
 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۱(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 

 

 عشر  الثانيالتقریر السنوي 

 

 لمجلس إدارة

 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك )

 ۲۰۱۸ المالي للعام
 

 
 



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۲(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 سم هللا الرحمن الرحیمب

 

 : المقدمة )١
 
 م ٢٠١٨د�سمبر  ٣١�قدم لحضراتكم تقر�ره السنوي للسنة المنتهیة في ن للكابالت المتخصصة ( مسك ) أشر�ة الشرق األوسط �سر مجلس ادارة        

م وتقر�ر مراجعي الحسا�ات ٢٠١٨د�سمبر  ٣١والذي �حتوي أعمال ونتائج الشر�ة وآداءها �االضافة إلى القوائم المالیة الموحدة للسنة المالیة المنتهیة في 

 للتقار�ر المالیة . طبقًا للمعاییر الدولیة

على  ة�ما �طیب لنا أن نوجه شكرنا الجز�ل لعمالئنا على والئهم للشر�ة ولمساهمینا الكرام على دعمهم المتواصل لنا، والى جمیع منسو�ي الشر�      

سارات حول المعلومات التي تضمنها هذا إخالصهم وجهدهم الدؤوب لتحقیق أهداف الشر�ة ، و�ن مجلس إدارة الشر�ة على إستعداد تام للرد على أ�ة إستف

 التقر�ر أو ا�ة إستفسارات أخرى وذلك من خالل إجتماع الجمعیة العامة القادم �إذن هللا والذي سوف یتم االعالن عن تار�خه الحقا.
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 وصف للنشاط الرئیس للمجموعة  )٢
 شر�ة مسك •

وتار�خ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢سعود�ة ذات مسؤولیة محدودة مسجلة في الر�اض �سجل تجاري رقم  تأسست شر�ة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك ) �شر�ة
م) ٤/٨/٢٠٠٧هـ (الموافق ٢١/٧/١٤٢٨الصادر بتار�خ ١٩٥م)، وقد وافق معالي وز�ر التجارة والصناعة �موجب القرار الوزاري رقم ٤/١١/١٩٩٢هـ (الموافق ١٠/٥/١٤١٣

 .ر�االت للسهم  ١٠ملیون سهم �قیمة اسمیه قدرها  ٤٠ملیون ر�ال مقسمة الى  ٤٠٠و�بلغ رأس مال الشر�ة  ود�ة،على تحو�ل الشر�ة إلى شر�ة مساهمة سع
مغلفة الئیة كهر�اال كابالتالمطاطیة و الكابالت المحور�ة و الكابالت المرنة و الكهر�ائیة المتخصصة ( الصناعیة ) والكابالت الكابالت الو�تمثل نشاط الشر�ة الرئیسي في انتاج و�یع 

 مقاومة للحر�ق و�ابالت نقل المعلومات والتحكم و�ابالت الجهد المنخفض و�ابالت المبانيالكابالت الو  اآلليحاسب الهاتفیة للتمدیدات الداخلیة و�ابـالت ال وابلكال�النایلون و 
 . و�ابالت التسلیح

 شر�ة وشر�اتها التا�عة:المنتجات  )٣

 ة�إنتاج تشكیلة واسعة من الكابالت �مختلف المواصفات حیث یز�د عدد الفئات الفرعیة للمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر أكثر من خمستقوم شر�ة مسك وشر�اتها التا�عة 

 : آالف صنف, و�مكن تصنیف هذه المنتجات �شكل عام في أر�ع مجموعات رئیسیة وهي �التالي

  ( INDUSTRIAL Specialized CABLES )مجموعة الكابالت الصناعیة المتخصصةـ ١

ي مصانعها في الت التي تنتجها الشر�ة فتستخدم هذه الكابالت في صناعات البترو�یماو�ات والنفط والغاز والطاقة ومشار�ع الصناعات الثقیلة، وتعتبر هذه الفئة أكبر فئات الكاب

 . السعود�ة واإلمارات

  LDING MANEGMENT SYSTEM  )(BULمجموعة �ابالت المباني واألجهزةـ ٢

لهاتف، وهي الحرائق والشبكات المحلیة وأجهزة ا تستخدم هذه الكابالت لنقل اإلشارات الصوتیة والمرئیة والمراقبة واإلنذار, �ما تشمل تطبیقات هذه الكابالت إستعمالها في أجهزة إنذار

 . والمستشفیات واألسواق والمباني التجار�ة وتنتج في مصانع الشر�ة في �ل من السعود�ة واإلمارات�التالي تستخدم �شكل واسع في المراكز التجار�ة والفنادق 

 :الحضور المحلي واالقلیمي للمجموعة )٤

تاج إحدى الشر�ات الرائدة في إنتمكنت مسك، من خالل التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعیة على مدى السنوات الماضیة من إرساء مكانتها في السوق المحلي واإلقلیمي �

ق األوسط �ما أن معرفة مسك بهذا السوق مكنتها من تطو�ر تشكیلة واسعة من الكابالت �جمیع أنواعها في المنطقة، �ما یوجد لدى مسك أكبر قاعدة �ابالت متنوعة  في الشر
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في  د�ة ودول مجلس التعاون الخلیجيسمعة قو�ة لها، وهذا ما یتضح من خالل حقیقة �ونها معتمدة لدى أكبر مقاولي المشار�ع والشر�ات التي تنفذ المشار�ع العمالقة في السعو 

عة مسك أل�ة منافسة في المستقبل لز�ادة مبیعات مسك من الكابالت الصناعیة إلى دول مجلس التعاون الخلیجي والشرق األوسط مختلف أنحاء العالم ، وتم العمل على إعداد مجمو 

ــامیة والمجـــاورة فیما تنوي مواصلة ، األمـــر الـــذي أتاح لمســك الدخـــول فـــي األســـواق الن (LV) وشمال افر�قیا واإلستمرار في مبیعاتها اإلقلیمیة من الكابالت ذات الجهد المنخفض

 .هذه االستراتیجیة نحو مز�د من التوسع و خاصة فى مجال الكابالت المتخصصة من أجل ز�ادة حجم مبیعاتها في جمیع األسواق

 إدارات الشر�ة : )٥

 :العملیــــات إدارة  -١

 م اإلدارات واألقسام التالیة :تضم هذه اإلدارة أكبر اإلدارات وهي إدارة التصنیع وأكثرها عددًا والتي تض

 قسم االمن والسالمة. ـــ PVCدارة مصنع إالجودة ـــ مراقبة ة اإلنتاج في السعود�ة واإلمارات ـــ قسم الصیانة ـــ قسم إدارة المشتر�ات ــ إدار  ـــ قسم التخطیط والرقا�ة

 : قسم التخطیط والرقا�ة −
لالزمة اد الخام اوامر التشغیل الواردة من قسم المبیعات �عد التنسیق مع قسم المواد للتأكد من توفر المو ألعملیات اإلنتاج وفق  ةوالسنو� ة�عمل الخطة الشهر��قوم  

  مر التشغیل  بناء على الطاقة اإلنتاجیة للمصنع وتار�خ التسلیم للعمیل .ألعملیات إنتاج 

 :  إدارة المشتر�ات −
الشراء � قطع الغیار سواًء التي یتم تأمینها و�ذلك األولیة الالزمة للتصنیع واإلنتاجوالمواد تأمین �افة احتیاجات الشر�ة من المواد االستهالكیة، على إدارة المشتر�ات تعمل 

 الموردین وتأهیلهم وتقییمهم وذلك لضمان إدارة المشتر�ات �إدارة شؤون من خارج السعود�ة ، �اإلضافة لتأمین المواد تقوم  أو التعاقد مع الموردین المحلیین أوالمباشر 

 الجودة والمصداقیة التي تسعى إدارة شر�ة مسك لتحقیقها عن طر�ق إجراء االختبارات الفنیة الالزمة داخل الشر�ة وخارجها. اإلعتماد�ة و 

من مجمل  %٩٠المشتر�ات حیث تقارب قیمة المواد المستوردة �عتبر جزء ال یتجزأ من مجمل مهام إدارة  للمواد المستوردة من الخارج تخلیص الجمر�يو�ذلك �عد ال

تتعدد أنواع المواد و  المشتر�ات، من إجمالي قیمة %٦٥ نسبتهمادة النحاس ما  وتمثلملیون ر�ال.  ٤٠٠  قیمة المشتر�ات السنو�ة حواليتقدر إجماالً ، �ما  �اتر تالمش
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ن الناحیة اإلجرائیة ، وم نوع ٥١٣٥ تز�د عنمختلًفا، أما المواد المصنفة �قطع غیار ف صنفاً  ١٥٦٠مواد أولیة حوالي التي یتم شرائها واستخدامها ما بین مواد استهالكیة و 

ة نظام أو التي یتم طلبها من إدارة تخطیط المواد بواسط ERPفي نظام  فیدیتم البدء �عملیة الشراء عند حاجة المستهلكین داخل الشر�ة سواًء التي یتم إدخالها من المست

MRP  المواد األولیة لسد حاجة اإلنتاج.تخطیط من إدارة والتي �عمل علیها متخصصون 

 : قسم اإلنتاج −

 -العزل –الجدل  -ي السحب �قوم قسم اإلنتاج بتنفیذ ومتا�عة هذه البرامج من خالل مهندسي ومشرفي اإلنتاج على مدار الیوم , وتتم عملیة اإلنتاج �عدة مراحلها وه 

 العزل النهائي مع االلتزام التام �المواصفات القیاسیة المطلو�ة لكل عملیة من عملیات التصنیع .-التسلیح-التجمیع

 : قسم الصیانه −

بر�د نتاج �التوالقیام �أعمال صیانة الخدمات المساندة لإل  ،عطالألصالح ا�الكهر�ائیة  للمكائن  و  مسؤول عن استمرار�ة اإلنتاج من خالل الصیانة الدور�ة المكانیكیة و

 والرافعات الشو�یة . 

 :الجودةرقا�ة قسم  −

ع ثم الفحص أثناء عملیة التصنی -یتولى العمل على تطبیق وضمان معاییر الجودة المطا�قة للمواصفات المطلو�ة من خالل فحص المواد الخام الواردة ( قبل التصنیع) 

 (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي للمنتج (�عد التصنیع).

 : قسم األمن والسالمة −

علیمات تباع تمن إكد أتال�ما یتولى ادارة االمن في الشر�ة و �عمل على  ،ظمة السالمةأنیتولى المحافظة على جاهز�ة منشآت الشر�ة لمنع وقوع الحوادث من خالل تطبیق  

 .الصحة والسالمة المهنیة من جمیع الجهات المعنیة 
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 : )  PVC ستیك (مسك لحبیبات البال إدارة مصنع -٢

 لمر�بات جدیدا مصنعا األوسط، الشرق  منطقة في والتحكم القیاس أجهزة �ابالت لجمیع والمصنعة الرائدة المتخصصة  (مسك) الشر�ة للكابالت األوسط الشرق  شر�ة تمتلك

 ه فيوالذي بدأ انتاج �لور�د فینیل البولي إلنتاج مر�بات التقنیات الجدیدة والمجهز �أحدث السعود�ة، العر�یة المملكة الر�اض، في مدینة  (PVC) �لور�د فینیل البولي

  .سنوً�ا متري  طن ٣٦٠٠٠تصل الى  إنتاجیة �طاقة ٢٠١٢ أبر�ل بدا�ة

 للعدید حةمتا بنا الخاصة المر�بات مجموعة أنواع متعددة من الكابالت �ما ان ذات المواصفات والجودة العالیة لصناعة �لور�د فینیل مر�بات البولي �إنتاج المصنع و�قوم

 ر�باتم. ذلك إلي وما األجهزة، أسالك أساسیة، مسطحة �ابالت ثالثة الغاطسة، المضخة لمحرك لف أسالك واألجهزة، المراقبة �ابالت الكهر�ائیة، للكابالت التطبیقات من

 االتصاالت، الت�اب للتمدیدات المنزلیة، أ�ًضا المر�بات هذه رجي للكابالت واألسالك. وتستخدمالداخلي والعزل الخا العزل من تستخدم لكل بنا الخاصة �لور�د فینیل البولي

  .الجودة یةعال الخام المواد من مر�باتنا تصنیع �ما یتم. لألیزو وفًقا المعاییر بنا الخاصة �لور�د فینیل البولي ومر�بات منتجات جمیع تطابق. الخ السیارات، كابالت

اءات �كامل وأحدث األجهزة والكف یوجد �مصنعنا مختبرات مزودة. المطلو�ة من قبل عمالئنا للمواصفات وفقا المر�بات صیاغة على نقاط قوتنا �كمن في قدرتناإن من أهم 

 . غیل لدیهموظروف التش المحددة تطبیقاتهم - العمالء احتیاجات على للتر�یز والمعرفة األدوات المتخصصة تمتلك للكابالت األوسط الشرق  ما جعل شر�ة ذات الخبرة العالیة

 إدارة التسو�ق و المبیعات : -٣

ء ءة جمیع العملیات المتعلقة بعمالتعتبر إدارة التسویق و المبیعات بالشركة من اإلدارات المھمة لكونھا تمثل حلقة الوصل بین الشركة وعمالئھا وتھدف لزیادة فعالیة وكفا

 الكبرى والجھات الحكومیة والشركات والمؤسسات .الشركة من مقاولي المشاریع 

تب إقلیمیة في اإلمارات واألردن ویوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسویق والمبیعات منھا المحلیة مثل ( المنطقة الوسطى ـــ المنطقة الشرقیة ـــ المنطقة الغربیة ) ومكا

وممثلین لھا في كل من : ( كوریا ــ الیابان ــ دول مجلس التعاون الخلیجي ــ العراق ــ مصر ) وتشتمل اإلدارة  لتغطیة منطقة الخلیج العربي وشمال أفریقیا كما یوجد وكالء

 على اإلدارات التالیة :
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 إدارة التسویق   -۱
 إدارة المبیعات في السعودیة    -۲
 إدارة المبیعات في اإلمارات      -۳
 اإلدارة الفنیة   -٤
 إدارة الجودة -٥

 

 ): H.R(  إدارة الموارد البشر�ة -٤

ر القوى العاملة المطلوبة مع تعتبر إدارة الموارد البشریة شریك أساسي مع إدارات الشركة األخرى وذلك لعنایتھا برأس المال البشري داخل الشركة، وذلك من خالل توفی

 لى العناصر الوطنیة المؤھلة. التركیز ع

تسرب  ندماج الوظیفي وتقلیل فيكذلك یتم تأھیل وتدریب الموظفین المبتدئین من الكفاءات الوطنیة للوصول إلى الحد المطلوب فنیا داخل المصنع مما نتج عنھ زیادة في اإل

 .%۳۷ مج نطاقات بنسبةالموظفین السعودیین مما أدى إلى بلوغ الشركة النطاق األخضر المرتفع في برنا

 :) ITإدارة تقنیة المعلومات ( -٥
 

 بتنفیذ عدة برامج وھي :  ۲۰۱من االادارات الحیویة في الشركة حیث قامت في العام  المعلومات أنظمة تعتبر دائرة

، وتطبیق برنامج القیمة المضافة وترقیة التخزین والذاكرة للخوادم في الشركة ، وتتمتع شركة  الكابالت صناعة متطلبات مع یتماشى في مسك االمارات، بما تنفیذ برنامج االوراكل

 .مسك بالقدرة على متابعة االعمال في حالة الكوارث ال قدر هللا  
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 ما طبق من أحكام الئحة حوكمة الشركات وما لم یطبق وأسباب ذلك .  )٦

 
 الواردة أدناه :االسترشادیة تطبق الشركة جمیع األحكام الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن ھیئة السوق المالیة ، باستثناء األحكام 

 أسباب عدم التطبیق نص المادة / الفقرة رقم المادة / الفقرة

 استرشادیة  الفقرة سنوات متصلة أو منفصلة في عضویة مجلس اإلدارة  ۹إمضاء فترة  ۲۰ج/

یتخذ مجلس االدارة الترتیبات الالزمة للحصول على على تقییم جھة  /ھــ٤۱
 الفقرة استرشادیة خارجیة ألدائھا كل ثالث سنوات  

 الفقرة استرشادیة  یجب أن یكون رئیس لجنة المراجعة عضواً مستقالً  ٥٤ب/

 المادة استرشادیة  سیاسة المسؤولیة االجتماعیة   ۸۷

 المادة استرشادیة تشكیل لجنة حوكمة الشركات  ۹٥

 المادة استرشادیة تشكیل لجنة إدارة المخاطر  ۷۰
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 وخبراتھم.ومؤھالتھم والسابقة أسماء أعضاء مجلس اإلدارة ، ووظائفھم الحالیة  )۷
 

تصنیف  الوظائف السابقة الوظائف الحالیة مـــــــــــــــــاالس م
 والخبرات المؤھالت لعضویةا

 غیر تنفیذي في السلك العسكري رجل أعمال عبد العزیز بن محمد النملة ۱
 ۲۱خبرة  ماجستیر إدارة عامة ، بكالوریوس ھندسة مدنیة

في الصناعي ومجال السنة في  ۲٥سنة في السلك العسكري و
   مجال صناعة الكابالت 

الرئیس التنفیذي لشركة مجموعة  عبد هللا بن عبد الرحمن العبیكان ۲
سنة في المجال  ۳۰خبرة  بكالوریوس ھندسة كھربائیة غیر تنفیذي مدیر إنتاج لشركة مجموعة العبیكان العبیكان لالستثمار

 سنوات في مجال صناعة الكابالت  ۹الصناعي و

سنوات في مجال صناعة  ۱۱خبرة  بكالوریوس إقتصاد غیر تنفیذي ــــ رجل أعمال  یحیى بن إبراھیم القنیبط ۳
 سنوات في المجال البنكي واالستثمار ۱۱الكابالت و 

العضو المنتدب لشركة الشرق  سعد بن صالح األزوري ٤
 األوسط للكابالت المتخصصة 

الرئیس التنفیذي لشركة ناس جت 
سنة في المجال الصناعي  ۳۱خبرة  ماجستیر إدارة اعمال تنفیذي للطیران الخاص

 والعملیات والطباعة وصناعة الكابالت.

 ۱۷خبرة  بكالوریوس ھندسة مدنیة ، ماجستیر ادارة اعمال غیر تنفیذي ـــــ رجل أعمال سلیمان بن محمد النملة ٥
 سنة في المجال الصناعي  ۱۷سنة في مجال صناعة الكابالت 

المنتدب لشركة مجموعة العضو  محمد بن عبد العزیز النملة ٦
 عبدالعزیز محمد النملة القابضة

مدیر إدارة التطویر لشركة مجموعة 
سنة في المجال  ۱٦خبرة  بكالوریوس ھندسة میكانیكیة غیر تنفیذي محمد عبدالعزیز النملة القابضة 

 الصناعي االداري والمالي 

العضو المنتدب لشركة االحساء  سعد بن عماش الشمري ۷
 للتنمیة 

الرئیس التنفیذي للشركة السعودیة 
 مستقل للصناعات المتطورة

بكالوریوس ھندسة كیمیائیة ، ماجستیر تحكم متقدم بالعملیات 
سنوات في التخطیط  ٥سنوات في ادارة المشاریع و ۸خبرة 

 سنوات في مجال االستثمار . ٤االستراتیجي 

 عزیز بن محمد القحطاني ۸
الداخلیة نائب الرئیس للمراجعة 

في شركة البترول والكیماویات 
 والتعدین

المدیر المالي في شركة مثلث األعمال 
)(BTC مستقل 

خبرة عملیة متنوعة  بكالریوس محاسبة ، ماجستیر محاسبة
سنة في مجال المراجعة الداخلیة والمحاسبة والمالیة  ۲٥لمدة 

 في قطاعات مختلفة 

المجموعة المصرفیة  –مدیر عام  خالد بن ناصر المعمر  ۹
 البنك األول -للشركات الكبرى 

شركة األول  –الرئیس التنفیذي 
 عاماً في القطاع المصرفي والمالي  ۲٤خبرة  مستقل لإلستثمار
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 مدیریھا .أو من والسابقة أسماء الشركات داخل المملكة أو خارجھا التي یكون عضو مجلس إدارة الشركة عضوا في مجالس إدارتھا الحالیة  )۸
 

أسماء الشركات التي یكون عضو مجلس اإلدارة عضوا  اسم العضو
 في مجالس إداراتھا الحالیة أو من مدیریھا

 داخل المملكة / 
 خارج المملكة

 
الكیان 
 القانوني

أسماء الشركات التي یكون عضو مجلس اإلدارة عضوا 
 في مجالس إداراتھا السابقة أو من مدیریھا 

   /داخل المملكة
 خارج المملكة

 
 الكیان القانوني

 عبد العزیز بن محمد النملة

 شركة توزیع الغاز الطبیعي  )۱
 عبدالعزیز محمد النملة مجموعة شركة  )۲
 شركة الشرق األوسط لكابالت األلیاف البصریة )۳
 شركة مسك رأس الخیمة )٤

 السعودیة  )۱
 السعودیة  )۲
 السعودیة  )۳
 االمارات )٤

  
 مقفلة

 

 
 الشركة السعودیة للصناعات المتطورة 

 
 السعودیة

 
 مدرجة

 عبد هللا بن عبد الرحمن العبیكان

  مجموعة العبیكان لالستثمار )۱
 شركة العبیكان للزجاج  )۲
 شركة الدرع العربي للتأمین   )۳
 شركة المیاه الوطنیة  )٤

 السعودیة

 
 مقفلة   )۱
 مقفلة  )۲
 مدرجة  )۳
 مقفلة   )٤

 مجلس ادارة ھیئة تقویم التعلیم العام   )۱
 مجلس ھیئة الصادرات السعودیة   )۲
 شركة انظمة التغلیف المتكاملة المحدودة   )۳
 شركة العبیكان الوباك المحدودة  )٤
 شركة العبیكان للطابعة والتغلیف  )٥

 
 

 السعودیة

 حكومیة قابضة )۱
 حكومیة قابضة )۲
 ذات مسئولیة محدودة )۳
 ) مقفلة٤
 ) مقفلة٥

 یحیى بن إبراھیم القنیبط
 

 شركة المسك لكابالت الجھد المتوسط والعالي 
 

 االردن

 
 مقفلة

 
 ال یـــــوجد

 سعد بن صالح األزوري
 الشركة السعودیة للصناعات المتطورة )۱
 شركة السالم لصیانة الطائرات )۲
 شركة المشاریع الصناعیة المتقدمة  )۳

 
 

 السعودیة 

 
  

 ) مدرجة ۱
 ) مقفلة ۲
  ) مقفلة۳

 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف )۱
 شركة مجموعة العبیكان  )۲
 MDFشركة العبیكان  )۳
 شركة المستقبل لإلستثمار )٤
 شركة المستقبل للبالستیك )٥
  شركة مجموعة اإلمارات للبالستیك الوطنیة )٦

 
 

 السعودیة

 مدرجة) ۱
 مقفلة) ۲
 ) مقفلة۳
 ) مقفلة ٤
 ) مقفلة٥
 ) مقفلة ٦

 النملةسلیمان بن محمد 
 

 شركة المسك لكابالت الجھد المتوسط والعالي 
 

 االردن

 
 مقفلة

 
 ال یوجـــــد

 السعودیة شركة تكوین المتطورة للصناعات خالد بن ناصر المعمر 
 

 مدرجة
 شركة األول لإلستثمار  )۱
 الشركة المتقدمة للبتروكیماویات  )۲
 الشركة الوطنیة للتنمیة الزراعیة ( نادك )  )۳

 
 السعودیة

 شخص واحد –مقفلة  )۱
 مدرجة )۲
 مدرجة )۳

 محمد بن عبد العزیز النملة

 شركة مالذ للتأمین  )۱
 عبدالعزیز محمد النملة مجموعة شركة  )۲
 شركة مجموعة العزل الخلیجیة  )۳
 شركة االمارات لعزل االنابیب المحدودة )٤

 السعودیة )۱
 السعودیة  )۲
 السعودیة  )۳
  اإلمارات )٤

 مدرجة )۱
 مقفلة )۲
 مقفلة )۳
 مقفلة )٤

 
 شركة إسكان للتنمیة واإلستثمار 

  
 السعودیة 

 
 ةلمقف

 سعد بن عماش الشمري

 شركة كسب المالیة  )۱
 شركة الصمعاني  )۲
 شركة االحساء للتنمیة )۳
 الشركة السعودیة لصناعة الورق  )٤

 السعودیة

 مقفلة  )۱
 مدرجة )۲
 مدرجة )۳
 مدرجة )٤

 الشركة السعودیة للصناعات المتطورة  )۱
 شركة العبیكان للزجاج )۲
 نة الطائرات لصیاشركة السالم  )۳

 
 السعودیة

 مدرجة )۱
 مقفلة   )۲
 مقفلة )۳

 عزیز بن محمد القحطاني

 شركة الصناعات الكیمیائیة األساسیة بي سي آى  )۱
 شركة اللجین  )۲
 ركة الحمادي للتنمیة واالستثمار ش )۳
 شركة إسمنت ینبع   )٤

 السعودیة

 
 مدرجة )۱
 مدرجة )۲
 مدرجة )۳
 مدرجة )٤
 مدرجة )٥

 شركة العنایة والعلوم الطبیة  )۱
 شركة ابتكار االعمال  )۲
 شركة التدریع للصناعة  )۳
 شركة الخدمات لالستقدام  )٤
 الشركة السعودیة للطباعة والتغلیف )٥
 شركة المجموعة السعودیة لالبحاث والتسویق )٦
 شركة مجموعة أبناء عبدهللا عبدالمحسن الخضري  )۷

 
 

 السعودیة

 مقفلة )۱
 مقفلة )۲
 مقفلة )۳
 مقفلة )٤
 مدرجة )٥
 مدرجة )٦
 مدرجة )۷
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 حیال الشركة وأدائھا  وملحوظاتھم   علماً بمقترحات المساھمین  -وبخاصة غیر التنفیذیین-اإلجراءات التي اتخذھا مجلس اإلدارة إلحاطة أعضائھ   )۹
 
المساھمین وملحوظاتھم حیال الشركة وأدائھا مقترحات بوخاصة غیر التنفیذیین یقوم رئیس مجلس اإلدارة من خالل إجتماعاتھ بإبالغ جمیع أعضاء مجلس اإلدارة  −

مستثمرین في الشركة : والتي تصل إلى الشركة من خالل لقاء المساھمین باإلدارة التنفیذیة أو جمعیات المساھمین العامة أو عبر البرید االلكتروني لعالقات ال

  IR@mesccables.com   والتي تعتبر أحد وسائل تواصل المساھمین. 

 

 صاصات اللجان ومھامھا : صف مختصر إلختو   )۱۰
 

 -اللجنة التنفیذیة :أوالً : 
 
 صالح األزوريوالمھندس سعد ھم: المھندس عبدهللا عبدالرحمن العبیكان ( رئیس اللجنة ) والمھندس محمد عبدالعزیز النملة  وتتألف اللجنة التنفیذیة من أربعة أعضاء  

 :ـــبالمھام التالیة اللجنة  والمھندس سعد عماش الشمري ، وتقوم

 مراجعة الخطط واإلستراتیجیات المعدة من اإلدارة التنفیذیة للشركة وشركاتھا التابعة، ورفع التوصیات المناسبة لمجلس اإلدارة. −
 وأعمال فعلیة تھدف إلى تحقیق أھداف الشركة . التأكد من أن الخطط اإلستراتیجیة للشركة قد تم ترجمتھا إلى تصرفات −
 مناقشة ومراجعة التقاریر المرفوعة من اإلدارة التنفیذیة . −

 
 ـــم ویوضح الجدول أدناه حضور األعضاء لھذه اإلجتماعات:۲۰۱۸) إجتماعات خالل العام ۳عقدت اللجنة التنفیذیة (

 
 

 طبیعة العضویة مــــــــاالس م
 ) اجتماعات ۳عدد االجتماعات ( 

 االجتماع األول
۳/۰۱/۲۰۱۸ 

 االجتماع الثاني
۲۲/۰٥/۲۰۱۸ 

 االجتماع الثالث
۰٤/۱۲/۲۰۱۸ 

    رئیس اللجنة عبد هللا بن عبدالرحمن العبیكان ۱

    عضو محمد بن عبد العزیز النملة ۲

   ـــ عضو سعد بن صالح األزوري * ۳

    عضو سعد بن عماش الشمري ٤
 تعیین المھندس سعد االزوري .تم وم ۲۰/٥/۲۰۱۸تم إعادة تشكیل اللجان في إجتماع مجلس االدارة المنعقد بتاریخ  -

mailto:IR@mesccables.com
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 -ثانیاً / لجنة المراجعة :
 

محمد القحطاني ، وتقوم اللجنة بالمھام تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء ھم:األستاذ یحیى ابراھیم القنیبط (رئیس اللجنة)  والمھندس سلیمان محمد النملة واألستاذ عزیز 

 : ةالتالی

 اإلدارة.اإلشراف على إدارة المراجعة الداخلیة في الشركة، من أجل التحقق من مدى فاعلیتھا في تنفیذ األعمال والمھمات التي حددھا لھا مجلس  −

 دراسة نظام الرقابة الداخلیة ووضع تقریر مكتوب عن رأیھا وتوصیاتھا في شأنھ. −

 ة تقاریر المراجعة الداخلیة ومتابعة تنفیذ اإلجراءات التصحیحیة للملحوظات الواردة فیھا.دراس −

 التوصیة لمجلس اإلدارة بتعیین المحاسبین القانونیین وفصلھم وتحدید أتعابھم، ویراعى عند التوصیة بالتعیین التأكد من إستقاللیتھم. −

 قیامھم بأعمال المراجعة. مل خارج نطاق أعمال المراجعة التي یكلفون بھا أثناءمتابعة أعمال المحاسبین القانونیین، واعتماد أي ع −

 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وإبداء ملحوظاتھا علیھا. −

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

 رضھا على مجلس اإلدارة وإبداء الرأي والتوصیة في شانھا.دراسة القوائم المالیة األولیة والسنویة قبل ع −

 دراسة السیاسات المحاسبیة المتبعة وإبداء الرأي والتوصیة لمجلس اإلدارة في شأنھا. −
 

 عضاء لھذه اإلجتماعات:ألم ویوضح الجدول أدناه حضور ا۲۰۱۸)  إجتماع خالل العام  ۱٤عقدت لجنة المراجعة ( 
 

 اإلجتماعات
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 یحیى بن إبراھیم القنیبط
 (رئیس اللجنة)

 سلیمان بن محمد النملة
 (عضو اللجنة)

 عزیز بن محمد القحطاني
 (عضو اللجنة)

 اإلجتماع األول
۰٥/۰۱/۲۰۱۸    

 اإلجتماع الثاني
۲۱/۰۳/۲۰۱۸    

 اإلجتماع الثالث
۲٦/۰۳/۲۰۱۸    

 اإلجتماع الرابع
۲۸/۰۳/۲۰۱۸    

 اإلجتماع الخامس
۲۹/۰۳/۲۰۱۸    
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 اإلجتماعات
 مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاإلس

 یحیى بن إبراھیم القنیبط
 (رئیس اللجنة)

 سلیمان بن محمد النملة
 (عضو اللجنة)

 عزیز بن محمد القحطاني
 (عضو اللجنة)

 اإلجتماع السادس
۱۱/۰٤/۲۰۱۸    

 اإلجتماع السابع
۱۱/۰٤/۲۰۱۸    

 اإلجتماع الثامن
۰۳/۰٥/۲۰۱۸    

 اإلجتماع التاسع
۲۳/۰۷/۲۰۱۸    

 اإلجتماع العاشر
۰۱/۱۰/۲۰۱۸    

 الحادي عشراإلجتماع 
۱۰/۱۰/۲۰۱۸    

 اإلجتماع الثاني عشر
۳۰/۱۰/۲۰۱۸    

 اإلجتماع الثالث عشر
۱۱/۱۱/۲۰۱۸    

 اإلجتماع الرابع عشر
۲۰/۱۲/۲۰۱۸    

 
 -:لجنة المكافآت والترشیحات ثالثاً / 

 
سلیمان بن محمد والمھندس  مد النملةبن مح عبدالعزیز(رئیس اللجنة) والمھندس  المعمرألستاذ خالد ناصر ھم: ا من األعضاء ثالثةمن لجنة المكافآت والترشیحات تتكون 
 ــ، وتقوم اللجنة بالمھام التالیة:النملة 

 
 األمانة.و خلة بالشرفالتوصیة لمجلس اإلدارة بالترشیح لعضویة المجلس وفقاً للسیاسات والمعاییر المعتمدة مع مراعاة عدم ترشیح أي شخص سبق إدانتھ بجریمة م −

س اإلدارة، بما في ذلك لمراجعة السنویة لإلحتیاجات المطلوبة من المھارات المناسبة لعضویة مجلس اإلدارة وإعداد وصف للقدرات والمؤھالت المطلوبة لعضویة مجل −

 تحدید الوقت الذي یلزم أن یخصصھ العضو ألعمال مجلس االدارة.

 في شأن التغییرات التي یمكن إجراؤھا.مراجعة ھیكل مجلس اإلدارة ورفع التوصیات  −

 تحدید جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة، واقتراح معالجتھا بما یتفق مع مصلحة الشركة. −



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۱٤(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 التأكد بشكل سنوي من إستقاللیة األعضاء المستقلین، وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو یشغل عضویة مجلس إدارة شركة أخرى. −

 حة لتعویضات ومكآفات أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفیذیین، ویراعى عند وضع تلك السیاسات إستخدام معاییر ترتبط باآلداء.وضع سیاسات واض −
 

 ه حضور االعضاء لھذه اإلجتماعاتم ویوضح الجدول أدنا۲۰۱۸) إجتماعات خالل عام  ٥( لجنة المكافآت والترشیحات عقدت 
  

 العضویةطبیعة  االســــــــــم م
 ) إجتماع ٥عدد االجتماعات ( 

 االجتماع األول
۰۸/۰۱/۲۰۱۸ 

 الجتماع الثانيا
۲۹/۰۳/۲۰۱۸ 

 االجتماع الثالث
۲۳/۰٥/۲۰۱۸ 

 االجتماع الرابع
۲٦/۰۹/۲۰۱۸ 

 االجتماع الخامس
۲٥/۱۲/۲۰۱۸ 

 ــــ رئیس اللجنة خالد بن ناصر المعمر * ۱
 
 ــــ
 

 
 
 

 
 

 
 

  رئیس اللجنة * سعد بن صالح األزوري ۲
 
 
 

 
 ــــ

 
 ــــ
 

 
 ــــ

  عضو سلیمان بن محمد النملة ۳
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 ــــ
 

 ــــ عضو  عبدالعزیز بن محمد النملة * ٤
 
 ــــ
 

 
 

 
 
 

 
 
 

م لتضم كالً من : ( االستاذ خالد المعمر رئیساً بدالً عن المھندس سعد األزوري، والمھندس عبدالعزیز ۲۰/۰٥/۲۰۱۸تم إعادة تشكیل اللجنة في إجتماع مجلس اإلدارة المنعقد بتاریخ  -
 النملة عضواً ، والمھندس سلیمان النملة عضواً ) . 

 
 ییم أدائھ وأداء لجانھ وأعضائھ .ي تقالوسائل التي اعتمد علیھا مجلس اإلدارة ف   )۱۱

 
توضح نقاط القوة والضعف وأیضا عن طریق لجنة المكافآت والترشیحات بشكل دوري من خالل نماذج تقییم خاصة االدارة واللجان المنبثقھ عنھ  یتم تقییم أعضاء مجلس

 التأكد من إستقاللیتھم .
 

 
 في الداخلیة الرقابة نظام كفایة مدى في لجنة المراجعة رأي إلى إضافة بالشركة، الداخلیة الرقابة إجراءات لفعالیة السنویة المراجعة نتائج )۱۲

 الشركة .
 
 



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۱٥(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

نیة على المخاطر ومتابعتھا بشكل تقوم لجنة المراجعة باإلشراف على أعمال المراجعة الداخلیة في الشركة، حیث یتم إعتماد الخطة السنویة إلدارة المراجعة الداخلیة المب

) بدراسة التقاریر الدوریة التي ۲۰۱۸دوري، وذلك للتحقق من كفایة وفعالیة نظام وإجراءات الرقابة الداخلیة وعدالة القوائم المالیة، حیث قامت لجنة المراجعة خالل عام (

التنفیذیة لبحث األمور ذات الصلة بأعمال اللجنة، باإلضافة الى أعدتھا إدارة المراجعة الداخلیة بالشركة ومناقشة ما تم التوصل إلیھ من مالحظات، واإلجتماع مع اإلدارة 

  متابعة أعمال مراجع الحسابات الخارجي، وتقدیم ملخصات دوریة الى مجلس إدارة الشركة عن أعمال اللجنة واإلجراءات والتوصیات المناسبة.

ر ضمانات معقولة ولیست مطلقة، فإن نتائج عملیات المراجعة المشار إلیھا لم تظھر وجود أي خلل لذلك بناًء على ماسبق، ومع األخذ باإلعتبار أن أي نظام رقابة داخلیة یوف

 جوھري أو مؤثر على فعالیة  نظام وإجراءات الرقابة الداخلیة في الشركة. 

 
 .ةللشرك االجتماعیة المساھمات تفاصیل )۱۳

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

 . المشار�ة في الرعا�ة السنو�ة لجمعیة االطفال المعوقین 

 
 .الجمعیات لھذه الحاضرین اإلدارة مجلس أعضاء األخیرة وأسماء المالیة السنة لالخ المنعقدة للمساھمین العامة الجمعیات بتواریخ بیان )۱٤

 
 تاریخ إتعقادھا  نوع الجمعیة  أعضاء المجلس الحضور  

  عبدالعزیز بن محمد النملة  ۱
 
 
 

 جمعیة عامة عادیة
 
 

 م۲۰۱۸/۱۳/۰٥
 الثاني ) –( األول 

 یحیى بن إبراھیم القنیبط ۲

 سعد بن صالح األزوري ۳

 خالد بن ناصر المعمر ٤

 سعد بن عماش الشمري ٥

 عزیز بن محمد القحطاني ٦

 
 
 
 
 



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۱٦(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 
 تاریخ إتعقادھا  نوع الجمعیة  أعضاء المجلس الحضور  

  عبدالعزیز بن محمد النملة  ۱
 
 
 

 عادیةغیر جمعیة عامة 
 
 

 الثاني ) –( األول  

 یحیى بن إبراھیم القنیبط ۲

 سعد بن صالح األزوري ۳

 خالد بن ناصر المعمر ٤

 محمد بن عبدالعزیز النملة ٥

 عزیز بن محمد القحطاني ٦

 
 
 
 
 

 تاریخ إتعقادھا  نوع الجمعیة  أعضاء المجلس الحضور  

  عبدالعزیز بن محمد النملة  ۱
 
 
 

 عادیةغیرجمعیة عامة 
 
 

 م۱۱/۲۰۱۸/۰٤
 ) الثالث( 

 یحیى بن إبراھیم القنیبط ۲

 محمد عبدالعزیز النملة  ۳

 خالد بن ناصر المعمر ٤

 سعد بن عماش الشمري ٥

 عزیز بن محمد القحطاني ٦

 
 
 
 
 



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۱۷(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 
 
 

 :واللجان المنبثقة عنه التنظیمي ألعضاء مجلس اإلدارةالهیكل  )١٥

 

 اللجنة التنفیذ�ة الصفة االســــــــم م
لجنة الترشیحات 

 والمكافأت
 لجنة المراجعة

 ــــــــ عضو ـــــــ ة رئیس مجلس اإلدار  محمد النملة ز بن عبدالعز� ١

 ــــــــ ــــــــ رئیس نائب رئیس مجلس االدارة عبدالرحمن العبیكان بن عبدهللا  ٢

 رئیس ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة  ابراهیم القنیبطبن �حیى  ٣

 ــــــــ رئیس ــــــــ عضو مجلس اإلدارة  خالد بن ناصر المعمر * ٤

 عضو عضو ــــــــ عضو مجلس اإلدارة محمد النملة بن سلیمان  ٥

 ــــــــ ــــــــ عضو  اإلدارةعضو مجلس  عبدالعز�ز النملةبن محمد  ٦

 ــــــــ ــــــــ عضو عضو مجلس اإلدارة سعد بن عماش الشمري  ٧

 عضو ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة عز�ز بن محمد القحطاني ٨

 ــــــــ ــــــــ عضو العضو المنتدب المكلف صالح االزوري بن سعد  ٩

 
 م بدًال عن العضو المستقیل عبدالرؤوف بن ولید البیطار ٠١/٠٣/٢٠١٨ في  المعمرتم تعیین االستاذ: خالد ناصر  •

 

 

 



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۱۸(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 

 

 

 

 
 المستقبلیة والتوقعات ) عملیاتھا وقف أو أعمالھا،  أو توسعة للشركة، الھیكلیة التغییرات ذلك في بما ( المھمة الشركة وقرارات لخطط وصف )۱٦

 .الشركة ألعمال
 

عدة  طواتخ ونمو المبیعات واآلداء المالي وتطو�ر منتجاتها وخلق فرص في األسواق المحلیة والخارجیة ضمنمن الر�حیة تعمل الشر�ة على تحسین اآلداء في جمیع النواحي 

  كالتالي :

  مما یعطي الشركة مرونة ودینامیكیة اآلداء مما یخدم السوق المحلي واألسواق التي  ۲۰۱٤للسنة الرابعة وكما ھو معد مسبقاً من العام داء ألإستكمال برنامج رفع كفاءة ا

 تعنى بالتصدیر . 

 ۲۰۳۰ورؤیة  ۲۰۲۰لوطني تفعیل دور صناعة الكابالت المتخصصة في الصناعات األخرى كالصناعات الحربیة وصناعة الطیران وھي ضمن مخرجات برنامج التحول ا . 

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

 . االستمرار بالتوسع في المبیعات في أفریقیا مما سیخلق فرص تصدیر أكبر لمنتجات الشركة 

  الشركة مستمرة في إستقطاب الكفاءات الوطنیة والعمل على تطویرھا وخلف فرص نمو داخل الشركة .ضمن خطط التطویر الداخلي فإن 

 . تطبق الشركة نظام تخطیط الموارد لتحسین كفاءة األداء وترشید المصروفات 

 
ً  التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس أعضاء مكافآت عن اإلفصاح  )۱۷  حوكمة الئحة من والتسعین الثالثة المادة في منصوص علیھ ھو لما وفقا

 .الشركات
 :یلي بما اإلدارة مجلس یلتزم •
 . الشركة في التنفیذیة واإلدارة المجلس أعضاء مكافآت تحدید كیفیة وعن المكافآت سیاسة عن اإلفصاح  -۱

 إخفاء دون مباشرة، غیر أو مباشرة بصورة التنفیذیة واإلدارة اإلدارة مجلس ألعضاء الممنوحة المكافآت عن اإلدارة مجلس تقریر في وتفصیل وشفافیة بدقة اإلفصاح -۲

ً  المزایا كانت وإذا،  واسمھا طبیعتھا كانت أیاً  مزایا، أو منافع أو مبالغ أكانت سواء تضلیل، أو  عند السوقیة القیمة ھي لألسھم المدخلة القیمة فتكون الشركة، في أسھما

 . االستحقاق تاریخ



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۱۹(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 ة .السیاس ھذه عن جوھري انحراف أي وبیان بھا، المعمول المكافآت وسیاسة الممنوحة المكافآت بین العالقة توضیح  -۳

 ة :حد على یلي ممن لكل المدفوعة والتعویضات المكافآت بشأن الالزمة التفاصیل یانب -٤

  .اإلدارة مجلس أعضاء  -أ

 أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس . -ب

 .المالي والمدیر التنفیذي الرئیس ضمنھم من یكون أن على الشركة من المكافآت أعلى تلقوا ممن التنفیذیین كبار من خمسة -ت

 .استشارات أو إداریة أو فنیة أعمال نظیر قبضوه ما أو إداریین أو عاملین بوصفھم المجلس أعضاء قبضھ ما بیان -٥

 یكون اإلفصاح عن المكافئات في التقریر وفقاً للجداول التالیة :

 
 

 

 



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۲۰(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة (بالریاالت) )۱۸
 

 م

 المكافآت المتغیرة المكافآت الثابتة
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 األعضاء المستقلین أوالً :

 - ۳۳٦٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ - - - ۳۰۰٬۰۰۰ - ۳٦٬۰۰۰ - - - ۱٥٬۰۰۰ ۲۱٬۰۰۰ - الشمري عماش سعد

 - ۳٦۹٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ - - - ۳۰۰٬۰۰۰ - ٦۹٬۰۰۰ - - - ٤۸٬۰۰۰ ۲۱٬۰۰۰ - القحطاني محمد عزیز

 - ۹٥٬۳۳۳ - ۸۳٬۳۳۳ - - - ۸۳٬۳۳۳ - ۱۲٬۰۰۰ - - - ۳٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ - خالد ناصر المعمر

 - ۸۰۰٬۳۳۳ - ٦۸۳٬۳۳۳ - - - ٦۸۳٬۳۳۳ - ۱۱۷٬۰۰۰ - - - ٦٦٬۰۰۰ ٥۱٬۰۰۰ - المجموع

 األعضاء غیر التنفیذیین ثانیاً :

 - ۳۲۱٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ - - - ۳۰۰٬۰۰۰ - ۲۱٬۰۰۰ - - - ۳٬۰۰۰ ۱۸٬۰۰۰ - النملة محمد عبدالعزیز

 - ۳٦۹٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ - - - ۳۰۰٬۰۰۰ - ٦۹٬۰۰۰ - - - ٤۸٬۰۰۰ ۲۱٬۰۰۰ - القنیبط ابراھیم یحیى

 - ۳٥۲٬۳۳۳ - ۲۸۳٬۳۳۳ - - - ۲۸۳٬۳۳۳ - ٦۹٬۰۰۰ - - - ٥۷٬۰۰۰ ۱۲٬۰۰۰ - النملة محمد سلیمان

 - ۱٦۲٬۱۹۲ - ۱٦۲٬۱۹۲ - - - ۱٦۲٬۱۹۲ - - - - - - - - البیطار ولید عبدالرؤوف

 - ۳۱٦٬۳۳۳ - ۲۸۳٬۳۳۳ - - - ۲۸۳٬۳۳۳ - ۳۳٬۰۰۰ - - - ۱٥٬۰۰۰ ۱۸٬۰۰۰ - النملة عبدالعزیز محمد

 - ۲٥٤٬۳۳٤ - ۲۳۳٬۳۳٤ - - - ۲۳۳٬۳۳٤ - ۲۱٬۰۰۰ - - - ۱٥٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰ - العبیكان عبدالرحمن عبد�

 - ۱٬۷۷٥٬۱۹۲ - ۱٬٥٦۲٬۱۹۲ - - - ۱٬٥٦۲٬۱۹۲ - ۲۱۳٬۰۰۰ - - - ۱۳۸٬۰۰۰ ۷٥٬۰۰۰ - المجموع

 األعضاء التنفیذیین ثانیاً :
 - ۱٬۰٥۳٬۰۰۰ - ۳۰۰٬۰۰۰ - - - ۳۰۰٬۰۰۰ - ۷٥۳٬۰۰۰ ۷۲۰٬۰۰۰ - - ۱۲٬۰۰۰ ۲۱٬۰۰۰ - االزوري صالح سعد



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۲۱(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 مكافآت أعضاء اللجان (بالریاالت) )۱۹
 

المكافآت الثابتة (عدا بدل حضور  االســـــــم
 المجموع بدل حضور الجلسات الجلسات)

 أعضاء لجنة المراجعة
 ۳٤۸٬۰۰۰ ٤۸٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰ یحیى بن ابراھیم القنیبط 
 ۳۳۱٬۳۳۳ ٤۸٬۰۰۰ ۲۸۳٬۳۳۳ سلیمان بن محمد النملة 

 ۳٤۸٬۰۰۰ ٤۸٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰ القحطاني محمد بن عزیز
 ۱٬۰۲۷٬۳۳۳ ۱٤٤٬۰۰۰ ۸۸۳٬۳۳۳ المجموع

 أعضاء لجنة الترشیحات والمكافآت
 ۸٦٬۳۳۳ ۳٬۰۰۰ ۸۳٬۳۳۳ خالد بن ناصر المعمر 

 ۹٬۰۰۰ ۹٬۰۰۰ - النملة محمد بن سلیمان
 ۳۰۳٬۰۰۰ ۳٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰ عبدالعزیز بن محمد النملة 

 ۳۰٦٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰ االزوري صالح بن سعد
 ۷۰٤٬۳۳۳ ۲۱٬۰۰۰ ٦۸۳٬۳۳۳ المجموع

 أعضاء اللجنة التنفیذیة
 ۲٤۸٬۳۳٤ ۱٥٬۰۰۰ ۲۳۳٬۳۳٤ العبیكان عبدالرحمن بن عبد�
 ۲۹۸٬۳۳۳ ۱٥٬۰۰۰ ۲۸۳٬۳۳۳ النملة عبدالعزیز بن محمد
 ۳۱٥٬۰۰۰ ۱٥٬۰۰۰ ۳۰۰٬۰۰۰ الشمري عماش بن سعد

 ۱٦۲٬۱۹۲ - ۱٦۲٬۱۹۲ طاریالب دیعبدالرؤوف ول
 ٦٬۰۰۰ ٦٬۰۰۰ - سعد بن صالح األزوري 

 ۱٬۰۲۹٬۸٥۹ ٥۱٬۰۰۰ ۹۷۸٬۸٥۹ المجموع
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 مكافآت كبار التنفیذیین (بالریاالت)
 

 �بار التنفیذیین * البیــــــــــــــــان

 ٢٬٣٩٦٬٥١٣ الراواتب

 ١٬٤٠١٬٣٠٩ البدالت

 ٣٤٥٬٥٣٩ المكافآت الدور�ة السنو�ة

 - بدل مشار�ة لجان

أي تعو�ضات أو مزا�ا عینیة أخرى تدفع �شكل شهري أو 
 سنوي 

٨٩٢٬٠٤١ 

 ٥٬٠٣٥٬٤٠٢ المجموع

 كبار التنفیذیین ( خمسة ) �مافیهم الرئیس التنفیذي والمدیر المالي. *
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 .  األخیرة الخمس المالیة السنوات في أعمالھا ونتائج وخصومھا الشركة ألصول بیاني رسم أو جدول شكل على خالصة )۲۰
 

o : مقارنة نتائج األعمال وخصوم الشركة في شكل رسم بیاني 
 

 
 

 

 مقارنة نتائج األعمال في شكل جدول (بمالیین الریاالت): •

 م ۲۰۱٤ م ۲۰۱٥ م ۲۰۱٦ م ۲۰۱۷ م۲۰۱۸ البیان

 اإلیرادات
٥۹۱٫۹ ٦۷٥٫۱ ۷٥۹٫٤ ۸۸۷٫۷  ۸٥۸٫٥  

 تكالیف اإلیرادات
)٥( )٥٤٤٫٥۸٦( )٥٫٤۳۷٫۲( )۸۰۷٫۰( )۷٥۲٫۰( 

 مجمل الربح
٤۷٫٤ ۸۹٫۷ ۱۲۲٫۲  ۸۰٫۷  ۱۰٦٫٥  

 صافي الربح
)۸۰٫۱( ۱۲٫٥ ۷۹٫۹ )۱۰۳٫۷( )۲۳٫۱( 
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 مقارنة األصول والخصوم في شكل جدول (بمالیین الریاالت): •

 م ۲۰۱٤ م ۲۰۱٥ م ۲۰۱٦ م ۲۰۱۷ م۲۰۱۸ البیان

 ۷٦۲٫۹ ٦٦٦٫٤ ٦٦٦٫٦ ٦۰۱٫۸ ٥۱۳٫۱ األصول المتداولة

األصول غیر 
 ٥٦٦٫۱ ٤٦۸٫۲ ۳۷٤٫٦ ۲٥٥٫٦ ۲۳٤٫٦ المتداولة

 ۱۳۲۹٫۰ ۱۱۳٤٫٦ ۱۰٤۱٫۲ ۸٥۷٫٤ ۷٤۷٫۸ إجمالي األصول

 ٥۰٤٫۰ ٤۹٤٫۲ ٤۹۹٫۳ ۳٦٥٫۷ ۳۰٦٫۰ الخصوم المتداولة

الخصوم غیر 
 ۳٦۰٫۷ ۳۳۱٫۱ ۹۷٫۷ ۲٦٫٤ ٥٦٫۹ المتداولة

 ۸٦٤٫۷ ۸۲٥٫۳ ٥۹۷٫۰ ۳۹۲٫۱ ۳٦۲٫۹ إجمالي الخصوم

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1000

2018 2017 2016 2015 2014

إجمالي الخصوم



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۲٥(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 

 الشركة وشركاتھا التابعة.تحلیل جغرافي إلجمالي إیرادات  )۲۱

 السنة

 التحلیل الجغرافي إلجمالي إیرادات الشركة (مالیین الریاالت)

المملكة العربیة  إجمالي اإلیرادات
 السعودیة

اإلمارات العربیة 
 المتحدة

 المجموع االستبعادات

 ٥۹۱٫۹ )۱٥۰٫٤( ۲٤٤٫۸ ٤۹۷٫٥ ٥۹۱٫۹ م ۲۰۱۸
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 توقعات أعلنتھا الشركة. النتائج التشغیلیة عن نتائج السنة السابقة أو أيإیضاح ألي فروقات جوھریة في   )۲۲

 نسبة التغیر )-التغیرات (+) أو ( م ۲۰۱۷ م ۲۰۱۸ البیان

 %۱۲ )۸۳٫۲( ٦۷٥٫۱ ٥۹۱٫۹ المبیعات / اإلیرادات

تكلفة المبیعات / 
 %۷ ٤۰٫۹ )٥۸٥٫٤( )٥٤٤٫٥( اإلیرادات

 %٤۷ )٤۲٫۳( ۸۹٫۷ ٤۷٫٤ مجمل الربح

 –مصروفات تشغیلیة 
 %۹٤ )٥۳٫۹( )٥۷٫۲( )۱۱۱٫۱( أخرى

الربح (الخسارة) 
  )۹٦٫۲( ۳۲٫٥ )٦۳٫۷( التشغیلي
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، وكشف بالمدیونیة اإلجمالیة للشركة و الشركات )أم غیر ذلك سواء أكانت واجبة السداد عند الطلب(المعلومات المتعلقة بأي قروض على الشركة   )۲۳

والمبلغ المتبقي، و في حال  ل السنة ومبلغ أصل القرض واسم الجھة المانحة لھا ومدتھالالشركة سداداً لقروض خ دفعتھاالتابعة لھا وأي مبالغ 

 ، علیھا تقدیم إقرار بذلك. عدم وجود قروض على الشركة

 مسك السعودیة) –قروض طویلة األجل للشركة األم (شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة  •

مانحة اسم الجھة ال م
 مدة القرض مبلغ أصل القرض للقرض

المبالغ المدفوعة 
سداداً للقرض 

 خالل السنة

المبلغ المتبقى من 
 القرض

۱ 
البنك السعودي 

 قرض – الھولندي
 أ)(مشترك 

۲٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ٦ ۲۱٬۷٤٦٬٤۳٥ - 

۲ 
 السعودي البنك

 قرض –الھولندي 
 (ب) مشترك

٦۱٬٥۸۸٬۷۹۸ ٥ ۲۲٬٥۰۰٬۰۰۰ ۳۹٬۰۸۸٬۷۹۷ 

٤ 
صندوق قرض 

التنمیة الصناعي 
 )۹(التوسعة 

۱۹٬٥۰۰٬۰۰۰ ٦٬٥ ٦۷٦٬۰۰۰ ٦٬٥۳۸٬۰۰۰ 

 )ال یوجد قروض طویلة األجل للشركات التابعة(                                                                      

 

 قروض قصیرة األجل •

 

 مبلغ القرض اسم الجھة المانحة للقرض م
 

 من القرضالشركة المستفیدة 

 ٥٥٬۰۰۰٬۰۰۰ مشترك قرض – البنك السعودي الھولندي ۱
شركة الشرق األوسط للكابالت 

 مسك السعودیة –المتخصصة 

 ۲۱٬۰۸٦٬۷۰٦ بنك اإلمارات دبي الوطني ۲
 شركة مسك رأس الخیمة

 ٦٦٤٬۷۷۲ بنك االتحاد الوطني ۳
 شركة مسك رأس الخیمة
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مصلحة ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة أو لكبار التنفیذیین  الشركة طرفاً فیھا، وفیھا أو كانت فیھا معلومات تتعلق بأي أعمال أو عقود تكون )۲٤

العقود وشروطھا ومدتھا  بأي منھم، بحیث تشمل أسماء المعنیین باألعمال أو العقود، وطبیعة ھذه األعمال أو فیھا أو ألي شخص ذي عالقة

 الشركة تقدیم إقرار بذلك. ھذا القبیل، فعلى ومبلغھا، وإذا لم توجد أعمال أو عقود من

 

طبیعة العمل أو  اسم الشركة م
شروط العمل أو  مبلغ العمل أو العقد العقد

 العقد

اسم العضو/ كبار 
التنفیذیین أو أي شخص 

 ذي عالقة بأي منھم

۱ 
 ةیالبصر افیلكابالت األل شركة الشرق األوسط

 النملة محمد العزیز عبد شراء أوامر ٦۳۱٬۷۹۷ وأعمال خدمات تقدیم لمحدودةا
 محمد عبدالعزیز النملة 

۲ 
 ةیالبصر افیلكابالت األل شركة الشرق األوسط

 شراء أوامر ۲٬٤۱۸٬۹۳٦ جاھزة بضاعة شراء لمحدودةا
 النملة محمد العزیز عبد

 محمد عبدالعزیز النملة

۳ 
 المقاولین أعمال شركة

 شراء أوامر ٦۹۰٬۳٤٤ كابالت بیع
 النملة محمد العزیز عبد

 محمد عبدالعزیز النملة
 ( علما أن ھذه التعامالت بدون أي شروط تفضیلیة )   

رسوم أو أي مستحقات أخرى ولم تسدد حتى نھایة الفترة المالیة  بیان بقیمة المدفوعات النظامیة المسددة والمستحقة لسداد أي زكاة أو ضرائب أو )۲٥

 أسبابھا.موجز لھا وبیان  السنویة، مع وصف

 البیان
 م ۲۰۱۸

 بیان األسباب وصف موجز لھا
 المسدد

المستحق حتى نھایة 
الفترة المالیة السنویة 

 ولم یسدد

 ۱۰٬۲۰۰٬۰۰۰ ۸٬۲۱۷٬۳۰٤ الزكاة
 المسددة والمستحقة ةیالمدفوعات النظام

 ماتیوتعل الزكاة ضةیالحكام وقواعد فر وفقا
 المملكة في العامة للزكاة والدخل ئةیالھ

 متطلب نظامي

المؤسسة العامة 
 ۲۹٦٬۳۲۳ ٤٬٤۳٦٬۷۷۷ للتأمینات االجتماعیة

 المسددة والمستحقة  ةیالمدفوعات النظام
 الحكام وقواعد المؤسسة العامة وفقا
 في المملكة ةیاالجتماع ناتیللتام

 متطلب نظامي

تكالیف تأشیرات 
 المسددة والمستحقة  ةیالمدفوعات النظام - ۳٬۰۹۳٬٥۰٤ وجوازات

 متطلب نظامي وزارة الداخلیة الحكام وقواعد وفقا
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 ھذه إدارة وسیاسة  )السوق مخاطر أم تمویلیة، مخاطر أم تشغیلیة مخاطر أكانت سواء(  الشركة تواجھھا مخاطر بأي المتعلقة المعلومات )۲٦
 .ومراقبتھا المخاطر

 
لى تحدید المخاطر المختلفة التي تواجهها الشر�ة، وأثر هذه المخاطر على عملیاتها إتهدف إدارة الشر�ة منهجیة واضحة لمواجهة المخاطر في الشر�ة �صورة مستمرة  تتولى

تحدید  همیتها وذلك بهدفألیتم من خالل ما سبق ترتیب المخاطر وفقًا ، و المخاطر المتعلقة �السوق أواحتمالیة تحققها سواء �انت هذه المخاطر متعلقة �عملیات الشر�ة 

 -لى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئیسیة للشر�ة في:إتباعها للوصول إولو�ات التعامل معها والوسائل الالزم أ

 التقلبات في اسعار المواد الخام . •

 .عمالألا مخاطر المعدات والتكالیف التشغیلیة وخطر تعطل •

 المخاطر االئتمانیة. •

 عتماد على العمالء الرئیسین .إلا •

 مخاطر التمو�ل. •

 ن . یعتماد على الموردیین الرئیسیإلا •

 المخاطر المتعلقة �التراخیص والتصار�ح . •

 ولیة رئیسیة .أعتماد على مواد إلا •
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 لرئیس لعملیاتھا، والدولة محل تأسیسھا.االمحل  والدولة اسم كل شركة تابعة ورأس مالھا ونسبة ملكیة الشركة فیھا ونشاطھا الرئیس، )۲۷

نسبة ملكیة  رأس مالھا اسم الشركة التابعة
الدولة المحل  نشاطھا الرئیس الشركة فیھا

 الرئیس لعملیاتھا
الدولة محل 

 التأسیس
شركة المسك 
لكابالت الجھد 
 المتوسط والعالي

MV-HV 

ملیون دینار  ۳٥
 % ٥۷٫٥ أردني

الكابالت ذات انتاج 
 الجھد المنخفض

 العاليو والمتوسط 
 االردن االردن

شركة مسك رأس 
 الخیمة

MESC-RAK 

ملیون درھم  ٥۰
 % ۱۰۰ إماراتي 

النتاج كابالت التحكم 
ونقل المعلومات 

والطاقة ذات الجھد 
 المنخفض

 االمارات االمارات

 

 كما یلي :ــ ات الدین الصادرة لكل شركة تابعةتفاصیل األسھم وأدو )۲۸

 ملیون سهم .  ٣٥) عدد األسهم ملیون ر�ال سعودي  ١٨٥٬١�ما �عادل ملیون دینار أردني (  ٣٥رأس مال شر�ة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي:  )١
 ملیون ر�ال سعودي ).  ٥١ملیون درهم إماراتي ( �ما �عادل  ٥٠رأس مال شر�ة مسك رأس الخیمة:  )٢

 

 توزیع أرباح األسھم. وصف لسیاسة الشركة في )۲۹
قة خالل العام باإلضافة الى دراسة عند تحقیق الشركة ألرباح فإن توزیع أرباح األسھم قائم على توصیة من مجلس إدارة الشركة إلى الجمعیة العامة بناًء على األرباح المحق

 ساھمین فیھا الشركة وتطلعات الم وضع التدفقات النقدیة واإللتزامات المستقبلیة بما یحقق أھداف

 ) من النظام األساسي للشركة على توزیع األرباح كما یلي : ٤۸تنص المادة ( 

) من رأس %۳۰كور () من صافي األرباح لتكوین االحتیاطي النظامي للشركة ویجوز أن تقرر الجمعیة العامة العادیة وقف ھذا التجنیب متى بلغ االحتیاطي المذ%۱۰یجنب ( .۱

 المال المدفوع.

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

مذكورة جمعیة العلى المساھمین. ولل للجمعیة العامة العادیة أن تقرر تكوین احتیاطیات أخرى، وذلك بالقدر الذي یحقق مصلحة الشركة أو یكفل توزیع أرباح ثابتة قدر اإلمكان .۳

 كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات إجتماعیة لعاملي الشركة أو لمعاونة ما یكون قائماً من ھذه المؤسسات.

 ) من رأسمال الشركة المدفوع.%٥یوزع من الباقي بعد ذلك على المساھمین نسبة تمثل (. ٤
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) من الباقي لمكافأة %٥دیة والعشرون) من ھذا النظام، والمادة السادسة والسبعین من نظام الشركات یخصص بعد ما تقدم نسبة (مع مراعاة األحكام المقررة في المادة (الحا .٥

 . مجلس اإلدارة، على أن یكون استحقاق ھذه المكافأة متناسباً مع عدد الجلسات التي یحضرھا العضو

 سیاسة المكافآت :   )۳۰

 دون إخالل �أحكام نظام الشر�ات ونظام السوق المالیة ولوائحهما التنفیذ�ة، �جب أن یراعى في سیاسة المكافآت ما یلي: 

 انسجامها مع استراتیجیة الشر�ة وأهدافها.  .١
م المكافآت �غرض حث أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة على إنجاح الشر�ة وتنمیتها على المدى الطو�ل، �أن تر�ط الجزء ا .٢ لى لمتغیر من المكافآت �األداء عأن تقدَّ

 المدى الطو�ل. 
د المكافآت بناًء على مستوى الوظیفة، والمهام والمسؤولیات المنوطة �شاغلها، والم .٣  ؤهالت العلمیة، والخبرات العملیة، والمهارات، ومستوى األداء. أن تحدَّ
 انسجامها مع حجم وطبیعة ودرجة المخاطر لدى الشر�ة.  .٤
 . األخذ في االعتبار ممارسات الشر�ات األخرى في تحدید المكافآت، مع تفادي ما قد ینشأ عن ذلك من ارتفاع غیر مبرر للمكافآت والتعو�ضات .٥
 الكفاءات المهنیة والمحافظة علیها وتحفیزها، مع عدم المبالغة فیها. أن تستهدف استقطاب  .٦
 عند التعیینات الجدیدة.  المكافآت والترشیحاتأن تعد �التنسیق مع لجنة  .٧
التنفیذ�ة؛ وذلك لمنع استغالل  حاالت إ�قاف صرف المكافأة أو استردادها إذا تبین أنها تقررت بناًء على معلومات غیر دقیقة قدمها عضو في مجلس اإلدارة أو اإلدارة .٨

 الوضع الوظیفي للحصول على مكافآت غیر مستحقة. 
 تنظیم منح أسهم في الشر�ة ألعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفیذ�ة سواء أكانت إصدارًا جدیدًا أم أسهمًا اشترتها الشر�ة. .٩
 :  ضوابط المكافآت •
اإلدارة، و�جوز أن تكون هذه المكافأة مبلغًا معینًا أو بدل حضور عن الجلسات أو مزا�ا عینیة أو نسبة معینة من  یبین نظام الشر�ة األساس طر�قة مكافأة أعضاء مجلس .١

 صافي األر�اح، و�جوز الجمع بین اثنین أو أكثر من هذه المزا�ا.
�عد خصم االحتیاطیات التي قررتها الجمعیة العامة و�عد توز�ع ر�ح ) من صافي األر�اح، وذلك % ١٠تقدم الشر�ة مكافأة سنو�ة ألعضاء مجلس اإلدارة نسبة ال تز�د عن ( .٢

  على أن �كون استحقاق هذه المكافأة متناسبًا مع عدد الجلسات التي �حضرها العضو. ) من رأس المال المدفوع،% ٥على المساهمین ال �قل عن (
ر�ال) سنو�ًا وفق الضوا�ط التي تضعها  ٥٠٠,٠٠٠ه من مكافآت ومزا�ا مالیة وعینیة مبلغ (ال یتجاوز مجموع ما �حصل علیه عضو مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من .٣

 .و�ذلك المادة السادسة والسبعون من نظام الشر�ات الشر�ة األساسمن نظام  الثامنة واألر�عون والمادة الحاد�ة والعشرون  الجهة المختصة، ووفقًا لما نصت علیه المادة
بل ق لة ومتناسبة مع اختصاصات العضو واألعمال والمسؤولیات التي �قوم بها و�تحملها أعضاء مجلس اإلدارة. �اإلضافة إلى األهداف المحددة منأن تكون المكافآت عاد .٤

 مجلس اإلدارة المراد تحقیقها خالل السنة المالیة.
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 �جب أن تكون المكافآت مبنیة على توصیة لجنة المكافآت والترشیحات. .٥
 ت متناسبة مع نشاط الشر�ة والمهارة الالزمة إلدارتها.أن تكون المكافآ .٦
 األخذ في عین االعتبار القطاع الذي تعمل فیه الشر�ة وحجمها وخبرة أعضاء مجلس اإلدارة. .٧
 أن تكون المكافآت �افیة �شكل معقول الستقطاب أعضاء مجلس ذوي �فاءة وخبرة مناسبة وتحفیزهم واإل�قاء علیهم. .٨
 اإلدارة التصو�ت على بند مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة في اجتماع الجمعیة العامة. ال �جوز ألعضاء مجلس .٩

اصب تنفیذ�ة أو فنیة أو �جوز لعضو مجلس اإلدارة الحصول على مكافأة مقابل عضو�ته في لجنة المراجعة المشكلة من قبل الجمعیة العامة، أو مقابل أي أعمال أو من .١٠
إضافیة �كلف بها في الشر�ة، وذلك �اإلضافة إلى المكافأة التي �مكن أن �حصل علیها �صفته عضوًا في مجلس اإلدارة وفي -مهني �موجب ترخیص–إدار�ة أو استشار�ة 

 اللجان المشكلة من قبل مجلس اإلدارة، وفقًا لنظام الشر�ات ونظام الشر�ة األساس.
تعكس مدى خبرة العضو واختصاصاته والمهام المنوطة �ه واستقالله وعدد الجلسات التي �حضرها �جوز أن تكون مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة متفاوتة المقدار �حیث  .١١

 وغیرها من االعتبارات.
 على ر�حیة الشر�ة.�جب أال تكون مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة المستقلین نسبة من األر�اح التي تحققها الشر�ة أو أن تكون مبنیة �شكل مباشر أو غیر مباشر  .١٢
 : فآت والتعویضات المكا  •
 .ولوائحه�حدد مجلس اإلدارة �قرار منه مقدار مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة، وفي حدود ما نص علیه نظام الشر�ات  .١
            بواقعر�ال) و�ذلك یتم صرف لكل عضو من أعضاء اللجان المنبثقة عن المجلس  ٢٠٠٬٠٠٠من أعضاء المجلس مبلغ وقدره (تقدم الشر�ة مكافأة سنو�ة لكل عضو  .٢

 .ر�ال) ١٥٠٬٠٠٠و�تم صرف لكل عضو من خارج مجلس اإلدارة بواقع ( ر�ال) في نها�ة �ل سنة مالیة ١٠٠,٠٠٠(
 .ر�ال) �بدل حضور للعضو عن �ل اجتماع �حضره من اجتماعات مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس٣٠٠٠تقدم الشر�ة مبلغ ( .٣
 لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو اللجان المنبثقة من المجلس في المدینة التي تعقد فیها الجلسة سواًء داخل المملكة أو خارجها، اذا تقوم الشر�ة بتوفیر اإلقامة .٤

 جود إمكانیة على هذهذر و كان مقر العضو من خارج المدینة المقام بها االجتماع، وتكون اإلقامة في غرفة تنفیذ�ة �فنادق فئة خمس نجوم المتعاقد معها وفي حال تع
كل عضو درجة رجال األعمال لالفنادق یتم توفیر البدیل عن طر�ق و�یل السفر والسیاحة المعتمد حسب االتفاقیة المبرمة معه، �ما تقوم الشر�ة بتوفیر تذاكر سفر على 

 م بها االجتماع.من اعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة من المجلس اذا �ان مقر العضو خارج المدینة المقا
ه یتم صرف فإنأو الجمعیة العامة خارج المدینة التي یتواجد بها العضو ولم توفر الشر�ة اإلقامة والتنقالت او فضل العضو أن یتم الحجز �حسب معرفته  االجتماعإذا أقیم  .٥

 وصرف امر ار�اب. ر�ال) �بدل إقامة وتنقالت و�عاشة  ٥٠٠٠مبلغ (
 ات والبدالت األخرى لكل عضو �شكل نصف سنوي.یتم صرف بدالت حضور الجلس .٦
 في حالة تكلیف أحد أعضاء المجلس �أعمال استثنائیة فإن مكافأته ینبغي أن تعرض على مجلس اإلدارة والجمعیة العمومیة للموافقة علیها.  .٧
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 )الشركة وكبار التنفیذیین وأقرباءھم عدا أعضاء مجلس إدارة( وصف ألي مصلحة في فئة األسھم ذات األحقیة في التصویت تعود ألشخاص  )۳۱

ل السنة المالیة الالحقوق خ بموجب المادة الخامسة واألربعین من قواعد التسجیل و اإلدراج، وأي تغییر في تلك أبلغوا الشركة بتلك الحقوق

 األخیرة.

عدد األسھم بدایة  اسم من تعود لھ المصلحة م
 العام

عدد األسھم نھایة 
 نسبة التغییر صافي التغییر العام

 %۳۳ )٧٦٧٬٨١٥( ١٬٥٣٥٬٦٢٩ ٢٬٣٠٣٬٤٤٤ ةعبدهللا بن محمد النمل ۱

 %۳۳ )١٬٢٨١٬٢٥٠( ٢٬٥٦٢٬٥٠٠ ٣٬٨٤٣٬٧٥٠ عبدالعز�ز �عكيبن منصور  ۲

 

 أدوات دینالشركة وكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم أو  وصف ألي مصلحة وأوراق مالیة تعاقدیة وحقوق اكتتاب تعود ألعضاء مجلس إدارة )۳۲

 ل السنة المالیة األخیرة.الالتابعة، وأي تغییر في تلك المصلحة أو تلك الحقوق خ الشركة أو أي من شركاتھا

اسم من تعود لھ المصلحة أو األوراق  م
 التعاقدیة أو حقوق االكتتاب

 نھایة العام بدایة العام
 نسبة التغییر صافي التغییر

 أدوات الدین األسھمعدد  أدوات الدین عدد األسھم

 % ٣٣ )١٤٢٬٣٣٤(  ٢٨٤٬٦٦٦ - ٤٢٧٬٠٠٠ عبدالعزیز بن محمد النملة ۱

 % ٣٣ )٦۲۷( - ١٬٢٥٢ - ١٨٧٩ یحیى بن ابراھیم القنیبط ۲

 % ٣٣ )١٩١٬٦٦٧( - ٣٨٣٬٣٣٣ - ٥٧٥٬٠٠٠ سلیمان بن محمد النملة ۳

  - ٦٬٦٦٦ - ١٠٠٠٠ عبدهللا بن عبدالرحمن العبیكان ٤
)۳٬۳۳٤( ۳۳ % 

 % ۳۳ )۳٦۷( - ٧٣٣ - ١١٠٠ سعد بن صالح االزوري ٥

 % ٩٣ )٩٣٤( - ٦٦ - ١٠٠٠ خالد بن ناصر المعمر  ٦

 % ٣٣ )٧٣٨٬٧١٢( - ١،٤٧٧،٤٢٤ - ٢٬٢١٦٬١٣٦ محمد بن عبدالعزیز النملة ۷

 % ٣٣ )۳۳٤( - ٦٦٦ - ١٠٠٠ سعد بن عماش الشمري ۸

 % ٣٣ )۳٤۰( - ١٬٠٢٠ - ١٬٠٢٠ عزیز بن محمد القحطاني ۹
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 وصف ألي مصلحة وأوراق تعاقدیة وحقوق إكتتاب تعود لكبار التنفیذیین وأقربائھم في أسھم أو أدورات دین الشركة   )۳۳

 
 ســــــــــماأل

 نسبة التغییر صافي التغییر نها�ة العام بدا�ة العام
 دوات الدینأ سهم ألعدد ا دوات الدینأ سهم ألعدد ا

 ــــ ــــ  ال یــوجــــد   * المصري م/أ�من بن إبراهیم 

 ــــ ــــ ال یــوجــــد سالمة سعید ابراهیم تامر

 ــــ ــــ ال یــوجــــد طالل مزهاف الشمري 

 ــــ ــــ ال یــوجــــد جمیل رضا جمیل رفیق

 م  ۱۰/۰۷/۲۰۱۸قدم المھندس أیمن المصري إستقالتة من الشركة في  -
 

 وسجل حضور كل اجتماع موضحاً فیھ أسماء الحاضرین. ل السنة المالیة األخیرة، وتواریخ انعقادھا،القدت خاإلدارة التي عدد اجتماعات مجلس ع )۳٤

 اسم العضو
 ) ٦عدد االجتماعات ( 

 االجتماع األول
۱٦/۰۱/۲۰۱۸ 

 االجتماع الثاني
۲٦/۰۳/۲۰۱۸ 

 االجتماع الثالث
۲۰/۰٥/۲۰۱۸ 

 االجتماع الرابع
۲۸/۰٥/۲۰۱۸ 

 اإلجتماع الخامس
۲۷/۰۹/۲۰۱۸ 

 اإلجتماع السادس
 اإلجمالي ۱۲/۲۰۱۸/۲٥

 ٦/٦       عبد العزیز بن محمد النملة
 ٦/      ۲ عبد هللا بن عبد الرحمن العبیكان

 ٦/٦       یحیى بن إبراھیم القنیبط
 ٥/٦      ــــ خالد بن ناصر المعمر  *

 ٥/٦       النملةسلیمان بن محمد 
 ٥/٦       محمد بن عبد العزیز النملة

 ٦/٦       سعد بن عماش الشمري
 ٦/٦       عزیز بن محمد القحطاني
 ٦/٦       سعد بن صالح األزوري *

 م ۲۰۱۸/  ۱۱/  ۰٤تاریخ آخر إجتماع للجمعیة العامة: 

 

 م.۱٦/۰۱/۲۰۱۸بن ضاحي العنزي أمیناً لسر مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنھ بتاریخ تم تعیین االستاذ نواف  •

 م.۰۱/۰۳/۲۰۱۸بدالً عن العضو المستقیل عبدالرؤوف البیطار بتاریخ مستقل )  -بمنصب ( عضو مجلس إدارة المعمر بن ناصر  تم تعیین االستاذ خالد •

 م. ۲۸/۰٥/۲۰۱۸تم تعیین المھندس سعد بن صالح األزوري بمنصب ( العضو المنتدب المكلف ) بتاریخ  •
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  عدد طلبات الشركة لسجل المساھمین وتواریخ تلك الطلبات وأسبابھا. )۳٥
عدد طلبات الشركة 
 أسباب الطلب تاریخ الطلب لسجل المساھمین

 إجراءات الشركات ۲۰۱۸/۰٤/۲٦ ۱

 الجمعیة العامة ۲۰۱۸/۱۳/۰٥ ۲

 الجمعیة العامة ۲۷/۰۹/۲۰۱۸ ۳

 الجمعیة العامة ۱۱/۲۰۱۸/۰٤ ٤

 إجراءات الشركات  ۰۷/۱۱/۲۰۱۸ ٥

 إجراءات الشركات  ۳۱/۱۲/۲۰۱۸ ٦

 

 وظائف االدارة التنفیذیة الحالیة والسابقة ومؤھالتھم وخبراتھم : )۳٦
 والخبراتالمؤھالت  الوظیفة السابقة الوظیفة الحالیة كبار التنفیذیین

الرئیس التنفیذي لشركة  المكلف العضو المنتدب م/ سعد صالح األزوري
 ناس جت للطیران الخاص

سنة في المجال الصناعي  ۳۱خبرة  ماجستیر إدارة اعمال
 والعملیات والطباعة وصناعة الكابالت.

 الرئیس التنفیذي للمجموعة م/ أیمن إبراھیم المصري*
المدیر العام لقسم الجھد 
المنخفض والمتوسط في 
 شركة سیمنس المحدودة

حاصل على شھادة بكالریوس تخصص ھندسة كھربائیة من 
سنة في  ۲۲جامعة الملك فھد للبترول والمعادن وخبرة عملیة 
 المجال الصناعي والمبیعات وانتاج وتوزیع الطاقة

 
 تامر سالمة سعید ابراھیم

 
 نائب الرئیس للتسویق والمبیعات

في شركة مدیر تجاري 
 الستوم جرید

بكالریوس ھندسة االلكترونیات واالتصاالت حاصل على شھادة 
سنة تقلد خاللھا العدید من  ۲۳من جامعة القاھرة خبرة عملیة 
 ومجال المبیعات والتسویق . المناصب في المجال الصناعي 

المدیر المالي لشركة  نائب الرئیس للشؤون المالیة طالل مزھاف الشمري
  ي للبتروكماویاتالفراب

 ACCA ،SOCPA VATحاصل على شھادة إدارة أعمال، 
Specialist ،IMA 

 

 جمیل رضا جمیل رفیق
 

 مدیر عام االستراتیجیة وشؤون الشركات
مدیر أول في شركة  

 المھیدب للمقاوالت
حاصل على ماجستیر في إدارة االعمال وبكالریوس في الھندسة 

الصناعي والتخطیط سنة في المجال  ۱۸التقنیة خبرة 
 االستراتیجي .

سنة في عالقات المستثمرین  ۱٥بكالریوس إدارة أعمال خبرة  شؤون المساھمینمدیر  أمین سر مجلس االدارة نواف ضاحي العنزي 
 .والحوكمة وأمانة مجلس اإلدارة 

 م  ۱۰/۰۷/۲۰۱۸قدم المھندس أیمن المصري إستقالتة من الشركة في * 
 



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۳٦(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 اإلفصاحات:  )٣٧

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

 .عضاء مجلس االدارة وكبار التنفیذیین أاھمین عدا عن أي تغییر في حقوق المسم ۲۰۱۸خالل العام لم تبلغ الشركة  .۲

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

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

 . ات على القوائم المالیة السنویةتحفظ ايتقریر مراجع الحسابات لم یتضمن  .٥

 .أجلھا مجلس اإلدارة بتغییر مراجع الحسابات قبل انتھاء الفترة المعین منلم یوصي  .٦

 أسھم الخزینة المحتفظ بھا من قبل الشركة.ال یوجد  .۷

 القانونیین. ف عن معاییر المحاسبة المعتمدة من الھیئة السعودیة للمحاسبینالإیضاح ألي اختالیوجد اي  .۸

 . قضائیة أو تنظیمیة أو إشرافیة جھة أي أو من الھیئة من الشركة على مفروض احتیاطي قید أو احترازي تدبیر أو جزاء أو عقوبة أيال یوجد  .۹



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۳۷(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 مجلس اإلدارة: توصیات )٣٨

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

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱۸التصویت على تقریر مجلس اإلدارة عن السنة المالیة المنتھیة في  .۱

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱۸المنتھیة في التصویت على القوائم المالیة للشركة للسنة المالیة  .۲

 م .۳۱/۱۲/۲۰۱۸التصویت على تقریر مراجعي الحسابات للسنة المالیة المنتھیة في  .۳

 .م والبیانات المالیة وتحدید أتعابھ ۲۰۱۹التصویت على اختیار مراجعي حسابات الشركة ، من بین المرشحین من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم المالیة للعام المالي  .٤

 م .۲۰۱۸التصویت على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولیاتھم للعام  .٥

لس رئیس مج ( المھندس/ عبدالعزیز بن محمد النملة والتي یمثلھامجموعة عبدالعزیز محمد النملة القابض��ة وش��ركة التص��ویت على األعمال والعقود التي س��تتم بین الش��ركة  .٦
حمد النملة القابضة والمھندس / محمد بن عبدالعزیز النملة ( عضو مجلس اإلدارة ) والتي لھم مصلحة مباشرة فیھا ( العضو المنتدب لشركة مجموعة عبدالعزیز م، )اإلدارة 

  .) لایر۳٬۷٤۱٬۰۷۷بلغت (م، ۲۰۱۸ يماضكابالت والترخیص بھا لعام قادم وال یوجد أیة شروط تفضیلیة، علماً ان التعامالت للعام الوشراء بیع  وھي عبارة عن) 

سي والمتعلقة بعدد أعضاء مجلس اإلدارة، وذلك بتخفیض عدد اعضاء مجلس اإلدارة من (  ۱۷التصویت على تعدیل المادة (  .۷ ) أعضاء وذلك  ۷) الى (  ۹) من النظام االسا
 م ولمدة ثالث سنوات. ۰۲/۰۷/۲۰۱۹إعتباراً من الدورة القادمة للمجلس والتي تبدأ من 

 ولمدة ثالث سنوات . م ۰۲/۰۷/۲۰۱۹مجلس اإلدارة للدورة القادمة والتي تبدأ إعتباراً من لأعضاء  التصویت على إنتخاب .۸

 المجلس . ) والمتعلقة بنصاب إجتماع ۲٤التصویت على تعدیل المادة (  .۹

 .) والمتعلقة بأغراض الشركة  ۳لتصویت على تعدیل المادة المادة ( ا .۱۰

 �ما یلي: قراراتإ )٣٩
 سجالت الحسابات أُعدت بالشكل الصحیح. أن -أ

 أن نظام الرقابة الداخلیة أعد على أسس سلیمة و نُفذ بفاعلیة. - ب       

 أنھ ال یوجد أي شك یذكر في قدرة الشركة على مواصلة نشاطھا. - ج       

 

 

 



 )                                              شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)  ۳۸(                                                                ۲۰۱۸التقریر السنوي الثاني عشر  

 

  :  تطبیق الحو�مة الفعالة )٤٠

ه في یتها، وتعدیلها عند الحاجة، وعلی�ضع مجلس اإلدارة قواعد حو�مة خاصة �الشر�ة ال تتعارض مع األحكام اإللزامیة في هذه الالئحة، وعلیه مراقبة تطبیقها والتحقق من فعال

 سبیل ذلك القیام �ما یلي: 

   التحقق من التزام الشر�ة بهذه القواعد. .١
 للمتطلبات النظامیة وأفضل الممارسات.  مراجعة القواعد وتحدیثها وفقاً  .٢
 أفضل الممارسات.  مراجعة وتطو�ر قواعد السلوك المهني التي تمثل قیم الشر�ة، وغیرها من السیاسات واإلجراءات الداخلیة �ما یلبي حاجات الشر�ة و�تفق مع .٣
 مارسات، أو تفو�ض ذلك إلى لجنة المراجعة أو أي لجنة أو إدارة أخرى.إطالع أعضاء مجلس اإلدارة دومًا على التطورات في مجال حو�مة الشر�ات وأفضل الم .٤

 

 الخــاتمــة

حفظهم هللا من دعم متواصل للقطاع الخاص  –كما یود مجلس اإلدارة اإلشادة �ما تقدمة حكومة خادم الحرمین الشر�فین الملك سلمان بن عبدالعز�ز آل سعود وولي عهده األمین 
 أولوها التي الثقة وعلى �الحضور الدعوة تلبیة على المساهمین للسادة الجز�ل �الشكرقدم تی�سر مجلس اإلدارة أن وفي الختام ید والبناء �شكل خاص ، �شكل عام ولقطاع التشی

 العاملین لكافة موصول لشكروا المستمر، ودعمهم الدائم وتشجیعهم تعاونهم على وموردیها الشر�ة عمالء كافة نشكر كما ،التا�عة وشر�اتها( مسك )  شر�ةإدارة  مجلسل
 .التا�عة وشر�اتها وازدهار شر�ة مسك تقدم استمرار على وحرصهم للشر�ة المخلصة جهودهم على �الشر�ة

 .ولي التوفیق �هللا 

 مجلس اإلدارة                                                                                      
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