
يف عقارات ال�شركة مراعاة ال�شروط التالية:
�1.1أن يحدد املجل�س يف قرار البيع الأ�سباب واملربرات له.
�2.2أن يكون �سعر البيع مقارب ًا لثمن املثل.
�3.3أن يكون البيع حا�ضر ًا �إال يف حاالت ال�ضرورة وب�ضمانات كافية.
�4.4أن ال ي�ؤدي ذلك الت�صرف �إلى توقف بع�ض �أن�شطة ال�شركة �أو حتميلها ب�إلتزامات �أخرى.
وملجل�س الإدارة �أي�ضا �إبراء مديني ال�شركة من التزاماتهم على �أن يت�ضمن حم�ضر جمل�س الإدارة وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية:
�1.1أن يكون الإبراء بعد انق�ضاء �سنة كاملة من ن�شوء الدين كحد �أدنى.
�2.2أن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد �أق�صى لكل عام للمدين الواحد.
3.3الإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�ض فيه.
4.4ويجوز للمجل�س يف حدود اخت�صا�صاته �أن يفو�ض واحدا �أو �أكرث من �أع�ضائه �أو من الغري يف مبا�شرة عمل معني �أو �أعمال معينة.
 1 1111 11مكافآت مجلس اإلدارة
تكون مكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة وفقا للن�سبة املحددة مبوجب فقرة :توزيع الأرباح ال�سنوية بالإ�ضافة �إلى مبلغ ( )3.000ريال لكل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س
الإدارة عن كل جل�سة من جل�سات املجل�س ويف حدود ما ن�ص عليه نظام ال�شركات �أو �أية �أنظمة �أو قرارات �أو تعليمات �أخرى مكمله له ،وي�شتمل تقرير جمل�س الإدارة
�إلى اجلمعية العامة العادية على بيان �شامل لكل ما ح�صل عليه �أع�ضاء جمل�س الإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب ون�صيب من الأرباح وبدل ح�ضور وم�صروفات
وغري ذلك من املزايا .كما ي�شتمل التقرير املذكور على بيان ما قب�ضه �أع�ضاء املجل�س الإدارة بو�صفهم موظفني �أو �إداريني يف ال�شركة �أو ما قب�ضوه نظري �أعمال
فنية �أو �إدارية �أو ا�ست�شارية �سبق �أن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�شركة.
ونظر ًا لأن املكاف�أة ن�سبة معينة من الأرباح فال يجوز �أن تزيد هذه الن�سبة عن  %10من االرباح ال�صافية بعد خ�صم امل�صروفات واال�ستهالكات واالحتياطات التي
قررتها اجلمعية العامة تطبيق ًا الحكام نظام ال�شركات وبعد توزيع ربح على امل�ساهمني ال يقل عن  %5من ر�أ�س مال ال�شركة.
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 1 1111 11رئيس مجلس اإلدارة ،والعضو المنتدب ،والسكرتير
يعني جمل�س الإدارة من بني �أع�ضائه رئي�سا ويجوز �أن يعني ع�ضو ًا منتدبا .وال يجوز �أن يجمع ع�ضو واحد بني مركز رئي�س املجل�س ومركز الع�ضو املنتدب و�أي مركز
تنفيذي بال�شركة .يخت�ص رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب ،جمتمعني �أومنفردين ،بتمثيل ال�شركة يف عالقاتها مع الغري و�أمام الق�ضاء وكتاب العدل واملحاكم وجلان
ف�ض املنازعات ب�إختالف �أنواعها وهيئات التحكيم ومكاتب العمل واجلهات احلكومية الأخرى وال�شركات وامل�ؤ�س�سات ،والتوقيع على كافة �أنواع العقود والوثائق
وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود ت�أ�سي�س ال�شركات التي ت�شرتك فيها ال�شركة وكافة قرارات تعديلها والتوقيع على الإتفاقيات وال�صكوك والإفراغات �أمام
كتابة العدل واجلهات الر�سمية واخلا�صة داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها ،كما يحق لهما توقيع اتفاقيات ال�ضمانات والكفاالت والرهون وفكها ،و�إ�صدار
الوكاالت ال�شرعية نيابة عن ال�شركة ،وفتح احل�سابات لدى البنوك املحلية واخلارجية و�إقفالها و�إ�صدار ال�شيكات وال�سحب والإيداع ،وعقد القرو�ض والت�سهيالت
امل�صرفية والتوقيع على كافة م�ستنداتها ،له حق واملدافعة واملرافعة وال�صلح والإقرار والتحكيم عن ال�شركة ،وا�ستئناف الأحكام ال�صادرة �ضد ال�شركة واالعرتا�ض
عليها وقبولها والتنازل عن الدعاوى والإ�ستالم والت�سليم نيابة عن ال�شركة .كما يكون له يف حدود �إخت�صا�صاته و�صالحياته حق توكـيل الغري �أو تفوي�ض واحد �أو
�أكرث يف مبا�شرة عمل �أو �أعمال معينة.
كما يخت�ص الع�ضو املنتدب يف كل ما يعهد به له �أع�ضاء جمل�س الإدارة من �أعمال ،وتكون املكاف�أة التي يح�صل عليها كل من رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب
بالإ�ضافة �إلى املكاف�أة املقررة لأع�ضاء جمل�س الإدارة ح�سب ما يقرره �أع�ضاء جمل�س الإدارة.
يعني جمل�س الإدارة �سكرتري ًا من بني �أع�ضائه �أو من غريهم ويخت�ص بتدوين حما�ضر جمل�س الإدارة وكل ما يعهد به له املجل�س من �أعمال وحتدد مكاف�آته بقرار
من جمل�س الإدارة.
وال تزيد مدة رئي�س املجل�س والع�ضو املنتدب وال�سكرتري ع�ضو جمل�س الإدارة عن مدة ع�ضوية كل منهم يف املجل�س ،ويجوز �إعادة تعيينهم.
 1 1111 11اجتماعات مجلس اإلدارة
يجتمع جمل�س الإدارة بدعوة من رئي�سه وتكون الدعوة خطية .ويجب على رئي�س املجل�س �أن يدعوه �إلى الإجتماع متى ما طلب �إليه ذلك اثنان( )2من الأع�ضاء.
 1 1111 11النصاب والقرارات
ال يكون اجتماع املجل�س �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره خم�سة (� )5أع�ضاء على الأقل� ،شريطة �أن ال يقل عدد الأع�ضاء احلا�ضرين �أ�صالة عن �أربعة (� )4أع�ضاء .ويف حالة
�إنابة ع�ضو جمل�س الإدارة ع�ضو ًا �آخر يف ح�ضور اجتماعات املجل�س يتعني �أن تكون الإنابة طبقا لل�ضوابط التالية:
1.1ال يجوز لع�ضو جمل�س الإدارة �أن ينوب عن �أكرث من ع�ضو واحد يف ح�ضور ذات االجتماع.
�2.2أن تكون الإنابة ثابت ًة بالكتابة.
3.3ال يجوز للنائب ،فيما يتعلق ب�صوت املنيب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�ش�أنها.
ت�صدر قرارات املجل�س ب�أغلبية احلا�ضرين و�إذا ت�ساوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه الرئي�س �أو من يقوم مقامه.
 1 1111 11تعارض المصالح
يتعني على كل ع�ضو من �أع�ضاء جمل�س الإدارة الإف�صاح �إلى جمل�س الإدارة عن �أي م�صلحة �شخ�صية �سواء مبا�شرة �أو غري مبا�شرة وعن �أي عرو�ض �أو �صفقات �أو
عقود ينوي الدخول فيها مع ال�شركة وينبغي ت�سجيل هذا الإف�صاح يف حم�ضر �إجتماع جمل�س الإدارة ،واليجوز لع�ضو جمل�س الإدارة املعني �أن ي�شارك يف الت�صويت
على القرار الذي �سيتم �إتخاذه يف هذا ال�ش�أن.
 1 1111 11اللجان
ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل عدد من اللجان ح�سب حاجة ال�شركة وح�سب ظروفها للقيام ب�أعمال يحددها جمل�س الإدارة من حني لآخر .ويجوز ،ب�إ�ستثناء ما ن�ص عليه
بخالف ذلك يف هذا النظام ،تعيني �أع�ضاء اللجان من بني �أع�ضاء جمل�س الإدارة �أو من غريهم .وال ميار�س الأفراد املعينني ك�أع�ضاء يف هذه اللجان �إال الأعمال
التي يوليها لهم املجل�س من حني لآخر وفق ًا لتعليمات وتوجيهات املجل�س.
 1 1111 11اللجنة التنفيذية
ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه جلنة تنفيذية .ويعني املجل�س من بني �أع�ضاء اللجنة رئي�س ًا لها كما يحدد جمل�س الإدارة طريقة عمل اللجنة و�إخت�صا�صاتها
وعدد �أع�ضائها والن�صاب ال�ضروري لإجتماعاتها .ومتار�س اللجنة ال�صالحيات التي يوليها لها املجل�س وفق ًا لتعليمات وتوجيهات املجل�س .وال يجوز للجنة التنفيذية
�إلغاء �أو تعديل �أي من القرارات والقواعد التي �أقرها جمل�س الإدارة.
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 1 1111 11لجنة المراجعة
ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه الغري تنفيذيني جلنة املراجعة .ومتار�س جلنة املراجعة تلك الأعمال وال�صالحيات التي يوليها لها املجل�س من حني لآخر
مبا يف ذلك ،من غري ح�صر ،التحقق من فاعلية �إدارة املراجعة الداخلية لل�شركة والإ�شراف على خطط املراجعة الداخلية لل�شركة و�إقرارها والإ�شراف على �إعداد
القوائم املالية لل�شركة ،وتر�شيح مراقبي احل�سابات امل�ستقلني والت�أكد من متكينهم من الإطالع على دفاتر ال�شركة و�سجالتها .وتتكون جلنة املراجعة من ثالثة
�أع�ضاء على الأقل يكون من بينهم ع�ضو خمت�ص بال�ش�ؤون املالية واملحا�سبية ،يتم تعيينهم بقرار من جمل�س الإدارة.
 1 1111 11لجنة الترشيحات والمكافآت
ملجل�س الإدارة �أن ي�شكل من بني �أع�ضائه وغري �أع�ضائه جلنة للرت�شيحات واملكاف�آت يف ال�شركة .ومتار�س جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت تلك الأعمال وال�صالحيات
التي يوليها لها املجل�س من حني لآخر مبا يف ذلك ،من غري ح�صر ،التو�صية ملجل�س الإدارة بتعوي�ضات ومكاف�آت �أع�ضاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا وكبار
التنفيذيني بال�شركة وتتكون جلنة الرت�شيحات واملكاف�آت من ثالثة �أع�ضاء على الأقل يتم تعيينهم بقرار من جمل�س الإدارة.
 1 1111 11الجمعيات العامة للمساهمين
اجلمعية العامة املكونة تكوين ًا �صحيح ًا متثل جميع امل�ساهمني ،وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�سي لل�شركة .ولكل �شريك �أيا كان عدد �أ�سهمه حق ح�ضور
اجلمعية التحويلية بطريق الأ�صالة �أو نيابة عن غريه من ال�شركاء ،ولكل م�ساهم حائز لع�شرة �أ�سهم على الأقل حق ح�ضور اجلمعية العامة وللم�ساهم �أن يوكل عنه
كتابة م�ساهم ًا �آخر من غري �أع�ضاء جمل�س الإدارة يف ح�ضور اجلمعية العامة.
 1 1111 11الجمعية العامة العادية
فيما عدا الأمور التي تخت�ص بها اجلمعية العامة غري العادية ،تخت�ص اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�شركة ،وتنعقد مرة على الأقل يف ال�سنة
خالل ال�ستة (� )6أ�شهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�شركة .ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية �أخرى كلما دعت احلاجة لذلك
 1 1111 11الجمعية العامة غير العادية
تخت�ص اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�سا�سي لل�شركة با�ستثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظام ًا .ولها �أن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة
يف اخت�صا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط والأو�ضاع املقررة للجمعية الأخرية.
 1 1111 11طريقة الدعوة إلى الجمعيات العامة
تنعقـد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س الإدارة .وعلى جمل�س الإدارة �أن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد �إذا طلب ذلك مراقب احل�سابات
�أو عـدد من امل�ساهمني ميثل خم�سـة يف املائة( )%5على الأقل من ر�أ�س املال على الأقل .تن�شر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�سمية ويف �صحيفة
يومية توزع يف مركز ال�شركة الرئي�سي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�شرين ( )25يوم ًا على الأقل وتت�ضمن الدعوة على جدول الأعمال وتُر�سل �صورة من
الدعاوى وجدول الأعمال �إلى الإدارة العامة لل�شركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�شر.
 1 1111 11نصاب الجمعية العامة العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل ،ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع الأول
ُوجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني ( )30يوم ًا التالية لالجتماع ال�سابق وتعلن الدعوة بالطريقة املو�ضحة يف فقرة "طريقة الدعوة �إلى اجلمعيات
العامة" من هذا النظام .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �أي ًا كان عدد الأ�سهم املمثلة فيه.
 1 1111 11نصاب الجمعية العامة غير العادية
ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيح ًا �إال �إذا ح�ضره م�ساهمون ميثلون ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة على الأقل .ف�إذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف االجتماع
الأول وجهت الدعوة �إلى اجتماع ثان بالطريقة املو�ضحة يف املادة ال�سابقة .ويعترب االجتماع الثاين �صحيح ًا �إذا ح�ضره عدد من امل�ساهمني ميثل ربع ر�أ�س املال
على الأقل.
 1 1111 11حقوق التصويت
لكل �شريك �صوت عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية التحويلية .وحت�سب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية وغري العادية على �أ�سا�س �صوت واحد لكل �سهم .
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 1 1111 11القرارات
ت�صدر قرارات يف اجلمعية التحويلية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع فيها ومع ذلك �إذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ص عينية �أو مزايا خا�صة،
لزمت موافقة �أغلبية ال�شركاء ب�أ�سهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�سهم املذكورة بعد �إ�ستبعاد ما �إكتتب به مقدمو احل�ص�ص العينية �أو امل�ستفيدون من املزايا اخلا�صة
وال يكون له�ؤالء ر�أي يف هذه القرارات ولو كانوا من �أ�صحاب الأ�سهم النقدية .ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة للأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية ب�أغلبية ثلثي الأ�سهم املمثلة يف االجتماع �إال �إذا كان القرار متعلق ًا بزيادة �أو بتخفي�ض ر�أ�س املال �أو ب�إطالة مدة
ال�شركة �أو بحل ال�شركة قبل انتهاء املدة املحددة لها مبوجب نظامها الأ�سا�سي �أو بدجمها يف �شركة �أو م�ؤ�س�سة �أخرى فال يكون القرار �صحيح ًا �إال �إذا �صدر ب�أغلبية
ثالثة �أرباع الأ�سهم املمثلة يف االجتماع.
 1 1111 11توزيع األرباح السنوية
توزع الأرباح ال�صافية ال�سنوية لل�شركة بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:
 1.1يجنب ع�شرة يف املئة ( )%10من الأرباح ال�صافية ال�سنوية لتكوين احتياطي نظامي ،ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي املذكور ن�صف ر�أ�س مال ال�شركة.
 2.2يجوز للجمعية العامة العادية ،بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة ،جتنيب ن�سبة  %5من �صايف الأرباح ال�سنوية لتكوين احتياطي �إتفاقي وتخ�صي�صه
لغر�ض �أو �أغرا�ض معينة.
 3.3يوزع من الباقي بعد ذلك ،دفعة �أولى للم�ساهمني تعادل خم�سة يف املائة ( )%5من ر�أ�س املال املدفوع.
 4.4يخ�ص�ص بعد ما تقدم ع�شرة يف املائة ( )%10ملكاف�أة جمل�س الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�صة �إ�ضافية يف الأرباح.
وت�ؤكد ال�شركة �أن مكاف�أة موظفي ال�شركة هي عبارة عن تكلفة ت�شغيلية ،و�سوف يف�صح عنها يف قائمة الدخل على �أ�سا�س �سنوي .وبالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سوف تعد
جزءا من ح�ساب �صايف الدخل لل�شركة .يف حني �أن الأرباح واملكاف�آت لأع�ضاء جمل�س الإدارة تعترب توزيع للأرباح املبقاة.
 1 1111 11خسائر الشركة
�إذا بلغت خ�سائر ال�شركة ثالثة �أرباع ()4/3ر�أ�س مالها ،وجب على �أع�ضاء جمل�س الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�شركة �أو حلها
قبل �أجلها املعني يف هذا النظام .وين�شر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�سمية.
 1 1111 11دعوى المسؤولية
لكل م�ساهم احلق يف رفع دعوى امل�س�ؤولية املقررة لل�شركة على �أع�ضاء جمل�س الإدارة �إذا كان من �ش�أن اخلط�أ الذي �صدر منهم �إحلاق �ضرر خا�ص به ب�شرط �أن
يكون حق ال�شركة يف رفعها ما زال قائما .ويجب �أن يخطر ال�شركة بعزمه على رفع الدعوى.
 1 1111 11حـل الشـركة وتصـفيتها
عند انتهاء ال�شركة �أو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد لها ،تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيا واحدا
�أو �أكرث وحتدد �صالحيتهم و�أتعابه .وتنتهي �سلطة جمل�س الإدارة بانق�ضاء ال�شركة ،ومع ذلك ي�ستمر جمل�س الإدارة قائم ًا على �إدارة ال�شركة �إلى �أن يتم تعيني
امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�شركة الإدارية اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ال يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
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 1212المعلومات القانونية
 1 112 12شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك  -المملكة العربية السعودية)
 1 112 112 12رأس المال
امل�ساهمون يف ال�شركة هم على النحو التايل:
اجلدول  :1-12امل�ساهمون يف ال�شركة
امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

الن�سبة

1

�شركة جمموعة عبد العزيز حممد النملة القاب�ضة

3.000.000

%7,5

2

عبد اهلل حممد �سليمان النملة

2.920.000

%7,3

3

من�صور عبد العزيز حممد كعكي

2.556.000

%6,4

4

اجلمهور

31.524.000

%78,8

الإجمايل

40.000.000

%100,0

امل�صدر� :إدارة ال�شركة

1 112 112 12ملخص اتفاقيات التمويل الرئيسية
�أبرمت �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك) اتفاقيات متويل مع البنك العربي الوطني وبنك الريا�ض والبنك ال�سعودي الهولندي وم�صرف
الراجحي والبنك ال�سعودي الفرن�سي و�ساب و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .وت�ؤكد ال�شركة �أن الإتفاقيات امللخ�صة �أدناه هي �إتفاقيات التمويل الرئي�سية
لدى ال�شركة ولي�ست جميع �إتفاقيات التمويل املربمة.
قامت ال�شركة ب�إعادة هيكلة ترتيباتها املالية يف  5يناير 2013م والتي مت مبوجبها دمج جميع الديون والت�سهيالت احلالية وبالتايل �إن�ضمت جميع الت�سهيالت
امللخ�صة �أدناه (ما عدا العقد املربم مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي) �إلى �إتفاقية �إعادة هيكلة الت�سهيالت التي بدورها حلت حمل الت�سهيالت ال�سابقة.
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اجلدول � :2-12إتفاقية الت�سهيالت مع البنك العربي الوطني
2010/6/16م

التاريخ
الأطراف

البنك العربي الوطني و�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك)

املدة

2010/6/16م �إلى 2011/5/31م

نوع الت�سهيالت

ت�شتمل اتفاقية الت�سهيالت على الت�سهيالت التالية �ضمن احلدود الفرعية املطابقة لها ("الت�سهيالت"):
  ت�سهيالت بقيمة  105.000.000ريال �سعودي؛ تق�سم كما يلي:
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  20.000.000ريال �سعودي (التورق) لإ�صدار و�إعادة متويل خطابات الإعتماد
امل�ستندية ،بوالي�ص التح�صيل ،النفقات الر�أ�سمالية وال�شراء املبا�شر .الت�سهيالت الفرعية يجب �أن تكون
متاحة ب�شكل قرو�ض متجددة ق�صرية الأجل.
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  60.000.000ريال �سعودي لتمويل فواتري التح�صيل والتحويل املبا�شر.
  ت�سهيالت فرعية بقيمة 100.000.000ريال �سعودي ملا يلي:
(�أ) �إ�صدار خطابات الإعتماد امل�ستندي ل�صالح امل�ستفيدين املقبولني للبنك ،و�إعادة متويل �إلتزامات الدفع
املتعلقة بها.
(ب) متويل بن�سبة  %100مل�ستندات ال�شحن املتعلقة ب�إعتمادات الإطالع وامل�ؤجلة.
(ت) متويل بن�سبة  %100مل�ستندات ال�شحن املتعلقة بفواتري التح�صيل والواردات املبا�شرة.
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  5.000,00ريال �سعودي لتمويل خطابات الإئتمان الإ�سالمية لغر�ض �إ�صدار ما يلي:
(�أ) �ضمانات دفعة مقدمة �إبتدائية ونهائية.
(ب) �ضمانات دفع ل�صالح امل�ستفيدين مقبولة من قبل البنك.

ال�شروط الهامة

  يعترب �أي من احلاالت التالية تق�صري ُا من قبل ال�شركة:
(�أ) �إذا �أ�صبح �أي دين لل�شركة �أو �أي �ضامن ،مبوجب هذه الت�سهيالت ،قابل لل�سداد قبل تاريخه املحدد �أو
�إذا مت التق�صري من قبل ال�شركة يف دفع ديونها.
(ب) ممار�سة �أي دائن �أو �ضامن لل�شركة ،مبوجب هذه الت�سهيالت ،ب�أي حق يتعلق ب�أ�صول ال�شركة �أو
�أ�صول ال�ضامن.
(ت) عدم قيام ال�شركة �أو �أي من ال�ضامنني ،مبوجب هذه الت�سهيالت ،ب�إلتزامهم ب�شكل جوهري� ،أو
القيام بتغيري جوهري يف طبيعة �أن�شطتها� ،أو نقل جزء كبري من �أن�شطتها التجارية �أو �أ�صولها� ،أو اقرتاح
القيام �أي مما �سبق.
(ث) عدم قيام �أي من ال�شركات التابعة لل�شركة �أو ال�شركات التي متتلك ال�شركة فيها �أ�سهم ،ب�سداد جميع
�أو بع�ض الديون �سواء كانت الديون عائدة �إلى البنك �أو �إلى �أي طرف �آخر.
(ج) حدوث �أي حدث قد يعتقد البنك �أن له ت�أثري �سلبي جوهري على �أعمال ال�شركة �أو �أي من ال�ضامنني �أو
على قدرة ال�شركة �أو ال�ضامنني للوفاء بالتزاماتهم مبوجب اتفاقية الت�سهيل �أو �أي وثيقة مرتبطة بها.
(ح) �أي تغيري يف ملكية ال�شركة.
  تتعهد ال�شركة �أال ترهن �أي من �أ�صولها احلالية �أو امل�ستقبلية ،الثابتة واملنقولة التي مل ترهن ل�صالح البنك،
�إال بعد احل�صول على املوافقة امل�سبقة من البنك.

ال�ضمان

ل�ضمان الت�سهيالت ،مت تقدمي �سند �أمر بقيمة  105.000.000ريال �سعودي.

القانون الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

تخ�ضع وثائق الت�سهيالت للنظام ال�سعودي وتحُ ال �أي منازعات تتعلق ب�سندات الأمر �إلى جلنة الف�صل يف منازعات
الأوراق التجارية.
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اجلدول � :3-12إتفاقية الت�سهيالت مع بنك الريا�ض
1433 /5/22هـ

التاريخ
الأطراف

بنك الريا�ض و�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك)

املدة

يتم �إنتهاء الإتفاقية يف 2012/12/31م

نوع الت�سهيالت

ي�شتمل خطاب اتفاقية الت�سهيالت على الت�سهيالت التالية �ضمن احلدود الفرعية املطابقة لها ("الت�سهيالت"):
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  40.250.013ريال �سعودي (التورق)
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  18.903.687ريال �سعودي (مرابحة)
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  13.446.300ريال �سعودي (مرابحة) لغر�ض متويل (التورق) خلطابات الإئتمان.

ال�شروط الهامة

 �أن ال تقوم ال�شركة بتغيري كيانها القانوين �أو تندمج مع �شركة �أخرى بدون احل�صول على موافقة خطية
م�سبقة من البنك.
 �أن ال تقوم ال�شركة بتغيري �أعمالها ب�شكل جوهري.
 �أن ال تتخلف ال�شركة عن املدفوعات امل�ستحقة للبنك �أو لأي طرف �آخر.
 تتعهد ال�شركة �أن �أي تغريات لكيانها القانوين ،م�ساهميها ،ر�أ�س مالها� ،أن�شطتها� ،أو �إلتزامتها للأطراف
الأخرى لن ت�ؤثر على �إ�ستكمال هذه الإتفاقية وتتعهد ال�شركة ب�إخطار البنك ب�أي تغريات ملا �سبق.
 �أن ال تقوم ال�شركة ب�إجراء �أي �إ�صالحات �أو تغيريات على الأ�صول امل�ؤجرة وفقا ل�صفقة الإجارة مع البنك،
�أو تغيري الغر�ض من ت�أجري هذه الأ�صول� ،أو تقوم بنقل �أو ت�أجري الأ�صول من الباطن بدون احل�صول على
موافقة خطية م�سبقة من البنك.
 يتوجب على ال�شركة احلفاظ على الأ�صول امل�ؤجرة من البنك كجزء من �صفقة الإجارة.
 �أن ال تقوم ال�شركة برهن �أو بيع �أي من �أ�صولها قبل �سداد امل�ستحقات �إلى البنك بدون احل�صول على موافقة
خطية م�سبقة من البنك.









ال�ضمان

ل�ضمان الت�سهيالت ،مت تقدمي �سندات �أمر بقيمة  72.600.000ريال �سعودي و 1.396.104ريال �سعودي ل�صالح بنك
الريا�ض .كما �أن ال�شركة �ستنقل �إلى البنك حت�صيالت الت�أمني القائمة على �أ�صول ال�شركة.

القانون الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

تخ�ضع وثائق الت�سهيالت للنظام ال�سعودي وتحُ ال �أي منازعات تتعلق ب�سندات الأمر �إلى جلنة الف�صل يف منازعات
الأوراق التجارية.

اجلدول � 4-12إتفاقية الت�سهيالت مع البنك ال�سعودي الهولندي
التاريخ

2010/1/18م

الأطراف

البنك ال�سعودي الهولندي و�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك)

املدة

يتم �إعادة النظر يف الت�سهيالت ب�شكل دوري وقد يتم تعديلها �أو �إلغائها يف �أي وقت وفق ًا لتقدير البنك.

نوع الت�سهيالت

ي�شتمل خطاب اتفاقية الت�سهيالت على الت�سهيالت التالية �ضمن احلدود الفرعية املطابقة لها ("الت�سهيالت"):
  خط �إئتمان عام يف حد �أق�صى �إجمايل بقيمة  209.000.000ريال �سعودي مق�سمة كما يلي يف الت�سهيالت
الفرعية التالية:
  متويل �إ�سالمي ق�صري الأجل (التورق) بقيمة  75.000.000ريال �سعودي
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  100.000.000ريال �سعودي لغر�ض فتح خطابات �إئتمان وثائقية ب�صرية ،مفاو�ضة
خطابات �إئتمان مرابحة وثائقية ب�صرية ،مفاو�ضة فواتري الإ�سترياد الب�صرية ،فتح خطابات �إئتمان م�ؤجلة
الدفع وثائقية ،قبول الفواتري امل�سحوبة مبوجب خطابات الإئتمان الوثائقية مع ت�سهيل الواردات �آجلة التمويل
عن طريق متويل �إ�سالمي ق�صري الأجل (التورق) �إلى  60.000.000ريال �سعودي.
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  70.000.000ريال �سعودي لغر�ض �إ�صدار ت�أمني �أويل� ،سندات �أداء� ،سندات الدفع
املقدم و�سندات الإحتفاظ.
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  15.000.000ريال �سعودي لغر�ض �إ�صدار �ضمانات الدفع.
  ت�سهيالت فرعية بقيمة  1.000.000ريال �سعودي متاحة ملنتجات امليزانية العامة املتوافقة مع ال�شريعة
الإ�سالمية التي ت�ستخدم للتحوط ب�أ�سعار �صرف العمالت الأجنبيية وخماطر معدل الربح.
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  �أال تتجاوز ن�سبة الرفع املايل (�إجمايل املطلوبات مق�سوم ًا على �صايف قيمة الأ�صول امللمو�سة)  2,0xكحد
�أق�صى.
  �أن حتافظ ال�شركة على  310.000.000ريال �سعودي من �صايف قيمتها امللمو�سة كحد �أدنى.
  �أن تكون وثائق هذه الت�سهيالت مت�ساوية مع وثائق ال�شركة مع البنوك الأخرى.

ال�شروط الهامة

ال�ضمان

ل�ضمان الت�سهيالت ،مت تقدمي �سند �أمر بقيمة  210.000.000ريال �سعودي مقدم من ال�شركة �إلى البنك.

القانون الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

تخ�ضع وثائق الت�سهيالت للنظام ال�سعودي وتحُ ال �أي منازعات تتعلق ب�سندات الأمر �إلى جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق
التجارية.

اجلدول � 5-12إتفاقية الت�سهيالت مع م�صرف الراجحي
1433/2/14هـ

التاريخ
الأطراف

م�صرف الراجحي و�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك)

املدة

 180يوم

نوع الت�سهيالت

ي�شتمل خطاب اتفاقية الت�سهيالت على الت�سهيالت التالية �ضمن احلدود الفرعية املطابقة لها ("الت�سهيالت"):
  خط �إئتمان م�ؤجل الدفع بقيمة  50.000.000ريال �سعودي.
  خط �إئتمان/م�شاركة م�ؤجل الدفع بقيمة  100.000.000ريال �سعودي.

ال�شروط الهامة









ال�ضمان






القانون الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي
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 �أن يتم �إ�ستخدام الت�سهيالت لتمويل ر�أ�س مال ال�شركة العامل.
 احل�صول على الإذن من قبل م�صرف الراجحي قبل زيادة ر�أ�س مال ال�شركة� ،سواء داخل �أو خارج اململكة.
 �أن ال ت�ستخدم ال�شركة �أرباحها ال�سنوية لدفع �أرباح الأ�سهم ما مل تكن ح�ساباتها مر�ضية مل�صرف الراجحي.
 يجب �أن تكون الإلتزامات امل�ستحقة من ال�شركة �إلى امل�صرف مت�ساوية مع الإلتزامات الأخرى لل�شركة يف
جميع الأوقات.
 �أن ال تتخلف كل من ال�شركة وال�شركات التابعة ،ال�ضامن �أو �أي من امل�ساهمني يف �أي من ال�شركات ال�سالفة
الذكر ،يف دفع الديون امل�ستحقة لأي طرف �آخر ولأي �سبب.
 �أن تقوم ال�شركة ب�إخطار امل�صرف ب�أي تغري يف كيانها القانوين ،م�ساهميها �أو حمل �إقامتها.
 �أن ال تقوم ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة بتعديل على املواد� ،شهادة ال�سجل التجاري� ،أو �أي وثيقة
ت�أ�سي�سية �أخرى قد ت�ؤثر ب�شكل جوهري و�سلبي على تلك ال�شركات يف نظر امل�صرف.
 ل�ضمان الت�سهيالت ،مت تقدمي �سند �أمر لتغطية �إلتزامات ال�شركة �إلى امل�صرف مبوجب هذه الإتفاقية،
ومبوجب الطلب من امل�صرف يتم تقدمي �سند �أمر بخ�صو�ص كل دفعة مت دفعها من ال�شركة �إلى امل�صرف
وبخ�صو�ص كل خط متويل مقدم من امل�صرف �إلى ال�شركة.
 تنفيذ �سند �أمر عند كل �سحب.
 دفع مقدم بقيمة  ٪1,5من كل دفعة مقدمة/عقد م�شاركة.
 تقوم ال�شركة ب�إيداع  ٪20من حت�صيالت البيع �إلى ح�سابها يف امل�صرف.

تخ�ضع وثائق الت�سهيالت للنظام ال�سعودي وتحُ ال �أي منازعات تتعلق ب�سندات الأمر �إلى جلنة الف�صل يف منازعات
الأوراق التجارية.

اجلدول � 6-12إتفاقية الت�سهيالت مع بنك �ساب
2011/7/2م

التاريخ
الأطراف

�ساب و�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك)

املدة املتاحة

2011/8/31م

نوع الت�سهيالت

ي�شتمل خطاب اتفاقية الت�سهيالت على الت�سهيالت التالية �ضمن احلدود الفرعية املطابقة لها ("الت�سهيالت"):
  ت�سهيالت بقيمة  190.000.000ريال �سعودي مق�سمة �إلى الت�سهيالت الفرعية التالية:
 1.1ت�سهيالت فرعية باملرابحة بقيمة  50.000.000ريال �سعودي لتمويل الإعتمادات امل�ستندية والكمبياالت
امل�سحوبة مبوجبها.
 2.2ت�سهيالت �ضمانات �شحن فرعية بقيمة  50.000.000ريال �سعودي لغر�ض �إ�صدار �ضمانات ال�شحن لإخراج
الب�ضائع يف حاالت الت�أخري ب�إ�ستالم وثائق ال�شحن الأ�صلية للإعتمادات ال�صادرة من �ساب فقط.
 3.3ت�سهيالت فرعية بقيمة  60.000.000ريال �سعودي لإ�صدار ال�ضمانات الإبتدائية والدفعة املقدمة.
 4.4ت�سهيالت فرعية بقيمة  60.000.000ريال �سعودي لإ�صدار �ضمانات غري مطابقة لنماذج البنك و�ضمانات
مالية للدفع و�ضمانات دولية و�ضمانات ل�صالح م�صلحة الزكاة واجلمارك.
 5.5ت�سهيالت فرعية مرابحة بقيمة  85.000.000ريال �سعودي.
  ت�سهيالت م�ستندية حتت الطلب بقيمة  400.000.000ريال �سعودي لإ�سترياد مواد اخلام وقطع الغيار.

ال�شروط الهامة

  �أن ال تزيد م�س�ؤولية امل�ساهمني وال�شركات ال�شقيقة على  5.000.000ريال �سعودي.
  موافات �ساب للبيانات املالية الن�صف �سنوية بالإ�ضافة الى حتليل الذمم املدينة.

ال�ضمان

  فيما يتعلق بالت�سهيالت الفرعية باملرابحة بقيمة  50.000.000ريال �سعودي:
 1.1م�ستندات ملكية الب�ضائع ب�إ�سم �ساب
 2.2يجب �أن تكون بولي�صة الت�أمني لأمر البنك �أو ال�شاحن وجمرية على بيا�ض.
 3.3يجب �أن ت�سلم جمموعة كاملة من بوالي�ص ال�شحن �إلى البنك ال�سعودي الربيطاين
  ال�ضمانات التالية تبقى نافذة:
� 1.1ضمان �شخ�صي بالتنا�سب من ال�سيد حممد �سليمان النملة بقيمة  26.200.000ريال �سعودي يف تاريخ
2011/5/9م
� 2.2ضمان �شخ�صي من ال�سيد �إ�سماعيل فوزي �أبو خ�ضرة بقيمة  10.958.000ريال �سعودي يف تاريخ
2004/8/23م
� 3.3ضمان �شخ�صي من ال�سيد من�صور عبدالعزيز الكعكي بقيمة  15.104.760ريال �سعودي يف تاريخ
2007/6/9م
� 4.4ضمان �شخ�صي بالتنا�سب من ال�سيد حممد العلي ال�سويلم بقيمة  37.761.900ريال �سعودي يف تاريخ
2007/6/9م
 5.5خطاب تعهد من ال�شركة ب�إيداع كافة دفعات العقود �إلى ح�ساب م�سك لدى �ساب م�ؤرخ يف2002/10/22م
 6.6خطاب تعهد من ال�شركة بقبول التعهدات املالية املو�ضوعة من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي و�ضخ
مبالغ نقدية للحفاظ على الن�سبة عند امل�ستوى املتفق عليه.
� 7.7ضمان �شخ�صي بالتنا�سب من ال�سيدة ملى �إ�سماعيل �أبو خ�ضرة بقيمة  22.657.140ريال �سعودي يف تاريخ
2007/6/9م
� 8.8ضمان �شخ�صي بالتنا�سب من ال�سيد عبد العزيز حممد النملة بقيمة  50.349.200ريال �سعودي يف تاريخ
2007/6/9م
� 9.9ضمان �شخ�صي من ال�سيد حممد علي ال�سويلم بقيمة  6.000.000ريال �سعودي يف تاريخ 2003/9/28م
  �سند لأمر بقيمة  190.400.000ريال �سعودي.
  وديعة نقدية بقيمة  4.808.000ريال �سعودي.
  خطاب تعهد ب�إيداع عوائد العقود يف ح�ساب ال�شركة مع �ساب.

القانون الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

تخ�ضع وثائق الت�سهيالت للنظام ال�سعودي وتحُ ال �أي منازعات تتعلق ب�سندات الأمر �إلى جلنة الف�صل يف منازعات
الأوراق التجارية.
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اجلدول  7-12عقد بيع و�شراء ال�سلع مع البنك ال�سعودي الفرن�سي
1432/10/19هـ (2011/9/17م)

التاريخ
الأطراف

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك والبنك ال�سعودي الفرن�سي (ق�سم امل�صرفية الإ�سالمية)

املدة

يتم �إنتهاء ال�صالحية يف 2012/9/31م

نوع الت�سهيالت

ت�سهيالت (التورق) بقيمة  50.000.000ريال �سعودي لغر�ض �شراء ال�سلع.

ال�شروط الهامة

القانون الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي
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  تعترب الظروف التالية حاالت تق�صري:
 1.1عدم دفع مديونية ال�شركة يف تاريخها املحدد �أو �أن تكون املديونية قابلة للت�سديد قبل تاريخها املحدد �أو �إذا
كان �أي دائن لل�شركة قابل لإعالن مديونية ال�شركة ووجوب �سداده قبل تاريخها املحدد.
� 2.2إذا خ�سرت مديونية ال�شركة �أولويتها �أمام املديونات الأخرى لل�شركة ،مبوجب هذه الإتفاقية.
� 3.3إذا كانت ال�شركة غري قادرة على �سداد ديونها يف وقتها املحدد �أو القيام بنقل عام مل�صلحة الدائنني.
� 4.4إذا قامات ال�شركة ب�شراء ،ت�أجري �أو �إفراغ �أي من عقودها �أو �سل�سلة من عقودها (�سواء كانت متعلقة �أم ال)
لكل �أو بع�ض �أرباحها و�أمالكها.
� 5.5إذا توقفت ال�شركة �أو هددت بالتوقف عن �إ�ستكمال ن�شاطاتها التي تقوم بها يف تاريخ تعاقدها من البنك
ال�سعودي الفرن�سي.
  ال ميكن لل�شركة �أو البنك ال�سعودي الفرن�سي بالتنازل عن �أي من احلقوق والواجبات مبوجب هذه الإتفاقية
�إال بعد احل�صول على املوافقة اخلطية من الطرف الآخر.
  تتكفل ال�شركة �أن ال تن�شئ �أو ت�سمح ب�إن�شاء �أي رهن على كل �أو بع�ض �أي من ال�سلع التي قامت ال�شركة
ب�إ�شرتائها مبوجب �إتفاقية الت�سهيالت.
تخ�ضع وثائق الت�سهيالت و�إتفاقيات ال�سلع لأنظمة وقوانني اململكة العربية ال�سعودية و�أي �إجراء قانوين يتعلق ب�إتفاقية
الت�سهيالت �أو �إتفاقيات ال�سلع يتم النظر فيها من قبل اللجنة اخلا�صة بت�سوية املنازعات امل�صرفية التي تعمل حتت
رعاية م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي و�أي �إجراء قانوين �آخر فيما يتعلق ب�سندات الأمر يتم النظر فيه من قبل جلنة
الف�صل يف منازعات الأوراق التجارية.

جلدول  :8-12عقد قر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
التاريخ

1434/2/8هـ (موافق 2013/01/01م) كما مت دجمها مع عقد قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف تاريخ
1432/2/8هـ (موافق 2011/1/12م)

الأطراف

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.

املدة املتاحة

�إلى 1434/06/29هـ (موافق 2013/05/09م)

كمية الت�سهيالت

 149.359.000ريال �سعودي

ال�شروط الهامة

  �أن ال تقل ن�سبة ر�أ�س املال العامل عن � 1إلى  1طوال مدة القر�ض.
  �أن تكون ن�سبة الديون �إلى �صايف الأ�صول امللمو�سة � 3إلى  1طوال مدة القر�ض.
  �أن ال تتجاوز �إجمايل م�صروفات م�سك املتعلقة باملباين التي تقوم با�ستئجارها عن اثنى ع�شر مليون ريال
�سعودي خالل مدة عقد القر�ض.
  �أن ال تتجاوز م�صروفات م�سك الر�أ�سمالية خم�سة وع�شرون مليون ريال �سعودي (25.000.000ريال
�سعودي) خالل مدة عقد القر�ض.
  �أن ال ي�ؤثر �إن�شاء م�صنع م�سك يف الأردن ب�شكل �سلبي على التزام م�سك ب�شروط و�أحكام عقد القر�ض.
  تتعهد م�سك ب�إجراء جميع معامالتها مع الأطراف ذات العالقة على �أ�سا�س �إجراءات جتارية بحتة.
  �أن ال تقوم م�سك ب�أية تغيريات جوهرية على امل�شروع كما قد مت و�صفه يف عقد القر�ض من غري احل�صول
على موافقة كتابية من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي على ذلك.
  �أن تلتزم م�سك باملوا�صفات ال�صادرة عن الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة وباملوا�صفات
ال�صادرة عن الرئا�سة العامة للأر�صاد و حماية البيئة.
  قبل �صرف اخر  %20من القر�ض يجب على م�سك التقيد مبوا�صفات �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
للأمن ال�صناعي والبيئة ب�شكل مقبول ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
  قبل �صرف اخر  %20من القر�ض يجب على م�سك و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي �إجراء جرد على
�أ�صول م�سك الثابتة و�إعداد قائمة تدرج فيها التفا�صيل التالية املتعلقة بتلك الأ�صول :نوعها ،موا�صفاتها،
رقمها اخلا�ص ،وم�صدرها.
  يجب احل�صول على املوافقة امل�سبقة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي فيما يتعلق ب�أي تعديل �أو تغيري
على البنود التي مت املوافقة عليها قبل �صرف البنود التي مت تعديلها �أو تغيريها.
  يجب �أن تلتزم م�سك خالل مرحلة ان�شاء امل�شروع ويف �أي وقت الحق خالل مرحلة الإنتاج حتى ال�سداد
الكامل لقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبا يلي:
� 1.1شراء جميع مواد البناء واملعدات الالزمة للم�شروع من م�صنعني �سعوديني ،متى ما كانت هذه املواد واملعدات
متوفرة عند م�صنعني �سعوديني ،مبوجب العرو�ض املقدمة واملقبولة يف درا�سة امل�شروع.
� 2.2إعطاء �أحقية الإ�شراف �إلى املكاتب الإ�ست�شارية ال�سعودية فيما يتعلق ببع�ض �أو كل �أجزاء بناء امل�شروع
وحت�ضري الدرا�سات الفنية املطلوبة متى ما توفرت اخلربة التقنية يف تلك املكاتب.
 3.3تعيني حما�سبني مرخ�ص لهم �سعوديي اجلن�سية ملراجعة وحت�ضري القوائم املالية للم�شروع.
  �أن ال تقوم ال�شركة ب�إن�شاء �أي رهن� ،إمتياز ،تعهد �أو �أي �إلتزام �آخر فيما يتعلق بالأمالك ،العائدات �أو
الأ�صول التي متلكها م�سك حالي ًا �أو م�ستقب ًال (فيما عدا ما ن�ص عليه يف وثيقة الرهن ومت املوافقة عليه من
قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي).
  �أن ال تقوم م�سك بالإندماج مع �أي �شخ�ص �أو �شركة و �أن ال تقوم م�سك ببيع ،نقل ،ت�أجري �أو الت�صرف ببع�ض
�أو جزء من امل�شروع ،فيما عدا امل�سار العادي للتجارة� ،أ�صول ال�شركة املمتلكة حالي ًا �أو م�ستقب ًال (�سواء من
خالل معاملة واحدة �أو من خالل عدة معامالت� ،سواء كانت هذه املعامالت قد �أجريت ب�شكل منف�صل �أو
ب�شكل موحد) �أو الإ�ستحواذجميع �أو جزء كبري من الأ�صول وم�س�ؤوليات �أي �شخ�ص �أو هيئة �إعتبارية.
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ال�شروط الهامة

  توزع �أرباح ال�شركة بعد خ�صم اخل�سائر املرتاكمة وعلى ال�شركة �أن ال تقوم ب�إعالن ،دفع �أو توزيع �أي �أرباح
م�شابهة �إلى م�ساهميها� ،إال يف الأحوال التالية�)1:إذا حدث تق�صري كما هو حمدد يف اتفاقية القر�ض �أو
احلدث الذي يت�ضمن �إعطاء �إ�شعار ،مرور فرتة من الوقت� ،أو غريها من ال�شروط التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي
�إلى تق�صري )2.قبل الفرتة املحددة ملذكرة الأمر النهائية� )3.إذا كان املبلغ الإجمايل جلميع املدفوعات،
الأرباح والتوزيعات فيما يتعلق ب�أي �سنة مالية لل�شركة قد جتاوز الن�سبة الأق�صى للتوزيع من الر�أ�س املال
املدفوع يف نهاية ال�سنة املالية امل�سبقة ومبلغ م�ساوي ًا لأي دفعة م�سبقة �إلى �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي يف ال�سنة املعنية.
  �أن حتافظ م�سك يف كل الأوقات على م�ستوى من املدراء يكون مقبوال ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
�أن ال تقوم م�سك بالتنازل عن �أية من حقوقها �أو واجباتها حتت عقد القر�ض من غري احل�صول على موافقة كتابية
م�سبقة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.

ال�ضمان

يتم دفع كل �سحب من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مقابل الإ�صدار والإ�ستالم من قبل ال�شركة ل�صالح
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ل�سند مايل مببلغ م�ساوي قيمة ال�سحب املحدد تاريخه يف 1432/10/29هـ (�سند
الأمر امل�ؤقت) .ي�سلم �سند الأمر امل�ؤقت يف 1432/10/29هـ �إلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ويتم �إلغائه مقابل
الإ�صدار والإ�ستالم من قبل ال�شركة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي فيما يخ�ص جمموعة من �سندات
الأمر (�سندات الأمر النهائية) التي �ستبقى يف حيازة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بقيمة �إجمالية ت�ساوي القيمة
الإجمالية لدى �سندات الأمر امل�ؤقتة التي مت �إ�ستالمها .تكون �سندات الأمر النهائية مببالغ وتواريخ حمددة تقابل �إعادة
دفع القر�ض.
تقوم ال�شركة بتقدمي مذكرة رهن موثقة وم�سجلة فيما يتعلق بامل�شروع و�إيداع �سندات امللكية �أو �أي وثائق تتعلق بالأر�ض
املعنية يف امل�شروع.

القانون الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

يخ�ضع عقد القر�ض� ،سندات الأمر ومذكرات الرهن لقوانني اململكة العربية ال�سعودية .عند وقوع حدث التخلف عن
ال�سداد ،يجب على �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي جمع املبلغ امل�ستحق وفقا لقانون جباية الأموال العامة �أو �أي
الئحة �أخرى قد يقررها �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي .وتخت�ص حماكم اململكة العربية ال�سعودية بالنظر يف حال
وجود �أي نزاع �آخر بني �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي وال�شركة الذي اليتعلق بالتخلف عن ال�سداد.
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اجلدول  :9-12عقد قر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
1432/2/8هـ (موافق 2011/1/12م)

التاريخ
الأطراف

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.

املدة املتاحة

�إلى 1432 /10/29هـ (موافق 2011/9/27م) وقد مت دمج هذه الإتفاقية مع عقد قر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي يف تاريخ 1434/2/8هـ (املوافق 2013/01/01م)

كمية الت�سهيالت

 129.859.000ريال �سعودي.

ال�شروط الهامة

  �أن ال تقل ن�سبة ر�أ�س املال العامل عن � 1إلى  1طوال مدة القر�ض.
  �أن تكون ن�سبة الديون �إلى �صايف الأ�صول امللمو�سة من � 3إلى  1طوال مدة القر�ض.
  تتعهد م�سك �أنه �سيتم �إجراء جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على �أ�سا�س �إجراءات جتارية بحتة.
  يجب احل�صول على املوافقة امل�سبقة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي فيما يتعلق ب�أي تعديل �أو تغيري
على البنود التي مت املوافقة عليها قبل �صرف البنود التي مت تعديلها �أو تغيريها.
  يجب �أن تلتزم ال�شركة خالل مرحلة البناء يف امل�شروع ويف �أي وقت الحق خالل مرحلة الإنتاج حتى ال�سداد
الكامل لقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مبا يلي:
� 1.1شراء جميع مواد البناء واملعدات الالزمة للم�شروع من م�صنعني �سعوديني مبوجب العرو�ض املقدمة
واملقبولة يف درا�سة امل�شروع.
� 2.2إعطاء �أحقية الإ�شراف �إلى املكاتب الإ�ست�شارية ال�سعودية فيما يتعلق ببع�ض �أو كل �أجزاء بناء امل�شروع
وحت�ضري الدرا�سات الفنية املطلوبة �إلى حد وجود اخلربة التقنية يف تلك املكاتب.
 3.3احلفاظ على حما�سبني مرخ�ص لهم �سعوديي اجلن�سية ،ملراجعة وحت�ضري القوائم املالية للم�شروع.
  �أن ال تقوم ال�شركة ب�إن�شاء ،حتمل �أو املعاناة من وجود �أي رهن ،تهمة� ،إمتياز ،تعهد �أو �أي �إلتزام �آخر فيما
يتعلق بالأمالك ،العائدات �أو الأ�صول املمتلكة حالي ًا �أو م�ستقب ًال (فيما عدا ما ن�ص عليه يف وثيقة الرهن ومت
املوافقة عليه من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي).
  �أن ال تقوم ال�شركة بالإندماج �أو التوحد مع �أي �شخ�ص �أو �شركة ،بيع ،نقل ،ت�أجري �أو الت�صرف ببع�ض �أو
جزء من امل�شروع ،فيما عدا امل�سار العادي للتجارة� ،أ�صول ال�شركة املمتلكة حالي ًا �أو م�ستقب ًال (�سواء من
خالل معاملة واحدة �أو عدد من املعامالت ،م�ستقلة �أم موحدة) �أو �إكت�ساب جميع �أو جزء كبري من الأ�صول
وم�س�ؤوليات �أي �شخ�ص �أو هيئة �إعتبارية.
توزع �أرباح ال�شركة بعد خ�صم اخل�سائر املرتاكمة وعلى ال�شركة �أن ال تقوم ب�إعالن ،دفع �أو توزيع �أي �أرباح م�شابهة �إلى
م�ساهميها� ،إال يف الأحوال التالية�)1:إذا حدث تق�صري كما هو حمدد يف اتفاقية القر�ض �أو احلدث الذي يت�ضمن �إعطاء
�إ�شعار ،مرور فرتة من الوقت� ،أو غريها من ال�شروط التي من �ش�أنها �أن ت�ؤدي �إلى تق�صري )2.قبل الفرتة املحددة
ملذكرة الأمر النهائية� )3.إذا كان املبلغ الإجمايل جلميع املدفوعات ،الأرباح والتوزيعات فيما يتعلق ب�أي �سنة مالية
(ال�سنة املعنية) لل�شركة قد جتاوز الن�سبة الأق�صى للتوزيع من ر�أ�س املال املدفوع يف نهاية ال�سنة املالية امل�سبقة ومبلغ
م�ساوي ًا لأي دفعة م�سبقة �إلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف ال�سنة املعنية.

ال�ضمان

يتم دفع كل �سحب من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي مقابل �إ�صدار ال�شركة ل�سند مايل ل�صالح �صندوق
التنمية ال�صناعية ال�سعودي مببلغ م�ساوي لقيمة ال�سحب يقع تاريخ ا�ستحقاقه يف 1432/10/29هـ (�سند الأمر
امل�ؤقت) .ت�سلم �سندات الأمر امل�ؤقتة يف 1432/10/29هـ �إلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي ويتم �إلغائها مقابل
�إ�صدار ال�شركة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي جمموعة من �سندات الأمر (�سندات الأمر النهائية) التي
�ستبقى يف حيازة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بقيمة �إجمالية ت�ساوي القيمة الإجمالية ل�سندات الأمر امل�ؤقتة
التي مت �إ�ستالمها .تكون �سندات الأمر النهائية مببالغ وتواريخ حمددة تتطابق مع تواريخ �إعادة الدفع.
تقوم ال�شركة بتقدمي مذكرة رهن موثقة وم�سجلة فيما يتعلق بامل�شروع و�إيداع �سندات امللكية �أو �أي وثائق تتعلق بالأر�ض
املعنية يف امل�شروع.

القانون الواجب التطبيق واالخت�صا�ص
الق�ضائي

يخ�ضع عقد القر�ض� ،سندات الأمر ومذكرات الرهن لقوانني اململكة العربية ال�سعودية .عند وقوع حدث التخلف عن
ال�سداد� ،سيقوم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بجمع املبلغ امل�ستحق وفقا لقانون جباية الأموال العامة �أو �أي الئحة
�أخرى قد يقررها �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي.
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اجلدول  :9-12خطاب موافقة �صادر من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي
1434/1/20هـ

التاريخ
�صادر من

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي

موجه الى

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة

م�ضمون املوافقة

توافق اللجنة الإدارية يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي يف تاريخ 1434/1/12هـ على زيادة ر�أ�س مال �شركة
ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة من  400.000.000ريال �سعودي �إلى  600.000.000ريال �سعودي دون �أدنى
م�س�ؤولية على ال�صندوق على �أن ال تخل ال�شركة ب�إلتزاماتها وفقا ل�شروط عقد القر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية
ال�سعودي.

اجلدول � :10-12إتفاقية �إعادة هيكلة قر�ض
التاريخ

2013/1/5م

الأطراف

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (املقرت�ض)
البنك ال�سعودي الهولندي (وكيل الإ�ستثمار)
م�صرف الراجحي ،البنك العربي الوطني ،البنك ال�سعودي الفرن�سي ،البنك ال�سعودي الهولندي� ،ساب ،بنك الريا�ض
(البنوك)

نوع وكمية الت�سهيالت

وقد مت �إعادة هيكلة ودمج جميع الت�سهيالت القائمة (ملخ�صة �أدناه) واملبالغ امل�ستحقة من البنوك يف ت�سهيلني:
 ت�سهيل القر�ض لأجل بقيمة �إجمالية  321.588.798ريال �سعودي. ت�سهيل ر�أ�س املال العامل بقيمة �إجمالية  355.411.202ريال �سعودي.وتكون هذه الت�سهيالت متاحة يف �شكل ت�سهيالت املرابحة الإ�سالمية.
يتفرع ت�سهيل القر�ض لأجل كما يلي:
 1.1اجلزء الأول 260.000.000 :ريال �سعودي
 2.2اجلزء االثاين 61.588.798 :ريال �سعودي
لدى ت�سهيل ر�أ�س املال العامل الت�سهيالت الفرعية التالية:
 1.1خطاب �ضمان/خطاب �إعتماد بحد  270.000.000ريال �سعودي قبل �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية و
 355.411.202ريال �سعودي بعد �إ�صدار �أ�سهم حقوق �أولوية
 2.2ت�سهيل �إعادة التمويل بحد  270.000.000ريال �سعودي

الهدف

يهدف ت�سهيل القر�ض لأجل �إلى �إعادة هيكلة الديون وت�سديد الت�سهيالت القائمة للبنوك .ويهدف ت�سهيل ر�أ�س املال
العامل �إلى متويل ر�أ�س املال العامل.

املدة املتاحة

ت�سهيل القر�ض لأجل (اجلزء الأول واجلزء الثاين) متاح �إلى  4فرباير 2013م ( 30يوم فقط) ويتم ال�سحب منه ب�شكل
كامل لدفع القرو�ض القائمة �إلى البنوك و ت�سهيل ر�أ�س املال العامل متاح ملدة � 59شهر من تاريخ توقيع الإتفاقية (�إلى 5
دي�سمرب 2018م) وميكن �إعادة �إ�ستخدام ت�سهيل ر�أ�س املال العامل خالل املدة املتاحة على �أ�سا�س متجدد.

مدة �إعادة الدفع واجلدول الزمني

  �سيتم �إعادة دفع اجلزء الأول من ت�سهيل القر�ض لأجل خالل مدة � 72شهر من تاريخ توقيع الإتفاقية
ب�أق�ساط ن�صف �سنوية بقيمة  26.000.000ريال �سعودي وتكون �أول دفعة يف  30يونيو 2014م وتكون �آخر
دفعة يف  31دي�سمري 2018م.
  �سيتم �إعادة دفع اجلزء الثاين من ت�سهيل القر�ض لأجل خالل دفعة واحدة بعد مرور � 60شهر من تاريخ
الإتفاقية ( 5يناير 2018م).
�سيتم �إعادة دفع ت�سهيل ر�أ�س املال العامل كل �ستة �أ�شهر غري �أنه ميكن �إعادة متويلها ملدة �ستة �أ�شهر �أخرى.
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�إعادة الدفع الإلزامية

  �سيتم ت�سديد مبلغ بقيمة  175.000.000ريال �سعودي للبنوك من متح�صالت االكتتاب (75.000.000
ريال �سعودي يتم دفعها فيما يتعلق باجلزء الأول القائم و  100.000.000ريال �سعودي يتم دفعها فيما
يتعلق باجلزء الثاين القائم).
  بالإ�ضافة �إلى ذلك� ،سيكون هناك حتويل نقدي على �أ�سا�س ن�صف �سنوي ،بحيث يدفع للبنوك �أي تدفق
نقدي من ال�شركة مما يزيد على  25.000.000ريال �سعودي (بعد دفع كل امل�ستحقات والإلتزامات) مقابل
الديون الغري م�سددة.
  ت�ستخدم متح�صالت بيع الأر�ض الواقعة يف حي امل�صيف يف منطقة الريا�ض (الأرا�ضي ( )17 - 10وتكون
على الأقل بقيمة 36.000.000ريال �سعودي ،ويف حالة كون املتح�صالت �أقل من ذلك تلتزم م�سك بدفع
الفرق) كدفع م�سبق للبنوك وفق ًا لرتتيب الأولويات التايل:
 1.1دفع م�سبق فيما يتعلق باجلزء الأول من ت�سهيل القر�ض لأجل
ً
 2.2دفع م�سبق بقيمة  %22.811فيما يتعلق باجلزء االثاين من ت�سهيل القر�ض لأجل ويدفع م�سبقا ما تبقى
مقابل املبالغ امل�ستحقة من ت�سهيل ر�أ�س مال العامل.

ال�ضمان

� 1.1سندات �أمر للديون الغري م�سددة.
 2.2تعهد على جميع الأ�صول الثابتة لدى ال�شركة ،مبا يف ذلك جميع امل�صانع والآالت والأثاث يف جميع فروع
ال�شركة يف جميع �أنحاء اململكة العربية ال�سعودية
 3.3التعهد واالحالة جلميع احل�سابات امل�صرفية لل�شركة.
 4.4احالة جميع م�ستحقات ال�شركة من عمالئها
� 5.5إحالة جميع عائدات الت�أمني.
� 6.6إحالة العائدات املتبقية بعد قيام �صندوق التنمية ال�صناعية ال�سعودي بت�سوية الدين من خالل فر�ض
ال�ضمان املتوفر لديه.

ال�شروط الهامة






 يجب على ال�شركة �أو �أي من �شركاتها التابعة ما عدا م�سك الأردن� ،أن ال تدفع �أي �أرباح �أو �أي مدفوعات
�أخرى (�سواء �إدارية �أم �إ�ست�شارية) خالل مدة القر�ض من دون موافقة خطية م�سبقة من البنوك.
 يجب عدم تغيريالرئي�س التنفيذي ،املدير املايل �أو نائب الرئي�س لل�شركة ،دون احل�صول على موافقة م�سبقة
من البنوك.
 يجب �أن ال يكون مبلغ طرح �أ�سهم احلقوق الأولوية �أقل من 200.000.000ريال �سعودي ،ويجب املوافقة
عليه من هيئة ال�سوق املالية يف �أو قبل  30يونيو 2013م ويجب �أن يتم �إنهائه قبل  31دي�سمرب 2013م.
 يلزم على ال�شركة بيع الأر�ض الواقعة يف امل�صيف يف مدينة الريا�ض (الأرا�ضي  )17 - 10مب�ساحة 4.800
مرت مربع (للمزيد من املعلومات حول الأرا�ضي الرجاء الإطالع على فقرة "املمتلكات" من هذا الق�سم) يف
 31دي�سمرب 2013م بقيمة  36.000.000ريال �سعودي كحد �أدنى� .سيتم �إ�ستخدام متح�صالت البيع لتقدمي
الدفع امل�سبق للبنوك فيما يتعلق بالت�سهيالت القائمة� .إن مل تكون ال�شركة قادرة على احل�صول على املبلغ
املذكور �أعاله ،يجب عليها دفعه من ح�سابها اخلا�ص حتى ي�صل املبلغ لقيمة  36.000.000ريال �سعودي.

ال�شروط املالية

يف �آخر تاريخ من كل ربع �سنة (تاريخ الإختبار) ،يجب اختبار املركز املايل لل�شركة على مدى االثني ع�شر الأ�شهر
املا�ضية ويتم حدوث تاريخ الإختبار الأول يف 2014/6/30م ويف كل تاريخ �إختبار يجب �أن تلتزم ال�شركة بال�شروط
املالية التالية:
� 1.1أن ال تقل ن�سبة تغطية خدمة الدين (التدفقات النقدية  /خدمة الدين) عن 2,50:1
 2.2يجب �أن ال تقل قيمة �صافية الأ�صول امللمو�سة لل�شركة عن ( 500.000.000 )1ريال �سعودي حتى تاريخ
الإختبار 2015/6/30م و ( 600.000.000 )2ريال �سعودي لكل تاريخ �إختبار ملا بعد ذلك.
 3.3يجب �أن تكون ن�سبة الدين �إلى الأرباح قبل خ�صم الفوائد وال�ضرائب والإ�ستهالك من  4,25:1يف  30يونيو
2014م �إلى  3,00:1يف  30يونيو 2018م
 4.4يجب �أن التزيد ن�سبة �إجمايل الدين �إلى حقوق امللكية عن 1:1

القانون واجب التطبيق

تخ�ضع اتفاقية القر�ض� ،سندات الأمر وجميع وثائق �إعادة الهيكلة ذات ال�صلة �إلى قوانني اململكة العربية ال�سعودية.
تتم ت�سوية �أي نزاعات �أمام جلنة م�ؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي ،يف حني �أن املنازعات املتعلقة ب�سندات الأمر يجب �أن
تقدم �أمام جلنة الأدوات القابلة للتداول .عالوة على ذلك ،لدى البنوك احلق يف رفع دعوى �ضد ال�شركة يف �أي والية
ق�ضائية �أخرى تراها منا�سبة و ال يجوز لل�شركة رفع �أي ق�ضايا.
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 1 112 112 12ملخص اإلتفاقات الرئيسية
�أبرمت �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة (م�سك) عدد من الإتفاقيات الرئي�سية وت�ؤكد ال�شركة �أن الإتفاقيات امللخ�صة �أدناه هي الإتفاقيات الرئي�سية
لدى ال�شركة ولي�ست جميع الإتفاقيات املربمة.
1 112 112 112 12اتفاقية �شراء النحا�س مع �شركة ذهب الفجرية �ش.م.ح
يف  4يناير 2012م� ،أبرمت ال�شركة و�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة اتفاقية ل�شراء النحا�س من
�شركة ذهب الفجرية �ش.م.ح (ذهب الفجرية).
نطاق اخلدمات� :سوف تبيع �شركة ذهب الفجرية ما يقارب  4.800طن مرتي( )%25-/+من �أ�سالك النحا�س ذات ال�صب امل�ستمر)املنتج (لل�شركة و�شركة
ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة ،وكذلك  6.000طن مرتي من املنتج تبعا ملا تختاره ال�شركة �أو �شركة
ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة.
املدة :مدة االتفاقية من 2012/1/1م �إلى 2012/12/31م وت�ؤكد ال�شركة �أنها يف مرحلة التفاو�ض والتجديد قبل �أن يتم التوقيع من قبل الطرفني.
ال�سعر :تدفع ال�شركة و�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة �سعر الطن املرتي للمنتج وفقا ل�سعر التنفيذ
ببور�صة لندن للمعادن �أو �سعر الت�سوية النقدية ببور�صة لندن للمعادن يف �أي يوم �أو ح�سب معدل عدد من الأيام خالل فرتة �صالحية قائمة الأ�سعار ،بالإ�ضافة �إلى
عالوة قدرها 240دوالرا (مبا يعادل  900ريال �سعودي) للطن املرتي بالن�سبة �إلى ال�شركة و 225دوالرا (مبا يعادل  843ريال �سعودي) للطن املرتي بالن�سبة �إلى
�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة.
الإنهاء :يف حالة قيام ال�شركة بخرق ما �أو عدم االمتثال اللتزاماتها مبوجب االتفاقية ،ف�إنه يحق لذهب الفجرية �إنهاء االتفاقية فيما يتعلق بالكميات غري امل�سلمة
من املنتج .عالوة على ذلك ،يف حال مل تكن �أي من ال�شركة �أو �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة
قادرة على دفع املبالغ امل�ستحقة عليها يف املوعد املحدد� ،أو �شهر �إفال�سها� ،أو �صدر �أمر بفر�ض احلرا�سة عليها� ،أو �أجرت �إحدى ال�شركتني �أي ترتيبات ل�صالح
دائنيها� ،أو �صدر قرار قا�ض بت�صفية �إحدى ال�شركتني ،ف�إنه يحق لذهب الفجرية �أن تعترب نف�سها معفية من التزاماتها مبوجب االتفاقية.
القانون الواجب التطبيق :تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة.
1 112 112 112 12اتفاقية �شراء النحا�س مع �شركة جلينكور الدولية �أي جي
يف  5يناير 2012م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية لبيع النحا�س مع �شركة جلينكور الدولية �أي جي )جلينكور(.
نطاق اخلدمات� :سوف تبيع �شركة جلينكور ما يقارب  2.200طن مرتي  )-/+2)%من �أ�سالك النحا�س ذات ال�صب امل�ستمر ("املنتج") لل�شركة .
املدة :مدة االتفاقية من2012/2/1م �إلى 2012/12/31م ،وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت �إنهاء هذه الإتفاقية.
ال�سعر :تدفع ال�شركة �سعر الطن املرتي للمنتج وفقا ل�سعر الت�سوية النقدية ببور�صة لندن للمعادن �أو ال�سعر النقدي ببور�صة لندن للمعادن للنحا�س من فئة "�أ"
كما ين�شر يف ن�شرة لندن للمعادن ،وكما يتم حتديده يف قائمة الأ�سعار �أو وفقا ملعدل عدة �أيام بناء على هذه القائمة.
الإنهاء :يف حال كانت ال�شركة غري قادرة على دفع املبالغ املرتتبة عليها يف املوعد املحدد� ،أو �شهر �إفال�سها� ،أو �صدور حكم بفر�ض حرا�سة ق�ضائية عليها� ،أو بدء
�إجراءات �إع�سار بحقها� ،أو يف حالة وجود �أي ظروف ميكن يف ر�أي جلينكور املعقول �أن يكون لها ت�أثري �سلبي هام على اجلدارة االئتمانية لل�شركة �أو قدرتها على
�أداء التزاماتها مبوجب هذه االتفاقية ،ف�إنه يجوز جللينكور �إنهاء االتفاقية �أو تعليق �أو ت�أجيل تنفيذها� ،إلى حني قيام ال�شركة ب�سداد دفعة م�سبقة �أو فتح خطاب
اعتماد لل�شحنات امل�ستقبلية �أو ال�شحنات غري املدفوعة �أو االثنني معا.
القانون الواجب التطبيق :تخ�ضع وتف�سر هذه االتفاقية وفقا للقوانني ال�سوي�سرية با�ستثناء اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع امل�ؤرخة يف
� 11إبريل 1980م.
1 112 112 112 112 12خطاب موافقة من �شركة جلينكور الدولية �أي جي
يف  5فرباير 2013م ،وجهت �شركة جلينكور خطاب �إلى ال�شركة باملوافقة عن �إف�صاح معلومات الإتفاقية امل�سبقة يف ن�شرة الإ�صدار.
1 112 112 112 12اتفاقية بيع النحا�س مع �شركة االحتاد لق�ضبان النحا�س
يف  1فرباير  2012م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية لبيع النحا�س مع �شركة االحتاد لق�ضبان النحا�س ذ.م.م (االحتاد لق�ضبان النحا�س).
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نطاق اخلدمات� :سوف تبيع �شركة االحتاد لق�ضبان النحا�س لل�شركة ما ال يقل عن  1.100طن مرتي  )-/+5)%من الق�ضبان النحا�سية (املنتج).
املدة :مدة االتفاقية من 2012/2/1م �إلى2012/12/31م وهي قابلة للتجديد باالتفاق بني الطرفني .وت�ؤكد ال�شركة �أنها يف مرحلة التفاو�ض والتجديد قبل �أن
يتم التوقيع من قبل الطرفني.
ال�سعر :تدفع ال�شركة كل �شهر �سعر الطن املرتي للمنتج وفقا ل�سعر بور�صة لندن للمعادن الذي حتدده ال�شركة خالل فرتة قائمة الأ�سعار (ال�سعر الآجل الذي يظل
�ساريا ملدة �ستة �أ�شهر) ،بالإ�ضافة �إلى عالوة قدرها  236دوالر (مبا يعادل  885ريال �سعودي) لكل طن مرتي يتم ت�سليمه لل�شركة.
تدفع ال�شركة كل �شهر �سعر الطن املرتي للمنتج وفقا ل�سعر بور�صة لندن للمعادن الذي حتدده ال�شركة خالل فرتة قائمة الأ�سعار (ال�سعر الآجل الذي يظل �ساريا
ملدة �ستة �أ�شهر) ،بالإ�ضافة �إلى عالوة قدرها  230دوالر (مبا يعادل  862ريال �سعودي) لكل طن مرتي يتم ت�سليمه ل�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة
 م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة.الإنهاء :يحق لالحتاد لق�ضبان النحا�س �أن تنهي فورا هذه االتفاقية يف حال قامت ال�شركة بتغيري الهيكل التنظيمي لل�شركة �أو وظائف املراقبة و�/أو الإدارة داخل
ال�شركة ،وكان لهذا التغيري ت�أثري �سلبي على مركزها املايل.
يجوز لأي من الطرفني �إنهاء االتفاقية يف احلاالت التالية:
(�أ) يف حالة �إفال�س �أو �إع�سار �أحد الطرفني �أو تعيني حار�س ق�ضائي على �أي �أو جميع �أ�صوله� ،أو
(ب) يف حالة قيام الطرف الآخر بارتكاب �إهمال ج�سيم �أو خرق هام اللتزاماته وكان لذلك ت�أثري �سلبي هام على الطرف الآخر ،دون �أن يتم ت�صحيح ذلك
الإهمال �أو اخلرق خالل �أربعة (� )4أيام من تاريخ ا�ستالم �إ�شعار خطي بهذا اخل�صو�ص.
القانون الواجب التطبيق :تخ�ضع وتف�سر هذه االتفاقية وفقا لقوانني اململكة العربية ال�سعودية.
1 112 112 112 112 12خطاب موافقة من �شركة االحتاد لق�ضبان النحا�س
يف  17يناير 2013م ،وجهت �شركة االحتاد لق�ضبان النحا�س خطاب �إلى ال�شركة باملوافقة عن �إف�صاح معلومات الإتفاقية امل�سبقة يف ن�شرة الإ�صدار.
 1 112 112 112 12اتفاقية خدمات مع �شركة �أندر رايرتز البوراتوريز
يف  31يوليو 2009م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية خدمات عاملية مع �شركة �أندر رايرتز البوراتوريز �إنك (�أندرايرتز البوراتوريز).
نطاق اخلدمات� :سوف تقدم �أندر رايرتز البوراتوريز خدمات معينة لل�شركة ،بناء على الطلب ،على �أن تحُ دد هذه اخلدمات مبوجب قائمة �أ�سعار فردية تر�سلها
يونايتد البوراتوريز �إلى ال�شركة.
وتت�ضمن هذه اخلدمات كابالت االت�صاالت والطاقة والتحكم ،ودعائم الأدوات التجريبية ،ودوائر الطاقة املحدودة و�أجهزة �إنذار احلريق ،والأ�سالك احلرارية
واحلرارية البال�ستيكية ومواد ربط الأجهزة.
املدة :تظل االتفاقية �سارية املفعول ما مل يتم �إنها�ؤها من قبل �أي من الطرفني ،ب�سبب �أو بدون �سبب ،مبوجب �إ�شعار خطي م�سبق ير�سل �إلى الطرف الآخر قبل
ثالثني ( )30يوما ،وت�ؤكد ال�شركة �أن الإتفاقية ال تزال �سارية املفعول.
ال�سعر :حتدد الأ�سعار على �أ�سا�س قائمة الأ�سعار التي حتددها يونايتد البوراتوريز بالن�سبة �إلى اخلدمات املحددة التي تقدمها لل�شركة.
الإنهاء :يجوز لأي من الطرفني �إنهاء االتفاقية (ب�سبب �أو بدون �سبب) مبوجب �إ�شعار خطي م�سبق يوجه قبل ثالثني ( )30يوما �إلى الطرف الآخر .كما يحق لأي
من الطرفني ،فور قيام الآخر بانتهاك االتفاقية� ،إنهاء االتفاقية فور تلقي الطرف املنتهك �إ�شعار الإنهاء.
القانون الواجب التطبيق :تخ�ضع هذه االتفاقية لقوانني والية �إيلينوي ويتفق الطرفان على اخل�ضوع لالخت�صا�ص الق�ضائي احل�صري ملحاكم الوالية �صاحبة
االخت�صا�ص الق�ضائي يف مقاطعة كوك� ،إلينوي.
 1 112 112 112 12اتفاقية وكالة مع �شركة �أدفن�س �إنرتبراي�س �إنك
يف � 10أكتوبر2011م� ،أبرمت ال�شركة اتفاقية وكالة مع �شركة �أدفن�س �إنرتبراي�س �إنك (�أدفن�س �إنرتبراي�س).
نطاق اخلدمات :عينت ال�شركة �شركة �أدفن�س �إنرتبراي�س ممثال ح�صريا ملبيعاتها لبيع وتوزيع منتجات ال�شركة للم�شاريع التي ت�شارك فيها �شركات كورية.
املدة :مدة االتفاقية من 2011/10/20م �إلى 2013/10/19م.
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ال�سعر :ت�سدد ال�شركة لأدفن�س �إنرتبراي�س عمولة متثل ثالثة يف املائة  )٪3من �سعر البيع (علما ب�أن �أدفن�س �إنرتبراي�س حتدد ال�سعر التعاقدي مع العميل) ما مل
يتفق الطرفان على �سعر خا�ص بخ�صو�ص م�شروع معني).
 1 112 112 112 12عقد وكيل معتمد مع �شركة خليفة بن فهد للتجارة واملقاوالت
يف  8نوفمرب 1999م� ،أبرمت ال�شركة عقدا لتعيني وكيل معتمد يف قطر مع �شركة خليفة بن فهد للتجارة واملقاوالت.
نطاق اخلدمات :تعني ال�شركة �شركة خليفة بن فهد للتجارة واملقاوالت وكيال لبيع وتوزيع ال�سلع التي تنتجها ال�شركة.
املدة :دخل العقد حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه ويبقى �ساري املفعول ملدة �سنة واحدة ( )1قابلة للتجديد تلقائيا ،ما مل يبلغ �أحد الطرفني الآخر خطيا قبل مدة
ال تقل عن ثالثني ( )30يوما ،وت�ؤكد ال�شركة �أن العقد جاري وم�ستمر.
ال�سعر :يحق لل�شركة �أن تعدل الئحة الأ�سعار ،وفقا ملتطلبات ال�سيا�سة العامة لأن�شطتها التجارية� ،شريطة الإعالن عن ذلك خطيا قبل �شهر واحد ( )1من تغيري
الأ�سعار.
 1 112 112 112 12عقد وكيل معتمد مع املجموعة التجارية العامة
�أبرمت ال�شركة عقدا بتاريخ � 6أكتوبر1999م لتعيني وكيل معتمد يف الإمارات العربية املتحدة مع املجموعة التجارية العامة.
نطاق اخلدمات :تعني ال�شركة املجموعة التجارية العامة وكيال معتمدا لبيع وتوزيع ال�سلع التي تنتجها �أ�سالك كهربائية وكابالت منخف�ضة اجلهد ،وكابالت
و�أ�سالك كهربائية معزولة مبادتي البويل فينيل كلورايد( )PVCوالبويل �إيتيلني ( ،)XLPEو�أ�سالك كهربائية وكابالت مرنة ،و�أ�سالك كهربائية وكابالت
االت�صاالت.
املدة :ي�صبح العقد �ساري املفعول ابتداء من تاريخ توقيعه ويبقى �صاحلا ملدة �سنة واحدة ( )1جتدد تلقائيا ما مل يقم طرف ب�إبالغ الآخر بخالف ذلك مبوجب
�إ�شعار خطي يف مهلة ال تتعدى ثالثني ( )30يوما قبل انتهاء �صالحية العق ،وت�ؤكد ال�شركة �أن العقد جاري وم�ستمر.
ال�سعر :احلد الأدنى للمبيعات ال�سنوية للمجموعة التجارية العامة  2.500.000ريال �سعودي.
 1 112 112 112 12عقد وكيل معتمد مع �شركة �سامي عبد العزيز جعفر
�أبرمت ال�شركة بتاريخ  5مار�س 2006م عقد تعيني وكيل معتمد يف عمان مع �شركة �سامي عبد العزيز جعفر.
نطاق اخلدمات :تعني ال�شركة �شركة �سامي عبد العزيز جعفر وكيال من قبل ال�شركة لبيع وتوزيع ال�سلع واملنتجات التي تنتجها ال�شركة وت�شمل على �سبيل املثال ال
احل�صر الكابالت ال�صناعية وكابالت مراقبة العمليات ،وكابالت البيانات والأدوات التجريبية ،والكابالت ذات احلرارية املزدوجة وكابالت التحكم.
املدة :ي�صبح العقد �ساري املفعول ابتداء من تاريخ توقيعه ويبقى �صاحلا ملدة �سنة واحدة ( )1جتدد تلقائيا ما مل يقم طرف ب�إبالغ الطرف الآخر بخالف ذلك
مبوجب �إ�شعار خطي يف مهلة ال تتعدى ثالثني ( )30يوما قبل انتهاء مدة ال�صالحية ،وت�ؤكد ال�شركة �أن العقد جاري وم�ستمر.
ال�سعر :يكون �سعر املنتجات وفقا لالئحة �أ�سعار ال�شركة املوافق عليها.
 1 112 112 112 12عقد وكيل معتمد مع ال�شركة املتحدة لال�سترياد والت�صدير
وقعت ال�شركة يف  10فرباير1999م عقد وكيل معتمد يف م�صر مع ال�شركة املتحدة لال�سترياد والت�صدير.
نطاق اخلدمات :تعني ال�شركة ال�شركة املتحدة لال�سترياد والت�صدير وكيال لبيع وتوزيع ال�سلع واملنتجات التي تنتجها ال�شركة والتي ت�شمل كابالت �أجهزة �إنذار
احلريق ،والكابالت املركزية ،وكابالت �أجهزة الكمبيوتر.
املدة :ي�صبح العقد �ساري املفعول فور توقيعه ويبقى �صاحلا ملدة �سنة واحدة ( )1جتدد وفقا التفاقية خطية يوقعها الطرفان قبل �شهرين ( )2من تاريخ انتهاء
ال�صالحية ،وت�ؤكد ال�شركة �أن العقد جاري وم�ستمر.
ال�سعر :يكون �سعر املنتجات وفقا لالئحة �أ�سعار ال�شركة املوافق عليها.
 1 1212 112 112 12عقد وكالة جتارية مع م�ؤ�س�سة رمي الكويت للأدوات الكهربائية ومقاوالتها
وقعت ال�شركة يف � 1أبريل 2010م عقد وكالة جتارية مع م�ؤ�س�سة رمي الكويت للأدوات الكهربائية ومقاوالتها.
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نطاق اخلدمات :تعني ال�شركة م�ؤ�س�سة رمي الكويت للأدوات الكهربائية ومقاوالتها وكيال جتاري ًا حيث ي�شمل نطاق هذه الوكالة التجارية دولة الكويت.
املدة :ي�صبح العقد �ساري املفعول فور توقيع الوكيل وتنتهي يف 2013/3/31م وقابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة مامل يخطر �أحد الطرفني الآخر برغبته يف �إنهاء
العقد قبل مدة ال تقل عن فرتة �شهر قبل �إنتهاء العقد وت�ؤكد ال�شركة �أنه �سيتم جتديد العقد تلقائي ًا.
ال�سعر :تلتزم ال�شركة بدفع عمولة للوكيل مقابل مبيعات منتجات ال�شركة كما يلي:
 %1 1.1عن املبيعات داخل منطقة التوكيل والتي تتم عن طريق ال�شركات الكورية.
 %2,5 2.2عن املبيعات داخل منطقة التوكيل لغري البند الأول.
على ال�شركة الإلتزام ب�سداد كل العموالت امل�ستحقة للوكيل وذلك على �أربع دفعات عند �إنتهاء يوم  3/30و 6/30و 9/30و 12/30من كل �سنة ميالدية على �أن
ال يتعدى تاريخ ال�سداد  4/30بالن�سبة للدفعة الأولى و 7/30بالن�سبة للدفعة الثانية و 10/30بالن�سبة للدفعة الثالثة و 1/30بالن�سبة للدفعة الرابعة من كل �سنة
ميالدية.
 1 1212 112 112 12اتفاقية �شراء �أر�ض من ال�شركة العربية لتنمية املياه والطاقة
عقدت ال�شركة يف � 25سبتمرب2007م اتفاقية �شراء قطعتي �أر�ض رقم ( )13و( )14من ال�شركة العربية لتنمية املياه والطاقة لقاء  6.032.000ريال �سعودي،
ومت بالفعل �شراء هذه القطع .راجع ق�سم ( )9-1-12من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل عن �سندات امللكية.
 1 1212 112 112 12اتفاقية �شراء �أر�ض من فهد عبد الرحمن ثن ّيان العبيكان
عقدت ال�شركة يف مار�س 2003م اتفاقية �شراء قطعتي �أر�ض رقم ()24و( )25من فهد عبد الرحمن ثن ّيان العبيكان لقاء مبلغ  3.120.000ريال �سعودي ،ومت
بالفعل �شراء هذه القطع .راجع ق�سم ( )9-1-12من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل عن �سندات امللكية.
 1 1212 112 112 12عقد بيع وتنازل عن عقد �إيجار مع م�صنع الراجحي لل�صخور
يف � 7أغ�سط�س 2008م ،وقعت م�سك عقد بيع وتنازل مع م�صنع الراجحي لل�صخور .راجع ق�سم ( )1-8-1-12من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل عن عقد
الإيجار.
نطاق اخلدمات :تنازل م�صنع الراجحي لل�صخور عن الأرا�ضي  F6: 10+12يف املدينة ال�صناعية الثانية الواقعة يف الريا�ض ،حيث �أن م�صنع الراجحي لل�صخور
كان قد ا�ست�أجرها من وزارة ال�صناعة والكهرباء وبنى عليها بع�ض املن�ش�آت .ووفقا لعقد البيع والتنازل� ،سيعدل الطرفان عقد الإيجار بعد موافقة الوزارة لتن�ص
بنوده على ما يلي:
  �سيتنازل م�صنع الراجحي لل�صخور عن الأرا�ضي �إلى �شركة م�سك ،حيث �سي�سلمها فارغة من كل مكوناتها.
  توافق م�سك على �أن يقوم م�صنع الراجحي لل�صخور ب�إزالة كافة املن�ش�آت يف غ�ضون �شهرين من تاريخ توقيع هذا العقد.
  �سي�س ّلم م�صنع الراجحي لل�صخور كل م�ستندات ال�صفقات املتعلقة باخلدمات� ،إن وجدت ،عند توقيع العقد.
ومت التوقيع يف تاريخ 1429/8/6هـ على طلب املوافقة على التنازل عن �أر�ض م�ؤجرة �أو جزء منها �أو تعديل عقد �إيجار يف املدينة ال�صناعية من كل من املتنازل
�إبراهيم عبد اهلل الراجحي واملتنازل له حممد بن �إبراهيم العبيد.
 1 1212 112 112 12عقد بيع وتنازل عن عقد �إيجار مع م�صنع الراجحي لل�صخور
وقعت ال�شركة يف  9يوليو 2008م عقد بيع وتنازل مع م�صنع الراجحي لل�صخور و�أكدت ال�شركة �أن العقد مت جتديدة �إلى العقد امل�ؤرخ � 7أغ�سط�س  2008م املذكور
�أعالة .راجع ق�سم ( )1-8-1-12من هذه الن�شرة ملزيد من التفا�صيل عن عقد الإيجار.
نطاق اخلدمات :تنازل الطرف الأول عن الأرا�ضي  P6: 10+12مب�ساحة �إجمالية ت�صل �إلى  13.500مرت مربع يف املدينة ال�صناعية الثانية الواقعة يف الريا�ض،
حيث �أن الطرف الأول كان قد ا�ست�أجرها من وزارة ال�صناعة والكهرباء وبنى عليها بع�ض املن�ش�آت .ووفقا لعقد البيع والتنازل� ،سيعدل الطرفان عقد الإيجار ،بعد
موافقة الوزارة ،لتن�ص بنوده على ما يلي:
  وافق الطرفان على تقدير ثمن الأر�ض مببلغ  5.500.000ريال �سعودي يتم دفعه بالكامل عند توقيع العقد وت�سجيل الأر�ض با�سم م�سك.
  يقوم م�صنع الراجحي لل�صخور بتزويد م�سك بجميع اخلرائط العائدة للأبنية قيد االن�شاء وكافة م�ستندات ال�صفقات املتعلقة باخلدمات� ،إن وجدت،
عند توقيع العقد.
  ي�س ّلم م�صنع الراجحي لل�صخور الأر�ض فارغة من كل مك ّوناتها ال�سابقة ل�شركة م�سك ب�صورة فورية يف 1429/10/1هـ.
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 1 1212 112 112 12عقد خدمات وكالة مع م�ؤ�س�سة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم
وقعت ال�شركة يف  12يونيو 2004م عقد خدمات وكالة مع م�ؤ�س�سة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم.
نطاق اخلدمات :تعفي ال�شركة م�ؤ�س�سة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم من كافة االلتزامات املتعلقة مبراجعة املبيعات املبا�شرة �أو غري املبا�شرة لأرامكو ال�سعودية،
حيث �ستتقا�ضى م�ؤ�س�سة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم عمولة ثابتة تبلغ  %2,5من جممل مبيعات م�سك �إلى �سعودي �أرامكو ،ما عدا كابالت الطاقة التي
�ستح�صل مقابلها م�ؤ�س�سة عبد الرحمن عبد العزيز على عمولة ت�ساوي  %1من املبيعات.
�ستبا�شر ال�شركة كل �أن�شطتها املتعلقة مب�ؤ�س�سة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم ،كالت�أمني وخدمات امل�ستودع ومراجعة املبيعات ،عند االقت�ضاء� .ستجري عملية
ت�صفية احل�سابات بني الطرفني ثم املوافقة النهائية قبل نهاية ال�شهر ،مبا فيها امل�ستودع وغريه من الأمور العالقة بني الطرفني.
ال�سعر :تدفع العمولة امل�ستحقة لعبد الرحمن عبد العزيز الغنيم كل �ستة (� )6أ�شهر وفقا للمبالغ املدفوعة من �أرامكو ال�سعودية �إلى ال�شركة .وت�ؤكد ال�شركة �أن
العقد جاري وم�ستمر.
 1 1212 112 112 12اتفاقية ممثل حملي مع ال�شركة املتحدة لال�سترياد والت�صدير
�أبرمت ال�شركة يف  15دي�سمرب 2006م اتفاقية ممثل حملي مع ال�شركة املتحدة لال�سترياد والت�صدير.
نطاق اخلدمات :عينت ال�شركة ال�شركة املتحدة لال�سترياد والت�صدير ممثال حمليا لها يف القاهرة بغية احل�صول على موافقات مكاتب اال�ست�شارات على منتجات
ال�شركة وبذل ق�صارى جهودها لإ�ضافة م�سك على لوائح املقاولني يف امل�شاريع.
ال�سعر :تدفع ال�شركة عمولة ن�سبتها واحد باملائة ( )%1من جممل قيمة �أي م�شروع حت�صل عليه ال�شركة يف دول اخلليج �شرط �أن تكون موافقة ال�شركة قد �أتت
عرب م�ست�شار عر�ضت عليه ال�شركة املتحدة لال�سترياد والت�صدير منتجات ال�شركة .وت�ؤكد ال�شركة �أن العقد جاري وم�ستمر.
 1 1212 112 112 12عقد وكالة جتارية مع م�ؤ�س�سة املو�سوي للتجارة واملقاوالت الكهربائية
يف تاريخ 1434/3/20هـ �أبرمت ال�شركة عقد وكالة جتارية مع م�ؤ�س�سة املو�سوي للتجارة واملقاوالت الكهربائية (ب�صفته كالوكيل) بحيث توافق ال�شركة على تعيني
م�ؤ�س�سة املو�سوي للتجارة واملقاوالت الكهربائية وكيل جتاري وحيد يف البحرين.
مدة العقد :تبد�أ من تاريخ توقيع العقد �إلى 2013/12/31م ،قابلة للتجديد ملدد �أخرى مماثلة ما مل يخطر �أحد الطرفني الآخر برغبته يف �إنهاء العقد قبل مدة
ال تقل عن فرتة �شهر من �إنتهاء العقد.
منطقة الوكالة :دولة البحرين.
واجبات الوكيل:
 1.1ترويج وت�سويق منتجات ال�شركة.
 2.2عدم بيع �أو عر�ض بيع �أي منتج �أو منتجات مماثلة يف طبيعتها ملنتجات م�سك خالل فرتة عقد الوكالة �إال مبوافقة كتابية م�سبقة من ال�شركة وم�صدقه
من اجلهات الر�سمية يف البلدين.
العمولة :يحق للوكيل تقا�ضي عمولة ن�سبتها ( )%2من كل الطلبيات املو�صى عليها من منطقة الوكالة.
على ال�شركة الإلتزام ب�سداد كل العموالت امل�ستحقة للوكيل على دفعتني عند �إنتهاء يوم  6/31و  12/31من كل �سنة ميالدية على �أن ال يتعدى تاريخ ال�سداد 9/31
بالن�سبة للدفعة الأولى و  3/31بالن�سبة للدفعة الثانية من كل �سنة ميالدية ،على �أن تكون العمولة على املبالغ املح�صلة فقط ويحتفظ الوكيل بحقه لعمولة املبالغ
الغري م�سددة من العام املن�صرم �إلى حني ت�سديدها من العمالء وت�صرف يف العام الذي يليه .ويف حالة �إنهاء العقد ،يحق للوكيل تقا�ضي عموالته ح�سب الن�سبة
املتفق عليها وذلك يف مدة زمنية ال تتعدى  60يوم من تاريخ �إنهاء العقد وذلك بالن�سبة لكل ال�صفقات املتممة واملقبو�ضة حتى تاريخ ف�سخ العقد.
القانون واجب التطبيق :يف حال الإخالل ب�أي من بنود العقد من �أي من الأطراف يتم حله عن طريق التحكيم يف دولة البحرين �سواء عن طريق غرفة جتارة
و�صناعة دولة البحرين �أو عن طريق حمكم يعينه الطرفان �أو يعني كل طرف حمكم ويختار املحكمان حكم ًا مرجح ًا ف�إذا ف�شال يف ذلك عينته الغرفة .ويكون قرار
هيئة التحكيم نهائي ًا وملزم ًا لكل من الطرفني اخل�صمني غري جائز ًا �إ�ستئنافه وغري قابل للطعن فيه م�ستقب ًال.
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 1 112 112 12التراخيص والتصاريح
 1 112 112 112 12ترخي�ص ال�سجل التجاري
ت�أ�س�ست �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة ("م�سك") ك�شركة م�ساهمة ب�سجل جتاري رقم  1010102402وتاريخ 1413/5/10هـ .ويف ما يلي ملخ�ص
عن �شهادة ال�سجل التجاري.
اجلدول  :9-12تراخي�ص ال�سجل التجاري
الو�صف

البند
ا�سم ال�شركة

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة ("م�سك")

اجلن�سية

�سعودية

تاريخ ال�سجل التجاري

1413/5/10هـ

رقم ال�سجل التجاري

1010102402

مكان الإ�صدار

الريا�ض

تاريخ االنتهاء

1435/5/9هـ

املركز الرئي�سي

الريا�ض

الأن�شطة

  �إنتاج الكابالت والأ�سالك الكهربائية ،وكابالت و�أ�سالك و�سائل االت�صاالت ،والتلفزيون ،والكمبيوتر.
  بيع الكابالت والأ�سالك باجلملة وبالتجزئة.
  �إن�شاء املراكز من �أجل �أداء ،و�صيانة ،وتركيب املواد ،والكابالت ،والأ�سالك ،واملعدات.

مدّة ال�شركة

 90عام ًا

ر�أ�س املال

 400.000.000ريال �سعودي

�أع�ضاء جمل�س الإدارة











 عبد العزيز حممد النملة
 زيد عبد الرحمن القويز
 �سليمان حممد النملة
 �سليمان عبداهلل احلمدان
 طارق جواد ال�سقا
 عبد اهلل عبد الرحمن العبيكان
 �سعد �صالح الأزوري
 يحي ابراهيم القنيبط
 عبد الر�ؤوف وليد البيطار
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 1 112 112 112 12تراخي�ص الفروع
ل�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة فرعان يف اململكة العربية ال�سعودية مي ّكنان ال�شركة من مزاولة �أن�شطتها .ويف ما يلي ّ
ملخ�ص عن �شهادتَي ال�سجل
للفرعني.
التجاري َ
اجلدول  :10-12تراخي�ص الفروع
الرقم

ا�سم ال�شركة

التاريخ/املركز الرئي�سي

رقم ال�سجل التجاري

الأن�شطة

تاريخ االنتهاء

1

م�سك

2051023224

1419/11/27هـ
اخلرب

1434/11/26هـ

ت�سويق منتجات
ال�شركة

2

م�سك

4030126555

1419/11/19هـ
جدة

1434/11/18هـ

توزيع الكابالت التي
تنتجها ال�شركة

 1 112 112 112 12الرتاخي�ص وال�شهادات الأخرى
تعتقد ال�شركة �أنها قد ح�صلت على جميع الرتاخي�ص وال�شهادات الأخرى الالزمة لعملياتها ،مبا يف ذلك الت�صاريح الالزمة من وزارة التجارة وال�صناعة وهيئة
املدن ال�صناعية ومناطق التقنية .ويو�ضح اجلدول التايل ملخ�ص لهذه الرتاخي�ص.
اجلدول  :11-12الرتاخي�ص وال�شهادات الأخرى
الرقم

ا�سم ال�شركة

رقم الرتخي�ص

تاريخ الإ�صدار

الو�صف

1

�شركة م�سك

S/3388

1433/6/10هـ

تعديل الرتخي�ص ال�صناعي رقم  534وتاريخ 1412/09/06هـ (املوافق
1992/03/11م).
ترخي�ص �صناعي لإنتاج ما يلي:
 36.000طن من الألواح العازلة امل�صنوعة من بويل فينيل الكلورايد
 1.620طن ًا من الأ�سالك الكهربائية والكابالت املرنة
 457طن ًا من الأ�سالك والكابالت املطاطية
 44طن ًا من الأ�سالك والكابالت اخلا�صة بالكمبيوتر
 2.125طن ًا من الأ�سالك والكابالت املغلفة بالنايلون
 18.384طن ًا من كابالت نقل املعلومات وكابالت التحكم
 1.500طن من الكابالت النحا�سية
 25طن ًا من الأ�سالك والكابالت املقاومة للحريق
 200طن من الأ�سالك والكابالت املحورية
 226طن ًا من الأ�سالك والكابالت املغلفة بالر�صا�ص
� 709أطنان من كابالت و�أ�سالك الهواتف املخ�ص�صة للرتكيبات الداخلية

2

�شركة م�سك

S/2618

1432/4/18هـ

ترخي�ص �صناعي لتو�سعة الرتخي�ص رقم  534بتاريخ 1412/9/6هـ

3

�شركة م�سك

12834/33/
M112

1433/6/16هـ

متنح الإذن لل�شركة بالعمل يف املنطقة التي يتم تعيينها.

4

�شركة م�سك

28/22S/919

1428/4/6هـ

رخ�صة بناء لت�شييد �سياج متاخم مل�صنع �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة الواقع يف املدينة ال�صناعية الثانية (الت�سييج)

5

�شركة م�سك

28/22S/2044

1428/8/23هـ

رخ�صة بناء �صادرة عن هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية لبناء م�صنع
يقع يف املدينة ال�صناعية الثانية (التو�سعة)

6

�شركة م�سك

27/22S/950

1432/8/4هـ

رخ�صة بناء �صادرة عن هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية لبناء م�صنع
يقع يف املدينة ال�صناعية الثانية (التو�سعة)
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الرقم

ا�سم ال�شركة

رقم الرتخي�ص

الو�صف

تاريخ الإ�صدار

7

�شركة م�سك

49455

2012/12/31م

�شهادة �إ�شرتاك �صادرة عن الغرفة التجارية وال�صناعية بالريا�ض.

8

�شركة م�سك

69/1416

1424/7/10هـ

�شهادة �صادرة عن الهيئة ال�سعودية للموا�صفات واملقايي�س واجلودة ت�سمح
ل�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة بو�ضع عالمة جودة على
�إنتاجها من الكابالت العازلة امل�صنوعة من كلوريد الفينيل ،بطاقة قدرها
 750/450فولت ،ت�ستويف معايري املقايي�س ال�سعودية التالية,1319 :
.2000/1702 ,1998/1451 ,1997.1450/1320

9

�شركة م�سك

44 116
091617

2010/3/2م

�شهادة �صادرة عن جمموعة تي يو يف نورد الأملانية ،تفيد فيها ب�أ ّنه وفق ًا
لإجراءات الت�صديق التي تعتمدها املجموعة املذكورة ،تقوم �شركة م�سك
بتطبيق نظام �إداري يتوافق مع املعايري الربيطانية لنظام �إدارة ال�صحة
وال�سالمة املهنية  18001 : 2007لت�صنيع وبيع الكابالت ال�صناعية وكابالت
الأدوات التجريبية والتحكم بالأنظمة والأنظمة والبيانات ،والكابالت
املحورية ،وكابالت الهواتف ،والكابالت املقاومة للحريق ،وكابالت الطاقة
والتحكم ذات اجلهد املنخف�ض.

10

�شركة م�سك

44 100
091617

2010/3/2م

�شهادة �صادرة عن جمموعة تي يو يف نورد الأملانية ،تفيد فيها ب�أ ّنه وفق ًا
لإجراءات الت�صديق التي تعتمدها املجموعة املذكورة ،تقوم �شركة ال�شرق
الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة بتطبيق نظام �إداري يتوافق مع �شهادة �أيزو
املعيارية  9001 : 2008لت�صنيع وبيع الكابالت ال�صناعية وكابالت الأدوات
التجريبية والتحكم بالأنظمة والأنظمة والبيانات ،والكابالت املحورية،
وكابالت الهواتف ،والكابالت املقاومة للحريق ،وكابالت الطاقة والتحكم
ذات اجلهد املنخف�ض.

11

�شركة م�سك

44 104
091617

2010/3/2م

�شهادة �صادرة عن جمموعة تي يو يف نورد الأملانية ،تفيد فيها ب�أ ّنه وفق ًا
لإجراءات الت�صديق التي تعتمدها املجموعة املذكورة ،تقوم �شركة ال�شرق
الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة بتطبيق نظام �إداري يتوافق مع �شهادة �أيزو
املعيارية  14001 : 2009لت�صنيع وبيع الكابالت ال�صناعية وكابالت الأدوات
التجريبية والتحكم بالأنظمة والأنظمة والبيانات ،والكابالت املحورية،
وكابالت الهواتف ،والكابالت املقاومة للحريق ،وكابالت الطاقة والتحكم
ذات اجلهد املنخف�ض.

12

�شركة م�سك

13453505

2012/9/9م

�شهادة �صادرة من امل�ؤ�س�سة العامة للت�أمينات الإجتماعية.

13

�شركة م�سك

ظ5914/

1433/7/17هـ

�شهادة �سعودة �صادرة من وزارة العمل.

14

�شركة م�سك

3125

1433/7/22هـ

�شهادة �صادرة من م�صلحة الزكاة والدخل.

15

م�ؤ�س�سة رمي
الكويت للأدوات
الكهربائية
ومقاوالتها

1998/328

2010/7/5م

�شهادة وكالة �صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة  -الكويت.

 1 112 112 12العالمات التجارية وبراءات االختراع والملكيات الفكرية
متلك ال�شركة عالمتني ( )2جتاريتني م�سجلتني وحمميتني مبوجب الرتخي�صني رقم  762/14ورقم 762/13واللذين تنتهي �صالحيتهما يف 1435/4/17هـ.
وفيما عدا املوجودات غري امللمو�سة املذكورة يف هذه الفقرة ،ال متلك ال�شركة �أي موجودات غري ملمو�سة �أخرى مثل براءات االخرتاع �أو حقوق امل�ؤلف �أو غريها من
امللكيات الفكرية البالغة الأهمية بالن�سبة �إلى ال�شركة �أو �أعمالها �أو ربحيتها.
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 1 112 112 12التأمين
�أبرمت ال�شركة عدد ًا من عقود الت�أمني مع �شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني و�إعادة الت�أمني التعاوين ("ميدغلف") تتع ّلق مبجموعة من التغطية الت�أمينية التي
تعتربها ال�شركة مالئمة وكافية لتغطية املخاطر اجلوهرية املرتبطة ب�أعمالها .ولدى ال�شركة عقود الت�أمني التالية:
اجلدول  :12-12الت�أمني
الت�أمني

الو�صف

�شركة الت�أمني

مدة التغطية

بولي�صة الت�أمني ال�صحي

 حدود امل�س�ؤولية :يبلغ احلد الأق�صى ال�سنويالإجمايل لل�شخ�ص الواحد  250.000ريال �سعودي
 �إجمايل ق�سط الت�أمني :كما مت االتفاق عليه بنيالأطراف

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني
و�إعادة الت�أمني التعاوين
(ميدغلف)

2013/1/1م �إلى
2013/12/31م

بولي�صة ت�أمني النقل الربي

 املبيعات ال�سنوية املقدّرة  528.000.000ريال�سعودي
 حدود امل�س�ؤولية 2.000.000 :ريال �سعوديلل�شاحنة/ال�شحنة

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني
و�إعادة الت�أمني التعاوين
(ميدغلف)

2012/5/29م �إلى
2013/5/28م

بولي�صة ت�أمني ال�شحن البحري

 املبيعات ال�سنوية املقدّرة  200.000.000ريال�سعودي
 حدود امل�س�ؤولية 5.000.000 :ريال �سعودي لأي�سفينة/طائرة /يف �أي وقت

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني
و�إعادة الت�أمني التعاوين
(ميدغلف)

2013/1/1م �إلى
2013/12/31م

جميع الأخطار على املمتلكات

 جمموع املبلغ امل�ؤ ّمن عليه  675.630.196ريا ًال�سعودي ًا ( 575.630.196ريا ًال �سعودي ًا عن ت�ض ّرر
املمتلكات ،و 100.000.000ريال �سعودي عن ّ
تعطل
الأعمال)
� -إجمايل ق�سط الت�أمني :وفقا ملا ّمت االتفاق عليه

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني
و�إعادة الت�أمني التعاوين
(ميدغلف)

2013/1/1م �إلى
2013/12/31م

الت�أمني على املركبات

 حدود امل�س�ؤولية كما هو مذكور يف البولي�صة� -إجمايل ق�سط الت�أمني  50.479ريا ًال �سعودياً

�شركة املتو�سط واخلليج للت�أمني
و�إعادة الت�أمني التعاوين
(ميدغلف)

2013/1/1م �إلى
2013/12/31م

1 112 112 12التقاضي
ال�شركة و�شركاتها التابعة (�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة� ،شركة ال�شرق االو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة  -م�سك االردن  -باالردن� ،شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  -باالردن) مرتبطة حالي ًا يف عدد من الق�ضايا املقامة منها �أو �ضدها .ولكن
الإدارة العليا لل�شركة تعتقد �أنه ال ميكن �أن يكون لهذه الق�ضايا ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة.
1 112 112 12العقود المسجلة بإسم الشركة
 1 112 112 112 12اتفاقيات الإيجار
�أبرمت ال�شركة عدد ًا من اتفاقيات الإيجار .ويف ما يلي تقا�صيل هذه االتفاقيات.
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اجلدول � :13-12إتفاقيات الإيجار
الرقم

التاريخ

امل�ؤجر واملوقع

امل�ست�أجر

املدة

بدل الإيجار

1

2010/5/15م

�شركة البيت للتطوير
والتنمية العقارية
مكاتب رقم ()17
و( )18يف فيال رقم
( ،)52عمارة رقم
()1

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

ثالثة �أعوام اعتبار ًا من
2010/5/15م

�إيجار �سنوي قدره 369.190
ريا ًال �سعودي ًا يتم ت�سديده على
دفعات مت�ساوية كل � 6أ�شهر

2

2012/5/1م

عمارة برج الريا�ض
مكتب يف العمارة
مب�ساحة  171مرت
مربع يف اخلرب

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

�صاحلة لغاية 2012/10/31م ،وقابلة
للتجديد لفرتة �أو فرتات مماثلة
بناء على موافقة الطرفني ومبوجب
ال�شروط عينها با�ستثناء بدل الإيجار
الذي يجب تعديله لي�صبح بقيمة
البدل الذي ي�سدده امل�ست�أجرون
الآخرون يف العمارة عند وقت
التجديد .يبقى العقد �ساري املفعول
ما مل يقم طرف ب�إبالغ الطرف الآخر
بخالف ذلك مبوجب �إ�شعار خطي قبل
�شهر على انتهاء املدّة .ولدى ال�شركة
�إي�صال قب�ض بتاريخ 2012/11/17م
مببلغ  47.025ريال �سعودي �سداد ًا
للمدة من 2012/11/1م �إلى
2013/4/30م.

�إيجار �سنوي قدره  94.050ريال
�سعودي

3

1427/12/30هـ
2006/12/24م

هيئة املدن
ال�صناعية ومناطق
التقنية
املدينة ال�صناعية
الثانية يف الريا�ض

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

ثالثون 30عام ًا اعتبار ًا من
1427/12/30هـ ،قابلة للتجديد
مبوجب ال�شروط عينها �أو �أي �شروط
�أخرى �إ�ضافية ،كما يتم االتفاق عليه
خطي ًا بني الأطراف قبل �شهرين 2من
انتهاء املدة.

�إيجار �سنوي قدره  117ريال
�سعودي

4

1418/3/24هـ

وزارة ال�صناعة
والكهرباء
املدينة ال�صناعية
يف الريا�ض

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

خم�سة وع�شرون عام ًا اعتبار ًا من
1414/3/8هـ ،قابلة للتجديد لفرتة
�أو فرتات من الزمن ال ّ
تتخطى املدة
الأ�صلية الواردة يف االتفاقية ،مبوجب
ال�شروط عينها �أو �أي �شروط �أخرى
يتم االتفاق عليها بني الأطراف.
ّ

�إيجار �سنوي قدره  150ريال
�سعودي
بدل �صيانة �سنوي قدره 450
ريال �سعودي

5

1414/10/23هـ

وزارة ال�صناعة
والكهرباء
املدينة ال�صناعية
الثانية يف الريا�ض

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

خم�سة وع�شرون عام ًا 25اعتبار ًا من
1414/3/8هـ ،قابلة للتجديد لفرتة
�أو فرتات من الزمن ال ّ
تتخطى املدة
الأ�صلية الواردة يف االتفاقية ،مبوجب
ال�شروط عينها �أو �أي �شروط �أخرى
يتم االتفاق عليها بني الأطراف.
ّ

�إيجار �سنوي قدره  600ريال
�سعودي
بدل �صيانة �سنوي قدره 1.800
ريال �سعودي
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املدة

بدل الإيجار

الرقم
6

1428/11/1هـ

عثمان النجوي
وح�سني النجوي،
وريثا �أحمد النجوي
�شارع �صاري يف جدة

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

تبد�أ مدة هذه االتفاقية يف
1414/3/8هـ وتنتهي يف
1431/10/30هـ ،قابلة للتجديد
لفرتات من الزمن يتفق عليها
الأطراف ،ما مل يقم طرف ب�إبالغ
الآخر بخالف ذلك مبوجب �إ�شعار
خطي قبل �شهرين من تاريخ انتهاء
املدة .ويكون امل�ست�أجر ملزم ًا بال�سماح
للم�ؤجر مبعاينة امللكية امل�ؤجرة قبل �أن
يغادرها .لدى ال�شركة �إي�صال قب�ض
بتاريخ 1434/11/1هـ مببلغ 86.600
ريال �سعودي �سداد ًا للمدة من
2012/10/21م �إلى 2013/4/20م.

�إيجار �سنوي قدره 125.000
ريال �سعودي
بدل �صيانة و�أمن �سنوي
ميثل %10من بدل الإيجار ويبلغ
 12.500ريال �سعودي
بدل ت�أمني �سنوي قيمته 10.000
ريال �سعودي يجب �إعادته بعد
ت�سليم امللكية �إلى املالك
ر�سوم املياه ال�سنوية وقدرها
 2.400ريال �سعودي
قيمة �إجمالية قدرها 149.900
ريال �سعودي تدفع م�سبق ًا عن
ال�سنة الأولى ،ودفعة م�سبقة
مت�ساوية بن�سبة  %50لكل 6
�أ�شهر عن باقي الأعوام.

7

1434/4/17هـ
2013/2/27م

م�ؤ�س�سة الغما�س
التجارية
�شقة رقم  ،40طريق
اخلرج القدمي،
الريا�ض

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

عامان اعتبار ًا من 1434/2/21هـ
�إلى 1435/2/21هـ

�إيجار �سنوي قدره 423.625
ريال �سعودي

8

1429/9/20هـ
2008/9/20م

هيئة املدن
ال�صناعية ومناطق
التقنية
املدينة ال�صناعية
الثانية يف الريا�ض

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

تنتهي املدّة يف 1452/8/26هـ،
وهي قابلة للتجديد مبوجب موافقة
الأطراف اخلطية قبل �شهرين على
انتهاء املدّة.

�إيجار �سنوي يبلغ  13.500ريال
�سعودي يجب ت�سديده خالل
الأيام الثالثني الأولى من ال�سنة
الت�أجريية.

9

1432/11/30هـ
2011/10/1م

�شركة البيت للتطوير
والتنمية العقارية
فيال رقم ( ،)52حي
املللك عبد العزيز،
الريا�ض

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

ثالثة �أعوام اعتبار ًا من
2011/12/1م

�إيجار �سنوي يبلغ 208.520
ريال �سعودي يتم ت�سديده على
�أق�ساط مت�ساوية كل �ستة �أ�شهر.

10

1426/12/17هـ
2006/1/17م

هيئة املدن
ال�صناعية ومناطق
التقنية
املدينة ال�صناعية
الثانية يف الريا�ض

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

خم�سة وع�شرون عام ًا اعتبار ًا من
تاريخ العقد ال�سابق 1421/5/16هـ،
قابلة للتجديد مبوجب ال�شروط عينها
�أو �أي �شروط �أخرى �إ�ضافية يتم
االتفاق عليها خطي ًا بني الأطراف قبل
�شهرين ( )2من انتهاء املدة.

�إيجار �سنوي قدره  112,5ريال
�سعودي

11

1427/12/30هـ
2006/12/24هـ

هيئة املدن
ال�صناعية ومناطق
التقنية
املدينة ال�صناعية
الثانية يف الريا�ض

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة

خم�سة وع�شرون عام ًا اعتبار ًا من
1427/12/30هـ ،قابلة للتجديد
مبوجب ال�شروط عينها �أو �أي �شروط
�أخرى �إ�ضافية يتم االتفاق عليها
خطي ًا بني الأطراف قبل �شهرين من
انتهاء املدة.

�إيجار �سنوي قدره  64ريال
�سعودي
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التاريخ

امل�ؤجر واملوقع

امل�ست�أجر

 1 112 112 112 12عرو�ض الأ�سعار وطلبيات ال�شراء
لي�س لدى ال�شركة �أي عقود طويلة الأمد مع عمالئها ولكنها ت�سري معظم �أعمالها من خالل �إر�سال عرو�ض الأ�سعار وتوقيع طلبيات ال�شراء بعد ذلك .ولقد ز ّودت
ال�شركة منوذج عر�ض الأ�سعار ومنوذج طلبية ال�شراء ،حيث يت�ضمن منوذج طلبية ال�شراء �إي�ضاح للتاريخ ،الأطراف ،و�صف ال�سلع ،الكمية ،املبلغ الإجمايل للطلبية،
�سعر الوحدة ،وتاريخ الت�سليم .ويت�ضمن منوذج عر�ض الأ�سعار �إي�ضاح للتاريخ ،الأطراف ،و�صف ال�سلع ،الكمية� ،سعر الوحدة ،تاريخ الت�سليم ورقم مرجعي لعر�ض
الأ�سعار اخلا�ص ب�شركة م�سك.
 1 112 112 12الممتلكات
سندات ملكية العقارات

م�سجلة با�سمها .ويدرج اجلدول التايل التفا�صيل الأ�سا�سية لهذه ال�سندات.
متلك �شركة م�سك خم�سة �سندات ملكية تتعلق بعقارات ّ
اجلدول � :14-12سندات امللكية
الرقم

املوقع

رقم ال�سند

حامل ال�سند احلايل

1

210113011416

قطع الأر�ض رقم ( )17( )16( )15( )14( )13( )12( )11( )10يف البلوك
رقم  1324الواقع يف الريا�ض

�شركة م�سك

2

410103008091

قطعة الأر�ض رقم ( )97/5يف البلوك رقم  196الواقع يف الريا�ض

�شركة م�سك

3

410125003823

قطعة الأر�ض رقم ( )24وقطعة الأر�ض رقم ( )25يف البلوك رقم  2896الواقع يف
الريا�ض

�شركة م�سك

4

210115030020

قطعة الأر�ض رقم ( )13الواقعة يف املدينة ال�صناعية اجلديدة يف الريا�ض

�شركة م�سك

5

910115030021

قطعة الأر�ض رقم ( )14الواقعة يف املدينة ال�صناعية اجلديدة يف الريا�ض

�شركة م�سك

 1 112 12شركة مسك األردن
ت�أ�س�ست �شركة ال�شرق االو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك االردن ك�شركة م�ساهمة عامة يف الأردن حتت الرقم الوطني  .200021410ومتلك ال�شركة وتدير
م�صانع لإنتاج الكابالت و�شبكات الأ�سالك الكهربائية النحا�سية وامل�صنوعة من الأملنيوم بالإ�ضافة �إلى كابالت الألياف الب�صرية وغريها من �شبكات الأ�سالك،
مبا فيها �شبكات �أ�سالك نحا�سية ت�ستخدم يف �صناعة االت�صاالت للهواتف والتلفزيون والكمبيوتر ،ويتم ذلك الإنتاج يف الأردن ويف بلدان �أخرى .يبلغ ر�أ�س مال
م�سك الأردن  38.889.210دينارا �أردنيا (مبا يعادل  205.846.421ريال �سعودي) ،متلك �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – ال�سعودية ن�سبة ت�سعة
و�أربعني باملائة ( )%49منه والباقي موزع بني هيئات جتارية واجلمهور .يف �أغ�سط�س 2011م ،مت بيع م�صنع ومعدات �إنتاج الر�صا�ص من م�سك الأردن �إلى �شركة
ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – م�سك ر�أ�س اخليمة بقيمة مالية  252.605دوالر �أمريكي يف (مبا يعادل  947.319ريال �سعودي).
 1 112 112 12ملخص اتفاقيات التمويل الرئيسية
�أبرمت �شركة م�سك الأردن اتفاقيات التمويل التالية ومبوجب تلك الإتفاقيات مت �إبرام عدد من الكفاالت القائمة مع عدد من الأطراف فيما يتعلق ب�أعمال م�سك
الأردن .وت�ؤكد م�سك الأردن �أن الإتفاقيات امللخ�صة �أدناه هي �إتفاقيات التمويل الرئي�سية لدى ال�شركة ولي�ست جميع �إتفاقيات التمويل املربمة.
اجلدول  :15-12ملخ�ص اتفاقيات التمويل الرئي�سية
اتفاقية قر�ض كابيتال بنك
التاريخ

 1يونيو 2011م

الأطراف

كابيتال بنك وم�سك الأردن

املدة

يتم �إعادة الدفع يف  48دفعة �شهرية متوا�صلة ومت�ساوية �إبتداء من �سنة من تاريخ قيد املبالغ يف ح�ساب م�سك الأردن.

نوع الت�سهيالت

قر�ض بقيمة  38.666.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  145.005.233ريال �سعودي)
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البنود الأ�سا�سية

فيما يلي البنود الأ�سا�سية التفاقية �إعادة هيكلة القر�ض:
  �إذا توقفت م�سك الأردن عن العمل �أو عدّلت �أهدافها بطريقة ت�ؤثر على ت�سديد القر�ض املتوجب عليها
لكابيتال بنك ،ف�إنها تعد يف حالة تق�صري.
  على م�سك الأردن �أال جتري �أي تغيريات على و�ضعها القانوين ،مبا يف ذلك و�ضعها املايل ،و�أال تغيرّ
م�ساهميها �أو �أع�ضاء جمل�س �إدارتها �إال �إذا ح�صلت على موافقة خطية م�سبقة من البنك.
  لن ترهن م�سك الأردن �أي جزء من موجوداتها ولن حت�صل على متويل م�صريف �إال �إذا ح�صلت على موافقة
خطية م�سبقة من البنك.
  ت�ستخدم م�سك الأردن �أي فائ�ض يف التدفق املايل الأف�ضل من املتوقع لتدفع القر�ض �إلى البنك ب�صورة
م�سبقة.
  لن ت�ستخدم م�سك الأردن �أي فائ�ض لتوزيع الأرباح على امل�ساهمني طاملا توجب عليها للبنك �أي مبلغ �أ�سا�سي
�أو فائدة� ،إال بعد ح�صولها على موافقة البنك اخلطية امل�سبقة.
  ال ميكن للم�ساهمني وال�شركات ال�شقيقة �أن تطالب البنك بت�سديد قرو�ض متوجبة لهم /لها �إذا كان ذلك
�سي�ؤدي �إلى تخلف م�سك الأردن عن الوفاء بالتزاماتها لكابيتال بنك مبوجب اتفاقية الت�سهيالت.
  لن تخالف م�سك الأردن ولن تتخلف عن الوفاء ب�أي من التزاماتها املت�أتية من عقد كانت طرفا فيه ولي�س
هناك �أي دعوى مقامة �ضدها والتي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر �سلبا على �أعمالها �أو موجوداتها
  مل ترتبط ولن ترتبط م�سك الأردن ب�أي التزامات قد ت�ؤثر على التزاماتها املتعلقة باتفاقية الت�سهيالت مع
كابيتال بنك �أو قد ت�ضعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مبوجب االتفاقية املذكورة.

ال�ضمانات

يحتفظ كابيتال بنك بحقه يف �أي وقت مبطالبة م�سك الأردن باملزيد من ال�ضمانات والكفاالت ال�شخ�صية.

القانون الواجب التطبيق والق�ضاء املخت�ص

تخ�ضع االتفاقية للقوانني الأردنية و�سيتم �إحالة النزاعات �أمام حماكم عمان/ق�صر العدل .ويحتفظ كابيتال بنك بحقه
احل�صري يف بدء الإجراءات القانونية يف �أي حمكمة �أخرى و�أمام �أي ق�ضاء �آخر.

مت تقدمي خطاب من ال�شركة �إلى كابيتال بنك يف تاريخ 2011/5/15م ،مبوجب الإتفاقية املذكورة �أعالة ،ين�ص على �إقرار ال�شركة مبا يلي:







 الإبقاء على م�ساهمة ال�شركة يف ر�أ�س مال م�سك الأردن بن�سبة ( )%52كحد �أدنى.
 �إ�ستمرار �شركة م�سك ال�سعودية يف دعم موقف �شركة م�سك الأردن من خالل الإدارة واملحافظة على الو�ضع القانوين لها ون�شاطها ال�صناعي
والتجاري امل�صرح به علم ًا ب�أن �شركة �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – ال�سعودية تقدم يد العون وامل�ساعدة يف ت�سويق منتجات �شرك
م�سك الأردن داخل �أرا�ضي ال�سعودية.
 عدم تقدمي �أي �ضمانات من موجودات ال�شركة مقابل �إلتزامات ال�شركة القائمة و�/أو التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل لأي طرف ثالث.
 الت�أكيد على �إ�ستمرار ال�شركة يف دعم مو�ضوع �إ�ستكمال �إ�ستحواذ �شركة م�سك الأردن على �شركة م�سك فوجيكورا كيبل/الأردن والتي هي حاليا حتت
�إ�سم �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  -باالردن (�شركة م�ساهمة خا�صة).
 يف حال رغبة ال�شركة ب�إجراء �أي تعديل على �أي من البنود ال�سابقة قبل قيام ال�شركة بت�سديد �إلتزامها جتاه البنك ،ف�إنها لن تقوم بذلك �إال بعد
احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك (وال يجوز حجب تلك املوافقة �أو ت�أخريها على نحو غري مقبول) و يف حال حدوث �أي م�شاكل مالية
متعلقة ب�إلتزامات ال�شركة �أمام البنك ،ف�إن ال�شركة ت�ؤكد �إ�ستعدادها التام لتقدمي يد العون وامل�ساعدة يف ترتيب ت�سديد هذه الإلتزامات.

اجلدول  16-12خطاب الت�سهيالت الإئتمانية مع بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل
التاريخ

� 13سبتمرب 2012م ،كما هو جمدد من خطاب الإعتماد يف تاريخ  11يوليو 2011م

الأطراف

بنك الإ�سكان للتجارة والتمويل وم�سك الأردن.

املدة

�سيتم النظر يف متديد القر�ض يف � 1سبتمرب من كل عام ،مع �سداد الدفعة النهائية امل�ستحقة يف 2013/10/1م

نوع الت�سهيالت

دمج قر�ضني م�سبقني بقيمة  15.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  56.254.499ريال �سعودي) و5.000.000
دوالر �أمريكي (مبا يعادل  18.751.499ريال �سعودي) يف قر�ض واحد.

ال�ضمانات

تتنازل م�سك الأردن عن م�ستحقات عقود البيع و�أوامر ال�شراء مع �إقرار من الأطراف املقابلة لهذة العقود و�أوامر
ال�شراء بالتنازل ونقل امل�ستحقات من تلك العقود �إلى البنك.

القانون الواجب التطبيق والق�ضاء املخت�ص

يحال �أي نزاع يتعلق بهذة الإتفاقية �إلى حماكم مدينة عمان.
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اجلدول � :17-12إتفاقية �إعادة هيكلة قر�ض
2012/10/18م

التاريخ
الأطراف

البنك الأردين الكويتي وال�شركة

املدة

� 5سنوات

نوع الت�سهيالت

�إعادة دفع  12.731.668دوالر �أمريكي (مبا يعادل  47.747.574ريال �سعودي) متبقي من قر�ض بقيمة
 30.632.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  114.879.188ريال �سعودي) مت تنفيذه يف � 27أبريل 2009م .تقوم ال�شركة
بدفع ن�سبة  %0,5من القيمة الغري مدفوعة �إلى البنك عند تنفيذ �إعادة الهيكلة.

ال�ضمانات

تتنازل ال�شركة �إلى البنك عن م�ستحقات عقود البيع املمولة من البنك .تقوم ال�شركة بت�صفية  100.000من �أ�سهمها
اململوكة يف �شركة جوبا للإ�ستثمار والتطوير التي ت�شكل  1.000مرت مربع من عمارة جوبا القائمة يف مقاطعة العبديل
مع التعهد بنقل امل�ستحقات الناجتة عن الإيجار �أو البيع يف حال �إذا مت الإيجار �إلى البنك ،العمل على ت�سييل الأ�سهم
اململوكة من ال�شركة والبالغة عددها � 542.595سهم (�أ�سهم بنك املال االردين).

القانون الواجب التطبيق والق�ضاء املخت�ص

فيما يتعلق بق�ضايا ال�شركة ،يحال �أي نزاع �إلى ق�صر العدل يف عمان  -العبديل ،وتقوم حمكمة عمان  -ق�صر العدل
بالإخت�صا�ص ب�أي نزاع يتعلق بالإتفاقية وتنفيذها.

مت تقدمي خطاب من ال�شركة �إلى البنك الأردين الكويتي يف تاريخ 2011/10/25م ،مبوجب الإتفاقية املذكورة �أعالة ،ين�ص على �إقرار ال�شركة مبا يلي:








 �إ�ستمرار �شركة م�سك ال�سعودية يف دعم موقف �شركة م�سك الأردن من خالل الإدارة واملحافظة على الو�ضع القانوين لها ون�شاطها ال�صناعي
والتجاري امل�صرح به علم ًا ب�أن �شركة �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – ال�سعودية تقدم يد العون وامل�ساعدة يف ت�سويق منتجات �شرك
م�سك الأردن داخل �أرا�ضي ال�سعودية.
 عدم تقدمي �أي �ضمانات من موجودات ال�شركة مقابل �إلتزامات ال�شركة القائمة و�/أو التي قد تن�ش�أ يف امل�ستقبل لأي طرف ثالث.
 الت�أكيد على �إ�ستمرار ال�شركة يف دعم مو�ضوع �إ�ستكمال �إ�ستحواذ �شركة م�سك الأردن على �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  -باالردن
�أو �أي م�سمى �آخر لهذا الإ�ستحواذ بعد احل�صول على موافقة كافة الأطراف واجلهات ذات العالقة ومبا ال يتعار�ض مع م�صلحة �أي �شريك �إ�سرتاتيجي
يرغب بالدخول يف ال�شركة.
 الإبقاء على م�ساهمة ال�شركة يف ر�أ�س املال ك�أكرب ن�سبة بني امل�ساهمني.
 يف حال رغبة ال�شركة ب�إجراء �أي تعديل على �أي من البنود ال�سابقة قبل قيام ال�شركة بت�سديد �إلتزامها جتاه البنك ،ف�إنها لن تقوم بذلك �إال بعد
احل�صول على املوافقة اخلطية امل�سبقة من البنك (وال يجوز حجب تلك املوافقة �أو ت�أخريها على نحو غري مقبول).

اجلدول  :18-12خطابات ت�سهيالت
 2مايو 2012م ،كما هو جمدد من عقد القر�ض يف تاريخ  31مايو 2010م

التاريخ
الأطراف

البنك الأردين التجاري وم�سك الأردن.

املدة

يتم جتديد الت�سهيالت الدائرة �إلى 2013/3/1م وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت التجديد تلقائي ًا يف الوقت احلايل.

نوع الت�سهيالت







 �إنقا�ص حد ت�سهيل القر�ض الدوار بقيمة  3.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  11.250.899ريال
�سعودي) بحيث ي�صبح احلد بقيمة  7.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  26.252.099ريال �سعودي)
يتم �إ�ستخدام القر�ض املتجدد لتمويل فواتري البيع الأجنبية واملحلية.
  5.000.000دوالر �أمريكي ،يتم �إ�ستخدام هذه الت�سهيالت لتمويل �أوامر ال�شراء وامل�ستحقات.
  2.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  7.500.696ريال �سعودي) ،يتم �إ�ستخدام هذه الت�سهيالت
لتمويل �أوامر ال�شراء وامل�ستحقات.
 �إعادة هيكلة �إعادة دفع  3.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  11.251.049ريال �سعودي) حت�سم من
ت�سهيل القر�ض املتجدد بحيث يتم �إعادة دفعها يف  48دفعة �شهرية �إبتداء من 2012/11/30م.
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ال�ضمانات

  فيما يتعلق بالت�سهيالت بقيمة  5.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  18.751.749ريال �سعودي)،
تنازل عن امل�ستحقات الناجتة عن بيع املنتجات املمولة من الت�سهيالت و�إيداع م�ستحقات البيع يف ح�ساب
مع البنك..
  فيما يتعلق بالت�سهيالت بقيمة  2.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  7.500.579,91ريال �سعودي)،
تنازل عن امل�ستحقات الناجتة عن بيع املنتجات املمولة من الت�سهيالت و�إيداع م�ستحقات البيع يف ح�ساب
مع البنك .

 1 112 112 12ملخص العقود الرئيسية
�أبرمت ال�شركة عددا من العقود الأ�سا�سية خالل مزاولتها العادية لأعمالها .وجراء تنوع �أعمالها ،وقعت عدة عقود مع عمالء تتعلق مبنتجاتها .تتعاقد ال�شركة
مع هيئات حكومية و�/أو �شركات و�/أو �أطراف ثالثة لتحقيق �أهدافها وغاياتها �أو للح�صول من �أي من تلك الكيانات على �أي عقود و�/أو حقوق و�/أو منافع تتيح لها
بلوغ �أهدافها ولكي تتمكن من ا�ستخدام وتنفيذ العقود و�/أو احلقوق و�/أو الوجهات املذكورة .وت�ؤكد ال�شركة �أن الإتفاقيات امللخ�صة �أدناه هي الإتفاقيات الرئي�سية
لدى ال�شركة فقط ولي�ست جميع الإتفاقيات املربمة.
 1 112 112 112 12اتفاقية خدمات عاملية
مت �إبرام اتفاقية يف � 23أغ�سط�س 2012م بني �أندرايرتز البوراتوريز و�شركة م�سك الأردن (العميل).
اخلدمات :م�ستندات بالغة احل�سا�سية حمفوظة يف خوادم ( )serversحوا�سيب �أندرايرتز البوراتوريز بتعيني حار�س (.)Gatekeeper
مدة االتفاقية :تظل االتفاقية �سارية املفعول ما مل يتم �إنها�ؤها من قبل �أي من الطرفني ،ب�سبب �أو بدون �سبب ،مبوجب �إ�شعار خطي م�سبق ير�سل �إلى الطرف
الآخر قبل ثالثني ( )30يوما وت�ؤكد ال�شركة �أنها يف مرحلة التفاو�ض والتجديد قبل �أن يتم التوقيع من قبل الطرفني.
الدفع:









 قبل البدء يف �أي خدمات ،قد تتطلب �أندرايرتز البوراتوريز من ال�شركة عميل لتقدمي وديعة (لتقيد �ضد جميع املتطلبات).
 �ستقوم ال�شركة بدفع ر�سوم ونفقات �أندرايرتز البوراتوريز ذات ال�صلة فورا عند ا�ستالم فاتورة.
 �ستكون ال�شركة م�س�ؤولة عن جميع الر�سوم وال�ضرائب التي قد تفر�ض من قبل هيئة حكومية �أخرى عدد من ال�ضرائب التي تقا�س بنا ًء على دخل �شركة
�أندرايرتز البوراتوريز ال�صايف املتعلق ب�أي اتفاق خدمة.
 قد ت�ضيف �شركة �أندرايرتز البوراتوريز هذه ال�ضرائب على الفواتري وتقوم بتح�صيلها من ال�شركة.
 ال�شركة لن تخ�صم �أي �أ�سالك �أو ر�سوم نقل �أو تعوي�ضات �أخرى.
 قد تطلب �أندرايرتز البوراتوريز فائدة بن�سبة � ٪1شهريا (� ٪12سنويا)� ،أو معدل احلد القانوين الأق�صى � ،أيهما �أقل ،على جميع الأر�صدة غري
امل�سددة ،من تاريخ اال�ستحقاق حتى يتم دفعها بالكامل.
 وتوافق ال�شركة العميل على دفع تكاليف جمع معقولة ،مبا يف ذلك �أتعاب املحاماة� ،إذا لزم الأمر ،يف حال الدفع يف غري الوقت املحدد �أو عدم ال�سداد.
 �إذا مل يتم دفع الر�سوم ،قد تقوم �أندرايرتز البوراتوريز ب�سحب �أي خدمات لل�شركة.

ف�سخ االتفاقية :ميكن لأي من الطرفني �إنهاء االتفاقية ب�سبب �أو من دون �سبب مبوجب تبليغ خطي م�سبق قبل ثالثني ( )30يوما (تبليغ بالف�سخ) .يف حال حدوث
�أي خمالفة ،ميكن لأي من الطرفني ب�شكل فوري �إنهاء االتفاقية لدى ا�ستالم الطرف الآخر تبليغ الف�سخ .ويوافق العميل �أي�ضا على �أن هذه االتفاقية تت�ضمن
�صراحة وبالإحالة اليها �أي �أحكام �إ�ضافية متعلقة بحقوق الف�سخ املذكورة يف �أي �أحكام و�شروط �أو عرو�ض خدمة �سارية املفعول.
القانون الواجب التطبيق :قوانني والية �إيلينوي ،الواليات املتحدة الأمريكية.
 1 112 112 112 12اتفاقية �شراء النحا�س – العقد رقم S-10478-10-108
يف  5يناير 2010م مت �إبرام اتفاقية �شراء نحا�س مع �شركة غلينكور انرتنا�شيونال �أي جي (البائع) و�شركة م�سك الأردن (امل�شرتي).
اخلدمات� :أ�سالك نحا�سية ب�شكل وردة ،قطر  8ملم 0,38 -/+( ،ملم) ،ح�سب موا�صفات .98/49 ASTM B
املدة :تبد�أ يف مار�س 2010م .وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت نفاذ هذا العقد.
الدفع :تتم كل الدفعات بالدوالر الأمريكي .يدفع كامل قيمة الفاتورة امل�ؤقتة مبوجب �أموال متاحة فورا ،وذلك بوا�سطة حوالة تلغرافية �إلى احل�ساب امل�صريف
الذي يحدده البائع ،يف غ�ضون خم�سة (� )5أيام عمل بنكية بعد �أن يقدم البائع ن�سخ م�ستندات ال�شحن� .سيتم ت�سليم امل�ستندات الأ�صلية �إلى امل�شرتي عندما ي�ستلم
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البائع املبلغ امل�ؤقت الكامل .يف حال وجود �أي ر�صيد نهائي ،يتم دفعه من قبل الطرف املدين بحوالة تلغرافية خالل ثالثة (� )3أيام عمل بعد مدة تقدمي الأ�سعار
وبعد معرفة كافة التفا�صيل.
ال�سعر� :سيتم احت�ساب ال�سعر على �أ�سا�س الطن املرتي لق�ضبان الأ�سالك النحا�سية وفقا لأ�سعار �سوق لندن للمعادن مبوجب ن�شرة لندن للمعادن خالل مدة تقدمي
الأ�سعار �أو باملعدل املحت�سب على كامل مدة تقدمي الأ�سعار بالإ�ضافة �إلى عالوة ت�ساوي  179دوالرا �أمريكيا (مبا يعادل  671ريال �سعودي) للكمية امل�ؤكدة �شهري ًا
و 189دوالرا �أمريكيا (مبا يعادل  708ريال �سعودي) للكمية االختيارية.
القانون الواجب التطبيق� :ستط ّبق القوانني ال�سوي�سرية با�ستثناء اتفاقية الأمم املتحدة ب�ش�أن عقود البيع الدويل للب�ضائع بتاريخ � 11أبريل 1980م (.)CIGS
مت تعديل العقد مرتني بالن�سبة لنوعية وكمية ق�ضبان الأ�سالك النحا�سية الواجب ت�سليمها ،و�أي�ضا بالن�سبة ل�شروط ال�شحن .جرى التعديل الأول يف 2010/4/6م
والثاين يف 2010/5/12م.
 1 112 112 112 12اتفاقية خدمات بني �شركة م�سك الأردن وبرنامج حتديث وتطوير امل�شاريع االقت�صادية JUMP
يف  7فرباير 2006م مت توقيع اتفاقية خدمات بني برنامج حتديث وتطوير امل�شاريع االقت�صادية  JUMPكطرف �أول و�شركة الكابالت الأردنية احلديثة (�أي �شركة
م�سك الأردن حاليا) كطرف ثان.
اخلدمات :وافق الطرف الأول على تقدمي م�ساعدة مالية للطرف الثاين بالن�سبة لبع�ض املوجودات مبوجب خطة تنمية مت االتفاق عليها .ويحظر على الطرف
الثاين خالل ثالث (� )3سنوات الت�صرف يف املوجودات املمولة مبوجب الربنامج �أو حتميلها �أي عبء مايل.
التمويل� :أرفقت االتفاقية بجدول يبني املوجودات مو�ضوع التمويل ومبلغ التمويل.
ف�سخ االتفاقية :ميكن للطرف الأول ف�سخ االتفاقية يف حال �صدرت �أي خمالفة من قبل الطرف الثاين .وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت نفاذ هذا العقد.
 1 112 112 112 12اتفاقية �شراء النحا�س
مت توقيع اتفاقية ل�شراء نحا�س يف  24فرباير 2010م بني �شركة دبي للكابالت املحدودة (دوكاب) ب�صفتها البائع و�شركة الكابالت الأردنية احلديثة (م�سك
الأردن) ب�صفتها امل�شرتي.
املنتج :ق�ضبان نحا�سية ذات ال�صب امل�ستمر ،قطر  8ملم ،ح�سب موا�صفات  98/49 ASTM Bوامل�صنع هو �شركة دوكاب التي تقوم بالت�صنيع يف الإمارات العربية
املتحدة.
الت�أمني� :سيعقد البائع بولي�صة ت�أمني ويدفعها بن�سبة ال تقل عن  %110من املبلغ امل�ؤقت املت�ضمن ال�سعر وتكلفة الت�أمني وال�شحن تغطي املخاطر مبوجب �أحكام
و�شروط غرفة التجارة الدولية (�أ) ،مبا فيها خماطر احلروب واال�ضرابات و�أعمال ال�شغب واال�ضطرابات املدنية وفقا للبند عن اال�ضرابات واحلروب و�أعمال
ال�شغب واال�ضطرابات املدنية.
الدفع:
  �سيجري الدفع بالدوالر الأمريكي فقط .يدفع كامل قيمة الفاتورة امل�ؤقتة مبوجب �أموال متاحة على الفور ،وذلك مبوجب حوالة تلغرافية �إلى احل�ساب
امل�صريف الذي يحدده البائع ،يف غ�ضون (� )5-3أيام عمل �أمريكية بعد �أن يقدم البائع ن�سخ م�ستندات ال�شحن.
   %100نقدا مقابل ن�سخ امل�ستندات خالل ثالثة (� )3إلى خم�سة (� )5أيام عمل م�صريف.
القوة القاهرة/الف�سخ :عند وقوع حدث خارج ال�سيطرة املعقولة لأحد الطرفني والذي ي�سبب ت�أخريا يف �إجناز االتفاقية �أو تنفيذ جزء منها ،ف�إنه يتم متديد الفرتة
الزمنية املطلوبة لإجناز �أو �أداء هذا اجلزء ،ح�سب احلالة ،بفرتة م�ساوية لهذا الت�أخري� ،شريطة �أنه يف حالة ا�ستمرار الت�أخري ملدة تزيد عن  120يوما ،يحق لأي
من الطرفني �أن ينهي االتفاقية.
القانون الواجب التطبيق� :إن �أي نزاع �أو مطالبة قد تن�ش�أ عن هذا العقد �أو تتعلق به �أو �أي خالف مزعوم يتم ت�سويته بالتحكيم وفقا لأنظمة وقوانني �سوق لندن
للمعادن .و�ستنطبق القوانني االجنليزية.
الو�ضع احلايل :ت�ؤكد ال�شركة �أنه مت نفاذ هذا العقد.
�1 112 112 112 12إتفاقية �شراء نحا�س  -عقد طويل الأمد رقم 2009/012
مت توقيع �إتفاقية يف  8يوليو 2009م بني معادن الطاقة ب�صفتها كالبائع وم�سك الأردن ب�صفتها كامل�شرتي.
مو�ضوع العقد :بيع وتوريد ق�ضبان النحا�س.
بدء العقد� 1 :أغ�سط�س 2009م .وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت نفاذ هذا العقد.
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الدفع:
  يقوم امل�شرتي ب�إن�شاء خطابات �إعتماد �ضامنة قابلة للتفاو�ض مقابل ن�سخة من قيمة التغطية  MT200من الق�ضبان النحا�سية .وتكون قيمة
 1.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  3.750.235ريال �سعودي).
  دفع بقيمة  %100من الفاتورة ب�شكل كامل ،يتم �سداده بعد خم�س �أيام عمل م�صرفية من تاريخ �إ�ستالم ن�سخ الوثائق (الفاتورة ،قائمة التعبئة و�شهادة
الإختبار)� .سيتم �إر�سال الوثائق الأ�صلية مبا�شرة �إلى مكتب م�سك الأردن عن طريق  DHLبعد احل�صول على ن�سخة عن طريق الربيد الإلكرتوين �أو
الفاك�س.
  فرق ال�سعر� ،إن وجد ،ال بد من ت�سويتة من قبل البائع/امل�شرتي يف غ�ضون خم�سة �أيام عمل م�صرفية من خالل مذكرة اخل�صم/الإئتمان منف�صلة
و�صادرة من امل�شرتي.
SBLC

 1 112 112 112 12اتفاقيات مع العمالء وعقود بيع
وقعت ال�شركة يف � 10أغ�سط�س 2011م اتفاقية لتوريد ال�سلع عند الطلب حيث كانت �شركة التوزيع االلكرتونية الطرف امل�شرتي وكانت �شركة م�سك الأردن الطرف
البائع.
مو�ضوع االتفاقية :متوين امل�شرتي بكابالت �أملنيوم م�ضغوطة ب�شكل و�سطي عند الطلب ملدة �سنتني ( )2قابلتني للتجديد ل�سنة ميالدية ثالثة.
املدة :تبد�أ من � 10أغ�سط�س 2011م ملدة �سنتني قابلة للتجديد ل�سنة ميالدية ثالثة.
الدفع :ي�ساوي ال�سعر الو�سطي لطن الأملنيوم  2.500دوالر �أمريكي (مبا يعادل  9.375ريال �سعودي) لكنه يتغري وفقا ل�سعر الأملنيوم يف بور�صة لندن للمعادن.
على البائع �أن يقدم كفالة دفع بقيمة  30.000دينار �أردين (مبا يعادل  158.840ريال �سعودي).
الف�سخ :يتم �إنهاء االتفاقية باالتفاق بني الطرفني .ميكن لل�شاري ف�سخ االتفاقية �إذا مل ير�سل البائع ال�سلع طبقا لأحكام االتفاقية ،وميكن للبائع ف�سخها �إذا مل
يف امل�شرتي بالتزاماته جتاه البائع.
القانون الواجب التطبيق :القوانني الأردنية.
 1 112 112 112 12اتفاقيات مع العمالء وعقود بيع
وقعت ال�شركة يف � 10أغ�سط�س 2011م اتفاقية لتوريد ال�سلع عند الطلب حيث كانت �شركة التوزيع الكهرباء الأردنية امل�شرتي وكانت �شركة م�سك الأردن الطرف
البائع.
مو�ضوع االتفاقية :متوين امل�شرتي بكابالت منخف�ضة اجلهد عند الطلب ملدة �سنتني ( )2قابلتني للتجديد ل�سنة ميالدية ثالثة.
املدة :تبد�أ من � 10أغ�سط�س 2011م ملدة �سنتني قابلة للتجديد ل�سنة ميالدية ثالثة.
الدفع :ي�ساوي ال�سعر الو�سطي لطن النحا�س  8.500دوالر �أمريكي (مبا يعادل  31.876ريال �سعودي) وطن الأملنيوم  2.500دوالر �أمريكي (مبا يعادل
 9.375ريال �سعودي) لكنه يتغري وفقا ل�سعر النحا�س والأملنيوم يف بور�صة لندن للمعادن .على البائع �أن يقدم كفالة دفع بقيمة  20.000دينار �أردين(مبا يعادل
 105.893ريال �سعودي).
الف�سخ :يتم �إنهاء االتفاقية باالتفاق بني الطرفني .ميكن للم�شرتي ف�سخ االتفاقية �إذا مل ير�سل البائع ال�سلع طبقا لأحكام االتفاقية ،وميكن للبائع ف�سخها �إذا مل
يف امل�شرتي بالتزاماته جتاه البائع.
القانون الواجب التطبيق :القوانني الأردنية.
 1 112 112 112 12اتفاقيات مع العمالء وعقود بيع
وقعت ال�شركة يف  28يوليو 2011م اتفاقية لتوريد ال�سلع عند الطلب حيث كانت �شركة التوزيع الكهرباء الأردنية امل�شرتي وكانت �شركة م�سك الأردن الطرف البائع.
مو�ضوع االتفاقية :تزويد امل�شرتي عند الطلب مبا ي�ساوي  1.000كيلومرت من �أ�سالك الأملنيوم املجدّلة ملدة �سنتني قابلتني للتجديد ل�سنة ميالدية ثالثة و�/أو حني
ت�سليم ال�سلع وتقدمي م�ستند املناق�صة� ،أيهما الأقرب.
املدة :تبد�أ من � 10أغ�سط�س 2011م ملدة �سنتني قابلتني للتجديد ل�سنة ميالدية ثالثة و�/أو حني ت�سليم ال�سلع وتقدمي م�ستند املناق�صة� ،أيهما الأقرب.
الدفع� :سيكون ال�سعر م�ساويا ل�سعر الوحدة املحدد يف عر�ض الأ�سعار ( 416دوالر �أمريكيا للكيلومرت الواحد) (مبا يعادل  1.560ريال �سعودي) زائد م�ضاعف

126

عامل التغيري البالغ  0.087والفارق بني ال�سعر املتداول يف �سوق لندن للمعادن و�سعر الألومينيوم املذكور يف العر�ض ( 2.200دوالر �أمريكي) (مبا يعادل 8.250
ريال �سعودي) .يجب تقدمي كفالة دفع ت�ساوي قيمتها  % 10من املبلغ املطلوب يف املناق�صة.
الف�سخ :يتم �إنهاء االتفاقية باالتفاق بني الطرفني .ميكن للم�شرتي ف�سخ االتفاقية �إذا مل ير�سل البائع ال�سلع طبقا لأحكام االتفاقية �أو ال�شروط العامة �أو ال�شروط
التقنية مل�ستند املناق�صة رقم .2011/33
القانون الواجب التطبيق :املحاكم الأردنية يف حمافظة �إربد.
 1 112 112 112 12اتفاقيات مع العمالء وعقود بيع
وقعت ال�شركة يف � 21سبتمرب 2011م اتفاقية لتوريد ال�سلع عند الطلب حيث كانت �شركة كهرباء حمافظة �إربد امل�شرتي وكانت �شركة م�سك الأردن الطرف البائع.
مو�ضوع االتفاقية :تزويد امل�شرتي عند الطلب مبا ي�ساوي  175كيلومرتا من �أ�سالك الأملنيوم املجدّلة ملدة �سنتني قابلتني للتجديد ل�سنة ميالدية ثالثة و�/أو حني
ت�سليم  %50من ال�سلع وفقا مل�ستند املناق�صة� ،أيهما الأقرب.
املدة :تبد�أ من � 21سبتمرب 2011م ملدة �سنتني قابلتني للتجديد ل�سنة ميالدية ثالثة و�/أو حني ت�سليم  %50من ال�سلع وفقا مل�ستند املناق�صة� ،أيهما الأقرب.
الدفع� :سيكون ال�سعر م�ساويا ل�سعر الوحدة املحدد يف عر�ض الأ�سعار ( 4.960دوالرا �أمريكيا للكيلومرت الواحد) (مبا يعادل  18.601ريال �سعودي) زائد
م�ضاعف عامل التغيري البالغ  1,25والفارق بني ال�سعر املتداول يف �سوق لندن للمعادن و�سعر الألومينيوم املذكور يف العر�ض ( 2.200دوالر �أمريكي) (مبا يعادل
 8.250ريال �سعودي) .يجب تقدمي كفالة دفع تبلغ قيمتها  % 10من املبلغ املطلوب يف املناق�صة.
الف�سخ :يتم �إنهاء االتفاقية باالتفاق بني الطرفني .ميكن للم�شرتي ف�سخ االتفاقية �إذا مل ير�سل البائع ال�سلع طبقا لأحكام االتفاقية �أو ال�شروط العامة �أو التقنية
مل�ستند املناق�صة رقم .2011/40
القانون الواجب التطبيق :املحاكم الأردنية يف حمافظة اربد.
 1 1212 112 112 12اتفاقية التعهد بال�شراء
وقعت ال�شركة يف � 14أغ�سط�س 2011م اتفاقية لتوريد ال�سلع عند الطلب حيث كانت ال�شركة ال�سعودية للكهرباء امل�شرتي وكانت �شركة م�سك الأردن الطرف البائع.
مو�ضوع االتفاقية :ت�صدير كابالت ( +- %20من الكمية املتفق عليها) �إلى امل�شرتي مبوجب م�ستند املناق�صة بتاريخ 2011/2/7م وعر�ض البائع بتاريخ
2011/2/26م.
املدة :مدة االتفاقية �سنتان ( )2ح�سب التقومي امليالدي ابتداء من 2011/5/28م قابلتني للتجديد مبوافقة الطرفني اخلطية.
الدفع :يتم احت�ساب الأ�سعار.
القانون الواجب التطبيق :قوانني اململكة العربية ال�سعودية.
� 1 1212 112 112 12أمر �شراء و�شروط و�أحكام ال�شراء مع برتول �ستيل كومباين
مت توقيع �أمر �شراء بني كل من� :شركة برتول �ستيل كومباين (ب�صفة "امل�شرتي") وم�سك الأردن (ب�صفة "البائع").
املو�ضوع :ت�سليم وتوريد الكابالت الكهربائية ذات اجلهد املنخف�ض للم�شرتي بناء على �أمر ال�شراء رقمIFC REV 05 ،SA-JER-TFAAAA-594757-RELC :

وتاريخ 14 :دي�سمرب 2010م.

مواعيد الت�سليم2011/06/20 :م و2011/05/15م.
ال�سعر 11.314.011,74 :دوالر �أمريكي(مبا يعادل  42.430.091ريال �سعودي)
�شروط الدفع� :ستون ( )60يوما بعد ت�سلم الب�ضاعة.
فرتة ال�ضمان :يتولى البائع على نفقته ولغاية 2013/12/31م �إجراء �أي �أعمال ت�صحيحية ليتوافق العمل مع االحتياجات الكاملة الواردة يف �أمر ال�شراء .وتنطبق
فرتة �ضمان مماثلة على �أي ا�ستبدال �أو �إ�صالح �أو غريها من التدابري الت�صحيحية.
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حق امل�شرتي يف الإنهاء :للم�شرتي �أن ينهي االتفاق بناء على �إ�شعار خطي يوجهه للبائع �إذا�( :أ) ارتكب البائع خرقا للأحكام وال�شروط( ،ب) ال ميكن البائع
تقدمي ما يثبت قدرته على ت�سليم املواد خالل خم�سة (� )5أ�سابيع من تاريخ الت�سليم املقرر ،و(ج) يف حالة �شهر �إفال�س البائع� ،أو �إجرائه ترتيبات �أو �صلحا مع
دائنيه �أو �صدور �أمر بالت�صفية �أو قرار بالت�صفية الطوعية بحقه.
القانون الواجب التطبيق :قانون �سنغافورة.
 1 1212 112 112 12خطاب وعقد التعميد امل�شروط
يف  28فرباير 2012م ،وقعت ال�شركة خطاب وعقد تعميد م�شروطا مع �شركة الأو�سط للمقاوالت (.)MID
املو�ضوع :توريد وت�سليم كابالت (النحا�س والألومنيوم) ذات اجلهد املنخف�ض ل�شركة الأو�سط للمقاوالت بخ�صو�ص م�شروع م�صنع ﺣـﻣـ�ﺾ ﺍﻟﻜﺮﺒﻳﺘﻴـﻚ
والفو�سفوريك لل�شركة ﺍ�ﻷﺭﺩﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻬﻨ ـﺪﻳــﺔ ﻟ�ﻸ �ﺳ ـﻤ ــﺪﺓ (.)JIFCO
تاريخ البدء :ين�ص العقد على �أن ي�سري مفعول خطاب التعميد عند توقيعه من جانب م�سك الأردن ( .)2010/02/29ويظل االتفاق �ساري املفعول حتى نهاية
مار�س 2013م وهو قابل للتجديد بناء على اتفاق الطرفني .وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت نفاذ هذا العقد.
مبلغ الدفع 1.746.019.072 :دينار �أردين (مبا يعادل  9.245.283ريال �سعودي).
الكفالة :تقدم كفالة من ال�شركة ملدة �سنتني �ضد �أي خلل بال�صناعة دون �أي تكلفة �إ�ضافية.
 1 1212 112 112 12عقد �إيجار مع الأردن دبي للأمالك
�أنه يف  24مايو  ،2012مت �إبرام عقد �إيجار بني �شركة م�سك الأردن (امل�ست�أجر) و�شركة الأردن دبي للأمالك (امل�ؤجر) بت�أجري مكتب رقم ( )2مب�ساحة  155مرت
مربع يف الطابق  11يف بناية عقاركو  -العبديل.
رقم العقد2012/1239 :
ال�سعر 10.043 :دينار �أردين بالإ�ضافة �إلى �ضريبة بقيمة  201دينار �أردين (مبا يعادل  6.584ريال �سعودي).
املدة :من 2012/7/1م �إلى 2013/6/30م
 1 1212 112 112 12عقد �إيجار مع الأردن دبي للأمالك
�أنه يف  24مايو  ،2012مت �إبرام عقد �إيجار بني �شركة م�سك الأردن (امل�ست�أجر) و�شركة الأردن دبي للأمالك (امل�ؤجر) بت�أجري مكتب رقم ( )3مب�ساحة  373مرت
مربع يف الطابق  11يف بناية عقاركو  -العبديل.
رقم العقد2012/1238 :
ال�سعر 24.167 :دينار �أردين بالإ�ضافة �إلى �ضريبة بقيمة  483دينار �أردين (مبا يعادل  130.476ريال �سعودي).
املدة :من 2012/7/1م �إلى 2013/6/30م
 1 1212 112 112 12عقد �إيجار مع الأردن دبي للأمالك
�أنه يف  24مايو  ،2012مت �إبرام عقد �إيجار بني �شركة م�سك الأردن (امل�ست�أجر) و�شركة الأردن دبي للأمالك (امل�ؤجر) بت�أجري مكتب رقم ( )4مب�ساحة  57مرت
مربع يف الطابق  11يف بناية عقاركو  -العبديل.
رقم العقد2012/1237 :
ال�سعر 3.693 :دينار �أردين بالإ�ضافة �إلى �ضريبة بقيمة  74دينار �أردين (مبا يعادل  19.939ريال �سعودي).
املدة :من 2012/7/1م �إلى 2013/6/30م
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 1 112 112 12ملخص التراخيص الرئيسية
 1 112 112 112 12ترخي�ص ال�سجل التجاري
اجلدول  :19-12ال�سجل التجاري
ال�شركة
�شركة ال�شرق االو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة –
م�سك الأردن

�صادر عن

الرقم الوطني

مراقبة دائرة ال�شركات

200021410

رقم الت�سجيل

نوع ال�شركة

()215

عامة �شركة م�ساهمة

 1 112 112 112 12الرتاخي�ص الأخرى
تعتقد ال�شركة �أنها قد ح�صلت على جميع الرتاخي�ص الأخرى الالزمة لعملياتها .الرجاء مراجعة ملخ�ص هذه الرتاخي�ص يف اجلدول التايل:
اجلدول  :19-12الرتاخي�ص الأخرى
الرقم
1

ال�شركة

رقم الرتخي�ص

الإ�صدار تاريخ

�شركة ال�شرق االو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة – م�سك الأردن

2617/9

2013/1/6م

الو�صف
مهني ترخي�ص

 1 112 112 112 12العالمة الفكرية
ال متلك ال�شركة �أي موجودات غري ملمو�سة �أخرى مثل براءات االخرتاع �أو حقوق امل�ؤلف �أو غريها من امللكيات الفكرية البالغة الأهمية بالن�سبة �إلى ال�شركة �أو
�أعمالها �أو ربحيتها.
 1 112 112 112 12العالمة التجارية
متلك ال�شركة عالمة جتارية م�سجلة وحممية مبوجب الرتخي�ص رقم  49114والتي تنتهي �صالحيتها يف 2016/3/25م ويجوز التجديد ملدد �أخرى وتكون مدة
كل منها � 10سنوات.
 1 112 112 12التقاضي
ال�شركة و�شركاتها التابعة (�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة� ،شركة ال�شرق االو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة  -م�سك االردن  -باالردن� ،شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  -باالردن) مرتبطة حالي ًا يف عدد من الق�ضايا املقامة منها �أو �ضدها هو
مذكور �أدناه .ولكن الإدارة العليا لل�شركة تعتقد �أنه ال ميكن �أن يكون لهذه الق�ضايا ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة.
 1. 1القضايا المقامة من شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة  -مسك االردن

  تقدمت ال�شركة برفع مطالبة مالية من �شركة املمتاز للمقاوالت مببلغ  27.172 .45دينار �أردين (مبا يعادل  143.927ريال �سعودي) ،والتي يتم
النظر فيها من قبل حمكمة عمان االبتدائية.
  تقدمت ال�شركة برفع مطالبة مالية من �شركة كلداين للهند�سة واملقاوالت مببلغ  13.200,35دينار �أردين (مبا يعادل  69.889ريال �سعودي) ،والتي
يتم النظر فيها من قبل حمكمة عمان االبتدائية.
  الق�ضايا اجلزائية التحقيقية رقم  1815/2009و  927/2011و  758/2011ومو�ضوعها ال�سرقة و�سوف يتم تقدمي دعوى حقوقية بعد �صدور قرار
قطعي بالق�ضية اجلزائية.
 2. 2القضايا المقامة من الغير ضد شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة  -مسك االردن

  الق�ضية رقم  1577/2010ومو�ضوعها املطالبة ببدل العطل وال�ضرر النا�شئ عن حادث �سري حيث �أ�صدرت حمكمة �صلح احلقوق املفرق قرارها
ب�إلزام ال�شركة مع ال�سائق و�شركة الت�أمني بدفع مبلغ  4.425دينار �أردين (مبا يعادل  23.438ريال �سعودي) ومت �إ�ستئانفها و�إعادتها �إلى حمكمة
ال�صلح حيث �أن الق�ضية ال تزال منظورة.
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  الق�ضية البدائية احلقوقية رقم  347/2008ومو�ضوعها املطالبة ببدل العطل وال�ضرر املادي واملعنوي النا�شئ عن حادث �سري وقيمتها  16.950دينار
�أردين (مبا يعادل  89.756ريال �سعودي) وهي منظورة الآن لدى حمكمة �إ�ستئناف �أربد.
  الق�ضية ال�صلحية احلقوقية رقم  1775/2008ومو�ضوعها املطالبة ببدل العطل وال�ضرر املادي واملعنوي وبدل �أجور �إ�صالح ومقامة مببلغ  300دينار
(مبا يعادل  1.589ريال �سعودي) لغايات الر�سوم ،وتندرج هذه املطالبة حتت التغطية الت�أمينية لل�شركة ،ولي�س متوقع من ال�شركة دفع املبلغ املطالب
به.
 1 112 112 12التأمين
وقعت ال�شركة عدة بوال�ص ت�أمني مع �شركة ال�شرق العربي للت�أمني و�شركة القد�س للت�أمني لتغطية عدد من املخاطر التي تعتقد ال�شركة �أنها مالئمة وكافية لتغطية
املخاطر الهامة املرتبطة ب�أعمالها .وبالتايل ،ف�إن ال�شركة لديها بوال�ص الت�أمني التالية وفقا للمبالغ املذكورة �أدناه:
اجلدول  :20-12وثائق الت�أمني
الت�أمني

�شركة الت�أمني

�إجمايل املبلغ امل�ؤمن عليه

مدة التغطية

ال�سرقة واحلريق

�شركة ال�شرق العربي للت�أمني

احلد الأق�صى للتغطية 30.000.000 :دينار
�أردين (مبا يعادل  158.852.034ريال �سعودي)

2013/1/1م �إلى 2013/12/31م

الت�أمني �ضد خيانة الأمانة

�شركة ال�شرق العربي للت�أمني

احلد الأق�صى للتغطية 22.000 :دينار �أردين
(مبا يعادل  116.490ريال �سعودي)

2012/5/14م �إلى 2013/5/13م

الت�أمني الطبي

�شركة ال�شرق العربي للت�أمني

 259.902.320دينار �أردين (مبا يعادل
 1.376.045ريال �سعودي) ،ولكنه يجوز تعديل
هذه القيمة لت�شمل ن�سبة � %10أو �أكرث من عدد
املوظفني امل�ستفيدين من التغطية

2012/7/7م �إلى 2013/7/6م

الت�أمني �ضد احلوادث العامة/
النقدية (الأموال املودعة يف
اخلزنة و�أثناء نقلها)

�شركة ال�شرق العربي للت�أمني

املجموع 1.248.000 :دينار �أردين (مبا يعادل
 6.607.504ريال �سعودي) للأموال �أثناء نقلها
مق�سما كالتايل:
 10.000 1.1دينار (مبا يعادل 52.944
ريال �سعودي) لنقل الأموال �إلى
البنوك ،على �أ�سا�س خم�س مرات يف
ال�شهر
 10.000 2.2دينار (مبا يعادل 52.944
ريال �سعودي) لنقل الأموال من
العمالء ،على �أ�سا�س خم�س مرات
يف ال�شهر
 2.000 3.3دينار (مبا يعادل 10.588
ريال �سعودي) لنقل الأموال من
فرع املفرق �إلى البنوك ،على �أ�سا�س
مرتني يف ال�شهر

2012/5/14م �إلى 2013/4/13م
وت�ؤكد ال�شركة �أنه �سيتم التجديد يف
2013/5/13م

الت�أمني على احلياة

�شركة القد�س للت�أمني

احلد الأق�صى هو  20.000دينار �أردين (مبا
يعادل  105.896ريال �سعودي) ،مع �إمكانية
تعديل هذه القيمة لت�شمل ن�سبة � %25أو �أكرث من
املوظفني امل�ستفيدين من التغطية

2012/7/6م �إلى 2013/7/5م

ت�أمني امل�س�ؤولية جتاه الغري

�شركة القد�س للت�أمني

املجموع 50.000 :دينار �أردين (مبا يعادل
 264.744ريال �سعودي) للمطالبات املتعلقة
بالإ�صابات اجل�سدية وللمطالبات املتعلقة
باخل�سارة املادية

2012/7/3م �إلى 2013/7/3م
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 1 112 112 12سندات الملكية
اجلدول � :21-12سندات امللكية
الرقم

رقم ال�صك

حامل ال�صك

امل�ساحة

املوقع

املبلغ

.1

-2011م-ك10955-

 225فدان و 409.000
مرت مربع

�أر�ض رقم ()142
()106( )107( )108
يف قطعة  145يف �أرادي
املفرق

 254.628دينار �أردين (مبا
يعادل  1.348.231ريال
�سعودي)

م�سك الأردن

.2

�-2011أ�-أ32381-

 264.000مرت مربع

مكتب اجلنوب الغربي،
الطابق  4يف قطعة 833
يف عمان ،الأردن

 39600.000دينار �أردين
(مبا يعادل  209.677ريال
�سعودي)

م�سك الأردن

.3

�-2011أ�-أ32830

 250.000مرت مربع

مكتب ال�شمال الغربي،
الطابق  4يف قطعة 833
يف عمان ،الأردن

 37500.00دينار �أردين
(مبا يعادل  198.561ريال
�سعودي)

م�سك الأردن

.4

�-2011أ�-أ32379-

 171.000مرت مربع

مكتب ال�شمال الأو�سط،
الطابق  4يف قطعة 833
يف عمان ،الأردن

 25650.00دينار �أردين
(مبا يعادل  135.816ريال
�سعودي)

م�سك الأردن

.5

�-2011أ�-أ32382-

 171.000مرت مربع

مكتب ال�شمال الأو�سط،
الطابق  3يف قطعة 833
يف عمان ،الأردن

 25650.00دينار �أردين
(مبا يعادل  135.816ريال
�سعودي)

م�سك الأردن

 1 112 12شركة مسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي
ت�أ�س�ست �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل بالأردن ك�شركة م�ساهمة خا�صة مبوجب ال�سجل التجاري رقم  200029250وتاريخ 1433/02/22هـ املوافق
2012/01/17م يف الأردن .تتمثل الأغرا�ض الرئي�سية لل�شركة يف ت�صنيع وبيع الكابالت والأ�سالك الكهربائية وتوابعها.
�إن ر�أ�س املال امل�صرح به ل�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل هو 35.000.000 :دينار �أردين (مبا يعادل  185.324.227ريال �سعودي) مكون من
� 35.000.000سهم عادي ،بقيمة ا�سمية قدرها دينار �أردين (مبا يعادل  5ريال �سعودي) لل�سهم الواحد.
اجلدول  :22-12امل�ساهمون يف �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل
امل�ساهمون

عدد الأ�سهم

الن�سبة

1

�شركة ال�شرق االو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – م�سك (اململكة
العربية ال�سعودية)

20.125.000

%57,5

2

بي� 7إن�سف�ستمنت�س ليميتد (جزر فرجينيا الربيطانية)

6.562.500

%18,75

3

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة  -م�سك (الأردن)

8.312.500

%23,75

35.000.000

%100

املجموع
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 1 112 112 12ملخص اتفاقيات التمويل
�أبرمت �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل بالأردن عدد من اتفاقيات التمويل وت�ؤكد ال�شركة �أن الإتفاقيات امللخ�صة �أدناه هي �إتفاقيات التمويل
الرئي�سية لدى ال�شركة ولي�ست جميع �إتفاقيات التمويل املربمة.
اجلدول  :23-12اتفاقيات التمويل
اتفاقية الت�سهيالت
التاريخ

 14فرباير 2009م

الأطراف

�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل وبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

املدة

يقوم البنك بتحديد قرار على �أ�سا�س �سنوي فيما يتعلق ب�إ�ستمرارية الإتفاقية وله احلق يف الإنهاء يف �أي وقت ولأي �سبب.

نوع الت�سهيالت

م�ستحقات /متويل جتاري غري ملتزم به.

حدود الت�سهيالت

 10.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  37.501.332ريال �سعودي)

غر�ض الت�سهيالت

متويل م�ستحقات �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل بن�سبة ت�صل �إلى  %85من مبلغ الفواتري وتوفري متويل
جتاري لغاية مليوين دوالر �أمريكي (مبا يعادل  7.500.400ريال �سعودي).

ال�سداد

ال يتجاوز  300يوما من تاريخ ال�سحب.

القانون الواجب التطبيق والق�ضاء املخت�ص

تخ�ضع هذه االتفاقية للقانون واملحاكم الأردنية.
اتفاقية الت�سهيالت رقم 3/732/2012

التاريخ

2012/9/13م

الأطراف

�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل وبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

املدة

من توقيع كل من الطرفني على الإتفاقية �إلى حدوث �أي حالة من حاالت التق�صري �أو تاريخ �إ�ستخدام ال�شركة كامل
الت�سهيالت� ،أيهما �أبكر.

نوع وحدود الت�سهيالت

  ت�سهيالت بقيمة  10مليون دوالر �أمريكي (مبا يعادل  37.501.332ريال �سعودي) لغر�ض ت�سديد املبالغ
امل�ستحقة فيما يتعلق بالت�سهيالت الدائرة رقم رقم 0017788130272و  0017788130273والبالغة
 9.016.656دوالر �أمريكي (مبا يعادل  33.813.601ريال �سعودي).
  املبلغ املتبقي من الت�سهيالت يتم ا�ستخدامه يف �سداد املبالغ امل�ستحقة من �شركة م�سك الأردن.

العملة

الدوالر الأمريكي

املدة املتاحة

من توقيع كل من الطرفني على الإتفاقية �إلى حدوث �أي حالة من حاالت التق�صري �أو تاريخ �إ�ستخدام ال�شركة كامل
الت�سهيالت� ،أيهما �أبكر.

�إعادة الدفع

الر�سوم/العمولة/هوام�ش الربح
ال�ضمان
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  يدفع القر�ض عن طريق ق�سط �شهري يف � 48شهر ،بحيث تبلغ قيمة كل ق�سط  208.400دوالر �أمريكي (مبا
يعادل  781.541ريال �سعودي).
  تكون الدفعة الأولى يف 2014/1/1م وتتبعها الدفعات الأخرى ب�شكل �شهري.
� 6أ�شهر � %3 + LIBORسنوي ًا بحد �أدنى للفائدة بقيمة %4
  يجب على م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �إن�شاء الرهن العقاري ل�صالح البنك على فيما يتعلق
باملنتجات التي �صدرت ب�ش�أنها خطابات االئتمان.
  يتعني على م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل تعيني للبنك جميع امل�ستحقات النا�شئة من امل�شاريع املمولة
من قبل البنك.

ال�شروط الهامة



 يكون جلمعية اللإ�سكان والتنمية احلق يف رهن ال�سكن �أو الوحدات ال�سكنية التي تخ�ص�ص لل�شركة ل�صالح
البنك.
 تتعهد م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل لت�سديد كامل املبلغ يف �أي جزء من الت�سهيل الذي يتم بيعه
والتي قد ال يكون من املمكن رهنه.
 يجب على م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل الت�أكد من �أن املبالغ امل�ستلمة من الأطراف املقابلة
بالتزاماتها التعاقدية (�سواء فيما يتعلق بت�أجري املمتلكات من ال�شركة �أو غري ذلك) �أن تودع لدى البنك
لأغرا�ض �سداد الت�سهيل.
 ال يجوز مل�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل بيع �أي من �أ�صولها .و�إن مت بيع �أي من �أ�صول �شركة م�سك
لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  ،فيجب �أن ت�ستخدم العائدات من البيع لت�سديد املبالغ امل�ستحقة ل�صالح
البنك.
 ال يجوز مل�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل رهن �أي من ممتلكاتها املنقولة �أو غري املنقولة �إلى �أي طرف
ثالث دون موافقة خطية م�سبقة من البنك� .إذا قدم البنك موافقته على هذا الرهن فيجب �إن�ضمام البنك
لأي �ضمان.



 يجب على م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أن ال تلتزم ب�أي من االلتزامات التي من �ش�أنها �أن ت�ؤثر
على قدرة �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل على الوفاء بااللتزامات املن�صو�ص عليها مبوجب
هذه الإتفاقية.
 يجب على م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أن ال ت�سمح بحدوث �أي تغيري يف ظروفها دون موافقة خطية
م�سبقة من البنك.
 ال يجوز م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل رهن �أي من �أ�صولها �أو احل�صول على قر�ض �آخر من دون
موافقة خطية م�سبقة من البنك.
 ال يجوز مل�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل اندماج مع �أي �شركة �أخرى وال يجوز �أن تغري هيكلها القانوين
�أو يف نظامها الأ�سا�سي �أو للمفو�ضني بالتوقيع �أو ال�سماح يحدوث �أي تغيري يف و�ضعها القانوين من دون موافقة
خطية م�سبقة من البنك.








حاالت التق�صري





القانون الواجب التطبيق والق�ضاء املخت�ص

تخت�ص حماكم ع َمان بت�سوية �أي نزاع يتعلق بهذة الإتفاقية .لدى البنك احلق يف �إختيار املحكمة وتخ�ضع الإتفاقية
لقوانني الأردن.
ملحق التفاقية الت�سهيالت رقم 2009/05/732

التاريخ

2012/9/13م

الأطراف

�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل وبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

نوع وحدود الت�سهيالت

  جمع املبالغ امل�ستحقة من الإتفاقية رقم  8.246.433( 72/02/778813/001دوالر �أمريكي كما يف
2012/9/10م) (مبا يعادل  30.925.154ريال �سعودي) والإتفاقية رقم 73/02/778813/001
( 5.915.318دوالر �أمريكي كما يف 2012/9/10م) (مبا يعادل  22.183.181ريال �سعودي) حتي يكون
املبلغ امل�ستحق بعد احلمع بقيمة  14.161.751دوالر �أمريكي (مبا يعادل  53.109.398ريال �سعودي).
  يتم �إعادة دفع  9.016.569دوالر �أمريكي (مبا يعادل  33.814.342ريال �سعودي) من القر�ض املقدم
لل�شركة.
  �إلغاء القر�ض رقم  72/778813/001ذو قيمة  10.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل 37.502.737
ريال �سعودي).

الهدف

  متويل الطلبات املحلية واخلارجية.
  �إ�صدار الدفع امل�ؤجل وخطابات الإعتماد.
  حد الـ  700.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  2.625.191ريال �سعودي) ميكن �أن ي�ستخدم لتمويل �شراء
قطع غيار الأجهزة اململوكة من ال�شركة.

العملة

الدوالر الأمريكي
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املدة

الر�سوم/العمولة/هوام�ش الربح

  ت�سدد املابلغ امل�ستحقة يف  12ق�سط �شهري مت�ساوي على �أن تكون الدفعة الأولى يف 2012/11/1م.
  لدى البنك احلق يف مراجعة �إكمال الت�سهيالت يف �أول يوم من �سبتمرب يف كل �سنة ،ولدى البنك �أحقية �إنهاء
الت�سهيالت.
� 6أ�شهر � %3 + LIBORسنوي ًا بحد �أدنى للفائدة بقيمة %4

ال�ضمان

  �إحالة عائدات عقود البيع و�أوامر ال�شراء �أو من امل�ستحقات املحلية �أو الأجنبية ل�صالح البنك.

ال�شروط الهامة

  تتعهد م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أن ال تقوم ب�إحالة م�ستحقات العقود املمولة من البنك �إلى �أي
بنك �آخر.
  ال يجوز مل�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل بيع �أي من �أ�صولها .و�إن مت بيع �أي من �أ�صول �شركة م�سك
لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  ،فيجب �أن ت�ستخدم العائدات من البيع لت�سديد املبالغ امل�ستحقة ل�صالح
البنك.
  ال يجوز مل�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل رهن �أي من ممتلكاتها املنقولة �أو غري املنقولة �إلى �أي طرف
ثالث دون موافقة خطية م�سبقة من البنك� .إذا قدم البنك موافقته على هذا الرهن فيجب �إن�ضمام البنك
لأي �ضمان.

القانون الواجب التطبيق والق�ضاء املخت�ص

تخت�ص حماكم عمان بت�سوية �أي نزاع يتعلق بهذة الإتفاقية .لدى البنك احلق يف �إختيار املحكمة وتخ�ضع الإتفاقية
لقوانني الأردن.
خطاب تعديل

التاريخ

2012/10/13م

الأطراف

�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل وبنك الإ�سكان للتجارة والتمويل

التعديالت

فيم يتعلق بالإتفاقية رقم 3/732/2012
  ال�سماح ببيع �أ�صول م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل من دون موافقة خطية م�سبقة من البنك على
�شرط �أن ت�ستخدم مبالغ البيع يف �إعادة دفع املبالغ امل�ستحقة من م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل
لدى البنك.
  ال�سماح ب�إ�صدار خطابات �إعتماد ت�صدر ل�صالح �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أو �شركة
م�سك الأردن.
  �إلغاء ر�سوم �إعادة الدفع.

 1 112 112 12ملخص العقود الرئيسية
�أبرمت �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل اتفاقيات خمتلفة تتعلق ب�أن�شطتها مع ثالثة �أطراف .وفيما يلي و�صف حمدود لبع�ض الوثائق .وت�ؤكد م�سك
لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أن الإتفاقيات امللخ�صة �أدناه هي الإتفاقيات الرئي�سية لدى م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل فقط ولي�ست جميع الإتفاقيات
املربمة.
 1 112 112 112 12االتفاقيات التجارية
يف  12مايو 2010م� ،أبرمت م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل اتفاقية ل�شراء وتركيب �آلة امل�صنع مع �شركة ترو�سرت املحدودة و�شركاه كاي جي هانوفر
(.)Troester GMBH & Co. KG Hannaover
نطاق اخلدمات :خط مو�صل مغطى لكابالت اجلهد املتو�سطوالعايل  220-6كيلوفولت
املدة :تبد�أ هذه االتفاقية مع ت�سليم املعدات �إلى �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل وتظل �سارية املفعول طاملا �أن �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط
والعايل حتتفظ باحلق القانوين الكامل وامللكية الالزمة لت�شغيل الأجهزة .وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت نفاذ هذا العقد.
ال�سعر 4.167.000,00 :دوالر �أمريكي (مبا يعادل  15.627.395ريال �سعودي).
القانون الواجب التطبيق :تخ�ضع هذه االتفاقية للقوانني الأردنية.
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 1 112 112 112 12اتفاقية البيع
يف  11يناير 2011م� ،أبرمت م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل اتفاقية مبيعات مع �شركة دبي للكابالت املحدودة (دوكاب).
املنتج :ق�ضبان نحا�سية ذات ال�صب امل�ستمر ،قطر  8ملم ،ح�سب موا�صفات .ASTM B 49/98
املدة :يناير 2011م �إلى دي�سمرب 2011م .وت�ؤكد م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أنه مت نفاذ هذا العقد.
ال�سعر :تقدم م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل كفالة م�صرفية بقيمة  2.000.000دوالر �أمريكي (مبا يعادل  7.500.549ريال �سعودي) �صاحلة لغاية 31
يناير 2012م .ويتم الدفع يف غ�ضون �سبعة (� )7أيام من تاريخ �إ�شعار ال�شحنة � /إ�شعار الإر�سال قائمة التعبئة والفاتورة.
الإنهاء :عند وقوع حدث خارج ال�سيطرة املعقولة لأحد الطرفني والذي ي�سبب ت�أخريا يف �إجناز االتفاقية �أو �أداء جزء منها ،ف�إنه يتم متديد الفرتة الزمنية املطلوبة
لإجناز �أو �أداء هذا اجلزء ،ح�سب احلالة ،بفرتة م�ساوية لهذا الت�أخري� ،شريطة �أنه يف حالة ا�ستمرار الت�أخري ملدة تزيد عن  120يوما ،يحق لأي من الطرفني �أن
ينهي االتفاقية.
القانون الواجب التطبيق� :إن �أي نزاع �أو مطالبة تن�ش�أ عن �أو فيما يتعلق بهذا العقد �أو �أي انتهاك مزعوم للعفد يتم ت�سويته عن طريق التحكيم وفقا للقواعد
والأنظمة املعمول بها يف بور�صة لندن للمعادن ،لندن .وينطبق القانون الإجنليزي.
 1 112 112 112 12اتفاقية �شراء النحا�س
يف  30دي�سمرب 2010م� ،أبرمت �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل عقدا مع �شركة جواد ومالك لتجارة املعادن ذ .م .م.
املنتج :ق�ضبان نحا�سية ذات ال�صب امل�ستمر ،قطر  8ملم ،ح�سب موا�صفات .ASTM B 49/98
املدة :يناير 2011م �إلى دي�سمرب 2011م .وت�ؤكد م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أنه قد مت نفاذ هذا العقد.
ال�سعر :نقدا مقابل امل�ستندات التي يتم ت�سليمها �إلى املكتب .يتم ال�سداد خالل � 3أيام عمل من تاريخ ا�ستالم الوثائق.
1 112 112 112 12خطاب تعميد ب�ش�أن بيع كابالت نحا�سية
يف  28فرباير 2012م� ،أبرمت �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل مع �شركة الأو�سط للمقاوالت ( )MIDخطاب تعميد م�شروطا يتعلق مب�صنع ﺣـﻣـ�ﺾ
ﺍﻟﻜﺮﺒﻳﺘﻴـﻚ والفو�سفوريك لل�شركة ﺍ�ﻷﺭﺩﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻬﻨ ـﺪﻳــﺔ ﻟ�ﻸ �ﺳ ـﻤ ــﺪﺓ (.)JIFCO
نطاق اخلدمات :توريد كابالت اجلهد املتو�سط والعايل (النحا�س والألومنيوم) ل�شركة الأو�سط للمقاوالت مل�شروع م�صنع ﺣـﻣـ�ﺾ ﺍﻟﻜﺮﺒﻳﺘﻴـﻚ والفو�سفوريك
لل�شركة ﺍ�ﻷﺭﺩﻧﻴــﺔ ﺍﻟﻬﻨ ـﺪﻳــﺔ ﻟ�ﻸ �ﺳ ـﻤ ــﺪﺓ.
املدة :اخلطاب �صالح حتى نهاية مار�س 2013م وهو قابل للتجديد باتفاق الطرفني .وت�ؤكد ال�شركة �أنه مت نفاذ هذا العقد.
ال�سعر 457.881.284 :دينارا �أردنيا (مبا يعادل  2.422.191.992ريال �سعودي).
1 112 112 112 12اتفاقية �شراء وتركيب �آالت امل�صنع
يف � 20أبريل 2010م� ،أبرمت م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل اتفاقية ل�شراء وتركيب �آالت امل�صنع مع كورتينوفي�س مات�شيرني �أ�س بي �أيز
نطاق اخلدمات :خطوط اللف والربط قطر  3.500ملم.
املدة :هذه االتفاقية �صاحلة حتى � 20أبريل 2017م.
ال�سعر 346.241 :دوالر �أمريكي (مبا يعادل  1.298.498ريال �سعودي).
القانون الواجب التطبيق :تخ�ضع هذه االتفاقية للقوانني الأردنية.
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1 112 112 112 12عقد وكالة جتارية مع �شركة �سامي عبد العزيز جعفر
يف � 14أبريل 2009م �أبرمت �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل عقد وكالة جتارية مع �شركة �سامي عبد العزيز جعفر.
نطاق اخلدمات :تعني �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �شركة �سامي عبد العزيز جعفر وكيال جتاريا ح�صريا لها بغية ترويج وت�سويق منتجاتها التي
ت�شمل ،على �سبيل املثال ال احل�صر ،كابالت غري مدرعة/كابالت �أحادية الأقطاب ،وكابالت غري مدرعة /ثالثية الأقطاب ،وكابالت مدرعة ب�أ�سالك الأملنيوم/
كابالت �أحادية الأقطاب ،وكابالت مدرعة بالأ�سالك الفوالذية/كابالت �أحادية الأقطاب.
املدة :وفقا للملحق امل�ؤرخ يف 2009/4/19م املتعلق بتعديل مدة �صالحية العقد� ،سيبقى العقد �صاحلا لغاية 2013/4/13م ،ما مل يقم طرف ب�إبالغ الآخر بخالف
ذلك مبوجب �إ�شعار خطي يف مهلة ال تتعدى ثالثني ( )30يوما قبل انتهاء �صالحية العقد .وت�ؤكد م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أنها يف مرحلة التفاو�ض
والتجديد قبل �أن يتم التوقيع من قبل الطرفني.
ال�سعر :تتقا�ضى �شركة �سامي عبد العزيز جعفر عمولة ن�سبتها  %0,5من جمموع الطلبات يف املنطقة ،بعد ت�سليم املنتجات �إلى العمالء ودفع قيمتها �إلى م�سك
لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل.
 1 112 112 112 12عقد �إيجار مع الأردن دبي للأمالك
يف  1دي�سمرب 2011م �أبرمت �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل ب�صفتها كامل�ست�أجر عقد �إيجار مع �شركة الأردن دبي للأمالك ب�صفتها كامل�ؤجر.
مو�ضوع العقد� :إ�ستئجار م�ساحة مكتبية  298مرت مربع يف مركز عقاركو التجاري بالإ�ضافة �إلى ثمانية مواقف �سيارات يتم �إ�ستخدامها مبوجب الرخ�صة املرفقة.
ال�سعر:
  �إيجار بقيمة  8.791دينار �أردين (مبا يعادل  46،546ريال �سعودي)
  �ضريبة بقيمة  352دينار �أردين (مبا يعادل  1.863ريال �سعودي)
املدة :من 2012/1/1م �إلى 2012/6/30م ،وت�ؤكد ال�شركة �أنه مل يتم جتديد هذا العقد.
1 112 112 12العالمة الفكرية
ال متلك م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أي موجودات غري ملمو�سة �أخرى مثل براءات االخرتاع �أو حقوق امل�ؤلف �أو غريها من امللكيات الفكرية البالغة
الأهمية بالن�سبة �إلى ال�شركة �أو �أعمالها �أو ربحيتها.
 1 112 112 12العالمة التجارية
ت�ؤكد م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �أنه لي�س لديها �أي عالمات جتارية.
1 112 112 12التقاضي
ال�شركة و�شركاتها التابعة (�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة� ،شركة ال�شرق االو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة  -م�سك االردن  -باالردن� ،شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  -باالردن) مرتبطة حالي ًا يف عدد من الق�ضايا املقامة منها �أو �ضدها كما
هو مذكور �أدناه .ولكن الإدارة العليا لل�شركة تعتقد �أنه ال ميكن �أن يكون لهذه الق�ضايا ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة.
 1. 1القضايا المقامة من شركة مسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي  -االردن

  الق�ضية رقم  2008 / 4005واملقامة �ضد �شركة ال�شرق العربي للت�أمني و�أطراف �أخرى ومو�ضوعها املطالبة ببدل العطل وال�ضرر النا�شئ عن هالك
اجلهاز اململوك لل�شركة نتيجة حلادث ال�سري الذي مت �أثناء النقل علم ًا ب�أن قيمة اجلهاز تزيد عن  800.000دينار �أردين (مبا يعادل 4.237.512
ريال �سعودي) و�أن ن�سبة جناح هذه الق�ضية عالية ون�سبة التح�صيل عالية نظر ًا لكون اخل�صم �شركة ت�أمني ولديها املقدرة املالية على ذلك.
  الق�ضية  2009/2169واملقامة �ضد يا�سني عادل �أحمد �سباعنه املتعلقة مبطالبة مو�ضوعها �إحلاق ال�ضرر مبال الغري وعدم تثبيت احلمولة ومت ا�ستيفاء
التعوي�ض من �شركة الت�أمني.
  الق�ضية رقم  2012/2051واملقامة �ضد �شركة الكهرباء االردنية ومو�ضوعها مطالبة مالية عن �أعطال بقيمة  257.093دينار �أردين (مبا يعادل
 1.457.137ريال �سعودي) وا�سرتداد كفالة ح�سن التنفيذ والتعوي�ض عن العطل وال�ضرر املادي واملعنوي.
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 1 112 112 12التراخيص الرئيسية
اجلدول  :24-12الرتاخي�ص
الرقم
1

رقم الرتخي�ص

ا�سم ال�شركة
�شركة م�سك لكابالت
اجلهد املتو�سط والعايل

الو�صف

تاريخ الإ�صدار
2013/1/13م

016308120401

�شهادة ت�سجيل م�ؤ�س�سة �صادرة من هيئة املناطق التنموية
واحلرة.

1 112 112 12التأمين
وقعت م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل ثالث بوال�ص ت�أمني مع �شركة ال�شرق العربي للت�أمني و�شركة القد�س للت�أمني لتغطية عدد من املخاطر التي تعتقد
ال�شركة �أنها مالئمة وكافية لتغطية املخاطر الهامة املرتبطة ب�أعمالها .وبالتايل ،ف�إن ال�شركة لديها بوال�ص الت�أمني التالية لفروعها املختلفة وفقا للمبالغ املذكورة
�أدناه:
اجلدول  :25-12وثائق التامني
الت�أمني

�شركة الت�أمني

الو�صف

جميع الأخطار على املمتلكات

  فرتة التغطية :من 2012/3/1م �إلى 2014/2/28م
  املبلغ الإجمايل امل�ؤمن عليه 32.857.172 :دينار
�أردين (مبا يعادل  173.972.522ريال �سعودي)
  �إجمايل ق�سط الت�أمني 11.217.000 :دينار �أردين
(مبا يعادل  59.391,52ريال �سعودي)

�شركة ال�شرق العربي للت�أمني

�إ�شعار جتديد الت�أمني على احلياة

  فرتة التغطية :من 2012/8/1م �إلى 2013/7/31م
  �إجمايل ق�سط الت�أمني 3809.520 :دينار �أردين (مبا
يعادل  20.167,73ريال �سعودي)

�شركة القد�س للت�أمني

ملخ�ص بولي�صة الت�أمني

  فرتة التغطية :من 2012/7/1م �إلى 2013/7/6م
  ق�سط الت�أمني ال�سنوي 76679.570 :دينار �أردين
(مبا يعادل  405.996,72ريال �سعودي)

�شركة ال�شرق العربي للت�أمني

 1 112 112 12سندات الملكية
لدى �شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل �سند ملكية واحد يتعلق بالعقارات امل�سجلة حتت ا�سمها وفقا ملا هو مبني يف اجلدول التايل:
اجلدول � :26-12سندات امللكية
الرقم
1

تاريخ الإ�صدار
2010/7/27م

املوقع
البائغ

القيمة امل�سجلة
 104.531دينار �أردين (مبا يعادل
 553.403,81ريال �سعودي)

�صاحب امللكية احلايل
�شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل

 1 112 12شركة مسك  -رأس الخيمة
ت�أ�س�ست �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة ذ.م.م( .م�سك  -ر�أ�س اخليمة) ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة م�سجلة لدى هيئة ر�أ�س اخليمة لال�ستثمار،
الإمارات العربية املتحدة ،بتاريخ 2008/5/6م مبوجب ال�سجل التجاري رقم (راكيا � - 85 -أي زي  .)05021149 -3 -وتقوم �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة
بت�صنيع وتوريد الأ�سالك والكابالت املرنة ،والكابالت املحورية ،والأ�سالك والكابالت املطاطية والأ�سالك والكابالت املعزولة ،وكابالت الهاتف ،وكابالت
الكمبيوتر ،والأ�سالك والكابالت املقاومة للحريق ،والأجهزة وكابالت الأدوات التجريبية والتحكم للعمالء املوجودين يف الإمارات العربية املتحدة يف املقام الأول.
يبلغ ر�أ�سمال �شركة م�سك ر�أ�س اخليمة 50.000.000 :درهم �إماراتي (مبا يعادل  51.053.133ريال �سعودي) وهو مملوك ل�شركة م�سك  -اململكة ال�سعودية
بن�سبة .٪99,99
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 1 112 112 12الفروع
�أن�ش�أت �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة فرعني يف دولة الإمارات العربية املتحدة� ،أحدهما م�ؤ�س�سة فردية واقعة يف املنطقة احلرة ت�سمى "م�سك � -شركة منطقة حرة"
وقد �أن�شئت يف املنطقة احلرة يف ر�أ�س اخليمة ،والفرع الآخر هو مكتب متثيلي يف دبي.
 1 112 112 12ملخص شهادة السجل التجاري
ت�أ�س�ست �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة ك�شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة مبوجب ال�سجل التجاري رقم (راكيا � - 85 -أي زي  )05021149 -3 -وتاريخ 2008/5/6م.
وفيما يلي ملخ�ص ل�شهادة ال�سجل التجاري لل�شركة.
اجلدول  :27-12ال�سجل التجاري
الو�صف

البند
ا�سم ال�شركة

�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة ذ.م.م( .م�سك  -ر�أ�س اخليمة)

نوع ال�شركة

ذات م�س�ؤولية حمدودة

اجلن�سية

�شركة �إماراتية مب�ساهمني �سعوديني

تاريخ ال�سجل التجاري

2008/5/6م

رقم ال�سجل التجاري

(راكيا � - 85 -أي زي )05021149 -3 -

مكان الإ�صدار

هيئة ر�أ�س اخليمة لال�ستثمار -ر�أ�س اخليمة

تاريخ االنتهاء

2013/5/5م

املركز الرئي�سي

الغيل ،ر�أ�س اخليمة� ،ص.ب12566 .
  ت�صنيع ذراع دعائم الكابالت وملحقاتها
  ت�صنيع كابالت توزيع الطاقة
  ت�صنيع �أ�سالك التيار الكهربائي

الأن�شطة

مدة ال�شركة

 25عاما من تاريخ قيدها يف ال�سجل التجاري (�أي 2008/5/6م)

ر�أ�س املال

غري حمدد يف الرتخي�ص

املدير

ريا�ض بن عبداهلل الغامدي

 1 112 112 12ملخص شهادات الشركات التابعة
اجلدول � :28-12شهادات الت�سجيل
الرقم
1
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ا�سم ال�شركة

نوع /جن�سية ال�شركة

�شركة ال�شرق
الأو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة -
م�سك �شركة
منطقة حرة

من�ش�أة منطقة حرة
م�ؤ�س�سة يف املنطقة
احلرة لر�أ�س اخليمة

رقم ال�سجل
التجاري
(راكيا -51 -
�أف زي -3 -
)02113806

تاريخ /مكان
الإ�صدار
ر�أ�س اخليمة -
املنطقة احلرة

تاريخ االنتهاء
2014/2/27م

الأن�شطة
جتارة الأ�سالك
والكابالت؛
جتارة الأ�سالك
املعدنية

املدير
ريا�ض بن
عبداهلل
الغامدي-
�سعودي
اجلن�سية

 1 112 112 12ملخص التراخيص الرئيسية
تعتقد �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة �أنها قد ح�صلت على جميع الرتاخي�ص الالزمة لعملياتها ،مبا يف ذلك الت�صاريح الالزمة من دائرة التنمية االقت�صادية يف ر�أ�س
اخليمة وغرفة التجارة وال�صناعة يف ر�أ�س اخليمة.
اجلدول  :29-12الرتاخي�ص
الرقم

ا�سم ال�شركة

رقم الرتخي�ص

تاريخ الإ�صدار

تاريخ االنتهاء

الو�صف

1

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة
ذ.م.م.

رقم ال�سجل املحلي32177 :

ال ينطبق

ال ينطبق

2

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة
ذ.م.م.

رقم الت�سجيل5513 :

2010/5/24م

2013/5/23م

ترخي�ص �إنتاج �صناعي �صادر عن
دائرة التنمية االقت�صادية يف ر�أ�س
اخليمة

3

�شركة ال�شرق الأو�سط
للكابالت املتخ�ص�صة
ذ.م.م.

2012/5/10م

2013/5/5م

ع�ضوية يف غرفة التجارة وال�صناعة
يف ر�أ�س اخليمة.

  رقم امللف33303 :
  رقم الع�ضوية:
100883

5

ترخي�ص �صناعي مبدئي �صادر عن
دائرة التنمية االقت�صادية يف ر�أ�س
اخليمة

 1 112 112 12ملخص اتفاقيات التمويل الرئيسية
�أبرمت �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة ترتيبات متويل مع بنوك خمتلفة تتعلق ب�أن�شطتها وفيما يلي و�صف لأبرز تفا�صيل ت�سهيالت التمويل احلالية ومبوجب هذه
الرتتيبات ،مت �إبرام عدد من خطابات ال�ضمان/الكفاالت مع عدد من الأطراف فيما يتعلق ب�أعمال �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة .وت�ؤكد �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة
�أن الإتفاقيات امللخ�صة �أدناه هي �إتفاقيات التمويل الرئي�سية لدى �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة ولي�ست جميع �إتفاقيات التمويل.
اجلدول  :30-12اتفاقيات التمويل
الوثيقة

اتفاقية الت�سهيالت مع بنك الإمارات دبي الوطني

التاريخ

 13نوفمرب 2012م (تعديل خطاب عر�ض الت�سهيل يف تاريخ 2010/8/31م وال�شروط والأحكام العامة يف تاريخ
2010/9/13م وخطاب تعديل الت�سهيل رقم  1يف تاريخ 2011/10/20م)

املدة املتاحة

املدة املتاحة لهذة الإتفاقية مرتبطة بدفع �أق�ساط �صيانة �سنوية بقيمة ( 25.000درهم �إماراتي) مبا يعادل  25.526ريال
�سعودي والإلتزام بال�شروط والأحكام العامة.

نوع الت�سهيالت واحلدود وفرتة
اال�ستحقاق

قدم بنك الإمارات دبي الوطني الت�سهيالت التالية التي يبلغ حدها الأق�صى الإئتماين الإجمايل  50.000.000درهم
�إماراتي ( .مبا يعادل  51.055.334ريال �سعودي).
1.1ت�سهيالت خطابات اعتماد بحد �أق�صى قدره  ( 50.000.000مبا يعادل  51.055.334ريال �سعودي) درهم
لغر�ض متويل متطلبات اال�سترياد �شريطة �أن ال تزيد مدة كل خطاب اعتماد عن  180يوما.
2.2ت�سهيالت �إي�صال امانة ال يتعدى حدها الفرعي  25.000.000درهم (مبا يعادل  25.527.534ريال �سعودي)
يف �إطار ت�سهيالت خطاب اعتماد لتمويل متطلبات اال�سترياد مع �سحب الوثائق� ،شريطة �أن ال تتعدى مدة كل
�إي�صال ا�ستئماين  180يوما.
3.3ت�سهيالت قرو�ض ا�سترياد ال يتعدى حدها الفرعي  25.000.000درهم (مبا يعادل  25.527.534ريال
�سعودي) مبوجب ت�سهيالت �إي�صال امانة لغر�ض متويل متطلبات اال�سترياد ودفع الفاتورة املفتوحة املر�سلة
من قبل املوردين املوافق عليهم م�سبقا (وهم� :شركة دبي للكابالت ،ذهب الفجرية ،الذهب ،االحتاد لق�ضبان
النحا�س) .وت�صرف املبالغ مبا�شرة �إلى املوردين .ومدة كل قر�ض ال تزيد عن  180يوما.
4.4ت�سهيالت �ضمان من البنك بحد �أق�صى بقيمة  20.000.000درهم �إماراتي (مبا يعادل  20.422.024ريال
�سعودي) مبوجب ت�سهيالت خطابات اعتماد لغر�ض �إ�صدار مناق�صة ال�سندات و�أداء الدفع املقدم و�ضمانات
الأداء وال�سندات وال�ضمان ،مع و�ضع حد �أق�صى للم�ستفيد يف مناق�صة ال�سندات/ال�ضمان بقيمة 2.000.000
درهم �إماراتي (مبا يعادل  2.042.202ريال �سعودي).

 5ت�صدردائرة التنمية االقت�صادية يف ر�أ�س اخليمة ب�شكل مبدئي تراخي�ص �أولية ال حتتوي على تاريخ مثبت.
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ال�ضمان







 �ضمان با�سم �شركة م�سك بتاريخ � 5أكتوبر 2010م
 التنازل عن بولي�صة الت�أمني على جميع الأخطار التي تغطي الأ�صول املنقولة ل�صالح بنك الإمارات دبي الوطني
 الرهن على هام�ش نقدي بقيمة  3.187.479,60درهم �إماراتي (مبا يعادل  3.254.739ريال �سعودي) يف
ح�ساب رقم  450142982000010لكل ت�سهيل خطاب اعتماد.
 الرهن على هام�ش نقدي بقيمة  1.639.129,84درهم �إماراتي (مبا يعادل  1.673.717,70ريال �سعودي يف
ح�ساب رقم  4531402982000011لكل �ضمان.
 تبعية �أر�صدة ح�ساب امل�ساهمني �إلى حد  87.662.843درهم �إماراتي (مبا يعادل  89.513.099ريال �سعودي).
اتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية مع البنك العربي املتحد

الوثيقة
التاريخ

2012/10/16م

الأطراف

�شركة م�سك ر�أ�س اخليمة و البنك العربي املتحد

نوع وحدود الت�سهيالت

ت�سهيالت بقيمة  35.000.000درهم �إماراتي (مبا يعادل  35.738.727ريال �سعودي) مق�سمة كما يلي:
ت�سهيالت �إي�صال امانة بحد �أق�صى  20.000.000درهم �إماراتي (مبا يعادل  20.422.156ريال �سعودي) لغر�ض ت�سوية
وثائق خطابات الإعتماد .املبلغ امل�ستحق احلايل 9.166.016,28 :درهم �إماراتي (مبا يعادل  9.359.493,49ريال
�سعودي).
ت�سهيالت خطابات اعتماد بحد �أق�صى درهم �إماراتي ( 35.000.000مبا يعادل  35.738.391ريال �سعودي)
لغر�ض �إ�صدار خطابات �إعتماد فيما يتعلق ب�إ�سترياد �أو �شراء الب�ضائع املتعلقة بن�شاط ال�شركة .املبلغ امل�ستحق احلايل:
 16.909.805,65درهم �إماراتي (مبا يعادل  17.266.546,51ريال �سعودي).
ت�سهيالت خطابات �ضمان بحد �أق�صى  10.000.000درهم �إماراتي (مبا يعادل  10.210.948ريال �سعودي) لغر�ض
الإلتزام بالواجبات التعاقدية لدى �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة .اليوجد مبلغ م�ستحق حايل.

العملة

درهم �إماراتي

املدة

تاريخ جتديد الت�سهيل 2013/9/30م

الر�سوم/العمولة/هوام�ش الربح






ال�ضمان

  هام�ش نقدي بن�سبة  %10لكل خطاب �ضمان
  �ضمان �شركات من �شركة م�سك ال�سعودية ملبلغ الت�سهيالت الإجمايل بالإ�ضافة �إلى الر�سوم املالية.
  �إحالة البولي�صات الت�أمينية التي تقوم بتغطية الأ�صول الثابتة ل�صالح البنك.

ال�شروط الهامة
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 فيما يتعلق بت�سهيالت �إي�صال الأمانة  p.a %57,5( EIBOR + 3M p.a :كحد �أدنى)
 فيما يتعلق بت�سهيالت خطابات الإعتماد  :عمولة بن�سبة  %90 +من املعيار اجلمركي.
 فيما يتعلق بت�سهيالت خطابات ال�ضمان  :هام�ش نقدي بقيمة  %10لكل خطاب �ضمان وعمولة �سنوية بن�سبة .%1
 ر�سوم الإدارة بقيمة  50.000درهم �إماراتي (مبا يعادل  51.054,73ريال �سعودي)

 تقدم �شهادة الإلتزام بال�شروط من مراجعي احل�سابات اخلارجيني لل�شركة على �أ�سا�س �سنوي من 2012/12/31م
ف�صاعدا.
 تعهد باحلفاظ على  ٪50من �صايف الربح خالل الأعمال التجارية.
 تعهد باحلفاظ على �صايف الأرباح امللمو�سة (ر�أ�س املال  +الأرباح املحتجزة  +ال�شركاء /امل�ساهمني يف احل�ساب
اجلاري  +اجلزء التبعي من قر�ض امل�ساهمني بقيمة  35مليون درهم �إماراتي مبا يعادل  35.738.311ريال
�سعودي) على احلد الأدنى من  110مليون درهم �إماراتي مبا يعادل  112.320.402ريال �سعودي.
 احلفاظ على ن�سبة الرفع املايل بحد �أق�صى 2,5xاعتبارا من 2012/12/31م.
 احلفاظ على ن�سبة التداول بـ  1xاعتبارا من 2012/12/31م.
 تبعية �أر�صدة ح�ساب امل�ساهمني �إلى حد  35مليون درهم �إماراتي مبا يعادل  35.738.311ريال �سعودي ل�صالح
البنك.
 تبعية �أر�صدة ح�ساب امل�ساهمني �إلى حد  25مليون درهم �إماراتي مبا يعادل  25.526.750ريال �سعودي ل�صالح
البنك.

حاالت التق�صري

�أي تغيري يف امللكية وهيكل �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة عن طريق الإندماج ،البيع ،التحويل �أو الت�صرف ب�أي جزء من �أ�صول،
�أ�سهم وملكيات ال�شركة لأي �شخ�ص �أو جهة من دون احل�صول على موافقة خطية م�سبقة من البنك.

القانون الواجب التطبيق

تخ�ضع اتفاقية الت�سهيالت الإئتمانية لقانون الإمارات العربية املتحدة .تتفق ال�شركة على �أن �أي نزاعات متعلقة بهذة
الإتفاقية يحب �أن تقدم قبل حماكم الإمارات العربية املتحدة مع العلم �أن لدى البنك الأحقية يف الرفع الدعاوى داخل �أو
خارج الإمارات العربية املتحدة.

قدمت �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة امل�ستندات امل�ؤيدة لت�سهيالت بنك الإمارات دبي الوطني ،والتي ت�شمل تنازال عن بولي�صة الت�أمني على جميع الأخطار ل�صالح
البنك و�ضمانا با�سم �شركة م�سك ل�صالح بنك الإمارات دبي الوطني لدعم جميع االلتزامات املالية مل�سك  -ر�أ�س اخليمة.
 1 112 112 12ملخص العقود الرئيسية
اتفاقيات اإليجار الرئيسية

�أبرمت �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة عدة اتفاقيات مع �أطراف ثالثة تتعلق ب�أن�شطتها .وفيما يلي و�صف موجز لبع�ض هذه الوثائق واملواد .وت�ؤكد �شركة م�سك  -ر�أ�س
اخليمة �أن الإتفاقيات امللخ�صة �أدناه هي الإتفاقيات الرئي�سية لدى �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة فقط ولي�ست جميع الإتفاقيات املربمة.
اجلدول  :31-12اتفاقيات الإيجار
التاريخ

الرقم

املدة

الأطراف

املو�ضوع

ال�سعر

1

2008/6/3م

هيئة ر�أ�س اخليمة لال�ستثمار
(امل�ؤجر) وم�سك  -ر�أ�س
اخليمة (امل�ست�أجر)

اتفاقية �إيجار للبلوك
ال�صناعي رقم  Nاملجموعات
رقم (-67-66-65-64-63
 )71-70-69-68الواقعة
يف منطقة الغيل ال�صناعية
التابعة لهيئة اال�ستثمار بر�أ�س
اخليمة ،الإمارات العربية
املتحدة.

الإيجار ال�سنوي:
 628.440درهم (مبا
يعادل  641.700ريال
�سعودي) على �أ�سا�س 12
درهم /مرت مربع (ويعاد
النظر يف هذا ال�سعر كل
� 5سنوات ويعدل ال�سعر
للمرة الأولى يف ال�سنة
ال�ساد�سة بحيث يتم رفعه
بن�سبة )%25

 25عاما بعد بدء
االتفاقية

2

2012/7/15م

�شركة الهوائي للتجارة العامة
(امل�ؤجر) وم�سك  -ر�أ�س
اخليمة (امل�ست�أجر)

اتفاقية �إيجار للمكتبني رقم
 101و 102يف برج الهوائي

�إيجار �سنوي176.000 :
درهم (مبا يعادل
 179.913ريال �سعودي)

عام واحد بعد بدء
االتفاقية

 1 112 112 12بوالص التأمين
وقعت �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة عدة بوال�ص ت�أمني مع �شركة قطر للت�أمني لتغطية عدد من املخاطر التي تعتقد ال�شركة �أنها مالئمة وكافية لتغطية املخاطر
الهامة املرتبطة ب�أعمالها .لدى �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة بوال�ص الت�أمني التالية:
اجلدول  :32-12وثائق التامني
الت�أمني

املبلغ امل�ؤمن عليه

مدة التغطية

ق�سط الت�أمني

�شركة الت�أمني

الت�أمني �ضد خيانة
الأمانة

 830.000درهم �إماراتي (مبا يعادل
 847.514ريال �سعودي)

 2.000درهم �إماراتي (مبا
يعادل  2.042ريال �سعودي)

�شركة قطر للت�أمني

2011/7/1م �إلى 2013/6/30م

الت�أمني على الأموال

 1.000.000درهم �إماراتي (مبا يعادل
 1.021.101ريال �سعودي)

 900درهم �إماراتي (مبا
يعادل  918ريال �سعودي)

�شركة قطر للت�أمني

2011/7/1م �إلى 2013/6/30م

ت�أمني جميع الأخطار
على املمتلكات
وانقطاع الأعمال

 330.000.000درهم �إماراتي (مبا
يعادل  336.962.005ريال �سعودي)

 174.900درهم �إماراتي
(مبا يعادل  178.590ريال
�سعودي)

�شركة قطر للت�أمني

2011/7/1م �إلى 2013/6/30م
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 1 112 112 12التقاضي
ال�شركة و�شركاتها التابعة (�شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت املتخ�ص�صة – م�سك ر�أ�س اخليمة – باالمارات العربية املتحدة� ،شركة ال�شرق االو�سط للكابالت
املتخ�ص�صة  -م�سك االردن  -باالردن� ،شركة م�سك لكابالت اجلهد املتو�سط والعايل  -باالردن) مرتبطة حالي َا يف عدد من الق�ضايا املقامة منها �أو �ضدها .حيث
�أن �شركة م�سك  -ر�أ�س اخليمة مرتبطة بق�ضية مع �شركة حديد الإمارات ومو�ضوعها يتعلق مبطالبة مالية بحيث ت�ؤكد ال�شركة �أن �أق�صى القيمة املالية املرتبطة
هي عبارة عن  3.300.000ريال �سعودي وقد مت عمل خم�ص�ص لتلك القيمة يف القوائم املالية لل�سنة املنتهية يف  31دي�سمرب 2011م� .إال �أن الإدارة العليا لل�شركة
ال تعتقد �أنه ميكن �أن يكون لهذه الق�ضايا ت�أثري �سلبي جوهري على الو�ضع املايل لل�شركة.
 1 112 112 12العالمات التجارية
ت�ؤكد م�سك  -ر�أ�س اخليمة �أنه لي�س لديها �أي عالمات جتارية.
 1 112 12مصنع كابالت الشارقة شركة ذات مسؤولية محدودة (مسك الشارقة)
م�سك ال�شارقة هي �شركة ذات م�س�ؤولية حمدودة ت�أ�س�ست يف ال�شارقة .وت�ؤكد ال�شركة مبوجب �إي�صال �صادر عن دائرة التنمية االقت�صادية حلكومة ال�شارقة بتاريخ
2012/06/28م �أنه قد مت ت�صفية م�سك ال�شارقة و�شطبها من �سجل ال�شركات بعد حتويل �أ�صولها �إلى �شركة م�سك – ر�أ�س اخليمة.
 1 112 12معامالت األطراف ذات الصلة
تقوم ال�شركة مبعامالت الأطراف ذات ال�صلة (كما هو مو�ضح بالفقرة  3-6من الق�سم  6من هذه الن�شرة) عن طريق طلبات �شراء على �أ�س�س جتارية ولي�س لديها
�أي ترتيبات تعاقدية قائمة مع الأطراف ذات ال�صلة ،حيث يت�ضمن طلب ال�شراء البيانات التالية :التاريخ ،الأطراف ،و�صف ال�سلع  /اخلدمات ،الكمية� ،إجمايل
قيمة طلب ال�شراء� ،سعر الوحدة ،العملة� ،شروط ال�شحن ،تاريخ الت�سليم� ،شروط الدفع وال�شروط العامة.
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1313التعهد بتغطية االكتتاب
 1 113 13متعهد التغطية
ا�سم متعهد التغطية:

جي �آي بي كابيتال
�أبراج التعاونية ،طريق امللك فهد
�ص.ب  89589الريا�ض 11673
اململكة العربية ال�سعودية
هاتف+966 11 218 0555 :
فاك�س+966 11 218 0055 :
املوقع الإلكرتوين :ال يوجد
الربيد الإلكرتوينcontact@gibcapital.com :
عدد �أ�سهم حقوق الأولوية:

� 20.000.000سهم.

�سعر الطرح:

 10ريال لل�سهم.

 1 113 13ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب
مبوجب ال�شروط والتعليمات الواردة يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب:
�أ.تتعهد ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ب�أنه يف تاريخ التخ�صي�ص� ،سوف ت�صدر وتخ�ص�ص ملتعهد التغطية جميع �أ�سهم حقوق الأولوية املُتعهد بتغطيتها يف
هذا االكتتاب التي مل يكتتب فيها ،وذلك ب�سعر االكتتاب.
ب.يتعهد متعهد تغطية االكتتاب لل�شركة ب�أنه يف تاريخ التخ�صي�ص� ،سوف يقوم ب�شراء الأ�سهم املتعهد بتغطيتها يف هذا االكتتاب ،والتي مل يتم االكتتاب
فيها ،وذلك ب�سعر االكتتاب.
الرسوم والمصاريف

تدفع ال�شركة ملتعهد تغطية االكتتاب ر�سوم تغطية على �أ�سا�س �إجمايل العوائد من طرح االكتتاب ،والتي �سيتم دفعها ملتعهد التغطية وفق ًا حل�ص�ص تغطية االكتتاب
املتفق عليها .كما �ستقوم ال�شركة بدفع الر�سوم وامل�صاريف املتعلقة بطرح االكتتاب �إلى متعهد تغطية االكتتاب.
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1414شروط وتعليمات االكتتاب
يجب على جميع الأ�شخا�ص امل�ستحقني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�ستكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب ،حيث �أن التوقيع على منوذج طلب
االكتتاب وت�سليمه �إلى اجلهة امل�ستلمة مبثابة �إقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.
�إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقدميه للجهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�شركة وال�شخ�ص امل�ستحق .وميكن للأ�شخا�ص امل�ستحقني احل�صول على ن�شرة
الإ�صدار وطلب االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية:
اجلهات امل�ستلمة

1 114 14االكتتاب في أسهم حقوق األولوية
مبوجب ن�شرة الإ�صدار هذه �سيتم طرح � 20.000.000سهم لالكتتاب يف �أ�سهم حقوق �أولوية متثل ن�سبة  ٪50من ر�أ�س مال ال�شركة قبل االكتتاب ب�سعر طرح يبلغ
 10رياالت لل�سهم �شام ًال قيمة ا�سمية قدرها  10رياالت وبقيمة طرح �إجمالية تبلغ  200.000.000ريال �سعودي .و�سيتم �إ�صدار الأ�سهم اجلديدة بن�سبة ()1
�سهم جديد لكل ( )1حق من حقوق الأولوية (حق واحد مقابل (� )2سهم) .و�سيكون االكتتاب يف �أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة للم�ساهمني املقيدين يف �سجل
امل�ساهمني يف ال�شركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ الأحقية) بتاريخ 1434/10/20هـ (املوافق 2013/8/27م) وللم�ستحقني ممن
قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية ،مبن فيهم امل�ساهمني املقيدين الذين ي�شرتون حقوق �أولوية اكتتاب �إ�ضافية �إلى جانب حقوق الأولوية
التي ميلكونها �أ�ص ًال.
ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�شخا�ص امل�ستحقني بحلول نهاية االكتتاب الثانية� ،سوف تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك
احلقوق �أو بيعها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني على امل�ؤ�س�سات الأ�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
�سيكون ب�إمكان امل�ساهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف املحافظ عرب ال�سوق املالية ال�سعودية (تداول) .وتعترب هذه احلقوق حق مكت�سب
جلميع امل�ساهمني املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية (تاريخ �أحقية االكتتاب) .ويعطي كل حق حلامله �أحقية ممار�سة
االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح .و�سيتم �إيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث .و�ستظهر احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني
املقيدين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
و�سيكون اجلدول الزمني لت�سل�سل وتف�صيل عملية طرح �أ�سهم حقوق الأولوية كالتايل:
  تاريخ الأحقية :نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1434/10/20هـ (املوافق 2013/8/27م).
  املرحلة الأولى :تبد�أ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) ،وت�ستمر حتى نهاية يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ (املوافق 2013/9/12م)
("مرحلة االكتتاب الأولى") ،ويتاح خاللها فقط للم�ساهمني املقيدين ممار�سة حقهم باالكتتاب (كليا �أو جزئيا) يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد
حقوق الأولوية التي مت �إيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية� .سوف تتم املوافقة فقط على االكتتاب بعدد من اال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب
عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول� .سيتم االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عرب تقدمي طلب االكتتاب لدى �أي فرع من فروع
اجلهات امل�ستلمة عرب تعبئة منوذج االكتتاب �أو عرب ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح
هذه اخلدمات للمكتتبني .وجتدر الإ�شارة �أنه عند نهاية فرتة تداول حقوق الأولوية ،يف حال كان امل�ساهم املقيد ميلك عدد حقوق �أولوية �أقل من عدد
حقوق الأولوية التي مار�سها خالل نف�س املرحلة ف�سوف يتم رف�ض طلب االكتتاب كليا �أو جزئيا ،و�سوف يتم �إبالغ و�إعادة مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب
اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
  فرتة تداول حقوق �أولوية االكتتاب :تبد�أ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ (املوافق 2013/9/3م) وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ
(املوافق 2013/9/12م) ،وذلك تزامن ًا مع مرحلة االكتتاب الأولى .تقوم (تداول) قد بتجهيز �آليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف �أنظمتها
ويو�ضع رمز منف�صل حلقوق الأولوية ل�شركة م�سك (يكون م�ستق ًال عن رمز �شركة م�سك على �شا�شة التداول) .و�سيعمد نظام تداول �إلى �إلغاء رمز
حقوق الأولوية ل�شركة م�سك على �شا�شة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية .وتت�ضمن هذه الفرتة اخليارات التالية:
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�أ .ميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة االكتتاب وتداول احلقوق الأولية اخليارات التالية:
 1.1االحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة االكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.
 2.2بيع حقوق الأولوية �سواء ببيع كل �أو جزء من هذه احلقوق.
� 3.3شراء حقوق �إ�ضافية وتداولها .وميكن ممار�سة االكتتاب باحلقوق الإ�ضافية خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب
ال�صراف الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
 4.4عدم القيام ب�أي �شيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية (عدم بيعها وعدم ممار�سة حق االكتتاب فيها)� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة
تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب.يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة ،تداول حقوق الأولوية �سواء ب�شراء �أو ببيع كل �أو جزء من هذه احلقوق .ويف حال قيامهم بال�شراء
والإحتفاظ بحقوق الأولوية بهذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها يف االكتتاب الثاين فقط ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب ال�صراف الآيل �أو عرب
الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق
بنهاية مرحلة االكتتاب الثانية� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
  مرحلة االكتتاب الثانية :تبد�أ يوم الأحد 1434/11/9هـ (املوافق 2013/9/15م) وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم الثالثاء 1434/11/11هـ (املوافق
2013/9/17م) .ال يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة ،وتت�ضمن هذه اخلطوات التالية:
�أ.يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون �أ�سهم يف ال�شركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف �أ�سهم جديدة يف ال�شركة كلي ًا �أو جزئي ًا
خالل مرحلة االكتتاب الأولى� ،أن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال قيامهم ب�شراء
حقوق �أولوية �إ�ضافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة االكتتاب فيها خالل مرحلة االكتتاب الثانية ،عرب تعبئة منوذج اكتتاب �أو عرب ال�صراف
الآيل �أو عرب الهاتف �أو عن طريق االكتتاب �إلكرتوني ًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه
احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.
ب.يجوز ملن قاموا ب�شراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة االكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك
بنف�س الطريقة املو�ضحة يف مرحلة االكتتاب الأولى .ويف حال عدم ممار�ستهم حق االكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة� ،ستطرح الأ�سهم املتبقية
الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق �أو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.
فرتة الطرح املتبقي :تبد�أ يوم الأحد 1434/11/16هـ (املوافق 2013/9/22م) من ال�ساعة � 10:00صباح ًا وحتى ال�ساعة � 10:00صباح ًا من اليوم التايل بتاريخ
الإثنني 1434/11/17هـ (املوافق 2013/9/23م) .و�سيتم خالل هذة الفرتة طرح الأ�سهم املتبقية على عدد من امل�ستثمرين ذوي الطابع امل�ؤ�س�سي (وي�شار لهم
بـ"امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية") الذين �سوف يتم دعوتهم من قبل مدير االكتتاب بعد الت�شاور مع ال�شركة على �أن تقوم تلك امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�ض
�شراء الأ�سهم املتبقية .و�سيتم تخ�صي�ص الأ�سهم املتبقية للم�ؤ�س�سات اال�ستثمارية ذات العر�ض االعلى ثم الأقل فالأقل على �أن يتم تخ�صي�ص الأ�سهم بالتنا�سب
على امل�ؤ�س�سات اال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�ض� .أما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم ا�ضافتها للأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.
  التخ�صي�ص النهائي للأ�سهم� :سيتم تخ�صي�ص اال�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة
مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر
طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ٌل ح�سب ما
ي�ستحقه يف موعد اق�صاه  1434/11/25هـ املوافق (2013/10/1م).
  تداول الأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق� :سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام (تداول) عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل
الأ�سهم املطروحة وتخ�صي�صها.
لقد تقدمت ال�شركة بطلب �إلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وقبول الإدراج يف ال�سوق ،و�سيتم تقدمي طلب �إلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد
اكتمال االكتتاب.
األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة:

�سوف تقوم تداول بتعديل �سعر �سهم ال�شركة بعد �إغالق تداول �أ�سهم ال�شركة يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1434/10/20هـ (املوافق
2013/8/27م) وذلك بنا ًء على قيمة الطرح وعدد الأ�سهم اجلديدة امل�صدرة �ضمن هذه الن�شرة بالإ�ضافة للقيمة ال�سوقية للأ�سهم املدرجة وقت الإغالق.
و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�ضة النخفا�ض ن�سبة ملكيتهم يف ال�شركة �إ�ضافة �إلى انخفا�ض
قيمة الأ�سهم اململوكة منهم حالي ًا .وبالن�سبة للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ومل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�ضة للخ�سارة .ولن يح�صل الأ�شخا�ص
امل�ستحقون غري امل�شاركون يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على �أية مزايا �أو منافع مقابل �أ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم ،ما عدا ح�صولهم على تعوي�ض
نقدي من متح�صالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي ك ًال ح�سب ما ي�ستحقه (�إن وجد) .ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة
ر�أ�س املال.
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ويف حال كانت رغبة امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية �شراء الأ�سهم املتبقية ب�سعر الطرح فقط �أو يف حالة عدم رغبتهم يف االكتتاب وبالتايل �شراء متعهد التغطية للأ�سهم
املتبقية ب�سعر الطرح ،فلن يح�صل الأ�شخا�ص امل�ستحقني الغري م�شاركني يف االكتتاب على �أي تعوي�ض نتيجة عدم ممار�ستهم حقوق الأولوية يف الأ�سهم اجلديدة.
�سيتم حتديد مبلغ التعوي�ض (�إن وجد) للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين مل ي�شاركوا يف االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة كلي ًا �أو جزئي ًا وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم عن
طريق ق�سمة مبلغ التعوي�ض على �إجمايل عدد الأ�سهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�شخا�ص امل�ستحقني وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،وبذلك يتم حتديد التعوي�ض
امل�ستحق لكل �سهم متبقي ،و�سيتم دفعه لل�شخ�ص امل�ستحق الذي مل يكتتب يف كامل �أو جزء من الأ�سهم التي يحق له االكتتاب فيها و�إي�ضا مل�ستحق ك�سور الأ�سهم.
تعبئة طلب االكتتاب في األسهم الجديدة:

على الأ�شخا�ص امل�ستحق الذي يرغب يف ممار�سة كامل حقه واالكتتاب يف جميع �أ�سهم حقوق الأولوية التي يحق له االكتتاب فيها �أن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب
ويقدمه مرفق ًا بكامل مبلغ االكتتاب امل�ستحق وامل�ستندات املطلوبة �إلى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة �أثناء فرتة االكتتاب.
يح�سب عدد الأ�سهم التي يحق لل�شخ�ص امل�ستحق االكتتاب فيها بح�سب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية� .أما مبلغ االكتتاب
الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�سب ب�ضرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة االكتتاب الثانية يف  10ريال.
بتعبئة وتقدمي منوذج طلب االكتتاب ف�إن املكتتب يقر مبا يلي:








 املوافقة على اكتتابه يف ال�شركة بعدد الأ�سهم املو�ضحة يف طلب االكتتاب.
 �أنه قد اطلع على ن�شرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�ضمونها.
 املوافقة على النظام الأ�سا�سي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة الإ�صدار.
 عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�شركة والرجوع عليها بكل �ضرر ينجم ب�شكل مبا�شر من جراء احتواء ن�شرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري
�صحيحة �أو غري كافية �أو نتيجة �إغفال معلومات جوهرية ت�ؤثر ب�شكل مبا�شر على قبول املكتتب باالكتتاب يف حال �إ�ضافتها يف الن�شرة.
 �أنه مل ي�سبق له التقدم لالكتتاب يف �أ�سهم هذا الطرح ولل�شركة احلق يف رف�ض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب االكتتاب.
 قبوله الأ�سهم املخ�ص�صة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة الإ�صدار.
 �ضمان عدم �إلغاء �أو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة.

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب:

يجب تقدمي طلب االكتتاب مرفق ًا بامل�ستندات التالية ،ح�سبما ينطبق احلال ،وتقوم اجلهة امل�ستلمة مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل و�إعادة الأ�صل للمكتتب:







 �أ�صل و�صورة البطاقة ال�شخ�صية (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة دفرت العائلة (لأفراد الأ�سرة)
 �أ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�شرعية (يف حالة توكيل �شخ�ص �آخر باالكتتاب)
 �أ�صل و�صورة �صك الوالية (للأيتام) (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة الإقامة بالن�سبة لغري ال�سعوديني ،حيثما ينطبق احلال (للمكتتب الفرد)
 �أ�صل و�صورة ال�سجل التجاري بالن�سبة لل�شخ�صية االعتبارية

يجب دفع مبلغ االكتتاب كامال عند تقدمي طلب االكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة من خالل تفوي�ض اجلهة امل�ستلمة بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�ساب
املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة� ،أو عن طريق �شيك م�صريف م�صدق م�سحوب على �أحد البنوك املحلية وم�سجل با�سم ال�شركة.
يقت�صر التوكيل بني �أفراد الأ�سرة من الدرجة الأولى (الأبناء والأبوين و الزوج والزوجة) .ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �شخ�ص �آخر ،يجب �أن يكتب الوكيل
ا�سمه ويوقع على طلب االكتتاب و�أن يرفق �أ�صل و�صورة وكالة �شرعية �سارية املفعول �صادرة من كتابة العدل (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني يف اململكة العربية
ال�سعودية) �أو م�صدقة من ال�سفارة �أو القن�صلية ال�سعودية يف بلد املكتتب (بالن�سبة للأ�شخا�ص املقيمني خارج اململكة العربية ال�سعودية).
تقديم طلب االكتتاب

يبد�أ ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروع اجلهات امل�ستلمة املذكورة �أعاله يف اململكة خالل مرحلتي االكتتاب الأولى والثانية .ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن
�أي�ض ًا خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية �أ�سهم متبقية من قبل امل�ؤ�س�سات الأ�ستثمارية فقط .وميكن تقدمي طلب االكتتاب �أثناء فرتة االكتتاب �إما من خالل �أحد
فروع اجلهات امل�ستلمة �أو ق�سم اخلدمات امل�صرفية الهاتفية �أو �أجهزة ال�صراف الآيل �أو االنرتنت امل�صريف لأي من اجلهات امل�ستلمة التي توفر هذه اخلدمة،
علم ًا ب�أن منوذج طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب �إتباعها بدقة .وعند توقيع وتقدمي طلب االكتتاب� ،ستقوم اجلهة امل�ستلمة بختمه وتزويد
ال�شخ�ص امل�ستحق ب�صورة منه .ويف حالة تبني �أن املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب غري مكتملة �أو غري �صحيحة �أو مل يتم ختمها بوا�سطة اجلهة امل�ستلمة ،ف�إن
طلب االكتتاب �سيعترب الغي ًا .يجب �أن يوافق ال�شخ�ص امل�ستحق على �شروط و�أحكام االكتتاب ،ويجب �أن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب ،ويف حالة عدم
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ا�ستيفاء الطلب املقدم من املكتتب لأي من �شروط و�أحكام االكتتاب ،ف�إن من حق ال�شركة رف�ض ذلك الطلب كلي ًا �أو جزئي ًا .و�سيعترب �أي طلب اكتتاب يحتوي على
معلومات غري كاملة �أو غري �صحيحة �أو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�ستلمة الغي ًا .وال يجوز تعديل طلب االكتتاب �أو �سحبه بعد ت�سليمه للجهة امل�ستلمة ،ويعترب بعد
قبوله من قبل ال�شركة عقد ًا ملزم ًا بني املكتتب وال�شركة.
ويعترب املكتتب من الأ�شخا�ص امل�ستحقني قد ا�شرتى عدد الأ�سهم امل�ستحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:
  ت�سليم ال�شخ�ص امل�ستحق منوذج طلب اكتتاب لدى �أحد فروع اجلهات امل�ستلمة.
  ت�سديد كامل مبلغ االكتتاب (كما هو حمدد �أعاله) من قبل ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من خالل اجلهة امل�ستلمة.
  ا�ستالم ال�شخ�ص امل�ستحق املكتتب من اجلهة امل�ستلمة �إ�شعار تخ�صي�ص يحدد عدد الأ�سهم التي مت تخ�صي�صها له.
ويجد التنويه على �أنه لن يتم تخ�صي�ص �أ�سهم للأ�شخا�ص امل�ستحقني يتجاوز عدد الأ�سهم التي طلبوا االكتتاب فيها.
 1 114 14التخصيص
�ستقوم ال�شركة ومدير االكتتاب بفتح ح�ساب �أمانة ي�سمى "ح�ساب �شركة ال�شرق الأو�سط للكابالت (م�سك)" يتم �إيداع متح�صالت االكتتاب به� .سيتم تخ�صي�ص
اال�سهم لكل م�ستثمر بنا ًء على عدد احلقوق التي مار�سها ب�شكل مكتمل و�صحيح� .أما بالن�سبة مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم ،ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على
امل�ؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي .و�سوف يتم ت�سديد �إجمايل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�شركة ،وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�سهم املتبقية
وك�سور الأ�سهم (مبا يتعدى �سعر الطرح) على م�ستحقيها ك ٌل ح�سب ما ي�ستحقه يف موعد اق�صاه  1434/11/25هـ املوافق (2013/10/1م) .ويف حال تبقي �أ�سهم
بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�سيقوم متعهد التغطية ب�شراء تلك الأ�سهم اجلديدة املتبقية و�ستخ�ص�ص له.
ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي للأ�سهم التي مت تخ�صي�صها لكل �شخ�ص م�ستحق دون �أي عموالت �أو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب �أو اجلهات امل�ستلمة
وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة .ويجب على الأ�شخا�ص امل�ستحقني االت�صال بفرع اجلهة امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب من خالله
للح�صول على �أية معلومات �إ�ضافية .و�سوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�صي�ص يف موعد �أق�صاه  1434/11/23هـ املوافق (2013/9/29م).
دفع مبالغ التعويض

�سيتم دفع مبالغ التعوي�ض للأ�شخا�ص امل�ستحقني الذين ال ي�شاركون كلي ًا �أو جزئي ًا يف االكتتاب ب�أ�سهم حقوق الأول��وي��ة� ،إن وج��دت ،يف موعد �أق�صاه
 1434/11/25هـ املوافق (2013/10/1م).
رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة
(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh (πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa

ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ájGóH πÑbÉeh ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG IÎa

(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa

(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ÜÉààc’G IÎa

ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG Ωƒj
´ƒÑ°SC’G ájÉ¡f á∏£Y
¢ü«°üîàdGh á≤HÉ£ŸG IÎa

 1 114 14أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة
ماهي حقوق األولوية؟

هي �أوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها �أحقية االكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف ر�أ�س املال ،وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني
املقيدين يف �سجالت ال�شركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .ويعطي كل حق حلامله �أحقية االكتتاب ب�سهم واحد جديد ،وذلك ب�سعر الطرح.
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لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�شركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامه غري العادية.
متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم �إيداع حقوق االولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�شركة و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ص
بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق او االكتتاب فيها اال عند بداية فرتة التداول واالكتتاب.
كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

يتم ا�شعار امل�ساهم املقيد عن طريق االعالن يف موقع تداول.
كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �سيح�صل عليها امل�ساهم املقيد تعتمد على معامل االحقية وعدد الأ�سهم التي ميتلكها امل�ساهم املقيد يف نهاية تداول يوم �إنعقاد اجلمعية العامه
غري العادية.
ماهو معامل االحقية؟

هو املعامل الذي مُيكن امل�ساهم املقيد من معرفة عدد حقوق االولوية امل�ستحقة له مقابل اال�سهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية .على
�سبيل املثال� ،إذا كان عدد الأ�سهم امل�صدرة ل�شركة � 1.000سهم ورفعت تلك ال�شركة ر�أ�س مالها عن طريق طرح � 200سهم جديد بحيث �إرتفع عدد �أ�سهمها �إلى
� 1.200سهم ،يكون معامل االحقية حينئذ � 1إلى �( 5سهم واحد لكل خم�س �أ�سهم).
هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس إسم  /رمز أسهم الشركة أو أن
هناك مسمى آخر لها؟

�سيتم ايداع حقوق االولوية ملحافظ امل�ستثمرين حتت رمز جديد خا�ص بحقوق الأولوية.
ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

�سعر االفتتاح للحق �سيكون الفرق بني �سعر �إغالق �سهم ال�شركة يف اليوم ال�سابق لإدراج احلق و�سعر الطرح ،على �سبيل املثال � :إذا كان �سعر �إغالق ال�سهم يف اليوم
ال�سابق  35رياالُ و�سعر الطرح  10رياالت يكون �سعر الإفتتاح حلقوق الأولوية  35ناق�ص 10ي�ساوي بذلك خم�س ًا وع�شرون ريا ًال.
هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�ستطيع امل�ساهمني املقيدين االكتتاب يف �أ�سهم �إ�ضافية من خالل �شراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن االكتتاب باال�سهم الإ�ضافيه اجلديدة املكت�سبة
من �شراء حقوق جديدة خالل مرحلة االكتتاب الثانية فقط.
كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية االكتتاب كما هو معمول به حالي ًا عن طريق تقدمي طلبات االكتتاب لدى �أي فرع من فروع اجلهات امل�ستلمة (املذكورة يف ن�شرة الإ�صدار هذة) وخالل
فرتتي االكتتاب فقط.
هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول ؟

نعم يحق حلملة �شهادات الأ�سهم االكتتاب لكن لن ي�ستطيعوا التداول �إال بعد �إيداع ال�شهادات يف حمافظ �إ�ستثمارية عن طريق اجلهات امل�ستلمة �أو مركز الإيداع
يف تداول و�إح�ضار الوثائق الالزمة.
إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذة الحالة؟

يف حال قام �أحد امل�ساهمني املقيدين باالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �شراء عدد حقوق �أولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة
التداول ف�سيتم رف�ض طلب االكتتاب كلي ًا يف حال مت بيع جميع احلقوق �أو جزئي ًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�سيتم �إبالغ و�إعاده مبلغ االكتتاب املرفو�ض عرب
اجلهة امل�ستلمة للم�ساهم املقيد.
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هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

نعم ،يحق له بيعها و�شراء حقوق �أخرى خالل فرتة التداول فقط.
هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

نعم ،ب�إمكان امل�ستثمر بيع جزء من هذه احلقوق واالكتتاب باجلزء املتبقي.
هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟

الميكن ذلك.
متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي إشتراها خالل فترة التداول ؟

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد �إنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.
هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

الميكن ذلك ،بعد �إنق�ضاء فرتة التداول يتبقى لل�شخ�ص امل�ستحق فقط ممار�سة احلق يف االكتتاب بالزيادة يف ر�أ�س املال ،ويف حال عدم ممار�سة احلق ميكن �أن
يخ�ضع امل�ستثمر للخ�سارة �أو الإنخفا�ض يف قيمة حمفظتة الإ�ستثمارية.
ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب
األولى والثانية؟

تطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة �أو بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح املتبقي الذي ينظمه مدير االكتتاب بح�سب املعايري التي حتددها ن�شرة
الإ�صدار هذه.
هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�سيتم تطبيق نف�س العموالت على عمليات البيع وال�شراء كما هي بالأ�سهم ولكن من دون حد �أدنى ملبلغ العمولة.
 1 114 14تداول األسهم الجديدة
�سيبد�أ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك ،ويتوقع �أن يكون ذلك بعد تخ�صي�ص الأ�سهم اجلديدة وبالتن�سيق مع هيئة
ال�سوق املالية ،و�سيتم الإعالن عنه الحق ًا.
 1 114 14تنبيهات متنوعة
يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط والأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة �أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�صاحلهم ومنفذي الو�صايا ومديري
الرتكات والورثة ،وي�شرتط �أنه فيما عدا ما جرى عليه الن�ص حتديدً ا يف هذه الن�شرة ،ال يتم التنازل عن الطلب �أو عن �أي حقوق �أو م�صالح �أو التزامات نا�شئة عنه
�أو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�شار �إليهم دون احل�صول على موافقة كتابية م�سبقة من الطرف الآخر.
تخ�ضع هذه التعليمات والبنود و�أي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب �أو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبق ًا لها .وقد يتم توزيع ن�شرة الإ�صدار هذه
باللغتني العربية والإجنليزية ،ويف حالة التعار�ض بني الن�ص العربي والن�ص الإجنليزي ،يعمل بالن�ص العربي لن�شرة الإ�صدار.
ومع �أن الهيئة قد �إعتمدت ن�شرة الإ�صدار هذه ،ف�إنه يجوز لها تعليق هذا الطرح �إذا علمت ال�شركة يف �أي وقت بعد اعتماد هذه الن�شرة من الهيئة وقبل قبول و�إدراج
الأ�سهم يف ال�سوق ب�أن ( )1تغريا مهم ًا قد حدث يف �أي من املعلومات الأ�سا�سية الواردة يف هذه الن�شرة �أو �أي من امل�ستندات املطلوب ت�ضمينها فيها مبوجب قواعد
الت�سجيل والإدراج� ،أو ( )2ب�أي م�سائل �إ�ضافية كان يجب ت�ضمينها يف هذه الن�شرة .ويف هاتني احلالتني ف�إنه يتعني على ال�شركة �أن تقدم �إلى الهيئة ن�شرة �إ�صدار
تكميلية وذلك ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل والإدراج .وعندئذ �سيتم ن�شر ن�شرة الإ�صدار التكميلية و�إعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها .كما �أنه من املمكن �أن
يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العمومية الغري عادية على تفا�صيله.
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 1 114 14السوق المالية السعودية (تداول)
مت ت�أ�سي�س نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين  ،ESISوبد�أ تداول الأ�سهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م.
يتم التعامل بالأ�سهم عرب نظام "تداول" من خالل �آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدء ًا من تنفيذ ال�صفقة وانتها ًء بت�سويتها .ويتم التداول كل يوم عمل
من �أيام الأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة � 11صباح ًا وحتى ال�ساعة  3:30ع�صر ًا ،من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�س من كل �أ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر،
�أما خارج هذه الأوقات في�سمح ب�إدخال الأوامر وتعديلها و�إلغائها من ال�ساعة � 10صباح ًا وحتى ال�ساعة � 11صباح ًا ،وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتدا ًء
من ال�ساعة � 10صباح ًا جلل�سة االفتتاح (التي تبد�أ ال�ساعة � 11صباح ًا) وتتغري هذه الأوقات خالل �شهر رم�ضان وتعلن من قبل �إدارة تداول.
يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�سب ال�سعر ،ويتم ا�ستقبال وحتديد �أولوية الأوامر وفق ًا لل�سعر .وب�شكل عام تنفذ �أوامر ال�سوق �أو ًال ومن ثم الأوامر املحددة
لل�سعر ،ويف حال �إدخال عدة �أوامر بنف�س ال�سعر ،يتم تنفيذها �أو ًال ب�أول ح�سب توقيت الإدخال.
ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �شامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة �أبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات
ال�سوق ب�شكل فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل "رويرتز" .تتم ت�سوية ال�صفقات �آلي ًا خالل اليوم� ،أي �أن نقل ملكية الأ�سهم تتم مبا�شرة بعد تنفيذ ال�صفقة.
يجب على ال�شركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام "تداول" .ويتولى نظام تداول م�س�ؤولية مراقبة ال�سوق ،ب�صفته
الآلية التي يعمل من خاللها ال�سوق ،بهدف �ضمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف الأ�سهم.
 1 114 14التسجيل في األسهم السعودية
مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل وقبول �إدراج �أ�سهم حقوق الأولوية يف ال�سوق .ومن املتوقع اعتماد الت�سجيل وبدء التداول يف �أ�سهم حقوق الأولوية
يف �سوق الأ�سهم ال�سعودية بعد االنتهاء من عملية التخ�صي�ص النهائي لأ�سهم حقوق الأولوية ،و�سوف يعلن عن ذلك يف حينه يف موقع تداول االلكرتوين .وتعترب
التواريخ املذكورة يف هذه الن�شرة مبدئية وميكن تغيريها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية.
وبالرغم من �أن الأ�سهم احلالية م�سجلة ومدرجة �أ�سهمها يف ال�سوق املالية (تداول)� ،إال �أنه ال ميكن التداول يف الأ�سهم اجلديدة �إال بعد اعتماد التخ�صي�ص
النهائي للأ�سهم و�إيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظر ًا تام ًا التداول يف الأ�سهم اجلديدة قبل ذلك.
ويف حالة ن�شاطات التداول املحظورة يتحمل امل�ساهمون املكتتبون الذين يتعاملون يف مثل هذه الن�شاطات امل�س�ؤولية الكاملة عنها ،و�سوف لن تتحمل ال�شركة �أية
م�س�ؤولية قانونية يف هذه احلالة.

150

1515المستندات المتاحة للمعاينة
�سوف تكون امل�ستندات املو�ضحة �أدناه متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�س لل�شركة مبدينة الريا�ض ،حي امللك عبدالعزيز ،طريق �صالح الدين االيوبي ،وذلك خالل
�ساعات العمل الر�سمية من التا�سعة �صباح ًا وحتى اخلام�سة م�سا ًء ،من الأحد �إلى اخلمي�س قبل 20يوم من نهاية فرتة الطرح.
الوثائق التأسيسية  /وثائق الشركة:

  النظام الأ�سا�سي وال�سجل التجاري.
طرح األسهم:

  قرار جمل�س الإدارة بالتو�صية بزيادة ر�أ�س مال ال�شركة.
  موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح الأ�سهم.
التقارير والخطابات والمستندات:







 تقرير درا�سة ال�سوق املعد من قبل �شركة �أنتيجر للبحوث املحدوده.
 موافقة خطية من �شركة �أنتيجر للبحوث املحدوده على ن�شر تقريرهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 موافقة خطية من م�ست�شار العناية املهنية املالية �شركة ديلويت خلدمات املعامالت على الإ�شارة �إليهم �ضمن ن�شرة الإ�صدار.
 موافقة خطية من مكتب امل�ست�شارون القانونيون بالتعاون مع بيكر �آند ماكينزي ليمتد ،على ذكر ا�سمهم يف الن�شرة بو�صفهم امل�ست�شار القانوين لطرح
الأ�سهم لالكتتاب.
 موافقة خطية من املحا�سب القانوين ايرني�ست ويونغ ،على ذكر ا�سمهم يف الن�شرة بو�صفهم املحا�سبون القانونيون لل�شركة.
 موافقة خطية من املحا�سب القانوين ديلويت اند توت�ش بكر �أبو اخلري و�شركاه ،على ذكر ا�سمهم يف الن�شرة بو�صفهم املحا�سبون القانونيون لل�شركة.

الوثائق المالية:

  القوائم املالية املراجعة املوحدة لل�شركة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ،و2010م ،و2011م ،و2012م وتقرير مراجع احل�سابات حولها.
  القوائم املالية املراجعة لل�شركات التابعة لل�سنوات املنتهية يف  31دي�سمرب 2009م ،و2010م ،و2011م ،و2012م وتقرير مراجع احل�سابات حولها.
  القوائم املالية املفحو�صة املوحدة لل�شركة للفرتة املنتهية يف  31مار�س 2013م ،وتقرير مراجع احل�سابات حولها.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
بال﷼ السعودي
الموجودات
الموجودات المتداولة
نقد وما في حكمه
ودائع ألجل
مدينون
مخزون
دفعات مقدمة لموردين
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
استثمارات في اوراق مالية لالتجار
مجموع الموجودات المتداولة
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استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
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٧٨٥،٩٢٤،٢٨٠

مجموع الموجودات

١،٤١٧،٢٨٧،٣١٢

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات المتداولة
بنوك دائنة وقروض قصيرة األجل ومرابحات
الجزء المتداول من قروض طويلة األجل ومرابحات
دائنون وأوراق دفع
مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى
مجموع المطلوبات المتداولة

١٢
١٦
١٣
١٤

٦٤٢،٤٩٦،٨٤٤
٥٥،٤٠٤،٠٩٢
٧٧،٦٦٢،٧٨٣
٧٦،٨٠٠،٩٨٠
٨٥٢،٣٦٤،٦٩٩

٥٣٦،٧٥٢،٦٤٦
٧٤،٠٩٩،٢٢٣
٢٠٧،٣٣١،١٠٨
٧٤،٤٧٣،٧٨٦
٨٩٢،٦٥٦،٧٦٣

المطلوبات غير المتداولة
قروض طويلة األجل ومرابحات
تعويضات نھاية الخدمة
مجموع المطلوبات غير المتداولة

١٦

١١١،٢٩٧،٨٣٨
١٧،١٤٥،٨٦٧
١٢٨،٤٤٣،٧٠٥

١٦٩،٢٠٨،٩٠٩
١٢،٩٥٦،٠٠٧
١٨٢،١٦٤،٩١٦

حقوق الملكية
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي

١،٧٠٩،٩٥٩،٤٥١

٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٨،٩٨٥،١٨٠
) ( ٩٦٨،٢٦٤
) ( ٤،١١٥،٩٢٥
) ( ٥٦،٧٢٧،٦٧٢
٣٦٧،١٧٣،٣١٩

٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٨،٩٨٥،١٨٠
) ( ١،١٩١،٥٧٦
) ( ٣،٣٨٧،٥٣٦
٧٩،٨٩٩،٠٤٩
٥٠٤،٣٠٥،١١٧

حقوق االقلية
مجموع حقوق الملكية

٦٩،٣٠٥،٥٨٩
٤٣٦،٤٧٨،٩٠٨

١٣٠،٨٣٢،٦٥٥
٦٣٥،١٣٧،٧٧٢

مجموع المطلوبات وحقوق الملكية

١،٤١٧،٢٨٧،٣١٢

١،٧٠٩،٩٥٩،٤٥١

خسارة غير محققة من استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
خسارة غير محققة من تحوطات التدفقات النقدية

) خسائر متراكمة ( أرباح مستبقاة
مجموع حقوق المساھمين

١
١٨
٢٦

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة
٢
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
قائمة األعمال الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
بال﷼ السعودي
٢٠١٠

ايضاح

١،٠٢٩،٢٤٩،٩٦٧

المبيعات

٢٠٠٩
١،٠٣٣،٩٢٢،٢٥١

) ( ٨٥٦،٠٩٣،٤٠٣ ) ( ٩٤٧،٤١١،٩٤٥

تكلفة المبيعات

٨١،٨٣٨،٠٢٢

١٧٧،٨٢٨،٨٤٨

الربح اإلجمالي
مصاريف بيع وتوزيع

١٩

) ( ٤٦،٥٦٢،٩٧١

) ( ٣٢،٦٧٧،٠٩١

مصاريف عمومية وادارية

٢٠

) ( ٢٧،٧٤١،١٧٨

) ( ٢٧،٣٨٦،٥٥٦

اطفاء موجودات غير ملموسة أخرى

١١

) ( ١،٨٣٠،٠٣٣

) ( ١،٤٩٦،٤٦٠

٥،٧٠٣،٨٤٠

الربح التشغيلي
١٠ج

الھبوط في الشھرة

) ( ٧٧،٠٠٠،٠٠٠

١١٦،٢٦٨،٧٤١
) ( ٢٠،٠٠٠،٠٠٠

رب��� ) /خس��ارة ( غي��ر محقق��ة م��ن اس��ت�مارات ف��ي اوراق مالي��ة
٩١٦،٨٩٣

لإلتجار

) ( ١،١٨١،٢١٣

) ( ١٤،٠٧٩،٤٩٨

خسارة من مشتقات أدوات مالية
٢١

مصاريف مالية

) ( ٣٥،٨٥١،٦١٩
٨٩٩،٨٢٣

إيرادات أخرى

) ( ٤٣،٦٢٧،٢٧٠
١،٨٥٣،٠٣٧

ص���افي )الخس���ارة (  /ال���ربح قب���ل الزك���اة وض���ريبة ال���دخل األجنبي���ة

) ( ١١٩،٤١٠،٥٦١

وحقوق االقلية

٥٣،٣١٣،٢٩٥

حقوق االقلية في صافي خسارة الشركات التابعة

٣٣،٣٦٥،١٣١

١٢،٢٣٨،١٨٥

صافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبية

) ( ٨٦،٠٤٥،٤٣٠

٦٥،٥٥١،٤٨٠

) ( ٨،٩٠٢،٩٣٥

) ( ١٤،٢٤٣،٧٨٣

) ( ٩٤،٩٤٨،٣٦٥

٥١،٣٠٧،٦٩٧

١٥

الزكاة وضريبة الدخل األجنبية
الربح الصافي ) الخسارة (
ربحية السھم بال﷼ السعودي :
من صافي الدخل من العمليات التشغيلية

٢٣

٠،١٤

٢،٩٠

من صافي ) الخسارة ( الدخل قبل الزكاة والضرائب وحصة حقوق األقلية

٢٣

) ( ٢،٩٩

١،٣٣

من صافي ) الخسارة ( الدخل

٢٣

) ( ٢،٣٧

١،٢٨

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة
شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
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) شركة مساھمة سعودية (
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
بال﷼ السعودي
األنشطة التشغيلية
) الخسارة ( الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل االجنبية
تعديالت :
استھالكات
اطفاء موجودات غير ملموسة أخرى
الربح من بيع ممتلكات ومعدات
تعويضات نھاية الخدمة
الھبوط في الشھرة
حقوق االقلية في صافي خسارة الشركات التابعة
خسارة ) ربح ( غير محققة في استثمارات في اوراق مالية لالتجار
التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية :
مدينون
مخزون
دفعات مقدمة لموردين
مصاريف مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
دائنون واوراق دفع
مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
النقد من العمليات
تعويضات نھاية الخدمة المدفوعة
زكاة وضرائب الدخل مدفوعة
صافي النقد من االنشطة التشغيلية
االنشطة االستثمارية
اضافات ممتلكات وآالت ومعدات
المحصل من بين ممتلكات ومعدات
دفعات مقدمة لشراء ممتلكات واسھم
ودائع ألجل
استثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع
شھرة
موجودات غير ملموسة اخرى
صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية
االنشطة التمويلية
بنوك دئنة وقروض قصيرة االجل ومرابحات
قروض طويلة االجل ومرابحات
أنصبة ارباح مدفوعة
حقوق االقلية
صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه
النقد وأرصدة لدى البنوك في شركة تابعة موحدة خالل السنة الحالية
النقد وما في حكمه في  ١يناير
النقد وما في حكمه في  ٣١ديسمبر
عمليات غير نقدية
خسائر غير محققة من استثمار في اوراق مالية متاحة للبيع
مدفوعات لشراء عقارات وأسھم
استثمار في شركة تابعة غير موحدة تم توحيدھا في سنة ٢٠٠٩

أرصدة متعلقة بتحوط التدفقات النقدية :
مصروفات مدفوعة مقدما وموجودات اخرى
مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى
حقوق األقلية
خسائر غير محققة من تحوطات التدفقات النقدية

٢٠١٠

٢٠٠٩

) ( ٨٦،٠٤٥،٤٣٠

٦٥،٥٥١،٤٨٠

٤٢،٧٤٤،٩٦٣
١،٨٣٠،٠٣٣
) ( ٣٧٢،٣٨٣
٥،٧٦٤،٤٢٨
٧٧،٠٠٠،٠٠٠
) ( ٣٣،٣٦٥،١٣١
) ( ٩١٦،٨٩٣

٣٤،١٩٨،٧٩٩
١،٤٩٦،٤٦٠
٢،٠٥٦،٥١٩
٢٠،٠٠٠،٠٠٠
) ( ١٢،٢٣٨،١٨٥
١،١٨١،٢١٣

) ( ٥١،١٥٨،٤٨٣
٩٦،٦١٨،٨٧٣
١٣٧،٠٠٦،٣٤٨
) ( ٩،٠٩١،٧٧٩
٢٦،٦٠٥،٣٦٤
) ( ٢،٢٠٤،٩٥٥
٢،٧٥٥،٨٢٤
٨،٨٧٧،٣٦٦
) ١٤٢،٩٢٩،٨٣٣ ( ١٢٩،٦٦٨،٣٢٥
) ( ٢٩،٠٦٢،٨٧٥
) ( ٣،٠٧٧،٥٦٤
١٩٥،٢٢٤،١٧٠
١١٤،١٩١،٣٣٠
) ( ٧٧٣،٠٢٨
) ( ١،٥٧٤،٥٦٨
) ( ٥،٨٩٠،٣١٥
) ( ٤،٣٠٥،١٧٢
١٨٨،٥٦٠،٨٢٧
١٠٨،٣١١،٥٩٠
) ( ٦٢،٤٠١،٩٢٣
٣٨٢،٣١٦
) ( ٣١٩،١٨١
) ( ٦٧٩،٨٣١
) ( ٦٣،٠١٨،٦١٩

) ( ١٦٠،٩٥٤،٥٦٦
١٣،٥٠٥،٨٨٤
) ( ٤،٨٠٨،٠٠٠
٢٩٢،٢١٦
) ( ٣،٣٤٤،١٣٤
) ( ٢،٢٠٢،٠٠٠
) ( ١٥٧،٥١٠،٦٠٠

١٠٥،٧٤٤،١٩٨
) ( ٧٦،٦٠٦،٢٠٢
) ( ٤١،٦٧٨،٣٥٦
) ( ٢٧،٤٠٦،٤٥٤
) ( ٣٩،٩٤٦،٨١٤
٥،٣٤٦،١٥٧
٥،٣٤٦،١٥٧
٣٤،٨١٧،٥٣٩
٤٠،١٦٣،٦٩٦

) ( ٢٢٨،٠٦١،٠٨٦
١٧١،٧٢٩،٧٠٩
) ( ٤٩،٨٠٠،٠٠٠
٥٠،٩٩٦،٩٠١
) ( ٥٥،١٣٤،٤٧٦
) ( ٢٤،٠٨٤،٢٤٩
٤،٥٢٨،٦٨٠
) ( ١٩،٥٥٥،٥٦٩
٥٤،٣٧٣،١٠٨
٣٤،٨١٧،٥٣٩

٢٢٣،٣١٢
٨،٨٣٣،٤٩٩
-

) ( ٤٠٥،٥٩٢
٢٠،٤٦٨،٠٠٠

١،٠٢٦،٠٦٠
) ( ٢،٦٥٧،٠٦٣
) ( ٧٥٥،٤٨١
) ( ٧٢٨،٣٨٩

٢١٨،١٠٩
) ( ٦،٩٢١،٨٩٦
٣،٣١٦،٢٥١
-

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة
٤
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الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠

أنصبة ارباح مدفوعة

الخسارة الصافية للسنة

خسارة غير محققة من تحوطات التدفقات النقدية

مالية متاحة للبيع

خسارة غير محققة من استثمارات في اوراق

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠٠٩

المحول الى االحتياطي النظامي

أنصبة ارباح مدفوعة

الربح الصافي للسنة

خسارة غير محققة من تحوطات التدفقات النقدية

خسارة غير محققة من اوراق مالية متاحة للبيع

الرصيد في  ١يناير ٢٠٠٩

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
قائمة التغيرات في حقوق المساھمين الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
بال﷼ السعودي

٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

-

-

-

-

٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

-

-

-

-

-

٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠

٢٨،٩٨٥،١٨٠

-

-

-

-

٢٨،٩٨٥،١٨٠

٥،١٣٠،٧٧٠

-

-

-

٢٣،٨٥٤،٤١٠

) ( ٩٦٨،٢٦٤

-

-

-

٢٢٣،٣١٢

) ( ١،١٩١،٥٧٦

-

-

-

-

) ( ٤٠٥،٥٩٢

) ( ٧٨٥،٩٨٤

) ( ٤،١١٥،٩٢٥

٥

) ( ٥٦،٧٢٧،٦٧٢

RJ/MESC

٣٦٧،١٧٣،٣١٩

-

) ( ٤١،٦٧٨،٣٥٦ ) ( ٤١،٦٧٨،٣٥٦

) ( ٧٢٨،٣٨٩
-

-

-

٥٠٤،٣٠٥،١١٧

-

) ( ٤٩،٨٠٠،٠٠٠

٢٢٣،٣١٢

٧٩،٨٩٩،٠٤٩

)( ٥،١٣٠،٧٧٠

) ( ٤٩،٨٠٠،٠٠٠

٥١،٣٠٧،٦٩٧

) ( ٣،٣٨٧،٥٣٦

٥١،٣٠٧،٦٩٧

-

-

٥٠٦،٥٩٠،٥٤٨

) ( ٤٠٥،٥٩٢

٨٣،٥٢٢،١٢٢

ارباح مستبقاة

المجمـــوع

) خسائر متراكمة (

) ( ٩٤،٩٤٨،٣٦٥ ) ( ٩٤،٩٤٨،٣٦٥

) ( ٧٢٨،٣٨٩

-

) ( ٣،٣٨٧،٥٣٦

-

-

-

) ( ٣،٣٨٧،٥٣٦

-

-

النقدية

تحوطات التدفقات

خسارة غير محققة من

ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية الموحدة.

٢٥

١٨

٢٥

ايضاحات

رأس المال

احتياطي نظامي

للبيع

أوراق مالية متاحة

من استثمارات في

خسارة غير محققة
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
 - ١التكوين والنشاطات
ان شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) "مس�ك" ( ) "الش�ركة" ( ھ�ي ش�ركة مس�اھمة س�عودية مس�جلة ف�ي الري�اض بالس�جل
التجاري رقم  ١٠١٠١٠٢٤٠٢بتاريخ  ١٠جمادى االول  ١٤١٣ھـ ) الموافق  ٤نوفمبر . ( ١٩٩٢
كما في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠١٠بلغ رأس مال الشركة  ٤٠٠ملي�ون ﷼ س�عودي مقس�م ال�ى  ٤٠ملي�ون س�ھم قيم�ة ك�ل منھ�ا  ١٠ري�االت
سعودية.
تتمثل نشاطات الشركة الرئيسية والشركات التابعة لھا ) المجموعة ( في انتاج وبيع أسالك وكابالت كھربائية مرنة واس�الك وك�ابالت
محورية واسالك وكابالت مطاطية واسالك وك�ابالت كھربائي�ة م�لف�ة بالن�ايلون واس�الك وك�ابالت ھاتفي�ة للتمدي�دات الداخلي�ة واس�الك
وكابالت حاسب الي وكابالت مقاومة للحريق ومأمونة وكابالت نقل المعلومات والتحكم .
إن مكتب الشركة مسجل في مدينة الرياض  ،ولديه الفروع التالية :
الفــرع

رقم السجل التجاري

التاريـــخ

الرياض
جدة
الدمام
دبي
مكتب عمان
ليبيا

١٠١٠١٠٢٤٠٢٤
٤٠٣٠١٢٦٥٥٥
٢٠٥١٠٢٣٢٢٤
١١٥٣
٠١٠٤١٩٤١٥

١٤١٣/٥/١٠ھـ
١٤١٩/١١/١٩ھـ
١٤١٩/١١/٢٧ھـ
١٩٩٩م
٢٠٠٠م
٢٠١٠م

ان نتائج االعمال والموجودات والمطلوبات لھذه الفروع قد ادرجت ضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة .

 - ٢ملخص ألھم السياسات المحاسبية
لق��د ت��م إع��داد الق��وائم المالي��ة الموح��دة المرفق��ة وفق��ا للمع��ايير المحاس��بية المتع��ارف عليھ��ا ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية
الصادرة عن الھيئة السعودية للمحاسبين القانونيين .إن ملخص السياسات المحاسبية الھامة المتبع�ة م�ن قب�ل الش�ركة ھ�ي
على النحو اآلتي :
استخدام التقديرات
إن إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد ت��ثر عل�ى
مب��الغ الموج��ودات والمطلوب��ات وإيض��احات الموج��ودات والمطلوب��ات المحتمل��ة بت��اريخ الق��وائم المالي��ة الموح��دة ،إض��افة إل��ى مب��الغ
اإليرادات والمصروفات خالل السنة .وبالرغم من ان ھذه التقديرات مبنية عل�ى افض�ل المعلوم�ات واالح�دا� الحالي�ة المت�وفرة ل�دى
االدارة اال ان النتائج الفعلية النھائية قد تختلف عن ھذه التقديرات.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
العرف المحاسبي
تعد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا المشتقات واالستثمارات ف�ي األوراق المالي�ة لالتج�ار والمتاح�ة للبي�ع
والتي تم اظھارھا بالقيمة العادلة .

أسس التوحيد
ان القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية لشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مس�ك ( والش�ركات االجنبي�ة التابع�ة
لھا التالية :
 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – األردن ) المعروفة سابقا ً ش�ركة الك�ابالت األردني�ة الحديث�ة ( ) ش�ركة مس�جلة ف�يالمملكة االردنية الھاشمية ومدرجة في سوق عمان المالي ( والتي تمتلك الش�ركة  %٥٣،٦٨منھ�ا وتم�ارس س�يطرتھا عليھ�ا

)

 %٥٤،٤٢ : ٢٠٠٩وتمارس سيطرتھا عليھا (.
 شركة مسك فوجيكورا للكابالت ) شركة مسجلة في المملكة االردنية الھاشمية ( والتي تمتلك الشركة  %٥٧،٥منھا بشكل مباش�رو %١٢،٧٥عن طريق الشركة التابعة  ،شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – األردن ) المعروفة سابقا ً ش�ركة الك�ابالت
األردنية الحديثة (  ،والتي تمارس السيطرة عليھا)  %٤٦ : ٢٠٠٩و %١٠،٣٥من خالل الشركة التابعة ( .
 مسك – راس الخيم�ة ) ش�ركة ذات مس�ؤولية مح�دودة ( مس�جلة ف�ي رأس الخيم�ة – اإلم�ارات العربي�ة المتح�دة وتمتلكھ�ا الش�ركةبالكامل.
 مصنع الشارقة للكابالت ) مؤسسة فردية ( مسجلة في الشارقة – اإلمارات العربية المتحدة ومملوكة من قبل الشركة.تتحقق السيطرة من خالل ممارسة الشركة السلطة لل�تحكم بالسياس�ات المالي�ة والتش��يلية للش�ركة المس�تثمر بھ�ا وذل�ك لالس�تفادة م�ن
انشطتھا .
ان نتائج اعمال الشركات التابعة المستحوذة قد أدرجت ضمن قائمة األعمال الموحدة من تاريخ االستحواذ الفعلي .
جميع األرصدة والمعامالت الجوھرية بين الشركة وشركاتھا التابعة قد تم استبعادھا ألغراض التوحيد .

تحقيق االيرادات
تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة الى العمالء  .وتظھر بالصافي بعد الخصم التجاري او خصم الكميات.

المصاريـف
تتك��ون مص��اريف البي��ع والتو�ي��ع بش��كل رئيس��ي م��ن التك��اليف المنفق��ة لتو�ي��ع وبي��ع منتج��ات الش��ركة  .وي��تم تص��نيف المص��اريف
االخرى كمصاريف عمومية وإدارية.
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للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
تتض��من المص��اريف العمومي��ة واالداري��ة  ،المص��اريف المباش��رة وغي��ر المباش��رة والت��ي ال تتعل��ق بش��كل مباش��ر بكلف��ة االنت��ا� وفق��ا
للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا  .ويتم توزيع المصاريف  ،اذا دعت الحاجة لذلك  ،ب�ين المص�اريف العمومي�ة واالداري�ة وكلف�ة
المبيعات على أساس ثابت .

المخزون
تظھر البضاعة بسعر الكلفة او صافي القيمة الممك�ن تحقيقھ�ا أيھم�ا أق�ل  .وي�تم تحدي�د الكلف�ة للبض�اعة الج�اھزة عل�ى أس�اس طريق�ة
المتوس��ط الم��رج� وتتض��من كلف��ة الم��واد والعمال��ة ونس��بة معقول��ة م��ن المص��اريف المباش��رة  .كم��ا ي��تم تقي��يم جمي��ع ان��وا� المخ��زون
األخرى على أساس الكلفة الوسطية المرجحه .

االستثمار في شركة زميلة
إن الشركة الزميلة ھي الشركة التي تقوم مسك بممارسة تأثير مھم عليھا وعلى السياسات المالية والتش�غيلية للش�ركة المس�تثمر بھ�ا.
إن نتائج أعمال وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة يتم إدراجھا ضمن القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكي�ة .
يتم تخفيض ھذه االستثمارات بأي ھبوط غير مؤقت في قيمة االستثمارات بشكل إفرادي.

استثمارات في اوراق مالية
تصنف االستثمارات في االوراق المالية وفقا لنية الشركة لھ�ذه االس�تثمارات  .تظھ�ر األوراق المالي�ة المح�تفظ بھ�ا لغ�رض ا�تج�ار
بالقيمة العادلة  ،وتظھر المكاسب والخسائر غير المحققة منھا ضمن قائمة األعمال الموحدة .
تظھر االوراق المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة  ،وتظھر المكاسب والخسائر غي�ر المحقق�ة منھ�ا ض�من قائم�ة حق�وق المس�اھمين،
في حالة وجود ھبوط غير مؤقت في قيمة االستثمار تظھر الخسائر الناتجة عن الھبوط ضمن قائمة األعمال الموحدة .في حالة عدم
امكانية تحديد القيمة العادلة  ،تظھر ھذه االوراق المالية على اساس الكلفة بعد تنزيل الخسائر الناتجة عن ھبوط القيمة ،ان وجدت.

االدوات المالية المشتقة – االعتراف المبدئي وإعادة التقييم
تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية كعقود معادن أجلة يتم تسويتھا نقداً للحد من مخاطر التدفقات النقدية نتيجة التغير في
أسعار المعادن .يتم إثبات المشتقات المالية في القيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم إعادة تقييمھا الحقا ً بالقيمة العادلة .يتم تسجيل
المشتقات المالية ضمن الموجودات المالية إذا كانت قيمتھا العادلة موجبة وضمن المطلوبات المالية إذا كانت قيمتھا العادلة سالبة.
يتم تسجيل أي أرباح أو خس�ائر ناتج�ة ع�ن التغي�ر ف�ي القيم�ة العادل�ة خ��ل الس�نة للمش�تقات المالي�ة غي�ر المؤھل�ة لمحاس�بة التح�وط
والجزء غير الفعال من عقد التحوط في قائمة األعمال الموحدة.
ألغراض محاسبة التحوط  ،تصنف عقود المعادن اآلجلة التي تم تسويتھا نقداً كتحوطات تدفقات نقدية ،حيث تقوم الش�ركة ب�التحوط
للحد من التغير في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في أسعار المعادن والمصاحبة لعمليات متوقع حدوثھا.
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) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
في بداية عملية التحوط  ،تقوم الشركة بتحديد وتوثيق عملية التحوط والتي ترغب الشركة بتطبيق محاس�بة التح�وط عليھ�ا واھ�داف
ادارة المخ��اطر واألس��تراتيجية الت��ي س��تقوم الش��ركة م��ن خاللھ��ا ب��التحوط  .أن عملي��ة التوثي��ق تتض��من تحدي��د إداة التح��وط والبن��د
المتحوط له وطبيعة المخاطر الت�ي ت�م التح�وط منھ�ا و�لي�ة تقي�يم المنش�أة لفعالي�ة اداة التح�وط بالح�د م�ن مخ�اطر التغي�ر ف�ي الت�دفقات
النقدية المتعلقة بالبند المتحوط له  .من المتوقع أن ھذه التحوطات تقوم وبصور فعالة بالحد م�ن التغي�رات ف�ي الت�دفقات النقدي�ة وي�تم
تقييمھا بصورة مستمرة لتحديد مدى فعاليتھا على مدى الفترات المالية .
يتم المحاسبة عن التحوطات والتي تنطبق عليھا شروط استخدام محاسبة التحوط كما يلي :
يتم االعتراف بالجزء الفعال من ال�رب� أو الخس�ارة م�ن أداة التح�وط ض�من بن�ود حق�وق المس�اھمين  ،وي�تم االعت�راف ب�الجزء غي�ر
الفعال مباشرة في قائمة األعمال الموحدة.
يتم تحويل المبالغ التي تم تسجيلھا ضمن بنود حقوق المساھمين إلى قائمة األعمال الموحدة عندما تؤثر عملية التحوط على األرب�ا�
أو الخس��ائر  ،ك��اإلعتراف بعملي��ة البي��ع المس��تقبلية ف��ي قائم��ة األعم��ال الموح��دة .وف��ي حال��ة ك��ون العنص��ر المتح��وط ل��ه يمث��ل كلف��ة
موجودات أو مطلوبات غير مالية يتم تحوي�ل المب�الغ الت�ي اعت�رف بھ�ا ض�من بن�ود حق�وق المس�اھمين إل�ى القيم�ة الدفتري�ة األص�لية
للموجودات او للمطلوبات غير المالية.
اذا لم يعد من المحتمل حدوث العملي�ة المتوقع�ة أو ال يتوق�ع أن تلت�زم الش�ركة بالعملي�ة  ،ي�تم تحوي�ل المب�الغ الت�ي ت�م االعت�راف بھ�ا
مسبقا ً ضمن بنود حقوق المساھمين إلى قائمة األعمال الموحدة  .إذا تم بيع أو إنتھاء أداة التحوط من دون إس�تبدال أو تمدي�د فتراتھ�ا
أو إذا تم إلغاء تحديدھا كأداة تحوط فإن المبالغ التي تم اإلعتراف بھا مسبقا ً تبقى ضمن بنود حقوق المساھمين حت�ى ح�دوث العملي�ة
المتوقعة أو التزام الشركة الذي يؤثر على قائمة األعمال الموحدة.

الممتلكات واآلالت والمعدات
ت�ھ��ر الممتلك��ات واآلالت والمع��دات بالكلف��ة بع��د تنزي��ل االس��تھالكات المتراكم��ة  .تعتب��ر مص��اريف االص��ال� والص��يانة مص��اريفا
ايرادية  ،أما مصاريف التحس�ينات فتعتب�ر مص�اريف رأس�مالية  .ويج�ري احتس�اب االس�تھالكات عليھ�ا عل�ى أس�ا� حياتھ�ا العملي�ة
المقدرة وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت  .ان نسب االستھالك للبنود الرئيسية لھذه األصول ھي :
مباني
المصنع واالالت
اثاث ومفروشات ومعدات مكتبية
سيارات

النســبة
%١٠ – ٤
%٢٥ – ٧
%٢٥ – ٩
%٢٥ – ١٠

الشھرة
تمثل الشھرة الناتجة عن االستثمار في الشركات التابعة الزيادة في سعر الشراء عن حصة الشركة في القيمة العادلة لصافي اص�ول
الش��ركات التابع��ة ف��ي ت��اري� الش��راء .ي��تم مراجع��ة قيم��ة الش��ھرة س��نويا لتحدي��د م��ا إذا ك��ان ھنال �ك أي دلي��ل عل��ى ھبوطھ��ا ،ھ��ذا
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ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
وفيما لو توفر أي دليل على ھذا الھبوط يتم تخفيض الشھرة إلى القيمة القابلة لالسترداد .يتم قياس الشھرة بعد االعتراف األولي بھ�ا
بالكلفة بعد تنزيل خسائر االنخفاض المتراكم  ،ان وجدت .

موجودات غير ملموسة اخرى
تع��ال� اتع��ا� المس��اعدة الفني��ة ورس��م الت��رخي� واالتع��ا� االداري��ة المتعلق��ة بق��رض ص��ندوق التنمي��ة الص��ناعية الس��عودي وتك��اليف
التطوير المرتبطة بأن�م�ة المعلوم�ات كمص�اريف م�جل�ة وي�تم اطفا�ھ�ا عل�ى م�د� الفت�رة المق�درة لالنتف�ا� بھ�ا كح�د أقص�ى خم�س
سنوات .

تحويل العمالت األجنبية
يتم تحويل المعامالت بالعملة األجنبية إلى ال﷼ السعودي بأسعار التحوي�ل الس�ائدة عن�د إج�راء المعامل�ة  .وي�تم تحوي�ل الموج�ودات
والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الموحدة باألسعار السائدة في ذل�ك الت�اريخ  .إن المكاس��
والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجھا ضمن قائمة األعمال الموحدة .
يتم تحويل الموجودات والمطلوب�ات للش�ركات التابع�ة الت�ي ت�م توحي�دھا والت�ي ت�ھ�ر بالعمل�ة األجنبي�ة إل�ى ال�﷼ الس�عودي بأس�عار
الص��رف الس��ائدة ف��ي ت��اريخ قائم��ة المرك��ز الم��الي الموح��دة  .إن ا�ي��رادات والمص��اريف للش��ركات التابع��ة الموح��دة والت��ي ت�ھ��ر
بالعمالت األجنبية يتم تحويلھا إلى ال﷼ الس�عودي باس�تخدام متوس�ط س�عر الص�رف خ�الل الس�نة  .إن فروق�ات العمل�ة الناتج�ة ع�ن
تحويل العمالت األجنبية  ،اذا كانت مھم�ة  ،ي�تم إ�ھارھ�ا ف�ي حس�ا� تس�ويات ترجم�ة العم�الت المجمع�ة ف�ي قائم�ة المرك�ز الم�الي
الموحدة ضمن بند حقوق المساھمين .

اإلنخفاض في قيمة الموجودات
يتم  ،سنويا ً  ،إجراء مراجعة للقيم الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموس�ة للتأك�د م�ن وج�ود أي دلي�ل عل�ى وق�و� أي خس�ارة
ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات  .وفي حالة وجود مثل ھ�ذا ال�دليل ،ي�تم تق�دير القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد ل�ذلك األص�ل لتحدي�د
حجم ھذه الخسارة ) إن وجدت (  .وفي الحاالت التي ال يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل  ،تقوم الش�ركة بتق�دير
القيمة القابلة لالسترداد للوحدة المولدة للنقدية التي ينتمي إليھا ذلك األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل )أو الوحدة المولدة للنقدية( بأقل من قيمته الدفترية  ،عندئذ تخفض القيمة
الدفترية لذلك األصل )أو الوحدة المولدة للنقدية( إلى القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد لھ�ا  ،وي�تم إثب�ات خس�ائر االنخف�اض ف�ي قيم�ة األص�ل
كمصروف فوراً .
وإذا ما تم الحقا ً عكس قي�د خس�ارة االنخف�اض ف�ي القيم�ة  ،فيم�ا ع�دا الش�ھرة  ،عندئ�ذ ت�تم زي�ادة القيم�ة الدفتري�ة لألص�ل )أو الوح�دة
المولدة للنقدية( إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له  ،على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية الت�ي ك�ان
من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل )أو الوحدة المولدة للنقدية( في السنوات الس�ابقة .
يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة كإيراد فوراً.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
مخصص مكافأة نھاية الخدمة
يتم االستدراك لتعويضات نھاي�ة الخدم�ة ف�ي الق�وائم المالي�ة الموح�دة وفق�ا لمتطلب�ات نظ�ام العم�ل الس�عودي عل�ى أس�ا� الفت�رة الت�ي
أمضاھا الموظف في خدمة الشركة .
الزكاة وضريبة الدخل والضريبة المؤجلة
تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملك�ة العربي�ة الس�عودية  .ي�تم االس�تدراك للزك�اة وفق�ا لمب�دأ االس�تحقاق  .ي�تم
احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي  .يجري تسجيل أية فروقات بين المخص�ص وال�ربط النھ�ائي ح�ين ي�تم اعتم�اد ال�ربط
النھائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص .
إن الشركات التابعة االجنبية خاضعة لضريبة الدخل وفقا ً لألنظمة الضريبية في البلد الذي تعمل به .
ي��تم تس��جيل ض��رائب ال��دخل المؤجل��ة المدين��ة ) للش��ركات التابع��ة فق��ط ( والناتج��ة ع��ن الفروق��ات المؤقت��ة م��ا ب��ين الق��يم الدفتري��ة
للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة لألغراض الضريبية  .باإلضافة إل�ى ذل�ك  ،ف�ن�ه ي�تم إ�ب�ات الض�رائب المؤجل�ة
الناتجة عن الخسائر المتراكمة إلى الحد الذي يتوفر فيه دليل على وجود من�افع مس�تقبلية ناتج�ة ع�ن وج�ود أرب�ا� يمك�ن م�ن خاللھ�ا
إطفاء قيمة الخسائر المدورة .
يتم تسجيل ضرائب الدخل المؤجلة الدائنة والناتجة عن الفروقات المؤقتة ما بين الق�يم الدفتري�ة للموج�ودات والمطلوب�ات ف�ي الق�وائم
المالية الموحدة لألغراض الضريبية إلى المدى الذي يكون ھناك زيادة في ضرائب الدخل المؤجلة الدائنة وف�ق األنظم�ة الض�ريبية
ذات العالقة .

 - ٣النقد وما في حكمه
بالرياالت السعودية
٢٠١٠

٢٠٠٩

نقد في الصندوق

٤٥٩،٣٩٣

الودائع ألجل

٤٦١،٧٨٧

نقد لدى البنوك

٣٩،٢٤٢،٥١٦

٣٤،٦٥١،٢٤٧

٤٠،١٦٣،٦٩٦

٣٤،٨١٧،٥٣٩

١٦٦،٢٩٢
-

 - ٤المدينون
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
٤١١،٦٢٤،٤٢٩
٣٢١،٠٣٧،٣١٧
) ( ٩،٩١٦،٦٠٣
) ( ٢٠،٨٢٧،٧٠١
٤٠١،٧٠٧،٨٢٦
٣٠٠،٢٠٩،٦١٦
١٩،٦٣٧،٨٨٢
٢٤،٥١٧،٢١٩
) ( ١٠،٢٧٦،٣٢٧
) ( ١٤،٠٢٠،١١٠
٩،٣٦١،٥٥٥
١٠،٤٩٧،١٠٩
٤١١،٠٦٩،٣٨١
٣١٠،٧٠٦،٧٢٥

مدينون تجاريون
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
مدينون استبقاءات
يخصم  :الجزء غير المتداول
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
 - ٥المخـزون
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
١٩٤،٠٩٢،٣٧٠
١٣١،٥٥٥،٠١٠
١٨١،٥٩٨،٧١٤
٩٣،٢١٠،٢٢٤
٢٢،٩٢٩،١٧٦
١٧،٠٣٨،٠٤٤
٣٨،٣٦٠،٤٢٤
٦٤،٠٢٤،٤٣٣
١٠،٤٦٥،١٨٦
٩،٤٩٥،٢٣٦
٤٤٧،٤٤٥،٨٧٠
٣١٥،٣٢٢،٩٤٧
) ( ١٠،١٣٥،٦٨٦
) ( ١٥،٠١٩،١١١
٤٣٧،٣١٠،١٨٤
٣٠٠،٣٠٣،٨٣٦

بضاعة جاھزة
مواد خام وتغليف
قطع غيار ومواد مستھلكة
اعمال تحت التنفيذ
بضاعة في الطريق
مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 - ٦المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات االخرى
بالرياالت السعودية
٢٠١٠

٢٠٠٩

مصاريف مدفوعة مقدما
مطالبات تأمين مستردة
مشتقات األدوات المالية

٦،٤٢٤،١٨٨
٣،٦٧١،٠٠٦
١،٠٢٦،٠٦٠

٥،٦٠٤،٦٥٤
٣،٦٧١،٠٠٦
-

تأمينات اعتمادات مستندية وضمانات
المطلوب من جھات ذات عالقة ) ايضاح ( ١٧

٨٨١،٤٨٦
٤٣٩،١٧١

٨،٤٥١،١٠٠
١،٣٨٧،٠٥٣

ودائع
اخرى

١،٧٨٠،١٤٤

٩٢٦،٥٢١
٢،٠٣٣،٠٢٧

١٤،٢٢٢،٠٥٥

٢٢،٠٧٣،٣٦١

١٢
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٣٩،١٣٦،٤٩٠
٣٩،٠٦٩،٣٠٠

-

٤٣٦،٣١٧،١٥٦
١٢٥،٨٧١،١٥٢
٥٦٢،١٨٨،٣٠٨

٢٠،٧٨١،٨١٣
٩٤٥،٧٩٤
) ( ١١٨،٣٩٩
٢١،٦٠٩،٢٠٨

١٦٦،٥٠٩،٢٩١
١٢٠،٨١٥،٣٢٥

٣٦٩،٨٠٨،٥٨٣
٢٧٣،٧٨٨،٦٩٩

٧،٣٨٤،٤٣٢
٨،٦٤٥،٨٩٦

٦،١٧٧،٠٩١
٦،١٢٨،٣٨٢

١٨،٦٦٩،٩١٢
١٣٠،٧٥٧،٦٧١

-

٦٠٧،٦٨٥،٧٩٩
٥٧٩،٢٠٥،٢٧٣

) ( ٢١٤،٧٨٧،٩٩٤
) ( ٤٢،٧٤٤،٩٦٣
٨٥٥،٤٦٩
) ( ٢٥٦،٦٧٧،٤٨٨

٧٩٣،٩٩٣،٢٦٧
١٣٠،٧٥٧،٦٧١
١٥،٥٧٦،٨٤٥
٧١،٢٣٥،٤٢٢ ( ١١٢،٠٨٧،٧٥٩ ) ٢،١٨٩،٨٦٩
) ( ٨٦٥،٤٠٢
) ( ٧٠٦،٣٣٥
٨٦٤،٣٦٣،٢٨٧
١٨،٦٦٩،٩١٢ ١٧،٠٦٠،٣٧٩
) ( ٩،٤٤٨،٤٦٣ ) ( ١٢،١٣٥،٩١٧ ) ( ١٦٢،٥٢٨،٤٥٧ ) ( ٣٠،٦٧٥،١٥٧
) ( ٢،١٣٣،٩٨٢ ) ( ٢،٢٠٤،٥٠٣ ) ( ٢٩،٨٥١،٢٦٨ ) ( ٨،٥٥٥،٢١٠
٦٩٩،١٥٧
١١٥،٦٤٤
٤٠،٦٦٨
) (١٠،٨٨٣،٢٨٨ ) ( ١٤،٢٢٤،٧٧٦ ) ( ١٩٢،٣٧٩،٧٢٥ ) ( ٣٩،١٨٩،٦٩٩

١٥١،٤٩٠،٤٨٢
٣٩،٠٦٩،٣٠٠
٥٤،٢٤٩،١٧٦
٦٧،١٩٠
) ( ٤٠،٦٦٨
٢٠٥،٦٩٨،٩٩٠ ٣٩،١٣٦،٤٩٠

اراضي
﷼ سـعودي

مباني
﷼ سـعودي

مصانع واالت
﷼ سـعودي

اثاث ومفروشات
ومعدات مكتبية
﷼ سـعودي

سيارات
﷼ سـعودي

اعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
﷼ سـعودي

المجمــوع
﷼ سـعودي

 .( ٢٠١٧ويتم تجديد ھذا اإليجار بنا ًء على رغبة الشركة .
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تتضمن المباني مباني المصنع والتي تم إنشائھا على األراضي المستأجرة من قبل الحكومة بقيمة تأجيري�ة رم�ي�ة  .ينتھ�ي ھ�ذا األيج�ار ف�ي  ٧ربي�ع األول  ١٤٣٩ھ�ـ ) المواف��  ٢٥ن�وفمبر

الكلفـة
 ١يناير ٢٠١٠
االضافات  /التحويالت
االستبعادات
 ٣١ديسمبر ٢٠١٠
االستھالكات المتراكمة
 ١يناير ٢٠١٠
اإلضافات
االستبعادات
 ٣١ديسمبر ٢٠١٠
القيمة الدفترية الصافية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٠
 ٣١ديسمبر ٢٠٠٩

 - ٧الممتلكات واآلالت والمعدات

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
 - ٨االستثمارات في االوراق المالية  -المتاحة للبيع
بالرياالت السعودية
٢٠١٠
التكلفة
خسائر غير محققة

٢٠٠٩

٦،٨٥٤،١١٤

٦،٨٥٤،١١٤

) ( ١،٨٠٣،٧٧٣

) ( ٢،٣٤٦،٢٦٦

٥،٠٥٠،٣٤١

٤،٥٠٧،٨٤٨

 - ٩االستثمار في شركة زميلة
يتمثل االستثمار في شركة زميلة مما يلي :
بالرياالت السعودية
شركة جوبا لالستثمار والتطوير ) أ (

نسبة الملكية

٢٠١٠

%٢٠

٢١،٢٧٣،٠٠٠

٢١،٢٧٣،٠٠٠

٢١،٢٧٣،٠٠٠

٢١،٢٧٣،٠٠٠

٢٠٠٩

أ ( خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠٠٨قامت المجموعة بشراء  ٢٠٠،٠٠٠حصة في شركة جوبا للتطوير
واالستثمار  .والتي تمثل  %٢٠من رأس مال الشركة كما في  ٣١ديسمبر  . ٢٠١٠بلغت القيمة المدفوع�ة مقاب�ل
االستثمار مبلغ  ٢١،٢٧٣،٠٠٠﷼ سعودي والتي تضمنت أتع�ا� ومص�اريف وكاف�ة االلتزام�ات المالي�ة المترتب�ة
على الشركة المستثمر بھا لألطراف االخرى  .إن الشركة المستثمر بھا مملوكة أيضا ً من قبل أط�راف ذات عالق�ة
أخرى.
 - ١٠الشھرة
بالرياالت السعودية
شھرة من االستثمارات
الھبوط المتراكم في الشھرة )  ١٠ج (

٢٠١٠

٢٠٠٩

١٧٣،٥٦٥،٣١٣

١٧٣،٥٦٥،٣١٣

) ( ١٠٣،٠٠٠،٠٠٠

) ( ٢٦،٠٠٠،٠٠٠

٧٠،٥٦٥،٣١٣

١٤

١٤٧،٥٦٥،٣١٣
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
أ (

خالل سنة  ، ٢٠٠٦استحوذت الشركة على شركة الش�رق األوس�ط للك�ابالت المتخصص�ة – األردن ) المعروف�ة س�ابقا ً

شركة الكابالت األردنية الحديثة ( وذلك باستثمار  %٣٩،٣٩في رأسمالھا للحصول على سيطرة ف�ي ھ�ذ� الش�ركة
حي���� أن �البي���ة اعض���اء مجل���� االدارة حالي���ا ً م���ن طرفھ���ا  .بلغ���ت الش���ھرة الناتج���ة ع���ن االس���تحواذ مبل���غ
 ١١٦،٩٥٣،٣٤٣﷼ سعودي .
خالل السنوات  ٢٠٠٧الى  ، ٢٠٠٩قامت الشركة بزي�ادة اس�تثمارھا ف�ي ھ�ذ� الش�ركة التابع�ة م�ن  %٣٩،٣إل�ى
 ، %٥٤،٤٢وقامت بدفع مبلغ  ٦٤،٧٨٠،٩٩٩﷼ سعودي لزيادة نسبة الملكية ھذا وبلغت الش�ھرة الناتج�ة ع�ن
ذلك مبلغ  ٤٥،٧٤١،٩١٨﷼ سعودي .
خالل السنة إنخفضت نسبة ملكية الشركة في شركة مس�ك – األردن م�ن  %٥٤،٤٢إل�ى  %٥٣،٦٨بس�بب قي�ام
الشركة التابعة بزيادة رأسمالھا.
ب ( خالل السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠٠٨امتلكت الشركة مصنع الشارقة للكابالت ) م�سس�ة فردي�ة ( اعتب�ارا
م�ن  ١ين�اير  . ٢٠٠٩وق�د بل�غ الم�دفو� مقاب�ل ھ�ذا االس�تثمار  ٢٠،٤٧٨،٠٠٠﷼ س�عودي ون�ت� ع�ن ذل�ك ش�ھرة
بمبلغ  ١٠،٨٧٠،٠٥٢﷼ سعودي.
ج ( الھبوط في الشھرة
كما في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠١٠قامت االدارة بإجراء تقييم للقيمة المستردة للشھرة المتعلقة باالستثمار في الشركات
التابعة وذلك لتحديد قيمة الھبوط المتعلق بإستثماراتھا في الشركات التابعة .
ونتيجة للتقييم الذي تم تنفي�ذ� ،قام�ت اإلدارة بإ�ھ�ار خس�ارة ھب�وط بمبل�غ  ٧٧ملي�ون ﷼ س�عودي للس�نة المنتھي�ة
 ٣١ديسمبر  ٢٠ : ٢٠٠٩ ) ٢٠١٠مليون ﷼ سعودي (.
 - ١١موجودات غير ملموسة أخرى

الكلفـة
 ١يناير ٢٠١٠
اضافات
 ٣١ديسمبر ٢٠١٠
االطفاء المتراكم
 ١يناير ٢٠١٠
المحمل للسنة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٠
صافي القيمة الدفترية
 ٣١ديسمبر ٢٠١٠
 ٣١ديسمبر ٢٠٠٩

مساعدات تقنية
رسوم ترخيص

بالريــال الســعودي
اتعاب ادارية

تكاليف تطوير

المجمـــوع

٣،٨٨٣،٨٩١
٦٧٩،٨٣١
٤،٥٦٣،٧٢٢

٥،٥٩٦،٥٠٨
٥،٥٩٦،٥٠٨

١،٠٤٥،٢٣٠
١،٠٤٥،٢٣٠

١٠،٥٢٥،٦٢٩
٦٧٩،٨٣١
١١،٢٠٥،٤٦٠

) ( ١،٩٧٢،٣٢٤
) ( ٨٧١،٩٥٦
) ( ٢،٨٤٤،٢٨٠

) ( ٢،٧٣١،٥٠٨
) ( ٧٦٠،٠٠٠
) ( ٣،٤٩١،٥٠٨

) ( ٥٢٢،٩٧٢
) ( ١٩٨،٠٧٧
) ( ٧٢١،٠٤٩

) ( ٥،٢٢٦،٨٠٤
) ( ١،٨٣٠،٠٣٣
) ( ٧،٠٥٦،٨٣٧

١،٧١٩،٤٤٢
١،٩١١،٥٦٧

٢،١٠٥،٠٠٠
٢،٨٦٥،٠٠٠

٣٢٤،١٨١
٥٢٢،٢٥٨

٤،١٤٨،٦٢٣
٥،٢٩٨،٨٢٥

١٥
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
أبرمت ش�ركة مس�ك �وجيك�ورا للك�ابالت – االردن  ،بت�اري�  ١يوني�و  ٢٠٠٧اتفاقي�ة م�ع ش�ركة �وجيك�ورا المح�دودة –
الياب��ان  ،للمس��ا�دة الفني��ة واتع��اب ت��رخيص  ،وبن��ا ً� �لي��� منح��ت ش��ركة �وجيك��ورا المح��دودة – الياب��ان الش��ركة ح��ق
وترخيص غير ق�ابالن للتحوي�ل باس�تعمال وممارس�ة المعلوم�ات الفني�ة الس�تعمال وتط�وير االنت�ا� وتطبيقات�� ��ي مص�نع
الشركة التابعة باالردن وايضا لتوزيع وبيع منتجات الشركة التابعة.
 - ١٢السحب على المكشوف والقروض قصيرة االجل والمرابحة
بالرياالت السعودية
٢٠١٠

قروض قصيرة االجل
بنك المال االردني
بنك االسكان للتجارة والتمويل
البنك التجاري األردني
بنك االردن
بنك األمارات دبي الوطني
بنك االتحاد لالدخار واالستثمار
مرابحات قصيرة االجل
البنك السعودي البريطاني
بنك الراجحي
البنك السعودي الھولندي
بي ,ان ,بي باريباس
بنك الرياض
البنك السعودي الفرنسي
البنك العربي الوطني

٢٠٠٩

١١٢،٠٦٠،٥٤٨
٥١،٣٤٥،٥٥٨
٣٥،٧١٠،٢٠١
٣٤،٠٢٣،٤٦٩
٤،٧٩٠،٣٣٢
٣٧٥،٤٤٥
٢٣٨،٣٠٥،٥٥٣

١٠٦،٣٩٥،٦٨٣
٥٥،١٤٠،٥٩٣
٧٥،٦١٠،٥٠٥
٨٧،٦٠٥،٨٦٥
٣٢٤،٧٥٢،٦٤٦

١٠٨،٥٠٣،١٨٢
٩٤،٩١٥،٦٠٤
٦٦،٠٤٢،٩٦٧
٤٥،١٤٠،٣٥٢
٤١،٧٤٨،٤٣٦
٢٥،٠٠٠،٠٠٠
٢٢،٨٤٠،٧٥٠
٤٠٤،١٩١،٢٩١

٧٨،٠٠٠،٠٠٠
٣٥،٠٠٠،٠٠٠
٥٠،٠٠٠،٠٠٠
٢٩،٠٠٠،٠٠٠
٢٠،٠٠٠،٠٠٠
٢١٢،٠٠٠،٠٠٠

٦٤٢،٤٩٦،٨٤٤

٥٣٦،٧٥٢،٦٤٦

أبرمت الشركة اتفاقيات تمويل مشتريات )مرابحات( مع بنوك تجارية محلي�ة مختلف�ة والت�ي تق�وم بش�را� س�لع نياب�ة ��ن
الشركة ثم تعيد بيعھا للشركة بموجب حدود ائتمانية مقدمة والتي يصل حدھا األقصى لفترة  ١٢شھر م�ن ت�اري� الش�را�
من قبل الشركة .
المرابحات قصيرة االج�ل مض�مونة بالكام�ل بس�ندات ألم�ر موقع�ة وب�رھن ودائ�ع الج�ل بقيم�ة  ٤،٨ملي�ون ﷼ س�عودي
وايضا برھن اسھم شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة  -األردن .
١٦
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
تتض�من اتفاقي�ات المرابح��ة تعھ�دات بض�رورة المحاف���ة عل�ى مس�توى مع��ين لم�ش�رات الرف�ع الم��الي واالس�تفادة المالي��ة
ونس�بة اجم�الي ال�دين ال�ى حق�وق الملكي�ة والح�د االدن�ى لص�افي الموج�ودات الملموس�ة والح�د االقص�ى لل�ذمم المدين�ة م��ن
االط��راف ذات العالق��ة وبموج��ب ھ��ذه ا�تفاقي��ة يح��ق للبن��ك ان يطال��ب الش��ركة بس��داد الق��رض ف��ي ح��ال ع��دم التقي��د باح��د
الشروط المالية  ،كما في  ٣١ديس�مبر  ٢٠١٠ل�م تلت��م الش�ركة ب�بعض م�ن ھ�ذه التعھ�دات بس�بب تس�جيل خس�ارة ھب�وط
الشھرة.
لدى الشركة تسھيالت بنكية غير مستغلة بمبلغ  ٣٨٧مليون ﷼ )  ٣٠٦ : ٢٠٠٩مليون ﷼ ( من بنوك تجاري�ة محلي�ة
على شكل قروض ومرابحات وسحب على المكشوف وتسھيالت بنكية اخرى  .تخضع ھذه التسھيالت لھ�ام�/عم�والت
مختلفة وفقا لالسعار السائدة من وقت آلخر .
ان القروض قصيرة االجل للشركة التابعة مضمونة بضمان الشركة التابعة وتم الحصول على ھ�ذه التس�ھيالت االئتماني�ة
لتمويل اعمال الشركة التابعة .
ل��دى الش��ركات التابع��ة تس��ھيالت بنكي��ة غي��ر مس��تغلة بمبل��غ  ٤٨٩ملي��ون ﷼ )  ٣٧٩ : ٢٠٠٩ملي��ون ﷼ ( م��ن بن��وك
تجارية محلية في األردن واالمارت العربية المتحدة وذلك على شكل قروض وس�حب عل�ى المكش�وف وتس�ھيالت بنكي�ة
اخرى  .ان العموالت على ھذه التسھيالت تستحق بأسعار مختلفة وفقا لألسعار السائدة من وقت آلخر .
 - ١٣الدائنون واوراق الدفع
بالرياالت السعودية
٢٠١٠
دائنون تجاريون
اوراق دفع
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٢٠٠٩

٥٣،٤٣٠،٧٤٧
٢٤،٢٣٢،٠٣٦

١٥٥،٩٧٧،٢٣٨

٧٧،٦٦٢،٧٨٣

٢٠٧،٣٣١،١٠٨

٥١،٣٥٣،٨٧٠
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
 - ١٤المصاريف المستحقة والمطلوبات االخرى
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
١٥،٤٢٦،٥٢٥
مخصص زكاة ) ايضاح ( ١٥
١٨،٣٢١،٣٥٣
٩،٥١٣،٦٥١
دفعات مقدمة من العمالء
١٤،١٥٩،٩٦٦
٦،٩٢١،٨٩٦
مشتقات أدوات مالية
٩،٥٧٨،٩٥٩
اإللتزام المستحق عن شراء حصة إضافية من أسھم الشركة التابعة ٧،٩٢٤،٩٧٥
من فوجيكورا اليابان
) إيضاح  -١٤أ (
٤،٨٢٨،٢٠٧
عموالت بيع مستحقة
٦،٥٢١،٧٢٤
١١،٥٩١،١٤٤
مزايا الموظفين المستحقة
٥،٨٦٤،٤٤٠
٤،٦٣٤،٣٤٠
مخصص لضمانات خدمة العمالء
٤،٦٣٤،٣٤٠
٤،٢٧٨،٩٦٥
مصاريف مالية مستحقة
٢،٥٢٦،٠٣٤
١١،٣٥٢،٩٠٠
مخصص خسائر طارئة ) إيضاح  -١٤ب (
مصروفات األرض المستحقة
١،٠٦٦،٠٠٠
٥،٩٢٦،١٥٨
اخرى
٦،٢٠٣،١٨٩
٧٤،٤٧٣،٧٨٦
٧٦،٨٠٠،٩٨٠
أ( يتمثل باإللتزام المس�تحق ع�ن ش�راء حص�ة إض�افية ف�ي الش�ركة التابع�ة مس�� فوجيك�ورا كيب�ل م�ن ش�ركة فوجيك�ورا
اليابان.
ب( خالل عام  ٢٠٠٨قامت احدى الشركات التابعة بتكوين مخصص لمواجھة اإللتزام الذي قد ينشأ على الش�ركة التابع�ة
نتيجة الخالف مع أحد الموردين لرفض الشركة التابعة أستالم طلبيات مواد أولية نتيج�ة إلنخف�اض أس�عارھا وإخ�الل
المورد ببعض شروط العقد  .قامت الشركة خالل ع�ام  ٢٠١٠بتس�وية الخ�الف م�ع الم�ورد ودف�ع مبل�غ  ١٦،٧ملي�ون
﷼ سعودي كما ترتب على الشركة التابعة مصروف إضافي بمبلغ  ٥،٣مليون ﷼ سعودي .
 - ١٥الزكاة وضريبة الدخل االجنبية
ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة للشركة االم ھي كما يلي :

موجودات غير متداولة
مطلوبات غير متداولة
حقوق المساھمين في اول المدة ناقصا توزيعات االرباح
صافي الربح قبل الزكاة
مخصصات

بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
) ( ٥٣١،٤٠١،٢٣٨ ) ( ٤٢٤،٦٤٨،٧٠٤
٧٣،٩٥٨،٠٩٢
٥١،٦٦١،١٦٥
٤٥٦،٧٩٠،٥٤٨
٤٦٢،٦٢٦،٧٦١
٥٣،٠٦٧،١٩٧
) ( ٨٦،٠٤٥،٤٣٠
٢٠،٠٥٢،٢٨٩
١٤،٣٥٠،١١٨

تم تعديل بعض ھذه المبالغ للوصول الى الزكاة المحملة للسنة .
الزكاة لعام  ٢٠١٠تم احتسابھا على اساس الوعاء الزكوي .
١٨
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
ان حركة مخصص الزكاة ھي كما يلي :
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
١٧،٨٣٨،٢٩٣
١٥،٤٢٦،٥٢٥
٣،٠١٩،٥٠٠
٧،٢٠٠،٠٠٠
) ( ١،٢٦٠،٠٠٠
) ( ٤،١٧١،٢٦٨
) ( ٤،٣٠٥،١٧٢
١٥،٤٢٦،٥٢٥
١٨،٣٢١،٣٥٣

الزكاة
الرصيد في  ١يناير
المخصص للسنة
) زيادة ( نقص المخصص للسنوات السابقة
المسدد خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر

خ��الل  ،٢٠٠٨اس��تلمت الش��ركة الرب��وط الزكوي��ة النھا�ي��ة م��ن مص��لحة الزك��اة وال��دخل ع��ن الس��نتين المنتھيت��ين ف��ي ٣١
ديسمبر  ٢٠٠٦و  ٢٠٠٧والتي اظھرت فروقات زكوية اضافية بحوالي  ٧،٩مليون ﷼ سعودي  ،قامت الشركة بتقديم
اعتراض على ھذه الربوط لدى لجن�ة االعت�راض االبتدا�ي�ة وقام�ت الش�ركة بعم�ل مخص�ص لمقابل�ة الفروق�ات الزكوي�ة
االضافية .
قامت الشركة بتقديم االقرار الزكوي لعامي  ٢٠٠٨و ٢٠٠٩والتي مازالت قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
ان حركة مخصص ضريبة الدخل االجنبية ھي كما يلي :
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
١،٧١٩،٠٤٧
) ( ١،٧١٩،٠٤٧
-

ضريبة الدخل االجنبية
رصيد  ١يناير
المخصص للسنة
المسدد خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر

الش��ركات التابع��ة ف��ي األردن انھ��ت وض��عھا الض��ريبي لك��ل الس��نوات ولغاي��ة الس��نة المنتھي��ة ف��ي ع��ام  ، ٢٠٠١الرب��وط
للسنوات من  ٢٠٠٢ولغاية  ٢٠٠٩ما زالت قيد الدراسة من قبل مصلحة الضريبة ذات العالقة .
إن حركة الضريبة المؤجلة ھي كما يلي :
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
١٤،٧٣٣،٢٣٤
٢،٢٤٨،٩٥١
) ( ١٢،٤٨٤،٢٨٣
) ( ١،٧٠٢،٩٣٥
٢،٢٤٨،٩٥١
٥٤٦،٠١٦

ضريبة موجودات مؤجلة
رصيد  ١يناير
الضريبة المؤجلة المعكوسة خالل السنة
الرصيد في  ٣١ديسمبر

١٩
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
ان الضريبة المؤجلة عن الفروقات المؤقتة ھي كما يلي :
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
١،٧٠٢،٩٣٥
٤٩٨،٠٠٩
٤٩٨،٠٠٩
٤٨،٠٠٧
٤٨،٠٠٧
٢،٢٤٨،٩٥١
٥٤٦،٠١٦

فروقات تحويل عملة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
مخصص بضاعة بطيئة الحركة

ان الزكاة وضريبة الدخل األجنبية المحملة ھي كما يلي :
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
٣،٠١٩،٥٠٠
٧،٢٠٠،٠٠٠
) ( ١،٢٦٠،٠٠٠
١٢،٤٨٤،٢٨٣
١،٧٠٢،٩٣٥
١٤،٢٤٣،٧٨٣
٨،٩٠٢،٩٣٥

الزكاة للسنة الحالية
) زيادة ( نقص المخصص للسنوات السابقة
ضريبة مؤجلة معكوسة
اإلضافات خالل السنة
 - ١٦القروض طويلة االجل والمرابحات

بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
٢٠٢،٩٥٥،١٣٢
١٢٢،٩٤٩،٩٣٠
٤٠،٣٥٣،٠٠٠
٤٣،٧٥٢،٠٠٠
٢٤٣،٣٠٨،١٣٢
١٦٦،٧٠١،٩٣٠
) ( ٧٤،٠٩٩،٢٢٣
) ( ٥٥،٤٠٤،٠٩٢
١٦٩،٢٠٨،٩٠٩
١١١،٢٩٧،٨٣٨

قروض ومرابحة من بنوك تجارية محلية ) أ (
قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي ) ب (
يخصم  :الجزء المتداول

) أ ( ابرم��ت الش��ركة اتفاقي��ة تموي��ل مش��تريات ) مرابح��ة ( م��� بن��ك محل��ي تج��اري مض��مونة بض��مانات شخص��ية م��ن
المساھمين المؤسسين وغير مشروطة  ،يسدد القرض على  ٦اقساط نص�� س�نوية متس�اوية ويس�تحق �خرھ�ا ف�ي
 ١٣شعبان  ١٤٣١ھـ ) الموافق  ٢٥يوليو . ( ٢٠١٠
خالل  ، ٢٠٠٩قامت أحدى الشركات التابعة بإعادة جدول�ة ج�زء م�ن قرض�ھا القص�ير األج�ل بمبل��  ٢٠٠ملي�ون
﷼ سعودي الى قروض طويلة االجل  .أن ھذه القروض طويلة االجل مضمونة بضمان الشركة التابعة .

٢٠
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
) ب ( ان القرض طويل االجل المقدم من صندوق التنمية الصناعية الس�عودي مض�مون ب�رھن ممتلك�ات وآالت ومع�دات
الشركة .يسدد القرض على اقساط نص�ف س�نوية ويس�تحق آخرھ�ا ف�ي  ١٥ربي�ع الث�اني  ١٤٣٧ھ�� ) المواف�ق ١٩
ين��اير  . ( ٢٠١٦تتض��من ات�اقي��ة الق��رض طوي��ل األج��ل تعھ��دات بض��رورة المحاف���ة عل��ى مس��تو� مع��ين ل��بعض
الم�ش��رات المالي��ة وس��ق�ا معين��ا للمص��اريف الرأس��مالية  .وت��ن� ش��روط ات�اقي��ة الق��رض عل��ى ان��ه يح��ق للجھ��ة
المقرضة طلب سداد القرض بشكل فوري في حالة عدم االلتزام بھذه التعھدات .
 - ١٧المعامالت مع جھات ذات عالقة
خ��الل الس��نة ،قام��ت المجموع��ة ب��اجراء مع��امالت م��ع الجھ��ات ذات العالق��ة التالي��ة حي��� أن ش��روط ھ��ذه المع��امالت
والمصاريف تتشابه مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين .
العالقـــة
شقيقة
شقيقة
شقيقة
شقيقة
شقيقة
شقيقة
زميلة

االســــــــم
شركة الشرق األوسط لكابالت األلياف البصرية المحدودة
شركة المواطن المحدودة
شركة مياه المنھل المحدودة
شركة محمد السويلم المحدودة
شركة الشرق االوسط للقوالب والبالستيك المحدودة
شركة انابيب العزل السعودية المحدودة
شركة جوبا لالستثمار والتطوير
ان المعامالت الجوھرية مع الشركات الشقيقة والمبالغ المتعلقة بھا ،ھي كما يلي :

بالرياالت السعودية
٢٠١٠
٢،٣٢٧،٥٦٠
٥،٣١٥،٧٠٧

بيع مواد وخدمات
شراء مواد وخدمات

٢٠٠٩
١،٠٤١،٠٣٣
١،٦٨٨،٨٩٦

المدينون والقروض المطلوبه من جھات ذات عالقة كما في  ٣١ديسمبر تتكون مما يلي :
بالرياالت السعودية
شركة الشرق األوسط لكابالت االلياف البصرية المحدودة ) إيضاح ( ٦

٢٠١٠
٤٣٩،١٧١

٢٠٠٩
١،٣٨٧،٠٥٣

 - ١٨االحتياطي النظامي
تمشيا م�ع متطلب�ات ن��ام الش�ركات ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية  ،قام�ت الش�ركة بتك�وين احتي�اطي ن��امي بنس�بة ١٠
بالمئ�ة م��ن ال��رب� الص�افي الس��نوي حت��ى يبل�غ ھ��ذا االحتي��اطي  ٥٠بالمئ�ة م��ن رأس الم��ال .إن ھ�ذا االحتي��اطي �ي��ر قاب��ل
للتوزيع كأنصبة أرباح .
٢١
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
 - ١٩مصاريف البيع والتوزيع
بالرياالت السعودية
٢٠١٠

٢٠٠٩

تكاليف موظفين
دعاية وترويج وعموالت بيع
مصروف ديون معدومة
شحن

١١،٧٤٩،٦٦١
١١،٤٤٣،٣٢٥
١٠،٩١١،٠٩٨
٧،٤٦٤،٢٥٧

١١،٠٢٢،٦٠٨
١٠،٦٧٩،٨٤٩
٦،٩٣٤،٤٧٧

مصاريف سفر
ايجارات
اخرى

١،٠٢٣،٦٢٥
٦٣٣،٠٥١
٣،٣٣٧،٩٥٤

٨٩١،٨٣٧
٦٩٣،٥٨٠
٢،٤٥٤،٧٤٠

٤٦،٥٦٢،٩٧١

٣٢،٦٧٧،٠٩١

 - ٢٠المصاريف العمومية واالدارية
بالرياالت السعودية
٢٠٠٩
٢٠١٠
١٧،٩١٦،٢٥٧
١٧،٣٦٠،٧٤٦
١،٢٤٨،٢٧٥
٢،٤٠٧،١٧٥
١،٨٢٤،٢٨٥
١،٧٤٧،٩٣٢
١،٣٧٣،٩٦٥
١،٦٣٨،٥٤٧
٩٧١،١٣٥
٦٧٠،٨٠٦
٤٢٨،٧٠٦
٦٠١،٩٤٧
٧٨٩،٣٦٥
٤٦٩،٠٤١
٢،٨٣٤،٥٦٨
٢،٨٤٤،٩٨٤
٢٧،٣٨٦،٥٥٦
٢٧،٧٤١،١٧٨

تكاليف موظفين
اتعاب مھنية
استھالكات
مصاريف سفر
صيانة واصالح
خدمات
ايجارات
اخرى
 - ٢١مصاريف التمويل

بالرياالت السعودية
٢٠١٠

٢٠٠٩

مصاريف تمويل قروض ومرابحات
مصاريف بنكية

٣١،٢٩٨،٤٠٩
٣،٤٠١،٥٣٩

٣٨،٤٨٩،٨٩٧
٣،٣٣٢،٨٨٧

اعتمادات مستنندية
سحب على المكشوف
أخرى

٧٦٩،٠١٥
٤٣،٠٦٧
٣٣٩،٥٨٩

٨٥٩،٦٦٦
٧٦،٣٧٢
٨٦٨،٤٤٨

٣٥،٨٥١،٦١٩

٤٣،٦٢٧،٢٧٠

٢٢
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
 - ٢٢االلتزامات والمطلوبات المحتملة
بالرياالت السعودية
٢٠١٠

٢٠٠٩

اعتمادات مستندية

٦١،٨٢٠،٠٦١

٥٦،٠٣٩،٥٧٤

خطابات ضمان

١٤٧،٣٣٨،٩١١

١٦١،٨٩٩،٤٥٥

التزامات مصاريف رأسمالية

٢٢،٣٨٠،٩٢٥

٤٥،٢١٣،٣٥٨

 ) - ٢٣خسارة (  /ربحية السھم
تم احتساب ) خسارة (  /ربح السھم من الدخل من العمليات التشغيلية و) خس�ارة (  /رب�ح الس�ھم م�ن ص�افي ال�دخل قب�ل
الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية وصافي ) الخسارة (  /الدخل الصافي للسنة بتقس�يم ال�دخل م�ن العملي�ات التش�غيلية
وصافي الدخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية وصافي دخل السنة على المتوسط المرجح لعدد االس�ھم القائم�ة
خالل السنة .
إن عدد االسھم القائمة المستخدم في احتساب ربح السھم للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٠و ٣١ديس�مبر  ٢٠٠٩ھ�و
 ٤٠،٠٠٠،٠٠٠سھم.
 - ٢٤معلومات قطاعية
تعمل الشركة من خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر القطاعات التشغيلية للشركة  ،ان قطاعات الشركة ھي :
-

المملكة العربية السعودية  :تتمثل باالعمال التي تقوم بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (.

-

المملكة االردنية الھاشمية  :تتمثل باالعمال التي تقوم بھا شركتي شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – األردن

) المعروفة سابقا ً شركة الكابالت األردنية الحديثة ( وشركة مسك فوجيكورا للكابالت.
-

االمارات العربية المتحدة  :تتمثل باالعمال التي يقوم بھا مصنع الشارقة للكابالت وشركة الشرق األوس�ط للك�ابالت
راس الخيمة.

٢٣
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
ال توجد ايرادات او مصاريف قطاعية داخلية ذات أھمية .ملخص المبالغ واالرصدة القطاعية ھو كما يلي :

 ٣١ديسمبر ٢٠١٠
مبيعات
الربح اإلجمالي
صافي الخسارة
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

 ٣١ديسمبر ٢٠٠٩
مبيعات
الربح اإلجمالي
صافي الربح ) الخسارة (
مجموع الموجودات
مجموع المطلوبات

المملكة العربية
السعودية
﷼ سعودي

المملكة االردنية
الھاشمية
﷼ سعودي

االمارات العربية
المتحدة
﷼ سعودي

٤٧٧،٤٨١،٢٣٨
٩٧،٩٠١،٢٩٠
) ( ٤،٠٨٣،٣٢١
٥١٤،٥٥٠،٣٦٧
٥٩٣،٢٦٥،٣٠٧

٥٠٢،٥٥٤،٥٥٨
) ( ١٥،١٠٥،٧٢١
) ( ٨١،٢٣٤،٩٧٠
٦٩٦،٧١٥،٢٦٣
٣٧٦،٨٢٨،٥٩٨

٤٩،٢١٤،١٧١
) ( ٩٥٧،٥٤٧
) ( ٩،٦٣٠،٠٧٤
٢٠٦،٠٢١،٦٨٢
١٠،٧١٤،٤٩٩

المملكة االردنية
الھاشمية
﷼ سعودي

االمارات العربية
المتحدة
﷼ سعودي

المملكة العربية السعودية
﷼ سعودي
٥٢١،٠٥٢،٧٠٠
١٢٩،٩٠٨،٤٥٩
٦٠،٢٣٨،٢٨٧
٦٧٩،٢٨٩،٥٤٥
٥٠٢،٥٢٠،١٦٥

٤٩٥،٥٩٦،٦٦١
٤٤،٢٢٥،٨٨٠
) ( ٧،١٣٠،٩٥٩
٨٩٢،٤٠٢،٠٠٧
٥٦٦،٦٧٢،٩٣٨

١٧،٢٧٢،٨٩٠
٣،٦٩٤،٥٠٩
) ( ١،٧٩٩،٦٣١
١٣٨،٢٦٧،٨٩٩
٥،٦٢٨،٥٧٦

المجمـــوع
﷼ سعودي
١،٠٢٩،٢٤٩،٩٦٧
٨١،٨٣٨،٠٢٢
) ( ٩٤،٩٤٨،٣٦٥
١،٤١٧،٢٨٧،٣١٢
٩٨٠،٨٠٨،٤٠٤
المجمـــوع
﷼ سعودي
١،٠٣٣،٩٢٢،٢٥١
١٧٧،٨٢٨،٨٤٨
٥١،٣٠٧،٦٩٧
١،٧٠٩،٩٥٩،٤٥١
١،٠٧٤،٨٢١،٦٧٩

 - ٢٥توزيعات أرباح
ق��رر مس��اھمي الش��ركة تو�ي��ع ارب��ا� نقدي��ة بمبل��غ  ٤١،٦٧٨،٣٥٦﷼ س��عودي خ���� الس��نة المنتھي��ة ف��ي  ٣١ديس��مبر
 ٤٩،٨٠٠،٠٠٠ : ٢٠٠٩ ) ٢٠١٠﷼ سعودي (.
 - ٢٦االدوات المالية المشتقة
تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية ) عقود سلع أجلة يتم تسويتھا نقدا( للحد من مخاطر التغير في أسعار السلع.
ألغراض محاسبة التحوط  ،قامت الشركة بتصنيف عقود السلع اآلجل�ة الت�ي ي�تم تس�ويتھا نق�داً كتحوط�ات ت�دفقات نقدي�ة،
حيث تقوم الشركة بالتحوط للح�د م�ن التغي�ر ف�ي الت�دفقات النقدي�ة المتعلق�ة بمخ�اطر التغي�ر ف�ي أس�عار الس�لع والمص�احبة
لعمليات متوقع حدوثھا.
كما في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠١٠لدى الشركة عق�ود س�لع اجل�ة ي�تم تس�ويتھا نق�دا لبي�ع  ٢،٨٧٥ط�ن م�ن النح�ا� ) : ٢٠٠٩
 ٣،٩٠٠ط��ن ( ولش��را�  ٧٥٠ط��ن م��ن النح��ا� )  ٨٧٥ : ٢٠٠٩ط��ن ( خ���� ال�ت��رة م��ن ين��اير ال��� ابري���  ٢٠١١وفق�ا ً
ألسعار محددة مسبقا .
بلغت القيمة العادلة الموجبة لعقود السلع اآلجلة التي يتم تسويتھا نق�داً  ١،٠٢٦،٠٦٠﷼ س�عودي ) ٢١٨،١٠٩ :٢٠٠٩
﷼ سعودي ( كما في  ٣١ديسمبر  ، ٢٠١٠والتي تم تسجيلھا كموج�ودات ف�ي قا�م�ة المرك�� الم�الي الموح�دة تح�ت بن�د
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات اخرى .
٢٤
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ) مسك (
) شركة مساھمة سعودية (
ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
بلغ���ت القيم���ة العادل���ة الس���البة لعق���ود الس���لع ا�جل���ة الت���ي ي���تم تس���ويتھا نق���داً  ٩،٥٧٨،٩٥٩﷼ س���عودي ) : ٢٠٠٩
 ٦،٩٢١،٨٩٦﷼ س��عودي ( كم��ا ف��ي  ٣١ديس��مبر  ، ٢٠١٠والت��ي ت��م تس��جيلھا كمطلوب��ات ف��ي قائم��ة المرك��ز الم��الي
الموحدة تحت بند مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى .
ت��م تقي��يم تحوط��ات الت��دفقات النقدي��ة عل��� إنھ��ا فعال�ه وبالت��الي ت��م تس��جيل خس��ائر �ي��ر محقق��ة بمبل��غ  ٤،١١٥،٩٢٥﷼
سعودي )  ٣،٣٨٧،٥٣٦ : ٢٠٠٩﷼ سعودي ( ضمن بند حقوق المساھمين .
 - ٢٧ادارة المخاطر
تش��تمل االدوات المالي��ة المدرج��ة ف��ي قائم��ة المرك��ز الم��الي الموح��دة بش��كل رئ��ي� عل��� النق��د وأرص��دة ل��دى البن��وك والم��دينين
واإلستثمارات المالية للمتاجرة واإلستثمارات المالي�ة المتاح�ة للبي�ع والموج�ودات االخ�رى والق�رو� البنكي�ة وال�دائنين والمطلوب�ات
المستحقة والمطلوبات المتداولة االخرى .
مخاطر االئتمان
تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف عل�� الوف�اء بالتزامات�ه  ،مم�ا ي��دي ال�� تكب�د الط�رف ا�خ�ر خس�ارة مالي�ة  .ل�دى الش�ركة
توزيع جيد لمخاطر االئتم�ان  ،وتح�ت�ظ الش�ركة ب�األموال النقدي�ة ل�دى بن�وك محلي�ة ذات تص�نيف ائتم�اني جي�د  .ي�تم اظھ�ار رص�يد
المدينين التجاريين بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا .
مخاطر أسعار العموالت
تمثل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أس�عار العم�والت الس�ائدة ف�ي الس�وق  .ل�ي� ل�دى الش�ركة
موج��ودات ھام��ة طويل��ة األج��ل مرتبط��ة بأس��عار العم��والت  ،لك��ن ل��ديھا مطلوب��ات خاض��عة ألس��عار العم��والت كم��ا ف��ي ٣١ديس��مبر
. ٢٠١٠
مخاطر السيولة
تمثل المخاطر التي تواجھھا الشركة في توفير األموال للوفاء بإلتزاماتھا المتعلقة باألدوات المالية  .تحدث مخاطر السيولة عند عدم
التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة  .تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتھا بإنتظام للتأكد م�ن ت�وفر الس�يولة
الكافية للوفاء بأية إلتزامات مستقبلية .
مخاطر العمالت

المتخصصة
للكابالت
مخاطراألوسط
تمثل الالشرق
شركة
مسك (نتيجة للتقلبات في اسعار الص�رف االجنب�ي  .تق�وم االدارة بمراقب�ة التغي�رات
األدوات) المالية
تذبذب قيمة
الناجمة من

سعودية (
مساھمة
شركة
االجنبي  ،وتعتقد أن الشركة ليس�ت معرض�ة لمخ�اطر العم�والت حي�ث أن معظ�م مع�ام�ت الش�ركة ھ�ي ب�ال﷼
الصرف
اسعار
) في
السعودي والدينار األردني والدرھم اإلماراتي والدوالر األمريكي  ،حيث أن ھذه العموالت مرتبطة بھامش تغير بسيط م�ع ال�دوالر

ايضاحات حول القوائم المالية الموحدة ) تتمة (
األمريكي .
المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠
للسنة
القيمة العادلة

تمثل القيمة التي يتم بموجبھا تبادل أصل أو سداد إلتزام ما بين أط�راف را�ب�ة ف�ي �ل�� وبش�روط تعام�ل عادل�ة  .وحي�� ي�تم إع�داد
القوائم المالية الموحدة للشركة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية  ،فإنه يمكن أن تنتج ف�رو� ب�ين القيم�ة الدفتري�ة والقيم�ة العادل�ة المق�درة .

تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية٢٥
الخاصة بالشركة ال تختلف جوھريا عن قيمتھا الدفترية .
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(
)شركة مساھمة سعودية(
القوائم المالية الموحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(
)شركة مساھمة سعودية(
القوائم المالية الموحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
الفھرس
تقرير مراجعي الحسابات

١

قائمة المركز المالي الموحدة

٢

قائمة الدخل الموحدة

٣

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٤

قائمة التغيرات في حقوق المساھمين الموحدة

٥

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(
)شركة مساھمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في ٣١ديسمبر ٢٠١١

الموجودات
الموجودات المتداولة
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة
مدينون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مخزون

إيضاح
٤
٥
٦
٧
٨

إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركة زميلة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات غير متداولة أخرى

١٠
١١
١٢
١٣
١٤

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٢٩٫٣٥٢٫١٨٤
٧٫٥٩٠٫٢٠٤
٣٤٦٫٨١٩٫٣٨٥
٤٤٫٢٤٦٫٤٥٦
٣٠٥٫٦٥٨٫٠١١

٣٩٫٧٠١٫٩٠٩
٨٫٥٩٤٫٧٩٠
٣١٠٫٧٠٦٫٧٢٥
٢٧٫٩٧٥٫٦٠٦
٣٠٠٫٣٠٣٫٨٣٦

٧٣٣٫٦٦٦٫٢٤٠

٦٨٧٫٢٨٢٫٨٦٦

٤٫٤٦٠٫٠٤٣
١٠٫٦١٣٫٠٠٠
٦٠٣٫١٧٣٫٤٦٤
٣٫٦٨٤٫٠٦٤
٢٦٫٧٠١٫٩٣٩

٥٫٠٥٠٫٣٤١
٢١٫٢٧٣٫٠٠٠
٦٠٧٫٦٨٥٫٧٩٩
٧٤٫٧١٣٫٩٣٦
٢١٫٢٨١٫٣٧٠

إجمالي الموجودات غير المتداولة

٦٤٨٫٦٣٢٫٥١٠

٧٣٠٫٠٠٤٫٤٤٦

إجمالي الموجودات

١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠

١٫٤١٧٫٢٨٧٫٣١٢

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
بنوك دائنة وقروض قصيرة األجل
دائنون وأوراق دفع
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

٦٦٥٫٨٢٢٫٤٢٨
١٢٨٫٤٩٤٫٤٣٦
٦٠٫٤٤٣٫٨٢١

٦٩٧٫٩٠٠٫٩٣٦
٧٧٫٦٦٢٫٧٨٣
٧٦٫٨٠٠٫٩٨٠

٨٥٤٫٧٦٠٫٦٨٥

٨٥٢٫٣٦٤٫٦٩٩

٢٣٠٫١٠١٫٤٣٩
١٨٫٥٢٢٫٨٨٩

١١١٫٢٩٧٫٨٣٨
١٧٫١٤٥٫٨٦٧

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

٢٤٨٫٦٢٤٫٣٢٨

١٢٨٫٤٤٣٫٧٠٥

إجمالي المطلوبات

١٫١٠٣٫٣٨٥٫٠١٣

٩٨٠٫٨٠٨٫٤٠٤

١٥
١٦

إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
قروض ألجل
مكافأة نھاية الخدمة

١٥

حقوق الملكية
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
خسائر متراكمة
خسائر غير محققة عن إعادة تقويم استثمارات متاحة للبيع
خسائر غير محققة عن تغطية مخاطر تدفقات نقدية
إجمالي حقوق المساھمين

٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٨٫٩٨٥٫١٨٠
) (١٧٦٫٨٦٣٫٨١٦
) (١٫٢٨٥٫١٣٧
) (٨٫٣٢٩٫٢٧٠
٢٤٢٫٥٠٦٫٩٥٧

٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٨٫٩٨٥٫١٨٠
) (٥٦٫٧٢٧٫٦٧٢
) (٩٦٨٫٢٦٤
) (٤٫١١٥٫٩٢٥
٣٦٧٫١٧٣٫٣١٩

حقوق األقلية

٣٦٫٤٠٦٫٧٨٠

٦٩٫٣٠٥٫٥٨٩

إجمالي حقوق الملكية

٢٧٨٫٩١٣٫٧٣٧

٤٣٦٫٤٧٨٫٩٠٨

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠

١٫٤١٧٫٢٨٧٫٣١٢

١٨

١٠
١٩

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٨جزءاً من ھذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(
)شركة مساھمة سعودية(
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١١

إيضاح
المبيعات

٢٠١١
﷼ ســعودي

٢٠١٠
﷼ ســعودي

١٫١٣٩٫٣٨٥٫٥٦٦

١٫٠٢٩٫٢٤٩٫٩٦٧

) (١٫٠٤٣٫٧٦٣٫٠٣٧

تكلفة المبيعات
إجمالي الربح

) (٩١٤٫٣٨٩٫٧٦٢

٩٥٫٦٢٢٫٥٢٩

المصاريف
بيع وتوزيع
عمومية وإدارية
تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة
إطفاء

٢٠
٢١
١٣

)الخسارة( الدخل من العمليات الرئيسية
االنخفاض في قيمة الشھرة
)خسائر( أرباح غير محققة من استثمارات مقتناه ألغراض
المتاجرة
خسارة عن أدوات مالية مشتقة
أعباء مالية
إيرادات أخرى
الخسارة قبل حقوق األقلية والزكاة والضريبة

) (١١٦٫٠٥٣٫٩٢٨

) (١٠٩٫١٥٦٫٣٦٥

) (٢٠٫٤٣١٫٣٩٩
١٣

) (٧٠٫٥٦٥٫٣١٣

) (٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠

٥
١٩
١٥

) (١٫٠٠٤٫٥٨٦
) (٣٠٫٥٠٨٫٤٣٤
) (٣٨٫٧٢٧٫٥٢٣
٤٤٥٫٦٠٤
) (١٦٠٫٧٩١٫٦٥١

٩١٦٫٨٩٣
) (١٤٫٠٧٩٫٤٩٨
) (٣٥٫٨٥١٫٦١٩
٨٩٩٫٨٢٣
) (١١٩٫٤١٠٫٥٦١

٣٦٫٧٥٨٫٢٩٤

٣٣٫٣٦٥٫١٣١

) (١٢٤٫٠٣٣٫٣٥٧
٣٫٨٩٧٫٢١٣

) (٨٦٫٠٤٥٫٤٣٠
) (٨٫٩٠٢٫٩٣٥

) (١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

) (٩٤٫٩٤٨٫٣٦٥

١٧

صافي خسارة السنة
)خسارة( ربح السھم )بال﷼ السعودي(:

) (٤٣٫١٢٠٫٦٨٨
) (٣٩٫٣٣٢٫٤٢٠
) (٣١٫٦٠٦٫٢٦١
) (١٫٩٩٤٫٥٥٩

) (٤٦٫٥٦٢٫٩٧١
) (٢٧٫٧٤١٫١٧٨
) (٣٣٫٠٢٢٫١٨٣
) (١٫٨٣٠٫٠٣٣
٥٫٧٠٣٫٨٤٠

حقوق األقلية
الخسارة قبل الزكاة والضريبة
الزكاة والضريبة مستردة ) /مخصص( ،صافي

١١٤٫٨٦٠٫٢٠٥

٢٢

المتعلق بـ:
)(٠٫٥١
)(٣٫٠٠

)الخسارة( الدخل من العمليات الرئيسية
صافي خسارة السنة

٠٫١٤
) (٢٫٣٧

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٨جزءاً من ھذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(
)شركة مساھمة سعودية(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتھية في ٣١ديسمبر ٢٠١١

٢٠١١
﷼ ســعودي

األنشطة التشغيلية
الخسارة قبل الزكاة والضريبة

) (١٢٤٫٠٣٣٫٣٥٧

) (٨٦٫٠٤٥٫٤٣٠

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مخزون
دائنون وأوراق دفع
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
النقدية )المستخدمة في( من العمليات
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة
صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التشغيلية

٧٠٫٥٦٥٫٣١٣
٥١٫١٢٥٫٨٦٧
) (٣٦٫٧٥٨٫٢٩٤
٩٫٠٨٠٫٨٤٢
٥٫٩٢٤٫٩٨٤
٤٫٨٥٨٫٧٢٥
١٫٠٠٤٫٥٨٦
) (١٨٫٢٣١٫٣٣٤

٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠
٤٤٫٥٧٤٫٩٩٦
) (٣٣٫٣٦٥٫١٣١
١٠٫٩١١٫٠٩٨
٥٫٧٦٤٫٤٢٨
٤٫٨٨٣٫٤٢٥
) (٩١٦٫٨٩٣
) (٣٧٢٫٣٨٣
٢٢٫٤٣٤٫١١٠

) (٥١٫٨٢٥٫٥١٦
) (١٦٫٢٧٠٫٨٥٠
) (١٠٫٢١٢٫٩٠٠
٥٠٫٨٣١٫٦٥٣
) (٥٫١٨٢٫٨٠١
) (٥٠٫٨٩١٫٧٤٨
) (٥٫٤١٣٫٨٢٢
) (٤٫٥٤٧٫٩٦٢
) (٦٠٫٨٥٣٫٥٣٢

٨٥٫٧٠٧٫٧٧٥
٦٫٢١٠٫٦٢٤
١٣٢٫١٢٢٫٩٢٣
) (١٢٩٫٦٦٨٫٣٢٥
) (٣٫٠٧٧٫٥٦٤
١١٣٫٧٢٩٫٥٤٣
) (٤٫٣٠٥٫١٧٢
) (١٫٥٧٤٫٥٦٨
١٠٧٫٨٤٩٫٨٠٣

األنشطة اإلستثمارية
دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
شراء ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
نقدية مقيدة
موجودات غير ملموسة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

١٫٢١١٫٤٤٥
) (٣٥٫٧١٥٫٢٩٦
) (٣٫٣٦٦٫٠٠٠
) (١٫٥٣٠٫٠٠١
) (٣٩٫٣٩٩٫٨٥٢

) (٦٢٫٠١٩٫٦٠٧
) (٦٧٩٫٨٣١
) (٦٢٫٦٩٩٫٤٣٨

٨٦٫٧٢٥٫٠٩٣
) (١٨٧٫٤٣٤
٨٦٫٥٣٧٫٦٥٩
) (١٣٫٧١٥٫٧٢٥
٣٩٫٧٠١٫٩٠٩
٢٥٫٩٨٦٫١٨٤

٢٩٫١٣٧٫٩٩٦
) (٤١٫٦٧٨٫٣٥٦
) (٢٧٫٧٢٥٫٦٣٥
) (٤٠٫٢٦٥٫٩٩٥
٤٫٨٨٤٫٣٧٠
٣٤٫٨١٧٫٥٣٩
٣٩٫٧٠١٫٩٠٩

) (٣١٦٫٨٧٣
١٠٫٦٦٠٫٠٠٠

٢٢٣٫٣١٢
٨٫٨٣٣٫٤٩٩
-

) (١٫١٣٣٫١٠٥
) (٤٫٢١٣٫٣٤٥
) (٣٫٠٨٠٫٢٤٠

١٫٠٢٦٫٠٦٠
) (٢٫٦٥٧٫٠٦٣
) (٧٢٨٫٣٨٩
) (٧٥٥٫٤٨١

تعديالت لـ:
إنخفاض في قيمة الشھرة
أستھالك وإطفاء
حقوق األقلية
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
مخصص مخزون بطيء الحركة
خسائر )أرباح( غير محققة من استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات

األنشطة التمويلية
بنوك دائنة وقروض ألجل ،صافي
توزيعات أرباح مدفوعة
صافي الحركة في حقوق األقلية
صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التمويلية
)النقص( الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نھاية السنة )إيضاح (٤
معامالت غير نقدية:
مكاسب )خسائر( غير محققة عن إعادة تقويم استثمارات مالية متاحة للبيع
دفعات مقدمة لشراء ممتلكات محولة إلى ممتلكات ومعدات
تحويل إستثمار في شركة زميلة إلى ممتلكات
أرصدة متعلقة بتغطية مخاطر تدفقات النقدية:
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى
خسائر غير محققة عن تغطية مخاطر التدفقات النقدية
حقوق األقلية

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٨جزءاً من ھذه القوائم المالية الموحدة.
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٢٠١٠
﷼ ســعودي




الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١١

 -تغطية مخاطر التدفقات النقدية

 تقويم اإلستثمارات في األوراق الماليةالمتاحة للبيع

صافي الحركة خالل السنة من:

صافي خسارة السنة

الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠

 -تغطية مخاطر التدفقات النقدية

 تقويم اإلستثمارات في األوراق الماليةالمتاحة للبيع

صافي الحركة خالل السنة من:

توزيعات أرباح مدفوعة

صافي خسارة السنة

الرصيد في  ١يناير ٢٠١٠



)شركة مساھمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق المساھمين الموحدة
للسنة المنتھية في ٣١ديسمبر ٢٠١١

٢٨٫٩٨٥٫١٨٠

-

-

-

٢٨٫٩٨٥٫١٨٠

-

-

-

-

٢٨٫٩٨٥٫١٨٠

االحتياطي النظامي
﷼ سعودي

)(١٧٦٫٨٦٣٫٨١٦

-

-

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

)(٥٦٫٧٢٧٫٦٧٢

-

-

)(٤١٫٦٧٨٫٣٥٦

)(٩٤٫٩٤٨٫٣٦٥

٧٩٫٨٩٩٫٠٤٩

األرباح المبقاه
)الخسائر المتراكمة(
﷼ سعودي

)(١٫٢٨٥٫١٣٧

-

)(٣١٦٫٨٧٣

-

)(٩٦٨٫٢٦٤

-

٢٢٣٫٣١٢

-

٥

)(٨٫٣٢٩٫٢٧٠

)(٤٫٢١٣٫٣٤٥

٢٤٢٫٥٠٦٫٩٥٧

)(٣١٦٫٨٧٣

)(٤٫٢١٣٫٣٤٥

-

-

٣٦٧٫١٧٣٫٣١٩

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

)(٤٫١١٥٫٩٢٥

)(٧٢٨٫٣٨٩

)(٧٢٨٫٣٨٩

٢٢٣٫٣١٢

-

-

-

-

٥٠٤٫٣٠٥٫١١٧

اإلجمالي
﷼ سعودي

)(٩٤٫٩٤٨٫٣٦٥

)(٣٫٣٨٧٫٥٣٦

خسائر غير محققة
عن تغطية مخاطر
التدفقات النقدية
﷼ سعودي

)(٤١٫٦٧٨٫٣٥٦

)(١٫١٩١٫٥٧٦

خسائر إعادة تقويم
استثمارات في
أوراق مالية متاحة
للبيع
﷼ سعودي

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٨جزءاً من ھذه القوائم المالية الموحدة.
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رأس المال
﷼ سعودي
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
-١

النشاطات
إن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك( )الشركة( ،ھي شركة مساھمة س�عودية مس�جلة ف�ي الري�ا�،
المملك�ة العربي�ة الس�عودية ،بالس��جل التج�اري رق�م  ١٠١٠١٠٢٤٠٢بت��اري�  ١٠جم�ادي األول ١٤١٣ھ�� )المواف��ق ٤
نوفمبر .(١٩٩٢
يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لھا )المجموعة( بشكل رئيسي في إنتاج وبيع أس�الك وك�ابالت كھربائي�ة مرن�ة
وأسالك وكابالت محورية وأسالك وك�ابالت مطاطي�ة وأس�الك وك�ابالت كھربائي�ة م�ل��ة بالن�ايلون وأس�الك وك�ابالت
ھات�ي��ة للتمدي��دات الداخلي��ة وأس��الك وك��ابالت حاس��ب وك��ابالت مقاوم��ة للحري��ق وم�مون��ة وك �ابالت نق��ل المعلوم��ات
والتحكم.
فيما يلي الشركات التابعة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة-:
الشركات التابعة
شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – األردن

%٥٣٫٧

شركة مسك للجھد العالي والمتوسط
)سابقا ً :شركة مسك فوجيكورا للكابالت – األردن *(

%٧٠٫٢٥

المملكة األردنية الھاشمية

شركة مسك – رأس الخيمة )شركة ذات مسئولية محدودة(

%١٠٠

اإلمارات العربية المتحدة

مصنع الشارقة للكابالت )مؤسسة فردية(

%١٠٠

اإلمارات العربية المتحدة

*
-٢

نسبة الملكية الحالية بلد التأسيس
المملكة األردنية الھاشمية

ملكية مباشرة وغير مباشرة.

أسس التوحيد
تش���تمل ھ���ذه الق���وائم المالي���ة الموح���دة عل���� موج���ودات ومطلوب���ات ونت���ائ� أعم���ال الش���ركة والش���ركات التابع���ة لھ���ا
)"المجموعة"( المبينة في اإليضاح ) (١أعاله.
الشركة التابعة ھي تل�ك الت�ي تمتل�ك فيھ�ا المجموع�ة ،بش�كل مباش�ر أو غي�ر مباش�ر ،اس�تثماراً طوي�ل األج�ل ي�ي�د ع�ن
 %٥٠من رأس المال الذي يح�ق لص�احبة التص�ويت ،وتم�ارس عليھ�ا س�يطرة عملي�ة .ي�تم توحي�د الش�ركة التابع�ة م�ن
الت��اري� ال��ذي ت��تمكن في��� المجموع��ة م��ن ممارس��ة س��يطرة إداري��ة فعال��ة عل��� تل��ك الش��ركات ،وإل��� ح��ين التوق��� ع��ن
ممارسة مثل ھذه السيطرة .تم إحتساب حقوق األقلية وإدراجھا كبند مستقل ضمن حقوق المساھمين ف�ي قائم�ة المرك��
المالي الموحدة وكبند مستقل ضمن قائمة الدخل الموحدة .ت�م ح�ذ� كاف�ة الحس�ابات والمع�امالت الھام�ة المتداخل�ة ب�ين
شركات المجموعة عند اعداد ھذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
-٣

السياسات المحاسبية الھامة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية ،ونورد فيما يلي
بيانا بأھم السياسات المحاسبية المتبعة :
العرف المحاسبي
تع���د الق���وائم المالي���ة الموح���دة وفق���ا ً لمب���دأ التكلف���ة التاريخي���ة ،فيم���ا ع���دا اإلس���تثمارات المقتن���اه ألغ���راض المت���اجرة
واإلستثمارات المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة ،حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة.
استخدام التقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،طبقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا ،استخدام التقديرات واالفتراض�ات الت�ي
تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة ،واإلفصاح عن الموجودات والمطلوب�ات المحتمل�ة بت�اري� الق�وائم
المالية الموحدة ،باإلضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصاريف المص�رح عنھ�ا خ�الل الفت�رة .وب�الرغم م�ن أن إع�داد ھ�ذه
التقديرات واألحك�ام وفق�ا ً لمعرف�ة اإلدارة ل�ح�داث والعملي�ات الجاري�ة ،ف��ن النت�ائ� الفعلي�ة يمك�ن أن تختل�ف ع�ن تل�ك
التقديرات.
المدينون
تظھر أرصدة المدينين بمبالغ الفواتير األصلية ناقصا ً المخصص لقاء أية مبالغ مشكوك في تحصيلھا .يتم إجراء تقدير
للذمم المشكوك في تحصيلھا عندما يعتبر تحصيلھا أمراً مشكوكا ً فيه  .تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا.
المخزون
يظھر المخزون بالتكلفة أو القيمة السوقية ،أيھم�ا أق�ل .تح�دد تكلف�ة المخ�زون ت�ام الص�نع عل�ى أس�اس طريق�ة المتوس�ط
المرجح ،وتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المصاريف غير المباشرة .كما تحدد تكلفة باقي أن�وا�
المخزون األخرى على أساس طريقة المتوسط المرجح.
االستثمارات

اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة

اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة ،ھ�ي إس�تثمارات ف�ي أوراق مالي�ة متداول�ة ،مش�تراه ألغ�راض المت�اجرة بھ�ا،
تقيد بالقيمة العادلة ،وتدرج ضمن الموجودات المتداولة .تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغير ف�ي
القيمة السوقية في قائمة الدخل الموحدة.

اإلستثمارات المتاحة للبيع

تظھ��ر اإلس��تثمارات المش��تراه بني��ة ع��دم اإلحتف��اظ بھ��ا حت��ى ت��اري� اإلس��تحقاق أو ألغ��راض المت��اجرة بالقيم��ة العادل��ة،
وت��درج ض��من الموج��ودات غي��ر المتداول��ة ،إال إذا ك��ان ھن��اك ني��ة لبيعھ��ا ف��ي الس��نة المالي��ة الالحق��ة .ت��درج األرب��اح أو
الخسائر غير المحققة كبند مستقل ف�ي حق�وق المس�اھمين .يحم�ل أي انخف�اض غي�ر مؤق�ت ف�ي قيم�ة تل�ك االس�تثمارات
على قائمة الدخل الموحدة.
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ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -تتمة
االستثمارات – تتمة

اإلستثمارات المتاحة للبيع – تتمة
تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حالة وجود سوق م�الي نش�ط أو عل�ى أس�اس طريق�ة بديل�ة مناس�بة،
وأال تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادل�ة .وف�ي حال�ة بي�ع ج�زء م�ن اإلس�تثمارات المقتن�ا� ،ف�ن�ه ي�تم المحاس�بة عنھ�ا عل�ى
أساس المتوسط المرجح.

اإلستثمارات في الشركات الزميلة
الشركة الزميلة ھي تلك التي تمارس المجموعة عليھا تأثيراً ھاما ً وليس سيطرة ،وتمتلك عادة فيھا حصة ما بين %٢٠
و  %٥٠من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت .يتم محاسبة اإلستثمارات في الشركات الزميلة وفقا ً لطريقة
حقوق الملكية ،تحمل اإلستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة .بالتكلفة زائداً التغيرات التي
تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة لما بعد الشراء .تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة
المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة.
الممتلكات واآلالت والمعدات
تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة .األراضي واألعمال
اإلنشائية تحت التنفيذ ال تستھلك .تستھلك التكلفة ناقصا ً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات األخرى
بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى
عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة
لإلسترداد ،عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد لھا والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً
تكاليف البيع والقيمة الحالية.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الموحدة .يتم رسمله التحسينات التي تزيد  ،بصورة جوھرية،
من قيمة أو عمر األصل المعني.
الموجودات غير الملموسة

الشھرة

تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة ك�� "ش�ھرة"  ،ويع�اد قياس�ھا دوري�اً ،وي�تم
إظھارھا في القوائم المالي�ة الموح�دة بالقيم�ة الدفتري�ة بع�د تع�ديلھا بمق�دار اإلنخف�اض ف�ي قيمتھ�ا ،إن وج�د .ي�تم مقاص�ة
القيمة الدفترية للشھرة السالبة ،إن وجدت ،مقابل القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة.

موجودات غير ملموسة أخرى
ي��تم تأجي��ل أتع��ا� المس��اعدة الفني��ة ورس��م الت��رخي� واألتع��ا� اإلداري��ة المتعلق��ة بق��رض ص��ندوق التنمي��ة الص��ناعي
السعودي وتكاليف التطوير المرتبطة بأنظمة المعلومات وحيث تطفأ على مدى الفترة المقدرة لإلنتفاع بھا كح�د أقص�ى
خمس سنوات.
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ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -تتمة
االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة ،دورياً ،بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأك�د م�ن وج�ود
دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات .وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل ،يتم تق�دير
القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حج�م ھ�ذه الخس�ارة .وف�ي الح�االت الت�ي ال يمك�ن فيھ�ا تق�دير القيم�ة القابل�ة
لالسترداد لذلك األصل ،تق�وم المجموع�ة بتق�دير القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد للوح�دة الم�درة للنقدي�ة الت�ي ينتم�ي إليھ�ا ذل�ك
األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة الم�درة للنقدي�ة بأق�ل م�ن قيمت�ه الدفتري�ة  ،عندئ�ذ
تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد لھ�ا  ،وي�تم إثب�ات االنخف�اض
في قيمة األصل في قائمة الدخل الموحدة.
فيما عدا الشھرة ،إذا م�ا زال الحق�ا ً االنخف�اض ف�ي القيم�ة ،عندئ�ذ ت�تم زي�ادة القيم�ة الدفتري�ة لألص�ل أو الوح�دة الم�درة
للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ،على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيم�ة الدفتري�ة الت�ي
كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة الم�درة للنقدي�ة ف�ي الس�نوات
السابقة .يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة مباشر ًة.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام�ات )قانوني�ة أو متوقع�ة( عل�ى الش�ركة ناتج�ة ع�ن أح�دا� س�ابقة وأن تك�اليف
سداد اإللتزام محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق به.
المستحقات
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة س�واء ق�دمت أم ل�م تق�دم بھ�ا
فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.
مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
يجنب مخصص لمكافأة نھاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة وفقا ً لنظام العمل والعمال السعودي.
الزكاة وضريبة الدخل
يجن��ب مخص��ص للزك��اة وفق��ا لتعليم��ات مص��لحة الزك��اة وال��دخل ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية وعل��ى أس��اس مب��دأ
االستحقاق .يحمل المخصص على قائمة الدخل الموحدة .يتم إجراء تسويات للفروقات ،إن وجدت ،الناتجة عند إج�راء
الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط.
بالنسبة للشركات التابع�ة خ�ار� المملك�ة العربي�ة الس�عودية ،ي�تم احتس�اب مخص�ص الض�ريبة وفق�ا ً لألنظم�ة الض�ريبية
المتبعة في البلدان التي تعمل فيھا تلك الشركات.
اإلحتياطي النظامي
طبقا ً لنظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة أن تحول  %١٠من دخل السنة )بعد خصم الخسائر المدورة( إلى
اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا اإلحتياطي نصف رأس المال .إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
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ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -تتمة
إثبات اإليرادات
تثبت المبيعات عند تسليم البضائع للعمالء بالصافي بعد إستبعاد الخصم المسموح به.
المصاريف
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات الشركة.
تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة اإلنتاج وفقا ً
للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا .ويتم توزيع المصاريف ،إذا دعت الحاجة لذلك ،بين المصاريف العمومية واإلدارية
وتكلفة المبيعات على أساس مماثل.
األدوات المالية المشتقة
تستخدم المجموعة مشتقات األدوات المالية كعقود معادن آجلة يتم تسويتھا نقداً للحد من مخاطر التدفقات النقدية نتيج�ة
التغير في أسعار المعادن .يتم إثبات المشتقات المالية في القيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم إعادة تقييمھا الحقا ً بالقيم�ة
العادل��ة .ي��تم تس��جيل المش��تقات المالي��ة ض��من الموج��ودات المالي��ة إذا كان��ت قيمتھ��ا العادل��ة موجب��ة وض��من المطلوب��ات
المالية إذا كانت قيمتھا العادلة سالبة.
يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة خالل الفترة للمشتقات المالية غير المؤھلة لمحاس�بة
التحوط والجزء غير الفعال من عقد التحوط في قائمة الدخل الموحدة.
ألغراض محاسبة التحوط ،تص�نف عق�ود المع�ادن ا�جل�ة الت�ي ت�م تس�ويتھا نق�داً كتحوط�ات ت�دفقات نقدي�ة ،حي�� تق�وم
المجموعة بالتحوط للحد من التغير في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في أسعار المعادن والمصاحبة لعمليات
متوقع حدوثھا.
ف��ي بداي��ة عملي��ة التح��وط ،تق��وم المجموع��ة بتحدي��د وتوثي��ق عملي��ة التح��وط والت��ي ترغ��� المجموع��ة بتطبي��ق محاس��بة
التحوط عليھا وأھداف إدارة المخ�اطر واالس�تراتيجية الت�ي س�تقوم المجموع�ة م�ن خاللھ�ا ب�التحوط .أن عملي�ة التوثي�ق
تتضمن تحديد أداة التحوط والبند المتح�وط ل�ه وطبيع�ة المخ�اطر الت�ي ت�م التح�وط منھ�ا وآلي�ة تقي�يم المنش��ة لفعالي�ة اداة
التحوط بالحد من مخاطر التغير في التدفقات النقدية المتعلقة بالبن�د المتح�وط ل�ه .م�ن المتوق�ع أن ھ�ذ� التحوط�ات تق�وم
وبصورة فعالة بالحد من التغيرات في التدفقات النقدية وي�تم تقييمھ�ا بص�ورة مس�تمرة لتحدي�د م�د� فعاليتھ�ا عل�ى م�د�
الفترات المالية.
يتم المحاسبة عن التحوطات والتي تنطبق عليھا شروط استخدام محاسبة التحوط كما يلي:
يتم االعتراف بالجزء الفعال من الربح أو الخسارة م�ن أداة التح�وط ض�من بن�د حق�وق المس�اھمين ك�رب�اح غي�ر محقق�ة
عن تغطية مخاطر تدفقات نقدية ،ويتم االعتراف بالجزء غير الفعال مباشرة في قائمة الدخل الموحدة.
يتم تحويل المبالغ التي تم تسجيلھا ضمن بند حق�وق المس�اھمين إل�ى قائم�ة ال�دخل الموح�دة عن�دما ت�ؤثر عملي�ة التح�وط
على األرباح أو الخسائر ،كاالعتراف بعملية البيع المتوقعة .وفي حالة كون العنصر المتحوط له يمثل كلفة موج�ودات
أو مطلوبات غير مالية ي�تم تحوي�ل المب�الغ الت�ي اعت�رف بھ�ا ض�من بن�د حق�وق المس�اھمين كاحتي�اطي مخ�اطر ت�دفقات
نقدية إلى القيمة الدفترية األصلية للموجودات أو المطلوبات غير المالية.
١٠
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)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
-٣

ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -تتمة
األدوات المالية المشتقة – تتمة
إذا ل��م يع��د م��ن المحتم��ل ح��دوث العملي��ة المتوقع��ة أو ال يتوق��� أن تلت��زم الش��ركة بالعملي��ة ،ي��تم تحوي��ل المب��ال� الت��ي ت��م
االعتراف بھا مسبقا ً ضمن بند حقوق المساھمين كاحتياطي مخاطر تدفقات نقدية إلى قائمة الدخل الموح�دة .إذا ت�م بي��
أو انتھ��اء أداة التح��وط م��ن دون اس��تبدال أو تمدي��د فتراتھ��ا أو إذا ت��م إلغ��اء تحدي��دھا ك��أداة تح��وط ف���ن المب��ال� الت��ي ت��م
االعتراف بھا مسبقا ً تبقى ضمن بند حقوق المساھمين حتى حدوث العملية المتوقعة أو التزام الش�ركة ال�ذي ي���ر عل�ى
قائمة الدخل الموحدة.
تحويل العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة بال﷼ السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة والعملة التي يتم بھ�ا ع�رض الق�وائم
المالية .تقوم كل شركة تابعة ضمن المجموع�ة بتحدي�د عملتھ�ا الو�يفي�ة ،ونتيج�ة ل�ذلك ،ي�تم قي�ا� البن�ود المدرج�ة ف�ي
القوائم المالية لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة.
وعل�ى مس�توى الش�ركات التابع�ة يح��ول المع�امالت الت�ي ت�تم باألص�ل بالعمل��ة الو�يفي�ة بأس�عار التحوي�ل الس�ائدة وق��ت
حدوث المعامالت .ويعاد تحويل أرص�دة الموج�ودات والمطلوب�ات النقدي�ة المس�جلة ب�العمالت األجنبي�ة كم�ا ف�ي ت�اريخ
قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.
وعلى مستوى الق�وائم المالي�ة الموح�دة ،تت�رجم الق�وائم المالي�ة للش�ركات التابع�ة بالخ�ارج ال�ى العمل�ة الو�يفي�ة للش�ركة
)ال﷼ السعودي( بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموج�ودات والمطلوب�ات ،وعل�ى أس�ا�
متوسط أسعار التحويل للفترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف .تحول عناصر حقوق الملكية ،فيما عدا األرب�ا� المبق�اة،
بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر .تدرج التسويات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية ،كبن�د
مستقل ضمن حقوق المساھمين.
المعلومات القطاعية
القطاع ھو جزء أساس�ي م�ن المجموع�ة ،يق�وم بتق�ديم منتج�ات أو خ�دمات معين�ة )قط�اع أعم�ال( أو بتق�ديم منتج�ات أو
خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( ،وعاد ًة ما يكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة
عن القطاعات األخرى.

 - ٤األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

أرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق

٢٩٫٠٦٨٫٣٧٢
٢٨٣٫٨١٢

٣٩٫٢٤٢٫٥١٦
٤٥٩٫٣٩٣

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
يخصم :نقدية مقيدة *

٢٩٫٣٥٢٫١٨٤
)(٣٫٣٦٦٫٠٠٠

٣٩٫٧٠١٫٩٠٩
-

نقدية وشبه نقدية

٢٥٫٩٨٦٫١٨٤

٣٩٫٧٠١٫٩٠٩
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)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١

 - ٤األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق  -تتمة
*

خالل العام الحالي ،قام أحد الم�وردين برف�� دع�و� قض�ائية ض�د إح�د� الش�ركات التابع�ة بمبل�غ  ٣٫٣ملي�ون ﷼
سعودي وذلك لعدم سداد رصيد مستحق قائم خالل  .٢٠١٠وبناء على قرار المحكمة ،تم إعتبار مبلغ  ٣٫٣مليون
﷼ سعودي ) :٢٠١٠ال شيء( كنقدية مقيدة .ھ�ذا وق�د بل�غ الح�د األقص�ى �لت�زام المجموع�ة نتيج�ة ھ�ذه ال�دعو�
القضائية مبلغ  ٣٫٣مليون ﷼ سعودي تقريبا ً والتي تم تسجيلھا كإلتزامات كما في  ٣١ديسمبر .٢٠١١

 - ٥االستثمارات التجارية المقتناة ألغراض المتاجرة
تتكون ھذه االستثمارات من أسھم في أسواق األسھم العالمية ومثبتة بالقيمة العادلة بھا:
٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

في بداية السنة
صافي الحركة في )الخسائر( األرباح غير المحققة من إعادة التقييم

٨٫٥٩٤٫٧٩٠
)(١٫٠٠٤٫٥٨٦

٧٫٦٧٧٫٨٩٧
٩١٦٫٨٩٣

في نھاية السنة

٧٫٥٩٠٫٢٠٤

٨٫٥٩٤٫٧٩٠

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٣٦٩٫٢٤٧٫٧٣٧
)(٢٧٫٢٢٥٫٩١٠

٣٢١٫٠٣٧٫٣١٧
)(٢٠٫٨٢٧٫٧٠١

٣٤٢٫٠٢١٫٨٢٧

٣٠٠٫٢٠٩٫٦١٦

محتجزات مدينة
ناقصا :الجزء غير المتداول )إيضاح (١٤

٢٥٫٤٤٩٫٦٧٨
)(٢٠٫٦٥٢٫١٢٠

٢٤٫٥١٧٫٢١٩
)(١٤٫٠٢٠٫١١٠

محتجزات مدينة – الجزء المتداول

٤٫٧٩٧٫٥٥٨

١٠٫٤٩٧٫١٠٩

٣٤٦٫٨١٩٫٣٨٥

٣١٠٫٧٠٦٫٧٢٥

 - ٦المدينون

مدينون تجاريون
ناقصا ً :مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا

كم���ا ف���ي  ٣١ديس���مبر  ،٢٠١١يش���تمل رص���يد الم���دينين عل���ى مب���الغ ق���درھا  ٢٧٫٢٢٥٫٩١٠﷼ س���عودي ):٢٠١٠
 ٢٠٫٨٢٧٫٧٠١﷼ سعودي( قد إنخفضت في قيمتھا.
كانت حركة مخصص انخفاض المدينين التجاريين كاآلتي:

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

في بداية السنة
محمل للسنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة

٢٠٫٨٢٧٫٧٠١
٩٫٠٨٠٫٨٤٢
)(٢٫٦٨٢٫٦٣٣

٩٫٩١٦٫٦٠٣
١٠٫٩١١٫٠٩٨
-

في نھاية السنة

٢٧٫٢٢٥٫٩١٠

٢٠٫٨٢٧٫٧٠١

١٢
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)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١

 - ٧المصاريف المدفوعة مقدما ًوالموجودات األخرى

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٢١٫٥٨٨٫٧٠٧
١٠٫٧٨٧٫١٩٢
٤٫٥٣٢٫٤٤٨
٣٫٦٧١٫٠٠٦
٣٫٦٦٧٫١٠٣

٨٫٤٨٣٫٧٦٤
٦٫١٥١٫٢٧٣
٦٫٤٢٤٫١٨٨
٣٫٦٧١٫٠٠٦
١٫٠٢٦٫٠٦٠
٤٣٩٫١٧١
١٫٧٨٠٫١٤٤

٤٤٫٢٤٦٫٤٥٦

٢٧٫٩٧٥٫٦٠٦

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

بضاعة تامة الصنع
مواد خام ومواد تغليف
أعمال تحت التنفيذ
قطع غيار
بضاعة في الطريق

١٣١٫٦٧٩٫٤١٣
٩٣٫٢٢٦٫٤١٣
٧٧٫٠٤٤٫٣٨٩
١٦٫٧٦٠٫٠٥٣
٦٫٨٢٥٫٥٧٩

١٣١٫٥٥٥٫٠١٠
٩٣٫٢١٠٫٢٢٤
٦٤٫٠٢٤٫٤٣٣
١٧٫٠٣٨٫٠٤٤
٩٫٤٩٥٫٢٣٦

ناقصا ً :مخصص بضاعة بطيئة الحركة

٣٢٥٫٥٣٥٫٨٤٧
)(١٩٫٨٧٧٫٨٣٦

٣١٥٫٣٢٢٫٩٤٧
)(١٥٫٠١٩٫١١١

٣٠٥٫٦٥٨٫٠١١

٣٠٠٫٣٠٣٫٨٣٦

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

في بداية السنة
محمل للسنة

١٥٫٠١٩٫١١١
٤٫٨٥٨٫٧٢٥

١٠٫١٣٥٫٦٨٦
٤٫٨٨٣٫٤٢٥

في نھاية السنة

١٩٫٨٧٧٫٨٣٦

١٥٫٠١٩٫١١١

دفعات مقدمة للموردين
تأمينات نقدية )إيضاح (٢٣
مصاريف مدفوعة مقدما ً
تأمينات مدينة
أدوات مالية مشتقة
مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة )إيضاح (٩
مدينون آخرون

 - ٨المخزون

كانت حركة مخصص البضاعة بطيئة الحركة على النحو التالي:

١٣
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١

 - ٩المعامالت مع الجھات ذات العالقة
نورد فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجھات ذات العالقة خالل السنة-:
الجھة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

مبلغ المعاملــة
٢٠١٠
٢٠١١
﷼ سعودي
﷼ سعودي

جھات منتسبة

مبيعات
مشتريات

٧٨٨٫٨٠٧
٢٫٠١٣٫٨٦١

٢٫٣٢٧٫٥٦٠
٥٫٣١٥٫٧٠٧

المبالغ المستحقة من  /إلى الجھات ذات العالقة مبينة في اإليضاحين  ٧و  ،١٦على التوالي.
-١٠

االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع
يمثل ھذا البند إستثمارات في أوراق مالية متداولة ،وجميعھا مقيدة بالدينار األردني .كانت حركة االستثمارات كما يلي:
٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٦٫٨٥٤٫١١٤

٦٫٨٥٤٫١١٤

في بداية السنة
صافي الحركة خالل السنة

)(١٫٨٠٣٫٧٧٣
)(٥٩٠٫٢٩٨

)(٢٫٣٤٦٫٢٦٦
٥٤٢٫٤٩٣

في نھاية السنة *

)(٢٫٣٩٤٫٠٧١

)(١٫٨٠٣٫٧٧٣

صافي القيمة الدفترية

٤٫٤٦٠٫٠٤٣

٥٫٠٥٠٫٣٤١

التكلفة:

في بداية ونھاية السنة

الخسائر غير المحققة:

*

-١١

تمثل الخسائر غير المحققة من اإلستثمارت في األوراق المالية المتاحة للبيع المفصح عنھا في قائمة المركز
المالي الموحدة حصة المجموعة في الخسائر غير المحققة ناقصا ً حصة حقوق األقلية بمبلغ  ١٫١٠٨٫٩٣٤﷼
سعودي ) ٨٣٥٫٥٠٩ :٢٠١٠﷼ سعودي(.

االستثمار في الشركة الزميلة
يمثل االستثمار في الشركة الزميلة ) %٢٠ملكية مباشرة( من حقوق ملكية شركة جوبا لإلستثمار والتطوير – شركة
ذات مسئولية محدودة مسجلة بالمملكة األردنية الھاشمية.
كانت حركة االستثمار في الشركة الزميلة خالل العام على النحو التالي:

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

رصيد بداية السنة
محول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات *

٢١٫٢٧٣٫٠٠٠
)(١٠٫٦٦٠٫٠٠٠

٢١٫٢٧٣٫٠٠٠٠
-

رصيد نھاية السنة

١٠٫٦١٣٫٠٠٠

٢١٫٢٧٣٫٠٠٠٠

* خالل العام الحالي ،قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بمبادلة حصتھا في الشركة الزميلة مقابل طابقين في
مبنى جديد باألردن ،والتي سوف يتم إستخدامه من قبل الشركة ،وعليه تم تحويل المبلغ إلى ممتلكات وآالت
ومعدات )إيضاح .(١٢
١٤
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٣٩٫١٣٦٫٤٩٠

٣٩٫١٣٦٫٤٩٠

-

-

١٦٦٫٥٠٩٫٢٩١

١٦٨٫٨٠٢٫٧٦٠

٤٩٫٥٤٤٫٥٥٤

٣٩٫١٨٩٫٦٩٩
١٠٫٣٥٤٫٨٥٥
-

٢١٨٫٣٤٧٫٣١٤

٣٦٩٫٨٠٨٫٥٨٣

٣٤٦٫١٧٩٫٩٠٨

٢٢٦٫٤٤٩٫٦٣٧

١٩٢٫٣٧٩٫٧٢٥
٣٤٫٤٧٢٫٤٠١
)(٤٠٢٫٤٨٩

٥٧٢٫٦٢٩٫٥٤٥

٥٦٢٫١٨٨٫٣٠٨
١٢٫٥١٩٫٧٠٩
)(٢٫٠٧٨٫٤٧٢

اآلالت والمعدات
﷼ سعودي

٧٫٣٨٤٫٤٣٢

٧٫٠١٤٫٠٥٧

١٦٫٣٥٧٫٦٠٢

١٤٫٢٢٤٫٧٧٦
٢٫١٣٩٫٨٠٨
)(٦٫٩٨٢

٢٣٫٣٧١٫٦٥٩

٢١٫٦٠٩٫٢٠٨
١٫٧٦٩٫٤٣٣
)(٦٫٩٨٢

األثاث والتركيبات
والمعدات المكتبية
﷼ سعودي

٦٫١٧٧٫٠٩١

٤٫٠٩٢٫٢٥٤

١٢٫٧٤٤٫٣٨٧

١٠٫٨٨٣٫٢٨٨
٢٫١٦٤٫٢٤٣
)(٣٠٣٫١٤٤

١٦٫٨٣٦٫٦٤١

١٧٫٠٦٠٫٣٧٩
١٢٢٫٧١٢
)(٣٤٦٫٤٥٠

السيارات
﷼ سعودي

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
السيارات

١٨٫٦٦٩٫٩١٢

٦٠٧٫٦٨٥٫٧٩٩

٢٥٦٫٦٧٧٫٤٨٨

٢١٤٫٧٨٧٫٩٩٤
٤٢٫٧٤٤٫٩٦٣
)(٨٥٥٫٤٦٩

٨٦٤٫٣٦٣٫٢٨٧

٣٧٫٩٤٧٫٩٩٥

٣٠٥٫٠٩٦٫١٨٠

٢٥٦٫٦٧٧٫٤٨٨
٤٩٫١٣١٫٣٠٧
)(٧١٢٫٦١٥

٩٠٨٫٢٦٩٫٦٤٤

٨٦٤٫٣٦٣٫٢٨٧
٣٥٫٧١٥٫٢٩٦
١٠٫٦٦٠٫٠٠٠
)(٢٫٤٦٨٫٩٣٩

٧٩٣٫٩٩٣٫٢٦٧
٧١٫٢٣٥٫٤٢٢
)(٨٦٥٫٤٠٢

٦٠٣٫١٧٣٫٤٦٤

-

-

٣٧٫٩٤٧٫٩٩٥

١٨٫٦٦٩٫٩١٢
١٩٫٣١٥٫١١٨
)(٣٧٫٠٣٥

أعمال رأسمالية
تحت التنفيذ
﷼ سعودي

اإلجمــالي
٢٠١١
﷼ سعودي

اإلجمــالي
٢٠١٠
﷼ سعودي

 ٤إلى  ١٠سنوات
سنوات
١٠-٤

١٥

) * ( المب��اني تتض��من مص��نع بص��افي قيم��ة دفتري��ة  ٣٤ملي��ون ﷼ س��عودي ) ٣٦٫٨ :٠٢٠١٠ملي��ون ﷼ س��عودي( مق��ام عل��ى أرض مس��ت�جرة م��ن حكوم�ة المملك��ة العربي��ة
السعودية بإيجار رمزي .تنتھي فترة اإليجار في  ٧ربيع األول ١٤٣٩ھـ )الموافق  ٢٥نوفمبر  (٢٠١٧ويتم تجديد ھذا العقد بناء على رغبة الشركة.
إن الممتلكات والمعدات ،ما عدا األراضي وبصافي قيمة دفترية  ١١٧مليون ﷼ سعودي ) ١٢٤ :٠٢٠١٠مليون ﷼ سعودي( مرھونة لدى صندوق التنمية لصناعية
السعودي ضمانا ً للقروض )إيضاح .(١٥

في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠

صافي القيمة الدفترية:
في  ٣١ديسمبر ٢٠١١

في نھاية السنة

اإلستھالك:
في بداية السنة
المحمل للسنة
لإلستبعادات

في نھاية السنة

٣٩٫١٣٦٫٤٩٠

٣٩٫١٣٦٫٤٩٠
-

٢٠٥٫٦٩٨٫٩٩٠
١٫٩٨٨٫٣٢٤
١٠٫٦٦٠٫٠٠٠
-

المباني ) * (
﷼ سعودي

سنة
٢٥-١٠
 ٤إلى  ١٥سنة
األراضي
﷼ سعودي

المباني
اآلالت والمعدات

التكلفة:
في بداية السنة
لإلضافات
للتحويالت )إيضاح (١١
لإلستبعادات

-١٢

الممتلكات واآلالت والمعدات
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب اإلستھالك ھي كما يلي -:

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(
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)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
-١٢

الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة
حمل قسط االستھالك خالل السنة على النحو التالي:

تكلفة المبيعات
المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح (٢١

-١٣

الموجودات غير الملموسة

شھرة )أ(
موجودات غير ملموسة أخرى )ب(

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٤٧٫٥٠٧٫٥٢٥
١٫٦٢٣٫٧٨٢

٤٠٫٩١٣٫٧٩٢
١٫٨٣١٫١٧١

٤٩٫١٣١٫٣٠٧

٤٢٫٧٤٤٫٩٦٣

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٣٫٦٨٤٫٠٦٤

٧٠٫٥٦٥٫٣١٣
٤٫١٤٨٫٦٢٣

٣٫٦٨٤٫٠٦٤

٧٤٫٧١٣٫٩٣٦

) أ ( تمثل الشھرة الزيادة المدفوعة من قبل المجموعة عن صافي القيم�ة العادل�ة لموج�ودات الش�ركات التابع�ة القابل�ة
للتميي��ز والمطلوب��ات وااللتزام��ات المحتمل��ة .مع���م رص��يد الش��ھرة المب��ين أع��ال� ناتج��ة ع��ن ش��راء المجموع��ة
لشركات تابعة تعمل بنفس النشاط.
فيما يلي حركة الشھرة خالل السنة:

في بداية السنة
خسارة إنخفاض في القيمة

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٧٠٫٥٦٥٫٣١٣
)(٧٠٫٥٦٥٫٣١٣

١٤٧٫٥٦٥٫٣١٣
)(٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠

-

٧٠٫٥٦٥٫٣١٣

في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١١قامت اإلدارة بإجراء تقي�يم للقيم�ة المس�تردة للش�ھرة لتحدي�د قيم�ة اإلنخف�اض ف�ي القيم�ة
المتعلقة باالستثمارات في شركاتھا التابعة .ونتيجة لذلك التقييم ،سجلت اإلدارة خسارة إنخفاض في القيمة ق�در�ا
 ٧٠ملي�ون ﷼ س�عودي ف��ي قائم�ة ال��دخل الموح�دة للس��نة المنتھي�ة ف��ي  ٣١ديس�مبر  ٧٧ :٢٠١٠) ٢٠١١ملي��ون
﷼ سعودي(.
)ب( تتكون الموجودات الغير ملموسة األخرى بشكل رئيسي من رسوم ترخيص وأتعاب إدارية متعلقة بالقروض.
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)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
-١٤

الموجودات طويلة األجل األخرى

محتجزات مدينة – غير متداولة )إيضاح (٦
دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
ضريبة دخل مؤجلة

 -١٥بنوك دائنة وقروض ألجل

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٢٠٫٦٥٢٫١٢٠
٥٫٥٠٣٫٨٠٠
٥٤٦٫٠١٩

١٤٫٠٢٠٫١١٠
٦٫٧١٥٫٢٤٤
٥٤٦٫٠١٦

٢٦٫٧٠١٫٩٣٩

٢١٫٢٨١٫٣٧٠

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

متداولة ) أ (:
قروض مرابحة

٤٥٤٫٠٢٣٫٤٦٨

٤٠٤٫١٩١٫٢٩١

قروض قصيرة األجل وسحب على المكشوف

١٨٤٫٨٥٩٫٣٠٢

٢٣٨٫٣٠٥٫٥٥٣

القسط المتداول من القروض طويلة األجل

٦٣٨٫٨٨٢٫٧٧٠
٢٦٫٩٣٩٫٦٥٨

٦٤٢٫٤٩٦٫٨٤٤
٥٥٫٤٠٤٫٠٩٢

٦٦٥٫٨٢٢٫٤٢٨

٦٩٧٫٩٠٠٫٩٣٦

غير متداولة )ب(:
قروض ألجل

٢٣٠٫١٠١٫٤٣٩

١١١٫٢٩٧٫٨٣٨

٨٩٥٫٩٢٣٫٨٦٧

٨٠٩٫١٩٨٫٧٧٤

أ ( أبرمت الشركة اتفاقيات تمويل مشتريات )مرابحات( مع بنوك تجارية محلية مختلفة والت�ي تق�وم بش�راء س�لع نياب�ة
عن الشركة ثم يعاد بيعھا للشركة بموجب حدود ائتمانية مقدمة حدھا األقصى فترة  ١٢شھر من تاريخ الشراء م�ن
قبل الشركة .المرابحات قصيرة األجل مضمونة بالكامل بسندات ألمر موقعة ،وبرھن أسھم شركة الشرق األوس�ط
للكابالت المتخصصة – األردن وبرھن ودائع ألجل بقيمة  ٤٫٨مليون ﷼ سعودي.
تتض��من اتفاقي��ات المرابح��ة تعھ��دات بض��رورة المحاف���ة عل��ى مس��تو� مع��ين لمؤش��رات الرف��ع الم��الي واألس��تفادة
المالية ونسبة إجمالي الدين إلى حقوق الملكي�ة والح�د األدن�ى لص�افي الموج�ودات الملموس�ة والح�د األقص�ى لل�ذمم
المدينة من األطراف ذات العالقة .وبموجب ھ�ذه االتقاي�ة يح�ق للبن�ك أن يطال�ب الش�ركة بس�داد الق�رض ف�ي ح�ال
عدم التقيد بأحد الشروط المالية ،كما في  ٣١ديسمبر  .٢٠١١لم تلتزم الشركة ببعض من ھذه التعھدات.
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)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
 -١٥بنوك دائنة وقروض ألجل  -تتمة

لدى المجموعة تسھيالت بنكية غير مستغلة بمبلغ  ١٣٤مليون ﷼ سعودي ) ٣٨٧ :٢٠١٠ملي�ون ﷼ س�عودي(
من بنوك تجارية محلية على شكل قروض مرابحات وسحب على المكشوف وتسھيالت بنكية أخرى .تخضع ھذه
التسھيالت لھامش عموالت مختلفة وفقا ً لألسعار السائدة من وقت آلخر.
أن القروض قصيرة األجل للشركة التابعة مض�مونة بض�مان الش�ركة التابع�ة وت�م الحص�ول عل�ى ھ�ذه التس�ھيالت
االتئمانية لتمويل أعمالھا.
لدى المجموعة تسھيالت بنكية غي�ر مس�تغلة بمبل�غ  ٦٥ملي�ون ﷼ س�عودي ) ٤٨٩ :٢٠١٠ملي�ون ﷼ س�عودي(
من بنوك تجارية محلية في األردن واإلمارات العربية المتحدة وذلك عل�ى ش�كل ق�روض وس�حب عل�ى المكش�وف
وخطوط ائتمانية أخ�رى .أن العم�والت عل�ى ھ�ذه التس�ھيالت تس�تحق بمع�دالت مختلف�ة وفق�ا ً لألس�عار الس�ائدة م�ن
وقت آلخر.
ب ( تم الحص�ول عل�ى ق�روض طويل�ة األج�ل لتموي�ل ش�را� ممتلك�ات وآالت ومع�دات .ت�م ع�رض األقس�اط المس�تحقة
لفترة اإلثنى عشر شھراً التالية كمطلوبات متداولة.
خالل  ٢٠١١قامت إحدى الشركات التابعة بإعادة جدول�ة ج��� م�ن الق�روض قص�يرة األج�ل البالغ�ة  ١٩٩ملي�ون
﷼ سعودي إلى قروض طويلة األجل .أن القروض ألجل للشركة التابعة مرھونة بضمان ش�ركتھا .بل�غ الرص�يد
القائم للقروض طويلة األجل كما في  ٣١ديس�مبر  ٢٠١١مبل�غ  ١٨٠٫٥ملي�ون ﷼ س�عودي ) ٧٣ :٢٠١٠ملي�ون
﷼ سعودي(.
باإلض�افة إل�ى ذل�ك ،حص�لت الش�ركة عل�ى ق�روض متع�ددة م�ن ص�ندوق التنمي�ة الص�ناعي الس�عودي ،ومض�مون
برھن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة .يتم سداده على أقساط نصف س�نوية ،وس�وف يس�تحق آخ�ر قس�ط ف�ي ١٥
ربيع الثاني ١٤٣٧ھـ )الموافق  ١٩يناير  ،(٢٠١٦تتطلب اتفاقيات القروض ألجل المحاف��ة عل�ى مس�توى مع�ين
لبعض النسب المالية و سقفا محدد من المصاريف الرأسمالية .بموج�ب ش�روط اتفاقي�ات الق�روض يح�ق للمق�رض
أن يطلب من الشركة السداد في الحال في حال عدم التقيد بالشروط المالية.
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)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
-١٦

المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى

مصاريف مستحقة الدفع
زكاة وضريبة دخل مستحقة )إيضاح (١٧
أدوات مالية مشتقة
دفعات مقدمة من عمالء
مخصص ضمان العميل
مزايا موظفين مستحقة
مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة )إيضاح (٩
مطلوبات أخرى

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

١٣٫١١٨٫٢٤٧
٩٫٠١٠٫٣١٨
٨٫٤٤٥٫٨٥٤
٧٫٩٨٢٫٥٩٦
٤٫٦٣٤٫٣٤٠
٣٫٩٣٤٫٣٤٥
٧٤٦٫٨٧٢
١٢٫٥٧١٫٢٤٩

١٦٫٩٧٢٫٧٣٣
١٨٫٣٢١٫٣٥٣
٩٫٥٧٨٫٩٥٩
١٤٫١٥٩٫٩٦٦
٤٫٦٣٤٫٣٤٠
٥٫٨٦٤٫٤٤٠
٧٫٢٦٩٫١٨٩

٦٠٫٤٤٣٫٨٢١

٧٦٫٨٠٠٫٩٨٠

 -١٧الزكاة وضريبة الدخل
يتم تكوين وتحميل مخصص للزكاة على قائمة الدخل الموحدة .يتم تع�ديل الفروق�ات الناتج�ة م�ن إحتس�اب الزك�اة النھائي�ة،
إن وجدت ،في نھاية السنة.
المحملة للسنة
٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

)إسترداد( مخصص السنة الحالية
مخصص ضريبة الدخل األجنبية

)(٣٫٨٩٧٫٢١٣
-

٧٫٢٠٠٫٠٠٠
١٫٧٠٢٫٩٣٥

المحمل للسنة

)(٣٫٨٩٧٫٢١٣

٨٫٩٠٢٫٩٣٥

كانت حركة مخصص الزكاة وضريبة الدخل خالل السنة المنتھية كما يلي-:
٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

في بداية السنة
مجنب خالل السنة
عكس قيد خالل السنة ) أ (
مدفوع خالل السنة

١٨٫٣٢١٫٣٥٣
٧٫٠٢٠٫٠٠٠
)(١٠٫٩١٧٫٢١٣
)(٥٫٤١٣٫٨٢٢

١٥٫٤٢٦٫٥٢٥
٧٫٢٠٠٫٠٠٠
)(٤٫٣٠٥٫١٧٢

في نھاية السنة

٩٫٠١٠٫٣١٨

١٨٫٣٢١٫٣٥٣
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
 -١٧الزكاة وضريبة الدخل  -تتمة

أ ( خالل عام  ،٢٠٠٨إستلمت الشركة الربوط الزكوية النھائية من مصلحة الزكاة وال�دخل ع�ن الس�نوات المنتھي�ة ف�ي
 ٣١ديسمبر  ٢٠٠٦و  .٢٠٠٧والت�ي أ�ھ�رت فروق�اًت زكوي�ة إض�افية بمبل�غ  ١٣٫٤ملي�ون ﷼ س�عودي .وقام�ت
الشركة بتق�ديم اعت�را� عل�ى ھ�ذ� الرب�وط ل�دى لجن�ة االعت�را� االبتدائي�ة .كم�ا قام�ت بتك�وين مخصص�ات لتل��
االلتزامات اإلضافية.
خ��الل الس��نة المنتھي �ة ف��ي  ٣١ديس��مبر  ،٢٠١١إس��تلمت الش��ركة رب��وط زكوي��ة نھائي��ة معدل��ة م��ن مص��لحة الزك��اة
وال��دخل ع��ن ع��امي  ٢٠٠٦و  ،٢٠٠٧والت��ي أ�ھ��رت وج��ود إلتزام��ات زكوي��ة إض��افية بمبل��غ  ٢٫٥ملي��ون ﷼
سعودي بدالً من  ١٣٫٤مليون ﷼ سعودي .وعليه ،قامت الشركة بعكس الزيادة في مخصص الزكاة بمبلغ ١٠٫٩
مليون ﷼ سعودي.
قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية حتى السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٠واستلمت الربوط الزكوية النھائي�ة م�ن
مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھية ف�ي  ٣١ديس�مبر  .٢٠٠٧ال ت�زال الرب�وط الزكوي�ة للس�نوات  ٢٠٠٨و
 ٢٠٠٩و  ٢٠١٠قيد المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل.
 -١٨رأس المال
يتكون رأس مال الشركة من  ٤٠مليون سھم كما في  ٣١ديس�مبر  ٣١) ٢٠١١ديس�مبر  ٤٠ :٢٠١٠ملي�ون س�ھم( ،قيم�ة
كل سھم  ١٠﷼ سعودي.
 -١٩األدوات المالية المشتقة
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة كعقود السلع )المعادن( اآلجلة التي يتم تس�ويتھا نق�دا للح�د م�ن مخ�اطر التغي�ر
في أسعار المعادن ،والتي يتم تصنيفھا كتحوطات تدفقات نقدي�ة .تق�وم المجموع�ة ب�التحوط للح�د م�ن التغي�ر ف�ي الت�دفقات
النقدية المتعلقة بمخاطر التغير فى أسعار المعادن والمتعلقة بالمعامالت المتوقعة حدوثھا .
بلغ��ت القيم��ة العادل��ة اإليجابي��ة لعق��ود الس��لع اآلجل��ة الت��ى ي��تم تس��ويتھا نق��داً بمبل��غ ال ش��ي� كم��ا ف��ي  ٣١ديس��مبر ٢٠١١
) ١٫٠٢٦٫٠٦٠ :٢٠١٠﷼ سعودي( وتم اإلفصاح عنھا كمصروفات مدفوعة مقدما ً وموجودات أخرى.
بلغ��ت القيم��ة العادل��ة الس��لبية لعق��ود الس��لع اآلجل��ة الت��ى ي��تم تس��ويتھا نق��داً بمبل��غ  ٨٫٤٤٥٫٨٥٤﷼ س��عودي كم��ا ف��ي ٣١
ديس���مبر  ٣١) ٢٠١١ديس���مبر  :٢٠١٠قيم���ة عادل���ة س���لبية بمبل���غ  ٩٫٥٧٨٫٩٥٩﷼ س���عودي( وت���م اإلفص���اح عنھ���ا
كمصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى.
بلغ��ت الخس��ائر �ي��ر المحقق��ة المتعلق��ة بتغطي��ة مخ��اطر الت��دفقات النقدي��ة ،الت��ي ت��م تقويمھ��ا عل��ى أنھ��ا ذات فعالي��ة مبل��غ
 ٨٫٣٢٩٫٢٧٠﷼ س��عودي ) :٢٠١٠خس��ائر �ي��ر محقق��ة  ٤٫١١٥٫٩٢٥﷼ س��عودي( ،وت��م إدراج ھ��ذا المبل��غ ض��من
حقوق الساھمين.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
-٢٠

مصاريف البيع التوزيع

رواتب وما في حكمھا
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
دعاية وترويج
شحن
سفر
إيجار
أخرى

-٢١

المصاريف العمومية واإلدارية

رواتب وما في حكمھا
أتعاب إستشارية ومھنية
سفر
إستھالك )إيضاح (١٢
خدمات
إصالح وصيانة
أخرى

-٢٢

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

١٢٫١١١٫٩٧٤
٩٫٠٨٠٫٨٤٢
٩٫١٣٨٫٩١٨
٥٫١٥٢٫٣٧٣
٦٦٤٫٦٠٨
٥٩٥٫٠٧٣
٦٫٣٧٦٫٩٠٠

١١٫٧٤٩٫٦٦١
١٠٫٩١١٫٠٩٨
١١٫٤٤٣٫٣٢٥
٧٫٤٦٤٫٢٥٧
١٫٠٢٣٫٦٢٥
٦٣٣٫٠٥١
٣٫٣٣٧٫٩٥٤

٤٣٫١٢٠٫٦٨٨

٤٦٫٥٦٢٫٩٧١

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٠١٠
﷼ سعودي

٢٤٫٧٣٠٫٦٢٢
٤٫٨٢٣٫٤٣٠
٢٫٠٠٦٫٢٨٩
١٫٦٢٣٫٧٨٢
١٫٢٧٣٫٦٢١
١٫٠٥٢٫٣٤٢
٣٫٨٢٢٫٣٣٤

١٧٫٣٦٠٫٧٤٦
٢٫٤٠٧٫١٧٥
١٫٦٣٨٫٥٤٧
١٫٨٣١٫١٧١
٦٠١٫٩٤٧
٦٧٠٫٨٠٦
٣٫٢٣٠٫٧٨٦

٣٩٫٣٣٢٫٤٢٠

٢٧٫٧٤١٫١٧٨

)خسارة( ربح السھم
تم احتساب )خسارة( ربح السھم المتعلق )بالخسارة( الدخل من العمليات الرئيسية وصافي خس�ارة الس�نة وذل�ك بتقس�يم
)الخسارة( الدخل من العمليات الرئيسية وصافي خسارة السنة ،عل�� الت�والي ،عل�� ع�دد ا�س�ھم المص�درة والب�ال� ٤٠
مليون سھم والقائمة كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١١و .٢٠١٠

 -٢٣االلتزامات المحتملة
يوجد لدى المجموعة إرتبا��ات رأس�مالية كم�ا ف�ي  ٣١ديس�مبر  ٢٠١١بمبل��  ٤١ملي�ون ﷼ س�عودي )٢٢٫٤ :٢٠١٠
مليون ﷼ سعودي(.
ً
نيابة عنھا ،ضمانات بنكية بملب�� إجم���الي ��در�
في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١١أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة،
 ١٣٩مليون ﷼ سعودي ) ١٤٧ :٢٠١٠مليون ﷼ سعودي( وذلك خالل دورة أعمالھا العادية.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١

 -٢٤اإليجارات التشغيلية
ل��د� المجموع��ة ع��دة عق��ود ايج��ارات تش��غيلية قابل��ة للتجدي��د لس��كن الم��و�فين ،والمكات��ب ،والمع��ار� والمس��تودعات
ولفترات مختلفة تتراوح ما ب�ين س�نة وعش�رة س�نوات .بلغ�ت مص�اري� اإليج�ار المتكب�دة خ�الل الس�نة المنتھي�ة ف�ي ٣١
ديسمبر  ٢٠١١بموجب العقود مبلغ  ٢٫٤مليون ﷼ سعودي ) ١٫٩ :٢٠١٠مليون ﷼ سعودي(.
 -٢٥المعلومات القطاعية
تعمل المجموعة من خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر بمثابة القطاعات التشغيلية ،فيما يلي قطاعات المجموعة:
المملكة العربية السعودية:

تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(-
السعودية.

المملكة األردنية الھاشمية :تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركتي شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة –
األردن وشركة مسك للكابالت متوسطة وعالية الجھد )المعروفة مسبقا ً بشركة مسك
فوجيكورا للكابالت(.
اإلمارات العربية المتحدة:

تتمثل باألعمال التي يقوم بھا مصنع الشارقة للكابالت ومسك – رأس الخيمة )شركة
ذات مسئولية محدودة(.

إن إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١١و  ،٢٠١٠وإجمالي اإليرادات وصافي الخسارة للسنة
المنتھية في ذلك التاريخ ،قطاعياً ،كما يلي-:

 ٣١ديسمبر ٢٠١١

المملكة العربية
السعودية
﷼ سعودي

القطــــــاع
اإلمارات العربية
المملكة األردنية
المتحدة
الھاشمية
﷼ سعودي
﷼ سعودي

المبيعات

٦٣١٫٠٠٣٫٩١٥

٤٨٣٫٧٧٧٫٨٩٧

٢١٣٫٥١٣٫١٦٠

إجمالي الربح

٨٣٫٤٨٠٫٧٧٤

٤٫٥٧٣٫٨٧٥

٧٫٥٦٧٫٨٨٠

)(١٨٨٫٩٠٩٫٤٠٦
-

١٫١٣٩٫٣٨٥٫٥٦٦
٩٥٫٦٢٢٫٥٢٩

صافي الخسارة

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٢

)(٩٦٫٨٨٦٫١٢٩

)(٧٫٨٨٤٫٩٩١

١٠٤٫٧٧١٫١١٨

إجمالي الموجودات

٩١٧٫٧٥٣٫٠٩٧

٥٧٥٫٨٩٦٫١١٢

٢٧٠٫٩٢٧٫٨٩٩

)(٣٨٢٫٢٧٨٫٣٥٨

١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠

إجمالي المطلوبات

٦٧٥٫٢٤٦٫١٤٠

٤١٣٫٩٥٩٫٠١٢

٩٦٫٠٢٦٫٤٣٩

)(٨١٫٨٤٦٫٥٧٨

١٫١٠٣٫٣٨٥٫٠١٣

 ٣١ديسمبر ٢٠١٠
المبيعات

المملكة العربية
السعودية
﷼ سعودي
٥٨٤٫٢٩٧٫٤٨٨

القطــــــاع
اإلمارات العربية
المملكة األردنية
المتحدة
الھاشمية
﷼ سعودي
﷼ سعودي
٥٠٢٫٥٥٤٫٥٥٨

٤٩٫٢١٤٫١٧١

التسويات
﷼ سعودي
)(١٠٦٫٨١٦٫٢٥٠

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

اإلجمالي
﷼ سعودي
١٫٠٢٩٫٢٤٩٫٩٦٧

إجمالي الربح

٩٧٫٩٠١٫٢٩٠

٥٫١٥٧٫٠٨٢

١١٫٨٠١٫٨٣٣

صافي الخسارة

)(٩٤٫٩٤٨٫٣٦٥

)(٨٦٫٧٣٢٫٠٩٢

)(٨٫٣٩٢٫٥٩٧

٩٥٫١٢٤٫٦٨٩

إجمالي الموجودات

٩٦٠٫٤٣٨٫٦٢٦

٦٩٠٫١٩٧٫٤٤٢

٢٠٥٫٤٦٠٫٥٥٥

)(٤٣٨٫٨٠٩٫٣١١

١٫٤١٧٫٢٨٧٫٣١٢

إجمالي المطلوبات

٥٩٣٫٢٦٥٫٣٠٧

٤٦٣٫٣١٢٫٨٥٦

٤٣٫٦٥٢٫٨١٢

)(١١٩٫٤٢٢٫٥٧١

٩٨٠٫٨٠٨٫٤٠٤
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التسويات
﷼ سعودي

اإلجمالي
﷼ سعودي

-

١١٤٫٨٦٠٫٢٠٥
)(٩٤٫٩٤٨٫٣٦٥

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١١
-٢٦

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك
وبشروط تعامل عادل .تتكون الموجودات المالية بالشركة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والمدينون
واالستثمارات في األوراق المالية ،بينما تتكون المطلوبات المالية من الحسابات المكشوفة لدى البنوك والقروض
قصيرة األجل والدائنون والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفترية.

-٢٧

إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت
السائدة في السوق .تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعموالت بما
في ذلك الودائع البنكية ،القروض قصيرة األجل ،قروض المرابحة والقروض ألجل.

مخاطر اإلئتمان

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع سقف إئتمان لكل عميل ،ومراقبة
الذمم المدينة القائمة .وبتاريخ قائمة المركز المالي ،لم تحدد اإلدارة أية تركيزات ھامة في مخاطر اإلئتمان.

مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.
تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادية .تستخدم المجموعة عمالت أجنبية
وخاصة الدوالر األمريكي ،الدرھم اإلماراتي واليورو .ال تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت ھامة ألن سعر
صرف ال﷼ السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي وألن األرصدة بالعمالت األخرى ال تمثل مخاطر عمالت
ھامة.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات
المالية .تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم
المجموعة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسھيالت البنكية  .وباإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة
بإدارة العجز فى رأس المال العامل من خالل تجديد القروض البنكية الحالية وإعادة جدولتھا.

 -٢٨أرقام المقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع العرض للسنة الحالية.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(
)شركة مساھمة سعودية(
القوائم المالية الموحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(
)شركة مساھمة سعودية(
القوائم المالية الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٢
الفھرس

صفحة

تقرير مراجعي الحسابات

١

قائمة المركز المالي الموحدة

٢

قائمة الدخل الموحدة

٣

قائمة التدفقات النقدية الموحدة

٤

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة

٥

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة

٢٣-٦
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
قائمة المركز المالي الموحدة
كما في  ٣١ديسمبر ٢٠١٢

إيضاح

الموجودات
الموجودات المتداولة
أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة
مدينون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
مخزون

٤
٥
٦
٧
٨

إجمالي الموجودات المتداولة
الموجودات غير المتداولة
استثمارات متاحة للبيع
استثمار في شركة زميلة
ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات غير ملموسة
موجودات طويلة األجل أخرى

١٠
١١
١٢
١٣
١٤

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

٦٣٫٨٤٣٫١٣٦
٦٫٣٠٦٫٥٦٩
٣٤٣٫٧٥٩٫١٤٤
٢٤٫٥٢٦٫٧٢٩
٢٦٧٫٤٦٣٫٠٤٦

٢٩٫٣٥٢٫١٨٤
٧٫٥٩٠٫٢٠٤
٣٤٦٫٨١٩٫٣٨٥
٤٤٫٢٤٦٫٤٥٦
٣٠٥٫٦٥٨٫٠١١

٧٠٥٫٨٩٨٫٦٢٤

٧٣٣٫٦٦٦٫٢٤٠

٣٫٧٠٥٫٧٧١
١٠٫٦١٣٫٠٠٠
٥٩٤٫١١٧٫٩٢٦
٢٫٥٢١٫٨٩٢
٣٧٫٣٩٤٫٠٨٥

٤٫٤٦٠٫٠٤٣
١٠٫٦١٣٫٠٠٠
٦٠٣٫١٧٣٫٤٦٤
٣٫٦٨٤٫٠٦٤
٢٦٫٧٠١٫٩٣٩

إجمالي الموجودات غير المتداولة

٦٤٨٫٣٥٢٫٦٧٤

٦٤٨٫٦٣٢٫٥١٠

إجمالي الموجودات

١٫٣٥٤٫٢٥١٫٢٩٨

١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠

المطلوبات وحقوق الملكية
المطلوبات
المطلوبات المتداولة
بنوك دائنة وقروض ألجل
دائنون وأوراق دفع
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى

٤١١٫٦١٩٫٥٨٨
١٠٨٫٨٧٨٫٠٨٦
٦٩٫٨٩٧٫٠٨٥

٦٦٥٫٨٢٢٫٤٢٨
١٢٨٫٤٩٤٫٤٣٦
٦٠٫٤٤٣٫٨٢١

٥٩٠٫٣٩٤٫٧٥٩

٨٥٤٫٧٦٠٫٦٨٥

٤٥٠٫٤٧٩٫١٦٩
١٧٫٨٧٦٫٩١٥

٢٣٠٫١٠١٫٤٣٩
١٨٫٥٢٢٫٨٨٩

١٥
١٦

إجمالي المطلوبات المتداولة
المطلوبات غير المتداولة
قروض ألجل
مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

١٥

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

٤٦٨٫٣٥٦٫٠٨٤

٢٤٨٫٦٢٤٫٣٢٨

إجمالي المطلوبات

١٫٠٥٨٫٧٥٠٫٨٤٣

١٫١٠٣٫٣٨٥٫٠١٣

حقوق الملكية
حقوق المساھمين
رأس المال
احتياطي نظامي
خسائر متراكمة
خسائر غير محققة عن إعادة تقويم استثمارات متاحة للبيع
صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة
إجمالي حقوق المساھمين

٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٨٫٩٨٥٫١٨٠
) (١٤٥٫٧٦٣٫٢٢٢
) (١٫٦٨٠٫٨٢٣
٢٨١٫٥٤١٫١٣٥

٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠
٢٨٫٩٨٥٫١٨٠
) (١٧٦٫٨٦٣٫٨١٦
) (١٫٢٨٥٫١٣٧
) (٨٫٣٢٩٫٢٧٠
٢٤٢٫٥٠٦٫٩٥٧

حقوق األقلية

١٣٫٩٥٩٫٣٢٠

٣٦٫٤٠٦٫٧٨٠

إجمالي حقوق الملكية

٢٩٥٫٥٠٠٫٤٥٥

٢٧٨٫٩١٣٫٧٣٧

إجمالي المطلوبات وحقوق الملكية

١٫٣٥٤٫٢٥١٫٢٩٨

١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠

١٨

١٠
١٩

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٨جزءاً من ھذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١٢
﷼ ســعودي

٢٠١١
﷼ ســعودي

٩٩٠٫٥٨٠٫٩٧٨

١٫١٣٩٫٣٨٥٫٥٦٦

تكلفة المبيعات

) (٨٢٩٫٤٢١٫٤٥٦

) (١٫٠٤٣٫٧٦٣٫٠٣٧

إجمالي الربح

١٦١٫١٥٩٫٥٢٢

إيضاح
المبيعات

المصاريف
بيع وتوزيع
عمومية وإدارية
تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة
إطفاء

٩٥٫٦٢٢٫٥٢٩

) (٣٦٫٨١٨٫٩٢١
) (٤٣٫٧٢١٫٦٢١
) (٢٥٫٤٨١٫٢٢٨
) (١٫٦٠٠٫٠٨٣

) (٤٣٫١٢٠٫٦٨٨
) (٣٩٫٣٣٢٫٤٢٠
) (٣١٫٦٠٦٫٢٦١
) (١٫٩٩٤٫٥٥٩

) (١٠٧٫٦٢١٫٨٥٣

) (١١٦٫٠٥٣٫٩٢٨

٥٣٫٥٣٧٫٦٦٩

) (٢٠٫٤٣١٫٣٩٩

) (١٫٢٨٣٫٦٣٥
) (٤٫٩٦٢٫٤٤٠
) (٤١٫٣٤٧٫٦٨١
١٦٦٫٠٢٣

) (٧٠٫٥٦٥٫٣١٣
) (١٫٠٠٤٫٥٨٦
) (٣٠٫٥٠٨٫٤٣٤
) (٣٨٫٧٢٧٫٥٢٣
٤٤٥٫٦٠٤

الدخل )الخسارة( قبل حقوق األقلية والزكاة وضريبة الدخل

٦٫١٠٩٫٩٣٦

) (١٦٠٫٧٩١٫٦٥١

حقوق األقلية

٢٣٫٥٣٦٫٦٧٧

٣٦٫٧٥٨٫٢٩٤

٢٩٫٦٤٦٫٦١٣
١٫٤٥٣٫٩٨١

) (١٢٤٫٠٣٣٫٣٥٧
٣٫٨٩٧٫٢١٣

٣١٫١٠٠٫٥٩٤

) (١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

٢٠
٢١
١٣

إجمالي المصاريف
الدخل )الخسارة( من العمليات الرئيسية
١٣
٥
١٩
١٥

إنخفاض في قيمة الشھرة
خسائر غير محققة من استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة
خسارة عن أدوات مالية مشتقة
أعباء مالية
إيرادات أخرى

الدخل )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل
زكاة وضريبة دخل مستردة ،صافي

١٧

صافي دخل )خسارة( السنة
ربح )خسارة( السھم )بال﷼ السعودي(:

٢٢

المتعلق بـ:
١٫٣٤
٠٫٧٨

الدخل )الخسارة( من العمليات الرئيسية
صافي دخل )خسارة( السنة

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٨جزءاً من ھذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتھية في ٣١ديسمبر ٢٠١٢

٢٠١٢
﷼ ســعودي

األنشطة التشغيلية
الدخل )الخسارة( قبل الزكاة وضريبة الدخل

٢٠١١
﷼ ســعودي

٢٩٫٦٤٦٫٦١٣

) (١٢٤٫٠٣٣٫٣٥٧

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:
مدينون
مصاريف مدفوعة مقدما ً وموجودات متداولة أخرى
مخزون
دائنون وأوراق دفع
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
النقدية من )المستخدمة في( العمليات

١٫٢٨٣٫٦٣٥
٢٫٧٩٠٫٨٠٨
١٢٫٣٤٦٫٩٤٥
٤٥٫٨٣٧٫٥٧٥
٥٫٠٨٧٫٠٩٠
) (٢٣٫٥٣٦٫٦٧٧
٧٣٫٤٥٥٫٩٨٩

١٫٠٠٤٫٥٨٦
٩٫٠٨٠٫٨٤٢
٤٫٨٥٨٫٧٢٥
٥١٫١٢٥٫٨٦٧
٧٠٫٥٦٥٫٣١٣
٥٫٩٢٤٫٩٨٤
) (٣٦٫٧٥٨٫٢٩٤
) (١٨٫٢٣١٫٣٣٤

) (١٥٫١٤١٫٣٥١
١٨٫٣٨٨٫٥٤٧
٢٥٫٨٤٨٫٠١٤
) (١٩٫٦١٦٫٣٥٠
٢١٫٤٩٩٫٠٨٩
١٠٤٫٤٣٣٫٩٣٨

) (٥١٫٨٢٥٫٥١٦
) (١٦٫٢٧٠٫٨٥٠
) (١٠٫٢١٢٫٩٠٠
٥٠٫٨٣١٫٦٥٣
) (٥٫١٨٢٫٨٠١
) (٥٠٫٨٩١٫٧٤٨

زكاة وضريبة دخل مدفوعة
مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة للموظفين
صافي النقدية من )المستخدمة في( األنشطة التشغيلية

) (١٫٥٩٩٫٩١٨
) (٥٫٧٣٣٫٠٦٤
٩٧٫١٠٠٫٩٥٦

) (٥٫٤١٣٫٨٢٢
) (٤٫٥٤٧٫٩٦٢
) (٦٠٫٨٥٣٫٥٣٢

األنشطة اإلستثمارية
دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
إضافات للممتلكات واآلالت والمعدات
موجودات غير ملموسة
نقدية مقيدة
صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية

) (٢٩٫٦٧٨٫١٥٨
) (٤٣٧٫٩١٠
) (٣٠٫١١٦٫٠٦٨

١٫٢١١٫٤٤٥
) (٣٥٫٧١٥٫٢٩٦
) (١٫٥٣٠٫٠٠١
) (٣٫٣٦٦٫٠٠٠
) (٣٩٫٣٩٩٫٨٥٢

األنشطة التمويلية
)المسدد( المتحصل من بنوك دائنة وقروض ألجل  ،صافي
صافي الحركة في حقوق األقلية
صافي النقدية )المستخدمة في( من األنشطة التمويلية
الزيادة )النقص( في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في بداية السنة
األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نھاية السنة )إيضاح (٤

) (٣٣٫٨٢٥٫١١١
١٫٣٣١٫١٧٥
) (٣٢٫٤٩٣٫٩٣٦
٣٤٫٤٩٠٫٩٥٢
٢٥٫٩٨٦٫١٨٤
٦٠٫٤٧٧٫١٣٦

٨٦٫٧٢٥٫٠٩٣
) (١٨٧٫٤٣٤
٨٦٫٥٣٧٫٦٥٩
) (١٣٫٧١٥٫٧٢٥
٣٩٫٧٠١٫٩٠٩
٢٥٫٩٨٦٫١٨٤

) (٣٩٥٫٦٨٦

) (٣١٦٫٨٧٣

تعديالت لـ:
خسائر غير محققة من استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا ،صافي
مخصص مخزون بطيء الحركة
أستھالك وإطفاء
إنخفاض في قيمة الشھرة
مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
حقوق األقلية

معامالت غير نقدية:
خسائر غير محققة عن إعادة تقويم استثمارات مالية متاحة للبيع
محول من دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات إلى ممتلكات وآالت
ومعدات )إيضاح (١٢
محول من إستثمار في شركة زميلة إلى ممتلكات وآالت ومعدات
أرصدة متعلقة باألدوات المالية المشتقة:
مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة
حقوق األقلية

٥٫٥٠٣٫٨٠٠
-

١٠٫٦٦٠٫٠٠٠

) (٨٫٤٤٥٫٩٠٢
٨٫٣٢٩٫٢٧٠
) (٢٤١٫٩٥٨

) (١٫١٣٣٫١٠٥
) (٤٫٢١٣٫٣٤٥
٤٫٠٤٦٫٩١٩

تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٨جزءاً من ھذه القوائم المالية الموحدة.
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210
خسائر إعادة تقويم
استثمارات متاحة
للبيع
﷼ سعودي

الخسائر المتراكمة
﷼ سعودي

االحتياطي النظامي
﷼ سعودي

رأس المال
﷼ سعودي

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

صافي التغيرات
في القيمة العادلة
لألدوات المالية
المشتقة
﷼ سعودي

٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠

حقوق المساھمين

اإلجمالي
﷼ سعودي

٢٨٫٩٨٥٫١٨٠

)شركة مساھمة سعودية(
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة
للسنة المنتھية في ٣١ديسمبر ٢٠١٢



الرصيد في  ٣١ديسمبر ٢٠١٠

)(٥٦٫٧٢٧٫٦٧٢
-

إجمالي حقوق
الملكية
حقوق األقلية
﷼ سعودي

٤٣٦٫٤٧٨٫٩٠٨

﷼ سعودي

٦٩٫٣٠٥٫٥٨٩
-

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

)(٣١٦٫٨٧٣

)(٣٢٫٨٩٨٫٨٠٩

-

)(٤٫٢١٣٫٣٤٥

)(٣٢٫٨٩٨٫٨٠٩

)(٣١٦٫٨٧٣
-

)(٤٫٢١٣٫٣٤٥

-

)(٨٫٣٢٩٫٢٧٠
-

٣٦٫٤٠٦٫٧٨٠

٣١٫١٠٠٫٥٩٤

)(٣٩٥٫٦٨٦
٨٫٣٢٩٫٢٧٠

)(٢٢٫٤٤٧٫٤٦٠

-

)(٢٢٫٤٤٧٫٤٦٠

)(٣٩٥٫٦٨٦

٢٨١٫٥٤١٫١٣٥

١٣٫٩٥٩٫٣٢٠

٢٩٥٫٥٠٠٫٤٥٥

٨٫٣٢٩٫٢٧٠

-

٣١٫١٠٠٫٥٩٤

٢٤٢٫٥٠٦٫٩٥٧

-

٨٫٣٢٩٫٢٧٠

٢٧٨٫٩١٣٫٧٣٧

)(٤٫٢١٣٫٣٤٥

-

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

)(٩٦٨٫٢٦٤

صافي خسارة السنة

صافي الحركة خالل السنة

-

)(٣١٦٫٨٧٣
-

-

)(١٫٢٨٥٫١٣٧

-

-

)(٣٩٥٫٦٨٦

-

-

)(٤٫١١٥٫٩٢٥

-

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

المتاحة للبيع

أدوات مالية مشتقة

-

٣٦٧٫١٧٣٫٣١٩

-
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تشكل اإليضاحات المرفقة من  ١إلى  ٢٨جزءاً من ھذه القوائم المالية الموحدة.

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-١

النشاطات
شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك( )الشركة( ،شركة مساھمة سعودية مسجلة في الري�اض ،المملك�ة
العربية السعودية ،بالس�جل التج�اري رق�م  ١٠١٠١٠٢٤٠٢بت�اريخ  ١٠جم�ادي األول ١٤١٣ھ�� )المواف�ق  ٤ن�وفمبر
.(١٩٩٢
يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لھا )المجموعة( بشكل رئيسي في إنتاج وبيع أسالك وكابالت كھربائي�ة مرن�ة
وأسالك وكابالت محورية وأسالك وكابالت مطاطي�ة وأس�الك وك�ابالت كھربائي�ة م�لف�ة بالن�ايلون وأس�الك وك�ابالت
ھاتفي��ة للتمدي��دات الداخلي��ة وأس��الك وك��ابالت حاس��ب وك��ابالت مقاوم��ة للحري��ق وم�مون��ة وك �ابالت نق��ل المعلوم��ات
والتحكم.
فيما يلي الشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالية الموحدة:
نسبة الملكية الحالية %

الشركات التابعة

بلد التأسيس

٢٠١٢

٢٠١١

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – األردن )أ(

٤٩٫٠٠

٥٣٫٧٠

المملكة األردنية الھاشمية

شركة مسك للجھد العالي والمتوسط
)سابقا ً :شركة مسك فوجيكورا للكابالت( *

٦٩٫١٤

٧٠٫٢٥

المملكة األردنية الھاشمية

شركة مسك – رأس الخيمة )شركة ذات مسئولية محدودة( )ب(

١٠٠٫٠٠

١٠٠٫٠٠

اإلمارات العربية المتحدة

مصنع الشارقة للكابالت )مؤسسة فردية( )ب(

١٠٠٫٠٠

١٠٠٫٠٠

اإلمارات العربية المتحدة

*

ملكية مباشرة وغير مباشرة من خالل الشركة التابعة شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – األردن.

)أ( خالل العام  ،٢٠١٢صادق مجلس إدارة الشركة على توصيات إدارة الشركة بتخصيص صندوق أسھم لصالح
موظفي شركتھا التابعة )شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ،مسك  -األردن( وذلك بتخفيض حصة
الشركة في شركة مسك – األردن من  %٥٣٫٧إلى  ،%٤٩وتحويل نسبة التخفيض لصالح ھذا الصندوق
بصافي القيمة الدفترية.
)ب( خالل العام  ،٢٠١٢قرر مجلس إدارة الشركة دمج عمليات مصنع الشارقة للكابالت وشركة مسك  -رأس
الخيمة ،وبالتالي تم تحويل جميع موجودات ومطلوبات مصنع الشارقة للكابالت إلى مسك  -رأس الخيمة .وبما
أن الشركتين مملوكتين بالكامل إلى مسك ،ال يوجد ھناك أثر على القوائم المالية الموحدة.
-٢

أسس توحيد القوائم المالية
تش���تمل ھ���ذه الق���وائم المالي���ة الموح���دة عل���ى موج���ودات ومطلوب���ات ونت���ائج أعم���ال الش���ركة والش���ركات التابع���ة لھ���ا
)"المجموعة"( المذكورة في اإليضاح ) (١أعاله.
الشركة التابعة ھي تلك التي تمتل�ك فيھ�ا المجموع�ة ،بش�كل مباش�ر أو غي�ر مباش�ر ،اس�تثماراً طوي�ل األج�ل ي�ي�د ع�ن
 %٥٠من رأس المال الذي يحق لصاحبة التص�ويت ،وتم�ارس عليھ�ا س�يطرة عملي�ة .ي�تم توحي�د الش�ركة التابع�ة م�ن
التاريخ الذي تتمكن فيه المجموعة من ممارسة سيطرة عملية على تلك الشركات وإلى حين التوقف عن ممارسة مث�ل
ھ��ذه الس��يطرة .ت��م إحتس��اب حق��وق األقلي��ة وإدراجھ��ا كبن��د مس��تقل ض��من حق��وق المس��اھمين ف��ي قائم��ة المرك��� الم��الي
الموحدة وقائمة الدخل الموح�دة .ت�م ح�ذف كاف�ة األرص�دة والمع�امالت الھام�ة المتداخل�ة ب�ين ش�ركات المجموع�ة عن�د
توحيد ھذه القوائم المالية الموحدة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-٣

السياسات المحاسبية الھامة
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المرفقة وفقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية الس�عودية ،ون�ورد
فيما يلي بيانا ً بأھم السياسات المحاسبية المتبعة:
العرف المحاسبي
تع���د الق���وائم المالي���ة الموح���دة وفق���ا ً لمب���دأ التكلف���ة التاريخي���ة ،فيم���ا ع���دا اإلس���تثمارات المقتن���اه ألغ���راض المت���اجرة
واإلستثمارات المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة ،حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلة.
استخدام التقديرات
يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة ،طبقا ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا ،استخدام التقديرات واالفتراضات التي
تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة ،واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم
المالية الموحدة ،باإلضافة إلى مبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنھا خالل السنة .وبالرغم من أن إعداد ھذه
التقديرات واألحكام وفقا ً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية ،فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك
التقديرات.
المدينون
تظھر أرصدة المدينين بمبالغ الفواتير األصلية ناقصا ً المخصص لقاء أية مبالغ مشكوك في تحصيلھا .يتم إجراء تقدير
للذمم المشكوك في تحصيلھا عندما يعتبر تحصيلھا أمراً مشكوكا ً فيه  .تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا.
المخزون
يظھ��ر المخ��زون بالتكلف��ة أو ص��افي القيم��ة البيعي��ة ،أيھم��ا أق��ل .تح��دد تكلف��ة المخ��زون ت��ام الص��نع عل��ى أس��اس طريق��ة
المتوسط المرجح ،وتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المص�اريف غي�ر المباش�رة .كم�ا تح�دد تكلف�ة
باقي أنواع المخزون األخرى على أساس طريقة المتوسط المرجح.
االستثمارات

اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة

اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة ،ھ�ي إس�تثمارات ف�ي أوراق مالي�ة متداول�ة ،مش�تراه ألغ�راض المت�اجرة بھ�ا،
تقيد بالقيمة العادلة ،وتدرج ضمن الموجودات المتداولة .تحمل التغيرات في القيمة السوقية على قائمة الدخل الموحدة.

اإلستثمارات المتاحة للبيع

تظھ��ر اإلس��تثمارات المش��تراه بني��ة ع��دم اإلحتف��اظ بھ��ا حت��ى ت��اريخ اإلس��تحقاق أو ألغ��راض المت��اجرة بالقيم��ة العادل��ة،
وت��درج ض��من الموج��ودات غي��ر المتداول��ة ،إال إذا ك��ان ھن��اك ني��ة لبيعھ��ا ف��ي الس��نة المالي��ة الالحق��ة .ت��درج األرب��اح أو
الخسائر غير المحققة كبند مستقل ف�ي حق�وق المس�اھمين .يحم�ل أي انخف�اض غي�ر مؤق�ت ف�ي قيم�ة تل�ك االس�تثمارات
على قائمة الدخل الموحدة.
تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حالة وجود سوق مالي نشط أو باس�تخدام ط�رق بديل�ة أخ�رى ،وأال
تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة .وفي حالة بيع جزء من اإلس�تثمارات المقتن�اه ،فإن�ه ي�تم المحاس�بة عنھ�ا عل�ى أس�اس
المتوسط المرجح.

اإلستثمار في الشركة الزميلة

الشركة الزميلة ھي عبارة عن منشأة تمارس عليھا المجموعة تأثيراً ھاما ً وليس سيطرة ،وتمتلك عادة فيھا حصة
تتراوح ما بين  %٢٠و  %٥٠من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت .يتم محاسبة اإلستثمارات في الشركات
الزميلة وفقا ً لطريقة حقوق الملكية ،وبموجبھا تقيد اإلستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة
بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة لما بعد الشراء .تعكس
قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-٣

السياسات المحاسبية الھامة  -تتمة
الممتلكات واآلالت والمعدات
تظھر الممتلكات واآلالت والمعدات بالتكلفة ناقصا ً اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة .األراضي واألعمال
الرأسمالية تحت التنفيذ ال تستھلك .تستھلك التكلفة ناقصا ً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات واآلالت والمعدات
األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.
يتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى
عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية .وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة
لإلسترداد ،عندئذ تخفض الموجودات إلى القيمة القابلة لإلسترداد لھا والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصا ً
تكاليف البيع والقيمة الحالية.
تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الموحدة .يتم رسمله التحسينات التي تزيد ،بصورة جوھرية،
من قيمة أو عمر األصل المعني.
الموجودات غير الملموسة

الشھرة

تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة ك�� "ش�ھرة"  ،ويع�اد قياس�ھا دوري�اً ،وي�تم
إظھارھا في القوائم المالي�ة الموح�دة بالقيم�ة الدفتري�ة بع�د تع�ديلھا بمق�دار اإلنخف�اض ف�ي قيمتھ�ا ،إن وج�د .ي�تم مقاص�ة
القيمة الدفترية للشھرة السالبة ،إن وجدت ،مقابل القيمة العادلة للموجودات غير المتداولة.

موجودات غير ملموسة أخرى

ي��تم تأجي��ل أتع��ا� المس��اعدة الفني��ة ورس��م الت��رخي� واألتع��ا� اإلداري �ة المتعلق��ة بق��رض ص��ندوق التنمي��ة الص��ناعية
السعودي وتكاليف التطوير المتعلقة بأنظمة المعلوم�ات ،وتطف�أ عل�ى م�دى الفت�رة المق�درة لإلنتف�اع بھ�ا والبالغ�ه خم�س
سنوات كحد أقصى.
االنخفاض في القيمة
تقوم المجموعة ،دورياً ،بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأك�د م�ن وج�ود
دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات .وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل ،يتم تقدير
القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حج�م ھ�ذ� الخس�ارة .وف�ي الح�االت الت�ي ال يمك�ن فيھ�ا تق�دير القيم�ة القابل�ة
لالسترداد لذلك األصل ،تق�وم المجموع�ة بتق�دير القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد للوح�دة الم�درة للنقدي�ة الت�ي ينتم�ي إليھ�ا ذل�ك
األصل.
وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدي�ة بأق�ل م�ن قيمت�ه الدفتري�ة  ،عندئ�ذ
تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد لھ�ا  ،وي�تم إثب�ات االنخف�اض
في قيمة األصل في قائمة الدخل الموحدة.
فيما عدا الشھرة ،إذا ما زال الحق�ا ً االنخف�اض ف�ي القيم�ة ،عندئ�ذ ت�تم زي�ادة القيم�ة الدفتري�ة لألص�ل أو الوح�دة الم�درة
للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ،على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيم�ة الدفتري�ة الت�ي
كان من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة الم�درة للنقدي�ة ف�ي الس�نوات
السابقة .يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة مباشر ًة.
المخصصات
يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات )قانونية أو متوقعة( على المجموعة ناتجة عن أح�داث س�ابقة وأن تك�اليف
سداد اإللتزام محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق به.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-٣

السياسات المحاسبية الھامة  -تتمة
المبالغ المستحقة الدفع
يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المستلمة س�واء ق�دمت أم ل�م تق�دم بھ�ا
فواتير من قبل الموردين ومقدمي الخدمات.
مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
يجنب مخصص لمكافأة نھاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي
الموحدة وفقا ً لنظام العمل والعمال السعودي.
الزكاة وضريبة الدخل
يجن��ب مخص��ص للزك��اة وفق��ا ألنظم��ة مص��لحة الزك��اة وال��دخل ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية وعل��ى أس��اس مب��دأ
االستحقاق .يحمل المخصص على قائمة الدخل الموح�دة .ي�تم إج�راء تس�ويات للفروق�ات والمتض�منة اإلس�تردادات ،إن
وجدت ،الناتجة عند إجراء الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط.
بالنسبة للشركات التابع�ة خ�ارج المملك�ة العربي�ة الس�عودية ،ي�تم احتس�اب مخص�ص الض�ريبة وفق�ا ً ل�نظم�ة الض�ريبية
المتبعة في البلدان التي تعمل فيھا تلك الشركات.
اإلحتياطي النظامي
طبقا ً لنظام الشركات السعودي ،يجب على الشركة أن تحول  %١٠من دخل السنة )بعد خصم الخسائر المدورة( إلى
اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا اإلحتياطي نصف رأس المال ،ونظراً للخسائر المتراكمة المتكبدة ،فأنه لم يتم
إجراء مثل ھذا التحويل .إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.
إثبات اإليرادات
يتم إثبات المبيعات عند تسليم البضائع للعمالء بعد إستبعاد الخصم المسموح به والمرتجعات.
المصاريف
تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبده بشأن توزيع وبيع منتجات الشركة.
تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة اإلنتاج وفقا ً
للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا .ويتم توزيع المصاريف ،إذا دعت الحاجة لذلك ،بين المصاريف العمومية واإلدارية
وتكلفة المبيعات وفق أسس مماثلة.
األدوات المالية المشتقة
ً
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة مث�ل عق�ود الس�لع )المع�ادن( ا�جل�ة المس�دده نق�دا لتقلي�ل تعرض�ھا لمخ�اطر
أسعار السلع .يتم ،في األصل ،إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات ،ويع�اد قياس�ھا
الحق�ا ً ب��التغيرات ف��ي القيم��ة العادل��ة .تقي��د المش��تقات كموج��ودات مالي��ة وذل��ك عن��دما تك��ون القيم��ة العادل��ة لھ��ا إيجابي��ة،
وكمطلوبات مالية عندما تكون القيمة العادلة لھا سالبة.
يتم تسجيل أي أرباح أو خسائر ناتجة عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات المالية خالل السنة وغي�ر الم�ھل�ة لمحاس�بة
مخاطر التدفقات النقدية في قائمة الدخل الموحدة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-٣

السياسات المحاسبية الھامة  -تتمة
األدوات المالية المشتقة  -تتمة
وألغراض محاسبة تغطي�ة المخ�اطر ،تص�ن� عق�ود الس�لع ا�جل�ة المس�دده نق�داً الخاص�ة بالمجموع�ة كتغطي�ة مخ�اطر
التدفقات النقدية حيث تقوم المجموعة بتغطية مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغي�ر ف�ي أس�عار
السلع والمصاحبة لعمليات متوقع حدوثھا بشكل كبير.
وعند بدء عملية التغطية ،تقوم المجموعة رسميا ً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود المجموعة تطبي�ق
محاس��بة التغطي��ة بش��أنھا ،وتوثي��ق أھ��دا� وإس��تراتيجية إدارة المخ��اطر المتعلق��ة بعملي��ة التغطي��ة .يش��تمل التوثي��ق عل��ى
تحديد أداة التغطية ،والبند أو المعاملة المغطاه ،وطبيع�ة المخ�اطر المغط�اه ،وكيفي�ة تقي�يم م�دى فعالي�ة أداة التغطي�ة ف�ي
الحد من التغيرات في التدفقات النقدية للبند الذي تمت تغطيت�ه والمتعل�ق بالمخ�اطر .يتوق�ع ب�أن تك�ون تغطي�ة المخ�اطر
ھذه ذات فعالية عالية عند تسوية التغي�رات ف�ي الت�دفقات النقدي�ة ،وي�تم تقويمھ�ا بص�ورة مس�تمرة لتحدي�د م�دى فعاليتھ�ا
على مدى الفترات المالية التي خصصت فيھا.
يتم إثبات تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بمعايير محاسبة التغطية على النحو التالي:
ي��تم إثب��ات الج��زء الفع��ال ع��ن مكاس��� أو خس��ائر أدوات التغطي��ة مباش��ر ًة ض��من حق��وق المس��اھمين ك�حتي��اطي تغطي��ة
مخاطر التدفقات النقدية ،على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال من التغطية مباشر ًة في قائمة الدخل الموحدة.
تحول المبالغ المدرجة مباش�ر ًة ض�من حق�وق المس�اھمين كاحتي�اطي تغطي�ة مخ�اطر الت�دفقات النقدي�ة إل�ى قائم�ة ال�دخل
الموحدة عندما تؤثر المعاملة المغطاه على ال�رب� أو الخس�ارة ،مث�ل عن�د ح�دوث عملي�ة البي�ع المتوقع�ة .وف�ي الح�االت
الت��ي يمث��ل فيھ��ا البن��د المغط��ى تكلف��ة الموج��ودات أو المطلوب��ات غي��ر المالي��ة ،تح��ول المب��الغ المدرج��ة ض��من حق��وق
المس��اھمين كاحتي��اطي تغطي��ة مخ��اطر الت��دفقات النقدي��ة إل��ى القيم��ة الدفتري��ة األص��لية للموج��ودات أو المطلوب��ات غي��ر
المالية.
وفي الحاالت التي لم يعد من المتوقع فيھا حدوث المعامالت المتوقعه أو االلتزام المؤك�د ،ي�تم تحوي�ل المب�الغ المدرج�ة
سابقا ً ضمن حقوق المساھمين كاحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية إلى قائمة الدخل الموحدة .وف�ي حال�ة إنھ�اء أو
بيع أو انتھاء ،أو ممارسة اداة التغطي�ة دون اس�تبدالھا أو تجدي�دھا أو ف�ي حال�ة إلغ�اء تخصيص�ھا عل�ى ھ�ذا النح�و ،ي�تم
ا�بق��اء عل��ى المب��الغ المدرج��ة س��ابقا ً ض��من حق��وق المس��اھمين كاحتي��اطي تغطي��ة مخ��اطر الت��دفقات النقدي��ة لح��ين ت��أثير
المعاملة المتوقعة أو االلتزام المؤكد على قائمة الدخل الموحدة.
العمالت األجنبية
يتم عرض القوائم المالية الموحدة بال﷼ السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة والعملة التي يتم بھ�ا ع�رض الق�وائم
المالية .تقوم كل شركة تابعة ضمن المجموعة بتحدي�د عملتھ�ا الو�يفي�ة ،ونتيج�ة ل�ذلك ،ي�تم قي�ا� البن�ود المدرج�ة ف�ي
القوائم المالية لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة.
وعل��ى مس��توى الش��ركة التابع��ة ،تح��ول المع��امالت الت��ي ت��تم باألص��ل بالعمل��ة الو�يفي��ة بأس��عار التحوي��ل الس��ائدة وق��ت
حدوث المعامالت .ويعاد تحويل أرص�دة الموج�ودات والمطلوب�ات النقدي�ة المس�جلة ب�العمالت األجنبي�ة كم�ا ف�ي ت�اريخ
قائمة المركز المالي بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخ .تدرج كافة فروقات التحويل في قائمة الدخل الموحدة.
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-٣

السياسات المحاسبية الھامة -تتمة
العمالت األجنبية  -تتمة
وعلى مستوى الق�وائم المالي�ة الموح�دة ،تت�رجم الق�وائم المالي�ة للش�ركات التابع�ة بالخ�ار� إل�ى العمل�ة الو�يفي�ة للش�ركة
)ال﷼ السعودي( بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموج�ودات والمطلوب�ات ،وعل�ى أس�ا�
متوسط أسعار التحوي�ل لك�ل فت�رة بالنس�بة ل�ي�رادات والمص�اري� .تح�ول عناص�ر حق�وق الملكي�ة ،فيم�ا ع�دا األرب�ا�
المبق��اة ،بس��عر التحوي��ل الس��ائد عن��د نش��وء ك��ل عنص��ر .ت��در� التس��ويات الناتج��ة ع��ن ترجم��ة الق��وائم المالي��ة للعملي��ات
األجنبية ،كبند مستقل ضمن حقوق المساھمين.
المعلومات القطاعية
القطاع ھو جزء أساس�ي م�ن المجموع�ة ،يق�وم بتق�ديم منتج�ات أو خ�دمات معين�ة )قط�اع أعم�ال( أو بتق�ديم منتج�ات أو
خدمات في بيئة اقتصادية معينة )قطاع جغرافي( ،وعاد ًة ما يكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة
عن القطاعات األخرى.

 - ٤األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

أرصدة لدى البنوك
نقد في الصندوق

٦٣٫٦١١٫٥٧١
٢٣١٫٥٦٥

٢٩٫٠٦٨٫٣٧٢
٢٨٣٫٨١٢

األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
يخصم :نقدية مقيدة

٦٣٫٨٤٣٫١٣٦
)(٣٫٣٦٦٫٠٠٠

٢٩٫٣٥٢٫١٨٤
)(٣٫٣٦٦٫٠٠٠

نقدية وشبه نقدية

٦٠٫٤٧٧٫١٣٦

٢٥٫٩٨٦٫١٨٤

كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٢اشتلمت األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق على نقدية مقيده قدرھا  ٣٫٣مليون ﷼
سعودي ) ٣٫٣ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي( تتعلق بدعوى قضائية مقامة من أحد الم�وردين ض�د ش�ركة تابع�ة ،يطالبھ�ا
فيھا سداد الرصيد القائم ال�ذي ك�ان مس�تحقا ً خ��ل ع�ام  .٢٠١٠وبن�اء عل�ى ق�رار المحكم�ة ،ت�م إعتب�ار مبل�� ق�دره ٣٫٣
مليون ﷼ سعودي ) ٣٫٣ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي( كنقدية مقيدة ،ويمثل الحد األقصى إللتزام المجموعة نتيجة ھذه
الدعوى القضائية.
 - ٥االستثمارات التجارية المقتناة ألغراض المتاجرة
تتكون ھذه االستثمارات من أسھم في أسواق األسھم العالمية ،مقيدة بالدينار األردني ،ومسجلة بالقيمة العادلة:
٢٠١١
٢٠١٢
﷼ سعودي
﷼ سعودي
في بداية السنة
صافي التغير في الخسائر غير المحققة من إعادة التقييم

٧٫٥٩٠٫٢٠٤
)(١٫٢٨٣٫٦٣٥

٨٫٥٩٤٫٧٩٠
)(١٫٠٠٤٫٥٨٦

في نھاية السنة

٦٫٣٠٦٫٥٦٩

٧٫٥٩٠٫٢٠٤
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
 - ٦المدينون

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

٣٧٢٫٦٢٧٫٧٩٩
)(٣٠٫٠١٦٫٧١٨

٣٦٩٫٢٤٧٫٧٣٧
)(٢٧٫٢٢٥٫٩١٠

٣٤٢٫٦١١٫٠٨١

٣٤٢٫٠٢١٫٨٢٧

محتجزات مدينة
ناقصا :الجزء غير المتداول )إيضاح (١٤

٣٧٫٢١٠٫٩٦٥
)(٣٦٫٠٦٢٫٩٠٢

٢٥٫٤٤٩٫٦٧٨
)(٢٠٫٦٥٢٫١٢٠

محتجزات مدينة – الجزء المتداول

١٫١٤٨٫٠٦٣

٤٫٧٩٧٫٥٥٨

٣٤٣٫٧٥٩٫١٤٤

٣٤٦٫٨١٩٫٣٨٥

مدينون تجاريون
ناقصا ً :مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا

كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٢يشتمل رصيد الم�دينين عل�� مب�الغ منخفض�ة القيم�ة قيمتھ�ا ا�س�مية ق�در�ا ٣٠٫٠١٦٫٧١٨
﷼ سعودي ) ٢٧٫٢٢٥٫٩١٠ :٢٠١١﷼ سعودي(.
كانت حركة مخصص انخفاض المدينين التجاريين كاآلتي:

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

في بداية السنة
محمل للسنة
مبالغ مشطوبة خالل السنة

٢٧٫٢٢٥٫٩١٠
٢٫٧٩٠٫٨٠٨
-

٢٠٫٨٢٧٫٧٠١
٩٫٠٨٠٫٨٤٢
)(٢٫٦٨٢٫٦٣٣

في نھاية السنة

٣٠٫٠١٦٫٧١٨

٢٧٫٢٢٥٫٩١٠

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

١١٫٨٧٧٫١٣٩
٦٫٥٧١٫٦٥٧
٣٫٢٩٥٫٧١٩
٥٨٠٫٩٨٤
٢٫٢٠١٫٢٣٠

٢١٫٥٨٨٫٧٠٧
١٠٫٧٨٧٫١٩٢
٤٫٥٣٢٫٤٤٨
٣٫٦٧١٫٠٠٦
٣٫٦٦٧٫١٠٣

٢٤٫٥٢٦٫٧٢٩

٤٤٫٢٤٦٫٤٥٦

 - ٧المصاريف المدفوعة مقدما ًوالموجودات المتداولة األخرى

دفعات مقدمة للموردين
تأمينات نقدية
مصاريف مدفوعة مقدما ً
تأمين مستحق
موجودات متداولة أخرى
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
 - ٨المخزون

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

مخزون تام الصنع
مواد خام ومواد تغليف
مخزون قيد التصنيع
قطع غيار
بضاعة في الطريق

٩٤٫٣٥٤٫٢٣٠
١٢٦٫٢٣٤٫٣١٩
٤٦٫٦٥٣٫٨٤٠
١٧٫٢٣٥٫٨٠١
١٥٫٢٠٩٫٦٣٧

١٣١٫٦٧٩٫٤١٣
٩٣٫٢٢٦٫٤١٣
٧٧٫٠٤٤٫٣٨٩
١٦٫٧٦٠٫٠٥٣
٦٫٨٢٥٫٥٧٩

ناقصا ً :مخصص مخزون بطئ الحركة

٢٩٩٫٦٨٧٫٨٢٧
)(٣٢٫٢٢٤٫٧٨١

٣٢٥٫٥٣٥٫٨٤٧
)(١٩٫٨٧٧٫٨٣٦

٢٦٧٫٤٦٣٫٠٤٦

٣٠٥٫٦٥٨٫٠١١

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

في بداية السنة
محمل للسنة

١٩٫٨٧٧٫٨٣٦
١٢٫٣٤٦٫٩٤٥

١٥٫٠١٩٫١١١
٤٫٨٥٨٫٧٢٥

في نھاية السنة

٣٢٫٢٢٤٫٧٨١

١٩٫٨٧٧٫٨٣٦

كانت حركة مخصص المخزون بطئ الحركة على النحو التالي:

 - ٩المعامالت مع الجھات ذات العالقة
نورد فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجھات ذات العالقة خالل السنة-:
الجھة ذات العالقة

طبيعة المعاملة

مبلغ المعاملــة
٢٠١١
٢٠١٢
﷼ سعودي
﷼ سعودي

جھات منتسبة

مبيعات
مشتريات

١٫٨٣٣٫٧٨٩
٣٫٢٩٧٫٨٤٧

المبالغ المستحقة إلى الجھات ذات العالقة مبينة في اإليضاح .١٦
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٧٨٨٫٨٠٧
٢٫٠١٣٫٨٦١

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-١٠

االستثمارات في األوراق المالية المتاحة للبيع
يمثل ھذا البند إستثمارات في أوراق مالية متداولة ،وجميعھا مقيدة بالدينار األردني .كانت حركة االستثمارات كما يلي:
٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

٦٫٨٥٤٫١١٤

٦٫٨٥٤٫١١٤

في بداية السنة
صافي الحركة خالل السنة

)(٢٫٣٩٤٫٠٧١
)(٧٥٤٫٢٧٢

)(١٫٨٠٣٫٧٧٣
)(٥٩٠٫٢٩٨

في نھاية السنة )*(

)(٣٫١٤٨٫٣٤٣

)(٢٫٣٩٤٫٠٧١

صافي القيمة الدفترية

٣٫٧٠٥٫٧٧١

٤٫٤٦٠٫٠٤٣

التكلفة:

في بداية ونھاية السنة

الخسائر غير المحققة:

)*( تمثل الخسائر غير المحققة من اإلستثمارات المتاحة للبيع المفصح عنھا في قائمة المركز المالي الموحدة حصة
المجموعة في الخسائر غير المحققة ناقصا ً حصة حقوق األقلية البالغة  ١٫٤٦٧٫٥٢٠﷼ سعودي ):٢٠١١
 ١٫١٠٨٫٩٣٤﷼ سعودي(.
-١١

االستثمار في الشركة الزميلة
يمثل االستثمار في الشركة الزميلة االستثمار مباشرة في شركة جوبا لإلستثمار والتطوير – شركة ذات مسئولية
محدودة مسجلة بالمملكة األردنية الھاشمية.
كانت حركة االستثمار في الشركة الزميلة خالل السنة كاآلتي:

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

رصيد بداية السنة
محول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات )أ(

١٠٫٦١٣٫٠٠٠
-

٢١٫٢٧٣٫٠٠٠
)(١٠٫٦٦٠٫٠٠٠

رصيد نھاية السنة

١٠٫٦١٣٫٠٠٠

١٠٫٦١٣٫٠٠٠

)أ( خالل عام  ،٢٠١١قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة بمبادلة حصتھا في الشركة الزميلة مقابل طابقين في
مبنى جديد باألردن ،وسيتم إستخدامه من قبل الشركة .عليه ،تم تحويل المبلغ إلى الممتلكات واآلالت والمعدات
)إيضاح .(١٢

١٤
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢

اآلالت والمعدات
﷼ سعودي
٥٧٢٫٦٢٩٫٥٤٥
٨٤٠٫١٤٣
٣٣٫٢٢٨٫٢٧٩
٦٠٦٫٦٩٧٫٩٦٧
٢٢٦٫٤٤٩٫٦٣٧
٢٩٫٥٢٤٫٥٥٢
-

المباني )*(
﷼ سعودي
٢١٨٫٣٤٧٫٣١٤
٣٢٨٫١٧٩
١٧٫٠٥٠٫٠٨٠
٢٣٥٫٧٢٥٫٥٧٣
٤٩٫٥٤٤٫٥٥٤
١١٫٠١٣٫٨٧٥
-

األراضي
﷼ سعودي

٣٩٫١٣٦٫٤٩٠
٦٫٢٨٢٫٨٠٠
-

٤٥٫٤١٩٫٢٩٠
-

التكلفة:
في بداية السنة
لإلضافات
تحويالت )إيضاح (١١
لإلستبعادات

في نھاية السنة

اإلستھالك:
في بداية السنة
المحمل للسنة
لإلستبعادات

-١٢

الممتلكات واآلالت والمعدات
إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب اإلستھالك ھي كما يلي -:

األثاث والتركيبات
والمعدات المكتبية
﷼ سعودي
٢٣٫٣٧١٫٦٥٩
٦٧٧٫٤٩٠
٢٠٩٫٢٠٨
)(٤٣٠٫٠١٨
٢٣٫٨٢٨٫٣٣٩
١٦٫٣٥٧٫٦٠٢
٢٫١١٢٫٢٥٣
)(٤٣٠٫٠١٤

المباني
اآلالت والمعدات

السيارات
﷼ سعودي
١٦٫٨٣٦٫٦٤١
٢١٣٫٥٧٣
)(٦٤٢٫٥٧٤
١٦٫٤٠٧٫٦٤٠
١٢٫٧٤٤٫٣٨٧
١٫٥٨٦٫٨١٢
)(٦٤٢٫٥٧٤

 ٢٥-١٠سنة
 ٤إلى  ١٥سنة

األعمال الرأسمالية
تحت التنفيذ
﷼ سعودي
٣٧٫٩٤٧٫٩٩٥
٢٦٫٨٣٩٫٧٧٣
)(٥٠٫٤٨٧٫٥٦٧
١٤٫٣٠٠٫٢٠١
-

األثاث والتركيبات والمعدات المكتبية
السيارات

اإلجمــالي
٢٠١٢
﷼ سعودي
٩٠٨٫٢٦٩٫٦٤٤
٣٥٫١٨١٫٩٥٨
)(١٫٠٧٢٫٥٩٢
٩٤٢٫٣٧٩٫٠١٠
٣٠٥٫٠٩٦٫١٨٠
٤٤٫٢٣٧٫٤٩٢
)(١٫٠٧٢٫٥٨٨

في نھاية السنة

 ١٠ - ٤سنوات
سنوات
١٠-٤
اإلجمــالي
٢٠١١
﷼ سعودي
٨٦٤٫٣٦٣٫٢٨٧
٣٥٫٧١٥٫٢٩٦
١٠٫٦٦٠٫٠٠٠
)(٢٫٤٦٨٫٩٣٩
٩٠٨٫٢٦٩٫٦٤٤
٢٥٦٫٦٧٧٫٤٨٨
٤٩٫١٣١٫٣٠٧
)(٧١٢٫٦١٥

-

٥٩٤٫١١٧٫٩٢٦

٦٠٫٥٥٨٫٤٢٩

صافي القيمة الدفترية:
في  ٣١ديسمبر ٢٠١٢

في  ٣١ديسمبر ٢٠١١

٢٥٥٫٩٧٤٫١٨٩

٤٥٫٤١٩٫٢٩٠

٣٩٫١٣٦٫٤٩٠

١٨٫٠٣٩٫٨٤١

١٧٥٫١٦٧٫١٤٤
١٦٨٫٨٠٢٫٧٦٠

١٣٫٦٨٨٫٦٢٥

٣٥٠٫٧٢٣٫٧٧٨
٣٤٦٫١٧٩٫٩٠٨

-

٥٫٧٨٨٫٤٩٨
٧٫٠١٤٫٠٥٧

٣٤٨٫٢٦١٫٠٨٤

٢٫٧١٩٫٠١٥
٤٫٠٩٢٫٢٥٤

٣٠٥٫٠٩٦٫١٨٠

١٤٫٣٠٠٫٢٠١
٣٧٫٩٤٧٫٩٩٥

٦٠٣٫١٧٣٫٤٦٤

)*( المباني تتضمن مباني مصنع بصافي قيمة دفترية قدرھا  ٥٤مليون ﷼ سعودي ) ٣٤ :٠٢٠١١مليون ﷼ سعودي( مقام على أرض مستأجرة من حكوم�ة المملك�ة العربي�ة
السعودية بإيجار رمزي .تنتھي فترة اإليجار في  ٧ربيع األول ١٤٣٩ھـ )الموافق  ٢٥نوفمبر  (٢٠١٧ويتم تجديد ھذا العقد بناء على رغبة الشركة.

تم رھن الممتلكات واآلالت والمعدات ،ما عدا األراضي ،بصافي قيمة دفترية قدرھا  ١٤٦مليون ﷼ سعودي ) ١١٧ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي( لصندوق التنمية الصناعية
السعودي ضمانا ً للقروض )إيضاح .(١٥
خالل  ،٢٠١٢تم تغيير العمر االنتاجي المقدر آلالت االنتاج الخاصة بشركة تابعة ،حيث تم إطالة العمر االنتاجي لھا من  ١٥سنة إلى  ٣٠سنة .وقد أعتبرت المجموعة ذلك تغيراً
في التقديرات .وقد تم إثبات ھذا التغيير بأثر مستقبلي ،وأدى ذلك إلى زيادة صافي دخل للعام  ٢٠١٢بمبلغ  ٦مليون ﷼ سعودي .وسيكون لھذا التغيير نفس األثر على النتائج
السنوية المستقبلية للشركة حتى نھاية العمر االنتاجي المقدر األصلي لآلالت.
١٥

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-١٢

الممتلكات واآلالت والمعدات  -تتمة
حمل قسط االستھالك للسنة على النحو التالي:

تكلفة المبيعات
تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة
المصاريف العمومية واإلدارية )إيضاح (٢١

-١٣

الموجودات غير الملموسة

شھرة )أ(
موجودات غير ملموسة أخرى )ب(

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

٣٦٫١٥٧٫٠٨٤
٦٫٧٨٩٫٩٦٥
١٫٢٩٠٫٤٤٣

٤١٫٨١١٫٦٨٠
٥٫٦٩٥٫٨٤٥
١٫٦٢٣٫٧٨٢

٤٤٫٢٣٧٫٤٩٢

٤٩٫١٣١٫٣٠٧

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٫٥٢١٫٨٩٢

٣٫٦٨٤٫٠٦٤

٢٫٥٢١٫٨٩٢

٣٫٦٨٤٫٠٦٤

)أ( تمثل الشھرة المبلغ المدفوع بالزيادة عن حصة المجموعة ف�ي ص�افي القيم�ة العادل�ة للموج�ودات القابل�ة للتميي�ز
والمطلوبات وااللتزامات المحتملة الخاصة بالشركات التابعة .وق�د ن�ت� مع��م رص�يد الش�ھرة المب�ين أع�ال� ع�ن
شراء المجموعة لشركات تابعة تعمل بنفس النشاط.
فيما يلي بيانا ً بحركة الشھرة خالل السنة:

٢٠١٢
﷼ سعودي
-

في بداية السنة
خسارة إنخفاض في القيمة )*(

-

٢٠١١
﷼ سعودي
٧٠٫٥٦٥٫٣١٣
)(٧٠٫٥٦٥٫٣١٣
-

)*( كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١١قامت اإلدارة بإجراء تقييم للقيمة القابلة لالسترداد للش�ھرة لتحدي�د قيم�ة اإلنخف�اض
في القيمة المتعلقة باالستثمارات في شركاتھا التابعة .ونتيج�ة ل��لك ،س�جلت اإلدارة خس�ارة إنخف�اض ف�ي القيم�ة
في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١١قدرھا  ٧٠مليون ﷼ سعودي.
)ب( تتكون الموجودات غير الملموسة األخرى بشكل رئيسي من رسوم ترخيص وأتعاب إدارية متعلقة بالقروض.

١٦
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
-١٤

الموجودات طويلة األجل األخرى

محتجزات مدينة – غير متداولة )إيضاح (٦
صندوق الموظفين )إيضاح ) -١أ((
دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات ضريبية مؤجلة

 -١٥بنوك دائنة وقروض ألجل

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

٣٦٫٠٦٢٫٩٠٢
١٫٣٣١٫١٨٣
-

٢٠٫٦٥٢٫١٢٠
٥٫٥٠٣٫٨٠٠
٥٤٦٫٠١٩

٣٧٫٣٩٤٫٠٨٥

٢٦٫٧٠١٫٩٣٩

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

متداولة )أ(:
قروض مرابحة
قروض قصيرة األجل وسحب على المكشوف

١٢٧٫٨٤٦٫٢١٧
١٢٤٫٣٩٤٫١٦٣

٤٥٤٫٠٢٣٫٤٦٨
١٨٤٫٨٥٩٫٣٠٢

القسط المتداول من القروض ألجل

٢٥٢٫٢٤٠٫٣٨٠
١٥٩٫٣٧٩٫٢٠٨

٦٣٨٫٨٨٢٫٧٧٠
٢٦٫٩٣٩٫٦٥٨

٤١١٫٦١٩٫٥٨٨

٦٦٥٫٨٢٢٫٤٢٨

٤٥٠٫٤٧٩٫١٦٩

٢٣٠٫١٠١٫٤٣٩

٨٦٢٫٠٩٨٫٧٥٧

٨٩٥٫٩٢٣٫٨٦٧

غير متداولة )ب(:
قروض ألجل

)أ( أبرمت الشركة اتفاقيات تمويل مشتريات )مرابحة( مع بن�و� تجاري�ة محلي�ة م�تلف�ة والت�ي تق�وم بش�راء س�لع نياب�ة
عن الشركة ثم يعاد بيعھا للشركة بموجب حدود ائتمانية مقدمة حدھا األقصى فترة  ١٢شھر من تاريخ الشراء م�ن
قبل الشركة .إن قروض المرابحة مضمونة بالكامل بسندات ألمر موقعة.
تتض��من اتفاقي��ات المرابح��ة تعھ��دات بض��رورة المحافظ��ة عل��ى مس��توى مع��ين لمؤش��رات الرف��ع الم��الي واإلس��تفادة
المالية ونسبة إجمالي الدين إلى حقوق الملكي�ة والح�د األدن�ى لص�افي الموج�ودات الملموس�ة والح�د األقص�ى لل�ذمم
المدين��ة م��ن الجھ��ات ذات العالق��ة .وبموج��ب ھ��ذه االتفاقي��ة� يح��ق للبن��و� مطالب��ة الش��ركة بالس��داد الف��وري لھ��ذه
القروض في حالة عدم الوفاء بأي من التعھدات.
أن القروض قصيرة األجل التي حصلت عليھا إحدى الشركات التابعة مضمونة بض�مان م�ن الش�ركة نفس�ھا� وت�م
الحصول على ھذه التسھيالت االتئمانية لتمويل أعمالھا.

١٧
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شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(

)شركة مساھمة سعودية(
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  -تتمة
 ٣١ديسمبر ٢٠١٢
 -١٥البنوك الدائنة والقروض ألجل  -تتمة

)ب( تم الحصول على قروض ألجل لتمويل أعمال المجموعة .تم إظھار األقساط المس�تحقة خ�الل فت�رة اإلثن�ى عش�ر
شھراً القادمة كمطلوبات متداولة.
خالل عام  ،٢٠١٢قامت الشركات التابعة في األردن بإعادة جدولة جزء من القروض قصيرة األج�ل البال��ة ٤٩
مليون ﷼ سعودي ) ١٩٩ :٢٠١١مليون ﷼ س�عودي( إل�ى ق�روض طويل�ة األج�ل .أن الق�روض طويل�ة األج�ل
الخاصة بالشركة التابعة مرھونة بضمان من تلك الشركة التابعة .بل�غ الرص�يد الق�ائم م�ن الق�روض طويل�ة األج�ل
كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٢مبلغ  ١٩٨٫٨مليون ﷼ سعودي ) ١٨٠٫٥ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي(.
باإلضافة إلى ذلك ،حصلت الشركة على قروض طويلة األجل متع�ددة م�ن ص�ندوق التنمي�ة الص�ناعية الس�عودي،
ومضمونة برھن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة )إيضاح  .(١٢يتم سدادھا على أقساط نصف سنوية ،ويس�تحق
آخرھا السداد في  ١٥ربيع الثاني ١٤٣٩ھـ )الموافق  ٣١ديسمبر  .(٢٠١٧تنص اتفاقيات القروض طويلة األج�ل
عل��ى ض��رورة المحافظ��ة عل��ى مس��توى مع��ين ل��بعض النس��ب المالي��ة و س��قفا مح��دد م��ن المص��اريف الرأس��مالية.
بموجب شروط اتفاقيات القروض ،يحق للجھة المقرضه طلب السداد الفوري لھذه القروض في حال�ة ع�دم الوف�اء
بھذه التعھدات.
لدى المجموعة تسھيالت بنكية غير مستخدمة قدرھا  ٢٦٫٢مليون ﷼ سعودي ) ١٣٤ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي( م�ن
بنوك تجارية محلية في المملكة العربية السعودية وذلك على شكل قروض مرابح�ات وس�حب عل�ى المكش�وف وتس�ھيالت
إئتمانية أخرى .تستحق عمولة على ھذه التسھيالت بمعدالت مختلفة.
لدى المجموعة تسھيالت بنكية غير مس�تخدمة بمبل�غ  ٥٢٫٤ملي�ون ﷼ س�عودي ) ٦٥ :٢٠١١ملي�ون ﷼ س�عودي( م�ن
بنوك تجارية محلية في األردن واإلم�ارات العربي�ة المتح�دة وذل�ك عل�ى ش�كل ق�روض وس�حب عل�ى المكش�وف وخط�وط
ائتمانية أخرى .تستحق عمولة على ھذه التسھيالت بمعدالت مختلفة.
الحق�ا ً لنھاي��ة الس��نة ،وقع��ت الش��ركة اتفاقي��ة إع��ادة ھيكل��ة )االتفاقي��ة( ،م��ع البن��وك الت��ي تتعام��ل معھ��ا حالي �ا ً إلع��ادة ھيكل��ة
قروض��ھا قص��يرة األج��ل .علي��ه ،قام��ت الش��ركة كم��ا ف��ي  ٣١ديس��مبر  ٢٠١٢بإظھ��ار األرص��دة المتعلق��ة ب��البنوك الدائن��ة
والقروض ألجل وفق ھذه االتفاقية.
-١٦

المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى

مصاريف مستحقة الدفع
دفعات مقدمة من عمالء
زكاة مستحقة )إيضاح (١٧
مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة )إيضاح (٩
أدوات مالية مشتقة )إيضاح (١٩
مطلوبات متداولة أخرى

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٩٫٨٨١٫٩٨٧
٢٠٫٢٦٠٫٤٢٣
٥٫٤١٠٫٤٠٠
٢٫٣٠٦٫٣٧٣
١٢٫٠٣٧٫٩٠٢

٢١٫٦٨٦٫٩٣٢
٧٫٩٨٢٫٥٩٦
٩٫٠١٠٫٣١٨
٧٤٦٫٨٧٢
٨٫٤٤٥٫٨٥٤
١٢٫٥٧١٫٢٤٩

٦٩٫٨٩٧٫٠٨٥

٦٠٫٤٤٣٫٨٢١

١٨
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 -١٧الزكاة وضريبة الدخل

يتم تكوين وتحميل مخصص للزكاة على قائمة الدخل الموحدة .ي�تم تع�ديل ال�روق�ات الناتج�ة ع�ن إحتس�اب الزك�اة النھائي�ة
متضمنة اإلستردادات ،إن وجدت ،في نھاية السنة.
تتكون الزكاة المحملة للسنة من اآلتي
٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

زكاة مستردة ،صافي
مخصص ضريبة الدخل األجنبية

)(٢٫٠٠٠٫٠٠٠
٥٤٦٫٠١٩

)(٣٫٨٩٧٫٢١٣
-

مستردة للسنة

)(١٫٤٥٣٫٩٨١

)(٣٫٨٩٧٫٢١٣

كانت حركة مخصص الزكاة خالل السنة كما يلي:
٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

في بداية السنة
مجنب خالل السنة
عكس قيد خالل السنة )أ(
مدفوع خالل السنة

٩٫٠١٠٫٣١٨
٤٫٠٠٠٫٠٠٠
)(٦٫٠٠٠٫٠٠٠
)(١٫٥٩٩٫٩١٨

١٨٫٣٢١٫٣٥٣
٧٫٠٢٠٫٠٠٠
)(١٠٫٩١٧٫٢١٣
)(٥٫٤١٣٫٨٢٢

في نھاية السنة

٥٫٤١٠٫٤٠٠

٩٫٠١٠٫٣١٨

)أ( خالل عام  ،٢٠٠٨إستلمت الش�ركة الرب�وط الزكوي�ة م�ن مص�لحة الزك�اة وال�دخل ع�ن الس�نتين المنتھيت�ين ف�ي ٣١
ديسمبر  ٢٠٠٦و  .٢٠٠٧وبموجب ھذه الربوط ،يتعين على الشركة سداد التزامات زكوي�ة إض�افية ق�درھا ١٣٫٤
مليون ﷼ سعودي .قدمت الشركة اعتراض على ھذه الربوط لدى لجنة االعت�راض االبتدائي�ة .كم�ا قام�ت بتك�وين
مخصصات لتلك االلتزامات اإلضافية.
خالل السنة المنتھية في  ٣١ديس�مبر  ،٢٠١١إس�تلمت الش�ركة ق�رار اللجن�ة وال�ذي أ�ھ�ر وج�ود إلتزام�ات زكوي�ة
إضافية بمبلغ  ٢٫٥ملي�ون ﷼ س�عودي فق�ط ،ب�دالً م�ن  ١٣٫٤ملي�ون ﷼ س�عودي .وعلي�� ،قام�ت الش�ركة بعك�س
الزي��ادة ف��ي مخص �ص الزك��اة والبال���ة  ١٠٫٩ملي��ون ﷼ س��عودي .الحق �اً ،وخ��الل الع��ام  ٢٠١٢قام��ت الش��ركة
بمراجعة التزاماتھا الزكوية باستخدام أسس مماثلة لتلك التي تم اعتمادھا من قبل مصلحة الزكاة وال�دخل ف�ي إنھ�ا�
الربوط الزكوية لألعوام السابقة ،ونتيجة لذلك قد تم عكس مخصص الزكاة اإلضافي.
قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية حتى السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر  ٢٠١١واستلمت الربوط الزكوية النھائية م�ن
مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھية في  ٣١ديسمبر .٢٠٠٧
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 -١٨رأس المال
يتكون رأس مال الشركة من  ٤٠مليون سھم كما في  ٣١ديسمبر  ٣١) ٢٠١٢ديس�مبر  ٤٠ :٢٠١١ملي�ون س�ھم( ،قيم�ة
كل سھم  ١٠﷼ سعودي.
أوصى مجلس إدارة الش�ركة ف�ي اجتماع�� المنعق�د ف�ي  ١٨أبري�ل  ،٢٠١٢زي�ادة رأس�مال الش�ركة م�ن  ٤٠٠ملي�ون ﷼
سعودي إلى  ٦٠٠مليون ﷼ سعودي وذلك من خالل طرح أسھم حقوق أولوية بقيمة  ٢٠٠مليون ﷼ سعودي .تخضع
ھذه الزيادة لموافقة المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية غير العادية والجھات القانونية ذات العالقة.
 -١٩األدوات المالية المشتقة
تستخدم المجموعة األدوات المالية المشتقة كعقود السلع )المعادن( اآلجلة التي يتم سدادھا نقدا لتغطية مخاطر التغي�ر ف�ي
أس��عار المع��ادن ،والت��ي ي��تم تص��نيفھا كتغطي��ة مخ��اطر الت��دفقات النقدي��ة .تق��وم المجموع��ة بتغطي��ة مخ��اطر التغي��رات ف��ي
التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير فى أسعار السلع والمتعلقة بالمعامالت المتوقعة حدوثھا بشكل كبير.
بلغ��ت القيم��ة العادل��ة الس��البة لعق��ود الس��لع اآلجل��ة الت��ي ي��تم تس��ويتھا نق��داً ال ش��ي� كم�ا ف��ي  ٣١ديس��مبر :٢٠١١) ٢٠١٢
 ٨٫٤٤٥٫٨٥٤﷼ سعودي( ،وحيث قيدت كمصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى.
بلغت الخسائر غير المحققة المتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية ،التي تم تقويمھا على أنھا ذات فعالي�ة مبل�� ال ش�ي�
) ٨٫٣٢٩٫٢٧٠ :٢٠١١﷼ س�عودي( ،وت�م إدراج ھ�ذا المبل�� ض�من حق��وق المس�اھمين .بلغ�ت الخس�ائر المحقق�ة خ��الل
السنة المنتھية في  ٣١ديس�مبر  ٢٠١٢والمتعلق�ة بتغطي�ة مخ�اطر الت�دفقات النقدي�ة  ٤٫٩٦٢٫٤٤٠﷼ س�عودي ):٢٠١١
 ٣٠٫٥٠٨٫٤٣٤﷼ سعودي( .تم تصفية عقود المشتقات خالل عام .٢٠١٢
-٢٠

مصاريف البيع التوزيع

رواتب وما في حكمھا
دعاية وترويج
شحن
مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا )إيضاح (٦
سفر
إيجار
أخرى

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

١٤٫٢٠٦٫٨٦٩
١٠٫٧٦٠٫٨٨٩
٦٫٠٣٦٫٧٦٨
٢٫٧٩٠٫٨٠٨
٧٦٦٫٥٧٩
٥٣٦٫٠٢٣
١٫٧٢٠٫٩٨٥

١٢٫١١١٫٩٧٤
٩٫١٣٨٫٩١٨
٥٫١٥٢٫٣٧٣
٩٫٠٨٠٫٨٤٢
٦٦٤٫٦٠٨
٥٩٥٫٠٧٣
٦٫٣٧٦٫٩٠٠

٣٦٫٨١٨٫٩٢١

٤٣٫١٢٠٫٦٨٨

٢٠
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-٢١

المصاريف العمومية واإلدارية

رواتب وما في حكمھا
أتعاب إستشارية ومھنية
إستھالك )إيضاح (١٢
إصالح وصيانة
منافع عامة
سفر
أخرى

-٢٢

٢٠١٢
﷼ سعودي

٢٠١١
﷼ سعودي

٢٨٫٨٤٤٫٨٥٧
٥٫٠٨٨٫٨١٢
١٫٢٩٠٫٤٤٣
١٫٠٦٣٫٤٨٧
٩٤٩٫٠٩٠
٧٩٨٫٣٤١
٥٫٦٨٦٫٥٩١

٢٤٫٧٣٠٫٦٢٢
٤٫٨٢٣٫٤٣٠
١٫٦٢٣٫٧٨٢
١٫٠٥٢٫٣٤٢
١٫٢٧٣٫٦٢١
٢٫٠٠٦٫٢٨٩
٣٫٨٢٢٫٣٣٤

٤٣٫٧٢١٫٦٢١

٣٩٫٣٣٢٫٤٢٠

ربح )خسارة( السھم
تم احتس�اب رب�� )خس�ارة( الس�ھم المتعل�ق بال�دخل )الخس�ارة( م�ن العملي�ات الرئيس�ية وص�افي دخ�ل )خس�ارة( الس�نة
وذلك بتقسيم الدخل )الخسارة( من العمليات الرئيسية وصافي دخل )خسارة( السنة ،عل�� الت�والي ،عل�� ع�دد ا�س�ھم
المصدرة والبالغ  ٤٠مليون سھم كما في  ٣١ديسمبر .٢٠١٢

-٢٣

التعھدات وااللتزامات المحتملة
يوج��د ل��دى المجموع��ة تعھ��دات رأس��مالية كم�ا ف��ي  ٣١ديس��مبر  ٢٠١٢بمبل��غ  ١٦ملي��ون ﷼ س��عودي )٤١ :٢٠١١
مليون ﷼ سعودي(.
ً
نيابة عنھا ،ضمانات بنكية بملبغ إجمــالي
كما في  ٣١ديسمبر  ،٢٠١٢أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة،
قدره  ١٨٣مليون ﷼ سعودي ) ١٣٩ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي( وذلك خالل دورة أعمالھا العادية.

 -٢٤اإليجارات التشغيلية
لدى المجموعة عدة عقود ايجارات تشغيلية قابلة للتجديد تتعلق بسكن الموظفين ،والمكات�ب ،والمع�ار� والمس�تودعات
ولفترات مختلفة تتراوح ما بين س�نة وعش�رة س�نوات .بلغ�ت مص�اري� اإليج�ار المتكب�دة خ�الل الس�نة المنتھي�ة ف�ي ٣١
ديسمبر  ٢٠١٢بموجب عقود اإليجارات  ٢مليون ﷼ سعودي ) ٢٫٤ :٢٠١١مليون ﷼ سعودي(.

٢١
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 -٢٥المعلومات القطاعية
تعمل المجموعة من خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر بمثابة القطاعات التي يتم رفع التقارير بشأنھا ،فيما يلي
قطاعات المجموعة:
المملكة العربية السعودية:

تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك(-
المملكة العربية السعودية.

المملكة األردنية الھاشمية :تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركتي شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة –
األردن وشركة مسك للجھد العالي والمتوسط )المعروفة سابقا ً بشركة مسك فوجيكورا
للكابالت"(.
اإلمارات العربية المتحدة:

تتمثل باألعمال التي قام بھا مصنع الشارقة للكابالت ومسك – رأس الخيمة )شركة ذات
مسئولية محدودة(.

فيما يلي بيانا ً بإجمالي الموجودات والمطلوبات كما في  ٣١ديسمبر  ٢٠١٢و  ،٢٠١١وإجمالي اإليرادات وصافي
الدخل )الخسارة( للسنتين المنتھيتين في ھذين التاريخين لكل قطاع من القطاعات أعاله:

 ٣١ديسمبر ٢٠١٢

المملكة العربية
السعودية
﷼ سعودي

القطــــــاع
اإلمارات العربية
المملكة األردنية
المتحدة
الھاشمية
﷼ سعودي
﷼ سعودي

المبيعات

٧٦٣٫٥٢٨٫٩٧٥

٢٢٢٫٨٥٩٫١٠٩

١٧٦٫٦٥٢٫٣١٥

إجمالي الربح

١٣٩٫١٩٣٫٣٧٤

٤٫١٧٢٫٩٥٢

١٧٫٧٩٣٫١٩٦

التسويات
﷼ سعودي
)(١٧٢٫٤٥٩٫٤٢١
-

اإلجمالي
﷼ سعودي
٩٩٠٫٥٨٠٫٩٧٨
١٦١٫١٥٩٫٥٢٢

صافي الدخل )الخسارة(

٣١٫١٠٠٫٥٨٦

)(٦٢٫٠٨٧٫٠٥٦

٧٫٩٥٤٫٩٣٦

٥٤٫١٣٢٫١٢٨

إجمالي الموجودات

٩٣٠٫١٩٠٫٣٦٦

٤٥٢٫٠٧٣٫٧١٩

٣٣٤٫٧٥٦٫٨١٨

)(٣٦٢٫٧٦٩٫٦٠٥

١٫٣٥٤٫٢٥١٫٢٩٨

إجمالي المطلوبات

٦٤٨٫٦٤٩٫٢٣٩

٣٥٢٫٧٢٦٫١٨١

١٥٨٫٩٦٤٫١٧٢

)(١٠١٫٥٨٨٫٧٤٩

١٫٠٥٨٫٧٥٠٫٨٤٣

 ٣١ديسمبر ٢٠١١

المملكة العربية
السعودية
﷼ سعودي

القطــــــاع
اإلمارات العربية
المملكة األردنية
المتحدة
الھاشمية
﷼ سعودي
﷼ سعودي

المبيعات

٦٣١٫٠٠٣٫٩١٥

٤٨٣٫٧٧٧٫٨٩٧

٢١٣٫٥١٣٫١٦٠

إجمالي الربح

٨٣٫٤٨٠٫٧٧٤

٤٫٥٧٣٫٨٧٥

٧٫٥٦٧٫٨٨٠

التسويات
﷼ سعودي
)(١٨٨٫٩٠٩٫٤٠٦
-

٣١٫١٠٠٫٥٩٤

اإلجمالي
﷼ سعودي
١٫١٣٩٫٣٨٥٫٥٦٦
٩٥٫٦٢٢٫٥٢٩

صافي الخسارة

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٢

)(٩٦٫٨٨٦٫١٢٩

)(٧٫٨٨٤٫٩٩١

١٠٤٫٧٧١٫١١٨

إجمالي الموجودات

٩١٧٫٧٥٣٫٠٩٧

٥٧٥٫٨٩٦٫١١٢

٢٧٠٫٩٢٧٫٨٩٩

)(٣٨٢٫٢٧٨٫٣٥٨

١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠

إجمالي المطلوبات

٦٧٥٫٢٤٦٫١٤٠

٤١٣٫٩٥٩٫٠١٢

٩٦٫٠٢٦٫٤٣٩

)(٨١٫٨٤٦٫٥٧٨

١٫١٠٣٫٣٨٥٫٠١٣

-٢٦

)(١٢٠٫١٣٦٫١٤٤

القيمة العادلة لألدوات المالية
القيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف راغبة في ذلك
وبشروط تعامل عادل .تتكون الموجودات المالية بالشركة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق والمدينين
واالستثمارات في األوراق المالية ،بينما تتكون المطلوبات المالية من البنوك الدائنة والقروض ألجل والدائنين
والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى.
إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفترية.
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إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العموالت

تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت
السائدة في السوق .تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعموالت بما
في ذلك الودائع البنكية ،القروض قصيرة األجل ،وقروض المرابحة والقروض ألجل.

مخاطر اإلئتمان

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.
تقوم المجموعة بإدارة مخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة باألطراف األخرى وذلك بوضع سقف إئتمان لكل
طرف ،ومراقبة الذمم المدينة القائمة .وبتاريخ قائمة المركز المالي ،لم تحدد اإلدارة أية تركيزات ھامة في مخاطر
اإلئتمان.

مخاطر العمالت

تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي.
تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادية .تستخدم المجموعة عمالت أجنبية
وخاصة الدوالر األمريكي والدرھم اإلماراتي واليورو .ال تتعرض المجموعة لمخاطر عمالت ھامة ألن سعر
صرف ال﷼ السعودي مثبت مقابل الدوالر األمريكي ،وأن األرصدة بالعمالت األخرى ال تمثل مخاطر عمالت
ھامة.

مخاطر السيولة

تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات
المالية .تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة .تقوم
المجموعة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسھيالت البنكية.

 -٢٨أرقام المقارنة
أعيد تبويب بعض أرقام المقارنة للسنة السابقة كي تتماشى مع عرض الحسابات للسنة الحالية.
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