
QGó°UE’G Iô°ûf
طرح ٢٠٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم عادي بسعر طرح يبلغ ١٠ رياالت للسهم الواحد عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية تمثل زيادة 

في رأس مال الشركة بقيمة قدرها ٢٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي، وبنسبة زيادة قدرها ٥٠٪  قبل االكتتاب في رأس مال الشركة 
شركة الشرق ا	وسط للكابالت المتخصصة (مسك)

شركة مساهمة سعودية بموجب القرار الوزاري رقم ١٩٥/ق وتاريخ ١٤٢٨/٧/٢١هـ (الموافق ٢٠٠٧/٨/٤م)
بسجل تجاري رقم ١٠١٠١٠٢٤٠٢ وتاريخ ١٤١٣/٥/١٠هـ (الموافق ١٩٩٢/١١/٤م) 

مرحلة االكتتاب ا®ولى من ١٤٣٤/١٠/٢٧هـ (الموافق ٢٠١٣/٩/٣م) إلى ١٤٣٤/١١/٦هـ (الموافق ٢٠١٣/٩/١٢م)
مرحلة االكتتاب الثانية من ١٤٣٤/١١/٩هـ (الموافق ٢٠١٣/٩/١٥م) إلى ١٤٣٤/١١/١١هـ (الموافق ٢٠١٣/٩/١٧م)

 ≈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 q°ù≤e …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
 kAGƒ°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 kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢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 kÉMÉÑ°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 kÓc 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 kÉeÉ“ 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 kÉ«dÉM ºàj
 É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±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 االكتتاب والمتعهد بتغطية االكتتاب

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





ب

إشعار هام

تقدم ن�سرة الإ�سدار هذه )"الن�سرة"( تف��سيل وافية عن �سركة ال�سرق الأو�سط للك�بالت املتخ�س�سة )"ال�سركة" اأو "م�سك"( وب�أ�سهم حقوق الأولوية املطروحة 
لالكتت�ب. وعند تقدمي طلب�ت الكتت�ب يف الأ�سهم املطروحة لالكتت�ب، �ستتم مع�ملة امل�ستثمرين على اأ�س��س اأن طلبـ�تهم ت�ستنـد اإلى املعلـوم�ت التي حتتـويه� هذه 
الن�سـرة والتي ميكن احل�سـول على ن�سخ منه� من املقر الرئي�س لل�سركة ومن مدير الكتت�ب ومن اجله�ت امل�ستلمة اأو عن طريق زي�رة موقع ال�سركة الإلكرتوين: 

.www.cma.org.sa :اأو موقع هيئة ال�سوق امل�لية www.mesccables.com

عينت ال�سركة جي اآي بي ك�بيت�ل كم�ست�س�ر م�يل )"امل�ست�س�ر امل�يل"( ومديرًا لالكتت�ب )"مدير الكتت�ب"( ومتعهدًا لتغطية الكتت�ب )"متعهد تغطية الكتت�ب"( 
وذلك فيم� يتعلق بطرح اأ�سهم حقوق الأولوية لزي�دة راأ�س م�ل ال�سركة )"الكتت�ب"(.

حتتوي ن�سرة الإ�سدار هذه على تف��سيل مت تقدميه� ح�سب متطلب�ت قواعد الت�سجيل والإدراج ال�س�درة عن هيئة ال�سوق امل�لية ب�ململكة. ويتحمل اأع�س�ء جمل�س 
الإدارة الواردة اأ�سم�وؤهم يف �سفحة "د" جمتمعني ومنفردين ك�مل امل�سوؤولية عن دقة املعلوم�ت الواردة يف هذه الن�سرة، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتق�دهم بعد 

اإجراء الدرا�س�ت املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ل توجد اأي وق�ئع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينه� يف الن�سرة اإلى جعل اأي اإف�دة واردة فيه� م�سللة.

ق�مت ال�سركة ب�لتحري�ت املعقولة للت�أكد من �سحة املعلوم�ت التي ت�سمنته� هذه الن�سرة يف ت�ريخ اإ�سداره�، واإن جزءًا كبريًا من املعلوم�ت الواردة عن ال�سوق 
والقط�ع�ت م�أخوذ من م�س�در خ�رجية، ومع اأنه ل يوجد لدى ال�سركة اأو جي اآي بي ك�بيت�ل اأو اأي من م�ست�س�ري ال�سركة الذين تظهر اأ�سم�وؤهم يف ال�سفحة "ح-

ط" اأي �سبب لالعتق�د ب�أن املعلوم�ت الواردة عن ال�سوق والقط�ع�ت تعترب غري دقيقة يف جوهره�، اإل اأنه مل يتم التحقق ب�سورة م�ستقلة من املعلوم�ت املدرجة 
يف هذه الن�سرة عن ال�سوق والقط�ع�ت. وعليه ف�إنه ل يوجد اأي بي�ن اأو �سم�ن ب�سحة اأو اكتم�ل هذه املعلوم�ت.

اأن تت�أثر ب�سورة �سلبية ب�أية  اأن الو�سع امل�يل لل�سركة وقيمة الأ�سهم ميكن  اإن املعلوم�ت التي ت�سمنته� هذه الن�سرة يف ت�ريخ اإ�سداره� عر�سة للتغيري، ل�سيم� 
تطورات م�ستقبلية مثل الت�سخم ومعدلت الف�ئدة وال�سرائب وغريه� من العوامل القت�س�دية وال�سي��سية اخل�رجة عن نط�ق �سيطرة ال�سركة. ول يجب اعتب�ر اأو 
تف�سري اأو العتم�د على حترير هذه الن�سرة ول اأية ات�س�لت �سفهية اأو كت�بية اأو مطبوعة فيم� يتعلق ب�لأ�سهم اجلديدة املطروحة لالكتت�ب ب�أي �سكل من الأ�سك�ل 

كوعد اأو تعهد فيم� يتعلق ب�لأرب�ح اأو النت�ئج اأو الأحداث امل�ستقبلية.

اأو اأي من م�ست�س�ريه� للم�س�ركة يف عملية الكتت�ب. وتعترب  اإدارته�  ل يجوز اعتب�ر ن�سرة الإ�سدار هذه مبث�بة تو�سية من ج�نب ال�سركة اأو من اأع�س�ء جمل�س 
املعلوم�ت املوجودة يف ن�سرة الإ�سدار هذه ذات طبيعة ع�مة مت اإعداده� بدون الأخذ يف العتب�ر الأهداف ال�ستثم�رية الفردية اأو الو�سع امل�يل اأو الحتي�ج�ت 
ال�ستثم�رية اخل��سة. ويتحمل كل م�ستلم لن�سرة الإ�سدار هذه، وقبل اتخ�ذ قرار ب�ل�ستثم�ر، م�سوؤولية احل�سول على ا�ست�س�رة مهنية م�ستقلة بخ�سو�س الكتت�ب 

لتقييم مدى مالءمة هذا ال�ستثم�ر واملعلوم�ت املدرجة بخ�سو�سه يف هذه الن�سرة لالأهداف والأو�س�ع والحتي�ج�ت امل�لية اخل��سة به.

�سيكون ب�إمك�ن امل�س�همني املقيدين واجلمهور تداول حقوق الأولوية يف ال�سوق خالل الفرتة من يوم الثالث�ء 1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م(، وت�ستمر 
حتى نه�ية تداول يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ )املوافق 2013/9/12م(. على اأن يتم الكتت�ب ب�لأ�سهم اجلديدة على مرحلتني وهم�:

)املوافق 2013/9/12م(  اخلمي�س 1434/11/6هـ  يوم  نه�ية  وت�ستمر حتى  )املوافق 2013/9/3م(،  1434/10/27هـ  الثالث�ء  يوم  تبداأ  الأولى:  املرحلة  )اأ( 
)"مرحلة الكتت�ب الأولى"(، ويت�ح خالله� فقط للم�س�همني املقيدين مم�ر�سة حقهم ب�لكتت�ب )كلي� اأو جزئي�( يف الأ�سهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية 
الأولوية  املوافقة فقط على الكتت�ب بعدد من ال�سهم اجلديدة امل�ستحقة مبوجب عدد حقوق  انعق�د اجلمعية. و�سوف تتم  اإيداعه� يف حم�فظهم بعد  التي مت 
املوجودة يف املحفظة عند نه�ية فرتة التداول. وتتزامن مرحلة الكتت�ب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�س�همني املقيدين واجلمهور خالله� 

تداول حقوق الأولوية. 

)املوافق 2013/9/17م(  الثالث�ء 1434/11/11هـ  يوم  نه�ية  وت�ستمر حتى  )املوافق 2013/9/15م(،  الأحد 1434/11/9هـ  يوم  تبداأ  الث�نية:  املرحلة  )ب( 
)"مرحلة الكتت�ب الث�نية"(، وي�سمح خالله� جلميع حملة حقوق الولوية �سواًء ك�نوا من امل�س�همني املقيدين اأو ممن ق�موا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة 
التداول، )وي�س�ر اإليهم جمتمعني بـ"الأ�سخ��س امل�ستحقني" ومنفردين بـ"ال�سخ�س امل�ستحق"( مبم�ر�سة حقهم ب�لكتت�ب. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف هذه 

املرحلة.
ويف ح�ل تبقى اأ�سهم مل يتم الكتت�ب فيه� )"الأ�سهم املتبقية"( يف املرحلتني الولى والث�نية ف�سوف تطرح على عدد من امل�ستثمرين ذوي الط�بع املوؤ�س�سي )وي�س�ر 
لهم بـ"املوؤ�س�س�ت الإ�ستثم�رية"( الذين �سوف يتم دعوتهم من قبل مدير الكتت�ب بعد الت�س�ور مع ال�سركة على اأن تقوم تلك املوؤ�س�س�ت الإ�ستثم�رية بتقدمي عرو�س 
�سراء الأ�سهم املتبقية و�سيتم ا�ستقب�ل هذه العرو�س ابتداًء من ال�س�عة 10:00 �سب�حً� يوم الأحد 1434/11/16هـ )املوافق 2013/9/22م( وحتى ال�س�عة 10:00 
املتبقية  الأ�سهم  بـ )"الطرح املتبقي"(. و�سيتم تخ�سي�س  اإلى هذا الطرح  بت�ريخ 1434/11/17هـ )املوافق 2013/9/23م(. وي�س�ر  الت�يل  اليوم  �سب�حً� من 
للموؤ�س�س�ت ال�ستثم�رية ذات العر�س العلى ثم الأقل ف�لأقل، على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم ب�لتن��سب على املوؤ�س�س�ت ال�ستثم�رية التي تقدم نف�س العر�س. اأم� 
ب�لن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم ا�س�فته� لالأ�سهم املتبقية ومع�ملته� ب�ملثل. و�سوف يتم ت�سديد اإجم�يل �سعر طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع ب�قي متح�سالت 
بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مب� يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيه� كاًل ح�سب م� ي�ستحقه يف موعد اأق�س�ه 1434/11/25هـ )املوافق 2013/10/1م(.

اإن طرح اأ�سهم حقوق الأولوّية مبوجب هذه الن�سرة يتوقف على موافقة امل�س�همني، ولقد مت ن�سر دعوة لنعق�د اجلمعية الع�مة غري الع�دية لل�سركة للموافقة على 
اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوّية بت�ريخ 1434/10/20هـ )املوافق 2013/8/27م(. وعلى امل�ستثمرين العلم ب�أنه اإذا مل يتم احل�سول على موافقة امل�س�همني على طرح 

اأ�سهم حقوق الأولوّية هذه، ف�إن اإ�سدار اأ�سهم حقوق الأولوّية �سيتوقف، وحينه� تعترب هذه الن�سرة لغية، ويف هذه احل�ل �سيتم اإ�سع�ر امل�س�همني بذلك.
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معلومات مالية

والواردة يف هذه  به�  املتعلقة  والبي�ن�ت  املنتهية يف 31 دي�سمرب 2009م و2010م و2011م و2012م،  امل�لية  لل�سنوات  املراجعة  املوحدة  امل�لية  القوائم  اإعداد  مت 
الن�سرة، وفقً� للمب�دئ املح��سبية ال�س�درة عن الهيئة ال�سعودية للمح��سبني الق�نونيني )SOCPA(، علمً� ب�أن ال�سركة تن�سر قوائمه� امل�لية ب�لري�ل ال�سعودي. 

بيانات القطاع والسوق

اإن م�سدر املعلوم�ت املتعلقة ب�ل�سوق والقط�ع الواردة بهذه الن�سرة قدمت من قبل �سركة اأنتيجر للبحوث املحدوده )"م�ست�س�ر ال�سوق"( وهي �سركة مقره� لندن 
ت�أ�س�ست يف ع�م 2002م، تقدم خدم�ت املعلوم�ت وال�ست�س�رات يف جمموعة من ال�سن�ع�ت ال�سلعية. تقدم ال�سركة جمموعة من املعلوم�ت والتق�رير، واخلدم�ت 
ال�ست�س�رية ل�سن�ع�ت الأ�سالك والك�بالت، وال�سلب والألومنيوم. اإن ل�سركة اأنتيجر للبحوث خربة وا�سعة يف حتليل ال�سرك�ت واجت�ه�ت �سوق ال�سن�عة. ونفذت 
عددا من امله�م ال�ست�س�رية، وعملت على نط�ق وا�سع مع منتجي الك�بالت الع�ملية الرائدة من الي�ب�ن واأمل�ني� وفرن�س� وايط�لي� والولي�ت املتحدة وكوري� اجلنوبية، 

وغريه� من البلدان.

ب�لن�سبة للمعلوم�ت الواردة يف ق�سم "نظرة ع�مة على ال�سوق"، فهذه مت اقتب��سه� من درا�سة لل�سوق اأجريت من قبل م�ست�س�ر ال�سوق بتكليف من ال�سركة. وتعتقد 
ال�سركة اأن املعلوم�ت والبي�ن�ت الواردة يف هذه الن�سرة تعترب موثوقة بحد ذاته�، ولكن مل تقم ال�سركة اأو اأع�س�ء جمل�س اإدارته� اأو م�ست�س�روه� ب�لت�أكد ب�سكل 

م�ستقل من تلك املعلوم�ت والبي�ن�ت، ول ميكنهم تقدمي اأي �سم�ن ب�س�أن دقته� او �سحته� اأو اكتم�له�.

وجتدر الإ�س�رة اإلى اأن م�ست�س�ر ال�سوق ل ميلك هو ول م�س�هميه اأو اأع�س�ء جمل�س اإدارته ول اأي من اأقرب�ئهم اأي ح�سة اأو م�سلحة من اأي نوع ك�نت يف ال�سركة 
اأو �سرك�ته� الت�بعة، وقد اأعطى م�ست�س�ر ال�سوق موافقته اخلطية على ا�ستخدام بي�ن�ت وبحوث ال�سوق ب�ل�سكل والطريقة الواردة يف هذه الن�سرة، ومل ت�سحب تلك 

املوافقة حتى ت�ريخه.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

مت اإعداد التوقع�ت الواردة يف هذه الن�سرة على اأ�س��س افرتا�س�ت حمددة ومعلنة. وقد تختلف ظروف ال�سركة يف امل�ستقبل اختالف�ت جوهرية عن الفرتا�س�ت 
امل�ستخدمة، وب�لت�يل، ل حتتوي هذه الن�سرة على اأي �سم�ن اأو تعهد فيم� يتعلق بدقة اأو اكتم�ل هذه التوقع�ت. 

متثل بع�س التوقع�ت الواردة يف هذه الن�سرة "اإف�دات م�ستقبلية"، والتي ميكن اأن ي�ستدل عليه� ب�سكل ع�م من خالل م� ت�ستخدمه من كلم�ت ذات دللة م�ستقبلية 
وال�سيغ  "قد"،  "�سوف"،  املحتمل"،  "من  "يحتمل"،  املمكن"،  "من  "ميكن"،  املتوقع"،  "من  "يتوقع"،  "يعتقد"،  "يقدر"،  "ينوي"،  "يعتزم"،  "يخطط"،  مثل 
الن�فية له� وغريه� من املفردات املق�ربة اأو امل�س�بهة له� يف املعنى. وتعك�س هذه الإف�دات وجه�ت النظر احل�لية لل�سركة بخ�سو�س اأحداث م�ستقبلية، لكنه� ل 
ت�سكل �سم�نً� اأو ت�أكيدا لأي اأداء فعلى م�ستقبلي لل�سركة، اإذ اأن هن�ك العديد من العوامل التي قد توؤثر على الأداء الفعلي لل�سركة اأو اإجن�زاته� اأو نت�ئجه� وتوؤدي 
اإلى اختالفه� ب�سكل كبري عم� ت�سمنته هذه الإف�دات �سراحة اأو �سمنً�. وقد مت ا�ستعرا�س بع�س املخ�طر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا الأثر ب�سورة 
اأكرث تف�سيال يف اأق�س�م اأخرى من هذه الن�سرة )راجع ق�سم "عوامل املخ�طرة"(. وفيم� لو حتقق واحد اأو اأكرث من هذه العوامل، اأو لو ثبت عدم �سحة اأو عدم دقة 

اأي من التوقع�ت اأو التقديرات الواردة يف هذه الن�سرة، ف�إن النت�ئج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سكل جوهري عن تلك املو�سحة يف هذه الن�سرة. 

ومع مراع�ة متطلب�ت قواعد الت�سجيل والإدراج، ف�إنه يتعني على م�سك اأن تقدم اإلى الهيئة ن�سرة اإ�سدار تكميلية اإذا علمت ال�سركة يف اأي وقت بعد اعتم�د هذه 
الن�سرة من الهيئة وقبل قبول واإدراج الأ�سهم يف ال�سوق ب�أن )1( تغريا مهمً� قد حدث يف اأي من املعلوم�ت الأ�س��سية الواردة يف هذه الن�سرة اأو اأي من امل�ستندات 
املطلوب ت�سمينه� فيه� مبوجب قواعد الت�سجيل والإدراج، اأو )2( ب�أي م�س�ئل اإ�س�فية ك�ن يجب ت�سمينه� يف هذه الن�سرة. وب��ستثن�ء ه�تني احل�لتني، ف�إن ال�سركة 
ل تعتزم حتديث اأو تعديل اأية معلوم�ت متعلقة ب�ل�سن�عة اأو ال�سوق اأو الإف�دات امل�ستقبلية التي تت�سمنه� هذه الن�سرة، �سواء ك�ن ذلك نتيجة معلوم�ت جديدة اأو 
حوادث م�ستقبلية اأو غري ذلك. ونتيجة لهذه املخ�طر والأمور غري املوؤكدة والتقديرات، ف�إن الأحداث والظروف والتوقع�ت امل�ستقبلية التي تتن�وله� هذه الن�سرة قد 
ل حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة وقد ل حتدث مطلق�. وعليه، يتعني على امل�س�همني امل�ستحقني فح�س جميع الإف�دات امل�ستقبلية يف �سوء هذه الإي�س�ح�ت 

مع عدم العتم�د على الإف�دات امل�ستقبلية ب�سكٍل اأ�س��سي.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة

عدد اال�سهم اململوكةالتمثيلتاريخ التعيني�سفة الع�سويةالعمراجلن�سيةال�سفةاال�سم

عبدالعزيز بن 
حممد النملة

رئي�س 
جمل�س 
الإدارة

�سركة جمموعة 2007/7/26مغري تنفيذي/غري م�ستقل60�سعودي
عبدالعزيز حممد 

النملة الق�ب�سة

1.000

عبدالروؤوف بن 
وليد البيط�ر

�سركة مل� الق�ب�سة ـــ 2008/1/15مغري تنفيذي/غري م�ستقل54�سعوديع�سو
مل� ا�سم�عيل فوزي ابو 

خ�سرا

1.250

�سليم�ن بن حممد 
النملة

570.000-2007/7/26مغري تنفيذي/غري م�ستقل51�سعوديع�سو

ط�رق بن جواد 

ال�سق�*
1.250-2008/1/15مغري تنفيذي/غري م�ستقل46�سعوديع�سو

عبداهلل بن 
عبدالرحمن 

العبيك�ن

10.000-2010/7/3مغري تنفيذي/غري م�ستقل49�سعوديع�سو

�سليم�ن بن 
عبداهلل 

احلمدان*

1.277-2008/1/15مغري تنفيذي/م�ستقل58�سعوديع�سو

يحيى بن اإبراهيم 
القنيبط

1.253-2008/1/15مغري تنفيذي/م�ستقل62�سعوديع�سو

زيد بن 
عبدالرحمن 

القويز

1.000-2010/7/3مغري تنفيذي/م�ستقل49�سعوديع�سو

�سعد بن �س�لح 
الزوي

1.100-2011/8/15مغري تنفيذي/م�ستقل53�سعوديع�سو

*لقد مت املوافقة على انتخ�ب ع�سوين بديلني لط�رق ال�سق� و�سليم�ن احلمدان والع�سوين املنتخبني هم حممد عوي�س اجلعيد وحممد عبدالعزيز النملة وقد مت الإنتخ�ب يف ت�ريخ 2013/6/3م، وتبداأ ع�سويتهم 
قيد التنفيذ من ت�ريخ 2013/7/2م.

امل�سدر: ال�سركة
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عنوان الشركة

�سركة ال�سرق الأو�سط للك�بالت املتخ�س�سة )م�سك( 
حي امللك عبدالعزيز 

طريق �سالح الدين اليوبي
�س ب 60536

الري��س 11555
اململكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 476 7373 11 966+
ف�ك�س: 472 3192 11 966+

www.mesccables.com :املوقع اللكرتوين

general@mesccables.com :الربيد الإلكرتوين

سكرتير مجلس االدارة

عبد العزيز بن حممد العقيل
�س ب 60536

الري��س 11555
�س�رع ال�ستني، امللز، الري��س

اململكة العربية ال�سعودية
ه�تف: 7373 476
 ف�ك�س: 3192 472

abdulaziz.ogaiel@mesccables.com بريد الكرتوين
www.mesccables.com :املوقع الإلكرتوين

ممثال ال�سركة املفو�سيني 
عبد العزيز بن حممد النملة

�س ب 60536
الري��س 11555

طريق امللك عبدالعزيز، الري��س
اململكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 7373 476
 ف�ك�س: 3192 472

president@amnestgroup.com :بريد الكرتوين
www.mesccables.com  :املوقع الإلكرتوين

عبد العزيز بن عبد اهلل الدعيلج
�س ب 60536

الري��س 11555
�س�رع ال�ستني، امللز، الري��س

اململكة العربية ال�سعودية
ه�تف: 7373 476
 ف�ك�س: 3192 472

duailej@mesccables.com :بريد الكرتوين
www.mesccables.com :املوقع الإلكرتوين

مسجل االسهم 

تـداول

اأبراج التع�ونية - طريق امللك فهد

�س ب 60612

الري��س 11555

اململكة العربية ال�سعودية

ه�تف: 1200 218 11 966+

ف�ك�س: 1220 218 11 966+

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد الإلكرتوين

www.tadawul.com.sa :املوقع اللكرتوين
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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: 0288 401 11 966+، ف�ك�س: 1104 403 11 966+
www.shb.com.sa : املوقع الإلكرتوين

csc@saudihollandibank.com :الربيد الإلكرتوين

¢Vن∂ الرياH
�س�رع امللك عبدالعزيز، الري��س
�س.ب. 22622 الري��س 11416 

اململكة العربية ال�سعودية 
ه�تف: 0303 401 11 966+ ف�ك�س: 2618 404 11 966+

 www.riyadbank.com  :املوقع الإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين

الÑن∂ العرH« الوWن«
�س�رع امللك في�سل، الري��س 

�س.ب. 9802 الري��س 11423 
اململكة العربية ال�سعودية 

ه�تف: 9000 402 11 966+ ف�ك�س: 7747 402 11 966+ 
 www.anb.com.sa  :املوقع الإلكرتوين
info@anb.com.sa :الربيد الإلكرتوين

(Üسا�) Êي£اÈن∂ ال�سعود… الÑال
�س�رع الأمري عبدالعزيز بن م�س�عد بن جلوي، الري��س 

�س. ب. 9084 الري��س 11413 
اململكة العربية ال�سعودية 

ه�تف: 0677 405 11 966+ ف�ك�س: 0660 477 11 966+ 
www.sabb.com  :املوقع الإلكرتوين

  sabb@sabb.com :الربيد الإلكرتوين

الÑن∂ ال�سعود… الفرf�س«
�س�رع املعذر، الري��س

�س.ب. 56006 الري��س 11554 
اململكة العربية ال�سعودية 

ه�تف: 2222 404 11 966+ ف�ك�س: 2311 402 11 966+ 
www.alfransi.com.sa  :املوقع الإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

 »ëLسر± الرا�e
طريق العلي�، الري��س

�س.ب 28 الري��س 11411 
اململكة العربية ال�سعودية 

ه�تف: 9922 462 - 11 966+
ف�ك�س: 4311 462 - 11 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع الإلكرتوين
alrajhibank.com.sa@contactcenter1 :الربيد الإلكرتوين
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المستشارون

المستشار المالي ومدير االكتتاب والمتعهد بالتغطية

جي �آي بي كابيتال

اأبراج التعاونية، طريق امللك فهد 

�ض.ب 89589 الريا�ض 11673

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0555 218 11 966+

فاك�ض: 0055 218 11 966+

املوقع االإلكرتوين: ال يوجد

 contact@gibcapital.com :الربيد االإلكرتوين

المستشار القانوني لالكتتاب 

مكتب �مل�شت�شارين �لقانونيني )بالتعاون مع بيكر �آند ماكينزي ليمتد(
مبنى العليان، �سارع االأح�ساء، الريا�ض

�ض ب 4288 الريا�ض 11491  
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5561 291 - 11 )966(
فاك�ض: 5571 291 - 11 )966(

  www.bakermckenzie.com  :املوقع االلكرتوين
legaladvisors@bakermckenzie.com :الربيد االإلكرتوين

مستشار العناية المهنية المالية

�شركة ديلويت خلدمات �ملعامالت

اأبراج التعاونية، طريق امللك فهد 

�ض ب: 213، الريا�ض 11411

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 8614 288 11 966+

فاك�ض: 4719 465 11 966+

www.deloitte.com :املوقع االإلكرتوين

الربيد االإلكرتوين: اليوجد

المستشار اإلعالمي واإلعالني

�شركة �ل�شو�ف �لعاملية

مركز ال�سفوة التجاري، ال�سليمانية

�ض ب 43307 الريا�ض 11561

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 966-11-2886632+

فاك�ض: 966-11-2886631+

www.advert1.com :املوقع االلكرتوين
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مراجعو الحسابات والمحاسبون القانونيون 

�إرن�ست �أند يونغ

برج الفي�صلية، طريق امللك فهد

�ض.ب 2732 الريا�ض 11461

اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 9898 215 11 966+

فاك�ض: 4730 273 11 966+

www.ey.com :املوقع الإلكرتوين

riyadh@ey.com :الربيد الإلكرتوين

ديلويت �ند توت�ش بكر �أبو �خلري و�سركاه

ال�صليمانية، طرق الأمري تركي بن عبداهلل 

�ض ب: 213

الريا�ض 11411

اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 8400 282 11 966+

فاك�ض: 0880 293 11 966+

www.deloitte.com :املوقع الإلكرتوين

الربيد الإلكرتوين: ليوجد

مستشار دراسة السوق 

�سركة �أنتيجر للبحوث �ملحدودة

40 طريق فاثري�صتون

لندن اإي �صي 1 واي 8 اأر اإي

املمكله املتحدة

هاتف: 1265 7503 20 44+

فاك�ض: 1266 7503 20 44+

 www.integer-research.com :املوقع الإلكرتوين

الربيد الإلكرتوين: ليوجد

تنويه:

قدم جميع امل�صت�صارين اأعاله موافقتهم الكتابية اإلى ال�صارة على اأ�صمائهم و�صعاراتهم وعلى ت�صمني اإفاداتهم بال�صكل وامل�صمون الواردين يف هذه الن�صرة ومل يتم 
�صحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�صرة. هذا ول متلك اأيًا من هذه اجلهات ول العاملني لديها اأية اأ�صهم اأو م�صلحة مهما كان نوعها يف ال�صركة اأو �صركاتها 

التابعة يف تاريخ هذه الن�صرة.
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الجهات المستلمة

�لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي
�صارع املعذر، الريا�ض

�ض.ب. 56006 الريا�ض 11554 
اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 2222 404 -11 966+ فاك�ض: 2311 402 - 11 966+
www.alfransi.com.sa  :املوقع الإلكرتوين

communications@alfransi.com.sa :الربيد الإلكرتوين

جمموعة �سامبا �ملالية
طريق امللك عبدالعزيز، الريا�ض

�ض.ب 883 الريا�ض 11421
اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 4770 477 - 11 966+
فاك�ض: 9402 479 - 11 966+

www.samba.com  :املوقع الإلكرتوين
customercare@samba.com :الربيد الإلكرتوين

�لبنك �لأهلي �لتجاري
طريق امللك عبد العزيز، جدة

�ض.ب 3555 جدة 21481 
اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 3333 649 - 2 966+
فاك�ض: 7426 264 - 2 966+

www.alahli.com :املوقع الإلكرتوين
contactus@alahli.com :الربيد الإلكرتوين

بنك �جلزيرة
طريق امللك عبدالعزيز، جدة

�ض.ب 6277 جدة 21442 
اململكة العربية ال�صعودية 

هاتف: 8888 609 - 2 966+
فاك�ض:  8881 609 - 2 966+

www.baj.com.sa :املوقع الإلكرتوين
 info@baj.com.sa :الربيد الإلكرتوين

بنك �لريا�ش
طريق امللك عبدالعزيز، الريا�ض
�ض.ب 22622 الريا�ض 11416 

اململكة العربية ال�صعودية 
هاتف: 3030 401 - 11 966+
فاك�ض: 2707 404 - 11 966+

www.riyadbank.com.sa :املوقع الإلكرتوين
customercare@riyadbank.com :الربيد الإلكرتوين

�لبنك �ل�سعودي للإ�ستثمار
�صارع املعذر، الريا�ض

�ض.ب 3533 الريا�ض 11481
اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 4778433- 11 966+
فاك�ض: 4731978- 11 966+

www.saib.com.sa :املوقع الإلكرتوين
ir@saib.com.sa :الربيد الإلكرتوين
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ملخ�ش �لكتتاب

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة، �صركة م�صاهمة �صعودية تاأ�ص�صت مبوجب �ل�سركة
القرار الوزاري رقم 195/ق وتاريخ 1428/7/21هـ )املوافق 2007/8/4م(. متار�ض 
ال�صركة اأعمالها مبوجب ال�صجل التجاري رقم 1010102402 وتاريخ 1413/5/10هـ 

)املوافق 1992/11/4م( ال�صادر من مدينة الريا�ض.  

اإنتاج الكابالت والأ�صالك الكهربائية، وكابالت واأ�صالك و�صائل الت�صالت، والتلفزيون، ن�شاط ال�شركة
والكمبيوتر من خالل 3 فئات وهي الكابالت ال�صناعية وكابالت املباين والجهزة 

وكابالت الطاقة.

بيع الكابالت والأ�صالك باجلملة وبالتجزئة.

اإن�صاء املراكز اخلا�صة برتكيب املواد، والكابالت، والأ�صالك، واملعدات، و�صيانتها.

زيادة راأ�ض املال عن طريق ا�صدار اأ�صهم جديدة.طبيعة �لطرح

40.000.000 �صهم عادي مدفوعة القيمة بالكامل.عدد �لأ�سهم �لقائمة و�مل�سدرة قبل �لكتتاب

10 ريالت لل�صهم.�لقيمة �ل�سمية

400.000.000 ريال �صعودي.ر�أ�ش مال �ل�سركة قبل �لطرح 

20.000.000 �صهم. جمموع �ل�سهم �جلديدة �ملطروحة للكتتاب

10 ريال �صعودي لل�صهم الواحد، وميثل قيمة الكتتاب يف ال�صهم اجلديد.�سعر �لطرح 

)200.000.000( ريال.�إجمايل قيمة �لطرح

مت تعديل �صعر �صهم ال�صركة يف ال�صوق املالية اإلى 14.8 ريال �صعودي لل�صهم الواحد، �ل�سعر �ملعدل
وذلك بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية غري العادية وبعد موافقة امل�صاهمني يف ال�صركة 

على زيادة راأ�ض املال. وذلك ميثل اإنخفا�ض ب�صعر ال�صهم مبقدار 2.4 ريال �صعودي 
لل�صهم الواحد.

م�صاهمي ال�صركة املقيدين يف �صجل امل�صاهمني يف ال�صركة بنهاية تداول يوم انعقاد �مل�ساهمني �ملقيدين
اجلمعية العامة غري العادية.

هي اأوراق مالية قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�صهم اجلديدة حقوق �لأولوية
املطروحة عند اعتماد الزيادة يف راأ�ض املال، وهو حق مكت�صب جلميع امل�صاهمني 

املقيدين يف �صجالت ال�صركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. ويعطي كل 
حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�صهم واحد جديد، وذلك ب�صعر الطرح. و�صيتم اإيداع حقوق 

الأولوية بعد انعقاد اجلمعية خالل يومني. و�صتظهر احلقوق يف حمافظ امل�صاهمني 
املقيدين حتت رمز جديد خا�ض بحقوق الأولوية. وحينئذ �صيتم اإ�صعار امل�صاهمني 

املقيدين وباإيداع احلقوق يف حمافظهم.

هي الأ�صهم املطروحة لكتتاب امل�صاهمني املقيدين، والناجتة من زيادة راأ�ض مال �لأ�سهم �جلديدة
ال�صركة امل�صدرة.

)1( حق لكل )2( �صهم قائم مملوك للم�صاهمني املقيدين مع العلم اأن تلك الن�صبة هي معامل �حقية �لكتتاب
ناجت ق�صمة عدد الأ�صهم اجلديدة امل�صدرة على عدد الأ�صهم احلالية لل�صركة.

20.000.000 حقعدد حقوق �لأولوية �مل�سدرة

20.000.000 �صهم عدد �ل�سهم �جلديدة �ملتعهد بتغطيتها 

200.000.000 ريال �صعوديقيمة �ل�سهم �جلديدة �ملتعهد بتغطيتها 

60.000.000 �صهم عدد �لأ�سهم بعد زيادة ر�أ�ش �ملال 
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ملخ�ش �لكتتاب

600.000.000 ريال �صعودير�أ�ش مال �ل�سركة بعد زيادة ر�أ�ش �ملال 

�صيتم زيادة راأ�ض مال ال�صركة مبقدار 200.000.000 ريال �صعودي تقريبًا متثل زيادة ن�سبة �لزيادة يف ر�أ�ش �ملال
بن�صبة 50% من راأ�ض مال ال�صركة قبل الكتتاب.

)6.000.000( ريال �صعوديتكاليف �لطرح

)194.000.000( ريال �صعودي�إجمايل ح�سيلة �لطرح بعد خ�سم تكاليف �لطرح

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة تاريخ �لأحقية 
يف راأ�ض املال بح�صب تو�صية جمل�ض الإدارة، وذلك بتاريخ 1434/10/20هـ )املوافق 

2013/8/27م(.

تبداأ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م(، وت�صتمر حتى نهاية يوم مرحلة �لكتتاب �لأولى
اخلمي�ض 1434/11/6هـ )املوافق 2013/9/12م( )"مرحلة الكتتاب الأولى"(، 

ويتاح خاللها فقط للم�صاهمني املقيدين ممار�صة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف 
الأ�صهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد 

اجلمعية. و�صوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�صهم اجلديدة  امل�صتحقة 
مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. وتتزامن 

مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�صاهمني املقيدين 
واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية. 

تبداأ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م(، وت�صتمر حتى نهاية يوم فرتة تد�ول حقوق �لأولوية  
اخلمي�ض 1434/11/6هـ )املوافق 2013/9/12م(، وميكن للم�صاهمني املقيدين 

واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية. 

تبداأ يوم الأحد 1434/11/9هـ )املوافق 2013/9/15م(، وت�صتمر حتى نهاية يوم مرحلة �لكتتاب �لثانية
الثالثاء 1434/11/11هـ )املوافق 2013/9/17م(، وي�صمح خاللها جلميع حملة حقوق 

الأولوية �صواًء كانوا من امل�صاهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�صراء حقوق الأولوية خالل 
فرتة التداول الكتتاب يف الأ�صهم اجلديدة لل�صركة. ول ميكن تداول حقوق الأولوية يف 

مرحلة الكتتاب الثانية.

الأ�صهم املتبقية التي مل يتم الكتتاب فيها يف املرحلتني الولى والثانية.�لأ�سهم �ملتبقية

تطرح الأ�صهم املتبقية على عدد من امل�صتثمرين ذوي الطابع املوؤ�ص�صي )وي�صار لهم �لطرح �ملتبقي
بـ"املوؤ�ص�صات الإ�صتثمارية"( الذين �صوف يتم دعوتهم من قبل مدير الكتتاب بعد 

الت�صاور مع ال�صركة على اأن تقوم تلك املوؤ�ص�صات الإ�صتثمارية بتقدمي عرو�ض �صراء 
الأ�صهم املتبقية و�صيتم ا�صتقبال هذه العرو�ض ابتداًء من ال�صاعة 10:00 �صباحًا يوم 
الأحد 1434/11/16هـ )املوافق 2013/9/22م( وحتى ال�صاعة 10:00 �صباحًا من 
اليوم التايل بتاريخ 1434/11/17هـ )املوافق 2013/9/23م(. و�صيتم تخ�صي�ض 

الأ�صهم املتبقية للموؤ�ص�صات ال�صتثمارية ذات العر�ض العلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم 
تخ�صي�ض الأ�صهم بالتنا�صب على املوؤ�ص�صات ال�صتثمارية التي تقدم نف�ض العر�ض. اأما 

بالن�صبة لك�صور الأ�صهم، ف�صيتم ا�صافتها لالأ�صهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

جميع حملة حقوق الولوية �صواًء كانوا من امل�صاهمني املقيدين اأو ممن قاموا ب�صراء �ل�سخا�ش �مل�ستحقون
حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.



ل

ملخ�ش �لكتتاب

تقوم "تداول" بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها ويو�صع اإدراج وتداول حقوق اأولوية الكتتاب
رمز منف�صل حلقوق الأولوية ل�صركة م�صك )يكون م�صتقاًل عن رمز �صهم �صركة م�صك 

على �صا�صة التداول(. وميلك امل�صاهمني املقيدين خالل فرتة اكتتاب و تداول حقوق 
الأولوية اخليارات التالية:

1-الحتفاظ باحلقوق املكت�صبة كما بتاريخ الحقية وممار�صة الكتتاب فيها. 

2- بيع احلقوق املكت�صبة اأو جزء منها من خالل ال�صوق. 

3- �صراء حقوق اإ�صافية من خالل ال�صوق. 

4-عدم القيام باأي �صيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية �صواء ببيعها اأو ممار�صة حق 
الكتتاب فيها، ويف هذه احلالة �صيتم طرح الأ�صهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�صة 

تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي. 

كما يجوز للجمهور خالل فرتة التداول �صراء وبيع حقوق الأولوية يف ال�صوق وممار�صة 
الكتتاب فيها اذا مت الحتفاظ بها اإلى نهاية فرتة الكتتاب الأولى، فقط خالل فرتة 
الكتتاب الثانية. و�صيعمد نظام "تداول" اإلى اإلغاء رمز حقوق الأولوية ل�صركة م�صك 

على �صا�صة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وعلى ذلك، �صيتوقف تداول 
حقوق الأولوية مع انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. 

تعك�ض قيمة احلق الإر�صادية الفرق بني القيمة ال�صوقية ل�صهم ال�صركة خالل فرتة قيمة احلق الإر�صادية
التداول و�صعر الطرح. 

و�صتقوم تداول باحت�صاب ون�صر قيمة احلق الإر�صادية، وب�صكل م�صتمر خالل فرتة 
التداول على موقعها متاأخرة بخم�ض دقائق، اإ�صافة اإلى مزودي خدمة معلومات ال�صوق؛ 

حتى يت�صنى للم�صتثمرين الطالع على القيمة الإر�صادية للحق عند اإدخال الأوامر.

هو ال�صعر الذي يتم تداول احلق به علمًا اأن هذا ال�صعر يتم حتديده من خالل اآلية �صعر تداول احلق
العر�ض والطلب يف ال�صوق وبالتايل فاإنه قد يختلف عن قيمة احلق الإر�صادية.

قيام ال�صخا�ض امل�صتحقون بالكتتاب يف اأ�صهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة ممار�صة حقوق اأولوية الكتتاب
منوذج اكتتاب وت�صديد املقابل لدى فروع اجلهات امل�صتلمة اأو عن طريق الكتتاب 

اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�صتلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. وميكن لال�صخا�ض 
امل�صتحقني ممار�صة حقوق الأولوية كالتايل:

1.  يتاح يف املرحلة الأولى للم�صاهمني املقيدين فقط ممار�صة حقهم بالكتتاب )كليا اأو 
جزئيا( يف الأ�صهم اجلديدة يف حدود عدد حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم 

بعد انعقاد اجلمعية و�صوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�صهم اجلديدة 
امل�صتحقة مبوجب عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. 

وتتزامن مرحلة الكتتاب الأولى مع فرتة تداول حقوق الأولوية، والتي ميكن للم�صاهمني 
املقيدين واجلمهور خاللها تداول حقوق الأولوية. 

2.  يف املرحلة الثانية، ي�صمح جلميع حملة حقوق الولوية �صواًء كانوا من امل�صاهمني 
املقيدين اأو ممن قاموا ب�صراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول، مبمار�صة حقهم 

بالكتتاب.

ويف حال مل تتم ممار�صة حقوق الأولوية من قبل الأ�صخا�ض امل�صتحقني قبل نهاية املرحلة 
الثانية ف�صوف يتم طرح الأ�صهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�صة تلك احلقوق اأو بيعها 

يف فرتة الطرح املتبقي.

ي�صمل ذلك عامة امل�صتثمرين من املوؤ�ص�صات والأفراد.اجلمهور



م

ملخ�ش �لكتتاب

تقدر املتح�صالت الإجمالية لهذا الطرح بـ 200.000.000 ريال �صعودي )راجع ق�صم ا�صتخدام متح�صالت الكتتاب
"ا�صتخدام متح�صالت الكتتاب" من هذه الن�صرة(.

يتوقع اأن يبلغ �صايف متح�صالت الكتتاب بعد خ�صم م�صاريف الطرح 
)194.000.000( ريال �صعودي )تبلغ م�صاريف الطرح 6.000.000 ريال �صعودي( 

وتنوي ال�صركة ا�صتخدام متح�صالت الكتتاب على النحو التايل:

1- �صداد جزء من "ت�صهيل القر�ض لأجل" بقيمة 75.000.000 ريال �صعودي.

2- �صداد جزء من "ت�صهيل راأ�ض املال العامل" بقيمة 100.000.000 ريال �صعودي.

3- �صداد م�صاريف الكتتاب بقيمة 6.000.000 ريال �صعودي.

4- ا�صتخدام جزء لأغرا�ض عامة لل�صركة بقيمة 19.000.000 ريال �صعودي. 

�صيتم زيادة راأ�ض مال ال�صركة من 400.000.000 ريال �صعودي اإلى 600.000.000 
ريال �صعودي، اأي بزيادة تبلغ 200.000.000 ريال �صعودي.

�صيتم تخ�صي�ض ال�صهم لكل م�صتثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�صها ب�صكل مكتمل تخ�صي�ض الأ�صهم
و�صحيح.)اأما بالن�صبة مل�صتحقي ك�صور الأ�صهم، ف�صيتم جمع ك�صور الأ�صهم وطرحها 
على املوؤ�ص�صات الإ�صتثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي(. و�صوف يتم ت�صديد اإجمايل 

�صعر طرح الأ�صهم املتبقية لل�صركة، وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�صهم املتبقية وك�صور 
الأ�صهم )مبا يتعدى �صعر الطرح( على م�صتحقيها كاًل ح�صب ما ي�صتحقه يف موعد 

اأق�صاه 1434/11/25هـ )املوافق 2013/10/1م(. )راجع ق�صم "�شروط وتعليمات 
الكتتاب"(.

�صيتم دفع مبالغ تعوي�ض نقدي لال�صخا�ض امل�صتحقني الذين مل ميار�صوا حقهم دفع مبالغ التعوي�ض )اإن وجدت(
بالكتتاب كليًا اأو جزئيًا بال�صهم اجلديدة ومل�صتحقي ك�صور الأ�صهم يف موعد اأق�صاه يوم 

اخلمي�ض 1434/11/25هـ )املوافق 2013/10/1م( )راجع ق�صم "�شروط وتعليمات 
الكتتاب"(. علمًا باأن مبالغ التعوي�ض متثل باقي متح�صالت بيع الأ�صهم املتبقية وك�صور 

الأ�صهم )مبا يتعدى �صعر الطرح( من عملية الطرح املتبقي. 

يبداأ تداول الأ�صهم اجلديدة على نظام تداول عند ا�صتكمال كافة الإجراءات املتعلقة تداول الأ�صهم
بت�صجيل الأ�صهم املطروحة وتخ�صي�صها وادراجها.

لل�صركة فئة واحدة فقط من الأ�صهم ولي�ض لأي م�صاهم اأية حقوق ت�صويت تف�صيلية. اأ�صهم الت�صويت 
ويحمل كل �صهم من الأ�صهم املطروحة حق الت�صويت، ولكل م�صاهم ميلك )20( 

ع�صرين �صهمًا على الأقل احلق يف ح�صور اجلمعية العامة والت�صويت فيها.

�صت�صتحق الأ�صهم اجلديدة اأية اأرباح تعلنها ال�صركة عن الفرتة منذ ابتداء الكتتاب اأرباح الأ�صهم 
وعن ال�صنوات املالية التي تليها )راجع ق�صم "�صيا�صة توزيع الأرباح"(.

هنالك بع�ض املخاطر التي تتعلق بال�صتثمار يف الأ�صهم اجلديدة ميكن ت�صنيفها ب�صكل عوامل املخاطرة
عام يف فئات كما يلي: )1( املخاطر املتعلقة بال�صركة، )2( املخاطر املتعلقة بال�صوق، 

)3( املخاطر املتعلقة بالأ�صهم العادية. وعليه يجب درا�صة هذه املخاطر بدقة قبل 
اتخاذ اأي قرار ب�صاأن ال�صتثمار يف الأ�صهم اجلديدة. وقد متت مناق�صة عوامل املخاطرة 

هذه يف ق�صم "عوامل املخاطرة".

* يجب الرجوع اإلى "اإ�صعار هام" و"عوامل املخاطرة" يف هذه الن�صرة قبل اتخاذ قرار ال�صتثمار



ن

تواريخ مهمة لألشخاص المستحقين

اجلدول: تواريخ مهمة للأ�سخا�ص امل�ستحقني

يوم الثالثاء 1434/10/20هـ )املوافق 2013/8/27م(انعقاد اجلمعية العامة غري العادية وحتديد تاريخ الأحقية وامل�ساهمني امل�ستحقني

من تاريخ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م( الى تاريخ مرحلة الكتتاب الأولى وتداول حقوق الأولوية
تاريخ يوم اخلمي�س 1434/11/6هـ )املوافق 2013/9/12م(

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

1434/11/11هـ )املوافق 2013/9/17م(تاريخ انتهاء مرحلة الكتتاب واآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب

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

1434/11/23هـ )املوافق 2013/9/29م(الإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين مل ي�ساركوا يف الكتتاب 
وم�ستحقي ك�سور الأ�سهم

يف موعد اأق�ساه 1434/11/25هـ )املوافق 2013/10/1م(

بعد النتهاء من كافة الإجراءات ال�سرورية �سوف يتم العالن عن توقع بدء تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب
التواريخ يف ال�سحف املحلية وعلى موقع تداول.

جميع التواريخ املذكورة يف اجلدول الزمني اأعله تقريبية. و�سيتم الإعلن عن التواريخ واملواعيد الفعلية يف ال�سحف املحلية يف اململكة وعرب موقع تداول 
.)www.tadawul.com.sa( الإلكرتوين على الإنرتنت

تواريخ االعالنات المهمة 

اجلدول: تواريخ العلنات مهمة 

تاريخ العلناملعلنالعلن

يوم الثالثاء 1434/10/20هـ )املوافق 2013/8/27م(ال�سركةاعالن انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الحقية(

اإعالن نتائج اجلمعية العامة غري العادية التي ت�سمنت املوافقة على زيادة 
راأ�س مال ال�سركة 

1434/10/21هـ )املوافق 2013/8/28م(ال�سركة

1434/10/21هـ )املوافق 2013/8/28م(تداولاإعالن تعديل �سعر �سهم ال�سركة واإيداع احلقوق واعالن قيمة احلق الر�سادية

1434/10/21هـ )املوافق 2013/8/28م(تداولاإعالن اإيداع احلقوق يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين

اإعالن حتديد مراحل الكتتاب يف ال�سهم اجلديدة وفرتة تداول حقوق 
الأولوية

1434/10/21هـ )املوافق 2013/8/28م(ال�سركة

1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م(ال�سركةاعالن بدء مرحلة الكتتاب الأولى وفرتة تداول حقوق الأولوية

1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م(تداولاعالن بدء فرتة تداول حقوق الأولوية

اعالن تذكريي عن اآخر يوم لتداول حقوق الأولوية والتنوية باأهمية بيع 
احلقوق ملن ليرغب بالكتتاب

1434/11/6هـ )املوافق 2013/9/12م(تداول

1434/11/6هـ )املوافق 2013/9/12م(ال�سركةاإعالن عن نهاية مرحلة الكتتاب الولى وتاريخ بدء املرحلة الثانية

1434/11/9هـ )املوافق 2013/9/15م(ال�سركةاعالن بدء مرحلة الكتتاب الثانية

1434/11/11هـ )املوافق 2013/9/17م(ال�سركةاعالن تذكريي عن اآخر يوم لتقدمي مناذج طلبات الكتتاب للمرحلة الثانية

1434/11/11هـ )املوافق 2013/9/17م(ال�سركةاإعالن ال�سركة نهاية مرحلة الكتتاب الثانية



�س

تاريخ العلناملعلنالعلن

العالن عن:
 نتائج الكتتاب يف املرحلتني الأولى والثانية �

 تفا�سيل عملية بيع الأ�سهم التي مل يتم الكتتاب فيها، اإن وجدت،  �
وبدء فرتة الطرح املتبقى

1434/11/16هـ )املوافق 2013/9/22م(ال�سركة

1434/11/23هـ )املوافق 2013/9/29م(ال�سركةاإعالن نتائج الطرح املتبقي

1434/11/23هـ )املوافق 2013/9/29م(ال�سركةالإ�سعار بالتخ�سي�س النهائي

1434/11/23هـ )املوافق 2013/9/29م(تداولاإعالن باإيداع الأ�سهم اجلديدة يف حمافظ امل�ستثمرين

1434/11/23هـ )املوافق 2013/9/29م(ال�سركةاإعالن توزيع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لال�سخا�س امل�ستحقني

اعالن عن النتهاء من دفع مبالغ التعوي�س )اإن وجدت( لال�سخا�س 
امل�ستحقني 

1434/11/25هـ )املوافق 2013/10/1م(ال�سركة

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

كيفية التقدم بطلب االكتتاب

يقت�سر الكتتاب يف اأ�سهم حقوق الأولوية على ال�سخا�س امل�ستحقني. ويف حال عدم ممار�سة حقوق الأولوية اخلا�سة بالأ�سخا�س امل�ستحقني ف�سوف تطرح اأية 
اأ�سهم متبقية غري مكتتب بها من قبل الأ�سخا�س امل�ستحقني غري امل�ساركني على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. يتعني على 
ال�سخا�س امل�ستحقني الراغبني يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة تعبئة مناذج الطلبات املتوفرة لدى فروع اجلهات امل�ستلمة ومن ثم ت�سليمها لدى اأي من هذه 
اجلهات خالل فرتة الكتتاب. كما ميكن الكتتاب عرب النرتنت اأو الهاتف اأو ال�سراف الآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني، 
وذلك ب�سرطني اأ�سا�سيني: )1( يكون للمكتتب "ال�سخ�س امل�ستحق" ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات، و)2( األ تكون قد طراأت اأي تغريات على 
املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب "ال�سخ�س امل�ستحق" )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرٍح جرى حديثًا مامل تكن هذه التعديالت قد 

بلغت للجهة امل�ستلمة واعتمدت من قبلها.

يجب تعبئة مناذج طلبات الكتتاب طبقًا للتعليمات الواردة يف ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب" من هذه الن�سرة. حتتفظ ال�سركة بحقها يف رف�س اأي طلب يف 
اأ�شهم حقوق االولوية كليًا اأو جزئيًا يف حالة عدم ا�شتيفاء اأي من �شروط اأو متطلبات االكتتاب. وال يجوز تعديل طلب االكتتاب اأو �شحبه بعد تقدميه الأي من فروع 
اجلهات امل�ستلمة. وميثل طلب الكتتاب عند قبوله من قبل ال�سركة عقدًا ملزمًا بني ال�سخ�س امل�ستحق وال�سركة )ف�ساًل راجع ق�سم "�شروط وتعليمات االكتتاب"(.

أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة

ماهي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية  قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف راأ�س املال، وهو حق مكت�سب جلميع امل�ساهمني 
املقيدين يف �سجالت ال�سركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�سهم واحد جديد، وذلك ب�سعر الطرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�سهم املقيدين ب�سجالت ال�سركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامه غري العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم اإيداع حقوق الولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة و�ستظهر الأ�سهم يف حمافظ امل�ساهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�س 
بحقوق الأولوية ولن ي�سمح بتداول هذه احلقوق او الكتتاب فيها ال عند بداية فرتة التداول والكتتاب.
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كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

يتم ا�صعار امل�صاهم املقيد عن طريق العالن يف موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �صيح�صل عليها امل�صاهم املقيد تعتمد على معامل الحقية وعدد الأ�صهم التي ميتلكها امل�صاهم املقيد يف نهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامه 
غري العادية.

ماهو معامل االحقية؟

كن امل�صاهم املقيد من معرفة عدد حقوق الولوية امل�صتحقة له مقابل ال�صهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على  هو املعامل الذي ميمُ
�صبيل املثال، اإذا كان عدد الأ�صهم امل�صدرة ل�صركة  1.000 �صهم ورفعت تلك ال�صركة راأ�ض مالها عن طريق طرح 200 �صهم جديد بحيث اإرتفع عدد اأ�صهمها اإلى 

1.200 �صهم، يكون معامل الحقية حينئذ 1 اإلى 5 )�صهم واحد لكل خم�ض اأ�صهم(.

هل �صيتم تداول هذه احلقوق واإ�صافتها ملحافظ امل�صتثمرين بنف�ض اإ�صم / رمز اأ�صهم ال�صركة اأو اأن هناك م�صمى اآخر لها؟

�صيتم ايداع حقوق الولوية ملحافظ امل�صتثمرين حتت رمز جديد خا�ض بحقوق الأولوية.

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

�صعر الفتتاح للحق �صيكون الفرق بني �صعر اإغالق �صهم ال�صركة يف اليوم ال�صابق لإدراج احلق و�صعر الطرح، على �صبيل املثال : اإذا كان �صعر اإغالق ال�صهم يف اليوم 
ال�صابق 35 ريالمُ و�صعر الطرح 10 ريالت يكون �صعر الإفتتاح حلقوق الأولوية 35 ناق�ض10 ي�صاوي بذلك خم�صًا وع�صرون رياًل.

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�صتطيع امل�صاهمني املقيدين الكتتاب يف اأ�صهم اإ�صافية من خالل �صراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن الكتتاب بال�صهم الإ�صافيه اجلديدة املكت�صبة 
من �صراء حقوق جديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�صتلمة )املذكورة يف ن�صرة الإ�صدار هذة( وخالل 
فرتتي الكتتاب فقط.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول ؟

نعم يحق حلملة �صهادات الأ�صهم الكتتاب لكن لن ي�صتطيعوا التداول اإل بعد اإيداع ال�صهادات يف حمافظ اإ�صتثمارية عن طريق اجلهات امل�صتلمة اأو مركز الإيداع 
يف تداول واإح�صار الوثائق الالزمة.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذة الحالة؟

يف حال قام اأحد امل�صاهمني املقيدين بالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �صراء عدد حقوق اأولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة 
التداول ف�صيتم رف�ض طلب الكتتاب كليًا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�صيتم اإبالغ واإعاده مبلغ الكتتاب املرفو�ض عرب 

اجلهة امل�صتلمة للم�صاهم املقيد.

هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

نعم، يحق له بيعها و�صراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

نعم، باإمكان امل�صتثمر بيع جزء من هذه احلقوق والكتتاب باجلزء املتبقي.
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هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية اإلسبوع مابين المرحلتين األولى والثانية؟

لميكن ذلك.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

لميكن ذلك، بعد اإنق�صاء فرتة التداول يتبقى لل�صخ�ض امل�صتحق فقط ممار�صة احلق يف الكتتاب بالزيادة يف راأ�ض املال، ويف حال عدم ممار�صة احلق ميكن اأن 
يخ�صع امل�صتثمر للخ�صارة اأو الإنخفا�ض يف قيمة حمفظتة الإ�صتثمارية.

ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلتي 
االكتتاب األولى والثانية؟

ن�صرة  التي حتددها  املعايري  الذي ينظمه مدير الكتتاب بح�صب  املتبقي  بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح  اأو  الناجتة عن عدم ممار�صة  املتبقية  الأ�صهم  تطرح 
الإ�صدار هذه.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�صيتم تطبيق نف�ض العمولت على عمليات البيع وال�صراء كما هي بالأ�صهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.
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ملخص المعلومات األساسية

يقدم هذا امللخ�ض نبذه موجزة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�صرة. ونظرًا لأنه ملخ�ض، فاإنه ل ي�صتمل على كل املعلومات التي قد تكون مهمة للمكتتبني. ويجب 
على م�صتلمي هذه الن�صرة قراءتها بالكامل قبل اتخاذ قرار بال�صتثمار يف اأ�صهم حقوق الولوية. وقد مت تعريف بع�ض امل�صطلحات والعبارات املخت�صرة الواردة 

يف هذه الن�صرة يف ق�صم "تعريفات وخمت�صرات" ويف اأماكن اأخرى من هذه الن�صرة. 

نبذة عن الشركة 

تاأ�ص�صت �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )"م�صك"( ك�صركة �صعودية ذات م�صوؤولية حمدودة م�صجلة يف الريا�ض ب�صجل جتاري رقم 1010102402 
وتاريخ 1413/5/10هـ )املوافق 1992/11/4م(. ولها فرعان م�صجالن يف جدة واخلرب، ب�صجلني جتاريني رقم 4030126555 و20510223224 على التوايل، 
ومكتب مبيعات اإقليمي يف دبي بالإمارات العربية املتحدة برخ�صة مهنية رقم 512491. وقد وافق معايل وزير التجارة وال�صناعة مبوجب القرار الوزاري رقم 
195/ق ال�صادر بتاريخ 1428/7/21هـ )املوافق 2007/8/4م( على حتويل ال�صركة اإلى �صركة م�صاهمة �صعودية. وقد مت اإدراج اأ�صهم �صركة م�صك يف �صوق الأ�صهم 

ال�صعودية يف 8 دي�صمرب 2007م. ويبلغ راأ�ض مال ال�صركة احلايل 400.000.000 )اأربعمائة مليون( ريال �صعودي.

وتعمل ال�صركة يف �صناعة الكابالت مبختلف املوا�صفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية للمنتجات التي ت�صنعها يف الوقت احلا�صر عن 5.000 �صنف. وميكن 
ت�صنيف هذه املنتجات ب�صكل عام يف ثالث فئات، هي: 

 �لكابلت �ل�سناعية: ت�صتخدم هذه الكابالت يف �صناعات البرتوكيماويات والنفط والغاز والطاقة وم�صاريع ال�صناعات الثقيلة. وتبلغ ن�صبة مبيعات . 1
هذه املنتجات 65% من اإجمايل مبيعات ال�صركة لعام 2012م. 

 كابلت �ملباين و�لأجهزة: ت�صتخدم هذه الكابالت لنقل الإ�صارات ال�صوتية واملرئية واملراقبة والإنذار. كما ت�صمل تطبيقات هذه الكابالت ا�صتعمالها . 2
يف اأجهزة اإنذار احلرائق وال�صبكات املحلية واأجهزة الهاتف، وهي بالتايل ت�صتخدم ب�صكل وا�صع يف املراكز التجارية والفنادق وامل�صت�صفيات والأ�صواق 

واملباين التجارية. وتبلغ ن�صبة مبيعات هذه املنتجات 2% من اإجمايل مبيعات ال�صركة لعام 2012م.  
 كابلت �لطاقة: ت�صتخدم هذه الكابالت عادة يف التمديدات املنزلية والري واأعمال نقل الطاقة منخف�صة الفولتية. وبجانب ا�صتعمالها يف املعدات . 3

املنزلية، تت�صمن ا�صتخداماتها ال�صناعية يف الآليات املتحركة التي تتطلب مرونة. وتنتج م�صك هذه الكابالت مبوا�صفات متعددة وفقا للبيئات التي 
ت�صتخدم فيها. وتبلغ ن�صبة مبيعات هذه املنتجات 33% من اإجمايل مبيعات ال�صركة لعام 2012م.  

الشركات التابعة لمسك

 �صركة ال�صرق الو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك الردن . 1
 �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل  - الردن. 2
 �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة. 3

رؤية الشركة

اأن تتمتع ال�صركة باملرونة الكافية مبا ميكنها من توريد اأف�صل البدائل لتلبية احتياجات عمالئها ب�صكل كامل.

رسالة الشركة

اأن ت�صبح ال�صركة الرائدة يف توريد الكابالت ال�صناعية اإلى مقاويل الأعمال الهند�صية والتوريد والإن�صاء للم�صروعات العمالقة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا. وهي الر�صالة التي بف�صلها حققت مكانتها احلالية يف �صوق الكابالت ال�صناعية حيث تعد اإحدى اأبرز ال�صركات املنتجة لهذه الكابالت يف اململكة العربية 

ال�صعودية واخلليج العربي. 

المزايا التنافسية

 متيز م�صك يف �صناعة الكابالت ال�صناعية . 1
 املوقع  . 2
 مرونة نظام التوزيع . 3
 الإدارة املتمر�صة . 4
 املعرفة باحتياجات ال�صوق – النهج ال�صت�صاري للمبيعات. 5
 العالقات الطويلة الأمد بالعمالء . 6
 اجلدارة الئتمانية العالية للعمالء. 7
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 تطوير وت�صجيع املوارد الب�صرية . 8
 النظام ال�صتباقي يف الت�صويق وامل�صاندة . 9

 ا�صم جتاري قوي. 10
 ال�صيا�صة العامة مل�صك . 11
 �صبكة قوية من الوكالء واملوزعني . 12

هيكل مساهمي الشركة

يقدم اجلدول اأدناه تف�صيل مل�صاهمي ال�صركة كما بتاريخ 2013/8/26م:

ن�سبة �مللكيةعدد �لأ�سهمحاملي �لأ�سهم

7،5%3.000.000�صركة جمموعة عبد العزيز حممد النملة القاب�صة

7،3%2.920.000عبد اهلل حممد �صليمان النملة

6،4%2.556.000من�صور عبد العزيز حممد كعكي

78،8%31.524.000اجلمهور

100،0%40.000.000الإجمايل

 امل�صدر: اإدارة ال�صركة

نظرة عامة عن قطاع الكابالت 

اأغ�صط�ض عام 2012م ح�صريا ل�صالح ال�صركة. وهنا يجب  اأنتيجر للبحوث املحدوده يف  اأعدته �صركة  اإن املعلومات الواردة يف هذا الق�صم م�صتمدة من تقرير 
التاأكيد على اأنه لي�ض ل�صركة اأنتيجر ول اأي من �صركاتها التابعة ول اأي من م�صاهميها اأو مدرائها اأو اأقاربهم ميلكون اأية ح�صة اأو م�صلحة من اأي نوع يف ال�صركة اأو 
�صركاتها التابعة. وقد اأعطت �صركة اأنتيجر موافقتها اخلطية على ا�صتعمال بياناتها وبحوثها ال�صوقية ح�صب ال�صيغة وال�صياق الواردين يف هذه الن�صرة، ومل يتم 

�صحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�صرة.

خالل العقد املا�صي وا�صل الناجت املحلي الإجمايل منوه على م�صتوى القت�صاد العاملي، فقد بلغ متو�صط منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي )بالأ�صعار الثابتة( ن�صبة 
3،6% �صنويا خالل الفرتة من 2001م اإلى 2012م، وفقا لتقديرات �صندوق النقد الدويل. وقد تركز هذا النمو يف بع�ض الأ�صواق الرئي�صية النا�صئة مثل الربازيل 
والهند وال�صني وكذلك دول ال�صرق الأو�صط. وقد اأدى هذا النمو اإلى زيادة يف ال�صتثمار الثابت والطلب على الكابالت. حيث �صهد الطلب على اأ�صالك البناء 

والنحا�ض وكابالت الطاقة امل�صنوعة من الأملنيوم امل�صتخدمة يف قطاع البناء زيادة تعترب هي الأ�صرع على مدار الع�صرون عامًا املا�صية. 

بيئة القت�صاد الكلي وا�صتهالك الكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي

�صهدت دول جمل�ض التعاون اخلليجي فرتة من النمو القت�صادي القوي خالل الأعوام من 2004م حتى 2008م. وكان ذلك مدفوعًا اإلى حد كبري بالزيادة املتزامنة 
يف اأ�صعار النفط، حيث ارتفع �صعر خام برنت مبعدل 16،6% �صنويا خالل نف�ض الفرتة. وهناك عالقة وثيقة بني اأ�صعار النفط والنمو القت�صادي يف دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي، حيث اأنها من الدول املنتجة للنفط والغاز بكميات كبرية. وقد منا الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف املنطقة مبعدل منو بلغ 6،1% خالل الفرتة 

من 2000م اإلى 2008م. 

اإلى  اأدى ذلك  النفط. وقد  اأ�شعار  واإلى هبوط يف  العاملي  النمو االقت�شادي  تراجع  اإلى  اأواخر عام 2008م  بداأ يف  الذي  الإقت�صاد  النكما�ض يف  اأدى  ومع ذلك 
انخفا�ض معدلت النمو القت�صادي لدول جمل�ض التعاون اخلليجي، حيث تراجع اقت�صاد دول جمل�ض التعاون اخلليجي بن�صبة 1،1% �صنويًا يف عام 2009م من حيث 
القيمة احلقيقية. بعد ذلك، اأخذ اقت�صاد دول املنطقة يتعافى بدرجات متفاوتة حيث زاد معدل النمو ال�صنوي يف الإمارات العربية املتحدة والكويت على �صبيل 
املثال بن�صبة 2،2% و2،7% على التوايل على مدى الأعوام من 2008م-2012م، مقارنة مبعدل منو �صنوي بلغ 2،9% يف اقت�صاديات اأخرى. و�صهدت قطر على وجه 

اخل�صو�ض منوا يف الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة م�صاعفة.

بيئة االقتصاد الكلي واستهالك الكابالت في االردن

متكنت البنوك والقت�صاد الأردين من التخل�ض من الأزمة املالية العاملية ب�صهولة ن�صبية يف العامني 2008م/2009م، وذلك لتعر�صها القليل ن�صبيًا لتعامالت 
الأوراق املالية وامل�صرفية املالية الدولية ولعدم اعتمادها ب�صكل كبري على �صادرات النفط. وقد تباطاأ النمو القت�صادي من حيث القيمة احلقيقية بن�صبة %3،9 
�صنويا يف عام 2009م-2010م، مقارنة بن�صبة 7% و8% يف العامني 2007م-2008م، ولكنه مل ي�صل اإلى حال الركود نظرًا ل�صتمرار الإنفاق وال�صتهالك ولو ب�صكل 
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اأقل. ومع ذلك، فقد تباطاأ الطلب على ال�صادرات الرئي�صية للعديد من القطاعات، حيث انخف�صت اإلى القيمة املطلقة يف عام 2009م. وقد ظلت ال�صادرات من 
املنتجات الرئي�صية مثل املواد الكيميائية الزراعية تواجه تباطاأ على الطلب مما اأدى اإلى انخفا�ض النمو القت�صادي اإلى حوايل 2،8% �صنويا يف العامني 2011م 
و2012م. كما اأن الو�صع الإقت�صادي للدول التي تتعامل معها الأردن جتاريًا مثل الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا الغربية ظل �صعيفا اأي�صا. ومع ذلك، اأدى 

النتعا�ض يف القت�صاد العراقي وانتهاء احلرب العراقية اإلى زيادة كبرية يف الروابط التجارية بني العراق واململكة العربية ال�صعودية والأردن.

 محركات الطلب

يتاأثر الطلب على الأ�صالك والكابالت مبجموعة من العوامل يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي والأردن:

 زيادة النمو االقت�شادي يوؤدي اإلى ارتفاع الطلب على ا�شتخدام الكهرباء والبيانات املنقولة عرب الكابالت. وهذا يبني االإرتباط الوثيق ما بني الزيادة  �
يف الإ�صتهالك والنمو القت�صادي، ح�صب الناجت املحلي الإجمايل.

 هناك ارتباط وثيق بني اأ�شعار النفط والنمو االقت�شادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي، نظرا الإعتمادها الكبري على النفط والغاز. �

 يتم ا�صتخدام الكابالت يف جمموعة من م�صاريع البنية التحتية والبناء، مبا يف ذلك �صبكات الطاقة والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية وامل�صانع والآلت  �
واملباين ال�صكنية والتجارية والنقل وغريها من اأنواع البنية التحتية. ونتيجة لذلك يرتبط الطلب ب�صكل كبري مع ال�صتثمار وحجمه. خالل الأعوام من 
2004م اإلى 2008م، منا ال�صتثمار ب�صرعة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي. على �صبيل املثال، بحلول عام 2008م زاد اإجمايل ال�صتثمار يف البحرين 
وقطر وعمان مبعدل مرتني اإلى ثالث مرات عما كان عليه يف عام 2000م لي�صل اإلى نحو 30-40% من جمموع الناجت املحلي الإجمايل، وفقا لتقديرات 
البنك الدويل. ومنذ وقوع الأزمة، تباطاأ اإجمايل ال�صتثمار من حيث الوترية، ولكن ظل قويا يف الأ�صواق الرئي�صية مثل اململكة العربية ال�صعودية وقطر.

 التطوير يف ال�صيا�صات والأنظمة احلكومية مثل التغريات التي توؤثر على الإنفاق على املرافق، واملنتجات النهائية، والبناء، و�صبكات الطاقة/ البيانات،  �
والتي توؤثر على ا�صتهالك الكابالت. كما اأن ال�صيا�صات البيئية التي ت�صجع على زيادة ا�صتخدام الطاقة املتجددة تفتح اأ�صواقا جديدة للكابالت يف 

جمال الطاقة املتجددة.

 التقدم والتطور القت�صادي يوؤدي اإلى ا�صتبدال وا�صتخدام اأنواع اأخرى وحديثة من الكابالت اأو اإيجاد منتجات تغني عن ا�صتخدام كابالت الألياف  �
الب�صرية مما خف�ض الطلب على بع�ض الكابالت النحا�صية اخلا�صة بالت�صالت.

 العوملة وانفتاح القت�صادات والأ�صواق العاملية على بع�صها البع�ض قد يوؤثر على ا�صتهالك الكابالت. على �صبيل املثال، انتقل م�صنعو املعدات الأ�صلية  �
من العديد من البلدان ذات التكلفة املرتفعة اإلى بلدان اأقل تكلفة. وقد اأدت الزيادة يف الروابط بني البلدان اأي�صا اإلى زيادة الرتابط بني ال�صبكات 
الوطنية، مثل بناء �صبكة الربط الكهربائي اخلليجي التي تربط �صبكات الكهرباء الوطنية لدول جمل�ض التعاون اخلليجي، حيث ا�صتهلك ذلك كميات 

كبرية من الكابالت.

ملخص القوائم المالية

يجب قراءة البيانات املالية الواردة اأدناه مع القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م مبا يف ذلك 
الي�صاحات املرفقة بهم، واملدرجة يف ن�صرة الإ�صدار هذه.

2012م 2011م 2010م 2009م )مليني �لريالت �ل�سعودية(

قائمة الدخل 

اإجمايل املبيعات   1.033،9  1.029،2  1.139،4  990،6

)829،4( )1.043،8( )914،4( )856،1( تكلفة املبيعات 

اجمايل الأرباح  177،8  114،9  95،6  161،2

53،5  )20،4( اأرباح )خ�صارة( ت�صغيلية   116،3  5،7

6،1  )160،8( )119،4( الدخل )اخل�صارة( قبل الزكاة و�صريبة الدخل وح�صة القلية  53،3

31،1  )120،1( )94،9( �صايف الدخل )اخل�صارة(   51،3

املركز املايل 

اإجمايل املوجودات   1.709،0  1.417،3  1.382،3  1.354،3

اإجمايل املطلوبات   1.074،8  980،8  1.103،4  1.058،8



�ض

2012م 2011م 2010م 2009م )مليني �لريالت �ل�سعودية(

جمموع القرو�ض   780،1  809،2  895،9  862،1

حقوق امل�صاهمني   504،3  367،2  242،5  281،5

التدفقات النقدية

97،1  )60،9( التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة الت�صغيلية  188،6  107،8

)30،1( )39،4( )62،7( )157،5( التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف(  الأن�صطة ال�صتثمارية

)32،5( 86،5  )40،3( )55،1( التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف(  الأن�صطة التمويلية

ر�صيد النقد بنهاية الفرتة  34،8  39،7  26،0  60،5

املوؤ�صرات الرئي�صية 

%11،0  )%49،5( )%25،8( العائد على حقوق امل�صاهمني   %10،2

%2،3  )%8،7( )%6،7( العائد على املوجودات  %3،0

هام�ض اإجمايل الربح  %17،2  %11،2  %8،4  %16،3

%3،1  )%10،5( )%9،2( هام�ض �صايف الربح )اخل�صارة(  %5،0

معدل التداول )مرة(  1،0  0،8  0،9  1،1

اإجمايل املطلوبات اإلى اإجمايل املوجودات  %62،9  %69،2  %79،8  %78،2

)%13،1( %10،7  )%0،5( )%21،0( معدل منو الإيرادات 

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة 



ت
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عدم وجود �صوابق يف تداول حقوق الكتتاب يف اململكة العربية ال�صعودية ه. 
انخفا�ض ن�صبة امللكية و. 

عدم ممار�صة حقوق الكتتاب يف الوقت املنا�صب ز. 
توزيع الأرباح ح. 

ال�شيطرة الفعلية من قبل امل�شاهمني  ط. 



الجداول واألشكال

1 ........................................................................................................................................................... 1.  تعريفات وخمت�سر�ت 

4 .................................................................................................................................................................. 2. عو�مل �ملخاطرة

4 2 - 1  املخاطر املتعلقة بعمليات ال�صركة  

8 2 - 2  املخاطر املتعلقة بال�صوق  

9 2 - 3  املخاطر املتعلقة بالأ�صهم اجلديدة 

3. معلومات عن �ل�سوق و�لقطاع................................................................................................................................................... 11

11 3 - 1  ا�صتهالك الأ�صالك والكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي  

15 3 - 2  تدفقات جتارة الأ�صالك والكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

16 3 - 3 اإنتاج الكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي 

18 3 - 4  اإنتاج الكابالت يف الأردن 

19 3 - 5  �صل�صلة قيمة الت�صنيع وت�صعري الكابالت 

20 .......................................................................................................................................................................... 4.  �ل�سركة

20 4 - 1  مقدمـة 

21 4 - 2  روؤية ال�صركة  

21 4 - 3  ر�صالة ال�صركة 

21 4 - 4  تطور ال�صركة 

24 4 - 5 املنتجات  

27 4 - 6  ال�صركات التابعة 

28 4 - 7  العوامل الرئي�صية املوؤثرة على عمليات املجموعة 

28 4 - 8 بيئة تناف�صية 

29 4 - 9  اإعادة هيكلة ال�صركة 

30 4 - 10  املزايا التناف�صية 

33 ....................................................................................................................................................... 5.  �أق�سام �لت�سغيل و�مل�ساندة

33 5 - 1  الهيكل التنظيمي 

34 5 - 2  العمليات 

36 5 - 3  الأق�صام امل�صاندة  

39 ................................................................................................................................................................ 6.  معلومات �لإد�رة

39 6 - 1  جمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية 

44 6 - 2  الإدارة العليا  

47 6 - 3  تعامالت الأطراف ذات العالقة   

48 6 - 4  الإِقرارات املتعلقة باأع�صاء جمل�ض الإدارة واأمني �صر املجل�ض وكبار التنفيذيني  

48 6 - 5  رواتب ومكافاآت اأع�صاء الإدارة العليا  

49 6 - 6  حوكمة ال�صركة 

51 6 - 7  عقود العمل  



51 6 - 8  املوظفون 

7.  مناق�سة �لإد�رة وحتليلها للمركز �ملايل ونتائج �لعمليات ..................................................................................................................... 55

55 7 - 1  اإقرار اأع�صاء جمل�ض الإدارة بخ�صو�ض املعلومات املالية 

55 7 - 2  ال�صيا�صات املحا�صبية الهامة 

56 7 - 3  نتائج العمليات  

56 7 - 4   مقايي�ض الأداء الرئي�صية  

68 7 - 5  املركز املايل وال�صيولة وبنود اأخرى  

69 7 - 6  املوجودات املتداولة  

70 7 - 7  املوجودات غري املتداولة  

73 7 - 8  املطلوبات املتداولة  

78 7 - 9  املطلوبات غري املتداولة 

79 7 - 10  حقوق امل�صاهمني  

83 7 - 11  التدفقات النقدية 

89 7 - 12  اللتزامات والتعهدات املحتملة 

90 ........................................................................................................................................................... 8. �سيا�سة توزيع �لأرباح 

91 ................................................................................................................................................. 9. ��ستخد�م متح�سلت �لكتتاب 

91 9 - 1  م�صاريف الكتتاب 

10.  و�سف �لأ�سهم.................................................................................................................................................................. 92

92 10 - 1  راأ�ض املال والأ�صهم 

92 10 - 2  زيادة راأ�ض املال 

92 10 - 3  تخفي�ض راأ�ض املال 

92 10 - 4  نقل ملكية الأ�صهم 

92 10 - 5  حقوق الت�صويت 

92 10 - 6  اجلمعية العامة للم�صاهمني 

93 10 - 7  مدة ال�صركة 

93 10 - 8  حل ال�صركة وت�صفيتها 

94 ..................................................................................................................................................... 11.  ملخ�ش �لنظـام �لأ�سـا�سـي

94 11 - 1  ا�صم ال�صركة 

94 11 - 2  اأغرا�ض ال�صركة 

94 11 - 3  مدة ال�صركة 

94 11 - 4  راأ�ض املال 

94 11 - 5  نقل ملكية الأ�صهم 

94 11 - 6  �صجل امل�صاهمني 

94 11 - 7  زيادة راأ�ض املال 

94 11 - 8  تخفي�ض راأ�ض املال 

95 11 - 9  جمل�ض الإدارة  



95 11 - 10 �صغور الع�صوية  

95 11 - 11 �صالحيات جمل�ض الإدارة 

95 11 - 12  مكافاآت جمل�ض الإدارة 

96 11 - 13  رئي�ض جمل�ض الإدارة، والع�صو املنتدب، وال�صكرتري 

96 11 - 14   اجتماعات جمل�ض الإدارة 

96 11 - 15  الن�صاب والقرارات 

96 11 - 16  تعار�ض امل�صالح 

96 11 - 17  اللجان 

96 11 - 18  اللجنة التنفيذية 

97 11 - 19  جلنة املراجعة 

97 11 - 20  جلنة الرت�صيحات واملكافاآت 

97 11 - 21  اجلمعيات العامة للم�صاهمني 

97 11 - 22  اجلمعية العامة العادية  

97 11 - 23  اجلمعية العامة غري العادية 

97 11 - 24  طريقة الدعوة اإلى اجلمعيات العامة 

97 11 - 25  ن�صاب اجلمعية العامة العادية 

97 11 - 26  ن�صاب اجلمعية العامة غري العادية 

97 11 - 27  حقوق الت�صويت 

98 11 - 28   القرارات 

98 11 - 29  توزيع الأرباح ال�صنوية 

98 11 - 30  خ�صائر ال�صركة 

98 11 - 31  دعوى امل�صوؤولية 

98 11 - 32  حـل ال�صـركة وت�صـفيتها 

12.  �ملعلومات �لقانونية............................................................................................................................................................ 99

99 12 - 1  �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك - اململكة العربية ال�صعودية( 

121 12 - 2  �صركة م�صك الأردن 

131 12 - 3  �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل 

137 12 - 4  �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة 

142 12 - 5  م�صنع كابالت ال�صارقة �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة )م�صك ال�صارقة(  

142 12 - 6  معامالت الأطراف ذات ال�صلة 

13. �لتعهد بتغطية �لكتتاب..................................................................................................................................................... 143

143 13 - 1  متعهد التغطية 

143 13 - 2  ملخ�ض ترتيبات التعهد بتغطية الكتتاب 

14. �شروط وتعليمات االكتتاب................................................................................................................................................... 144

144 14 - 1 الكتتاب يف اأ�صهم حقوق الأولوية 

147 14 - 2  التخ�صي�ض 



147 14 - 3  اأ�صئلة واأجوبة عن اآلية حقوق الأولوية اجلديدة 

149 14 - 4  تداول الأ�صهم اجلديدة 

149 14 - 5  تنبيهات متنوعة 

150 14 - 6  ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( 

150 14 - 7  الت�صجيل يف الأ�صهم ال�صعودية 

151 .................................................................................................................................................. 15. �مل�ستند�ت �ملتاحة للمعاينة 

152 ................................................................................................................................................... 16. تقرير �ملحا�سب �لقانوين 

الجداول واألشكال

11 اجلدول  3-1: النمو يف الناجت املحلي الإجمايل، وا�صتقرار الأ�صعار، 2000م-2012م )ن�صبة التغيري % من �صنة اإلى �صنة( 

12 اجلدول  3-2: ا�صتهالك الأ�صالك والكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، ح�صب نوع املنتج والدولة، 2007م-2012م 

13 اجلدول  3-3: ا�صتهالك الأ�صالك والكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، ح�صب نوع املنتج والدولة، لل�صنوات 2007م-2012م 

14 اجلدول  3-4: ا�صتهالك الأردن من الأ�صالك والكابالت ح�صب نوع املنتج، 2007م-2012م )مباليني الريالت( 

15 اجلدول  3-5: تدفقات جتارة الأ�صالك والكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، )الوزن الجمايل  للكابالت، باآلف الأطنان(، 2007م-2012م 

16 اجلدول  3-6: اإنتاج دول جمل�ض التعاون اخلليجي من الأ�صالك والكابالت ح�صب نوع املنتج، 2007م-2012م )مباليني الريالت( 

17 اجلدول  3-7: اإنتاج دول جمل�ض التعاون اخلليجي من الأ�صالك والكابالت ح�صب نوع املنتج والدولة، 2007م-2012م )الوزن الإجمايل باآلف الأطنان(. 

17 اجلدول  3-8: ملخ�ض للمناف�صني الرئي�صيني يف املنطقة يف عام 2012م 

18 اجلدول  3-9: الأردن من الأ�صالك والكابالت ح�صب نوع املنتج، 2007م-2012م )مباليني الريالت(. 

20 اجلدول  4-1: هيكل ملكية م�صك    

20 اجلدول  4-2: هيكل ملكية �صركة جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القاب�صة 

23 اجلدول  4-2: النمو والتو�صع 

24 اجلدول  4-3: اأ�صناف املنتجات ال�صركة 

26 اجلدول  4-4: املبيعات اجلغرافية للمجموعة 

34 اجلدول  5-1: مراحل عمليات ال�صركة 

39 اجلدول  6-1: جمل�ض اإدارة م�صك 

44 اجلدول  6-2: الإدارة العليا مل�صك 

47 اجلدول  6-3: عمليات الأطراف ذات العالقة 

49 اجلدول  6-4: الأجور واملكافاأة ال�صنوية ملجل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية     

52 اجلدول  6-5: موظفي م�صك- ال�صعودية 

52 اجلدول 6-5-1: )م�صك-ال�صعودية( ح�صب اجلن�صية 

53 اجلدول  6-6: موظفي م�صك- الأردن 

53 اجلدول  6-6-1: )م�صك-الأردن( ح�صب اجلن�صية 

53 اجلدول  6-7: موظفي م�صك- لكابالت اجلهد العايل واملتو�صط 

54 اجلدول6-7-1: )م�صك- لكابالت اجلهد العايل واملتو�صط( ح�صب اجلن�صية 

54 اجلدول  6-8: موظفي م�صك- راأ�ض اخليمة 

54 اجلدول6-8-1: )م�صك را�ض اخليمة( ح�صب اجلن�صية 

56 اجلدول 7-1: قائمة الدخل 

57 اجلدول 7-2: ا�صتخدام النحا�ض )طن مرتي( لكل منتج 

57 اجلدول 7-3: املبيعات 



58 اجلدول 7-4: تكلفة املبيعات 

59 اجلدول 7-5: اإجمايل الربح املبا�صر وجمموع اإجمايل الربح 

60 اجلدول 7-6: م�صاريف البيع والتوزيع 

61 اجلدول7-7: امل�صاريف العمومية والإدارية 

62 اجلدول 7-8: تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�صتغلة 

62 اجلدول 7-9: م�صاريف الإطفاء 

62 اجلدول 7-10: النخفا�ض يف قيمة ال�صهرة 

63 اجلدول 7-11: اأعباء مالية 

64 اجلدول 7-12: اخل�صارة عن الأدوات املالية امل�صتقة   

64 اجلدول 7-13: خ�صائر / اأرباح غري حمققة من ا�صتثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة 

64 اجلدول 7-14: الزكاة وال�صريبة  

65 اجلدول7-15:قائمة الدخل ل�صركة م�صك اململكة العربية ال�صعودية 

66 اجلدول7-16:قائمة الدخل ل�صركة م�صك الردن  

67 اجلدول7-17:قائمة الدخل ل�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل  

67 اجلدول7-18:قائمة الدخل ل�صركة م�صك راأ�ض اخليمة 

68 اجلدول7-19:قائمة الدخل ل�صركة ال�صارقة للكابالت 

68 اجلدول 7-20: املركز املايل 

69 اجلدول 7-21: املوجودات املتداولة 

70 اجلدول 7-22: املوجودات غري املتداولة 

71 اجلدول 7-23: ممتلكات واآلت ومعدات 

73 اجلدول 7-24: املطلوبات املتداولة 

73 اجلدول 7-25: البنوك الدائنة والقرو�ض لأجل 

75 اجلدول 7-26: مرابحة ق�صرية الأجل 

76 اجلدول 7-27: قرو�ض ق�صرية الأجل 

77 اجلدول 7-28: حركات القر�ض طويل الأجل 2011م اإلى 2012م 

78 اجلدول 7-29: املطلوبات غري املتداولة 

79 اجلدول 7-30: حقوق امل�صاهمني 

79 اجلدول 7-31: قائمة املركز املالى ل�صركة م�صك اململكة العربية ال�صعودية 

80 اجلدول7-32: قائمة املركز املالى ل�صركة م�صك الردن  

81 اجلدول7-33: قائمة املركز املالى ل�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل  

81 اجلدول7-34: قائمة املركز املالى ل�صركة م�صك راأ�ض اخليمة  

82 اجلدول7-35: قائمة املركز املايل ل�صركة ال�صارقة للكابالت 

83 اجلدول 7-36: ملخ�ض التدفقات النقدي  

83 اجلدول 7-37: التدفقات النقدية الت�صغيلية 

84 اجلدول 7-38: التغري يف راأ�ض املال العامل  

85 اجلدول 7-39: التدفقات النقدية ال�صتثمارية  

86 اجلدول 7-40: التدفقات النقدية التمويلية 

86 اجلدول 7-41: التدفقات النقدية ل�صركة م�صك اململكة العربية ال�صعودية 

87 اجلدول 7-42: التدفقات النقدية ل�صركة م�صك الردن  

87 اجلدول 7-43: التدفقات النقدية ل�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل  

88 اجلدول 7-44: التدفقات النقدية ل�صركة م�صك راأ�ض اخليمة  

88 اجلدول 7-45: التدفقات النقدية ل�صركة ال�صارقة للكابالت 



89 اجلدول 7-46: اللتزامات والتعهدات املحتملة 

90 اجلدول  8-1: توزيع الرباح ال�صنوية 

91 اجلدول 9-1: اإ�صتخدام متح�صالت الكتتاب 

99 اجلدول  12-1: امل�صاهمون يف ال�صركة 

100 اجلدول  12-2: اإتفاقية الت�صهيالت مع البنك العربي الوطني 

101 اجلدول  12-3: اإتفاقية الت�صهيالت مع بنك الريا�ض 

101 اجلدول  12-4 اإتفاقية الت�صهيالت مع البنك ال�صعودي الهولندي 

102 اجلدول  12-5 اإتفاقية الت�صهيالت مع م�صرف الراجحي 

103 اجلدول  12-6 اإتفاقية الت�صهيالت مع بنك �صاب 

104 اجلدول  12-7 عقد بيع و�صراء ال�صلع مع البنك ال�صعودي الفرن�صي 

105 جلدول  12-8: عقد قر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي 

107 اجلدول  12-9: عقد قر�ض مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي 

108 اجلدول  12-9: خطاب موافقة �صادر من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي 

108 اجلدول  12-10: اإتفاقية اإعادة هيكلة قر�ض 

115 اجلدول  12-9: تراخي�ض ال�صجل التجاري 

116 اجلدول  12-10: تراخي�ض الفروع 

116 اجلدول  12-11: الرتاخي�ض وال�صهادات الأخرى 

118 اجلدول  12-12: التاأمني 

119 اجلدول  12-13: اإتفاقيات الإيجار 

121 اجلدول  12-14: �صندات امللكية 

121 اجلدول  12-15: ملخ�ض اتفاقيات التمويل الرئي�صية 

122 اجلدول  12-16 خطاب الت�صهيالت الإئتمانية مع بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل 

123 اجلدول  12-17: اإتفاقية اإعادة هيكلة قر�ض 

123 اجلدول  12-18: خطابات ت�صهيالت 

129 اجلدول  12-19: ال�صجل التجاري 

129 اجلدول  12-19: الرتاخي�ض الأخرى 

130 اجلدول  12-20: وثائق التاأمني 

131 اجلدول  12-21: �صندات امللكية 

131 اجلدول  12-22: امل�صاهمون يف �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل 

132 اجلدول  12-23: اتفاقيات التمويل 

137 اجلدول  12-24: الرتاخي�ض 

137 اجلدول  12-25: وثائق التامني 

137 اجلدول  12-26: �صندات امللكية 

138 اجلدول  12-27: ال�صجل التجاري 

138 اجلدول  12-28: �صهادات الت�صجيل 

139 اجلدول  12-29: الرتاخي�ض  

139 اجلدول  12-30: اتفاقيات التمويل 

141 اجلدول  12-31: اتفاقيات الإيجار 

141 اجلدول  12-32: وثائق التامني 



1

 تعريفات ومختصرات . 1
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CAGRمعدل النمو ال�صنوي املركب

MoCI وزارة التجارة وال�صناعة يف اململكة العربية ال�صعودية

 MT طن مرتي

 SOCPA اجلمعية ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني

�صعر الفائدة على الودائع بالريال بني البنوك يف اململكةSIBOR اأو ال�صيبور

 UAE الإمارات العربية املتحدة

حبيبات البال�صتيك امل�صتخدمة يف عزل وتغليف الكابالت)PVC( بي يف �صي

نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية والتي ت�صوت على الزيادة املقرتحة يف راأ�ض املال بح�صب تو�صية تاريخ اأحقية الكتتاب
جمل�ض الإدارة، وذلك بتاريخ 1434/10/20هـ )املوافق 2013/8/27م(.

�صيبداأ الكتتاب يف يوم الثالثاء 1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م( وي�صتمر لفرتة 10 اأيام تقوميية �صاملة مرحلة الكتتاب الأولى
اأخر يوم لإغالق الكتتاب وهو يوم اخلمي�ض 1434/11/6هـ )املوافق 2013/9/12م(.

�صتبداأ فرتة تداول احلقوق تزامنًا مع فرتة الكتتاب الأولى يف يوم الثالثاء 1434/10/27هـ )املوافق فرتة تداول حقوق الأولوية 
2013/9/3م( وت�صتمر لفرتة 8 اأيام عمل �صاملة اأخر يوم لإغالق الكتتاب وهو يوم اخلمي�ض 1434/11/6هـ 

)املوافق 2013/9/12م(.

�صيبداأ الكتتاب يف يوم الأحد 1434/11/9هـ )املوافق 2013/9/15م( وي�صتمر لفرتة 3 اأيام عمل �صاملة اأخر يوم مرحلة الكتتاب الثانية
لإغالق الكتتاب وهو يوم الكتتاب 1434/11/11هـ )املوافق 2013/9/17م(.

يف حال وجود اأ�صهم متبقية مل يكتتب فيها، �صيبداأ الكتتاب يف هذه الأ�صهم يف يوم الأحد 1434/11/16هـ فرتة الطرح املتبقي
)املوافق 2013/9/22م( من ال�صاعة 10:00 �صباحًا وحتى ال�صاعة 10:00 �صباحًا من اليوم التايل بتاريخ الإثنني 

1434/11/17هـ )املوافق 2013/9/23م(.

م�صاهمي ال�صركة املقيدين يف �صجل امل�صاهمني يف ال�صركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية.امل�صاهمون املقيدون

ي�صمل كاًل من امل�صاهمون املقيدون و ممن قاموا ب�صراء حقوق الأولوية خالل فرتة التداول.الأ�صخا�ض امل�صتحقون

طرح اأية اأ�صهم متبقية غري مكتتب فيها من قبل الأ�صخا�ض امل�صتحقون على املوؤ�ص�صات الإ�صتثمارية من خالل الطرح املتبقي
طرحها يف فرتة الطرح املتبقي. 

باإمكان الأ�صخا�ض امل�صتحقني تداول حقوق الأولوية يف )1( حق لكل )2( من اأ�صهم ال�صركة �صواء ببيعها اأو �صرائها تداول حقوق الأولوية 
يف ال�صوق املالية ال�صعودية "تداول".

قيام الأ�صخا�ض امل�صتحقون بالكتتاب يف اأ�صهم حقوق الأولوية اجلديدة عرب تعبئة منوذج اكتتاب وت�صديد املقابل ممار�صة حقوق اأولوية الكتتاب
لدى فروع اجلهات امل�صتلمة اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�صتلمة التي تتيح هذه اخلدمات 

للمكتتبني.

ي�صمل ذلك عامة امل�صتثمرين من املوؤ�ص�صات والأفراد.اجلمهور

وت�صمل جمموعة من املوؤ�ص�صات التي خاطبها مدير الكتتاب بعد الت�صاور مع ال�صركة بح�صب معايري خا�صة حمددة املوؤ�ص�صات الإ�صتثمارية
م�صبقا من قبل الهيئة.

اتفاقية التعهد بتغطية الكتتاب املربمة بني ال�صركة ومتعهد تغطية الكتتاب. اتفاقية تعهد تغطية الكتتاب 

اإدارة �صركة م�صكالإدارة
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اأ�صهم م�صك العادية البالغ عددها 40.000.000 �صهم واملدفوعة بالكامل بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريالت لل�صهم الأ�صهم
الواحد

20.000.000 �صهم عادي من اأ�صهم م�صكاأ�صهم الكتتاب

اأع�صاء جمل�ض اإدارة �صركة م�صكاملجل�ض/اأع�صاء جمل�ض الإدارة 

زيادة راأ�ض مال ال�صركة عن طريق اإ�صدار اأ�صهم حقوق اأولوية بقيمة 200.000.000 ريال وعدد 20.000.000 الكتتاب
�صهم جديد

)ISO( املنظمة الدولية للمعايرياأيزو

اجلهات امل�صتلمة 

تداول

البنك ال�صعودي الفرن�صي، جمموعة �صامبا املالية، البنك الأهلي التجاري، بنك اجلزيرة، بنك الريا�ض والبنك 
ال�صعودي لال�صتثمار

النظام الآيل لتداول الأ�صهم ال�صعودية

جريدة اأم القرى، وهي اجلريدة الر�صمية حلكومة اململكة العربية ال�صعوديةاجلريدة الر�صمية

جمعية م�صاهمي ال�صركة العامة التي تخت�ض بجميع الأمور املتعلقة بال�صركة وتنعقد مرة على الأقل يف ال�صنة خالل اجلمعية العامة
ال�صتة )6( اأ�صهر التالية لنتهاء ال�صنة املالية لل�صركة.

جميع اأ�صهم ال�صركة هي من فئة واحدة ول يتمتع اأي م�صاهم باأية حقوق اأف�صلية يف الت�صويت. ومينح كل �صهم حقوق الت�صويت
�صاحبه �صوتا واحدا ويحق لكل م�صاهم ميتلك 20 �صهمًا على الأقل ح�صور اجتماعات اجلمعية العامة والت�صويت 

فيها.

حكومة اململكة العربية ال�صعودية احلكومة 

ريال �صعوديريال

10 ريال �صعودي لل�صهم �صعر الكتتاب

ال�صوق املالية ال�صعودية "تداول"ال�صوق املالية 

هي القوائم املالية املراجعة املوحدة لل�صركة و�صركاتها التابعة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م القوائم املالية 
و2010م و2011م و2012م

كيلو فولت، املعيار الدويل لقيا�ض اجلهد الكهربائيك. ف

جي اآي بي كابيتالمتعهد تغطية الكتتاب 

جمل�ض التعاون لدول اخلليج والذي ي�صم كال من اململكة العربية ال�صعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات جمل�ض التعاون 
العربية املتحدة وقطر

م�صاهمو �صركة م�صكامل�صاهمون 

م�شت�شارو الطرح حمل هذه الن�شرة املذكورة اأ�شماوؤهم يف ال�شفحة ح - طامل�صت�صارون

جي اآي بي كابيتال امل�صت�صار املايل 

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صةم�صك اأو ال�صركة 

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة و�صركاتها التابعةاملجموعة

كل �صخ�ض يقدم طلبا لالكتتاب و/اأو يكتتب يف اأ�صهم الكتتاب يف اأ�صهم حقوق الأولوية.املكتتب 

اململكة العربية ال�صعوديةاململكة
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ن�صرة الإ�صدار هذه املعدة من قبل ال�صركة بخ�صو�ض الكتتاب يف اأ�صهم حقوق الأولوية.ن�صرة الإ�صدار/ الن�صرة 

النظام الأ�صا�صي لل�صركةالنظام الأ�صا�صي 

نظام ال�صركات ال�صادر مبوجب املر�صوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ وما طراأ عليه من تعديالتنظام ال�صركات

منوذج طلب الكتتاب الذي ميكن للمكتتب بوا�صطته تقدمي طلب لالكتتاب يف اأ�صهم حقوق الأولويةمنوذج طلب الكتتاب 

هيئة ال�صوق املاليةالهيئة 

تقدمي عر�ض �صعرعطاء

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

هو خط عزل الكابالت وهو اأحد مقايي�ض القدرة الإنتاجية مل�صانع الكابالتخطوط �شي �شي يف

هو خط عزل كابالت اجلهد العايلخطوط يف �شي يف
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اإن ال�صتثمار يف الأ�صهم منا�صب فقط للم�صتثمرين القادرين على تقييم خماطر ال�صتثمار وحما�صنه ولديهم موارد مالية كافية لتحمل اأية خ�صارة قد تنتج عنه. 
واإذا كان لدى امل�صتثمر املحتمل اأي �صك ب�صاأن الإجراء الذي يجب اأن يتخذه، فعليه ا�صت�صارة م�صت�صار خمت�ض يف تقدمي ال�صت�صارات ب�صاأن �صراء الأ�صهم والأوراق 

املالية الأخرى.

اأن يدر�ض بدقة وعناية كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�صرة مبا فيها  اأ�صهم حقوق الأولوية املطروحة لالكتتاب  يتعني على كل من يرغب يف ال�صتثمار يف 
املخاطر املو�صحة اأدناه، حيث اأن من املمكن اأن تتاأثر اأعمال م�صك وتوقعاتها امل�صتقبلية ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية ب�صكل �صلبي جوهري 
بوقوع اأي من هذه املخاطر التي تعتربها اإدارة ال�صركة )"الإدارة"( يف الوقت احلا�صر جوهرية، اأو بحدوث اأي من املخاطر التي مل يت�صن لالإدارة حتديدها اأو 
تلك التي تعتربها يف الوقت احلا�صر غري جوهرية، اأو اإذا ما اأ�صبحت تلك املخاطر جوهرية. اإن عوامل املخاطرة غري �صاملة وغري ح�صرية وقد يكون هناك عدد 
من املخاطر الأخرى التي ل تدركها ال�صركة حاليا اأو ل تعتربها هامة والتي من �صاأنها اأن توؤثر على عملياتها. وقد ينخف�ض �صعر تداول اأ�صهم ال�صركة املطروحة 

لالكتتاب ب�صبب اأي من هذه املخاطر ويخ�صر امل�صتثمرون ا�صتثمارهم يف اأ�صهم ال�صركة ب�صكل كلي اأو جزئي. 

اإن املخاطر والحتمالت املو�صحة اأدناه لي�صت مرتبة ح�صب اأية معايري تتعلق باأهميتها، علما باأن هناك خماطر واحتمالت اأخرى، مبا فيها غري املعروفة حاليا اأو 
تلك التي تعترب غري جوهرية، والتي ميكن اأن توؤدي اإلى العواقب امل�صار اإليها اأدناه.

 المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة  1   2

 االعتماد على مواد أولية رئيسية 2   2   2

يعترب النحا�ض املادة اخلام الأولية امل�صتخدمة من قبل ال�صركة يف اإنتاج الكابالت. يف حال وجود اأي ا�صطراب يف توريد النحا�ض )�صواء كانت الأ�صباب متعلقة 
باملورد، اأو نق�ض يف ال�صوق، اأو كوارث طبيعية اأو ارتفاع اأ�صعار النحا�ض(، �صتكون ال�صركة غري قادرة على ا�صتخدام معدن بديل كمادة خام لإنتاج الكابالت. ونتيجة 

لذلك، قد تتاأثر عمليات ال�صركة ب�صكل �صلبي كبري.

 االعتماد على الموردين الرئيسيين 2   2   2

اإنتاج الكابالت(. ويف عام 2005م  اأطراف ثالثة لتوفري النحا�ض لها )والذي يعترب من مواد اخلام الأ�صا�صية امل�صتخدمة يف  اإلى حد كبري على  تعتمد ال�صركة 
ح�صلت ال�صركة على اعفاء جمركي من وزارة التجارة وال�صناعة وينتهي العفاء اجلمركي يف نهاية عام 2013م،  ل ت�صمن ال�صركة متديد فرتة الإعفاء، وعدم 

متديدها قد يوؤثر على �صعر املواد الأولية امل�صتخدمة يف عمليات ال�صركة.

النحا�ض من  لق�صبان  الإحتاد  و�صركة  الفجرية  �صركة ذهب  مثل  النحا�ض  ق�صبان  لتوريد  الأقل  على  الدوليني  املوردين  من  ثالثة  مع  اتفاقيات  ال�صركة  اأبرمت 
الإمارات العربية املتحدة و�صركة جلينكور الدولية من �صوي�صرا. قد يكون املوردين غري قادرين على توريد �صلع كافية مل�صك يف اأوقات نق�ض العر�ض اأو نق�ض هذه 

املواد اخلام يف ال�صوق.

اإن اعتماد ال�شركة على موردين من طرف اآخر يعر�شها خلطر انقطاع عملياتها يف حال قرر املوردين تغيري �شروط التوريد، اأو مل يتم التمكن من توفري الكمية 
املطلوبة من النحا�ض. وقد يوؤدي كل ذلك اإلى تكاليف اإ�صافية، وقد يكون له تاأثري �صلبي جوهري على اأعمال ال�صركة وو�صعها املايل ونتائج عملياتها.

 االعتماد على الموظفين الرئيسيين والموظفين المتخصصين 2   2   2

تعتمد ال�صركة على قدرات وخربات الإدارة العليا واملوظفني وامل�صت�صارين املتخ�ص�صني والفنيني. ول ت�صتطيع ال�صركة اأن ت�صمن جناح م�صاعيها يف الإبقاء على 
املوظفني احلاليني اأو اجتذاب موظفني جدد عو�صا عن املوظفني املنتهية خدمتهم وب�صكل خا�ض ذوي املهارات وال�صت�صارات الفنية واملتخ�ص�صة.

واملعرفة  والعميقة  الوا�صعة  باخلربة  يتمتعون  الذين  املوؤهلني  الأفراد  اإ�صتقطاب  القدرة على  تعتمد على  لل�صركة  امل�صتقبلية  التوقعات  فاإن  اإلى ذلك،  بالإ�صافة   
املتخ�ص�صة واملحافظة عليها.

من هنا، ميكن اأن توؤدي خ�صارة املوظفني الرئي�صيني اأو عدم الحتفاظ باملوظفني املوؤهلني اأو املتخ�ص�صني والفنيني يف امل�صتقبل اإلى عواقب �صلبية وجوهرية على 
نتائج ال�صركة وعملياتها وو�صعها املايل و�صعر اأ�صهمها.

 االعتماد على الوكالء ومندوبي المبيعات 2   2   2

تعتمد ال�صركة على وكالء ومندوبي مبيعات لت�صويق منتجاتها والتما�ض طلبات ال�صراء وبيع منتجاتها خارج وداخل اململكة. واأي انقطاع اأو اإنهاء لهذه الرتتيبات 
من �صاأنه اأن يكون له تاأثري �صلبي كبري على مبيعات منتجات ال�صركة داخل وخارج اململكة، والذي من �صاأنه اأن يوؤدي اإلى اآثار �صلبية جوهرية على اأعمال ال�صركة 

وو�صعها املايل ونتائج عملياتها.
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 مخاطر القرارات اإلستراتيجية 2   2   2

يعتمد اآداء ال�صركة يف امل�صتقبل على فعالية تنفيذ خطة العمل وا�صرتاتيجية النمو اخلا�صة بال�صركة. اإن بدء تنفيذ خطة العمل وا�صرتاتيجية النمو التي تنتهجها 
ال�صركة وجناحها يعتمد على عدد من العوامل والذي يعترب كثري منها خارج حتكم ال�صركة )كما مت �صرد هذه العوامل حتت ق�صم املخاطر املتعلقة بعمليات ال�صركة 
وق�صم املخاطر املتعلقة بال�صوق من عوامل املخاطرة(. وقد تكون هذه القرارات ق�صرية الأمد اأو غري مالئمه لو�صع ال�صركة اأو قد توؤدي اإلى نتائج �صلبية حيث اأنه 
يف عام 2006م قامت ال�صركة باإنتاج كابالت الطاقة لالإ�صتفادة من منو القطاع ولت�صبح ال�صركة حمطة واحدة جلميع اأنواع الكابالت، اإل اأن الدخول يف �صوق 
كابالت الطاقة مل يكن ناجح مما اأثر �صلبيًا على ال�صركة. )للمزيد من املعلومات الرجاء الإطالع على الق�صم 4-9 من الن�صرة(. ول يوجد اأي �صمان باأن ال�صركة 
�صوف تكون قادرة على تنفيذ ا�صرتاتيجيتها بنجاح، وقد يوؤدي الف�صل يف القيام بذلك اإلى تاأثري �صلبي جوهري على عمليات ال�صركة التجارية واإيراداتها واأرباحها.

 مخاطر التغطية التأمينية 2   2   2

قد ت�صبح ال�صركة عر�صة للمخاطر التي من املحتمل اأن ل تكون موؤمنة على نحو كاف اأو قد يكون تاأمينها غري عملي من الناحية التجارية. اإن بوال�ض التاأمني 
احلالية لل�صركة ت�صمل بع�ض ال�صتثناءات والقيود على التغطية، على غرار جميع البوال�ض الأخرى. ونتيجة لذلك، فقد ل ت�صمل التغطية التاأمينية يف امل�صتقبل 
حجم املطالبات املقدمة �صد ال�صركة، وميكن اأن يوؤدي خطر اخل�صائر وامل�صوؤوليات الناجتة عن املخاطر املوؤمن عليها وغري املوؤمن عليها اإلى زيادة تكاليف ال�صركة 
ب�صكل ملحوظ، وقد يكون لتلك الزيادة اأثر �صلبي وجوهري على ال�صركة من نواحي عدة كتوقعاتها ونتائج عملياتها والو�صع املايل والتقلبات يف اأ�صعار اأ�صهمها. 

)ملزيد من املعلومات حول التغطية التاأمينية لل�صركة، الرجاء الطالع على الق�صم 12 من ن�صرة الإ�صدار(.

 التغيرات التقنية 2   2   2

تعتمد ال�صركة على تقنية متخ�ص�صة يف اإنتاجها للكابالت، ويف حال حدوث اأي تغيريات تقنية �صريعة اأو تقدم تقني اأو ا�صتحداث بدائل اأكرث تطورا من منتجات 
ال�صركة، قد يت�صبب ذلك يف ارتفاع املناف�صة اأو يجعل التقنيات اأو املنتجات اأو اخلدمات التي تقدمها م�صك قدمية وغري �صاحلة، وهذا من �صاأنه اأن يكون له اأثر 

�صلبي على الو�صع املايل لل�صركة اأو نتائج عملياتها.

 مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل األعمال 2   2   2

اإنتاج الكابالت، وهي مهمة للغاية لنجاح ت�صغيل مرافقها. لذلك تعتمد ال�صركة على الت�صغيل املوثوق  اآلت ومعدات متخ�ص�صة ت�صتخدمها يف  اإن لدى ال�صركة 
واملت�صق لهذه املعدات من اأجل حتقيق اأهدافها وتوقعاتها املالية. اإن اأي عطل غري متوقع يطراأ على الآلت اأو املعدات اأو اأي �صيانة مطولة لها من �صاأنه اأن يعطل 
اإنتاج ال�صركة وي�صعف قدرتها على اإنتاج كميات كافية من املنتجات ب�صورة م�صتمرة اأو على تاأمني جودة املنتجات بال�صكل الذي يلبي مطالب عمالئها. وقد يكون 

لهذا الإخفاق تاأثري �صلبي جوهري على اأعمال ال�صركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها.

اإن اأي تاأخري يف اإ�صالح و�صيانة املعدات اأو اأي نق�ض يف اإمدادات املياه اأو الكهرباء من �صاأنه اأن يوؤدي اإلى تعطيل عمليات ال�صركة اإلى حد كبري وهذا بدوره قد يكون 
له اأثر �صلبي على توقعات ال�صركة ونتائج عملياتها وو�صعها املايل. )يرجى الطالع على ق�صم 5-3-7 اإدارة املخاطر(

بالإ�صافة اإلى ذلك، قد ترتفع التكاليف الت�صغيلية لل�صركة ب�صكل ملحوظ نتيجة لعوامل خارجة عن اإرادتها )الرجاء مراجعة ق�صم مناق�صة الإدارة وحتليلها للمركز 
املايل ونتائج العمليات( . وت�صمل اأبرز التكاليف الت�صغيلية لل�صركة تكلفة املواد اخلام مثل النحا�ض والألومنيوم.

 مخاطر التمويل 2   2   2

اأبرمت ال�صركة عددا من اتفاقيات الت�صهيالت مع بنوك خمتلفة. ويف 5 يناير 2013م مت اإعادة هيكلة وجمع جميع الت�صهيالت التجارية يف ت�صهيل راأ�ض املال العامل 
وت�صهيل القر�ض لأجل )"اتفاقية اإعادة هيكلة الت�صهيالت"( )ملزيد من املعلومات حول الت�صهيالت، يرجى الرجوع اإلى الق�صم 12 من الن�صرة(.

تت�صمن اتفاقية اإعادة هيكلة الت�صهيالت على بند يق�صي باأنه يف حال مل يتم املوافقة من قبل هيئة ال�صوق املالية قبل اأو يف 30 يونيو 2013م على زيادة راأ�ض مال 
ال�صركة مبقدار مائتان مليون ريال �صعودي على القل من خالل طرح اأ�صهم حقوق اأولوية، واأن يتم النتهاء من هذا الطرح قبل 31 دي�صمرب2013 م، فاإن ذلك يعد 

خرق لهذه التفاقية.

يتم �شداد ت�شهيل القر�س الأجل باأق�شاط ن�شف �شنوية خالل ال�شنوات ال�شتة القادمة، ويتم �شداد ت�شهيل راأ�س املال العامل على اأ�شا�س متجدد. باالإ�شافة اإلى ذلك 
تتولى ال�صركة اإلتزامات اإ�صافية معينة فيما يتعلق بالت�صهيالت املعادة الهيكلة )على �صبيل املثال، الإلتزام بن�صب مالية معينة خالل مدة اتفاقيات اإعادة هيكلة 

الت�صهيالت(.

اإذا قامت ال�صركة  اإلى ذلك،  اإ�صافية. بالإ�صافة  اإلتزامات  اأو الإمتثال باأي  ال�صركة غري قادرة على تقدمي �صمان ب�صاأن قدرتها على الت�صديد يف الوقت املحدد 
بانتهاك اأي من التزاماتها املن�صو�ض عليها يف اتفاقيات اإعادة هيكلة الت�صهيالت يف امل�صتقبل، فاإنه ميكن للبنوك اأن تطلب منها �صداد ديونها ب�صكل كامل اأو ب�صكل 
جزئي على الفور. ويف هذه احلالة، لي�ض هناك اأي �صمان باأن ال�صركة �صتكون قادرة على احل�صول على متويل بديل كاف لتلبية احتياجاتها وهو ما ميكن اأن يكون 

له تاأثري �صلبي جوهري على ال�صركة من نواحي عدة كتوقعاتها ونتائج عملياتها والو�صع املايل والتقلبات يف اأ�صعار اأ�صهمها.
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عالوة على ذلك، تتطلب �صناعة الكابالت راأ�ض مال عامل مرتفع، واإذا ما قررت ال�صركة تو�صيع عملياتها يف امل�صتقبل، قد حتتاج اإلى متويل اإ�صايف واإلى العتماد 
على قدراتها الإيجاد قرو�س جتارية قد تكون متاحة اأو غري متاحة لها. واإذا ما توفر التمويل فقد يكون ذلك على اأ�شا�س �شروط مكلفة لل�شركة. كما تعتمد حاجة 
ال�صركة اإلى متويل اإ�صايف على راأ�ض مالها ومركزها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها. لذلك، ل ت�صتطيع ال�صركة اأن ت�صمن اأن البنوك املعنية يف اتفاقية 
اإعادة هيكلة الت�شهيالت �شوف تقدم املوافقة، اأو اإذا مت تقدمي املوافقة �شوف يتوفر التمويل االإ�شايف ب�شهولة، اأو اإذا كان متوفرا، اأنها �شتح�شل عليه ب�شروط غري 

مرهقة لها، وهذا الأمر ميكن اأن يكون له تاأثري �صلبي جوهري على نتائج عمليات ال�صركة وو�صعها املايل وتوقعاتها.

 االعتماد على العمالء الرئيسيين  2   2   2

نظرا لطبيعة الكابالت التخ�ص�صية التي تنتجها ال�صركة، فقد مت بيع اأكرث من 51% من منتجاتها عام 2012م اإلى 10 عمالء. ل ميكن اأن يكون هناك اأي �صمان 
باأن هوؤلء العمالء �صوف يقومون ب�صراء منتجات م�صك يف امل�صتقبل. بالتايل اإذا عمد اأي من عمالء م�صك الرئي�صيني اإلى �صراء الكابالت من م�صنع اآخر غري 

م�صك، ميكن اأن يكون لذلك تاأثري �صلبي على الو�صع املايل لل�صركة ونتائج عملياتها.

تنفذ ال�صركة معظم اأعمالها على اأ�صا�ض اأوامر ال�صراء ومل تربم اأي عقود طويلة الأجل مع عمالئها تلزمهم بال�صراء باحلد الأدنى. بالتايل، يف حال مل حتافظ 
ال�صركة على عالقتها اجليدة مع هوؤلء العمالء اأو اإذا خ�صرت بع�صا منهم ل�صالح مناف�صني اآخرين، فاإن هذا قد يوؤثر �صلبا على اأعمال ال�صركة ونتائجها املالية.

 مخاطر أسعار العمولة 22   2   2

حت�شب العمولة املدفوعة مبوجب ت�شهيالت ال�شركة االئتمانية على اأ�شا�س اأ�شعار العمولة العائمة وهذه خماطر مل يتم التحوط منها )حيث اأن الت�شهيالت متوافقة 
مع اأحكام ال�صريعة الإ�صالمية(. لذلك، فاإن اأي تغري �صلبي يف اأ�صعار العمولة من �صاأنه اأن يكون له اأثر �صلبي على نتائج عمليات ال�صركة وتوقعاتها وو�صعها املايل.

 المخاطر االئتمانية  22   2   2

الوفاء بالتزاماتهم. وتتعلق املخاطر  ال�صركة على  اأثرها خ�صائر مالية ب�صبب عدم قدرة عمالء  ال�صركة على  التي قد تتحمل  اإن خماطر الئتمان هي املخاطر 
الئتمانية لل�صركة اأ�صا�صا بالذمم التجارية املدينة. قد ل تتمكن ال�صركة يف امل�صتقبل من تقييم الو�صع املايل احلايل لعمالئها ب�صكل �صحيح وحتديد قدرتهم على 
الوفاء بالتزاماتهم املالية ب�صورة دقيقة. وميكن لعدد كبري من عمالء ال�صركة مواجهة اأداء مايل �صعيف، كما قد تعجز ال�صركة عن حتليل املخاطر الئتمانية 
لهذه الأطراف. اإن اأي انخفا�ض يف اجلودة الئتمانية ب�صورة �صاملة لعمالء ال�صركة من �صاأنه اأن يكون له تاأثري �صلبي جوهري على اأعمال ال�صركة وو�صعها املايل.

 مخاطر التقاضي 22   2   2

ال�صركة و�صركاتها التابعة مرتبطة موؤخرا يف عدد من الق�صايا �صد ومن ال�صركة، ولكن تعتقد الإدارة العليا لل�صركة اأنه ل ميكن اأن يكون لهذه الق�صايا تاأثري �صلبي 
جوهري على الو�صع املايل لل�صركة. ومع ذلك، يف امل�صتقبل، قد تتعر�ض ال�صركة اأحيانا يف ال�صياق العادي لأعمالها لدعاوى اأو اإجراءات ق�صائية تتعلق، من بني 
اأمور اأخرى، باملنتجات اأو اأنواع اأخرى من امل�صوؤولية اأو النزاعات العمالية اأو النزاعات املتعلقة بالعقود. ويف حال اأ�صبحت ال�صركة طرفا يف اأي دعاوى اأو اإجراءات 
ق�صائية اأخرى يف امل�صتقبل، فاإن نتائج تلك الإجراءات غري موؤكدة وميكن اأن توؤدي اإلى ت�صويات اأو نتائج قد توؤثر �صلبا على و�صعها املايل. بالإ�صافة اإلى ذلك، فقد 

تنطوي اأي دعاوى اأو اإجراءات ق�صائية على نفقات قانونية كبرية مما يوؤدي اإلى انخفا�ض ربحية ال�صركة. 

 السعودة 22   2   2

ت�شرتط احلكومة ال�شعودية على جميع ال�شركات العاملة يف اململكة، مبا يف ذلك ال�شركة، االلتزام مبتطلبات ال�شعودة التي تقت�شي توظيف عدد معني من املوظفني 
ال�صعوديني والإبقاء عليهم. ويتعني على كل �صركة وفقا لتعليمات وزارة العمل ال�صادرة يف 1423/5/1هـ )املوافق 2002/8/10م( احل�صول على �صهادة بهذا 
اخل�صو�ض من وزارة العمل، علما باأن الوزارة قد قررت اأن تفر�ض يف بداية عام 2012م �صيا�صات اأكرث �صرامة ب�صاأن ال�صعودة، وذلك يف اإطار برنامج "نطاقات" 

اجلديد.

اأو امل�صتقبلية املطلوبة من اجلهات املعنية، وبالتايل قد تتعر�ض لعقوبات من  اأن ال�صركة �صتتمكن من الوفاء مبتطلبات ال�صعودة احلالية  لي�ض هناك ما ي�صمن 
اجلهات احلكومية ت�صمل تعليق اأو تخفي�ض طلبات تاأ�صريات العمل اأو وقف نقل الكفالت للعاملني غري ال�صعوديني اأو ا�صتبعاد ال�صركة من امل�صاركة يف املناق�صات 

احلكومية اأو منعها من احل�صول على القرو�ض احلكومية.

وعالوة على ذلك، فاإن احلكومة تتخذ تدابري لتنظيم توظيف العمال الأجانب يف اململكة وفقا لنظام العمل واأنظمة الإقامة يف اململكة العربية ال�صعودية. ت�صعى من 
ورائها اإلى اتخاذ اإجراءات �صد املوظفني الأجانب الذين )اأ( ل يعملون ل�صاحب العمل الذي يكفلهم و)ب( يقومون باأعمال ل تتطابق مع و�صف وظائفهم )كما 
جاء يف ت�صريح عملهم(. لي�ض هناك ما ي�صمن اأن ال�صركة �صوف تكون قادرة على تاأمني اليد العاملة الالزمة اأو توظيف عدد من املوظفني يف الظروف املواتية، 

والذي ميكن اأن يكون له تاأثري �صلبي جوهري على اأعمال ال�صركة، واأو�صاعها املالية، ونتائج عملياتها، واآفاقها امل�صتقبلية.



7

 االعتماد على الشركات التابعة 22   2   2

تعتمد ال�صركة على �صركاتها التابعة يف اململكة الأردنية الها�صمية والإمارات العربية املتحدة وت�صكل مبيعات هذه ال�صركات ما يقارب 40% من اإجمايل مبيعات 
م�صك يف 2012م. ميكن لأي من املخاطر املذكورة اأعاله اأن توؤثر على واحدة اأو اأكرث من ال�صركات التابعة مما قد يوؤثر �صلبًا على اإيرادات ال�صركات التابعة، التي 
بدورها قد توؤثر على الإيرادات واملركز املايل لل�صركة. ويت�صمن الهيكل التنظيمي للمجموعة م�صتويات عديدة من الإدارة، بدءًا من جمل�ض اإدارة ال�صركة وكبار 
املدراء التنفيذيني ونزول اإلى املدراء وامل�صوؤولني التنفيذيني يف ال�صركات التابعة بالإ�صافة اإلى املدراء الإقليميني حتى مديري الأق�صام، نزول اإلى م�صريف املناوبات 
الذين يعملون جنبا اإلى جنب مع العاملني يف اخلطوط االأمامية. قد يحدث تاأخري يف اتخاذ القرارات ب�شبب امل�شتويات االإدارية العديدة واملتداخلة، مما قد يوؤدي 

اإلى حدوث اآثار �صلبية حمتملة على عمليات ال�صركة وتوقعات اأعمالها وو�صعها املايل وقدرتها على ال�صتجابة حلركة ال�صوق ال�صريعة واجتاهات ال�صناعة.

المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح  22   2   2

حتتفظ ال�صركة حاليا بعدد من الرتاخي�ض املتعلقة بت�صنيع منتجاتها والتي ل تزال �صارية حتى اليوم. وتعتمد اأعمال ال�صركة على ا�صتمرار �صالحية خمتلف 
الرتاخي�س والت�شاريح املمنوحة لها ول�شركاتها التابعة وعلى التزامها ب�شروط هذه الرتاخي�س والت�شاريح. وقد تقرر ال�شلطة امل�شدرة املخت�شة تغيري �شروط 
اأي رخ�صة حالية تعمل مبوجبها ال�صركة اأو ال�صركات التابعة. وعندما يمُطلب جتديد اأحد الرتاخي�ض اأو تعديله، ل ميكن تقدمي اأي �صمانات باأن ال�صلطة املخت�صة 

�صتعمد اإلى جتديد اأو تعديل نطاق الرتخي�ض اأو باأنها لن تفر�ض على ال�صركة اأو �صركاتها التابعة �صروطًا غري مالئمة. 

وقد ال تتمكن ال�شركة اأو �شركاتها التابعة من جتديد ترخي�س اأو اإذا مت تعليق اأو اإنهاء اأحد الرتاخي�س، اأو مت جتديد اأو تعديل ترخي�س ب�شروط غري مالئمة اأو 
مل تتمكن ال�صركة من احل�صول على الرتاخي�ض الإ�صافية يف امل�صتقبل، فقد ت�صطر اإلى اإيقاف بع�ض الأن�صطة، الأمر الذي قد يوؤدي بدوره اإلى انقطاع يف العمل 
والإنتاج اأو اإلى زيادة يف التكاليف. وقد يكون لأي من هذه العوامل تاأثري �صلبي وجوهري على اأعمال ال�صركة وو�صعها املايل واأ�صعار اأ�صهمها. )ملزيد من املعلومات 

حول الرتاخي�ض التي ح�صلت عليها ال�صركة و�صركاتها التابعة، الرجاء الطالع على الق�صم 12 من هذه الن�صرة(.

 المخاطر المتعلقة بعمليات التصنيع 22   2   2

ل ميكن لل�صركة اأن ت�صتبعد اإحتمال حدوث اأي عطل اأو حادث من �صاأنه اأن يوؤدي اإلى وجود عيوب يف جودة عمليات الت�صنيع اأو اإيقاف عمليات الت�صنيع. بالإ�صافة 
اإلى ذلك، لي�ض لدى ال�صركة اأي حتكم حول املعايري املعمول بها يف الأ�صواق التي �صتباع فيها منتجاتها واأي تغري يف املعايري قد يوؤدي اإلى تق�صري منتجات ال�صركة 

عن املعايرياملعمول بها، وذلك قد يوؤثر ب�صكل �صلبي على اأعمال ال�صركة وت�صديرها ونتائجها املالية ونتائج عملياتها.

ولي�ض هنالك ما ي�صمن اأن يتم الإنتاج والت�صنيع ب�صكل مالئم ومنا�صب. وقد يوؤدي ذلك اإلى اإحرتاق الكابالت اأو ت�صررها ب�صكل اأخر مما ي�صر بالكابالت الأخرى 
املجاورة، والأجهزة واملعدات اململوكة لدى ال�صركة، وقد يوؤثر كل ذلك ب�صكل �صلبي على اأعمال ال�صركة. كما لي�ض هناك ما ي�صمن اأن الأجهزة اأو النظام الإلكرتوين 
التي ت�صتخدمها ال�صركة يف اإنتاجها للكابالت لن تتعطل )كليًا اأو جزئيًا(. واأي خطاأ يف الأجهزة اأو النظام الإلكرتوين قد يوؤثر على جودة املنتج وعدم اإمتثاله 

للمعايري املعمول بها. 

كما يوجد لدى م�صك يف الوقت احلا�صر ثالثة م�صتودعات. يف حال تعر�ض املنتجات لل�صرر خالل النقل وال�صحن اإلى هذه امل�صتودعات، اأو حريق اأو حادث اآخر 
خارج عن حتكم ال�صركة ي�صر ببع�ض اأو كل ممتلكات ال�صركة، قد يوؤدي ذلك اإلى تاأثري �صلبي وجوهري على عمليات ال�صركة التجارية واإيراداتها واأرباحها.

 المخاطر المتعلقة باالستيراد والتصدير 22   2   2

تقوم ال�صركة باإ�صترياد  النحا�ض من �صركة ذهب الفجرية و�صركة الإحتاد لق�صبان النحا�ض من الإمارات العربية املتحدة  و�صركة جلينكور الدولية من �صوي�صرا. 
ويف الوقت نف�صه، تعتمد ال�صركة على الت�صدير اإلى بلدان اأخرى )الأردن، العراق، دول جمل�ض اخلليج التعاوين ودول اأخرى( مبا يقارب 51% من عائداتها. اأي 
تغريات يف تكاليف التوريد اأو الت�صدير اأو يف متطلبات قانونية اأو تنظيمية، مثل ر�صوم مكافحة الإغراق اأو التدابري اجلمركية التعوي�صية، ح�ص�ض ال�صترياد، 
التعريفات اجلمركية، والعقوبات واملقاطعة وغريها من التدابري فيما يتعلق باإ�صترياد وت�صدير النحا�ض اأو املنتجات امل�صنعة من ال�صركة، �صواء التي اعتمدتها 
احلكومات )مثل اململكة العربية ال�صعودية والإمارات و�صوريا والبحرين حيث ال�صركات التابعة تنفذ اأعمالها( اأو موجهة من قبل الكتل التجارية الإقليمية )مثل دول 
جمل�ض اخلليج التعاوين اأو الإحتاد الأوروبي(، قد توؤثر على الو�صع التناف�صي للمنتجات امل�صنعة من قبل ال�صركة اأو يحول دون بيع هذه املنتجات يف بع�ض البلدان، 

والذي ميكن اأن يكون له تاأثري �صلبي جوهري على نتائج وعمليات ال�صركة، وتوقعاتها امل�صتقبلية ومركزها املايل.

 المنافسة 22   2   2

مثلت مبيعات الكابالت ال�صناعية يف جميع ال�صركات اململوكة من م�صك ما مقداره 65% من اإيراداتها يف عام 2012م. ل تزال ال�صركة تعمل يف بيئة تناف�صية لأنها 
تواجه مناف�صة متزايدة من املناف�صني الدوليني واملحليني. ول ميكن اأن يكون هناك اأي �صمان ب�صاأن قدرتها على املناف�صة الفعالة مع املناف�صني املحليني اأو الدوليني.
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ي�صاف اإلى ذلك اأن ال�صركة تواجه مناف�صة متزايدة من املنتجني املحليني لكابالت اجلهد املنخف�ض. ولي�ض هناك اأي �صمان ب�صاأن قدرة ال�صركة على التناف�ض 
ب�صورة فعالة مع املناف�صني احلاليني وامل�صتقبليني، وقد توؤدي اأي تغريات يف البيئة التناف�صية اإلى تخفي�ض الأ�صعار اأو انخفا�ض الهوام�ض اأو فقدان ح�صة ال�صركة 

يف ال�صوق، وهو ما ميكن اأن يوؤثر تاأثريا �صلبيا وجوهريا على هوام�ض ربح ال�صركة.

  المخاطر المتعلقة بالتحوط  2   2   2

الأرباح  الأمريكي وحت�صل على  بالدولر  النحا�ض  ب�صراء  املثال تقوم  ال�صركة على �صبيل  اأن  اأي  التجارية،  ال�صركة عمالت نقدية خمتلفة يف عملياتها  ت�صتخدم 
بالعمالت املحلية )الريال والدرهم والدينار( يف كل من �صركاتها التابعة. وبالتايل قد تتغري اأ�صعار �صرف العمالت وفقًا للمتغريات الإقليمية اأو العاملية، وميكن 
اأن يوؤدي اأي تغيري جوهري يف �صعر �صرف اأي من العمالت التي تتعامل بها ال�صركة اأو ال�صركات التابعة اإلى حدوث تغريات يف اأ�صعار املنتجات وبالتايل التاأثري على 
اأرباح ال�صركة. بال�صافة الى ذلك، اإن م�صاهمات ال�صركات التابعة خارج اململكة معر�صة لتقلبات اأ�صعار العملة مما قد يوؤدي اإلى حدوث انخفا�ض يف حقوق امللكية.

وتقوم الت�شهيالت االئتمانية املقدمة لل�شركة ولل�شركات التابعة على اأ�شا�س �شعر عائم وهذه خماطر مل يتم التحوط منها. لذلك، فاإن اأي تغري �شلبي يف اأ�شعار 
العمولت اأو الفوائد من �صاأنه اأن يكون له اأثر �صلبي على نتائج عمليات ال�صركة، وتوقعاتها امل�صتقبلية وو�صعها املايل ب�صكل عام.

 المخاطر المتعلقة بالسوق  2   2

 المخاطر السياسية واالقتصادية 2   2   2

اإن اأداء ال�صركة يعتمد بالذات على الأو�صاع القت�صادية وال�صيا�صية ال�صائدة يف اململكة العربية ال�صعودية والأردن والإمارات العربية املتحدة وعلى البلدان التي 
تقوم بالت�صدير لها، وبوجه عام على الأو�صاع القت�صادية العاملية التي توؤثر على اقت�صاد اململكة. متتلك ال�صركة تعاقدات وكالة يف م�صر، عمان، البحرين، 

والكويت. واأي عائدات ناجتة من اأعمال ال�صركة يف هذه البلدان معر�صة للتاأثر �صلبيًا نتيجة تقلبات الأو�صاع الإقت�صادية وال�صيا�صية يف تلك املناطق.

على الرغم من منو القت�صاد ال�صعودي يف قطاعات اأخرى اإل اأن القت�صاد والإنفاق احلكومي ال�صعودي والإقليمي ما زال يعتمدان ب�صكل كبري على �صعر النفط 
والغاز يف الأ�صواق العاملية، ولذلك فاإن النخفا�ض يف اأ�صعار النفط والغاز قد يوؤدي اإلى تباطوؤ كبري اأو ك�صاد يف القت�صاد ال�صعودي اأو يف خطط الإنفاق احلكومي. 

ي�صاف اإلى ذلك اأن اأي تغيري كبري غري متوقع يف البيئة ال�صيا�صية اأو القت�صادية اأو القانونية للمملكة العربية ال�صعودية اأو الدول املجاورة اأو الدول الأخرى يف 
املنطقة قد يكون له تاأثري �صلبي وجوهري على ال�صركة من نواحي عدة كتوقعاتها ونتائج عملياتها والو�صع املايل والتقلبات يف اأ�صعار اأ�صهمها.

 البيئة النظامية 2   2   2

تخ�صع اأعمال ال�صركة و�صركاتها التابعة لالأنظمة والقوانني ال�صارية يف اململكة العربية ال�صعودية والأردن والإمارات، علما باأن البيئة النظامية التي تعمل فيها 
ال�صركة و�صركاتها التابعة قد تتعر�ض للتغيري. اإن التغيريات النظامية الناجتة عن العوامل ال�صيا�صية والقت�صادية والتقنية والعوامل البيئية ميكن اأن توؤثر ب�صكل 
ملحوظ على عمليات ال�صركة و�صركاتها التابعة من خالل احلد من تطور ال�صركة و�صركاتها التابعة اأو عمالئها اأو احلد من عمليات ومبيعات منتجات ال�صركة 
و�صركاتها التابعة وخدماتها اأو زيادة فر�ض املناف�صة. ومتتلك ال�صركة على وجه اخل�صو�ض ثالث �صركات تابعة يف منطقة ال�صرق الأو�صط، الأمر الذي يعر�ض 
ا�صتثمار ال�صركة يف هذه ال�صركات اإلى خماطر اأخرى مثل ال�صوابط احلكومية، ومتطلبات تراخي�ض الت�صدير، والت�صخم، والتعريفات اأو ال�صرائب وغريها من 

احلواجز التجارية، وال�صتقرار ال�صيا�صي والجتماعي والقت�صادي.

اأي تغري يف الأنظمة قد يوؤثر على قدرة ال�صركة على جتديد الرتاخي�ض احلالية وا�صتخراج ت�صاريح جديدة. عالوة على ذلك، فاإن قيام اجلهات احلكومية بفر�ض 
اأنظمة اإ�صافية ومتطلبات و�صيا�صات اأكرث �صرامة ب�صاأن �صناعة الكابالت التي تنتمي اإليها ال�صركة قد يدفع ال�صركة اإلى تعديل عملياتها لاللتزام بهذه الأنظمة. 
ويف حال كانت ال�صركة غري قادرة على اللتزام باأي متطلبات اإ�صافية اأو �صارمة، فاإنها قد تكون عر�صة للغرامات اأو العقوبات التي من �صاأنها اأن يكون لها تاأثري 

�صلبي على ال�صركة من نواحي عدة كتوقعاتها امل�صتقبلية وو�صعها املايل والتقلبات يف اأ�صعار اأ�صهمها.

 التقلبات في أسعار المواد الخام 2   2   2

اأ�صواق ال�صلع العاملية املدفوعة بالعر�ض  اأ�صعار هذه املوادعلى  اأولية كالنحا�ض والأملنيوم. وتعتمد  اإلى حد ما على مواد  اإيرادات واأرباح �صناعة الكابالت  تعتمد 
النحا�ض والأملنيوم قد �صهدت تقلبات كبرية يف  اأ�صعار  لتقلبات وا�صعة و�صريعة يف كثري من الأحيان، فاإن  العاملية تتعر�ض  اأن الأ�صواق  العامليني. وحيث  والطلب 
ال�صنوات الأخرية، وقد تخ�صع لتقلبات اإ�صافية يف امل�صتقبل. اإن ال�صركة ل تتحكم بالعوامل التي توؤثر على اأ�صعار ال�صلع الأ�صا�صية، وبالتايل فاإن التغريات الفعلية 
يف العر�ض والطلب، وعدم ا�صتقرار ال�صوق، وامل�صاربة من قبل املتداولني بال�صوق، والأو�صاع القت�صادية وال�صيا�صية قد توؤثر على الأ�صعار اأو دقة الفرتا�صات اأو 
الآفاق امل�صتقبلية ل�صناعة الكابالت، والتي ميكن اأن يكون لها تاأثري �صلبي جوهري على الآفاق امل�صتقبلية لل�صركة واأعمالها ونتائج عملياتها وو�صعها املايل ب�صكل 
عام. التقلبات ال�صديدة يف الأ�صعار قد توؤثر على خمزونات ال�صركة من املواد، وبالتايل قد تعجز ال�صركة عن مترير زيادة التكاليف اإلى العمالء النهائيني، وهذا 

ما ميكن اأن يكون له اأثر �صلبي جوهري على اإيرادات ال�صركة التي ميكن اأن توؤثر بدورها على اأعمال ال�صركة وو�صعها املايل ونتائج عملياتها.
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 المخاطر المتعلقة باألسهم الجديدة 2   2

 التذبذبات المحتملة في سعر السهم 2   2   2

ال�صعر ال�صوقي لأ�صهم ال�صركة يف فرتة طرح حقوق الأولوية قد ل يكون موؤ�صرا لل�صعر ال�صوقي لأ�صهم ال�صركة بعد النتهاء من الطرح. كما قد ل يكون �صعر �صهم 
ال�صركة م�صتقرًا وقد يتعر�ض لدرجة كبرية من التذبذب ب�صبب تغيري يف توجهات ال�صوق فيما يتعلق باحلقوق الأولوية اأو اأ�صهم ال�صركة احلالية. واإ�صافة لذلك، 
قد تنتج مثل هذه التذبذبات ب�صبب العديد من العوامل التي ت�صمل دون ح�صر ظروف ال�صوق املتعلقة بالأ�صهم، واأي تغيريات تنظيمية يف قطاع الكابالت وظروف 
اأو اجتاهات قطاع  البناء وقطاع الطاقة، وتدهور اأداء ال�صركة، وعدم القدرة على تنفيذ اخلطط امل�صتقبلية، ودخول �صركات مناف�صة جديدة والإعالنات من قبل 
ال�صركة اأو مناف�صيها املتعلقة بعمليات الندماج وعمليات ال�صتحواذ والتحالفات ال�صرتاتيجية وامل�صاريع امل�صرتكة وبيع الأ�صهم يف ال�صركات التابعة والتغيريات يف 

تقديرات الأداء املايل من خالل خرباء وحمللي الأوراق املالية، وامل�صاربة يف املواد اخلام التي تعتمد عليها ال�صركة.

اإن بيع كميات كبرية من الأ�صهم من قبل امل�صاهمني اأو ت�صور اأن هذه املبيعات قد حتدث ميكن اأن يوؤثر �صلبيًا على �صعر الأ�صهم يف ال�صوق. بالإ�صافة اإلى ذلك فاإن 
امل�صتثمرون يواجهون خطر اإحتمال عدم التمكن من بيع اأ�صهم يف ال�صوق الثانوي دون اأن يوؤثر ذلك �صلبيًا على ال�صعر. 

لي�ض هناك ما ي�صمن اأن ال�صعر ال�صوقي لأ�صهم ال�صركة لن يقل عن �صعر الإ�صدار. واإن مت ذلك بعد ممار�صة امل�صتثمرين حقوق الأولوية، فاإن تلك املمار�صة ل ميكن 
اإلغاوؤها اأو تعديلها، وبالتايل قد يعاين امل�صتثمرون من خ�صائر غري حمققة على الفور. وعالوة على ذلك، لي�ض هناك ما ي�صمن اأن امل�صاهم �صوف يكون قادر على 

بيع اأ�صهمه ب�صعر ي�صاوي اأو اأعلى من �صعر الإ�صدار بعد ممار�صة حقوق الأولوية.

التذبذبات المحتملة في سعر حقوق األولوية  2   2   2

نظرا  التذبذبات كبرية  تكون هذه  قد  ال�صركة.  باأ�صهم  يتعلق  فيما  ال�صوق  توجهات  تغيري يف  ب�صبب  لتذبذبات كبرية  الأولوية  ال�صوقي حلقوق  ال�صعر  قد يخ�صع 
لأختالف نطاق التغيري امل�صموح به لأ�صعار تداول حقوق الأولوية مقارنة بنطاق التغيري امل�صموح به لالأ�صهم. بالإ�صافة اإلى ذلك، ونظرا لأن �صعر تداول حقوق 
الأولوية يعتمد على �صعر تداول �صهم ال�صركة، وت�صورال�صوق لل�صعر املحتمل لأ�صهم حقوق الأولوية، فقد  توؤثر هذة العوامل بالإ�صافة اإلى العوامل املذكورة يف عامل 

املخاطرة اأعاله "التذبذبات املحتملة يف �صعر ال�صهم" على �صعر حقوق الأولوية.

 نقص الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة 2   2   2

لي�ض هناك �صمان اأنه �صيكون هناك طلب كاف على حقوق اأولوية اكتتاب ال�صركة خالل فرتة تداول حقوق الأولوية وذلك لتمكني حامل حقوق الأولوية )�صواء كان 
م�صاهم  مقيد اأو م�صتثمر جديد( بيع حقوق الأولوية وحتقيق ربح منها، اأو متكينه من البيع متاما. كما اأنه لي�ض هناك اأي �صمان باأنه �صيكون هناك طلب كاف على 
اأ�صهم ال�صركة من قبل املوؤ�ص�صات الأ�صتثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. ويف حال مل تقم املوؤ�ص�صات الأ�صتثمارية بتقدمي عرو�ض لالأ�صهم املتبقية ب�صعر عايل، قد 

ل يكون هناك تعوي�ض كايف لتوزيعه على اأ�صحاب حقوق الأولوية الغري ممار�صة.

وعالوة على ذلك، لي�ض هناك �صمان اأنه �صيكون هناك طلب كاف يف ال�صوق على الأ�صهم التي ح�صل عليها مكتتب اإما )اأ( من خالل ممار�صة حقوق الأولوية لهذه 
الأ�صهم، اأو)ب( خالل الطرح املتبقي، اأو)ج( من ال�صوق املفتوحة.

 المضاربة في حقوق األولوية 2   2   2

احلق  )"قيمة  الأولوية  حقوق  تداول  لأ�صعار  به  امل�صموح  التغيري  نطاق  اإن  جوهرية.  خ�صائر  حدوث  يف  تت�صبب  قد  ملخاطر  الأولوية  حقوق  يف  امل�صاربة  تخ�صع 
الإر�صادية"( يفوق الن�صبة التي تخ�صع لها اأ�صعار الأ�صهم )10% �صعودًا اأو هبوطًا(. كما اأن هنالك عالقة طردية بني �صعر �صهم ال�صركة وقيمة احلق الإر�صادية. 

وبناًء عليه تتاأثر احلدود ال�صعرية اليومية لتداول احلق باحلدود ال�صعرية اليومية لتداول ال�صهم. 

ويف حال عدم قيام امل�صارب ببيع حقوق الأولوية املوجودة قبل نهاية فرتة تداول هذه احلقوق فاإنه �صي�صطر اإلى ا�صتخدام هذه احلقوق ملمار�صة الكتتاب بالأ�صهم 
اجلديدة وقد يتكبد بع�ض اخل�صائر. وعلى ذلك، يجب على امل�صتثمرين الإطالع على كامل تفا�صيل اآلية اإدراج وتداول حقوق الأولوية، وطريقة عملها، والإملام بكل 

العوامل املوؤثرة فيها للتاأكد من اأن اأي قرار ا�صتثماري �صيكون مبنيًا على وعي واإدراك كاملني.  

 عدم وجود سوق سابق لتداول حقوق األولوية في المملكة العربية السعودية 2   2   2

قبل الطرح لالكتتاب، مل يكن هناك اأي �صابقة اأو خربة لتداول حقوق الأولوية على نظام تداول. لي�ض هناك ما ي�صمن اأنه لن يكون هناك اأي م�صاكل تقنية اأو اإدارية 
اأو مالية اأوغريها تبعًا لنظام تداول اأو ال�صركة فيما يتعلق بتنفيذ اأوامر تداول حقوق الأولوية.

بالإ�صافة اإلى ذلك، لي�ض هناك �صوق قائم حاليًا لتداول حقوق الأولوية يف اململكة العربية ال�صعودية. ل يوجد اأي �صمان باأن تداول حقوق الأولوية يف نظام تداول 
�صوف ينتج �صوق ن�صط ومتطور خالل فرتة تداول حقوق الأولوية اأو يف امل�صتقبل. 
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 انخفاض نسبة الملكية 2   2   2

اإذا مل يكتتب اأ�صحاب حقوق الأولوية بكامل حقهم يف احل�صول على اأ�صهم جديدة يف الطرح، �صوف تنخف�ض ملكيتهم وحقوق الت�صويت التابعة لها. كما اأنه لي�ض 
هناك اأي �صمان يف حال رغب حامل حقوق الأولوية املقيد ببيع حقوق الأولوية اخلا�صة به خالل فرتة التداول، باأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا لتعوي�صه بالكامل 

عن انخفا�ض ن�صبة ملكيته يف راأ�ض مال ال�صركة نتيجة لزيادة راأ�ض مال ال�صركة.

 عدم ممارسة حقوق االكتتاب في الوقت المناسب 2   2   2

تبداأ فرتة ممار�صة الكتتاب فى 1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م( وتنتهي يف 1434/11/11هـ )املوافق 2013/9/17م(. يجب على امل�صاهمني امل�صتحقني، 
والو�صطاء املاليني بالنيابة عنهم الت�صرف مبا ي�صمن ا�صتيفاء جميع تعليمات املمار�صة املطلوبة وال�صهادات التي يتم اإ�صتالمها قبل انق�صاء فرتة املمار�صة. اإذا 
مل يتمكن اأ�صحاب حقوق الأولوية والو�صطاء املاليني من اإتباع الإجراءات التي تنطبق على الكتتاب يف حقوق الأولوية ب�صكل �صحيح، قد يتم رف�ض طلب الكتتاب 

)يرجى الطالع على الق�صم 14 �شروط وتعليمات االكتتاب(. 

اإذا مل يتكمن امل�صاهمني امل�صتحقني من ممار�صة حقوق الكتتاب ب�صكل �صحيح بحلول نهاية فرتة الكتتاب الثانية، بناء على ما ميلكونه من حقوق الأولوية، فال 
يوجد �صمان اأن يكون هناك مبلغ تعوي�ض يوزع على امل�صاهمني امل�صتحقني غري امل�صاركني اأو ممن مل يقوموا باإجراءات ممار�صة الكتتاب ب�صكل �صحيح.

 توزيع األرباح 2   2   2

يعتمد قرار ال�صركة ب�صاأن توزيع الأرباح م�صتقبال على عدة عوامل منها حتقيق الأرباح م�صتقبال والو�صع املايل لل�صركة ومتطلبات راأ�ض املال العامل واحتياطيات 
الأرباح القابلة للتوزيع وحدود الئتمان املتاحة لل�صركة بالإ�صافة اإلى الو�صع القت�صادي العام، وغريها من الظروف الإقت�صادية العامة اأو عوامل اأخرى التي قد 
يراها جمل�ض الإدارة مهمة من وقت لآخر. عالوة على ذلك، وفقا لإتفاقية اإعادة هيكلة الت�صهيالت، �صوف يكون هناك حتويل نقدي على اأ�صا�ض ن�صف �صنوي 
حيث �صيتم دفع اأي تدفق نقدي من ال�صركة مما يزيد على 25.000.000 ريال �صعودي )بعد دفع جميع م�صتحقاتها واإلتزاماتها( اإلى البنوك مقابل الديون الغري  
م�صددة )ملزيد من املعلومات حول الت�صهيالت، الرجاء الإطالع على الق�صم 12 من الن�صرة(. بالإ�صافة اإلى ذلك، فاإن ال�صركة حتتاج املوافقة امل�صبقة من البنوك 
لدفع اأي اأرباح. ل ت�صمن ال�صركة توفر الأموال الكافية لتوزيع الأرباح فعليا يف اأية �صنة معينة م�صتقبال اأو اإذا توفرت الأموال الكافية، فال ت�صمن ال�صركة موافقة 

البنوك على دفع الأرباح. كما يخ�صع دفع ال�صركة ملثل هذه الأرباح لبع�ض القيود الواردة يف النظام الأ�صا�صي لل�صركة والأنظمة الأخرى ذات العالقة.

 السيطرة الفعلية من قبل المساهمين 2   2   2

اإن امل�صاهمني الذين ميلكون عددًا كبريًا من اأ�صهم ال�صركة �صيكون باإمكانهم جمتمعني ال�صيطرة على النواحي التي تتطلب موافقة امل�صاهمني مبا يف ذلك عمليات 
الندماج وال�صتحواذ، وبيع الأ�صول، وانتخاب جمل�ض الإدارة. وبناًء على ذلك، ميكن للم�صاهمني املالكني لعدد كبري من اأ�صهم ال�صركة ممار�صة هذه ال�صيطرة 

ب�صورة توؤثر ب�صكٍل كبري على اأعمال ال�صركة وو�صعها املايل ونتائج عملياتها.
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معلومات عن السوق والقطاع. 2
اأغ�صط�ض عام 2012م ح�صريا ل�صالح ال�صركة. وهنا يجب  اأنتيجر للبحوث املحدوده يف  اأعدته �صركة  اإن املعلومات الواردة يف هذا الق�صم م�صتمدة من تقرير 
التاأكيد على اأنه لي�ض ل�صركة اأنتجر ول اأي من ال�صركات التابعة لها ول اأي من م�صاهميها اأو مدرائها اأو اأقاربهم اأية ح�صة اأو م�صلحة من اأي نوع يف ال�صركة اأو 
�صركاتها التابعة. وقد اأعطت �صركة اأنتيجر موافقتها اخلطية على ا�صتعمال بياناتها وبحوثها ال�صوقية ح�صب ال�صيغة وال�صياق الواردين يف هذه الن�صرة، ومل يتم 

�صحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�صرة.

من  جمموعة  ال�صركة  تقدم  ال�صلعية.  ال�صناعات  من  جمموعة  يف  وال�صت�صارات  املعلومات  خدمات  تقدم  2002م.  عام  يف  تاأ�ص�صت  لندن  مقرها  اإنتجر  �صركة 
املعلومات والتقارير، واخلدمات ال�صت�صارية ل�صناعات الأ�صالك والكابالت، وال�صلب والألومنيوم، اإن ل�صركة اأنتيجر للبحوث خربة وا�صعة يف حتليل ال�صركات 
واجتاهات �صوق ال�صناعة. ونفذت عددا من املهام الإ�صت�صارية، وعملت على نطاق وا�صع مع منتجي الكابالت العاملية الرائدة من اليابان واأملانيا وفرن�صا وايطاليا 

والوليات املتحدة وكوريا اجلنوبية، وغريها من البلدان.

 استهالك األسالك والكابالت في دول مجلس التعاون الخليجي  1   2

 الوضع العالمي 2   2   2

خالل العقد املا�صي وا�صل الناجت املحلي الإجمايل منوه على م�صتوى القت�صاد العاملي، فقد بلغ متو�صط منو الناجت املحلي الإجمايل العاملي )بالأ�صعار الثابتة( ن�صبة 
3،6% �صنويا خالل الفرتة من 2001م اإلى 2012م، وفقا لتقديرات �صندوق النقد الدويل. وقد تركز هذا النمو يف بع�ض الأ�صواق الرئي�صية النا�صئة مثل الربازيل 
والهند وال�صني وكذلك دول ال�صرق الأو�صط. وقد اأدى هذا النمو اإلى زيادة يف ال�صتثمار الثابت والطلب على الكابالت. حيث �صهد الطلب على اأ�صالك البناء 

والنحا�ض وكابالت الطاقة امل�صنوعة من الأملنيوم امل�صتخدمة يف قطاع البناء زيادة تعترب هي الأ�صرع على مدار الع�صرون عامًا املا�صية. 

 بيئة االقتصاد الكلي واستهالك الكابالت في دول مجلس التعاون الخليجي 2   2   2

�صهدت دول جمل�ض التعاون اخلليجي فرتة من النمو القت�صادي القوي خالل الأعوام من 2004م حتى 2008م. وكان ذلك مدفوعًا اإلى حد كبري بالزيادة املتزامنة 
يف اأ�صعار النفط، حيث ارتفع �صعر خام برنت مبعدل 16،6% �صنويا خالل نف�ض الفرتة. وهناك عالقة وثيقة بني اأ�صعار النفط والنمو القت�صادي يف دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي، حيث اأنها من الدول املنتجة للنفط والغاز بكميات كبرية. وقد منا الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي يف املنطقة مبعدل منو بلغ 6،1% خالل الفرتة 

من 2000م اإلى 2008م. 

اإلى  اأدى ذلك  النفط. وقد  اأ�شعار  واإلى هبوط يف  العاملي  النمو االقت�شادي  تراجع  اإلى  اأواخر عام 2008م  بداأ يف  الذي  الإقت�صاد  النكما�ض يف  اأدى  ومع ذلك 
انخفا�ض معدلت النمو القت�صادي لدول جمل�ض التعاون اخلليجي، حيث تراجع اقت�صاد دول جمل�ض التعاون اخلليجي بن�صبة 1،1% �صنويًا يف عام 2009م من حيث 
القيمة احلقيقية. بعد ذلك، اأخذ اقت�صاد دول املنطقة يتعافى بدرجات متفاوتة حيث زاد معدل النمو ال�صنوي يف الإمارات العربية املتحدة والكويت على �صبيل 
املثال بن�صبة 2،2% و2،7% على التوايل على مدى الأعوام من 2008م-2012م، مقارنة مبعدل منو �صنوي بلغ 2،9% يف اقت�صاديات اأخرى. و�صهدت قطر على وجه 

اخل�صو�ض منوا يف الناجت املحلي الإجمايل بن�صبة م�صاعفة.

�جلدول  3-1: �لنمو يف �لناجت �ملحلي �لإجمايل، و��ستقر�ر �لأ�سعار، 2000م-2012م )ن�سبة �لتغيري % من �سنة �إلى �سنة(

2005م2004م2003م2002م2001م2000م�ل�سنة

4،72،32،83،64،84،5النمو يف الناجت املحلي الإجمايل العاملي

2012م2011م2010م2009م2008م2007م2006م�ل�سنة

5،23،83،3-5،25،42،70،6النمو يف الناجت املحلي الإجمايل العاملي

امل�صدر: �صندوق النقد الدويل

حدثت زيادة كبرية يف الطلب على الأ�صالك والكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، وقد كان ذلك هو املحرك الرئي�صي للطلب يف ال�صرق الأو�صط ب�صكل 
رئي�صي. وقد زاد ال�صتهالك لأكرث من ال�صعف يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي لالأ�صالك والكابالت بني الأعوام 2003م و2008م، حيث ارتفع الوزن الإجمايل 
لالأ�صالك والكابالت من 461 األف طن لي�صل اإلى 1،1 مليون طن يف عام 2008م. واجلدير بالذكر اأن املحرك للطلب على الأ�صالك والكابالت هو معدلت النمو 
الكبرية يف دولة الإمارات العربية املتحدة واململكة العربية ال�صعودية وقطر. ونظرا للزيادة يف الطلب من قطاع البناء والإن�صاءات من 2007م اإلى 2012م، زاد 
ا�صتهالك الأ�صالك والكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي وبالأخ�ض اململكة العربية ال�صعودية بن�صبة 5،8% يف املتو�صط �صنويا، وبزيادة يف الوزن الإجمايل 

بلغت 126.000 طن.



12

وب�صكل عام، زاد اإجمايل ا�صتهالك الكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي يف املتو�صط بن�صبة 5،4% �صنويا من حيث الوزن الإجمايل على مدى ال�صنوات من 
2007م اإلى 2011م، حيث بلغ ذروته يف عام 2011م لي�صل اإلى 1،1 مليون طن. وقد �صهدت دول جمل�ض التعاون اخلليجي على مدى الأعوام 2009م اإلى 2012م 

زيادة يف ال�صتهالك تقدر ن�صبتها بنحو  7،8% �صنويا.

وقد �صهدت اململكة العربية ال�صعودية وقطر اأكرب ن�صبة يف ال�صتهالك، حيث منت الأ�صواق فيهما بن�صبة 10،8% و6،9% �صنويا على مدى ال�صنوات من 2007م اإلى 
2012م. 

ومن بني املنتجات التي تنتجها م�صك، �صهدت اأ�صالك وكابالت البناء اأ�صرع منو خالل الأعوام من 2007م حتى 2012م مبعدل 4،3% �صنويا، تليها كابالت التحكم 
وامل�صاعدة التي زادت مبعدل 2،2% �صنويا. اأما يف اململكة العربية ال�صعودية، فقد كان منو كابالت التحكم وامل�صاعدة مبعدل اأ�صرع بكثري حيث بلغت ن�صبته %7،0 

�صنويا، يف حني زادت كابالت الت�صالت/البيانات/الإ�صارة بن�صبة 15،0% �صنويا.

�جلدول  3-2: ��ستهلك �لأ�سلك و�لكابلت يف دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي، ح�سب نوع �ملنتج و�لدولة، 2007م-2012م

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�ل�ستهلك ح�سب نوع �ملنتج )باآلف �لأطنان(

265328277284299327اأ�صالك البناء والرتكيبات

627964606969اأ�صالك وكابالت التحكم وامل�صاعدة

554839404547الأ�صالك املطلية واملمغنطة

111217161720كابالت الألياف الب�صرية

364935313233اأ�صالك وكابالت معزولة – اأخرى

253300232245271288كابل طاقة ذات جهد منخف�ض، اأقل من 1 ك ف 

190237251282350382كابل طاقة، اأكرث من 1 ك ف 

374035353738كابل ات�صالت/ بيانات/ اإ�صارة

9081.0939499931.1201.205الإجمايل الكلي

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�ل�ستهلك ح�سب �لدولة )باآلف �لأطنان(

354741333433البحرين

768273828689الكويت

881208390104109�صلطنة عمان

132202156136173184قطر

298314342370424498اململكة العربية ال�صعودية

278328254283298291الإمارات العربية املتحدة

9081.0939499931.1201.205املجموع

امل�صدر: �صركة اإنتيجر للبحوث، م�صادر ال�صناعة
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�جلدول  3-3: ��ستهلك �لأ�سلك و�لكابلت يف دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي، ح�سب نوع �ملنتج و�لدولة، لل�سنو�ت 2007م-2012م

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�ل�ستهلك ح�سب نوع �ملنتج )مبليني �لريالت(

5.7606.7764.6166.2967.6168.010اأ�صالك البناء والرتكيبات

2.0182.4711.6881.9692.5502.464اأ�صالك وكابالت التحكم وامل�صاعدة

1.5861.2867951.1851.5861.598اأ�صالك مطلية/ ممغنطة

4805637287999411.103كابل األياف ب�صرية

1.1061.4108109711.1401.144اأ�صالك وكابالت معزولة - اأخرى

7.9698.8735.5737.88610.06510.271كابل طاقة ذات جهد منخف�ض، اأقل من 1 ك ف 

6.6567.8496.78810.05414.22415.169كابالت طاقة، اأكرث من 1 ك ف 

1.2341.2568891.2111.4481.451كابل ات�صالت/ بيانات/ اإ�صارة

26.80530.49121.88530.37539.57041.209املجموع الكلي

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�ل�ستهلك ح�سب �لدولة )مبليني �لريالت(

1.0281.3739901.0311.1961.114البحرين

2.2882.3251.7102.4983.0153.023الكويت

2.5013.2251.8412.6063.5103.578�صلطنة عمان

4.0885.9213.7614.2756.2446.461قطر

8.5958.5247.66511.26115.01116.961اململكة العربية ال�صعودية

8.3109.1245.9218.70810.59410.076الإمارات العربية املتحدة

26.80530.49121.88530.37539.57041.209املجموع

امل�صدر: �صركة اإنتيجر للبحوث، م�صادر ال�صناعة

 بيئة االقتصاد الكلي واستهالك الكابالت في األردن 2   2   2

�صاهم قطاع البناء املحلي اإلى تغذية النمو القت�صادي بعد عملية الإ�صالحات التي بداأها امللك عبد اهلل الثاين يف عام 1999م. وقد اأدت هذه املعدلت من النمو 
على مدى ال�صنوات الع�صر املا�صية اإلى زيادة الطلب على جمموعة وا�صعة من اأ�صالك البناء وكابالت الطاقة.

متكنت البنوك والقت�صاد الأردين من التخل�ض من الأزمة املالية العاملية ب�صهولة ن�صبية يف العامني 2008م/2009م، وذلك لتعر�صها القليل ن�صبيًا لتعامالت 
الأوراق املالية وامل�صرفية املالية الدولية ولعدم اعتمادها ب�صكل كبري على �صادرات النفط.  وقد تباطاأ النمو القت�صادي من حيث القيمة احلقيقية بن�صبة %3،9 
�صنويا يف عام 2009م-2010م، مقارنة بن�صبة 7% و8% يف العامني 2007م-2008م، ولكنه مل ي�صل اإلى حال الركود نظرًا ل�صتمرار الإنفاق وال�صتهالك ولو ب�صكل 
اأقل. ومع ذلك، فقد تباطاأ الطلب على ال�صادرات الرئي�صية للعديد من القطاعات، حيث انخف�صت قيمتها يف عام 2009م. وقد ظلت ال�صادرات من املنتجات 
الرئي�صية مثل املواد الكيميائية الزراعية تواجه تباطاأ على الطلب مما اأدى اإلى انخفا�ض النمو القت�صادي اإلى حوايل 2،8% �صنويا يف العامني 2011م و2012م. 
كما اأن الو�صع الإقت�صادي للدول التي تتعامل معها الأردن جتاريًا مثل الوليات املتحدة الأمريكية واأوروبا الغربية ظل �صعيفا اأي�صا. ومع ذلك، اأدى النتعا�ض يف 

القت�صاد العراقي وانتهاء احلرب العراقية اإلى زيادة كبرية يف الروابط التجارية بني العراق واململكة العربية ال�صعودية والأردن.

اأمريكي. وانخف�ض اإجمايل القيمة  اإلى ذروته يف عام 2008م حيث بلغ 210 مليون دولر  اإنتيجر و�صل ا�صتهالك الأ�صالك والكابالت الأردنية  ح�صب تقديرات 
منتجات  على  للطلب  الرئي�صي  املحرك  كان  وقد  التوايل.  على  و2010م  العامني 2009م  اأمريكي يف  دولر  مليون  و107  اأمريكي  دولر  مليون  اإلى 111  ال�صوقية 
واربد  امليت  والبحر  وعجلون  ومعان  واملفرق  العقبة  يف  اقت�صادية  مناطق  �صت  الأردن  يف  ويوجد  والإن�صاءات.  البناء  قطاع  هو  الأردن  يف  والكابالت  الأ�صالك 
حيث عملت هذه املناطق على جلب ال�صتثمارات، كما اأن هناك عدد من املناطق ال�صناعية التي تنتج املن�صوجات، ومعدات الف�صاء والدفاع، وتقنية املعلومات 

والت�صالت، والأدوية وم�صتح�صرات التجميل.



14

�جلدول  3-4: ��ستهلك �لأردن من �لأ�سلك و�لكابلت ح�سب نوع �ملنتج، 2007م-2012م )مبليني �لريالت(

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�لإنتاج ح�سب نوع �ملنتج )مبليني �لريالت(

346023231519الكابالت املحورية/ والأ�صالك الكهربائية

8114888اأ�صالك مطلية/ ممغنطة

8811111515كابل األياف ب�صرية

454604311278240236كابل طاقة ذات جهد منخف�ض، اأقل من 1 ك ف 

303826344141كابل طاقة، اأكرث من 1 ك ف، جهد متو�صط وجهد عايل

646034415653كابل اإ�صارة وحتكم 

--111188كابل ات�صالت/ بيانات/ اإ�صارة

608788416401371368املجموع

امل�صدر: �صركة اإنتيجر للبحوث، م�صادر ال�صناعة

 محركات الطلب 2   2   2

يتاأثر الطلب على الأ�صالك والكابالت مبجموعة من العوامل يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي والأردن:

 زيادة النمو االقت�شادي يوؤدي اإلى ارتفاع الطلب على ا�شتخدام الكهرباء والبيانات املنقولة عرب الكابالت. وهذا يبني االإرتباط الوثيق ما بني الزيادة  �
يف الإ�صتهالك والنمو القت�صادي، ح�صب الناجت املحلي الإجمايل.

 هناك ارتباط وثيق بني اأ�شعار النفط والنمو االقت�شادي لدول جمل�س التعاون اخلليجي، نظرا الإعتمادها الكبري على النفط والغاز. �

 يتم ا�صتخدام الكابالت يف جمموعة من م�صاريع البنية التحتية والبناء، مبا يف ذلك �صبكات الطاقة والت�صالت ال�صلكية والال�صلكية وامل�صانع والآلت  �
واملباين ال�صكنية والتجارية والنقل وغريها من اأنواع البنية التحتية. ونتيجة لذلك يرتبط الطلب ب�صكل كبري مع ال�صتثمار وحجمه. خالل الأعوام من 
2004م اإلى 2008م، منا ال�صتثمار ب�صرعة يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي. على �صبيل املثال، بحلول عام 2008م زاد اإجمايل ال�صتثمار يف البحرين 
وقطر وعمان مبعدل مرتني اإلى ثالث مرات عما كان عليه يف عام 2000م لي�صل اإلى نحو 30-40% من جمموع الناجت املحلي الإجمايل، وفقا لتقديرات 
البنك الدويل. ومنذ وقوع الأزمة، تباطاأ اإجمايل ال�صتثمار من حيث الوترية، ولكن ظل قويا يف الأ�صواق الرئي�صية مثل اململكة العربية ال�صعودية وقطر.

 التطوير يف ال�صيا�صات والأنظمة احلكومية مثل التغريات التي توؤثر على الإنفاق على املرافق، واملنتجات النهائية، والبناء، و�صبكات الطاقة/ البيانات،  �
والتي توؤثر على ا�صتهالك الكابالت. كما اأن ال�صيا�صات البيئية التي ت�صجع على زيادة ا�صتخدام الطاقة املتجددة تفتح اأ�صواقا جديدة للكابالت يف 

جمال الطاقة املتجددة.

 التقدم والتطور القت�صادي يوؤدي اإلى ا�صتبدال وا�صتخدام اأنواع اأخرى وحديثة من الكابالت اأو اإيجاد منتجات تغني عن ا�صتخدام كابالت الألياف  �
الب�صرية مما خف�ض الطلب على بع�ض الكابالت النحا�صية اخلا�صة بالت�صالت.

 العوملة وانفتاح القت�صادات والأ�صواق العاملية على بع�صها البع�ض قد يوؤثر على ا�صتهالك الكابالت. على �صبيل املثال، انتقل م�صنعو املعدات الأ�صلية  �
من العديد من البلدان ذات التكلفة املرتفعة اإلى بلدان اأقل تكلفة. وقد اأدت الزيادة يف الروابط بني البلدان اأي�صا اإلى زيادة الرتابط بني ال�صبكات 
الوطنية، مثل بناء �صبكة الربط الكهربائي اخلليجي التي تربط �صبكات الكهرباء الوطنية لدول جمل�ض التعاون اخلليجي، حيث ا�صتهلك ذلك كميات 

كبرية من الكابالت.
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 تدفقات تجارة األسالك والكابالت في دول مجلس التعاون الخليجي 2   2

�جلدول  3-5: تدفقات جتارة �لأ�سلك و�لكابلت يف دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي، )�لوزن �لجمايل  للكابلت، باآلف �لأطنان(، 2007م-2012م

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�ل�سادر�ت )باآلف �لأطنان(

506142495357اأ�صالك البناء والرتكيبات

565677اأ�صالك وكابالت التحكم وامل�صاعدة

8910111213الأ�صالك املطلية واملمغنطة

000000كابل األياف ب�صرية*

555553اأ�صالك وكابالت معزولة – اأخرى

434940576067كابل طاقة ذات جهد منخف�ض، اأقل من1 ك ف

1261469896100108كابالت طاقة اأكرث من 1 ك ف. 

110111كابالت ات�صالت/ بيانات/ اإ�صارة

229267192215228255املجموع

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�لو�رد�ت )باآلف �لأطنان(

101143113104108114اأ�صالك البناء والرتكيبات

334735273226اأ�صالك وكابالت التحكم وامل�صاعدة

352621212224الأ�صالك املطلية واملمغنطة

81012111216كابل األياف ب�صرية

294227222329اأ�صالك وكابالت معزولة – اأخرى

132162123105105104كابل طاقة ذات جهد منخف�ض، اأقل من1 ك ف

143204153141171173كابالت طاقة اأكرث من 1 ك ف. 

202422222223كابالت ات�صالت/ بيانات/ اإ�صارة

501658505454495510املجموع

امل�صدر: �صركة اإنتيجر للبحوث، جي تي اآي ا�ض، يوان كومرتايد، م�صادر ال�صناعة

* متثل �صادرات الدول لهذا املنتج اأقل من 1.000 طن يف ال�صنة

بلغت �صادرات دول جمل�ض التعاون اخلليجي من الأ�صالك والكابالت 267.000 طن يف عام 2008م، ولكنها انخف�صت اإلى 192.000 طن ب�صبب بطء منو الطلب 
يف الأ�صواق امل�صدرة. وكانت املنتجات الرئي�صية امل�صدرة اإلى خارج املنطقة هي الكابالت من اأنواع "اأخرى" التي ل تنتجها �صركة م�صك. بلغت الواردات اإلى دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي ذروتها لت�صل اإلى 658.000 طن يف عام 2008م، وقد �صملت اأ�صالك الكهرباء ذات اجلهد املنخف�ض وتلك اخلا�صة بالبناء والرتكيبات 

ومنتجات "اأخرى" متثل املنتجات امل�صتوردة الأكرث �صيوعا. وتراجعت الواردات منذ ذلك احلني اإلى 450 – 500 األف طن �صنويا.
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إنتاج الكابالت في دول مجلس التعاون الخليجي 2   2

والطلب يف  القت�صادي  النمو  لتح�صن  مواكبًة  الألفينية احلالية )2000م(  اأوائل  ب�صرعة يف  التعاون اخلليجي  دول جمل�ض  والكابالت يف  الأ�صالك  اإنتاج  ارتفع 
املنطقة. وح�صلت ا�صتثمارات يف اأن�صطة واأعمال جديدة وقائمة يف �صناعة الكابالت حمليا ا�صتجابة للزيادة يف الطلب. وقد منا اإنتاج الكابالت يف دول جمل�ض 
التعاون اخلليجي مبعدل 9% �صنويا من العام 2003م اإلى 2008م لي�صل الوزن الإجمايل اإلى اأكرث من 700 األف طن يف عام 2008م. وقد زادت الطاقة الإنتاجية 
احلالية ب�شبب دخول �شركات جديدة اإلى ال�شوق اأو قيام بع�س ال�شركات احلالية باإ�شافة خطوط اإنتاجية جديدة مثل �شركة بحرة للكابالت والدوحة للكابالت 

)ال�صويدى(، وال�صويدي ال�صعودية بينبع، والفنار.

اأدى الركود يف الطلب العاملي يف عام 2009م اإلى انكما�ض الإنتاج من قبل دول جمل�ض التعاون اخلليجي، والذي انخف�ض بن�صبة 9،4% لل�صنة. ومنذ بداية عام 
 Powerplusنيك�صانز(، و( QICC2009م، بداأت الطاقات الإنتاجية الإ�صافية التي خطط لها قبل النكما�ض بالعمل على الإنتاج، مبا يف ذلك م�صك راأ�ض اخليمة، و

وكابالت البحر الأحمر. وقد تعافى الإنتاج حيث و�صل اإلى 951 األف طن يف عام 2012م.

�جلدول  3-6: �إنتاج دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي من �لأ�سلك و�لكابلت ح�سب نوع �ملنتج، 2007م-2012م )مبليني �لريالت(

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�لإنتاج ح�سب نوع �ملنتج )مبليني �لريالت(

6.1736.574 5.089 3.518 5.160 4.748 اأ�صالك البناء والرتكيبات

1.5981.725 1.260 896 1.181 1.088 اأ�صالك وكابالت التحكم وامل�صاعدة

1.2411.215 896 574 825 833 الأ�صالك املطلية واملمغنطة

278255 251 218 146 135 كابالت الألياف الب�صرية

150240 131 71 64 71 اأ�صالك وكابالت معزولة – اأخرى

8.2248.333 6.315 3.581 5.543 5.168 كابل طاقة ذات جهد منخف�ض، اأقل من 1 ك ف 

11.00612.161 8.355  5.246 5.903 6.064 كابالت طاقة، اأكرث من 1 ك ف 

596585 484 338 514 578 كابالت الت�صالت/ والبيانات/ والإ�صارة

29.26531.088 22.781 14.445 19.343 18.679 الإجمايل الكلي

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�لإنتاج ح�سب �لدولة )مبليني �لريالت(

--   -   -   -   -   البحرين

1.4781.459 1.151 623 1.223 1.283 الكويت

3.3413.326 2.471 1.860 3.300 2.546 �صلطنة عمان

9681.155 656   180 90 98 قطر

16.06117.306 12.776  8.411 10.290 10.256 اململكة العربية ال�صعودية

7.4147.841 5.730  3.371 4.436 4.496 الإمارات العربية املتحدة

29.26531.088 22.781 19.34314.445 18.679 املجموع

امل�صدر: �صركة اإنتيجر للبحوث

�صاهمت اململكة العربية ال�صعودية يف زيادة الطاقة الإنتاجية يف املنطقة من خالل زيادة ال�صتهالك. وخالل الأعوام 2007م-2010م، �صهدت ا�صتثمارات من 
�صركات جديدة اأو قائمة يف �صناعة الكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، اأدت اإلى زيادة املناف�صة املحلية مل�صك. وقد قامت الفنار باإن�صاء م�صنع كابالت 
اإن�صاء م�صنعني جديدين اأحدهما يف ينبع )�صركة ال�صويدى والبحر الأحمر للكابالت(  طاقة وذات جهد منخف�ض يف الريا�ض. ومت على �صاحل البحر الأحمر 
والآخر يف بحرة )�صركة بحرة للكابالت(. كما قامت �صركة جدة للكابالت )انريجيا( اأي�صا باإن�صاء م�صنع الكابالت اجلديد يف رابغ �صمال جدة. وقد قامت �صركة 
اأنظمة طاقة جي-بور )JPS( باإن�صاء خط ت�صفيح بداأ الإنتاج يف عام 2012م لتزويد الكابالت الكهربائية املغمورة متو�صطة اجلهد، ولكن ذلك ل يناف�ض �صركة 

م�صك ب�صكل مبا�صر. ومن املتوقع اأن يكون ال�صتثمار لزيادة الطاقة الإنتاجية قليال جدا خالل ال�صنوات القادمة.
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�جلدول  3-7: �إنتاج دول جمل�ش �لتعاون �خلليجي من �لأ�سلك و�لكابلت ح�سب نوع �ملنتج و�لدولة، 2007م-2012م )�لوزن �لإجمايل باآلف �لأطنان(.

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�لإنتاج ح�سب نوع �ملنتج )باآلف �لأطنان(

1.013 908  859  791  938  818 اأ�صالك البناء والرتكيبات

188 161  146  128  143  124 اأ�صالك وكابالت التحكم وامل�صاعدة

131 131  113  105  116  109 الأ�صالك املطلية واملمغنطة

15 19  19  19  11  11 كابالت الألياف الب�صرية

26 15  15  11  8  8 اأ�صالك وكابالت معزولة – اأخرى

945 833  735  559  701  615 كابل طاقة ذات جهد منخف�ض، اأقل من 1 ك ف 

1.193 1.024  889  735  671  649 كابالت طاقة، اأكرث من 1 ك ف 

60 56  53  49  60  64 كابالت الت�صالت/ والبيانات/ والإ�صارة

3.566 3.150  2.828  2.400  2.648  2.400 املجموع

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�لإنتاج ح�سب �لدولة )باآلف �لأطنان(

البحرين

173 169  154  109  173  173 الكويت

394 379  326  319  473  341 �صلطنة عمان

154 101  79  34  15  15 قطر

1.965 1.718  1.575  1.399  1.391  1.309 اململكة العربية ال�صعودية

885 780  694  540  596  563 الإمارات العربية املتحدة

3.566 3.150  2.828  2.400  2.648  2.400 املجموع

امل�صدر: �صركة اإنتيجر للبحوث

�جلدول  3-8: ملخ�ش للمناف�سني �لرئي�سيني يف �ملنطقة يف عام 2012م

 

ك �ل�سعودية 
 م�س

ك �آر �يه كيه 
 م�س

لت �لريا�ش 
 كاب

لت �ل�سعودية 
�لكاب

لت جدة 
 كاب

لت عمان 
 كاب

خلليج 
لت �

 كاب

 دوكاب 

 �لفنار 

لت �لوطنية 
 �لكاب

 نحا�ش 

لت بحرة 
 كاب

 جيه-باور 

 نيكان�ش/ كيو �آي �سي �سي 

ل�ش 
 باور ب

طر 
 �ل�سويدي ق

 �ل�سويدي ينبع 

نوع املنتج 

••جهد عايل جدا 

••••••كابل جهد عايل 

•••••••••••••••كابل جهد متو�صط 

••••••••••••••••كابل طاقة جهد منخف�ض 

••••••••••••••••اأ�صالك البناء 
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ك �ل�سعودية 
 م�س

ك �آر �يه كيه 
 م�س

لت �لريا�ش 
 كاب

لت �ل�سعودية 
�لكاب

لت جدة 
 كاب

لت عمان 
 كاب

خلليج 
لت �

 كاب

 دوكاب 

 �لفنار 

لت �لوطنية 
 �لكاب

 نحا�ش 

لت بحرة 
 كاب

 جيه-باور 

 نيكان�ش/ كيو �آي �سي �سي 

ل�ش 
 باور ب

طر 
 �ل�سويدي ق

 �ل�سويدي ينبع 

•••••••••••••••ال�صارة والتحكم 

•••••••كابل ات�صالت 

•••••••••ح�صة ال�صوق الريادية 

••• •• ••  •تو�صيع القدرة النتاجية احلالية 

••• •••ق�صبان 

 )PVC( مركب بي يف �صي•••••••

                 اأعداد خطوط االإنتاج 

00822213011201111خطوط �شي �شي يف قائمة 

 خطوط �شي �شي يف جديدة
 بحلول 2016م 

00001101200110000

 خطوط يف �شي يف جديدة
بحلول 2016م 

00001000000000000

 خطوط يف �شي يف/ �شي �شي
 يف بحلول 2016 

00824314211311111

البيانات: �صركة اإنتيجر ري�صري�ض ليمتد، م�صادر ال�صناعة

 إنتاج الكابالت في األردن 3   2

�جلدول  3-9: �لأردن من �لأ�سلك و�لكابلت ح�سب نوع �ملنتج، 2007م-2012م )مبليني �لريالت(.

2012م2011م2010م2009م2008م2007م�لإنتاج ح�سب نوع �ملنتج )مبليني �لريالت(

15238888الكابالت املحورية/ والأ�صالك الكهربائية

888-4-اأ�صالك مطلية/ ممغنطة

------كابل األياف ب�صرية

664833476461469450كابل طاقة ذات جهد منخف�ض، اأقل من 1 ك ف 

43071139105105كابل طاقة، اأكرث من 1 ك ف، جهد متو�صط وجهد عايل

988353606056كابل اإ�صارة وحتكم 

444---كابل ات�صالت/ بيانات/ اإ�صارة

780971608679653630املجموع

البيانات: �صركة اإنتيجر ري�صري�ض ليمتد، م�صادر ال�صناعة

اأ�صبح الأردن مركزا رئي�صيا للتجارة والت�صدير مع العراق، ف�صال عن اململكة العربية ال�صعودية. وهناك العديد من ال�صركات التي ت�صتخدم الأردن كقاعدة ت�صنيع 
اأو تخزين بهدف الت�صدير اإلى العراق، وذلك لتوفري فرتات زمنية اأق�صر يف الت�صليم اإلى العراق. هناك خم�صة منتجني رئي�صيني للكابالت يعملون يف الأردن: 
م�صك الأردن )اأو �صركة الكابالت الأردنية احلديثة JNCC(، و�صركة م�صك للكابالت متو�صطة وعالية اجلهد، وكلتاهما مملوكتان ل�صركة م�صك، وكذلك �صركة 
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ت�صنيع الكابالت والأ�صالك الوطنية )املعروفة اأي�صا با�صم كابلكو(، و�صركة اخلليج للكابالت الأردنية، وال�صركة املتحدة ل�صناعة الكابالت  )UCIC(. وتعترب 
�صركة م�صك الأردن هي ال�صركة الرائدة يف اإنتاج الأ�صالك والكابالت يف الأردن، مما جعل الأردن قاعدة هامة لت�صدير الكابالت يف املنطقة. وت�صاعفت الطاقة 

الإنتاجية للكابالت خالل �صت �صنوات فقط بني عامي 2003م و2008م. كما تعتزم �صركة اخلليج للكابالت تو�صيع م�صنعها للكابالت يف املفرق.

 سلسلة قيمة التصنيع وتسعير الكابالت 3   2

على عك�ض اأ�صواق ال�صلع الأ�صا�صية، حيث تكون املنتجات اأكرث جتان�صا من حيث املوا�صفات، فاإن ت�صعري الكابالت التي يتم بيعها من قبل م�صك يعترب اأقل �صفافية. 
وتعترب كابالت م�صك وخ�صو�صا جمموعات كابالت الآلت ال�صناعية والقيا�ض واملراقبة غري متجان�صة، حيث اأن موا�صفاتها تتبع نوعيات عديدة من الت�صاميم 

ح�صب متطلبات العمالء.

اأ�صعار الكابالت. وتعترب  اإن اأي زيادة يف م�صتوى املناف�صة يف قطاع الكابالت يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي �صيوؤدي اإلى �صغط هوام�ض الربح، وبالتايل على 
تكاليف املواد اخلام اأحد العوامل الرئي�صية التي توؤثر على م�صتويات الأ�صعار يف امل�صتقبل، واأهمها النحا�ض، الذي يتم �صراوؤه اإقليميا على م�صتوى منطقة دول جمل�ض 

التعاون اخلليجي ومن موردين اآخرين من تركيا ورو�صيا وجنوب اأوروبا والهند واأ�صرتاليا.

اأن يكون هناك مزايا لأ�صعار املنتجات املحلية حتى لو كانت هذه الأ�صعار اأعلى مقارنة باملنتجات امل�صتوردة، نتيجة لإعطاء الأف�صلية  يف بع�ض احلالت، ميكن 
للمنتجات من م�صادر حملية. وقد يتغري هذا الو�صع على املدى البعيد وقد تنخف�ض الأ�صعار اإذا تبنى العمالء يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي ممار�صات �صراء 

اأكرث انفتاحا و�صفافية �صبيهه بتلك التي يتم ا�صتخدامها على نطاق وا�صع يف الحتاد الأوروبي على �صبيل املثال.

مثل هذا التطور �صيوؤثر على الربحية نظرا لتقلي�ض هوام�ض الربح، على الرغم من اأنه على املدى املتو�صط ل تتوقع انتجري اأن يحدث مثل هذا التطور يف دول 
جمل�ض التعاون اخلليجي. وبالتايل فاإن الكفاءة الت�صغيلية هي مفتاح القدرة التناف�صية طاملا اأن ال�صوق م�صتعد لدفع زيادة مقابل التوريد خالل فرتات زمنية اأق�صر، 

ومقابل التوريد من م�صدر واحد ومقابل توفري منتجات حملية ذات جودة عالية. 
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 الشركة. 3

 مقدمـة 1   3

رقم  جتاري  �صجل  مبوجب  الريا�ض  يف  م�صجلة  حمدودة  م�صئولية  ذات  �صعودية  ك�صركة  )"م�صك"(  املتخ�ص�صة  للكابالت  الأو�صط  ال�صرق  �صركة  تاأ�ص�صت 
1010102402 بتاريخ 1413/5/10هـ )املوافق 1992/11/4( براأ�ض مال مدفوع قدره 19 مليون ريال �صعودي، ولها فرعان يف مدينتي جدة واخلرب م�صجالن 
مبوجب ال�صجلني التجاريني رقم 4030126555 و20510223224 على التوايل، ولل�صركة كذلك مكتب مبيعات اإقليمي يف دبي برخ�صة مهنية رقم 512491. وقد 

اأعلن وزير التجارة وال�صناعة، مبوجب القرار رقم 195/ق بتاريخ 1428/7/21هـ )املوافق 2007/8/4م( على حتويل ال�صركة اإلى �صركة �صعودية م�صاهمة.

متت زيادة راأ�ض املال عدة مرات منذ ن�صاأة ال�صركة. الزيادة الأولى يف راأ�ض املال كانت يف عام 2004م من 19 مليون ريال �صعودي اإلى 24 مليون ريال �صعودي، 
وكانت عن طريق حتويل جزء من اأرباحها املبقاة. بينما متت الزيادة الثانية يف عام 2007م من 24 مليون ريال �صعودي اإلى 320 مليون ريال �صعودي عن طريق 
ر�صملة الحتياطي النظامي مبقدار 12 مليون ريال �صعودي ور�صملة الأرباح املبقاة مبقدار 130،7 مليون ريال �صعودي ور�صملة قرو�ض امل�صاهمني ذات العالقة 
ب�صراء م�صك يف ح�صة م�صك الأردن من امل�صاهمني مبقدار 153،3 مليون ريال �صعودي. ويف عام 2008م متت املوافقة على زيادة راأ�صمال ال�صركة بن�صبة 25% من 
320 مليون ريال )32 مليون �صهم( اإلى 400 مليون ريال )40 مليون �صهم( وذلك عن طريق اإ�صدار 8 مليون �صهم جديد وذلك مبنح �صهم جماين واحد مقابل كل 
اأربعة اأ�صهم ميلكها امل�صاهمون املقيدون ب�صجل امل�صاهمني بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية على اأن ت�صدد قيمة الزيادة عن طريق حتويل مبلغ 

80 مليون ريال من بند الأرباح املبقاة.

وحاليًا ينق�صم راأ�ض مال م�صك اإلى 40 مليون �صهم عادي مدفوع القيمة بالكامل بقيمة ا�صمية قدرها 10 ريالت �صعودية لل�صهم كما هو مو�صح اأدناه:

�جلدول  4-1: هيكل ملكية م�سك   

ن�سبة �مللكيةعدد �لأ�سهمحاملي �لأ�سهم

7،5%3.000.000�صركة جمموعة عبد العزيز حممد النملة القاب�صة

7،3%2.920.000 عبد اهلل حممد �صليمان النملة

6،4%2.556.000من�صور عبد العزيز حممد كعكي

78،8%31.524.000اجلمهور

100،0%40.000.000الإجمايل

امل�صدر: ال�صركة

ويو�صح اجلدول التايل هيكل ملكية �صركة جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القاب�صة:

�جلدول  4-2: هيكل ملكية �سركة جمموعة عبد�لعزيز حممد �لنملة �لقاب�سة

ن�سبة �مللكية �ملبا�سرة يف ن�سبة �مللكيةعدد �لأ�سهمحاملي �لأ�سهم
م�سك

ن�سبة �مللكية غري �ملبا�سرة 
يف م�سك

6،37%0.0025%85%425.000عبدالعزيز حممد النملة

0،37%-5%25.000منرية بنت عبدالعزيز العمري

0،15%3،69%2%10.000حممد بن عبدالعزيز النملة

0،15%-2%10.000الدانة عبدالعزيز النملة

0،15%-2%10.000نوف عبدالعزيز النملة

0،15%-2%10.000مو�صي عبدالعزيز النملة

0،15%-2%10.000علي عبدالعزيز النملة

7،50%3،69%100،0%500.000الإجمايل

امل�صدر: ال�صركة
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اإن الن�شاط الرئي�شي ل�شركة م�شك و�شركاتها التابعة )"املجموعة"( هو انتاج وتوزيع الكابالت الذي منا من خالل التكامل الأفقي والعمودي بحيث توفر ال�صركة 
الآن جمموعة كاملة من الكوابل ال�صناعية وكابالت الطاقة. كما يوجد لديها جمموعة �صاملة من املنتجات مبزايا عديدة مما مكنها من ت�صنيع اأكرث من 5000 

�صنف فرعي للمنتجات والتي ميكن تق�صيمها ب�صكل وا�صع اإلى ثالث فئات على النحو الآتي:  

�لكابلت �ل�سناعية: ت�صتخدم هذه الكابالت يف �صناعات البرتوكيماويات والنفط والغاز والطاقة وم�صاريع ال�صناعات الثقيلة. يف عام 2012م �صّكلت هذه الفئة 
ن�صبة 64،3% من مبيعات املجموعة. 

كابلت �ملباين و�لأجهزة: ت�صتخدم هذه الكابالت لنقل الإ�صارات ال�صوتية واملرئية واملراقبة والإنذار. كما ت�صمل تطبيقات هذه الكابالت ا�صتعمالها يف اأجهزة 
اإنذار احلرائق وال�صبكات املحلية واأجهزة الهاتف، وهي بالتايل ت�صتخدم ب�صكل وا�صع يف املراكز التجارية والفنادق وامل�صت�صفيات والأ�صواق واملباين التجارية. يف 

عام 2012م �صكلت هذه الفئة احل�صة الأ�صغر من منتجات الكابالت املباعة بن�صبة 2،3% من مبيعات املجموعة.

كابلت �لطاقة: ت�صتخدم هذه الكابالت عادة يف التمديدات املنزلية والري واأعمال نقل الطاقة املتو�صطة واملنخف�صة الفولتية. وبجانب ا�صتعمالها يف املعدات 
املنزلية، تت�صمن ا�صتخداماتها ال�صناعية يف الآليات املتحركة التي تتطلب درجة عالية من املرونة. وتنتج م�صك هذه الكابالت مبوا�صفات متعددة وفقا للبيئات 

التي ت�صتخدم فيها. يف عام 2012م �صاهمت فئة املنتجات هذه بن�صبة 33،4% من مبيعات املجموعة. 

كما تزاول ال�صركة ن�صاطها خارج اململكة من خالل �صركاتها التابعة يف كل من الأردن والإمارات العربية املتحدة. وال�صركات التابعة هي كما يلي:

 �صركة ال�صرق الو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك الردن - بالردن. 1
 �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل - بالردن. 2
 �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة -  م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة. 3

 رؤية الشركة  2   3

اأن تتمتع ال�صركة باملرونة الكافية مبا ميكنها من توريد اأف�صل البدائل لتلبية احتياجات عمالئها ب�صكل كامل.

 رسالة الشركة 2   3

اأن ت�صبح ال�صركة الرائدة يف توريد الكابالت ال�صناعية اإلى مقاويل الأعمال الهند�صية والتوريد والإن�صاء للم�صروعات العمالقة يف منطقة ال�صرق الأو�صط و�صمال 
اأفريقيا. وهي الر�صالة التي بف�صلها حققت مكانتها احلالية يف �صوق الكابالت ال�صناعية حيث تعد اإحدى اأبرز ال�صركات املنتجة لهذه الكابالت يف اململكة العربية 

ال�صعودية. 

 تطور الشركة 3   3

يف مطلع الت�صعينات امليالدية �صهد قطاعا النفط والغاز ازدهارا كبريا ومتت اإقامة العديد من امل�صاريع ال�صناعية يف اململكة، وهذا ما �صاحبه منو يف الطلب 
على الكابالت امل�صتعملة يف تلك امل�صاريع ال�صناعية. ونتيجة لزيادة الطلب يف ال�صوق املحلي مت تاأ�صي�ض �صركة م�صك عام 1992م. ويف البداية كان امل�صنع ينتج 
الكابالت ال�صناعية فقط، وعرب ثمانية تو�صعات كرب خط النتاج لي�صتمل الآن على قدرات انتاجية توفر جمموعة كاملة من الكابالت ال�صناعية وكابالت املباين 
والأجهزة وكابالت الطاقة. وبعد 15 عام من تاأ�صي�ض ال�صركة، اأ�صبحت م�صك من اأبرز ال�صركات املنتجة للكابالت ال�صناعية يف اململكة العربية ال�صعودية. وميكن 

و�صف تطور ال�صركة يف ثالثة مراحل، هي: 

 مرحلة التاأ�صي�ض وبداية الإنتاج )1992م-1995م(.. 1
 مرحلة النمو والتو�صع )1995م-2003م(.. 2
 مرحلة الرتكيز النوعي ال�صرتاتيجي )2003م-2012م(. . 3

 مرحلة التأسيس وبداية اإلنتاج )2222م 2222م(  2   2   2

نتيجة للطلب الكبري على الكابالت املتخ�ص�صة وغياب امل�صنعني املحليني، بادر موؤ�ص�صو ال�صركة بتبني فكرة اإن�صاء م�صنع متخ�ص�ض يلبي حاجة هذا القطاع، 
واأ�ص�صوا اأول م�صنع لل�صركة جمهز باأحدث املكائن واملعدات من خمتلف دول العامل. 

تاأ�ص�صت م�صك �صنة 1992م وبداأت الإنتاج �صنة 1994م، وا�صتطاعت خالل فرتة وجيزة اأن تبني لنف�صها �صمعة عالية يف ال�صوق كمورد ملنتجات عالية اجلودة وتقدمي 
خدمات لعمالئها على اأكمل وجه، الأمر الذي انعك�ض على عمليات ال�صركة ب�صكل اإيجابي من خالل زيادة عالية يف طلبات ال�صراء املتكررة من قبل عمالء ال�صركة. 

وبحلول عام 1995م، ا�صتطاعت ال�صركة اأن تورد الكابالت اإلى م�صاريع متعددة يف خمتلف مناطق اململكة. 
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 النمو والتوسع )2222م 2  2م( 2   2   2

اأجرت م�صك منذ اإن�صائها ثمانية تو�صعات بغر�ض مواكبة وتلبية النمو املت�صاعد للطلب على منتجاتها. وقد اأتاحت لها هذه التو�صعات اإمكانية رفع الطاقة الإنتاجية 
مل�صانعها وزيادة ت�صكيلة منتجاتها، الأمر الذي مكنها من دخول اأ�صواق جديدة. 

التوسعة األولى

قبل التو�صعة الأولى التي متت يف عام 1995م، كانت ت�صكيلة منتجات م�صك ت�صمل فقط كابالت التحكم وكابالت القيا�ض، ولذا فقد كان يتم توريد معظم اإنتاجها 
من الكابالت ال�صناعية فقط اإلى �صركات البرتوكيماويات والنفط والغاز. وعقب هذه التو�صعة، اأ�صبح مبقدور ال�صركة ت�صنيع كابالت قيا�ض درجات احلرارة 

التي ت�صتخدم يف ال�صناعات الثقيلة. 

التوسعة الثانية

حر�صا من م�صك على املحافظة على متيزها يف ال�صوق من حيث ت�صنيع كابالت القيا�ض والتحكم، فقد عمدت يف عام 1997م اإلى زيادة طاقتها الإنتاجية من 
خالل اإنتاج كابالت من هذا النوع مبقا�صات واأحجام كبريه، الأمر الذي مكن ال�صركة من توريد �صل�صلة متكاملة من كابالت القيا�ض والتحكم لعمالئها. وعالوة 

على ذلك، عمدت ال�صركة اإلى رفع م�صتوى اإمكاناتها يف جمال التعبئة والإنتاج لديها. 

التوسعة الثالثة

اأ�صبحت امل�صاريع الكربى تتطلب الكابالت الثانوية والكابالت التي تنقل اإ�صارات ال�صوت وال�صورة والت�صالت اإلى غرف التحكم، وعليه فقد ا�صتغلت ال�صركة 
من خالل هذه التو�صعة زيادة قاعدة عمالئها يف �صوق كابالت اأجهزة القيا�ض والتحكم لتقتحم بقوة جمال اإنتاج كابالت الأنظمة مثل كابالت الهاتف و�صبكات 

الت�صال املحلية )LAN( والكابالت املحورية.

اإن اإنتاج كابالت القيا�س والتحكم ي�شتدعي طالء النحا�س بالق�شدير. وقد اأقامت ال�شركة ق�شم للطالء بالق�شدير لكي تتمكن من جمع عمليات هذا الن�شاط 
داخليا وت�صتغني بالتايل عن العتماد على ا�صترياد هذه املادة من اخلارج، وهذا ما اأدى بدوره اإلى تقلي�ض تكلفة الإنتاج لديها. 

التوسعة الرابعة

اإدراكا من ال�صركة للحاجة اإلى رفع كفاءة اأنظمة الإنتاج لديها لكي تتميز عن مناف�صيها يف ال�صوق على املدى البعيد، فقد عمدت م�صك اإلى حتديث اآلياتها التي 
كانت ت�صتخدم يف ت�صنيع كابالت الهاتف و�صبكة الت�صال املحلي. ونتيجة لذلك، اأ�صبحت ال�صركة قادرة على اإنتاج كميات اأكرب من الكابالت يف وقت اأقل ومتت 

زيادة الطاقة الإنتاجية لل�صركة بدرجة كبرية. 

وي�صتدعي اإنتاج الكابالت عملية يتم فيها جتميع الكابالت معا وترفيع وتطويل الأ�صالك النحا�صية. وقد زادت ال�صركة من اإمكاناتها الت�صنيعية، مما مكن ال�صركة 
من ت�صنيع كابالت مبقا�صات طولية اأكرب. وبالإ�صافة اإلى ذلك، اأنتجت ال�صركة كابالت مغلفة بالر�صا�ض. وكما هو معروف، فان الكابالت املغلفة بالر�صا�ض توؤمن 
حماية عالية �صد الرطوبة وتزيد بالتايل من عمر الكابالت. وب�صبب طبيعة الطق�ض يف دول جمل�ض التعاون اخلليجي، فاإن احلاجة اإلى كابالت مغلفة بالر�صا�ض 

تعد ملحة بالفعل. وكانت هذه خطوة ا�صرتاتيجية من جانب اإدارة ال�صركة لتمكينها من دخول �صوق جمل�ض التعاون اخلليجي املتنامي. 

وقد انعك�صت هذه التو�صعات يف منو مطرد ملبيعات ال�صركة خالل هذه الفرتة، والتي زادت من 72،4 مليون ريال �صعودي يف عام 1996م اإلى 171،6 مليون ريال 
�صعودي يف عام 2003م. 

مرحلة التركيز االستراتيجي، والتوسعة الخامسة الى الثامنة، ومصنع حبيبات البالستيك  2   2   2
)PVC( )2  2م 22 2م(

مع اأن مبيعات الكابالت ال�صناعية والكابالت الأخرى وا�صلت منوها منذ بداية تاأ�صي�ض ال�صركة، اإل اأن اإدارة ال�صركة �صعرت باحلاجة اإلى تو�صيع مواردها القائمة 
ولإ�صافة مرافق جديدة لإنتاج كابالت �صناعية ملواكبة الطلب املتنامي وال�صتفادة من اخلربة التي اكت�صبتها ال�صركة. 

الإنتاج  اإنتاجية جديدة  اإ�شافة خطوط  اأعوام 2004م و2005م و2006م حيث مت  ما بني  الفرتة  وال�صاد�صة يف  التو�صعة اخلام�صة  ال�صركة  د�صنت  لذلك  وتتويجا 
الكابالت ال�صناعية مما اأدى اإلى زيادة الطاقة الإنتاجية لهذا النوع من الكابالت. عالوة على ذلك، مت تنفيذ التو�صعة ال�صابعة والثامنة يف عام 2007م و2009م 

على التوايل، حيث مت تركيب مرافق جديدة لإنتاج كابالت ال�صناعية باأطوال واأقطار اأكرب. 

ال�صركة  احتياجات  لتاأمني  وذلك  بالريا�ض  الثانية  ال�صناعية  املنطقة  الواقع يف   )PVC( البال�صتيك بتد�صني م�صنع حبيبات  ال�صركة  قامت  عام 2012م  ويف 
و�صركاتها التابعة من حبيبات البال�صتيك امل�صتخدمة يف عزل وتغليف الكابالت بدًل من �صرائها من اخلارج مما �صيوؤدي اإلى تخفي�ض التكاليف.

وتعتقد اإدارة م�صك اأن عملية تطوير ال�صرتاتيجية على هذا النحو �صت�صاعد ال�صركة على تعزيز موقعها يف �صوق الكابالت ال�صناعية. 
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الكبرية خالل  التو�صعات  بتاأثري  ال�صركة  الأو�صط. وقد زادت مبيعات  وال�صرق  اململكة  للكابالت يف  امل�صنعة  ال�صركات  ال�صركة بني  التو�صعات عززت و�صع  هذه 
ال�صنوات. وقد انعك�صت هذه التو�صعات يف منو مطرد ملبيعات ال�صركة خالل هذه الفرتة، والتي زادت من 171،6 مليون ريال �صعودي يف عام 2003م اإلى 763،5 

مليون ريال �صعودي يف عام 2012م. 

�جلدول  4-2: �لنمو و�لتو�سع

�إجمايل �ملبيعات – م�سك �ل�سعودية�لتو�سعة
 )مليون ريال �سعودي(

�ل�سنة

1995م35،0التو�صعة الأولى

1996م72،4

1997م102،4التو�صعة الثانية 

1998م109،6

1999م134،7التو�صعة الثالثة

2000م137،8

2001م165،9

2002م159،7التو�صعة الرابعة

2003م171،6

2004م191،7التو�صعة اخلام�صة

2005م276،5

2006م399،2التو�صعة ال�صاد�صة

2007م597،8التو�صعة ال�صابعة

2008م708،7

2009م529،3التو�صعة الثامنة

2010م584،2

2011م631،0

2012م763،5

امل�صدر: ال�صركة
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المنتجات  3   3

ميكن ت�صنيف منتجات ال�صركة اإلى ثالث فئات رئي�صية كما هو مبني يف اجلدول التايل:

�جلدول  4-3: �أ�سناف �ملنتجات �ل�سركة

ن�سبة من جمموع �مل�سانع �ملنتجة�مل�ستخدمونخطوط االإنتاج الرئي�شية�لفئة
�ملبيعات
2011م

ن�سبة من جمموع 
�ملبيعات
2012م

الكابالت 
ال�صناعية 

كابالت اأجهزة القيا�ض/ 
البيانات/ التحكم 

كابالت مقاومة للحريق

كابالت اأجهزة قيا�ض عدادات 
الآلت 

حمطات الطاقة 
وحتلية املياه وامل�صاريع 
البرتوكيماوية والنفط 

والغاز وال�صناعات الثقيلة 
كال�صمنت واحلديد. 

م�صك - ال�صعودية

م�صك – راأ�ض اخليمة

%41،4%65

كابالت املباين 
والأجهزة 

كابالت ال�صوت وال�صورة

كابالت الأمن واإنذار احلريق

كابالت التدفئة والتهوية 
والتربيد

كابالت الت�صال الداخلي 
واأجهزة خماطبة اجلمهور

الأ�صواق املركزية 
وامل�صت�صفيات واجلامعات 

واملباين ال�صكنية والفنادق 
واملنتجعات ال�صحية 

و�صالت املطارات وخالفه

م�صك - ال�صعودية

م�صك – راأ�ض اخليمة

%1،7%2،3

اأ�صالك املباين كابالت  الطاقة 

كابالت مرنة / مطاطية

كابالت منخف�صة الفولتية 
وكابالت التحكم

كابالت متو�صطة الفولتية

كابالت عالية الفولتية

اأ�صالك املنازل والأجهزة 
املنزلية واأنظمة الري 

واللحام وتاأمني تيار 
منخف�ض الفولتية 

للمرا�صالت واأجهزة 
التوزيع.

�صركات الكهرباء وامل�صاريع 
التي تتطلب فولتية عالية

م�صك - الأردن

م�صك لكابالت اجلهد 
املتو�صط والعايل - 

الأردن

%57،1%33،4

امل�صدر: ال�صركة

نظرًا للنتائج املالية لل�صركة يف عام 2011م قامت ال�صركة باتخاذ بع�ض اخلطوات لت�صحيح م�صارها ومنها العودة اإلى الرتكيز على �صناعة الكابالت املتخ�ص�صة 
واملبيعات من هذه  الإنتاج  زيادة  وذلك من خالل  والإمارات  ال�صعودية  ال�صركة يف  كٍل من م�صانع  ال�صناعية( يف  الكابالت  فئة  التحكم )من �صمن  وكابالت 
الكابالت التي حتقق اأرباحًا جيدة لل�صركة، وتخفي�ض اإنتاج ال�صركة من كابالت الطاقة يف ال�صركات الأردنية التابعة لها ب�صبب حتقيق ال�صركة خ�صائر مالية ناجتة 

عن كلفة هذه املنتجات.

ونتيجة الى ذلك تطور اإنتاج ال�صركة من الكابالت ال�صناعية حتى اأ�صبحت هذه الكابالت اأكرب فئة من منتجات ال�صركة و�صركاتها التابعة حيث �صكلت 65% من 
جممل املبيعات يف عام 2012م. وقد باتت م�صك واحدة من اأبرز ال�صركات املنتجة للكابالت ال�صناعية والأنظمة املكتبية وكابالت الإ�صارة للقطارات يف اململكة. 
ل تقوم م�صك و�صركاتها التابعة بالبيع ب�صكل مبا�صر اإلى اأ�صحاب امل�صاريع مثل �صركتي اأرامكو و�صابك، غري اأن ال�صركة و�صركاتها التابعة يجب اأن تكون يف قائمة 
والبناء  والتوريد  الهند�صة  مقاولو  قبل  من  التوريد  قرارات  تمُتخذ  باملقابل،  امل�صاريع.  بهذه  اخلا�صة  العطاءات  لتقدمي  امل�صاريع  اأ�صحاب  من  املعتمدة  املوردين 

)EPC( با�صتخدام قائمة املوردين املعتمدة والتي تت�صمن ا�صم املجموعة.

وفيما يلي نبذة عن كل واحد من خطوط االإنتاج الرئي�شية لكل فئة: 

الكابالت الصناعية  2   2   2

لغر�ض مراقبة عمليات  البرتوكيماوية  وامل�صانع  البرتولية  وامل�صايف  الكهرباء  توليد  الت�صنيع وحمطات  رئي�صي يف مرافق  ب�صكل  ال�صناعية  الكابالت  ت�صتخدم 
الإنتاج اإ�صافة اإلى جمالت اأخرى. 

وتتميز الكابالت التي ت�صنعها م�صك باأنها مقاومة للحريق وللزيوت و)"القلويات"( والكيماويات والأ�صعة فوق البنف�صجية، وهي مطابقة للموا�صفات القيا�صية 
العاملية وكذلك املوا�شفات املحلية والربيطانية واالأمريكية واالأملانية. وت�شم خطوط اإنتاج هذه الفئة ما يلي:
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كابلت �أجهزة �لقيا�ش/ �لبيانات / �لتحكم. 1

تتوفر هذه الكابالت مبختلف املوا�صفات، ومنها: 

�لكابلت �مل�سادة للهيدروكربونات: متتلك الهيدروكربونات ال�صحمية القدرة على نقل النار، وهي عادة ما توجد يف الرتبة الغنية بالزيت. ومع اإقامة 
امل�صايف وامل�صانع البرتوكيماوية على هذه الرتبة، فاإن هذه الهيدروكربونات ميكن اأن تتغلغل داخل الكابالت وت�صكل بالتايل م�صدر خطر حقيقيا. 

ولذا، فاإن م�صك تنتج كابالت مغلفة بالر�صا�ض �صد الهيدروكربونات ال�صحمية ميكن دفنها يف الرتبة دون اأية حماية اأخرى. 

�لكابلت �مل�سلحة: عند احلاجة اإلى تركيب الكابالت املدفونة حتت الأر�ض، فاإنها قد تكون عر�صة للتلف ب�صبب ثقل املركبات الكبرية. اأما الكابالت 
امل�صلحة فتوفر حماية من مثل هذا التلف. 

�لكابلت غري �مل�سلحة: هذه الكابالت م�صممة لال�صتعمال داخل غرف التحكم اأو داخل موا�صري والأماكن املغلقة الأخرى �صمن امل�صاريع ال�صناعية. 
وت�صنع م�صك هذه الكابالت مبختلف القيا�صات واملوا�صفات مبا يجعلها مالئمة ملختلف طرق الرتكيب. 

�لكابلت �ملقاومة للحريق. 2

ت�صتخدم الكابالت يف بيئات العمل التي ت�صتدعي ت�صديد اإجراءات ال�صالمة بالن�صبة لالأفراد واملعدات، وذلك لأنها متتاز باأنها ل ينبعث منها �صوى 
مقادير حمدودة جدا من الغازات ال�صامة والدخان. وهذا ما ي�صمح باإجراء اإخالء اآمن للموظفني. وت�صتطيع هذه الكابالت املقاومة للحريق اأن تعمل 

ما بني 3 اإلى 10 �صاعات عند ن�صوب احلريق يف املكان وحتت درجة حرارة ت�صل لغاية 95 درجة مئوية تقريبًا.

كابلت تو�سعة ذ�ت حر�رية مزدوجة . 3

حتتاج كافة امل�صاريع ال�صناعية يف عملياتها الت�صنيعية اإلى اأنواع خا�صة من الكابالت والأ�صالك التي ميكنها ر�صد قيا�صات دقيقة للحرارة من خالل 
اأجهزة قيا�ض احلرارة للعدادات اخلا�صة باآلت الت�صنيع. وهي كابالت م�صممة بطريقة جتعلها تتحمل الظروف ال�صعبة وت�صنعها م�صك مبختلف 

املوا�صفات ح�صب احلاجة اإلى احلماية من احلريق اأو التلف امليكانيكي اأو الهيدروكربونات. 

وبناء على ما تقدم، اإن ما متتلكه ال�صركة من مرافق اإنتاجية متخ�ص�صة يتيح لها اإنتاج كابالت خا�صة ح�صب متطلبات عمالئها �صمن طيف وا�صع 
من املواد وخيارات الت�صليح والتغليف. 

كابالت المباني واألجهزة  2   2   2

ت�صتخدم هذه الكابالت لنقل الإ�صارات ال�صوتية واملرئية والبيانات والتحكم والإنذار. وعادة ما ت�صتخدم هذه الأنواع من الكابالت يف الأنظمة الذكية امل�صتغلة يف 
مراكز الت�صوق والفنادق وامل�صت�صفيات والأ�صواق املركزية واملباين التجارية. 

ويتم ت�صنيع هذه الفئة من الكابالت يف مرافق ال�صركة طبقا لأف�صل املوا�صفات القيا�صية املعتمدة عامليا يف الوليات املتحدة الأمريكية واأملانيا وبريطانيا. 

وقد ا�صتدعت و�صائل الت�صال احلديثة ا�صتخدام الكابالت لنقل اإ�صارات ال�صوت والبيانات، وتلبي منتجات م�صك هذه املوا�صفات وت�صنع بحيث تنا�صب خمتلف 
م�صتويات الأداء وتلبي احتياجات العمالء. وجميع الكابالت التي يتم ت�صنيعها يف خط الإنتاج ت�صمن انبعاث احلد الأدنى من الدخان والغازات ال�صامة للتمكن من 

اإخالء املباين يف حالة احلريق وتفادي ت�صمم مرتادي هذه املباين العامة. 

وت�شمل خطوط االإنتاج �شمن هذه الفئة االأ�شناف التالية: 

�لكابلت �ل�سمعية و�ل�سوتية . 1

ت�صتخدم هذه الكابالت يف الأماكن التي تتطلب قدرا كبريا من احلماية �صد الت�صوي�ض الكهرومغناطي�صي وحتديدا يف اأنظمة مكربات ال�صوت واأجهزة 
خماطبة اجلمهور.

كابلت �إنذ�ر �لأمن و�حلريق . 2

ت�صتخدم هذه الكابالت يف اأنظمة اإنذار احلريق وكوا�صف الدخان واأجهزة التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، فيما ت�صتخدم الكابالت الب�صرية الدقيقة 
لأغرا�ض الر�صد واملراقبة. 

كابلت �لتدفئة و�لتهوية و�لتربيد . 3

ت�صتخدم هذه الكابالت لأغرا�ض التدفئة والتهوية والتربيد وتكييف الهواء وتقنني تكاليف  ت�صغيلها. 

�أجهزة �لت�سالت �لد�خلية وخماطبة �جلمهور. 4

متتاز هذه الكابالت باملوثوقية العالية لأنها حممية �صد الت�صوي�ض الكهربائي املحتمل من الأجهزة القريبة منها. 
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 كابالت  الطاقة 2   2   2

ت�شمل خطوط االإنتاج �شمن هذه الفئة االأ�شناف التالية: 

�أ�سلك �ملباين . 1

ي�صم خط اإنتاج اأ�صالك املباين مب�صك طيفا وا�صعا من الأ�صالك والكابالت، من ا�صتخدامات املنازل والأ�صالك امل�صتخدمة يف تو�صيل املكائن اإلى 
الأجهزة املتنوعة باملباين.

�لكابلت �ملرنة . 2

اأق�صى  تتحمل  كابالت  امل�صاعد  تتطلب  اإذ  الكهربائية،  امل�صاعد  املرنة يف  الكابالت  ا�صتخدام  يتم  املنزلية،  الأجهزة  ا�صتعمالها يف  اإلى  بالإ�صافة 
درجات النثناء واللتواء. كما اأن الكابالت التي ت�صنعها �صركة م�صك تتحمل خمتلف درجات احلرارة والفولتية. وتوفر م�صك لعمالئها العديد من 

خيارات التغليف والت�صليح حلماية هذه الكابالت من الت�صوي�ض الكهربائي.

�لكابلت منخف�سة �لفولتية وكابلت �لتحكم  . 3

ال�صناعية  املرافق  التحكم يف  وبيانات  القيا�ض  اإ�صارات  نقل  التحكم يف  كابالت  ت�صتخدم  بينما  الكهربائي،  التيار  لنقل  الكهرباء  كابالت  ت�صتخدم 
البرتول  والعامة وم�صايف  التوزيع اخلا�صة  �صبكات  الكابالت  النوع من  ا�صتخدامات هذا  وت�صمل  التيار.  اإمداد  الت�صليك يف دوائر  وكذلك لأغرا�ض 

وال�صناعات البرتوكيماوية. وفيما يلي بع�ض من املوا�صفات الرئي�صية لهذه الكابالت: 

كابلت �سفائر �لنحا�ش �مل�سلحة: تتميز املوجات الكهرومغناطي�صية باأنها عالية الرتدد ب�صكل كبري. ولذا فاإن هذه الكابالت ت�صنع خ�صي�صا للم�صاريع 
التي تتطلب حتمل هذا الرتدد العايل، ومن اأجل ذلك يتم ت�صنيع هذه الكابالت من النحا�ض املدرع وعلى �صكل �صفائر. 

املحركات  املنطلق من  الكهربائي  الت�صوي�ض  لتاأمني حماية ق�صوى �صد  الت�صليح  متفاوتة من  باأنواع  الكابالت  تتوفر هذه  �مل�سلحة:  �لتحكم  كابلت 
واملولدات ومبا يكفل عدم الت�صوي�ض على الإ�صارات املر�صلة عرب الكابالت والأ�صالك.

�لكابلت �مل�سادة للهيدروكربونات �ل�سحمية: توؤمن هذه الكابالت حماية �صد الهيدروكربونات ال�صحمية املوجودة يف الرتبة اأو املعامل واملختربات.

ويو�صح اجلدول اأدناه املبيعات اجلغرافية للمجموعة: 

�جلدول  4-4: �ملبيعات �جلغر�فية للمجموعة

2012م 2011م 2010م 2009م )�آلف �لريالت �ل�سعودية(

500.685 599.776 622.025 620.345 ال�صعودية

86.311 196.473 144.849 157.709 الأردن

49.924 126.599 111.596 103.550 العراق

345.662 200.938 124.929 129.621 دول جمل�ض التعاون اخلليحي 

7.999 15.600 25.851 22.697 دويل

992.593 1.141.397 1.031.260 1.035.931 املجموع 

امل�صدر: ال�صركة
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 الشركات التابعة 4   3

ت�صم �صركة م�صك عدة �صركات تابعة لها وتعمل يف اأن�صطة ذات عالقة ب�صناعة الكابالت ومتلك ال�صركة ح�ص�صًا فيها ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر. 

ويو�صح الر�صم البياين ال�صركات اململوكة من قبل �صركة م�صك:

áª«ÿG ¢SCGQ - ∂°ùe ácô°Tó¡÷G äÓHÉµd ∂°ùe ácô°T
¿OQC’G -‹É©dGh §°SƒàŸG

¿OQC’G - ∂°ùe ácô°T

%49
%23^75

%57^5 %100

ájOƒ©°ùdG - ∂°ùe ácô°T

وفيما يلي نبذة عن ال�صركات التابعة: 

شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة – مسك األردن 2   2   2

�صركة م�صاهمة عامة م�صجلة يف اململكة الأردنية الها�صمية ب�صجل جتاري رقم )215( ورقم وطني 200021410 بتاريخ 1992/1/26م براأ�ض مال مدفوع قدره 
38.889.210 دينار اأردين )مبا يعادل 206،2 مليون ريال �صعودي( بقيمة اأ�صمية ت�صاوي دينار اأردين واحد لكل �صهم )مبا يعادل 5،3 ريال �صعودي لكل �صهم( 

والتي متتلك ال�صركة فيها ب�صكل مبا�صر ن�صبة 49% يف الوقت احلا�صر اأما ن�صبة الـ 51% فيمتلكها اجلمهور. 

اأملنيوم. وت�شتخدم هذه  اأو  اإلى اال�شالك الهوائية �شواء كانت نحا�شية  اأ�شالك وكابالت الفولتية املنخف�شة باال�شافة  اإنتاج جميع  يتمثل ن�شاط م�شك االأردن يف 
الكابالت عادة يف التمديدات املنزلية والري واأعمال نقل الطاقة منخف�صة الفولتية، وبجانب ا�صتعمالها يف املعدات املنزلية، تت�صمن ا�صتخداماتها ال�صناعية 

كذلك ا�صتعمالها يف الآليات املتحركة التي تتطلب ثنيا متعددا، وتنتج م�صك الأردن هذه الكابالت مبوا�صفات متعددة وفقا للبيئات التي ت�صتخدم فيها.

بداأت �صركة م�صك- ال�صعودية يف يونيو 2003م بال�صتحواذ على ح�ص�ض يف �صركة الكابالت الوطنية الأردنية احلديثة )مت تغيري ا�صمها بعد ذلك لي�صبح �صركة 
اإمكانية الو�صول لالأ�صواق  اإنتاج هذا النوع من الكابالت وملنح ال�صركة  – الأردن( امل�صنعة لكابالت الطاقة للجهد املنخف�ض، لزيادة قدرة ال�صركة من  م�صك 
الأردنية والعراقية. متكنت م�صك – ال�صعودية من حتقيق ال�صيطرة على م�صك - الأردن يف اأكتوبر 2007م، وقامت بتحويل اإنتاج كابالت الطاقة للجهد املنخف�ض 
ليكون من خالل م�صك – الأردن، وذلك حتى تتمكن م�صك – ال�صعودية من الرتكيز على اإنتاج الكابالت ال�صناعية ب�صكل اأكرب. ويف عام 2012م، قرر جمل�ض اإدارة 
�صركة م�صك - الأردن تقليل حجم اإنتاج كابالت الطاقة نظرًا للمناف�صة ال�صديدة يف ال�صوق على هذه املنتجات واخل�صارة املالية التي ترتبت عليها، والرتكيز فقط 
على منتجات الكابالت املتخ�ص�صة وكابالت التحكم ذات هام�ض ربحية عالية )وللمزيد من العلومات عن هذه القرارات انظر الفقرة 4-9 من هذا الق�صم(. 
وجتدر الإ�صارة اإلى اأنه مبوجب قانون ال�صركات الأردنية، اإذا كانت اخل�صائر املرتاكمة لل�صركة تتجاوز 75% من راأ�ض املال، ت�صفى ال�صركة تلقائيًا اأو يتم زيادة راأ�ض 
مالها. وبناءًا على ذلك قررت الإدارة زيادة راأ�ض مال م�صك الأردن من خالل ال�صتحواذ على �صايف اأ�صول �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل مقابل 
اإ�صدار اأ�صهم جديدة بالقيمة الأ�صمية مل�صاهمي �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل علمًا باأن هذه الزيادة يف راأ�ض املال لن تت�صمن دفع اأي مبالغ مالية 
ل�صركة م�صك – الأردن  وقامت ال�صركة بتعيني مكتب براي�ض ووتر هاو�ض كووبرز كم�صت�صار مايل لعملية ال�صتحواذ الذي اأ�صدر تقريرًا يو�صح فيه فوائد ال�صتحواذ 
وعوائده على امل�صاهمني. وح�صلت ال�صركة على موافقة وزارة ال�صناعة والتجارة بالأردن خالل عام 2012م على عملية ال�صتحواذ بعد اأن قامت دائرة مراقبة 
ال�صركات باإعادة تقييم اأ�صول والتزامات �صركة م�صك للجهد العايل واملتو�صط واأ�صدرت تقريرها بذلك. اإن ملف عملية ال�صتحواذ حاليًا حتت الفح�ض واملراجعة 

من قبل هيئة ال�صوق املالية الأردنية باإعتبار اأن �صركة م�صك الأردن هي �صركة م�صاهمة عامة. و�صتقوم ال�صركة باإمتام ال�صتحواذ فور �صدور املوافقات الالزمة.

شركة مسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي 2   2   2

يف مايو 2007م، دخلت �صركة م�صك - ال�صعودية يف م�صروع م�صرتك مع �صركة فوجيكورا وهي �صركة عاملية م�صنعة لالأ�صالك يف اليابان، وذلك لال�صتفادة من 
اخلربات اليابانية احلديثة لتمكني ال�صركة من تو�صيع نطاق منتجاتها من فئة كابالت اجلهد املنخف�ض. ويف مايو 2010م قامت املجموعة ب�صراء ح�صة ال�صريك 
مبيعات  ن�صبة 0،05% من  �صنوات مقابل  ملدة خم�ض  اليابانية  فوجيكورا  �صركة  مع  الفني  التعاون  اتفاقية  ال�صركاء مع متديد  باقي  مع  وتنا�صب  بن�صبة  الياباين 
الكابالت لل�صركة التابعة. وتعترب �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل �صركة م�صاهمة خا�صة م�صجلة يف اململكة الردنية الها�صمية ب�صجل جتاري رقم 
)016308120401( ورقم وطني 20029250 بتاريخ 2012/1/17م براأ�ض مال مدفوع قدره 35 مليون دينار اأردين )مبا يعادل 185،2 مليون ريال �صعودي( بقيمة 
اأ�صمية ت�صاوي دينار اأردين واحد لكل �صهم )مبا يعادل 5،3 ريال �صعودي لكل �صهم( والتي متتلك ال�صركة منها ما ن�صبته 57،5% ب�صكل مبا�صر و23،75% مملوكة 
من �صركة م�صك الأردن و18،75% مملوكة من �صركة بي �صفن اإنف�صتمنتز ليميتد الربيطانية. ومتتلك �صركة م�صك ب�صكل مبا�صر وغري مبا�صر ن�صبة قدرها %69،14 

من ال�صركة يف الوقت احلا�صر.

تقوم �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل باإنتاج جميع الكابالت ذات الفولتية املتو�صطة �صواء كانت نحا�صية اأو اأملنيوم.
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شركة مسك – رأس الخيمة 2   2   2

�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة م�صجلة يف المارات العربية املتحدة ب�صجل جتاري رقم )IZ3 85 RAKIA 05 02 1149( بتاريخ 2008/5/6م براأ�صمال مدفوع قدره 
50 مليون درهم اماراتي )مبا يعادل 51 مليون ريال �صعودي( وبقيمة ا�صمية ت�صاوي 1.000 درهم اماراتي )مبا يعادل 1.020 ريال �صعودي( لكل �صهم ومتتلك 
�صركة م�صك كامل اأ�صهم ال�صركة، وتقع يف اإمارة راأ�ض اخليمة )المارات العربية املتحدة( وتقوم باإنتاج كابالت التحكم ونقل املعلومات والطاقة ذات الفولتية 

املنخف�صة.

ويف يناير 2008م مت �صم م�صنع كابالت ال�صارقة حتت �صركة م�صك ال�صعودية )وهي موؤ�ص�صة فردية براأ�ض مال مدفوع قدره 1.134.622 درهم اإماراتي، وم�صجلة 
يف المارات العربية املتحدة( وذلك بغاية الو�صول اإلى ال�صوق الإماراتي. وهو الأمر الذي اأعترب مبثابة حل فوري لإيجاد العالمة التجارية اخلا�صة باملجموعة يف 
دولة الإمارات العربية املتحدة، بينما كانت اأعمال بناء مرفق لالنتاج يف راأ�ض اخليمة قائمة اآنذاك )م�صك- راأ�ض اخليمة(. وقام امل�صنع بت�صنيع كابالت اجلهد 
املنخف�ض، اإلى اأن مت القيام بدرا�صة ا�صرتاتيجية يف عام 2012م مت على اأ�صا�صها دمج م�صنع كابالت ال�صارقة مع م�صك-راأ�ض اخليمة، وذلك من خالل نقل كافة 
الآلت واملعدات ال�صناعية من م�صنع كابالت ال�صارقة اإلى �صركة م�صك راأ�ض اخليمة. وكان الهدف من ذلك توحيد العملية الإنتاجية يف مكان واحد مما �صي�صهم 

يف رفع الكفاءة النتاجية لل�صركة وميكنها من ال�صتفادة من مواردها ب�صكل اف�صل.

و�صعت ال�صركة اإلى حتقيق املزيد من التطور يف تعزيز وجودها يف الإمارات العربية املتحدة خلدمة �صوق الإمارات واأ�صواق جمل�ض التعاون اخلليجى من خارج 
اململكة ال�صعودية وم�صاندة �صركة م�صك – ال�صعودية ملقابلة زيادة الطلب من الأ�صواق العراقية.

 العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات المجموعة 4   3

2   2   2 )GDP( الناتج المحلي اإلجمالي

يرتبط ا�شتهالك الكابالت ارتباطا وثيقا بالن�شاط االقت�شادي العام واالأو�شاع التي تقا�س بوا�شطة الناجت املحلي االجمايل، وعادة ما يتاأثر الناجت املحلي االجمايل 
يف منطقة اخلليج العربي باأ�صعار النفط.

سياسة الحكومة 2   2   2

بخ�صو�ض منتج الكابالت ال�صناعية، تعد قرارات احلكومة للبدء يف امل�صاريع البرتوكيميائية الكبرية املحرك الرئي�صي للطلب، مبا يف ذلك القرارات املتعلقة 
مب�صاريع البنية التحتية والبناء مثل �صبكات الطاقة والت�صال واملباين ال�صكنية والتجارية والبنية التحتية للنقل. تقا�ض ال�صتثمارات الثابتة هذه بوا�صطة اإجمايل 
راأ�ض املال الثابت املوؤ�ص�ض والذي منا ب�صكل قوي يف اخلليج العربي يف الفرتة من 2004م-2008م. وعلى الرغم من اأنه تباطاأ يف عام 2009م، بقي قويا يف كل من 

اململكة العربية ال�صعودية وقطر.  

كما يتاأثر الطلب على منتجات ال�صركة بال�صيا�صات احلكومية والقوانني املوؤثرة يف الإنفاق على املرافق والبناء و�صبكات الطاقة والبيانات وال�صيا�صات البيئية مثل 
الطاقة املتجددة. وتتحكم اأي�صا خ�صخ�صة قطاع الت�صالت والطلب على الكهرباء يف منطقة اخلليج العربي باأ�صرها يف الطلب. 

المواد األولية  2   2   2

تتاأثر نتائج املجموعة بتقلبات تكلفة املواد الأولية مثل النحا�ض وال�صلب والر�صا�ض والبوليفينيل كلورايد التي تدخل يف عمليات الت�صنيع. اإن اأ�صعار هذه املواد 
الأولية، وبالأخ�ض النحا�ض، والقدرة على مترير ارتفاع التكاليف على اأي من املواد الأولية اإلى العمالء تاأثر ب�صكل كبري على الأداء املايل للمجموعة. 

اأ�صعار النحا�ض 7.056 دولر اأمريكي للطن  اأ�صعار املواد الأولية وخ�صو�صا النحا�ض ب�صكل ملحوظ منذ اأكتوبر 2008م. يف �صبتمرب 2008م، كانت  وقد تغريت 
املرتي، اإل اأنه وب�صبب الأزمة القت�صادية تناق�صت اإلى 2.935 دولر اأمريكي للطن املرتي يف دي�صمرب 2008م، قبل اأن تتعافى اإلى متو�صط 8.825  دولر اأمريكي 
للطن املرتي يف عام 2009م. وبقيت اأ�صعار النحا�ض م�صتقرة عام 2012 مبعدل �صهري ل�صعر الإغالق وقدره 7.995 دولر اأمريكي للطن املرتي )م�صدر اأ�صعار 

النحا�ض هو �صوق لندن للمعادن(.

اإر�صاء  "املتتابع" للنحا�ض وذلك حلماية الربحية من التغريات ال�صلبية يف الأ�صعار. عند  اأ�صلوب ال�صراء  بخ�صو�ض منتج الكابالت ال�صناعية، ت�صتخدم م�صك 
م�صروع من عميل ما يتم �صراء احلاجات الالزمة من النحا�ض لذلك امل�صروع على الفور وذلك للتاأكد من معرفة الربح املحقق له. ويمُعتمد على اأ�صلوب ال�صراء 

املتتابع هذا ب�صكل اأقل ملنتجات كابالت املباين والأجهزة وكابالت الطاقة ولذلك من املمكن اأن تتاأثر الربحية بالتغريات يف �صعر النحا�ض لهذه املنتجات.

بيئة تنافسية 4   3

تخ�ص�صت ال�صركة يف البداية يف منتج الكابالت ال�صناعية وكانت تعترب رائدة يف توريد الكابالت املتخ�ص�صة يف اململكة العربية ال�صعودية. قبل عام 2010م، مرت 
�صِنع اآخر يف اململكة.  ال�صركة مبناف�صة حمدودة لهذا املنتج حيث مل يكن يوجد اآنذاك اأي ممُ
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اجلهد  كابالت  �صوق  ت�صتهدف  التي  النحا�ض  لكابالت  امل�صنعني  من  جميعها  الريا�ض  كابالت  و�صركة  جدة  كابالت  و�صركة  ال�صعودية  الكابالت  �صركة  وكانت 
املنخف�ض واملتو�صط )منتجات كابالت الطاقة(. وتنتج هذه ال�صركات كميات كبرية من املنتجات املتجان�صة بهدف احل�صول على تكلفة منخف�صة للوحدة من خالل 

وفرة الت�صنيع بكميات كثرية ومرافق الإنتاج الكبرية. 

منذ عام 2010م، بداأت بع�ض من ال�صركات يف اململكة العربية ال�صعودية مثل �صركة الكابالت ال�صعودية و�صركة كابالت جدة باإنتاج الكابالت ال�صناعية. كما 
قام عدد من ال�صركات اجلديدة من خارج اململكة بدخول ال�صوق ال�صعودي )�صركة كابالت بحرة و�صركة كابالت ال�صويدي( مما اأدى الى زيادة املناف�صة يف منتج 

الكابالت ال�صناعية، غري اأن م�صك بقيت الرائدة يف ال�صوق. 

تعتمد الأ�صعار يف �صوق الكابالت على هوام�ض الربح اخلا�صة بال�صركة التي ت�صاف اإلى  تكاليف الت�صنيع. ونتيجة لإنتعا�ض هذا القطاع ما بني الأعوام 2003م - 
2008م، قام الكثري من م�صنعي الكابالت يف املنطقة ومن �صمنهم �صركة م�صك، برفع القدرات النتاجية، مما اأدى بالتايل لزيادة املناف�صة بني ال�صركات. ومع 
انخفا�ض الطلب وزيادة املناف�صة خالل عامي 2009م و2010م اأدى ذلك اإلى انخفا�ض هوام�ض الربح جلميع املنتجات. اإل اأن هوام�ض الربح اخلا�صة مبنتجات 

الكابالت ال�صناعية وكابالت املباين والأجهزة حت�صنت خالل عام 2012م متاأثرة با�صرتاتيجية الت�صويق املعدلة والتي ٌطبقت من قبل جمل�ض الإدارة.

 إعادة هيكلة الشركة 4   3

تكّبدت ال�صركة خ�صائر كبرية خالل العام املايل 2011م بلغت 120 مليون ريال �صعودي، وكان ال�صبب الرئي�صي يف هذه اخل�صائر ناجت عن اخل�صائر املحققة يف 
ال�صركات التابعة يف اململكة الأردنية الها�صمية وهما �صركة م�صك – الأردن واملتخ�ص�صة يف اإنتاج كابالت الطاقة ذات ال�صغط املنخف�ض و�صركة م�صك لكابالت 
اجلهد املتو�صط والعايل، حيث بلغت ح�صة �صركة م�صك ال�صعودية من هذه اخل�صائر ما مقداره 60 مليون ريال �صعودي، اإ�صافة اإلى النخفا�ض يف قيمة ال�صهرة 
والتي بلغت 70،5 مليون ريال �صعودي. وترجع هذه ال�صهرة اأ�صا�صًا نتيجة قيام ال�صركة بال�صتحواذ على ح�صة يف �صركة م�صك الأردن من خالل �صراء اأ�صهمها 
املدرجة ب�صعر ال�صوق ال�صائد وقت ال�صراء، مما نتج عنه ت�صجيل ال�صهرة يف دفاتر ال�صركة والتي متثل الفرق بني هذا ال�صعر وح�صة ال�صركة يف القيمة العادلة 
اإذا كان هنالك دليل على  اأ�صول ال�صركة التابعة. ووفقًا للمعايري املحا�صبية يف اململكة العربية ال�صعودية يجب مراجعة قيمة ال�صهرة �صنويًا لتحديد ما  ل�صايف 
انخفا�ض قيمتها. وعلى ذلك قامت ال�صركة مبراجعة قيمة ال�صهرة خالل الأعوام ال�صابقة، ونتيجة لنخفا�ض اأداء ال�صركة التابعة �صجلت ال�صركة خ�صائر انخفا�ض 

يف قيمة ال�صهرة خالل ال�صنوات املا�صية حتى مت �صطب الر�صيد املتبقي يف عام 2011م.

نتيجة لإ�صتمرار املناف�صة العالية يف �صناعة الكوابل فقد ارتاأت ادارة ال�صركة مواكبة اأهم التطورات وتطبيق اأف�صل املمار�صات التي مت التو�صل اإليها على امل�صتوى 
 ،.Booz and Co العاملي وذلك من خالل اجناز م�صروع لإعادة هيكلة ال�صركة خالل عام 2011م، حيث مت الإ�صتعانة باإحدى ال�صركات ال�صت�صارية وهي �صركة
للقيام بهيكلة واإعادة تنظيم العالقات بني اإدارات ال�صركة املختلفه، وكذلك بني ال�صركة و�صركاتها التابعة مبا يعزز مفهوم املركزية لتح�صني الرقابة على عمليات 

ال�صركات التابعة ومبا ي�صاهم يف حتقيق اأهداف ال�صركة. 

قامت ال�صركة خالل عام 2011م بالعديد من الإجراءات بهدف زيادة الكفاءة والفعالية يف اإدارات ال�صركة حيث مت اإقرار مايلي: 

 اإعادة ر�صم الهيكل التنظيمي لل�صركة مبا يعزز مفهوم املركزية لتح�صني مدى الرقابة على عمليات ال�صركة خ�صو�صًا يف �صركاتها التابعة يف الإمارات  �
مبا ي�صاهم يف حتقيق اأهداف املجموعة، حيث يقوم مدير كل اإدارة يف �صركة م�صك راأ�ض اخليمة بالرجوع مبا�صرة اإلى مدير الدائرة يف �صركة م�صك 

ال�صعودية قبل اتخاذ اأي قرار جوهري، فاأ�صبحت �صناعة القرار تتم ب�صكل رئي�صي و�صبه يومي يف الإدارة ال�صعودية.

 مراجعة كافة ال�شيا�شات واالجراءات اخلا�شة باالدارات ذات العالقه ب�شل�شلة االمدادات ومن �شمنها عمليات التحوط التي تقوم بها ال�شركة بهدف  �
حمايتها من التقلبات يف ا�صعار مواد اخلام الولية )النحا�ض والأملنيوم(..تهدف هذه املراجعه لزيادة فعالية وكفاءة الجراءات املتبعه حيث مت اإن�صاء 

اإدارة مركزية متخ�ش�شة ل�شل�شلة االإمدادات تتبع الإدارة العمليات بال�شركة. ومع ذلك مت ايقاف العمل ب�شيا�شة التحوط خالل عام 2012م.

 تطوير برامج املوارد الب�صرية مبا يتالئم مع الهيكل التنظيمي اجلديد ،الأمر الذي ي�صاهم يف حتفيز املوظفني لتحقيق اأهداف ال�صركة، حيث قامت  �
لتهياأتهم  وتاأهيلهم  تدريبهم  مت  والذين  اجلدد  اخلريجني  من  جمموعة  اإلى  بال�صافة  املوؤهله  ال�صعودية  الكفاءات  من  العديد  باإ�صتقطاب  ال�صركة 

لالإنخراط يف العمل مما اأو�شل ال�شركة الى النطاق املمتاز يف برنامج نطاقات الذي اأقرته وزارة العمل.

 قامت ال�صركة باعتماد دليل حوكمة ال�صركة وال�صيا�صات واللوائح املنظمة لها كما ن�صت عليه تعليمات هيئة ال�صوق املالية وفقًا لأف�صل ممار�صات  �
احلوكمة.

ويف عام 2011م، حققت ال�شركة خ�شائر حتوط كبرية بلغت 30،5 مليون ريال �صعودي ب�صبب التقلبات الكبرية يف اأ�صعار النحا�ض. ونتيجة لذلك، قررت الإدارة يف 
عام 2012م عدم اال�شتمرار بالتحوط لتاأمني اأ�شعار النحا�س. 

ومن املتوقع اأن ت�صهم اإجراءات الكفاءة والفعالية جمتمعة يف تعزيز كفاءة ال�صركة وفعالية كافة الإدارات ولي�ض اأدل على ذلك من حتقيق ال�صركة لأرباح �صافية 
خالل عام 2012م بعد اخل�صائر املحققة يف عامي 2010م و2011م وبدء حتقيق الأرباح يف �صركة م�صك راأ�ض اخليمة وانخفا�ض خ�صائر ال�صركات التابعة يف 

الأردن.
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نظرًا لنتائج ال�صركة يف عام 2011م قامت ال�صركة باتخاذ اخلطوات التالية لت�صحيح م�صارها وملواكبة ال�صركات الرابحة املناف�صه الخرى خالل العام املايل 
2012م والتي تتلخ�ض فيما يلي:

 العودة اإلى الرتكيز على �صناعة الكابالت املتخ�ص�صة وكابالت التحكم )�صمن فئة الكابالت ال�صناعية( يف كٍل من م�صانع ال�صركة يف ال�صعودية . 1
والإمارات وذلك من خالل زيادة الإنتاج واملبيعات على ح�صاب كابالت الطاقة باعتبار اأن هذه املنتجات )الكابالت املتخ�ص�صة وكابالت التحكم( 

حتقق اأرباحًا جيدة لل�صركة. اإن هذا النوع من الكابالت هو نتاج عدة عمليات جممعة مما يجعل القيمة امل�صافة فيه اأكرب من غريها.

  يف عام 2006م، كان منتج كابالت الطاقة مربح ب�صبب الطفرة القت�صادية والنمو ال�صريع يف الطلب. وبناًء على النمو، قامت ال�صركة باإنتاج كابالت 
ملنتج  للتو�صع  ا�صرتاتيجيتها  باأن  ال�صركة  اإدارة  وتعتقد  الكابالت.  اأنواع  واحدة جلميع  ال�صركة حمطة  ولت�صبح  القطاع  لالإ�صتفادة من منو  الطاقة 
كابالت الطاقة يتما�صى مع معظم املناف�صني يف ال�صوق يف ذلك الوقت، ومل يكن من املتوقع اأن تكون املناف�صة حادة لهذا املنتج مما اأثر �صلبًا على 

ال�صركة، وكان هنالك عاملني اأ�صا�صيني لهذا التاأثري وهما كالتايل: 

 الزيادة ال�صخمة يف العر�ض الناجتة من املناف�صني اجلدد امل�صنعني لكابالت الطاقة. �

 النخفا�ض الكبري يف الطلب ب�صبب الأزمة املالية العاملية يف عام 2008م. �

بعد اخل�صائر الناجمة عن منتجات كابالت الطاقة، قرر جمل�ض الإدارة تخفي�ض اإنتاج ال�صركة من هذه الكابالت يف ال�صركات التابعة لها الأردنية. وتراجعت 
اإيرادات املجموعة من املنتجات من كابالت الطاقة من 66،2% من اإجمايل الإيرادات يف عام 2009م اإلى 35،4% من اإجمايل الإيرادات من عام 2012م. وقد كان 

هذا التخفي�ض اأثر اإيجابي على الأرباح ال�صافية للمجموعة.

 تقوم ال�صركة حاليًا بدار�صة عدة خيارات فيما يتعلق يف و�صع م�صاهمتها يف �صركاتها الأردنية باعتبار اأن اإنتاج هذه ال�صركات من كابالت الطاقة هو . 2
الذي يتعر�ض للمناف�صة ال�صديدة يف ال�صوق. ومن هذه اخليارات بيع ال�صركات بالكامل واخلروج من هذه ال�صتثمارات اأو دخول �صريك ا�صرتاتيجي مما 
يقلل من ن�صبة م�صاهمة م�صك يف هذه ال�صركات. اإل اأن الأ�صا�ض يكمن اأوًل يف حت�صني الو�صع املايل لل�صركات الأردنية من خالل تخفي�ض اخل�صائر. 

ومن اأجل ذلك تتبع ال�صركة اخلطوات الآتية:

 اللتزام بحد اأدنى لن�صبة الربح بالن�صبة اإلى كلفة املواد الأولية. اإن هذا الأمر �صيقلل من حجم املبيعات اإل اأنه �صي�صهم يف خف�ض اخل�صائر ال�صافية. �

 الرتكيز على امل�صاريع ال�صناعية باعتبارها اأكرث ربحية من امل�صاريع الكربى مع �صركات الكهرباء يف املنطقة والتي عادة ما تكون بربحية منخف�صة  �
جدًا.

 حماولة خف�ض تكاليف التمويل التي يتم حتميلها من قبل البنوك الأردنية. �
 العمل على دمج كل من �صركة م�صك – الأردن و�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل يف كيان واحد مبا ي�صاهم يف تخفي�ض التكاليف وحت�صني . 3

الو�صع املايل لل�صركة )ملزيد من املعلومات انظر فقرة 4-6 من هذا الق�صم(.
– راأ�ض اخليمة يف الإمارات باعتبارها �صركة ذات م�صتقبل واعد وذلك من خالل . 4 الإنتاج والت�صويق يف �صركة م�صك   الرتكيز على حت�صني فعالية 

ا�صتكمال كافة الإجراءات املطلوبة لإدراجها �صمن قائمة املوردين املعتمدين لأ�صحاب امل�صاريع الكربى. من اأجل ذلك �صتعمل ال�صركة على احل�صول 
اأ�صحاب امل�صاريع وذلك بعد قيامهم بعدة زيارات مل�صنع ال�صركة يف الإمارات للتاأكد من عدة معايري خا�صة باجلودة.  على املوافقات الالزمة من 
متكنت ال�صركة من احل�صول على بع�ض املوافقات وجاري العمل للح�صول على البع�ض الآخر. اإن هذه العملية تعترب عملية م�صتمرة ول ميكن حتديد 

اإطار زمني لتحقيقها.  

 المزايا التنافسية  1   3

تعترب الإدارة اأن العوامل الآتية متثل مواطن قوة مناف�صة تتمتع بها ال�صركة:

 متيز م�سك يف �سناعة �لكابلت �ل�سناعية  �

لقد جنحت م�صك يف اإر�صاء مكانتها املتميزة يف ال�صوق من خالل موقعها كاأبرز ال�صركات يف املنطقة يف اإنتاج الكابالت ال�صناعية. ونظرا لعدم وجود اأي مناف�صة 
تذكر يف ال�صوق املحلي، فاإن اإدارة م�صك تعتقد اأن هذا ما مكن ال�صركة من زيادة ح�صتها يف ال�صوق املحلية بدرجة كبرية لهذا ال�صنف من الكابالت الذي ميثل 
اأكرب خط اإنتاج لدى ال�صركة. وقد اتخذت اإدارة م�صك يف عام 2003م قرارا ا�صرتاتيجيا بتعزيز مركز ال�صركة الرائد يف ال�صوق املحلية للكابالت ال�صناعية ورفعت 
منذ ذلك احلني من طاقتها الإنتاجية لهذه الكابالت. وميكن قيا�ض مكانة م�صك يف هذا ال�صوق من خالل حقيقة اأن مبيعاتها من الكابالت ال�صناعية ازدادت من 

82 مليون ريال يف عام 2003م اإلى 481 مليون ريال يف عام 2012م، وهذا ما ي�صكل معدل منو تراكمي بن�صبة 21،7% �صنويا. 

 �ملوقع  �

تقع املرافق ال�صناعية لل�صركة يف موقع ا�صرتاتيجي ياأتي مكمال لت�صكيلة منتجاتها الوا�صعة، حيث م�صاريع النفط والغاز والبرتوكيماويات التي تاأتي يف مقدمة 
م�صتخدمي الكابالت ال�صناعية. وت�صنع م�صك هذه الكابالت يف الريا�ض وراأ�ض اخليمة، وبالتايل فاإن من�صاآتها ال�صناعية قريبة من امل�صروعات ال�صناعية الكربى 
يف هذه القطاعات �صواء يف اململكة اأو يف منطقة جمل�ض التعاون اخلليجي. وهذا ما يخف�ض من التكاليف الكبرية املرتبطة بنقل تلك الكابالت ويتيح مل�صك نقلها 

ب�شروط مرنة. 
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�صلَّم داخل اململكة حيث امل�صاريع الرئي�صية للنفط والغاز والبرتوكيماويات.  كما ت�صتفيد ال�صركة من البيئة اخلالية من ال�صرائب بالن�صبة للطلبات التي تمُ

 مرونة نظام �لتوزيع  �

تنقل م�شك اإنتاجها من الكابالت على اأ�شا�س �شروط ت�شليم مرنة اإلى مقاوليها وفقا الحتياجات امل�شروع الذي يعملون فيه والربنامج الزمني لتنفيذه. وت�شتفيد 
م�صك يف ذلك من ميزة قرب من�صاآتها الإنتاجية من مواقع امل�صاريع. كما اأن اأ�صحاب امل�صاريع ي�صتفيدون هم اأي�صا من هذه امليزة لأنهم بب�صاطة ل ي�صطرون للدفع 
مقدما نظري توفري كافة احتياجاتهم من الكابالت يف كامل امل�صروع. كذلك الأمر بالن�صبة للمقاولني الذين ي�صتطيعون ا�صتالم الكابالت متى احتاجوها وبالتايل ل 
يحتاجون اإلى توفري م�صاحة كبرية يف امل�صتودعات لتخزين الكابالت الالزمة لكامل امل�صروع طوال فرتة تنفيذه التي قد تكون طويلة جدا، مما يقل�ض من التكاليف 

التي يتكبدونها. كما ت�صتفيد م�صك من ميزة قرب من�صاآتها من مواقع امل�صاريع لأنها تتمكن من تنفيذ طلبات واأوامر توريد خمتلفة ومتعددة يف نف�ض الوقت. 

 �لإد�رة �ملتمر�سة  �

يدير م�صك فريق يتمتع باملهارة واخلربة والدراية العميقة يف كافة قطاعات ال�صركة. وقد مت ا�صتقطاب املوظفني الرئي�صيني يف م�صك ممن يتمتعون بخلفيات مهنية 
متنوعة ويجمعون بني الرباعة واملهارة واخلربة واملعرفة باأو�صاع املنطقة.

فقد جنحت اإدارة ال�صركة بالنهو�ض باآدائها بعد الأزمة املالية العاملية وعادت اإلى حتقيق الأرباح على م�صتوى املجموعة بعد حتقيق اخل�صائر خالل عامي 2010م 
و 2011م وذلك من خالل زيادة اأرباح �صركة م�صك ال�صعودية، وبدء حتقيق الأرباح يف �صركة م�صك راأ�ض اخليمة وانخفا�ض خ�صائر ال�صركات التابعة يف الأردن. 

كما جنحت ال�صركة يف اإعادة هيكلة قرو�صها من ق�صرية اإلى طويلة الأجل وذلك لتح�صني املالءة املالية لل�صركة مما �صيمكنها من حتقيق خططها امل�صتقبلية.

كما قامت الإدارة بدرا�صة العديد من اخليارات لتخفي�ض التكاليف وامل�صاريف والتو�صية بها ملجل�ض الإدارة )مثل اإن�صاء م�صنع حبيبات البال�صتيك، دمج م�صنعي 
ال�صركة بالإمارات وغريها(.

 �ملعرفة باحتياجات �ل�سوق – �لنهج �ل�ست�ساري للمبيعات �

من خالل تفاعل فريق الت�صويق مع القاعدة العري�صة من عمالء ال�صركة، تكت�صب م�صك معرفة وثيقة بالفر�ض اجلديدة يف ال�صوق، وي�صعي فريق الت�صويق بالتن�صيق 
مع فريق عمليات الت�صغيل، اإلى العمل على ال�صتفادة من تلك الفر�ض من اأجل التو�صع يف نطاق منتجات م�صك. وقد اأمكن حتقيق هذه املعرفة املكثفة بف�صل فريق 
املبيعات يف م�صك الذي يتمتع باإمكانات رفيعة امل�صتوى، ويتاألف اأغلبه من مهند�صني موؤهلني تاأهيال عاليا. وهذا ما ي�صكل ميزة تناف�صية هامة من حيث اأنه ميكن 

م�صك من التو�صع يف نطاق منتجاتها بعد اأن قامت مببادرات اإيجابية ن�صطة لقيا�ض احتياجات ال�صوق، مما يجعلها تتقدم على مناف�صيها يف هذا املجال.

 العالقات الطويلة الأمد بالعمالء �

طورت م�صك عالقات قوية وطويلة الأمد مع عدد من املوؤ�ص�صات وال�صركات مثل �صركة الإنارة ال�صعودية و�صركة الزامل للتكييف، والتي منها من داأب على �صراء 
احتياجاته من الكابالت من م�صك على مدى ال�صنوات املا�صية. وتعتقد الإدارة اأنه مع تو�صع عمالئها احلاليني، ف�صوف تزداد احتياجاتهم للح�صول على كميات 

اإ�صافية من منتجات م�صك. 

 �جلد�رة �لئتمانية �لعالية للعملء �

تتمثل غالبية مبيعات ال�صركة يف الكابالت ال�صناعية. ويركز فريق املبيعات يف اململكة ويف املنطقة على بيع هذه الكابالت اإلى امل�صروعات ال�صخمة التي تقام يف 
قطاعات النفط والغاز وال�صناعات البرتوكيماوية ومعاجلة الغاز وم�صروعات الطاقة الكهربائية ومعاجلة املياه، والتي ميلكها يف الغالب عمالء على درجة عالية 
من اجلدارة الئتمانية، مبن فيهم جهات حكومية، وتنفذها �صركات مقاولت عاملية مميزة. ونتيجة لذلك تعترب معظم ح�صابات الذمم املدينة لل�صركة عالية 

اجلودة. 

 تطوير وت�سجيع �ملو�رد �لب�سرية  �

�صعيا اإلى ا�صتمرار مواكبة موظفيها لكافة التطورات احلديثة يف جمال �صناعة الكابالت والرتقاء مبهارتهم واإعداد امل�صتجدين منهم للم�صتقبل، داأبت م�صك على 
تدريب موظفيها منذ عام 2001م واأن�صاأت عام 2003م مركز تدريب يف مقرها. وتقوم بتدريب حوايل 40 �صعوديا �صنويا يف برنامج تدريبي مدته �صنة لكل موظف 
م�صتجد، حيث يتم تدريب املوظف يف العملية الإنتاجية جلميع منتجات ال�صركة. ويتم التدريب يف هذا املركز على يد اأكرث من 10 من املهند�صني وامل�صرفني املوؤهلني 

من خمتلف املجالت واملهن ومدربني حمرتفني من موؤ�ص�صات ا�صت�صارية مرموقة. 

عالوة على ذلك ومن اأجل تعزيز ولء موظفيها وحتفيزهم، تعتمد م�صك برناجما حتفيزيا يت�صمن اأربع م�صتويات من املكافاآت، )ممتاز وجيد جدًا وجيد ويحتاج 
اإلى تطوير( ويختلف معدل املكافاآت بناء على التقييم ال�صنوي للموظفني من قبل مدراء الأق�صام. 

 �لنظام �ل�ستباقي يف �لت�سويق و�مل�ساندة  �

بهدف ا�صتك�صاف وحتديد الفر�ض يف ال�صوق و�صعت م�صك اإجراءات حتكم عملية ملتابعة الفر�ض يف الأ�صواق امل�صتهدفة. ويف �صياق تنفيذ هذه ال�صيا�صة، تتولى 
التخطيط ال�صرتاتيجي وتطوير الأعمال" جمع الكثري من املعلومات من املجالت وقواعد البيانات املتخ�ص�صة حول امل�صروعات احلالية وامل�صتقبلية، وتقوم  "اإدارة 
بالتعاون مع مديري املبيعات بتحديد املجالت التي ميكن اأن تتيح ل�صركة م�صك فر�ض حمتملة. وبعد ذلك ت�صند اإلى مديري ح�صابات العمالء مهمة متابعة تلك 
الفر�ض احلالية وامل�صتقبلية. ومن خالل هذا الأ�صلوب، الذي يتميز باملبادرة والفعل ال�صتباقي اإزاء الفر�ض املحتملة يف ال�صوق حتى، يف بع�ض احلالت، قبل اأن 

يتم تاأهيل املقاولني لتنفيذ م�صروع معني، ا�صتطاعت م�صك اأن حتقق منوا يف مبيعاتها ومن الأمثلة على ذلك م�صروع جامعة الأمرية نورة وحمطة تكرير اجلبيل.
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 ��سم جتاري قوي �

لقد اأ�صبح ال�صم التجاري مل�صك يف نظر مقاويل الت�صميم والتوريد والإن�صاء )EPC( مرادفا للجودة واخلربة املتخ�ص�صة واأحدث التقنيات، فمنتجاتها معتمدة 
من قبل ال�صركات العاملية الكربى العاملة يف هذا املجال التي ت�صتخدم منتجات م�صك. وال�صركة حا�صله على �صهادة اجلودة )اليزو 9001: 2000( منذ �صنة 
1995م. وقد اأدت �صنوات الت�صويق واخلدمة الرفيعة امل�صتوى وبناء ال�صورة الذهنية عن م�صك اإلى تاأ�صي�ض اأر�صية �صلبة تنطلق منها م�صك نحو مزيد من النمو 

يف اأعمالها. 

 �ل�سيا�سة �لعامة مل�سك  �

تعتقد الإدارة اأن ال�صيا�صة العامة لل�صركة والقيم التي تتبناها من �صاأنها اأن تدعم عالقاتها مع من�صوبيها وعمالئها وموزعيها. ولي�ض اأدل على ذلك من حقيقة اأن 
جميع موزعيها يعملون معها منذ توقيع العقود معهم. كما اأن هذه الثقافة تدعم الولء لل�صركة وتعزز الكفاءة الإنتاجية للعاملني فيها. مبعنى اآخر، ت�صعى ال�صركة 
دائمًا خللق عالقة بينها وبني من�صوبيها وعمالئها وموزعيها مبا يتجاوز عالقة العمل وامل�صلحة اخلا�صة، وذلك عن طريق خلق عالقة طويلة الأمد ي�صعر فيها 

اجلميع مبدى عمق العالقة، حيث اأنها ل تقوم على م�صلحة اآنية موؤقتة.

 �سبكة قوية من �لوكلء و�ملوزعني  �

اإن عالقات ال�صركة ب�صبكة وكالئها وممثلي املبيعات والباعة، والتي مت بناوؤها على مدى �صنوات عديدة من التعاون امل�صتمر وموا�صلة الأعمال، متكن م�صك من 
اأجل تطوير مبيعاتها خارج  املحلية. ومن  ال�صوق  و وكالئها يف  وبراعة موزعيها  ت�صتفيد من خربة  بينما  الت�صنيع،  الرئي�صية، وهي  الرتكيز لحقا على مهمتها 
املنطقة، تعاقدت ال�صركة مع ثالثة ممثلي مبيعات يف اليابان وكوريا والوليات املتحدة الأمريكية على اأ�صا�ض العمولة وذلك بهدف بناء عالقات مع مقاولني كبار 
وعمالء حمتملني اآخرين. ول تقوم ال�صركة ببيع منتجاتها يف اأي من اليابان اأو كوريا اأو الوليات املتحدة، اإمنا هي تتعاقد مع �صركات EPC والتي يكون مقرها 
الرئي�صي يف تلك البلدان، لكنها تقوم مب�صاريع داخل منطقة اخلليج حيث تقوم ال�صركة بتوريد منتجاتها اإلى موقع امل�صروع التابع ل�صركات EPC. وهذا ما من 
�صاأنه اأن ي�صمح مل�صك بزيادة قاعدة عمالئها والدخول يف اأ�صواق دولية واملناف�صة على م�صتوى عاملي وتلبية متطلبات عمالئها يف تلك الدول، علما باأن عالقة م�صك 
مع موزعيها كانت دوما عالقة را�صخة ذات طبيعة طويلة الأمد، مما يتيح ا�صتمرار العالقات مع العمالء واإر�صاء اأ�صا�ض قوي للمعرفة املتعلقة باملنتجات. كما 
تقوم ال�صركة بت�صويق منتجاتها يف داخل منطقة اخلليج من خالل وكالء ومكاتب مبيعات خا�صة بال�صركة )انظر الفقرات اخلا�صة باتفاقيات الوكالة والتمثيل يف 

الق�صم 12 املعلومات القانونية(. 
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 أقسام التشغيل والمساندة. 3

 الهيكل التنظيمي 1   3

قامت م�صك بتطوير هيكل تنظيمي ي�صتمل على ثالثة اأق�صام ت�صغيل و�صتة اأق�صام م�صاندة، وتتولى اأق�صام الت�صغيل امل�صئولية املبا�صرة عن عدد من مراحل الإنتاج 
والتوزيع وتتكون مما يلي:

 �صل�صلة الإمدادات �
 الت�صنيع �
 الق�صم الفني �

وتتلقى هذه الأق�صام امل�صاندة على م�صتوى ال�صركة من خالل الإدارات امل�صاندة التالية:

 املبيعات والت�صويق  �
 املالية  �
 املوارد الب�صرية �
 تقنية املعلومات �
 التخطيط ال�صرتاتيجي �
 �صمان اجلودة والتطوير امل�صتمر �

وتركز اأق�صام امل�صاندة على تقدمي امل�صاندة الوقائية وال�صتباقية لوحدات الت�صغيل و�صمان مواءمة اأهداف العمليات مع الأهداف الكلية لل�صركة.

اإلى برامج  اإ�صافة  ال�صنوية  التقديرية  يتوجب عليها حتقيقها وتقدم ميزانيتها  التي  الأهداف  اإدارة  التنفيذي. وتدرك كل  للرئي�ض  يتبع  اإدارة مدير  ويراأ�ض كل 
الإنفاقات الراأ�صمالية اخلا�صة بها للموافقة عليها من قبل الرئي�ض التنفيذي ثم جمل�ض الإدارة وفقا للميزانية التقديرية الرئي�صية، والتي يتم على �صوئها تقييم 

اأدائها الفعلي ب�صورة دورية. 

الهيكل التنظيمي للشركة

 ôjóe
á«é«JGÎ°SE’G

∫ÉªYC’Gh

äÉbÓ©dG ôjóe
á«°ù°SDƒª`dG

äÉeóN ôjóe
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

äÉeóN ôjóe
ájô°ûÑdG OQGƒŸG

ºYO ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

(è«∏ÿG)

ºYO ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

(ájOƒ©°ùdG)

™jQÉ°ûe ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

ôjóe
ÖjQóàdG

ôjóe
∞«XƒàdG

á∏°ù∏°S ôjóe
ójQƒàdG

ôjóŸG
»æØdG

ôjóe
™«æ°üàdG

 äÉéàæe ôjóe
Iõ¡LC’G

ä’É°üJE’Gh

 äÉéàæe ôjóe
ábÉ£dG

»ª«∏bE’G ôjóŸG
äÉ©«Ñª∏d

(ájOƒ©°ùdG)

»ª«∏bE’G ôjóŸG
äÉ©«Ñª∏d
(è«∏ÿG)

äÉHÉ°ù◊G ôjóŸG
á«°ù«FôdG

 ôjóe
IOƒ÷G áÑbGôe

OQGƒŸG ôjóe
ájô°ûÑdG

≈∏YCG ¢ù«FQ ÖFÉf
ôjƒ£Jh §«£îà∏d

∫ÉªYC’G

IQGOE’G ¢ù∏›

ájò«ØæàdG áæé∏dG

äÉë«°TÎdG áæ÷
äBÉaÉµŸGh

≥«bóàdG ôjóe
»∏NGódG

á©LGôŸG áæ÷

…ò«ØæàdG ôjóª`dG

 ™jQÉ°ûe ôjóe
äÉeƒ∏©ŸG á«æ≤J

-¢ù«FôdG ÖFÉf
á«dÉŸG ¿hDƒ°ûdG

-¢ù«FôdG ÖFÉf
äÉ«∏ª©dG

-¢ù«FôdG ÖFÉf
≥jƒ°ùàdGh äÉ©«ÑŸG

á«fGõ«ŸG ôjóe
äGôjó≤àdGh

áæjõÿG ôjóe
ôWÉîŸG IQGOEGh

ºµëàdG ôjóe
(è«∏ÿG) ‹ÉŸG

ºµëàdG ôjóe
(ájOƒ©°ùdG) ‹ÉŸG

امل�صدر: ال�صركة 
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 العمليات 2   3

 مراحل العمليات  2   2   2

�جلدول  5-1: مر�حل عمليات �ل�سركة

AÉ£©dG á∏Môe

π«µ°ûJ
∑Ó°SC’G

™«£≤àdG
∫õY

∑Ó°SC’G
¿GôbE’G™«ªéàdG

Ú£ÑàdG
≈dhC’G

Ú£ÑàdG
á«fÉãdG

áfÉàª`dG

äÉjÎ°ûª`dG™«æ°üàdGQÉÑàNE’G∞«∏¨àdG»FÉ¡ædG èàæŸG

امل�صدر: ال�صركة 

العطاء )تقديم عرض سعر(:

يقوم العمالء بطلب عر�ض �صعر مل�صاريعهم املخططة، حيث تقوم ال�صركة يف هذه املرحلة بتقدمي عر�ض �صعر مع عدد من املناف�صني بهدف الفوز يف عقد توريد 
الكابالت مبوا�صفاتها وكمياتها املطلوبة.

المشتريات:

بعد فوز ال�صركة بطلب التوريد يقوم العميل بطلب �صعر نهائي لتوريد املنتجات )بناًء على اأ�صعار املعادن يف ذلك اليوم(.

التصنيع:

تتاألف من ثمان مراحل، تبداأ مبرحلة اإدخال املواد الأولية، على الأغلب تكون مادة النحا�ض، وتنتهي باأ�صالك جاهزة لالإختبارات اجلودة. ومتثل املراحل التالية 
مراحل الت�صنيع ب�صكل عام:

 ت�سكيل �لأ�سلك: يتم مد الأ�صالك النحا�صية يف نطاقات رقيقة �

 �لتقطيع: ت�صكيل املو�صل النحا�صي عن طريق جمع النحا�ض املمدد مع بع�صه �

� PVC( عزل �لأ�سلك: يتم عزل املو�صل النحا�صي مبادة عازلة )عادة 

 �لإقر�ن: يتم فيها اإقران الأ�صالك املعزولة ب�صكل زوجي �

 �لتجميع: تكرار الإقران والتي ينتج عنها �صلك جممع �

 �لتبطني �لأول: تبطني وعزل ال�صلك من الداخل مبادة الر�صا�ض وبذلك يتم تقوية ال�صلك وحمايته من الرطوبة �

 �لتبطني �لثاين: عزل وطالء ال�صلك مبادة ARM لتوفري قوة ميكانيكية  �

�     PVC ملتانة: وتعترب املرحلة النهائية للعزل، ويتم فيها طالء وعزل ال�صلك مبادة� 

اإلختبار:

يتم يف هذه املرحلة اإختبار املنتج والتاأكد من مطابقة املوا�صفات واملعايري، مع العلم اأن الإختبارات تتم يف مراحل الت�صنيع املختلفة ل�صمان جودة املنتج.

التغليف:

يتم يف هذه املرحلة تغليف املنتجات لتكون جاهزة لإر�صالها للعمالء.

المنتج النهائي:

عادة يتم ت�صنيع طلبيات كبرية و�صحنها اإلى العمالء على مدى فرتة من �صهرين اإلى ثالثة اأ�صهر على دفعات. يتم رفع الفواتري عند ت�صليم كل دفعة.

فيما يلي خمتلف الأق�صام التي يتم ت�صنيع املنتجات من خاللها.
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 التوريد 2   2   2

قامت ال�صركة خالل عام 2011م باإن�صاء هذا الق�صم لي�صمل تخطيط واإدارة جميع الأن�صطة املتعلقة بامل�صرتيات، والتخزين، وجميع اأن�صطة اإدارة النقل والتوزيع 
ويت�صمن الإدارات التالية:

 امل�شرتيات 5   5   5   5

اأف�صل الإجراءات الدارجة يف ال�صوق لتاأمني وتوريد املواد اخلام كعدم العتماد على مورد واحد للمواد املهمة. وقد اتخذت م�صك منذ عام  يعتمد هذا الق�صم 
2005م لنف�صها و�صعا ا�صرتاتيجيا يكفل لها عدم العتماد على مورد واحد للمواد املهمة مثل البويل اإثيلني والأ�صالك الفولذية املجلفنة وق�صبان النحا�ض، الأمر 

الذي وفر لها درجة عالية من املرونة والقوة التفاو�صية يف التعامل مع مورديها. 

ونظرا لطبيعة املنتجات التخ�ص�صية التي تنتجها م�صك وبغر�ض التقيد باملعايري املحلية والعاملية، فقد قامت ال�صركة بتطوير نظام فعال لختيار واعتماد املوردين 
يت�صمن اختبار املواد وتقييم املوا�صفات والت�صليم، وكلها عوامل ت�صاعد يف �صمان تاأمني املواد املطلوبة باأف�صل الأ�صعار املتوفرة يف الأ�صواق ويف الوقت املحدد. 

تركز اإدارة امل�شرتيات يف م�شك على التوفري اال�شرتاتيجي للمواد والذي ي�شمل التعريف املحدد للمواد املطلوبة واالتفاقيات على ال�شروط التجارية مع املوردين 
الذين يتم اختيارهم واملوافقة عليهم. وهي ا�صرتاتيجية تتيح لل�صركة ال�صتفادة من التخفي�صات ال�صخمة يف التكاليف وتقلي�ض زمن الت�صليم، اإ�صافة اإلى �صمان 

جودة املواد امل�صرتاة. 

لق�صبان  الحتاد  �صركة  الفجرية،  ذهب  )�صركة  مثل  الدوليني  املوردين  على  الإدارة  اعتمدت  فقد  الكابالت،  لت�صنيع  الأ�صا�صية  املادة  ميثل  النحا�ض  اأن  ومبا 
النحا�ض( لتقليل اعتمادها على املورد املحلي. وبالن�صبة للمواد الأخرى مثل مركبات البال�صتيك واملعادن والأ�صالك الفولذية والرباميل والأ�صرطة املختلفة فيتم 

طلبها عند احلاجة. وال تتم تر�شية الطلبات اإال بعد التقيد ب�شروط اجلودة والت�شليم. 

 اإدارة املواد 5   5   5   5

يعمل هذا الق�صم على التخطيط والتنظيم والتحكم يف تدفق املواد من م�صدر �صرائها اإلى اأق�صام الإنتاج وحتى و�صول الب�صاعة اجلاهزة اإلى العمالء. اإن من 
اأهداف هذه الإدارة القت�صاد يف امل�صرتيات، املحافظة على امل�صتوى الأمثل للمخزون ل�صمان توفر املواد اخلام عند احلاجة وتخفي�ض ال�صتثمار يف املخزون، 

مراقبة تدفق املواد من واإلى امل�صنع.

التصنيع 2   2   2

ل�صمان تلبية متطلبات العمالء الدقيقة ومطابقة املعايري الدولية، تقتني م�صك حاليا جمموعة كبرية من اأحدث املكائن متعددة الأغرا�ض. وقد حققت ال�صركة 
معدلت جيدة يف ا�صتغالل طاقتها الإنتاجية تراوحت ما بني 72% و58% خالل الفرتة من عام 2009م اإلى 2012م، علما باأن مرافق الإنتاج ت�صتطيع اأن تعمل على 

مدى الأربع والع�صرين �صاعة بثالث نوبات عمل يف اليوم، ولي�ض لذلك اأثر �صلبي على عمليات الت�صنيع. 

يتم اإنتاج الكابالت اأول ب�صحب الق�صبان النحا�صية على �صكل اأ�صالك. )ولتمكني الأ�صالك من حمل الإ�صارات، تو�صع معا ب�صكل زوجي ومن ثم يتم عزلها(. وحيث 
اأن غالبية كابالت م�صك ت�صتخدم يف �صناعات النفط والغاز والبرتوكيماويات وال�صمنت واحلديد، فاإنها 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�صجيج الكهربائي الذي ينبعث من املحركات واملولدات 
والنار ومن التلف الذي ميكن اأن حتدثه املعدات الثقيلة. واأيا كانت احلماية الالزمة، فاإنها ت�صاف طبقا ملتطلبات امل�صروع. كما يتم جتهيز جميع املكائن العاملة 

يف امل�صنع بنظام مراقبة اإلكرتوين متطور ي�صمن اإنتاج الكابالت طبقا ملعايري اجلودة الدقيقة املعتمدة لدى م�صك.

ملتطلبات  وفقا  مبا�صرة  اأخرى  اإلى  موا�صفات  من  اأو  لآخر  منتج  من  الإنتاج  تبديل  ميكن  حيث  العمل  يف  العالية  باملرونة  الإنتاج  يف  امل�صتخدمة  املكائن  ومتتاز 
العمالء واحتياجاتهم. وفور اإنتاج املنتجات يتم اختبارها والتاأكد من مطابقتها للموا�صفات واملعايري، مع العلم اأن الإختبارات تتم يف مراحل الت�صنيع املختلفة 
ل�صمان جودة املنتج. بعد ذلك يتم �صحنها اإلى امل�صتودعات، والتي ت�صتخدم اأي�صا لتخزين املواد اخلام وقطع الغيار. ويوجد لدى م�صك يف الوقت احلا�صر ثالثة 

م�صتودعات.

 القسم الفني 2   2   2

يقوم هذا الق�صم بدرا�صة طلبات التوريد من العمالء الواردة اإلى ق�صم املبيعات وتقدير تكلفة املواد اخلام والعمالة وامل�صاريف الأخرى الالزمة ل�صناعتها ومن ثم 
ت�صعريها. ويختلف هذا الق�صم متاما عن ق�صم امل�صرتيات الذي ينح�صر دوره يف �صراء املواد اخلام وغريها من م�صتلزمات ال�صركة مبا يفي باملوا�صفات املطلوبة 

وباأقل الأ�صعار.
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 األقسام المساندة  2   3

من اأجل حتقيق اأهداف ال�صركة، فاإن الأق�صام الت�صغيلية تتلقى امل�صاعدة وامل�صاندة من اأق�صام امل�صاندة التالية:  

المبيعات والتسويق 2   2   2

تعمل اإدارة الت�صويق يف م�صك على حتفيز الطلب على منتجات ال�صركة. وتتمركز الفرق امل�صئولة عن املبيعات املحلية يف الريا�ض وجدة والدمام، بينما يتواجد 
موظفو الفريق املخت�ض باملبيعات اخلارجية يف دبي وهم م�صئولون عن الت�صويق والدعاية والإعالن والعالقات العامة. 

و�صعيا اإلى حتقيق اأهداف ال�صركة يف النمو والتطور ومن اأجل زيادة املبيعات، فقد قامت م�صك باإعادة هيكلة اإدارة املبيعات والت�صويق ب�صورة �صاملة حيث مت 
تق�صيمها اإلى ثالثة فرق، هي:

فريق امل�صاريع باململكة العربية ال�صعودية.. 1
فريق امل�صاريع الدولية، ويتواجد بكامله يف دبي.. 2
فريق مبيعات الأ�صناف العادية. . 3

ومل�صاعدة العمالء وخدمتهم ب�صكل اأف�صل، فاإن لكل ق�صم طاقم خا�ض به من موظفي خدمة العمالء يعمل بالتن�صيق مع الق�صم املركزي خلدمة العمالء باملكتب 
الرئي�صي. وتتلقى جميع هذه الأق�صام امل�صاعدة من فرق املبيعات املكونة من مهند�صني اأكفاء. 

وت�صكل  � والطاقة.  املياه  الغاز وقطاعات معاجلة  والبرتوكيماويات وامل�صايف ومعاجلة  والغاز  النفط  اإنتاج  والثاين م�صاريع  الأول  الفريقان   ي�صتهدف 
الكابالت ال�صناعية غالبية املنتجات املطلوبة لهذه امل�صاريع. 

 يتولى الفريق الثالث عمليات الت�صويق لكافة الأ�صناف العادية مثل اأ�صالك وكابالت الهواتف والكابالت املحورية واأجهزة الإنذار باحلريق وكابالت  �
الطاقة. 

وتعتمد اإدارة املبيعات والت�صويق ال�صرتاتيجيات الت�صويقية التالية:

 �صمان مواكبة ال�صوق: يحر�ض ق�صم املبيعات والت�صويق على الت�صال مع ق�صم الإنتاج من وقت لآخر لإطالعه على الفر�ض الت�صويقية لكي تتمكن  �
الإدارة من التو�صع يف اإنتاج املنتجات التي توفرها م�صك. 

 �صمان توافر املنتجات: يعمل الق�صم ب�صورة وثيقة مع املوزعني ل�صمان توفر املنتجات للعمالء يف املواعيد املنا�صبة.  �

 العمل على الرتويج للعالمة التجارية اخلا�صة بال�صركة: تقوم م�صك من وقت لآخر برتويج منتجاتها واجنازاتها من خالل املجالت العامة واملتخ�ص�صة  �
يف جمال �صناعة الكابالت.

المالية    2   2   2

تخ�صع الإدارة املالية مبا�صرة اإلى نائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية وتطلع بامل�صئوليات واملهام التالية:

 ال�صئون املالية: املوارد التمويلية واإدارة النقدية والت�صالت املتعلقة بالزكاة وال�صريبة.  �

 احل�صابات: اإعداد الك�صوفات املالية غري املوحدة واملوحدة وتقدمي املعلومات عن املعايري املحا�صبية املعتمدة من قبل م�صك ومراقبة مدى اللتزام بها  �
وتطبيق الإجراءات املحا�صبية واملالية. 

 الإيرادات: اإعداد الإيرادات وعمليات الفوترة داخل ال�صركة.  �

 املراقبة الإدارية: اإعداد امليزانيات التقديرية والتقارير والأرقام والبيانات الإدارية التقديرية ال�صهرية/ الربع �صنوية. �

 ترتيب الت�صهيالت البنكية والتمويل املطلوب.  �

الموارد البشرية  2   2   2

والعامة  والعالقات احلكومية  املكتبية  املباين  الأداء و�صيانة  وتقييم  والبدلت  والتعوي�صات  والتدريب  كالتوظيف  بتقدمي خدمات  الب�صرية  املوارد  اإدارة  ت�صطلع 
والرعاية ال�صحية ملن�صوبي ال�صركة وعالقات املوظفني والرواتب.

وت�صاهم اإدارة املوارد الب�صرية م�صاهمة رئي�صة يف توفري القوى العاملة واملوؤهلة من الداخل واخلارج مع الرتكيز على اإ�صتقطاب العنا�صر الوطنية وتاأهيلها مبا 
يخدم م�صلحة ال�صركة وتاأمني ماحتتاجه ال�صركة وم�صانعها من اإداريني وفنيني، وقد خطت ال�صركة خطوات وا�صعه بقيامها ب�صعودة الكثري من الوظائف الفنية 
والدارية حيث و�صلت ن�صبة ال�صعودة الى اأكرث من 29 %مما اأهل ال�صركة اإلى الو�صول للنطاق الأخ�صر يف برنامج " نطاقات " وتوفر ال�صركة برامج ودورات تدريبية 

لتاأهيل وتدريب املوظفني ال�شعوديني امل�شتجدين لتهياأتهم لالنخراط يف العمل من خالل هذه الدورات وكذلك برامج التدريب على راأ�س العمل.
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تقنية المعلومات 2   2   2

يتولى هذا الق�صم م�صوؤولية توفري خدمات تكنولوجيا املعلومات اإلى ال�صركة مبا يف ذلك توفري بنية حتتية عالية ال�صرعة )وموثوق بها( لل�صبكات التي تربط اأجهزة 
ومكاتب ال�صركة بع�صها ببع�ض ومبا يفي باملتطلبات احلالية وامل�صتقبلية لل�صركة، بالإ�صافة اإلى دعم وتطوير التطبيقات امل�صتخدمة يف ال�صركة وتاأمني خمازن 

البيانات.

ولتطوير كاًل من تفا�صيل املعلومات املتاحة وات�صاقها عرب املجموعة، اتخذت اإدارة املجموعة اخلطوات التالية:

م�صك – ال�صعودية: يف اأواخر عام 2012م مت عمل مراجعة داخلية لنظم املعلومات الإدارية. اأثناء هذه العملية، �صعت اإدارة تقنية املعلومات للح�صول على ردود 
فعل مف�صلة من جميع املوظفني امل�صتخدمني لفهم احتياجاتهم من املعلومات وامل�صاكل التي تواجههم مع النظام احلايل. وعند اكتمال عملية جمع الإفادات، 
�صيتم اإر�صالها اإلى م�صت�صار خارجي )اوراكل( وامل�صوؤول عن تقدمي احللول املنا�صبة. ويتوقع اأن يتم الإنتهاء من هذه العملية يف نهاية الربع الثاين من عام 2013م 

وي�صرف على هذه العملية جمل�ض اإدارة ال�صركة.

ويو�صح اجلدول اأدناه تفا�صيل عملية تنفيذ نظام املعلومات مل�صك – ال�صعودية.

�حلالةمهمة�لتاريخ �مل�ستهدف

اجنزتجمع متطلبات امل�صتخدم2013/1/15م

اجنزتاحل�صول على وظائف العمليات2013/2/15م

اإجراء حتليل للتكاليف والفوائد من حيث الوقت والتكلفة لتعديل النظام 2013/4/8م
لتلبية املتطلبات؛ احل�صول على موافقة املجل�ض على تطبيق هذه املتطلبات 

يف م�صك-ال�صعودية

جاري تنفيذه

جاري تنفيذهتنفيذ نظام ERP 2013/7/1م

امل�صدر: م�صك 

ويو�صح اجلدول اأدناه تفا�صيل تكلفة عملية تنفيذ نظام املعلومات مل�صك – ال�صعودية:.

�لتكلفة )ريال �سعودي(بند

  )Bar Code Implementation Project( 262.500تطبيق برنامج

رخ�صة اأوراكل للباركود

)Oracle License For Bar Code(

37.500

 )Cable Builder( 450.000تطبيق برنامج

).Advance Supply Chain & Production Scheduling Imp( 225.000تطبيق برنامج

 )Drum Handling Customization( 187.500تطبيق برنامج

 )Oracle Self Service & Appraisal( 131.250تطبيق برنامج

 )Oracle Business Financial Intelligence Implementation & KPI(112.500تطبيق برنامج

1.406.250املجموع 

امل�صدر: ال�صركة 

وتلبية جميع  للمجموعة  التابعة  ال�صركات  العملية ذاتها يف  بتكرار  امل�صت�صار  �صيقوم  – ال�صعودية،  الداخلية مل�صك  املراجعة  النتهاء من  التابعة: عند  ال�صركات 
متطلبات ال�صركات. 

وقد خططت ال�صركة لعقد دورات تدريبية للموظفني ذوو ال�صلة يف جميع اأنحاء املجموعة لتح�صني قدرتها على حتقيق اأق�صى قدر من ال�صتفادة من نظام اأوراكل 
واإنتاج معلومات مف�صلة متنا�صقة.
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التخطيط االستراتيجي وتطوير االعمال 2   2   2

ي�صطلع هذا الق�صم مب�صوؤولية �صمان النمو والتو�صع امل�صتمر لل�صركة بتحديد فر�ض الأعمال وامل�صروعات اجلديدة وتقدميها لالإدارة العليا للنظر فيها واملوافقة 
اأي�صًا بالت�صاور مع  عليها، مناق�صة واإكمال خمتلف اتفاقيات امل�صاريع امل�صرتكة والرتخي�ض بالتقنيات والت�صويق واخلدمات الأخرى ذات العالقة، يقوم الق�صم 

الرئي�ض التنفيذي والأفراد التنفيذين الآخرين لت�صهيل تنفيذ فر�ض الأعمال وامل�صروعات اجلديدة.

مراقبة الجودة 2   2   2

ال�صركة على مدى  التي حققتها  العديدة  واملنجزات  �صنة 1995م.  منذ  )اليزو 9001: 2000(  �صهادة اجلودة  مل�صك بح�صولها على  القوي  اللتزام  تعزز  لقد 
ال�صنوات املا�صية. وهذا ما يوؤكد كذلك اأن اخلرباء والعمالء، على حد �صواء، يدركون اجلهود التي تبذلها ال�صركة من اأجل حت�صني نوعية منتجاتها.

يوجد لدى �صركة م�صك خمترب جمهز بكافة املعدات لإجراء الختبارات الروتينية والع�صوائية املتعددة وفقا للمعايري واملوا�صفات العاملية. ويتاألف نظام مراقبة 
اجلودة من ثالث مراحل كما هو مبني اأدناه:

فح�ص املواد اخلام  5   5   5   5

هناك موا�صفات دقيقة ومف�صلة ومعايري حمددة جلميع املواد اخلام امل�صتخدمة كمواد خام لت�صنيع الكابالت. ويوجد هناك ك�صف مبوا�صفات التحكم للمواد 
يتوفر جلميع العاملني املخت�صني يف ال�صركة. وعند ا�صتالم املواد من املوردين، تقوم اإدارة اجلودة بفح�ض املواد للتاأكد من مطابقتها للموا�صفات املحددة. ول يتم 

ف�صح املواد اإلى موقع الإنتاج اإل بعد املوافقة عليها من قبل مدير اجلودة.

عمليات مراقبة اجلودة  5   5   5   5

بالإ�صافة اإلى اأنظمة التحكم العادية مثل مراقبة الأقطار واأجهزة اختبار ال�صمعات وال�صعة والالمركزية لعمليات �صبط التحمل، يتم حتليل الإمكانيات العملية 
جلميع املكائن الرئي�صية با�صتخدام اإجراءات مراقبة اجلودة الإح�صائية يف كل مرحلة من مراحل العمليات. 

العديد من  هنالك  كذلك  الفني.  الق�صم  ال�صادرة من  الت�صميم  تقارن مبوا�صفات  ثم  بالر�صومات اخلا�صة مبراقبة اجلودة  الحتفاظ  يتم  ذلك،  اإلى  اإ�صافة 
الختبارات التي تتم على براميل املعاجلة قبل املرحلة النهائية للمنتج. 

وقد اأو�صحت الإدارة اأنه يتم اإعداد خطة جودة لكل م�صروع ل�صتخدامها كمرجعية للفحو�صات والختبارات التي جتري للعمليات. 

اختبار الكابالت اجلاهزة  5   5   5   5

تخ�صع جميع طلبات الكابالت لعدة اختبارات للتاأكد من التقيد باملوا�صفات العاملية وطلبات العمالء املحددة. ويتم اإعداد وت�صليم �صهادات الختبار للعمالء قبل 
الت�صليم النهائي للمنتجات. كما تقوم م�صك برتتيب عمليات املعاينة من قبل العمالء واجلهات اخلارجية متى مالزم ذلك. 

إدارة المخاطر  2   2   2

املنا�صبة  العواقب وو�صع اخلطط  وتقدير  املخاطر  اإحتمالية حدوث  وتقييم  يتم حتديد  الت�صغيلية ب�صورة م�صتمرة، حيث  ال�صركة  اأعمال  املخاطر يف  اإدارة  تتم 
لتجنب املخاطر املحتملة اأو اإحتوائها حال حدوثها ويتم ت�صنيف املخاطر ب�صورة عامة اإلى خماطر ت�صغيلية وخماطر مالية، وحتر�ض اإدارة ال�صركة على معاجلة 
املخاطر ح�صب الأن�صطة الت�صغيلية واملالية مع حتديد م�صئوليات اإدارة املخاطر داخل كل وحدة من وحدات العمل، وتنتهج ال�صركة �صيا�صات واإجراءات خا�صة 

باإدارة املخاطر ت�صمل املراجعة امل�صتمرة لن�صطتها للمراقبة وال�صبط مل�صتوى مقبول على جميع فئات املخاطر، اإن املخاطر والتحديات تتمثل ب�صكل رئي�صي يف :

 التذبذبات املفاجئة يف اأ�صعار املواد اخلام. �

 التقلبات يف معدلت فائدة القرو�ض. �

 زيادة العر�ض مقابل الطلب يف �صوق الكابالت مما يوؤدي اإلى زيادة املناف�صة بني م�صنعي الكابالت . �

 اإنخفا�ض هوام�ض الربحية . �
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 معلومات اإلدارة. 4

 مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية 1   4

تدار م�صك من قبل جمل�ض اإدارة )"جمل�ض الإدارة"( ي�صم ت�صعة اأع�صاء �صتة غري تنفيذيني م�صتقلني. وقد �صكل جمل�ض الإدارة ثالث جلان فرعية هي اللجنة 
الإر�صاد  وتقدمي  م�صك  اأن�صطة  مراجعة  الإدارة يف  دور جمل�ض  من  تو�صع  اأن  �صاأنها  من  اللجان  وهذه  واملكافاآت.  الرت�صيحات  املراجعة وجلنة  التنفيذية وجلنة 

والتوجيه اإلى الإدارة. وجتتمع هذه اللجان ب�صفة دورية وترفع تقاريرها اإلى جمل�ض الإدارة.

�جلدول  6-1: جمل�ش �إد�رة م�سك

�سفة تاريخ �لتعيني�لعمر�جلن�سية�ملن�سب�ل�سمم
�لع�سوية

�لتمثيلعدد �لأ�سهم

عبدالعزيز بن 1
حممد النملة

رئي�ض جمل�ض الإدارة 
ورئي�ض اللجنة 

التنفيذية

غري تنفيذي/2007/7/26م60�صعودي
غري م�صتقل

�صركة جمموعة عبدالعزيز 1.000
حممد النملة القاب�صة

عبدالروؤوف 2
بن وليد 
البيطار

ع�صو جمل�ض اإدارة 
وع�صو اللجنة 

التنفيذية وجلنة 
الرت�صيحات واملكافاآت

غري تنفيذي/2008/1/15م54�صعودي
غري م�صتقل

�صركة ملا القاب�صة ـــ ملا 1.250
ا�صماعيل فوزي ابو خ�صرا

�صليمان بن 3
حممد النملة

ع�صو جمل�ض اإدارة 
وع�صو جلنة املراجعة 

وجلنة الرت�صيحات 
واملكافاآت

غري تنفيذي/2007/7/26م51�صعودي
غري م�صتقل

570.000-

طارق بن 4

جواد ال�صقا*
ع�صو جمل�ض اإدارة 

وع�صو جلنة املراجعة
غري تنفيذي/2008/01/15م46�صعودي

غري م�صتقل
1.250-

عبداهلل بن 5
عبدالرحمن 

العبيكان

ع�صو جمل�ض اإدارة 
وع�صو اللجنة 

التنفيذية

غري تنفيذي/2010/07/03م49�صعودي
غري م�صتقل

10.000-

�صليمان بن 6
عبداهلل 

احلمدان*

ع�صو جمل�ض 
اإدارة ورئي�ض جلنة 

الرت�صيحات واملكافاآت

م�صتقل/غري 2008/1/15م58�صعودي
تنفيذي

1.277-

يحيى بن 7
اإبراهيم 
القنيبط

ع�صو جمل�ض اإدارة 
ورئي�ض جلنة املراجعة

م�صتقل/غري 2008/01/15م62�صعودي
تنفيذي

1.253-

زيد بن 8
عبدالرحمن 

القويز

ع�صو جمل�ض اإدارة 
وع�صو جلنة املراجعة 

وجلنة الرت�صيحات 
واملكافاآت

م�صتقل/غري 2010/07/03م49�صعودي
تنفيذي

1.000-

�صعد بن �صالح 9
الزوي

ع�صو جمل�ض 
اإدارة وع�صو جلنة 

الرت�صيحات واملكافاآت

م�صتقل/غري 2011/08/15م53�صعودي
تنفيذي

1.100-

* لقد مت املوافقة على انتخاب ع�صوين بديلني لطارق ال�صقا و�صليمان احلمدان والع�صوين املنتخبني هم حممد عوي�ض اجلعيد وحممد عبدالعزيز النملة وقد مت النتخاب يف تاريخ 2013/6/3م، وتبداأ من تاريخ 
2013/7/2م.

امل�صدر: ال�صركة
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نبذة عن مجلس اإلدارة 

عبد �لعزيز حممد �لنملة )�لعمر: 60 �سنة( �لإ�سم:

رئي�ض جمل�ض الإدارة ورئي�ض اللجنة التنفيذية منذ عام 2007ماملن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض يف الهند�صة املدنية من جامعة دنفر بالوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1975م. املوؤهالت العلمية:

ماج�صتري يف اإدارة الأعمال من نف�ض اجلامعة يف عام 1976م.

�صغل عبد العزيز حممد النملة يف ال�صابق عدة منا�صب اإدارية يف ال�صلك الع�صكري خالل الفرتة من 1976م ولغاية تقاعده يف عام 1997م اخلربات العملية:
برتبة عميد مهند�ض يف القوات امل�صلحة. كما �صغل من�صب رئي�ض جمل�ض اإدارة ال�صركة الأردنية ل�صناعة ال�صوف ال�صخري وهي �صركة 

م�صاهمة عامة تعمل يف القطاع ال�صناعي منذ عام 2006م حتى عام 2010م. كما �صغل من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة يف �صركة العبيكان 
للزجاج وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي منذ عام 2010م حتى عام 2012م.

ي�صغل عبد العزيز النملة حاليًا من�صب رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة عبد العزيز حممد النملة القاب�صة وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف املنا�صب احلالية:
التجارة وال�صناعة، منذ عام 2011م. كما ي�صغل من�صب نائب رئي�ض جمل�ض الإدارة لل�صركة ال�صعودية لل�صناعات املتطورة وهي م�صاهمة 

عامة تعمل يف نقل التكنولوجيا ال�صناعية املتقدمة، منذ عام 2011. كما ي�صغل من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة توزيع الغاز الطبيعي 
وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي، منذ عام 2009م. كما ي�صغل من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة �صركة جمموعة العزل 

اخلليجية وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي، منذ عام 2012م.

عبد�لروؤوف وليد �لبيطار )�لعمر : 54 �سنة(�لإ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة وع�صو اللجنة التنفيذية وجلنة الرت�صيحات واملكافاآت منذ عام 2008ماملن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض يف الهند�صة املدنية من جامعة �صرياكيوز بالوليات املتحدة الأمريكية منذ عام 1982م.املوؤهالت العلمية:

�صغل عبدالروؤوف وليد البيطار �صابقًا من�صب نائب املدير العام والع�صو املنتدب وكبري الإداريني التنفيذيني ل�صركة م�صنع املنهل للمياه اخلربات العملية:
وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف املجال ال�صناعي، منذ عام 1990م حتى عام 2001م.

ي�صغل عبد الروؤوف البيطار حاليًا من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة كل من ال�صركة ال�صعودية ل�صناعة الأنابيب وهي �صركة ذات م�صوؤولية املنا�صب احلالية:
حمدودة تعمل يف جمال �صناعة النابيب، منذ عام 1984م، و�صركة جمموعة العزل اخلليجية وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف املجال 
ال�صناعي، منذ عام 2011م، و�صركة احل�صن غازي �صاكر وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف جمال ال�صناعي، منذ عام 2011م، و�صركة 
تربيد املناطق وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف املجال ال�صناعي، منذ عام 2005م، وم�صنع الينابيع للمياه وهي �صركة ذات م�صوؤولية 
حمدودة تعمل يف جمال املياه، منذ عام 1994م، وم�صنع الأنهار للمياه وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال املياه، منذ عام 
1996م، و�صركة �صرايا العقبة )الأردن( وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف املجال ال�صناعي، منذ عام 2005م، و�صركة تربيد املناطق 

)الإمارات( وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف املجال ال�صناعي، منذ عام 2002م، وم�صنع الينابيع للمرطبات وهي �صركة ذات م�صوؤولية 
حمدودة تعمل يف املجال ال�صناعي، منذ عام 1998م، وم�صنع ال�صرق الأو�صط للبال�صتيك والقوالب وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 

تعمل يف جمال ال�صناعي، منذ عام 1995م. 

�سليمان حممد �لنملة )�لعمر : 51 �سنة(�لإ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة وع�صو جلنة املراجعة وجلنة الرت�صيحات واملكافاآت منذ عام 2007ماملن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض يف الهند�صة املدنية من جامعة �صاوثرين كولورادو بالوليات املتحدة يف عام 1988م، ماج�صتري يف اإدارة الأعمال من جامعة املوؤهالت العلمية:
امللك فهد للبرتول واملعادن يف عام 2004م.

�صغل �صليمان النملة �صابقًا من�صب مدير عام �صركة املداريون لالعمال اللكرتوميكانيكية وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف اخلربات العملية:
الكرتوميكنكا منذ عام1992م حتى عام  2002م، كما �صغل ع�صوية جمل�ض اإدارة وع�صوية اللجنة التنفيذية يف �صركة ال�صرق الو�صط 

ل�صناعة كابالت الفيرب وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة كابالت الفيرب من عام 2000م حتى عام 2007م.

ع�صو جمل�ض اإدارة روؤية للمواد الكيماوية وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة امللونات الكيميائية ، منذ عام 2011م.املنا�صب احلالية:



41

طارق بن جو�د �ل�سقا )�لعمر: 46 �سنة(�لأ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة وع�صو جلنة املراجعة منذ عام 2008م.املن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض يف العلوم من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران عام 1990م ــ ماج�صتري ادارة اعمال من جامعة هارفارد بو�صطن، املوؤهالت العلمية:
الوليات املتحدة المريكية عام 1994م.

�صغل طارق ال�صقا �صابقًا من�صب مدير تطوير الأعمال ب�صركة اإنرون بالوليات املتحدة الأمريكية وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف اخلربات العملية:
جمال ال�صتثمار والطاقة من عام 1994م اإلى عام 1997م، كما �صغل اأي�صا من�صب رئي�ض ال�صتثمار املبا�صر يف البنك الأهلي التجاري 

وهي �صركة م�صاهمة تعمل يف اخلدمات امل�صرفية من عام 1997م اإلى 1997م، كما �صغل من�صب نائب رئي�ض �صركة العليان وهي �صركة 
ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�صتثمارات والتجارة وال�صناعة، من عام 2001م حتى 2006م. كما �صغل ع�صوية جمل�ض اإدارة 

كاًل من البنك ال�صعودي الهولندي وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف اخلدمات امل�صرفية من عام 2003م اإلى عام 2006م و�صركة 
اأو�صي�ض كابيتال )يف م�صر( وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�صتثمار من عام 2005م اإلى عام 2006م، و�صركة 

الفرابي لالإ�صتثمار )يف الكويت( وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف ال�صتثمار من عام 2005م اإلى 2006م، و�صركة كردت �صوي�ض 
ال�صعودية وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف جمال اخلدمات املالية وال�صتثمار خالل عام 2006م و�صركة �صما للطريان وهي �صركة ذات 

م�شوؤولية حمدودة تعمل يف خدمات خطوط الطريان خالل عام 2006م. 

ي�صغل حاليا من�صب املدير التنفيذي واملالك ل�صركة اأجيج املالية وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع املايل، منذ عام املنا�صب احلالية:
2007م، وي�صغل من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة �صندوق مورغن �صتانلي ال�صعودية وهو �صندوق ا�صتثمار مفتوح تديره ال�صركة التي تعمل يف 

القطاع املايل، منذ 2010م، و�صدكو كابيتال وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف القطاع املايل، منذ عام 2012م. 

�سليمان بن عبد�هلل �حلمد�ن )�لعمر : 58 �سنة(�لأ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة الرت�صيحات واملكافاآت منذ عام 2008م.املن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض علوم اإدارية من جامعة امللك �صعود  بالريا�ض عام  1979م. وماج�صتري اإدارة اأعمال من جامعة  نيوهيفني، الوليات املتحدة املوؤهالت العلمية:
المريكية  يف عام 1985 م

عمل �صليمان احلمدان �صابقا يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي وهو �صندوق حكومي يعمل يف متويل م�صاريع التنمية، �صغل منا�صب اخلربات العملية:
عدة يف الإدارات مثل اإدارة القرو�ض واإدارة راأ�ض املال واإدارة ال�صتثمار من 1979م اإلى 1981م، ثم �صغل عدة منا�صب يف البنك ال�صعودي 

الربيطاين وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف اخلدمات امل�صرفية ،مثل الإدارة الإقليمية واإدارة الفروع ونائب الع�صو املنتدب بني عامي 
1985م و2006م. كما �صغل ع�صوية جمل�ض اإدارة �صركة النقل اجلماعي وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف النقل الربي خالل الفرتة من 

عام 2001م اإلى عام 2002م.

وي�صغل �صليمان احلمدان من�صب الرئي�ض التنفيذي ل�صركة نا�ض للطريان وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف خدمات الطريان، منذ عام املنا�صب احلالية:
2008م، وهو ع�صو يف جمل�ض اإدارة ال�صركة الأهلية للتامني التعاوين وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف خدمات التاأمني التعاوين، منذ 

عام 2008م، وبنك اخلليج الدويل يف البحرين وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف اخلدمات امل�صرفية، منذ عام 2009م. 

يحيى بن �إبر�هيم �لقنيبط )�لعمر : 62 �سنة(�لأ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة ورئي�ض جلنة املراجعة منذ عام 2008م.املن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض اإقت�صاد من جامعة  امللك �صعود  بالريا�ض عام  1976 م. املوؤهالت العلمية:

�صغل �صابقًا ع�صوية جمل�ض اإدارة كل من �صركة ال�صيكات ال�صياحية وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف تقدمي ال�صيكات ال�صياحية، كممثل اخلربات العملية:
عن البنك ال�صعودي الهولندي منذ عام 1988م والبنك الأ�صباين مبدريد )ممثل عن البنك ال�صعودي الهولندي( منذ عام 1988م ملدة 

�صنتني.

ليعملاملنا�صب احلالية:
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عبد�هلل بن عبد�لرحمن �لعبيكان )�لعمر : 49 �سنة(�لأ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة وع�صو اللجنة التنفيذية منذ عام 2010م.املن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض هند�صة الكهربائية من جامعة امللك �صعود بالريا�ض عام 1986م. املوؤهالت العلمية:

تولى من�صب املدير العام ل�صركة العبيكان الوباك املحدودة وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي، من عام اخلربات العملية:
1998م ولغاية عام 2003م، كما تولى من�صب املدير العام ل�صركة العبيكان للطباعة والتغليف وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف 

القطاع ال�صناعي، من عام 1987م ولغاية عام 2000م. 

يتولى عبداهلل العبيكان من�صب الرئي�ض التنفيذي ملجموعة العبيكان لالإ�صتثمار وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي، املنا�صب احلالية:
منذ عام 2000م، وهو اأي�صا الرئي�ض التنفيذي ل�صركة العبيكان للتعليم وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التعليم، منذ 

عام 2005م، والرئي�ض التنفيذي ل�صركة العبيكان كمبيبلوك املحدودة وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي، منذ 
عام 2004م، كما ي�صغل ع�صويات عدة يف  جمال�ض اإدارة، فهو رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة اأنظمة التغليف املتكامل املحدودة وهي �صركة 

ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي، منذ عام 2001م، وع�صو جمل�ض اإدارة جمموعة العبيكان لالإ�صتثمار منذ عام 2000م، 
وع�صو جمل�ض اإدارة الدرع العربي للتاأمني وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف خدمات التاأمني، منذ عام 2005م، كما ي�صغل ع�صوية 

جمل�ض اإدارة �صركة املتقدمة للبرتوكيماويات وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف قطاع البرتوكيماويات، منذ عام 2005م، وهو اأي�صا ع�صو 
جمل�ض اإدارة العبيكان للزجاج وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي، منذ عام 2008م، وي�صغل من�صب رئي�ض جمل�ض 
اإدارة �صركة العبيكان الوباك املحدودة وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف القطاع ال�صناعي، منذ عام 1998م، وع�صو جمل�ض اإدارة 

كمبيبلوك املحدودة وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي، منذ عام 2004م.   

زيد بن عبد�لرحمن �لقويز )�لعمر : 49 �سنة(�لأ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة وع�صو جلنة املراجعة منذ عام 2010م.املن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض حما�صبة من جامعة امللك �صعود بالريا�ض عام 1987م. املوؤهالت العلمية:

تولى زيد القويز من�صب كبري املحا�صبني يف م�صت�صفى امللك في�صل التخ�ص�صي وهي من�صئة حكومية تعمل يف جمال ال�صحة، بني عامي اخلربات العملية:
1988م وعام 1990م، وبني عامي 1990م و2007م �صغل عدة منا�صب يف البنك ال�صعودي الربيطاين وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف 
اخلدمات امل�صرفية، كان اآخرها نائب الع�صو املنتدب. كما �صغل من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة يف �صركة دراية املالية وهي �صركة م�صاهمة 

مقفلة تعمل يف القطاع املايل منذ عام 2008م حتى عام 2010م.

يتولى زيد القويز ع�صو جمل�ض اإدارة HSBC العربية ال�صعودية وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع املايل، منذ عام املنا�صب احلالية:
2009م، وع�صو جمل�ض اإدارة ال�صعودي الهولندي املالية وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع املايل، منذ عام 2010م.

�سعد بن �سالح �لزوري )�لعمر : 53 �سنة(�لأ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة وع�صو جلنة الرت�صيحات واملكافاآت منذ عام 2011م.املن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض هند�صة من جامعة وي�صترين كينيدي، الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1980م، ماج�صتري اإدارة اأعمال من جامعة هال، املوؤهالت العلمية:
اململكة املتحدة يف عام 2001م.

�صغل �صعد الأزوري �صابقًا من�صب الرئي�ض التنفيذي للعمليات يف �صركة العبيكان لال�صتثمار وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف ال�صناعة، اخلربات العملية:
منذ عام 2008م حتى 2010م، ومن�صب املدير العام ل�صركة العبيكان للطباعة والتغليف املحدودة وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعمل يف ال�صناعة، منذ عام 2003م حتى عام 2008م. كما �صغل من�صب ع�صو جمل�ض الإدارة يف �صركة العبيكان لل�صناعات الورقية 

وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الورق منذ عام 2005م حتى عام 2008م. كما �صغل من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة يف 
�صركة ريفال لتجليد الكتب وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف تغليف وجتليد الكتب منذ عام 2004م حتى عام 2010م. كما 
�صغل من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة يف �صركة العبيكان MDF ا�صبانيا وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة التغليف منذ 

عام 2007م حتى عام 2010م. كما �صغل من�صب ع�صو اللجنة التنفيذية يف �صركة العبيكان للطباعة والتغليف وهي �صركة ذات م�صوؤولية 
حمدودة تعمل يف ال�صناعة منذ عام 2003م حتى عام 2009م. كما �صغل من�صب ع�صو يف اللجنة التنفيذية يف �صركة العبيكان للزجاج 

وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�صناعي منذ عام 2008م حتى عام 2010م.
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يتولى �صعد الأزوري من�صب الرئي�ض التنفيذي لل�صركة ال�صعودية للطباعة والتغليف  منذ عام 2011م، وهو اأي�صا ع�صو جمل�ض اإدارة املنا�صب احلالية:
ال�صركة ال�صعودية للطباعة والتغليف منذ عام 2010م، وع�صو جمل�ض اإدارة �صركة عبدالعزيز النملة وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف 

جمال التجارة وال�صناعة، منذ عام 2009م.

عبد�لعزيز حممد �لعقيل )�لعمر : 56 �سنة(�لأ�سم:

اأمني �صر جمل�ض الإدارة واللجان املنبثقة عنه / و�صابط اللتزام بال�صركة منذ عام 2009م.املن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض اإدارة اأعمال من جامعة دنفر، الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1981م، ماج�صتري يف علوم ع�صكرية من كلية القيادة املوؤهالت العلمية:
والركان البحرية المريكية تيوبورت / رود اآيلند، الوليات املتحدة الأمريكية يف عام 1998م.

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

تولى عبدالعزيز العقيل يف عام 2009م وظيفة اأمني �صر جمل�ض الإدارة ل�صركة م�صك و�صابط اللتزام لل�صركة. وي�صغل ع�صوية جمل�ض املنا�صب احلالية:
املديرين ب�صركة م�صك راأ�ض اخليمة بالإمارات العربية املتحدة وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الكابالت منذ عام 

2011م.

والع�صاء املنتخبني يف تاريخ 2013/6/3م هما:

حممد عو�ش �جلعيد )�لعمر : 54 �سنة(�لإ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة املنتخب يف عام 2013ماملن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض يف الهند�صة امليكانيكية من جامعة و�صكون�صن بالوليات املتحدة الأمريكية منذ عام 1982م. ماج�صتري يف الإدارة ال�صناعية املوؤهالت العلمية:
والتكنولوجيا من جامعة �صترنال مت�صغن بالوليات املتحدة الأمريكية منذ عام 1983م.

اأعلى ورئي�ض ق�صم الهند�صة امليكانيكية ومدير لل�صيانة ل�صركة كيميا اخلربات العملية: �صغل حممد عو�ض اجلعيد �صابقًا من�صب مهند�ض ميكانيكي 
وهو م�صروع م�صرتك بني �صابك واك�صون تعمل يف املجال �صناعة البرتوكيماويات، منذ عام 1983م حتى عام 1991م. ثم ان�صم 

اإلى �صركة فيبكو وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف اإنتاج مواد التعبئة والتغليف، و�صغل من�صب مدير عام منذ عام 1991م حتى 
عام 1994م. ثم ان�صم اإلى �صركة عبداهلل اأبو نيان التجارية والتي تعمل يف جمال توفري احللول املتكاملة يف جمالت املياه، النفط 

والغاز و�صغل من�صب مدير عام منذ عام 1994م حتى عام 2001م. و�صغل من�صب نائب املدير الأعلى يف �صركة العليان املالية وهي 
تعمل يف ادارة عمليات جمموعة العليان التجارية وال�صناعية، �صغل هذا املن�صب منذ عام 2001م حتى عام 2008م. ويف عام 

2008م ان�صم اإلى �صركة الفوزان القاب�صة والتي تعمل يف جمال ال�صتثمارات، و�صغل من�صب الرئي�ض التنفيذي حتى عام 2010م. 
�صارك كع�صو جمال�ض اإدارة كل من ال�صركة ال�صعودية العاملية للبرتوكيماويات )�صبكيم( وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف �صناعة 

البرتوكيماويات و�صغل هذا املن�صب منذ عام 2000م حتى عام 2007م، ال�صركة العاملية للميثانول وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة 
تعمل يف �صناعة البرتوكيماويات و�صغل هذا املن�صب منذ عام 2000م حتى عام 2007م، ال�صركة العاملية للدايول وهي �صركة ذات 

م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة البرتوكيماويات و�صغل هذا املن�صب منذ عام 2000م حتى عام 2007م، �صركة الت�صنيع الوطنية 
وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف �صناعة البرتوكيماويات و�صغل هذا املن�صب منذ عام 2000م حتى عام 2008م، �صركة الت�صنيع 

لت�صويق البرتوكيماويات وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�صويق منتجات الربوكيماوية و�صغل هذا املن�صب منذ عام 
2001م حتى عام 2004م، �صركة فارابي اخلليج للبرتوكيماويات وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف جمال �صناعة البرتوكيماويات 
و�صغل هذا املن�صب منذ عام 2008م حتى عام 2010م، ال�صركة الأولى للتطوير العقاري وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف جمال 
التطوير العقاري و�صغل هذا املن�صب منذ عام 2008م حتى عام 2010م و�صركة اأموال اخلليج وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف 

جمال ال�صتثمار و�صغل هذا املن�صب منذ عام 2008م حتى عام 2010م. 

ي�صغل حممد عو�ض اجلعيد حاليًا من�صب الع�صو املنتدب ل�صركة برتون ال�صعودية ال�صناعية منذ عام 2011م حتى الآن. وي�صغل املنا�صب احلالية:
من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة كل من الريا�ض كابيتال وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال امل�صريف، منذ عام 2011م، 

ال�صركة الوطنية للت�صنيع و�صبك املعادن وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف املجال �صناعة البرتوكيماويات، منذ عام 2010م، 
وال�صركة املتحدة لزيوت الت�صحيم وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال جتميع الزيوت واإنتاج وت�صدير زيوت الأ�صا�ض 

وم�صتقاته، منذ عام 2000م، وال�صركة ال�صعودية لل�صناعات املتطورة وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف املجال ال�صناعي، منذ عام 
2001م. 
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حممد عبد�لعزيز �لنملة )�لعمر : 34 �سنة(�لإ�سم:

ع�صو جمل�ض اإدارة املنتخب يف عام 2013ماملن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض يف الهند�صة امليكانيكية من جامعة نيوهيفن بالوليات املتحدة الأمريكية منذ عام 2003م.املوؤهالت العلمية:

�صغل حممد عبدالعزيز النملة �صابقًا من�صب مهند�ض �صبانة ومهند�ض م�صاريع ل�صركة اأرامكو ال�صعودية وهي �صركة حكومية تعمل يف اخلربات العملية:
املجال النفط والغاز، منذ عام 2003م حتى عام 2007م. ثم ان�صم اإلى جمموعة اأمن�صت وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف جمال 

ال�صناعة، و�صغل من�صب مدير تطوير الأعمال منذ عام 2007م حتى عام 2010م. 

ي�صغل حممد عبدالعزيز النملة حاليًا من�صب الع�صو املنتدب ل�صركة جمموعة عبدالعزيز حممد النملة القاب�صة منذ عام 2010م حتى املنا�صب احلالية:
الآن. وي�صغل من�صب ع�صو جمل�ض اإدارة كل من �صركة الأمارات لعزل الأنابيب املحدودة وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف جمال العزل، 

منذ عام 2008م، �صركة جمموعة العزل اخلليجية وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف املجال العزل، منذ عام2011م، و�صركة جمموعة 
عبدالعزيز حممد النملة القاب�صة وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف التجارة وال�صناعة، منذ عام 2010م، و�صركة اإ�صكان للتنمية 

وال�صتثمار وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف املجال التطوير العقاري، منذ عام 2012م.

 اإلدارة العليا  2   4

يتولى الرئي�ض التنفيذي امل�صئولية الأ�صا�صية عن ت�صيري اأعمال م�صك، وهو م�صئول مبا�صرة اأمام جمل�ض الإدارة عن اأداء ال�صركة وفقا لأهداف وتوجهات اأع�صاء 
جمل�ض اإدارتها وامل�صاهمني فيها. 

�جلدول  6-2: �لإد�رة �لعليا مل�سك

مدة �خلدمة�لعمر�جلن�سية�ل�سم�ملن�سب
)�سنة(

492�صعوديعبدالعزيز بن عبداهلل الدعيلجالرئي�ض التنفيذي

521�صنغافوريت�صو واه تاننائب الرئي�ض - للمبيعات والت�صويق

397اأرديناأمين اأني�ض يو�صف*نائب الرئي�ض – ال�صوؤون املالية

461بريطاين �صاميون فران�صي�ض بيكرنائب الرئي�ض - للعمليات

446اأردين�صخر علي نعمانمدير م�صاريع تقنية املعلومات

---�صاغرمدير مراقبة اجلودة

331�صعوديريا�ض بن علي الغامديمدير املوارد الب�صرية

---�صاغرنائب رئي�ض اأعلى للتخطيط ال�صرتاتيجي وتطوير الأعمال

401�صعوديخالد بن عبداملح�صن الر�صيدمدير التوريد

5318هندياأنيل كومار جوناملدير الفني

431�صعوديحممد بن بدر العتيبيمدير الت�صنيع

امل�صدر: ال�صركة

* ينتهي عقد الأ�صتاذ اأمين يو�صف نائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية بتاريخ 2013/10/01م، ومت الإتفاق على عدم جتديده، على اأن يتم ا�صتمراره على راأ�ض العمل حتى تاريخ 2013/09/30م. وتقوم ال�صركة حاليا 
بالبحث عن بديل لتعيينه يف هذا املن�صب.
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نبذة عن اإلدارة العليا

عبد�لعزيز بن عبد�هلل �لدعيلج )�لعمر: 49 �سنة( �لأ�سم:

الرئي�ض التنفيذي املن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوريو�ض علوم يف الإدارة ال�صناعية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران عام 1986م.املوؤهالت العلمية:

يقوم الدعيلج مبهام اإدارة وتوجيه اأن�صطة واأعمال م�صك. وهو يتمتع بخربة تزيد عن 25 �صنة يف جمال ال�صركات البرتوكيماوية والعقارية اخلربات العملية:
ولديه �صجل حافل يف جمال ت�صويق املنتجات وقبل اأن ين�صم اإلى م�صك يف عام 2011م، عمل الدعيلج يف عدة منا�صب يف اإدارات الت�صويق 

لعدة منتجات يف �صركة �صابك وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف جمال البرتوكيماويات، بني عامي 1987م و1992م، ثم ملدة 13 عام 
كرئي�ض تنفيذي ل�صركة عدوان لل�صناعات الكيماوية وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال البرتوكيماويات، بني عامي 1993م 
و2006م، قبل اأن يكون الرئي�ض التنفيذي وع�صو جمل�ض ل�صركة الأولى لتطوير العقارات وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف جمال التطوير 

العقاري، ملدة ثالث اأعوام بني عامي 2007م و2010م.

كما �صغل الدعيلج عدة منا�صب اأخرى، فكان رئي�ض جمل�ض اإدارة �صركة الأولى ال�صرق الأو�صط وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف 
جمال التطوير العقاري بني عامي 2008م و2010م، وع�صو جمل�ض اإدارة ال�صركة الأولى لتطوير العقارات بني عامي 2007م و2010م، ورئي�ض 

جمل�ض املديرين ل�صركة الأولى ال�صناعية يف م�صر وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التطوير العقاري بني عامي 2008م 
و2010م، وع�صو جمل�ض اإدارة �صركة الأولى SK لالإن�صاءات يف اخلرب وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف جمال الإن�صاءات العقارية بني 
عامي 2008م و2010م، وع�صو جمل�ض اإدارة �صركة اأعيان كبيتل وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف جمال الإ�صت�صارات املالية بني عامي 

2008م و2010م.

وي�صغل حاليا عدة منا�صب، فهو ع�صو جمل�ض اإدارة ال�صركة ال�صعودية لل�صناعات املتطورة وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف جمال نقل املنا�صب احلالية:
التكنولوجيا ال�صناعية املتقدمة، منذ عام 2005م، وال�صركة ال�صعودية للطباعة والتغليف وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف جمال الطباعة 

والتغليف، منذ عام 2011م، وال�صركة العربية لالأنابيب وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف �صناعة النابيب، منذ عام 2012م، و�صركة رافال 
للتطوير العقاري وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف التطوير العقاري، منذ عام 2009م.

ت�سو و�ه تان )�لعمر: 52 �سنة(�لأ�سم:

نائب الرئي�ض – املبيعات والت�صويقاملن�صب:

�صنغافورياجلن�صية:

بكالوريو�ض يف الهند�صة من جامعة كانرتبري بنيوزيلندا عام 1984م، وماج�صتري اإدارة اأعمال من جامعة كانرتبري بنيوزيلندا عام 1989م. املوؤهالت العلمية:

يتمتع تان بخربة تزيد عن 28 �صنة يف ت�صويق وبيع الكابالت. وقد تولى قبل ان�صمامه مل�صك يف عام 2011م عدة منا�صب فكان مدير مبيعات اخلربات العملية:
يف �صركة جنريل كيبل وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة وتعمل يف �صناعة الكابالت، يف نيوزيلندا ملدة 12 عام بني عامي 1984م و1996م، 
ثم ملدة 4 اأعوام كمدير عام يف جمموعة بي اآي �صي �صي للكابالت وهي �صركة غري قائمة يف الوقت احلايل وكانت تعمل يف �صناعة الكابالت، 

ومقرها �صنغفافورة بني عامي 1996م و2000م. ثم ملدة عامني كمدير اقليمي ل�صركة برييللي لأنظمة الكابالت وهي �صركة ذات م�صوؤولية 
حمدودة تعمل يف �صناعة الكابالت ومقرها �صنغافورة بني عامي 2000م و2002م، ثم ملدة ثالث اأعوام كمدير الت�صويق واملبيعات يف جمموعة 

لبكايبل وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الكابالت ومقرها �صنغافورة بني عامي 2003م و2006م، قبل اأن يكون املدير 
العام للت�صويق واملبيعات يف �صركة دبي للكابالت وهي �صركة م�صاهمة مقفلة تعمل يف �صناعة الكابالت ومقرها الإمارات العربية املتحدة ملدة 

اأربعة اأعوام  بني عامي 2006م و2010م.  

اأمين اأني�ض يو�صف )العمر: 39 �صنة( الأ�صم:

نائب الرئي�ض - املاليةاملن�صب:

اأرديناجلن�صية:

بكالوريو�ض يف املحا�صبة من اجلامعة الأردنية يف الأردن عام 1996م. حما�صب قانوين معتمد ومدقق اأنظمة معلومات معتمد.املوؤهالت العلمية:
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يتولى اأمين امل�صئولية عن املراقبة املالية واإعداد التقارير والقوائم املالية. وقد ان�صم اإلى م�صك يف اأغ�صط�ض 2005م. ويتمتع بخربة قدرها اخلربات العملية:
16 �صنة يف التدقيق اخلارجي وال�صت�صارات املالية. وكان قبل ان�صمامه اإلى م�صك اأحد كبار املديرين يف مكاتب �صركة اإرن�صت ويونغ يف عمان 

وجدة تعمل يف املحا�صبة، على مدى 8 �صنوات. وقبل ذلك مبا�صرة، عمل بالبنك العربي بالأردن وهي �صركة م�صاهمة عامة تعمل يف املجال 
امل�صريف. 

 �ساميون فر�ن�سي�ش بيكر �ل�سم:

للعمليات املن�صب: الرئي�ض  نائب   

بريطايناجلن�صية:   

العلمية: وماج�صتري يف املوؤهالت  1988م.  املتحدة يف عام  اململكة  بوليتكنيك يف  لندن  اإي�صت  نورث  الت�صنيع من جامعة  اأنظمة  ادارة  بكالوريو�ض يف   
1999م. عام  املتحدة يف  اململكة  ليفربول يف  والتكنولوجيا من جامعة  الت�صنيع  ادارة 

العملية: منا�صب خمتلفة اخلربات  مل�صك  ان�صمامه  قبل  و�صغل  للعميات   الرئي�ض  نائب  من�صب  حاليا  ويحتل  م    2012 عام  بيكر مب�صك  �صاميون  التحق   
 2010 الى  1996م  الكابالت، من عام  تعمل يف �صناعة  للكابالت وهي �صركة م�صاهمة مقفلة مملوكة من حكومة دبي  يف �صركة دبي 

2010م. للعمليات يف مايو  م وعني مدير 

�صنة(الأ�صم:  44 )العمر:  نعمان  علي  �صخر 

املعلوماتاملن�صب: تقنية  م�صاريع  مدير 

اأرديناجلن�صية:

العلمية: بكالوري�ض يف علوم احلا�صب الأيل من جامعة عّمان اخلا�صة يف الأردن عام 1995م. املوؤهالت 

العملية: مل�صك، عمل اخلربات  ان�صمامه  وقبل  والربامج،  املعلومات  تقنية  16 عام يف  ولديه خربة قدرها  2006م،  نعمان مب�صك عام  التحق �صخر 
1995م و1996م. ثم  التدريب بني عامي  للتدريب وهي �صركة غري قائمة حاليًا تعمل يف جمال  حا�صر يف مركز رمان  نعمان كممُ
1998م. ويف  ولغاية  1996م  الإت�صالت، بني عامي  تعمل يف قطاع  الأردن لالإت�صالت وهي �صركة م�صاهمة عامة  ل�صركة  ان�صم 

اأن ين�صم مل�صك يف عام  الأدوية، قبل  الريا�ض فارما وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة  ب�صركة  1998م، عمل  عام 
2006م.

�سنة(�لأ�سم:  33 )�لعمر:  �لغامدي  بن علي  ريا�ش 

الب�صريةاملن�صب: املوارد  مدير 

�صعودياجلن�صية:

العلمية: اإدارة املوؤهالت  2002م، وماج�صتري يف  ال�صعودية يف عام  العربية  اململكة  الإ�صالمية يف  �صعود  بن  الإمام حممد  اللغة من جامعة  بكالوريو�ض يف 
2005م. عام  ال�صعودية  العربية  اململكة  عبدالعزيز يف  امللك  من جامعة  الأعمال 

العملية: الإدارية اخلربات  ال�صوؤون  اأعوام يف  �صبعة  ولديه خربة قدرها  الب�صرية،  املوارد  2011م مبن�صب مدير  الغامدي مب�صك عام  ريا�ض  التحق 
م�صاهمة  �صركة  وهي  كونفيدان�صال  �صركة  يف  الب�صرية  املوارد  ملدير  م�صاعدًا  الغامدي  عمل  مل�صك،  ان�صمامه  وقبل  الب�صرية.  واملوارد 

املوارد  و�صغل قبل ذلك من�صب م�صرف يف ق�صمي  2011م.  لغاية  2009م  الفرتة من عام  الأنابيب خالل  تعمل يف �صناعة  مقفلة 
2005م  عامي  بني  الأنابيب،  �صناعة  تعمل يف  عامة  م�صاهمة  �صركة  وهي  العربية  الأنابيب  �صركة  التدريب يف  وق�صم  الب�صرية 

2005م.  الب�صرية، عام  املوارد  تعمل يف  الب�صرية وهي من�صئة حكومية  املوارد  تنمية  وقبل ذلك عمل كمدرب يف �صندوق  و2009م. 
وقبل ذلك عمل كمدرب يف احلر�ض الوطني من عام 2003م اإلى عام 2005م.

�صنة(الأ�صم:  43 )العمر:  العتيبي  بدر  بن  حممد 

الت�صنيعاملن�صب: مدير 

�صعودياجلن�صية:

العلمية: الدبلوم املوؤهالت  على  ح�صل  كما  1994م.  عام  بالريا�ض  التقنية  كلية  من  امليكانيكية  الهند�صة  – ق�صم  اإنتاج  تقنية  تخ�ص�ض  عايل  دبلوم 
2010م. بالريا�ض عام  التجارية  الغرفة  الب�صرية من  املوارد  اإدارة  التطبيقي يف 



47

العملية: الإنتاج يف عدد كبري اخلربات  �صنة يف عمليات   16 تزيد عن  ولديه خربة  الت�صنيع،  2011م مبن�صب مدير  العتيبي مب�صك عام  التحق حممد 
الفرتة  خالل  الكهربائية  ال�صالك  م�صنع  يف  اإنتاج  كمهند�ض  العتيبي  حممد  عمل  مل�صك  اإن�صمامه  وقبل  الكابالت.  �صناعة  اأن�صطة  من 
اإنتاج يف م�صنع النواقل الهوائية يف الفرتة بني عام 2001م وعام 2006م.  اإلى عام 2000م. ثم �صغل من�صب مدير  من عام 1996م 

اإلى  2010م  اإنتاج ومن عام  العايل واملتو�صط مبن�صب مدير  اإلتحق  مب�صنع كابالت ال�صغط  2010م  2006م وحتى عام  ومن عام 
 .RC-C الإنتاج  وم�صوؤوًل عن م�صنع  2011م عني كم�صاعد ملدير عام  عام 

خالد بن عبد�ملح�سن �لر�سيد )�لعمر: 40 �سنة(�لأ�سم:

مدير التوريداملن�صب:

�صعودياجلن�صية:

بكالوري�ض يف هند�صة احلا�صب الأيل من جامعة عّمان يف الأردن عام 2009م. وحا�صل على دبلوم يف هند�صة اللكرتونيات والكهرباء املوؤهالت العلمية:
والتحكم من كلية اجلبيل ال�صناعية عام 1996م. 

التحق خالد الر�صيد مب�صك عام 2011م، ويتمتع بخربة تزيد عن 16 عام يف جمال النتاج واملبيعات والتوريد. وقبل ان�صمامه مل�صك، عمل اخلربات العملية:
الر�صيد كم�صرف انتاج يف �صركة عدوان لل�صناعات الكيماوية املحدودة وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الكيماويات، 
خالل الفرتة من عام 1996م لغاية 1997م. ثم اأ�صبح مدير املبيعات بني عامي 1997م و2003م بنف�ض ال�صركة، ويف عام 2003م ولغاية 

2006م اأ�صبح مدير اإدارة املواد يف ال�صركة. ويف عام 2010م اإلتحق بال�صركة الوطنية للجب�ض وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تعمل يف 
�صناعة اجلب�ض، كمدير امل�صرتيات واملخازن حتى عام 2011م. 

�أنيل كومار جون )�لعمر: 53 �سنة(�لأ�سم:

املدير الفنياملن�صب:

هندياجلن�صية:

حا�صل على البكلوريو�ض يف هند�صة الإلكرتونيات والإت�صالت من معهد املهند�صني يف الهند يف عام 1988م.   املوؤهالت العلمية:

قبل ان�صمامه مل�صك عمل كومار كمهند�ض اختبار يف �صركة كابالت اإند�صرتيال يف الهند وهي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة وتعمل ال�صركة اخلربات العملية:
يف �صناعة الكابالت، بني عامي 1993م و1994م. وعمل كمهند�ض اختبار يف �صركة كابالت يونيفري�صال املحدودة يف الهند وهي �صركة ذات 

م�صوؤولية حمدودة تعمل يف �صناعة الكابالت، بني عامي 1989م و1992م. والتحق كومار مب�صك عام 1994م، وتدرج يف ال�صركة واأ�صبح 
امل�صوؤول الفني يف ال�صركة بني عامي 2000م و2009م، ثم اأ�صبح مدير فني بني عامي 2009م وعام 2011م، ومنذ 2011م وحتى تاريخه 

اأ�صبح املدير الفني العام يف ال�صركة. 

 تعامالت األطراف ذات العالقة   2   4

فيما عدا التعامالت املبينة اأدناه، فاإن م�صك و�صركاتها التابعة لي�صت حاليا طرفا يف اأية تعامالت مماثلة ولي�ض هناك اأية تعامالت من هذا القبيل تنوي الدخول 
فيها وتنطوي على اأية م�صلحة مبا�صرة اأو غري مبا�صرة لأي من اأع�صاء جمل�ض اإدارة م�صك اأو من م�صئوليها التنفيذيني اأو ممن ميلكون خم�صة يف املائة اأو اأكرث 
من اأ�صهمها اأو من اأقاربهم املبا�صرين. ومن واقع حتليل الأو�صاع املناف�صة فيما يتعلق باملعامالت املماثلة لتلك التي يت�صمنها البيان الآتي، توؤكد الإدارة اأن تلك 
املعامالت قد مت تنفيذها على اأ�شا�س �شروط لي�شت اأقل مالءمة بالن�شبة ل�شركة م�شك اأو �شركاتها التابعة مما كانت �شتح�شل عليه لو اأنها متت مع جهات اأخرى ال 
تربطها بها اأي عالقات تبعية. وحتر�ض م�صك على اأن تتم كافة التعامالت التي �صتربمها م�صتقبال مع امل�صئولني فيها واأع�صاء جمل�ض اإدارتها و�صركائها الرئي�صيني 
يف راأ�شمالها واجلهات التابعة لهم، مبوافقة اجلمعية العامة واأن جترى ب�شروط ال تقل مالءمة بالن�شبة لل�شركة عن تلك التي ميكن اأن حت�شل عليه من جهات 

اأخرى غري مرتبطة بها.

�جلدول  6-3: عمليات �لأطر�ف ذ�ت �لعلقة

طبيعة �لعملية  �مل�ساهم�لطرف ذو �لعلقة  

�صراء كابالت األياف ب�صريةعبد العزيز حممد النملة�صركة ال�صرق الأو�صط لكابالت اللياف الب�صرية املحدودة

تنفيذ اأعمال �صناعيةعبد العزيز حممد النملة�صركة ال�صرق الأو�صط لكابالت اللياف الب�صرية املحدودة

�صراء البال�صتيك الالزم ل�صناعة الكابالتعبدالروؤوف وليد البيطار  �صركة ال�صرق الو�صط للقوالب والبال�صتيك املحدودة

�صراء مياه معدنيةعبدالروؤوف وليد البيطار  �صركة مياه املنهل

امل�صدر: ال�صركة
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وتخ�صع جميع العقود والتفاقيات مع اأع�صاء جمل�ض الإدارة ذات العالقة ملوافقة اجلمعية العامة لل�صركة حيث متت املوافقة عليها، على األ يحق لأع�صاء جمل�ض 
الإدارة املعنيني بالت�صويت على اأي قرار يتخذ ب�صاأنها. و�صوف ت�صتمر ال�صركة بتطبيق املادة 69 من نظام ال�صركات على جميع �صفقات الأطراف ذات العالقة 
و�صيتم عر�ض هذه ال�صفقات على اأول جمعية عامة عادية تعقدها ال�صركة. وتوؤكد ال�صركة باأنها تقوم باإجراء كافة عمليات الأطراف ذات العالقة من خالل اأوامر 

�صراء وتوؤكد اأنه لي�ض لديها ترتيبات تعاقدية قائمة مع الأطراف ذات العالقة.

 اإِلقرارات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس وكبار التنفيذيين  3   4

يقر اأع�صاء جمل�ض الإدارة واأمني �صر املجل�ض وكبار التنفيذيني مبا يلي: 

 اأنهم مل ي�صهروا اإفال�صهم يف اأي وقت من الأوقات ومل يخ�صعوا لإجراءات اإفال�ض.. 1
 با�صتثناء ما ذكر يف ن�صرة الإ�صدار هذه يف الفقرة )4-1( من هذا الق�صم، وبا�صتثناء مللكية عبدالروؤوف وليد البيطار 3.026.666 �صهم وعبدالعزيز . 2

حممد النملة 428.340 �صهم يف �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – م�صك الأردن، وملكية عبدالعزيز حممد النملة ل�صهم واحد يف م�صك 
لي�ض لأع�صاء جمل�ض الإدارة واأمني �صر املجل�ض وكبار التنفيذيني اأو اأي من اأقربائهم اأي م�صلحة مبا�صرة وغري مبا�صرة يف اأ�صهم اأو  اخليمة،  – راأ�ض 

اأدوات دين ال�صركة و�صركاتها التابعة.
 اأنه لي�س هناك نية الإجراء اأي تغيري جوهري يف طبيعة ن�شاط ال�شركة. . 3
 مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�صركة اأو اأي �صركة من �صركاتها التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريًا ملحوظًا يف الو�صع املايل خالل فرتة . 4

الثني ع�صر �صهرًا الأخرية.
 با�صتثناء ما ذكر الق�صم )7( مل يكن هناك اأي تغيري �صلبي جوهري يف الو�صع املايل والتجاري لل�صركة اأو اأي من �صركاتها التابعة خالل ال�صنوات . 5

الثالث ال�صابقة مبا�صرة لتاريخ تقدمي طلب الت�صجيل وقبول الإدراج لأ�صهم حقوق اأولوية يف ال�صوق، اإ�صافة اإلى الفرتة التي ي�صملها تقرير املحا�صب 
القانوين حتى اعتماد ن�صرة الإ�صدار.

 فيما عدا ما مت الإف�صاح عنه يف هذه الن�صرة يف الفقرة )6-3( من هذا الق�صم، لي�ض لأع�صاء جمل�ض الإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأي من . 6
اأقربائهم م�صلحة يف اأي عقد اأو اتفاق خطي اأو �صفهي قائم اأو ترتيب قيد النظر يف تاريخ هذه الن�صرة ي�صكل م�صلحة يف اأعمال ال�صركة و�صركاتها 

التابعة.  
 اأنه ل يوجد اأي عمولت اأو خ�صومات اأو اأتعاب و�صاطة اأو اأي عو�ض غري نقدي منحتها ال�صركة اأو اأي من �صركاتها التابعة خالل الثالث �صنوات ال�صابقة . 7

مبا�صرة لتاريخ تقدمي طلب الت�صجيل وقبول اإدراج اأ�صهم حقوق اأولوية يف ال�صوق فيما يتعلق باإ�صدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.
 اأنهم مل يخدموا خالل اخلم�ض �صنوات ال�صابقة يف �صركة متت فيها اإجراءات اإع�صار.. 8
 ل توجد اأي �صالحية تعطي اأحد اأع�صاء جمل�ض الإدارة اأو الرئي�ض التنفيذي حق الت�صويت على اأي عقد اأو اقرتاح تكون فيه م�صلحة جوهرية اأو اأن . 9

متنحه احلق يف الإ�صراك يف اأي عمل من �صاأنه مناف�صة ال�صركة اأو �صركاتها التابعة اأو متنحه عمولة اأو اأتعاب و�صاطة.
 ل توجد اأي �صالحية تعطي اأحد اأع�صاء جمل�ض الإدارة اأو الرئي�ض التنفيذي حق الت�صويت على مكافاآت متنح لهم.. 10
 ل توجد اأي �صالحيات جتيز لأع�صاء جمل�ض الإدارة اأو كبار التنفيذيني حق القرتا�ض من ال�صركة اأو �صركاتها التابعة.. 11
 التزامهم بالتقيد باملادة )69( و)70( من نظام ال�صركات وباملادة )18( من لئحة حوكمة ال�صركات ال�صادرة عن جمل�ض هيئة ال�صوق املالية. يتعني . 12

على اأع�صاء املجل�ض اإبالغ املجل�ض مبا لهم من م�صالح �صخ�صية مبا�صرة اأو غري مبا�صرة يف اأية تعامالت اأو عقود تتم حل�صاب ال�صركة اأو �صركاتها 
التابعة، ويتم اإثبات هذا الإف�صاح يف حم�صر اجتماع املجل�ض ول يجوز للع�صو ذي امل�صلحة ال�صرتاك يف الت�صويت على القرار الذي يطرح للت�صويت 

يف هذا ال�صاأن. 
 �صوف تلتزم ال�صركة بالئحة حوكمة ال�صركات واأي بنود اإلزامية تفر�صها الهيئة.. 13

 رواتب ومكافآت أعضاء اإلدارة العليا  3   4

لي�ض لدى اأع�صاء جمل�ض الإدارة حاليا عقود عمل مع ال�صركة وحتدد مكافاآتهم، اإن وجدت، من قبل اجلمعية العامة العادية وفقا للنظام الأ�صا�صي لل�صركة ويف 
حدود ن�صو�ض نظام ال�صركات والقوانني والأنظمة املكملة. 

وقد اأبرم اأع�صاء الإدارة التنفيذية مل�صك عقود عمل ثابتة املدة مع ال�صركة حددت اأحكام خدمتهم ومكافاآتهم. بلغ اإجمايل املكافاآت التي دفعتها اأو منحتها م�صك 
عن ال�صنوات املالية 2009م، 2010م، 2011م، 2012م لأكرب اإدارييها التنفيذيني اخلم�صة الذين يتقا�صون اأعلى الرواتب واملكافاآت يف م�صك 7،24 مليون، 3،91 
مليون، 5،35 مليون، و10،84 مليون ريال �صعودي على التوايل. وت�صمل املكافاأة عدة مزايا وبدلت مبا فيها ال�صكن والنتقال. وقد ارتفع جمموع املكافاآت ال�صنوية 
لالإدارة التنفيذية يف عام 2011م مقارنة بعام 2010م ب�صبب تعيني مدراء اإدارات جدد بخربات متميزة. بينما يعود �صبب ارتفاع جمموع املكافاآت ال�صنوية املدفوعة 

لالإدارة التنفيذية يف عام 2012م مقارنة بعام 2011م اإلى توزيع املكافاآت ال�صنوية ب�صبب حتقيق ال�صركة اأرباحًا يف عام 2012م.
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�جلدول  6-4: �لأجور و�ملكافاأة �ل�سنوية ملجل�ش �لإد�رة و�لإد�رة �لتنفيذية  

2012م20112م2010م20091م

اأع�صاء جمل�ض الإدارة

ل �صيءل �صيءل �صيء1.800.000 ريالجمموع املكافاآت ال�صنوية املدفوعة

1.566.000 ريال302.000 ريال549.000 ريال423.000 ريالمزايا اأخرى تمُدفع �صنويًا3

الإدارة التنفيذية )مبا يف ذلك الرئي�ض التنفيذي واملدير املايل(

5.779.992 ريال5.354.000 ريال3.049.548 ريال2.811.168 ريالجمموع الرواتب ال�صنوية املدفوعة

5.060.831 ريالل �صيء861.555 ريال4.430.396 ريالمزايا اأخرى تمُدفع �صنويًا4

12.406.823 ريال5.656.000 ريال4.460.103 ريال9.464.564 ريالجمموع املدفوعات

امل�صدر: ال�صركة

 حوكمة الشركة 4   4

تلتزم م�صك انتهاج اأرفع معايري حوكمة ال�صركة، وترى اأن ذلك كان عامال اأ�صا�صيا يف جناحها حتى الآن. 

وقد اأجرت م�صك مراجعة �صاملة لهذا الإطار التنظيمي لكي تكون الإر�صادات والتوجيهات ال�صادرة يف نطاق هذا الإطار متما�صية مع اأرفع املعايري، وتتميز م�صك 
بوجود تق�صيم وا�صح للم�صئوليات بني جمل�ض الإدارة والإدارة التنفيذية. ومتا�صيا مع اأف�صل القواعد واملمار�صات العاملية، فقد روعي اأن يكون اأكرث من الثلث من 
اأع�صاء جمل�ض اإدارة م�صك غري تنفيذيني. وتتاألف الإدارة التنفيذية  لل�صركة برئا�صة املدير التنفيذي العام لل�صركة من فريق متمر�ض وذي خربة وا�صعة ويتمتع 

ب�صلطات تنفيذية كافية لإدارة ال�صركة اإدارة فعالة �صمن نطاق التوجيهات والإر�صادات التي ي�صعها جمل�ض الإدارة واللجنة التنفيذية. 

وتتبنى م�صك اأنظمة متقنة الت�صميم و�صوابط واإجراءات رقابية داخلية �صليمة من خالل جهاز تدقيق داخلي يعمل فيه موظفون حمرتفون للقيام باأعمال املراجعة 
امل�صتقلة لكافة اأن�صطة ال�صركة. كما تتعاقد ال�صركة مع مدققني خارجيني يتولون تدقيق ح�صاباتها واإعداد قوائمها وتقاريرها املالية وخطاب الإدارة ال�صنوي املتعلق 

بذلك، وهم بطبيعة احلال ل يكلفون باأية خدمات تتعار�ض مع مهمتهم الأ�صلية. 

بتاريخ 1427/10/21هـ املوافق 2006/11/12م املعدلة  املالية  ال�صوق  ال�صركات ال�صادرة من هيئة  اأحكام لئحة حوكمة  باأنها �صتلتزم بتطبيق  ال�صركة  وتوؤكد 
بتاريخ 1431/3/30هـ املوافق 2010/3/16م، ومبا يتوافق مع النظام ال�صا�صي لل�صركة ونظام ال�صركات ال�صادر من وزارة التجارة ل�صيما فيما يتعلق بحقوق 
امل�صاهمني واللتزام بالجراءات املتعلقة بتطبيق معايري الف�صاح وال�صفافية على اأكمل وجه باإ�صتثناء املادة ال�صاد�صة فقرة )ب( وهي اإتباع اأ�صلوب الت�صويت 

الرتاكمي عند الت�صويت لإختيار اأع�صاء جمل�ض الإدارة يف اجلمعية العامة، والتي �صتقوم ال�صركة باإكمال درا�صتها ليتم الت�صويت عليها يف اجلمعية العامة.

وفيما يلي ملخ�ض لالإطار التنظيمي مل�صك: 

�جلمعية �لعامة للم�ساهمني: �صوف يتم اإطالع امل�صاهمني اأول باأول على كل التطورات الرئي�صية التي حتدث يف م�صك من خالل التوا�صل املكثف معهم وتزويدهم 
بتقارير دورية عن الأداء املايل لل�صركة والعمل على زيادة م�صتوى م�صاركتهم يف فعاليات اجلمعية العامة لل�صركة.

جمل�ش �لإد�رة: ي�صطلع جمل�ض الإدارة مبهام ت�صيري اأعمال م�صك وتوفري قيادة فعالة واملحافظة على ا�صتمرار وجود واتباع نظام �صليم لل�صوابط والإجراءات 
الرقابية الداخلية من اأجل احلفاظ على م�صالح م�صاهمي ال�صركة.

�لأع�ساء �مل�ستقلون/ غري �لتنفيذيني: من اأجل �صمان رفع م�صتوى الإطار التنظيمي لل�صركة، اأربعة اأع�صاء م�صتقلني غري تنفيذيني مت تعيينهم يف اجتماع اجلمعية 
العامة التحويلية. والهدف من ذلك هو توفري املو�صوعية والتوازن يف عملية اتخاذ القرار من قبل جمل�ض الإدارة. ويبلغ عدد الأع�صاء امل�صتقلني احلايل 4 اأع�صاء.

تقدمي �ملعلومات �ملالية و�ملعلومات �لأخرى: جمل�ض الإدارة م�صئول عن تزويد امل�صاهمني ب�صورة �صادقة وعادلة عن الأداء املايل لل�صركة. وبالإ�صافة اإلى ذلك، 
يراعى اأن تكون هناك اآلية يجري تطبيقها مبا ي�صمن تلقي جمل�ض الإدارة لكل املعلومات الالزمة اأول باأول ويف الوقت املنا�صب ليت�صنى له الوفاء بالتزاماته على 

نحو فعال.

1 ت�صمل املكافاآت املدفوعة خالل عامي 2009م و 2010م اأي�صًا )اأ( مكافاأة املدير التنفيذي واملدير العام للمبيعات والت�صويق اللذان يح�صل كل منهما  على 2،5% من �صايف الدخل ال�صنوي بناًء على عقودهم.
2 ت�صمل املكافاآت املدفوعة خالل عام 2012 اأي�صًا )اأ( مكافاآة الرئي�ض التنفيذي 3،5% من �صايف الدخل ال�صنوي. )ب( مكافاأة نائب الرئي�ض للمبيعات والت�صويق 0،1% من اإجمايل املبيعات.

3 املزايا الأخرى لأع�صاء جمل�ض الإدارة ت�صمل بدل ح�صور جل�صات املجل�ض واأتعاب امل�صاركة باللجان.
4 املزايا الأخرى لالإدارة التنفيذية ت�صمل املكافاآت ال�صنوية.
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جلان جمل�ش �لإد�رة: بالإ�صافة اإلى الثالث جلان املذكورة اأدناه، ي�صكل جمل�ض الإدارة جلانا اإ�صافية مل�صاعدته يف التمكن من اإدارة ال�صركة على اأف�صل وجه 
ممكن. وحتديدا، يتكفل جمل�ض الإدارة مبا يلي:

 اأن تخ�شع كافة اللجان ل�شروط مرجعية مكتوبة ومعتمدة ت�شرح اأدوارها ومهامها وم�شئولياتها.  �

 اأن يتم اإعداد حما�صر بكافة الجتماعات واأن يمُزود جمل�ض الإدارة بن�صخ من هذه املحا�صر ملراجعتها. �

 اأن يتم حتديد �صالحية واخت�صا�صات كل جلنة بدقة وو�صوح. �

 اللجنة التنفيذية 2   2   2

اللجنة   وتتولى هذه  العبيكان.  البيطار وعبداهلل عبدالرحمن  وليد  اللجنة( وعبدالروؤوف  النملة )رئي�ض  اأع�صاء: عبدالعزيز  التنفيذية من ثالثة  اللجنة  تتاألف 
املهام  التالية:

 مراجعة اخلطط وال�صرتاتيجيات املعدة من الإدارة التنفيذية لل�صركة و�صركاتها التابعة، ورفع التو�صيات املنا�صبة ملجل�ض الإدارة. �

 التاأكد من اأن اخلطط الإ�صرتاتيجية لل�صركة قد مت تفعيلها والعمل بها ب�صكل يوؤدي اإلى حتقيق اأهداف ال�صركة. �

 مناق�صة ومراجعة التقارير املرفوعة من الإدارة التنفيذية. �

 لجنة المراجعة 2   2   2

يوجد لدى م�صك جلنة مراجعة تتاألف من اأربعة اأع�صاء: يحيى ابراهيم القنيبط )رئي�ض اللجنة( و�صليمان النملة وطارق جواد ال�صقا وزيد عبدالرحمن القويز. 
ولدى زيد عبدالرحمن القويز خربة عميقة يف النواحي املحا�صبية واملالية. 

ويقوم جمل�ض الإدارة يف كل �صنة، بناء على تو�صية جلنة املراجعة، مبراجعة ميثاق عمل جلنة املراجعة. ومن بني امل�صئوليات التي ت�صطلع بها جلنة املراجعة ما يلي:

 الإ�صراف على اإدارة املراجعة الداخلية يف ال�صركة؛ من اأجل التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ الأعمال واملهمات التي حددها لها جمل�ض الإدارة. �

 درا�صة نظام الرقابة الداخلية وو�صع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�صياتها يف �صاأنه.  �

 درا�صة تقارير املراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ الإجراءات الت�صحيحية للملحوظات الواردة فيها. �

 التو�صية ملجل�ض الإدارة بتعيني املحا�صبني القانونيني وف�صلهم وحتديد اأتعابهم، ويراعى عند التو�صية بالتعيني التاأكد من ا�صتقالليتهم. �

 متابعة اأعمال املحا�صبني القانونيني، واعتماد اأي عمل خارج نطاق اأعمال املراجعة التي يكلفون بها اأثناء قيامهم باأعمال املراجعة. �

 درا�صة خطة املراجعة مع املحا�صب القانوين واإبداء ملحوظاتها عليها. �

 درا�صة ملحوظات املحا�صب القانوين على القوئم املالية ومتابعة ما مت يف �صاأنها. �

 درا�صة القوائم املالية الأولية وال�صنوية قبل عر�صها على جمل�ض الإدارة واإبداء الراأي والتو�صية يف �صاأنها. �

 درا�صة ال�صيا�صات املحا�صبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�صية ملجل�ض الإدارة يف �صاأنها. �

 لجنة الترشيحات والمكافآت  2   2   2

تتاألف جلنة الرت�صيحات واملكافاآت من خم�صة اأع�صاء هم �صليمان عبداهلل احلمدان )رئي�ض اللجنة( و�صليمان حممد النملة وعبدالروؤوف وليد البيطار  وزيد 
عبدالرحمن القويز و�صعد �صالح الأزوري.

متار�ض جلنة الرت�صيحات واملكافاآت مهامها وفقا للميثاق الداخلي الذي ي�صمل القواعد واملبادئ التي حتكم اأعمالها والذي يعتمده جمل�ض الإدارة. ويعني جمل�ض 
الإدارة رئي�ض هذه اللجنة واأع�صاءها الآخرين. 

وبناء على تو�صية جلنة الرت�صيحات واملكافاآت، يقوم جمل�ض الإدارة يف كل �صنة مبراجعة امليثاق الداخلي للجنة والذي ي�صمل القواعد واملبادئ التي حتكم اأعمالها. 
ومن بني امل�صئوليات التي تتولها جلنة الرت�صيحات واملكافاآت ما يلي:

 التو�صية ملجل�ض الدارة بالرت�صيح لع�صوية املجل�ض وفقًا لل�صيا�صات واملعايري املعتمدة مع مراعاة عدم تر�صيح اأي �صخ�ض �صبق ادانته بجرمية خملة  �
بال�صرف والمانة.

لع�صوية جمل�ض  � املطلوبة  واملوؤهالت  للقدرات  و�صف  واعداد  الدارة  لع�صوية جمل�ض  املنا�صبة  املهارات  املطلوبة من  لالحتياجات  ال�صنوية   املراجعة 
الدارة، مبا يف ذلك حتديد الوقت الذي يلزم ان يخ�ص�صه الع�صو لعمال جمل�ض الدارة.

 مراجعة هيكل جمل�ض الدارة ورفع التو�صيات يف �صاأن التغيريات التي ميكن اجراوؤها. �

 حتديد جوانب ال�صعف والقوة يف جمل�ض الدارة، واقرتاح معاجلتها مبا يتفق مع م�صلحة ال�صركة. �
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التاأكد ب�صكل �صنوي من ا�صتقاللية الع�صاء امل�صتقلني، وعدم وجود اأي تعار�ض م�صالح اذا كان الع�صو ي�صغل ع�صوية جمل�ض اإدارة �صركة اخرى.  �

ترتبط  � ا�صتخدام معايري  ال�صيا�صات  تلك  ويراعى عند و�صع  التنفيذيني،  الدارة وكبار  لتعوي�صات ومكافاآت اع�صاء جمل�ض  وا�صحة  �صيا�صات  و�صع 
بالأداء

 عقود العمل  4   4

يتم تعيني اأع�صاء جمل�ض اإدارة ال�صركة بوا�صطة اجلمعية العامة وتخ�صع اخت�صا�صات املجل�ض وم�صوؤوليته للنظام الأ�صا�صي لل�صركة، ويتم تعيني الرئي�ض التنفيذي 
من قبل جمل�ض الإدارة. وفيما يلي ملخ�ض لعقود الرئي�ض التنفيذي ونائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية:

 الرئيس التنفيذي 2   2   2

يبا�صر الرئي�ض التنفيذي مهامه احلالية يف ال�صركة مبوجب عقد عمل اأبرمته ال�صركة معه. وت�صتمل بع�ض تفا�صيله على ما يلي: 

 ي�صري هذا العقد اإعتبارا من تاريخ 2011/01/01م وملدة 3 �صنوات ميالدية، جتدد تلقائيًا ملدة اأو مدد مماثلة ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر كتابة  �
برغبته يف عدم التجديد وذلك قبل 90 يومًا على الأقل من انتهاء مدته الأ�صلية اأواملجددة.

 تعني ال�صركة الرئي�ض التنفيذي للمدة اأعاله مب�صمى "الرئي�ض التنفيذي". �

 يتعهد الرئي�ض التنفيذي باأن يكر�ض كل وقته وجهده لأعمال ال�صركة اأثناء �صاعات العمل ولل�صركة احلق اأن تعدل اأي من وقت �صاعات العمل املحددة  �
يف النظام الداخلي لل�صركة. ويلتزم الرئي�ض التنفيذي باأن يراعي كافة التعليمات التي ت�صدر اإليه من جمل�ض الإدارة.

 يلتزم الرئي�ض التنفيذي بعدم مناف�صة ال�صركة يف جمال عملها باأي �صكل من اأ�صكال التناف�ض حتى بعد انتهاء عقد عمله معها وذلك ملدة عامني. ويلتزم  �
اأي�شًا وملدة عامني بعد انتهاء عقد العمل بعدم العمل لدى اأي جهة متار�س نف�س ن�شاط ال�شركة اأو ن�شاط �شركاتها التابعة.

 نائب الرئيس للشؤون المالية: 2   2   2

يبا�صر نائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية مهامه احلالية يف ال�صركة مبوجب عقد عمل اأبرمته ال�صركة معه. وت�صتمل بع�ض تفا�صيله على ما يلي: 

 ي�صري هذا العقد اإعتبارا من تاريخ 2005/08/10م ملدة �صنتني من تاريخ توقيعه يجدد بنهايتها تلقائيا ً ملدة مماثلة ما مل ي�صعر اأحد الطرفني الآخر  �
كتابيًا برغبته يف انهائه يف مدة اأدناها )ثالثة اأ�صهر( من تاريخ نهاية العقد.

 تعني ال�صركة نائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية للمدة اأعاله مب�صمى "نائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية". �

 يتفرغ نائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية للعمل تفرغا كليا لل�صركة ويعمل بكل اأمانة واإخال�ض، واأن يقوم بالعمل بنف�صه ملتزما باأوامر ال�صركة، ولي�ض له اأن  �
يقوم باأي عمل لدى اأي جهة اأخرى �صواء مبقابل اأو بدون مقابل اإل باإذن خطي من ال�صركة.

 يلتزم نائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية يف حالة انتهاء عقد العمل لأي �صبب، بعدم اللتحاق اأو العمل لدى اأي طرف اآخر من الباطن اأو مناف�ض يف نف�ض  �
جمال ال�صركة مبنطقة اخلليج وخا�صة يف اململكة العربية ال�صعودية اإل بعد م�صي عامني كاملني اأو موافقة �صاحب العمل.

 يلتزم نائب الرئي�ض لل�صوؤون املالية بالعمل لدى ال�صركة ح�صب �صاعات العمل املقررة، ولإدارة ال�صركة تعديل اأوقات العمل ح�صب ما تقت�صيه م�صلحة  �
العمل لديها.

 الموظفون 4   4

املبيعات  الإنتاج، و5،4% يف  اأن�صطة  يعمل يف  التابعة، 1.285 فردا، منهم %84،6  �صركاتها  فيها  العاملني يف م�صك، مبا  بلغ عدد  كما يف 31 دي�صمرب 2012م، 
والت�صويق و10،0 % يف الأق�صام الأخرى كاملالية و�صوؤون املوظفني وتقنية املعلومات.

وتعمل م�صك ب�صفة م�صتمرة على توظيف واملحافظة على وجود عاملني �صعوديني ذوي خربة اأو حديثي التخرج. وتوجد برامج تدريبية يجري تنفيذها من اأجل 
تطوير مهارات وقدرات العاملني ال�صعوديني من خالل مركز التدريب الداخلي لل�صركة.

بلغت ن�صبة ال�صعودة يف عام 2009م و2010م و2011م و2012م معدل 19،6% و24،4% و34،6% و29،2% على التوايل يف م�صك – ال�صعودية. ويف تاريخ 1433/7/17هـ 
ح�صلت ال�صركة على �صهادة نطاقات ت�صتويف ن�صب ال�صعودة املطلوبة.
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�جلدول  6-5: موظفي م�سك- �ل�سعودية

كما يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

342334299413العمليات

67454640املبيعات والت�صويق

26283449ال�صئون الهند�صية

63607448ال�صوؤون الإدارية 

25222131مراقبة اجلودة

12141814املالية / احل�صابات

9900امل�صرتيات

004551التوريد

7868تقنية املعلومات

551520543654املجموع

امل�صدر: ال�صركة

ويرجع �صبب انخفا�ض عدد املوظفني يف ق�صم العمليات من 334 موظف يف عام 2010م اإلى 299 موظف يف عام 2011م اإلى اعادة ت�صنيف بع�ض املوظفني من 
ق�صم العمليات اإلى ق�صم التوريد.

ويرجع �صبب انخفا�ض عدد املوظفني يف ق�صم امل�صرتيات من 9 موظفني يف عام 2010م اإلى 0 يف عام 2011م اإلى ا�صتحداث ق�صم التوريد واعادة ق�صم امل�صرتيات 
ليكون حتت ق�صم التوريد.

�جلدول 6-5-1: )م�سك-�ل�سعودية( ح�سب �جلن�سية

كما يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

108127188191�صعوديون 

33353639دول اخلليج الأخرى

34221921اأردنيون

376336300403خربات اآ�صيوية

551520543654املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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�جلدول  6-6: موظفي م�سك- �لأردن

كما يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

581511453307العمليات

10141410املبيعات والت�صويق

38333333اآخرون

629558500350املجموع

امل�صدر: ال�صركة

�جلدول  6-6-1: )م�سك-�لأردن( ح�سب �جلن�سية

كما يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

547480488349اأردنيون

8278121اآخرون

629558500350املجموع

امل�صدر: ال�صركة

كان عدد املوظفني يف عام 2009م 581 موظف يف ق�صم العمليات، وخالل الأعوام الثالثة الالحقة اإ�صتقال عدد من املوظفني لي�صل عدد موظفي العمليات اإلى 
اإنتاج ال�صركة ب�صبب الرتكيزعلى الطلبات  اإلى انخفا�ض  اأن ال�صركة مل ت�صتبدل املوظفني امل�صتقيلني ويعود ذلك  307 موظف يف عام 2012م، واجلدير بالذكر 

بهام�ض ربح معني.

�جلدول  6-7: موظفي م�سك- لكابلت �جلهد �لعايل و�ملتو�سط

كما يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

14613312494العمليات

4334املبيعات والت�صويق

610107اآخرون

156146137105املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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�جلدول6-7-1: )م�سك- لكابلت �جلهد �لعايل و�ملتو�سط( ح�سب �جلن�سية

كما يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

142133124105اأردنيون

1313130خربات اآ�صيوية

1000خربات غربية

156146137105املجموع

امل�صدر: ال�صركة

كان عدد املوظفني يف عام 2009م 146 موظف يف ق�صم العمليات، وخالل الأعوام الثالثة الالحقة اإ�صتقال عدد من املوظفني لي�صل عدد موظفي العمليات اإلى 94 
موظف يف عام 2012م، واجلدير بالذكر اأن ال�صركة مل ت�صتبدل املوظفني امل�صتقيلني ويعود ذلك اإلى انخفا�ض اإنتاج ال�صركة ب�صبب الرتكيزعلى الطلبات بهام�ض 

ربح معني.

�جلدول  6-8: موظفي م�سك- ر�أ�ش �خليمة

كما يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

2179119142العمليات

11131515املبيعات والت�صويق

2243املالية / احل�صابات

5212416اآخرون

39115162176املجموع

امل�صدر: ال�صركة

�جلدول6-8-1: )م�سك ر��ش �خليمة( ح�سب �جلن�سية

كما يف �ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

0111دول اخلليج الأخرى

7789اأردنيون

1111خربات غربية

31106152165خربات اآ�صيوية

39115162176املجموع

امل�صدر: ال�صركة
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 مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات . 4
املتخ�ص�صة )م�صك(  للكابالت  الأو�صط  ال�صرق  ل�صركة  الت�صغيلي  لالأداء  ا�صتعرا�صًا حتليليًا  العمليات  ونتائج  املايل  املركز  التايل حول  والتحليل  النقا�ض  يقدم 
و�صركاتها التابعة )املجموعة( وو�صعها املايل خالل ال�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. حيث ي�صتند هذا التحليل واملناق�صة 
ويمُقراأ جنبا اإلى جنب مع القوائم املالية املوحدة املراجعة اخلا�صة باملجموعة لل�صنوات املالية الأربع املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م، 
واملراجعة من قبل ديلويت اند توت�ض بكر اأبو اخلري و�صركاه يف عامي 2009م و2010م ومن قبل اإرن�صت اأند يونغ يف عام 2011م و2012م واملرفقة يف ن�صرة الإ�صدار 
هذه يف ق�صم 16 )تقرير املحا�صب القانوين(. ينبغي على امل�صاهمني امل�صتحقني قراءة ن�صرة الإ�صدار كاملة مبا يف ذلك ق�صم )عوامل املخاطرة( وعدم العتماد 

فقط على املعلومات املتوفرة يف هذا الق�صم. 

جميع املبالغ يف هذه الن�صرة هي بالريال ال�صعودي ما مل يرد خالف ذلك، كما مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف، بينما تظهر الن�صب ب�صكل ع�صري. 

 إقرار أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية 1   4

يقر اأع�صاء جمل�ض اإدارة ال�صركة اأن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�صرة قد مت اإعدادها من واقع البيانات املالية املوحدة املراجعة لل�صنوات املالية 2009م 
و2010م و2011م  و2012م والقوائم املالية املوحدة دون اإجراء اأي تغيري جوهري عليها، واأنه قد مت اإعداد ومراجعة القوائم املالية وفقا ملعايري الهيئة ال�صعودية 
للمحا�صبني القانونيني، با�صتثناء ما يرد �صراحة فيما يلي. ويتحمل جمل�ض الإدارة امل�صوؤولية الكاملة فيما يتعلق ب�صحة ودقة املعلومات وحتليل النتائج املالية، 
ويوؤكد، بعد عمل ال�صتق�صاءات الالزمة، اأن الإف�صاح قد مت بالكامل وبو�صوح تام واأنه ل توجد اأية معلومات اأو م�صتندات اأخرى جتعل من البيانات اأو املعلومات 

الواردة يف هذه الن�صرة م�صللة.

من املمكن اأن تكون بع�ض مقايي�ض الأداء معدة مبا ل يتوافق مع معايري الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني مثل مقيا�ض اإجمايل الربح املبا�صر الذي مت و�صفه 
و�صرده يف الفقرة 7-4 من هذا الق�صم، كما يرد ب�صكل مف�صل تباعا. يرى جمل�ض اإدارة ال�صركة اأن �صرد املعلومات بهذا ال�صكل ليوؤثر على عر�ض نتائج ال�صركة 

ب�صكل عام، وقد مت و�صعه لالي�صاح فقط.

ويقر اأع�صاء جمل�ض الإدارة باأنه باإ�صتثناء ما ذكر يف الفقرات التالية ()7-4-1( املبيعات، )7-4-2( تكلفة املبيعات، )7-4-3( اإجمايل الربح املبا�صر وجمموع 
ال�صهرة، )7-4-10( اخل�صارة  الإنخفا�ض يف قيمة  والإدارية، )8-4-7(  العمومية  والتوزيع، )7-4-5( م�صاريف  البيع  الربح، )7-4-4( م�صاريف  اإجمايل 
من الأدوات املالية امل�صتقة، )7-4-11( خ�صائر/اأرباح غري حمققة من ا�صتثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة، )7-4-13( نتائج ال�صركات التابعة، )2-6-7( 
ا�صتثمارات مقتناه لأغرا�ض التجارة، )7-7-1( ا�صتثمارات متاحه للبيع، )7-7-4( موجودات غري ملمو�صة، )7-10( حقوق امل�صاهمني، )7-11-1( التدفقات 
النقدية الت�صغيلية، )7-11-4( التدفقات النقدية لل�صركات التابعة(( مل يكن هناك اأي تغيري �صلبي جوهري يف الو�صع املايل والتجاري لل�صركة اأو اأي من �صركاتها 
التابعة خالل ال�صنوات الثالث ال�صابقة مبا�صرة لتاريخ تقدمي طلب الت�صجيل وقبول الإدراج لأ�صهم حقوق اأولوية يف ال�صوق، اإ�صافة اإلى الفرتة التي ي�صملها تقرير 

املحا�صب القانوين حتى اعتماد ن�صرة الإ�صدار. 

كما يوؤكد اأع�صاء املجل�ض باأن ال�صركة، فور اإ�صدار احلقوق، �صتمتلك التمويل الكايف لتلبية متطلبات راأ�ض املال العامل لديها لفرتة 12 �صهر التالية لتاريخ ن�صر ن�صرة 
الإ�صدار هذه. ول يوجد راأ�ض مال لل�صركة او �صركاتها التابعة م�صموًل بحق خيار.

 السياسات المحاسبية الهامة 2   4

يتم اإعداد القوائم املالية املوحدة لل�صركة مبا يتوافق مع معايري الهيئة ال�صعودية للمحا�صبني القانونيني.

ت�صمل القوائم املالية املوحدة القوائم املالية اخلا�صة بال�صركة و�صركاتها التابعة، واملعدة على اأ�صا�ض ال�صتحقاق وفقًا ملبداأ التكلفة التاريخية. وقد مت ا�صتبعاد جميع 
الأر�صدة واملعامالت الداخلية الهامة لل�صركة عند اإعداد القوائم املالية املوحدة. 
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 نتائج العمليات  2   4

نتائج العمليات اخلا�صة بال�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م هي كالتايل: 

�جلدول 7-1: قائمة �لدخل

�آلف �لريالت �ل�سعودية
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م 

  990.581  1.139.386  1.029.250  1.033.922املبيعات

)829.421()1.043.763()914.390()856.093(تكلفة املبيعات

  161.160  95.623  114.860  177.829اإجمايل الربح 

)36.819()43.121()46.563()32.677(بيع وتوزيع

)43.722()39.332()27.741()27.387(عمومية واإدارية

)25.481()31.606()33.022(  -تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�صتغلة

)1.600()1.995()1.830()1.496(اإطفاء 

  53.538)20.431(  5.704  116.269)اخل�صارة(/الدخل من العمليات 

  -)70.565()77.000()20.000(النخفا�ض يف قيمة ال�صهرة 

)خ�صائر( / اأرباح غري حمققة من 
ا�صتثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة 

)1.181(917  )1.005()1.284(

)4.962()30.508()14.079(  -خ�صارة عن اأدوات مالية م�صتقة

)41.348()38.728()35.852()43.627(اعباء مالية

  166  445  900  1.853دخل اآخر

الأقلية  حقوق  قبل  )اخل�صارة(  الربح 
والزكاة وال�صريبة

53.314  )119.410()160.792(6.110  

  23.537  36.759  33.365  12.238حقوق الأقلية 

الربح )اخل�صارة( قبل الزكاة 
وال�صريبة

65.552  )86.045()124.033(29.647  

الزكاة وال�صريبة امل�صرتدة / 
)خم�ص�ض(، �صايف

)14.244()8.903(3.897  1.454  

  31.101)120.136()94.948(  51.308�صايف الربح )اخل�صارة( لل�صنة

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

القوائم املالية املبينة ل�صنة 2010 هي وفقا لالأرقام املقارنة الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�صنة 2011. 

  مقاييس األداء الرئيسية  3   4

�إجمايل �لربح �ملبا�سر- وميثل اإجمايل املبيعات ناق�ض التكاليف املبا�صرة )اأي التكاليف التي ميكن ن�صبها ب�صكل مبا�صر اإلى بع�ض الوحدات امل�صنعة( مثل املواد 
الأولية والإهالك وما اإلى ذلك وامل�صتخدمة يف عملية الت�صنيع. 

وزن �لنحا�ش �مل�ستهلك- يتم قيا�ض حجم املبيعات من كل منتج بوا�صطة وزن النحا�ض امل�صتهلك يف امل�صانع. 
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�جلدول 7-2: ��ستخد�م �لنحا�ش )طن مرتي( لكل منتج

�آلف طن مرتي
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م 2010م 2009م 

الكابالت ال�صناعية

3.5493.1473.7783.871م�صك- اململكة العربية ال�صعودية

N/a1629621.108م�صك- راأ�ض اخليمة

3.5493.3094.7404.979جمموع الكابالت ال�صناعية

كابالت املبانى و الجهزة

221233307201م�صك- اململكة العربية ال�صعودية

كابالت الطاقة

4.9374.0613.6131.949م�صك- اململكة العربية ال�صعودية

11.1559.6737.0893.998م�صك- الأردن

�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط 
والعايل

N/a2.8082.848268

N/aN/aN/a366�صركة م�صك راأ�ض اخليمة

16.09216.54213.5506.581جمموع كابالت الطاقة 

امل�صدر: م�صك. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

 المبيعات  2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل املبيعات يف الأعوام املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م: 

�جلدول 7-3: �ملبيعات

�آلف �لريالت �ل�سعودية
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م 

املبيعات

  637.157  471.400  310.582  319.808الكابالت ال�صناعية

  23.051  19.787  22.156  14.991كابالت املبانى و الجهزة

  350.873  650.060  684.701  684.666كابالت الطاقة

  151.959  68.746  91.718  22.753اأخرى

)172.459()70.607()79.907()8.296(مبيعات داخل املجموعة

  990.581  1.139.386  1.029.250  1.033.922املجموع

امل�صدر: م�صك. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.
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بلغت مبيعات املجموعة يف ال�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2012م 990،6 مليون ريال �صعودي باملقارنة الى 1.139،4 مليون ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2011م( و 
1.029،3 مليون ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2010م(. يرجع النخفا�ض يف املبيعات البالغ 43،3 مليون ريال �صعودي )بن�صبة 4،2%( بني عامي 2009م و2012م 
الى انخفا�ض فى مبيعات كابالت الطاقه بقدر 333،8 مليون ريال �صعودي )48،8%( حيث ركزت املجموعة على قبول فقط الطلبات ذات هام�ض ربحية عالية. وقد 
حد من ذلك النخفا�ض زيادة يف مبيعات الكابالت ال�صناعية مبقدار 317،3 مليون ريال �صعودي )99،2%( عن نف�ض الفرتة حيث وجهت ال�صركة خليط منتجاتها 

اإلى تخ�ص�صها الأ�صا�صي يف الكابالت ال�صناعية. 

انخف�صت الكميات املباعة من الكابالت ال�صناعية من �صنة 2009م اإلى 2010 بن�صبة 6،8% اأو 240 طن مرتي )2010م: 3.309 طن مرتي، 2009م: 3.549 طن 
مرتي( وبالتايل انخف�صت املبيعات اأي�صاً  خالل نف�ض الفرتة بن�صبة )2،9%(. اإن النخفا�ض يف ا�صتخدام النحا�ض وانخفا�ض املبيعات �صببه الأزمة القت�صادية 
العاملية التي دفعت باحلكومات اإلى تاأجيل كربى م�صاريع النفط والغاز. بالإ�صافة اإلى دخول مناف�صني جدد يف �صوق الكابالت ال�صناعية مما رفع ن�صبة املناف�صة. 

حت�صنت الأو�صاع يف ال�صوق يف عام 2011م و2012م . ا�صتمر ا�صتخدام النحا�ض بالزدياد بواقع 4.979 طن مرتي ا�صتخدم يف ت�صنيع الكابالت ال�صناعية يف 
2012م، اأي بزيادة قدرها 1.670 طن مرتي )بن�صبة 50،5%( عن 2010م. كما ان عودة الطلب من العمالء مل�صاريع النفط والغاز اأدى اإلى ارتفاع كبري يف �صجل 

الطلبات للكابالت ال�صناعية يف يونيو  2012م مما كانت عليه يف اأي فرتة منذ مار�ض 2008م. بداأ هذا الرتفاع منذ عام 2011م.

اإلى  ال�صابقة من 471،4 مليون ريال �صعودي  ال�صنة  املبيعات مقارنة مع  ثابتا  خالل عام 2012م. ارتفعت  الكابالت ال�صناعية  ا�صتمر الرتفاع يف الطلب على 
637،2 مليون ريال �صعودي بن�صبة زيادة قدرها 35،2%. وارتفع ا�صتخدام النحا�ض يف ت�صنيع الكابالت ال�صناعية اأي�صا بن�صبة 5،0% لنف�ض الفرتة. اإن هذه الزيادة 

ال�صغرية ن�صبيا يف ا�صتخدام النحا�ض مقارنة باملبيعات �صببها تعديل �صيا�صة الت�صعري والرتكيز على الفوز بعقود ذات هام�ض ربح اأعلى. 

بينما انخف�صت مبيعات كابالت الطاقة بن�صبة 48،8% )334 مليون ريال �صعودي( بني 2009م و2012م نتيجة للقرار ال�صرتاتيجي املتخذ بالرتكيز على مبيعات 
الكابالت ال�صناعية ذات الربحية الأعلى ن�صبيا مع قبول عقود ذات ربحية اأعلى فقط  لكابالت الطاقة. يرجع ال�صبب وراء قرار تقلي�ض ت�صنيع وبيع كابالت 

الطاقة اإلى ارتفاع م�صتوى املناف�صة يف الأ�صعار الناجت عن زيادة النتاج عن حاجة ال�صوق لهذا النوع.

يتم ت�صنيع كابالت الطاقة ب�صكل كبري بوا�صطة �صركة م�صك- الأردن و�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل وبالتايل مت تقلي�ض عمل هذه ال�صركات 
ب�صكل كبري لت�صب ال�صركة تركيزها على منتجات الكابالت ال�صناعية. �صت�صتمر املجموعة بت�صنيع كابالت الطاقة نظرًا لحتواء طلبات امل�صاريع على مزيج من 

الكابالت ال�صناعية و كابالت الطاقة. 

ولي�س لدى ال�شركة اأى عوامل مو�شمية اأو دورات اقت�شادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى االأعمال اأو الو�شع املايل.

 تكلفة المبيعات  2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل تكلفة املبيعات لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب2009م و2010م و2011م و2012م: 

�جلدول 7-4: تكلفة �ملبيعات

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م 

الكابالت ال�صناعية التكاليف 
املبا�صرة

179.747  209.104  355.788  448.661  

كابالت املبانى و الأجهزة 
التكاليف املبا�صرة

9.204  13.951  14.552  16.392  

كابالت الطاقة - التكاليف 
املبا�صرة

578.898  624.175  614.564  325.826  

  146.850  72.585  90.918  26.875تكاليف مبا�صرة اأخرى

)172.459()70.607()79.907()8.296(تكاليف داخل املجموعة

  64.151  56.881  56.149  69.665تكاليف ت�صغيلية

  829.421  1.043.763  914.390  856.093املجموع

امل�صدر: م�صك، مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.
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ت�صمل تكاليف املبيعات على التكاليف املبا�صرة التي تعتمد ب�صكل كبري على حجم النتاج، واملرتبطة ب�صكل رئي�صي مبدخالت املواد الأولية مثل النحا�ض والر�صا�ض 
وال�صلب. ومن املمكن اأن تختلف هذه التكاليف ب�صكل كبري بناء على اأ�صعار ال�صوق لهذه املواد، وخ�صو�صا اأ�صعار النحا�ض والتي ميكن اأن تكون متقلبة. الفئة الأخرى 

الهامة يف تكاليف املبيعات هي التكاليف غري املبا�صرة اأو تكاليف الت�صغيل. 

تت�صمن تكاليف املبيعات البالغة 856،1 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م خ�شائر االأدوات املالية امل�شتقة وب�شكل رئي�شي اخل�شائر الناجتة عن اأدوات التحوط 
امل�صتخدمة من قبل ال�صركة �صد التغريات ال�صلبية يف ا�صعارالنحا�ض، وبلغت هذه اخل�صائر 13،2مليون ريال �صعودي والتي مت اإعادة ت�صنيفها حتت اجمايل الربح 
يف الأعوام 2010م و2011م و2012م. بالإ�صافة اإلى ذلك ، مت يف عام 2009م عك�س خم�ش�س هبوط اأ�شعار النحا�س بقيمة 102،3 مليون ريال �صعودي، مما قلل 
من تكاليف املبيعات. انخف�صت اأ�صعار النحا�ض من 26.460 ريال �صعودي/ طن مرتي يف �صبتمرب 2008م اإلى 11.006 ريال �صعودي/ طن مرتي يف دي�صمرب 
2008م ب�صبب وجود كميات كبرية من النحا�ض يف املخزون يف ذلك الوقت )دي�صمرب 2008م(، مت تكوين خم�ص�ض مببلغ 102،3 مليون ريال �صعودي. مت بيع هذا 
املخزون يف عام 2009م وبالتايل مت الفراج عن املخ�ص�ض يف عام 2009م. )وللمزيد من التفا�شيل عن �شيا�شة التحوط انظر الفقرة 7-4-10 من هذا الق�صم(.

بعد تعديل خ�شائر التحوط وخم�ش�س النحا�س، ت�شبح ن�شبة تكاليف املبيعات اإلى املبيعات 91،4% يف عام 2009م. بقيت هذه الن�صبة م�صتقرة بن�صبة %88،8 
و91،6% يف عام 2010م و2011م على التوايل. 

يف عام 2012م حت�صنت الن�صبة اإلى 83،7% نتيجة لرتكيز املجموعة على الكابالت ال�صناعية ذات الهوام�ض الربحية الأعلى وب�صبب القرار ال�صرتاتيجي املتخذ 
لقبول الطلبات ذات الهوام�ض الربحية املرتفعة لكابالت الطاقة. 

ت�صمل تكاليف الت�صغيل ب�صكل اأ�صا�صي على تكاليف املوظفني واملرافق وكلفة الإ�صالح وال�صيانة. انخف�صت هذه التكاليف من 69،7 مليون ريال �صعودي يف عام 
2009م اإلى 64،1 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م ب�صبب اإعادة ت�صنيف جزء من تكاليف الت�صغيل حتت اإجمايل الربح نتيجة لنخفا�ض النتاج يف �صركة م�صك- 

الأردن و�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل. 

 إجمالي الربح المباشر ومجموع إجمالي الربح 2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل اإجمايل الربح املبا�صر وجمموع اإجمايل الربح لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م  و2012م: 

�جلدول 7-5: �إجمايل �لربح �ملبا�سر وجمموع �إجمايل �لربح

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م 

  188.496  115.612  101.478  140.061الكابالت ال�صناعية

  6.659  5.235  8.205  5.787كابالت املبانى و الجهزة

  25.047  35.496  60.526  105.768كابالت الطاقة

اإجمايل الربح املبا�صر – 
اأخرى

)4.122(800  )3.839(5.109  

  225.311  152.504  171.009  247.494اإجمايل الربح املبا�صر

)64.151()56.881()56.149()69.665(تكاليف ت�صغيلية

  161.160  95.623  114.860  177.829جمموع اإجمايل الربح

امل�صدر : م�صك. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

انخف�ض اإجمايل الربح املبا�صر بن�صبة 38،4% من 247،5 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م اإلى 152،5 مليون ريال �صعودي يف عام 2011م، ب�صبب النخفا�ض 
يف مبيعات كابالت الطاقة مببلغ 70،3 مليون ريال �صعودي )ن�صبة 66،4%( يف نف�ض الفرتة. كما ذكر �صابقا، مت تخفيف النخفا�ض يف اإجمايل الربح ب�صبب عك�ض 

خم�ص�ض النحا�ض يف عام 2009م، مما قلل تكاليف املبيعات مببلغ 102،3مليون ريال �صعودي يف عام 2009م. 

الأو�صاع  �صوء  اأدى  و2011م.  2009م  عامي  بني   )%17،5 )بن�صبة  �صعودي  ريال  مليون   24،4 مببلغ  ال�صناعية  الكابالت  منتج  املبا�صر  الربح  اجمايل  انخف�ض 
القت�صادية اإلى انخفا�ض الطلب يف ال�صوق ونتج عن ذلك انخفا�ض اأ�صعار البيع وبالتايل انخفا�ض اإجمايل الربح على الرغم من ارتفاع حجم منتجات الكابالت 

ال�صناعية بن�صبة 33،6% يف نف�ض الفرتة. 
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على الرغم من انخفا�ض املبيعات بن�صبة 13،1% )148،8 مليون ريال �صعودي( يف الفرتة من 2011م اإلى 2012م، ازداد الربح الجمايل ب�صكل كبري بن�صبة %68،5 
)65،5 مليون ريال �صعودي( اإلى 161،2 مليون ريال �صعودي )2011م: 95،6 مليون ريال �صعودي(، متاأثرا بالنمو يف اجمايل ربح الكابالت ال�صناعية بينما بقي 

ا�صتخدام النحا�ض لنف�ض املنتج كما هو اإلى حد كبري.

ارتفع ا�صتخدام النحا�ض للكابالت ال�صناعية بن�صبة 5،0% )239 طن مرتي( اإلى 4.979 طن مرتي يف عام 2012م من 4.740 طن مرتي يف عام 2011م، بينما 
منى الربح الجمايل املبا�صر للكابالت ال�صناعية بن�صبة 63،0% )72،9 مليون ريال �صعودي( اإلى 188،5 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م من 115،6 مليون 

ريال �صعودي يف عام 2011م. 

مت تخفيف النمو يف الربح الجمايل للكابالت ال�صناعية جزئيا بانخفا�ض اجمايل الربح املبا�صر كابالت الطاقة متا�صيا مع الأهداف ال�صرتاتيجية للمجموعة. 
انخف�ض اجمايل الربح املبا�صر كابالت الطاقة بن�صبة 29،4% )10،5 مليون ريال �صعودي( اإلى 25،0 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م من 33،5 مليون ريال 

�صعودي يف عام 2011م. 

 مصاريف البيع والتوزيع  2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل م�صاريف البيع والتوزيع لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م: 

�جلدول 7-6: م�ساريف �لبيع و�لتوزيع

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م 

11.02311.75012.11214.207رواتب املوظفني

10.68011.4439.13910.761دعاية وترويج

6.9347.4645.1526.037�صحن

8921.024665767�صفر

694633595536ايجار

010.9119.0812.791خم�ص�ض ديون م�صكوك يف حت�صيلها

2.4543.3386.3771.720اأخرى

32.67746.56343.12136.819املجموع

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة ل�صركة م�صك لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و 2011م و 2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

ارتفع اجمايل م�صاريف البيع والتوزيع من 32،7 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م اإلى 46،6 مليون ريال �صعودي يف عام 2010م متاأثرًا ب�صكل اأ�صا�صي بالزيادة 
التي متت يف خم�ص�ض الديون امل�صكوك يف حت�صيلها بقيمة 10،9 مليون ريال �صعودي. نتجت هذه الزيادة ب�صكل اأ�صا�صي عن املدينني غري امل�صددين يف �صركة 

م�صك-الأردن. 

بني عامي 2010م و2011م، انخف�صت م�صاريف البيع والتوزيع بقيمة 3،4 مليون ريال �صعودي متاأثرة ب�صكل اأ�صا�صي بتخفي�ض التكاليف نتيجة بدء ت�صغيل �صركة 
م�صك-راأ�ض اخليمة. فقد انخف�صت تكاليف ال�صحن بحوايل 2،3 مليون ريال �صعودي )بن�صبة 31%( اإلى 5،2 مليون ريال �صعودي يف عام 2011م عما كانت عليه 
يف عام 2010م، اإذ اأن تاأ�صي�ض �صركة م�صك-راأ�ض اخليمة خلدمة ال�صوق الإماراتي ودول اخلليج بالإ�صافة للمملكة، ب�صبب قربها لالأ�صواق امليدانية الهامة للنفط 
والغاز يف اإمارة اأبوظبي واإمكانية و�صولها ملوانئ اإمارة دبي، اأدت اإلى تخفي�ض تكاليف ال�صحن لل�صركة، حيث اأن هذه الأ�صواق كانت �صابقا تزود من من�صاآت النتاج 

يف الريا�ض بتكاليف مرتفعة. 

بني عامي 2011م و 2012م، انخف�صت نفقات البيع والتوزيع جمددا بقيمة 6،3 مليون ريال �صعودي )2012م: 36،8 مليون ريال �صعودي، 2011م: 43،1 مليون ريال 
�صعودي( متاأثرة ب�صكل كبري بالنخفا�ض يف النفقات الأخرى )4،7 مليون ريال �صعودي( والنخفا�ض يف خم�ص�ض الديون امل�صكوك يف حت�صيلها )6،3 مليون ريال 
�صعودي( وهذا  ب�صبب �صيا�صة املجموعة املتبعة والتي اأدت اإلى زيادة يف جودة املدينون )وللمزيد من التفا�صيل عن �صيا�صة املجموعة املتبعة انظر الفقرة 3-6-7 

من هذا الق�صم(. اإن هذا النخفا�ض مت تخفيفه بزيادة قدرها )3،7 مليون ريال �صعودي( يف رواتب املوظفني ونفقات الرتويج.
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ترتبط الدعاية والرتويج ب�صكل رئي�صي بالعمولة امل�صتحقة للوكالء اخلارجيني ملبيعات الكابالت يف اخلارج. ارتفعت هذه النفقات بن�صبة 7،1% بني عامي 2009م 
و2010م متاأثرة بارتفاع مبيعات الكابالت ال�صناعية ل�صركات الهند�صة والتوريد والبناء )اإي بي �صي( يف كوريا. يف عام 2012م، ارتفعت العمولت امل�صتحقة 

للوكالء  متا�صيا مع مبيعات الكابالت ال�صناعية. 

ازدادت تكاليف ال�صحن ب�صكل اأ�صا�صي بن�صبة 17،2% )0،9 مليون ريال �صعودي( يف عام 2012م )2011م: 5،2 مليون ريال �صعودي( على الرغم من النخفا�ض 
اأ�صعار �صركات ال�صحن. ترتبط تكاليف ال�صحن ب�صكل كبري بتكاليف النقل واإي�صال املنتجات للعمالء يف اململكة العربية ال�صعودية اأو  يف املبيعات ب�صبب ارتفاع 
خارجها. ل متتلك املجموعة حاليا اأ�صطول خا�صا بها بل ت�صتخدم بدل من ذلك عدد من �صركات ال�صحن والتي تفر�ض ر�صوم ثابتة ملختلف الوجهات. يوؤمن موقع 

�صركة م�صك- راأ�ض اخليمة تقدمي اخلدمات لدولة الإمارات العربية املتحدة والأ�صواق املجاورة ب�صهولة اأكرب من الريا�ض.

يف عام 2012م، انخف�صت امل�صاريف الأخرى بقيمة 4،7 مليون ريال �صعودي اإلى 1،7 مليون ريال �صعودي )2011م: 6،4 مليون ريال �صعودي( حيث مت تقييد 4،6 
مليون ريال �صعودي كدخل متمثل فى خم�ص�صات انتفى الغر�ض منها. كما ت�صمنت امل�صاريف الأخرى البالغة 1،7 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م م�صاريف 

املرافق والت�صال واللوازم املكتبية العامة.

 المصاريف العمومية واإلدارية 2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل امل�صاريف العمومية والإدارية لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. 

�جلدول7-7: �مل�ساريف �لعمومية و�لإد�رية

�آلف �لريالت �ل�سعودية
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012 2011م 2010م 2009م 

17.91617.36124.73128.845رواتب املوظفني

1.2482.4074.8235.089اأتعاب ا�صت�صارية ومهنية

1.3741.6382.006798�صفر

1.8241.8311.6241.290ا�صتهالك

4296021.274949خدمات مرافق

9716711.0521.063اإ�صالح و�صيانة

3.6253.2313.8225.688اأخرى

27.38727.74139.33243.722املجموع

امل�صدر: قوائم �صركة م�صك املالية املوحدة املراجعة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 و 2012. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.  

بلغت امل�صاريف العمومية والإدارية قيمة 43،7 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م بينما كانت القيمة 27،4 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م. يعود هذا الرتفاع 
اإلى الزيادة يف الرواتب وما يف حكمها بنحو 10،9 مليون ريال �صعودي والزيادة يف الأتعاب ال�صت�صارية واملهنية بـ 3،8 مليون ريال �صعودي. 

ت�صمل الرواتب وما يف حكمها التي ت�صكل ن�صبة 66،0% من اإجمايل امل�صاريف العمومية والإدارية يف عام 2012م املكافاآت التي ت�صرف اإلى موظفي الإدارة واملالية 
وتكنولوجيا املعلومات. 

يف عام 2012م، ارتفعت تكاليف املوظفني مببلغ 4،1 مليون ريال �صعودي عن 2011 ب�صبب املكافاآت. وكانت الزيادة البالغة 7،4 مليون ريال �صعودي يف عام 2011م 
متعلقة ب�صكل كبري بتعيني موظفني �صعوديني لاللتزام بقوانني ال�صعودة، وب�صبب بدء �صركة م�صك-راأ�ض اخليمة عملياتها لل�صنة الأولى كاملة باملقارنة مع فقط ثالثة 

اأ�صهر من عام 2010م، وقيام ال�صركة بتوظيف اأع�صاء جدد يف الإدارة مع بقاء الأع�صاء ال�صابقني لفرتة من الوقت. 

اأو�صاع ال�صوق  اأ�صا�صي بتنفيذ عدد من امل�صاريع ال�صت�صارية لتقييم  ترتبط الأتعاب ال�صت�صارية واملهنية البالغة 5،1 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م ب�صكل 
ومراجعة العمليات لتحديد اأوجه التطوير والر�صوم املهنية الأخرى. 
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 تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة 2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�صتغلة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:

�جلدول 7-8: تكاليف �لطاقة �لإنتاجية غري �مل�ستغلة

�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب�آلف �لريالت

2012م 2011م 2010م 2009م 

033.02231.60625.481تكاليف الطاقة النتاجية غري امل�صتغلة

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�صركة م�صك لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 و2012. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

كلفة  �صمن  )امل�صجلة  امل�صانع  يف  والعمالة  الإهالك  تكاليف  امل�صتغلة" من  "غري  احل�صة  ت�صنيف  اإعادة  مت  النتاج،  ملن�صاآت  التقديري  ال�صتخدام  على  بناء 
املبيعات( الى م�صاريف اخرى �صمن م�صاريف اإدارية وعمومية. ومت ذلك لتو�صيح قيمة الربح الإجمالى تبعًا اإلى الربح الناجت عن الطاقة الإنتاجية الفعلية. 

اإلى 25،5 مليون ريال  اإلى تقلي�ض التكلفة الغري امل�صتخدمة  اأدت زيادة الإنتاج يف كل من �صركة م�صك-الأردن و�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل 
�صعودى فى عام 2012م.

 اإلطفاء  2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل الإطفاء لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م: 

�جلدول 7-9: م�ساريف �لإطفاء

�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب�آلف �لريالت

2012م2011م 2010م 2009م 

1.4961.8301.9951.600الإطفاء

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�صركة م�صك لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 و2012. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

ترتبط نفقات الإطفاء بالأ�صول غري امللمو�صة مبا يف ذلك التكاليف الإدارية اخلا�صة بقرو�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي ور�صوم الرتخي�ض وحتديثات 
الربامج اللكرتونية التي يتم اإطفاءها طوال فرتة ن�صاطها. 

 االنخفاض في قيمة الشهرة 2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل النخفا�ض يف قيمة ال�صهرة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م  و2012م:

�جلدول 7-10: �لنخفا�ش يف قيمة �ل�سهرة

�آلف �لريالت �ل�سعودية
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م 

-20.00077.00059.695م�صك-الأردن

-10.870--م�صنع ال�صارقة للكابالت

-20.00077.00070.565املجموع

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�صركة م�صك لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 و2012. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

ترجع ال�صهرة اأ�صا�صًا نتيجة قيام م�صك بال�صتحواذ على ح�صة يف �صركة م�صك الأردن من خالل �صراء اأ�صهمها املدرجة ب�صعر ال�صوق ال�صائد وقت ال�صراء، حيث 
قامت ال�صركة ب�صراء 39،4% من �صركة م�صك الأردن عام 2006 مببلغ 116،9 مليون ريال �صعودي وقامت ب�صراء ح�صه ا�صافية بن�صبة 15،1% بقيمة 45،7 مليون 
ريال �صعودي مابني عامي 2007م الى 2009م. ويف عام 2009م قامت ال�صركة بالإ�صتحواذ على م�صنع ال�صارقة للكابالت بقيمة اجمالية قدرها 20،4 مليون ريال 
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�صعودي، ما نتج عنه ت�صجيل ال�صهرة يف دفاتر ال�صركة والتي متثل الفرق بني هذا ال�صعر وح�صة ال�صركة يف القيمة العادلة ل�صايف اأ�صول امل�صنع. ووفقًا للمعايري 
املحا�صبية يف اململكة العربية ال�صعودية يجب مراجعة قيمة ال�صهرة �صنويًا لتحديد ما اإذا كان هنالك دليل على انخفا�ض قيمتها. وعلى ذلك قامت ال�صركة مبراجعة 
قيمة ال�صهرة خالل الأعوام ال�صابقة، ونتيجة لنخفا�ض اأداء ال�صركة التابعة وامل�صنع �صجلت ال�صركة خ�صائر انخفا�ض يف قيمة ال�صهرة خالل ال�صنوات املا�صية 

حتى مت �صطب الر�صيد املتبقي يف عام 2011م.

 أعباء مالية 2   2   2

ترتبط العباء املالية ب�صكل كبري باقرتا�صات ال�صركة كما ورد يف البند 7-7-1 )مناق�صة الإدارة وحتليلها للو�صع املايل لل�صركة ونتائج عملياتها العمليات - بنوك 
دائنة وقرو�ض ق�صرية الأجل(. يلخ�ض اجلدول التايل العباء املالية لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م  و2012م:

�جلدول 7-11: �أعباء مالية

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م 2010م 2009م 

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

38.49031.29833.52135.342

3.3333.4023.3003.306الر�صوم البنكية

8607692641.108خطابات العتماد 

764391310جاري مدين – البنك

8683401.5521.282اأخرى

43.62735.85238.72841.348املجموع

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�صركة م�صك لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 و2012. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

ت�صمل العباء املالية ب�صكل اأ�صا�صي الفائدة على القرو�ض متو�صطة الأجل وت�صهيالت املرابحة. وهذا ميثل ن�صبة 85،5% من اإجمايل الأعباء املالية ب�صكل عام خالل 
الأعوام 2009م و2010م و2011م و2012م. و�صاهمت اأي�صا الر�صوم البنكية وخطابات العتماد بهذا الر�صيد ب�صكل عام. 

تتاأثر العباء املالية مبعدلت الـ )"�صيبور"( وحجم الدين لدى ال�شركة. اإن الهبوط البالغ 7،8 مليون ريال �صعودي يف جمموع الأعباء املالية بني عامي 2009م 
و2010م كان متاأثرا بهبوط معدالت "�صيبور" من 1،38% اإلى 0،76% يف عام 2011م. وتعود الزيادة البالغة 2،9 مليون ريال �صعودي يف الأعباء املالية اإلى ارتفاع 

ر�صيد القرو�ض من 780،1 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2009م اإلى 895،9 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2011م.  

ارتفعت الأعباء املالية بن�صبة 5،4% )1،8 مليون ريال �صعودي( اإلى 35،3 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م )2011م: 33،5 مليون ريال �صعودي( على الرغم من 
النخفا�ض يف اإجمايل الدين بن�صبة 3،8% )33،8 مليون ريال �صعودي( اإلى مبلغ 862،1 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م )2011م: 895،9 مليون(. ويعود ذلك 
ب�صكل كبري اإلى زيادة يف معدل �صعر الفائدة املفرو�صة من قبل بنوك املجموعة، والتي ازدادت من 2،8% يف عام 2011م اإلى 3،1% يف عام 2012م وذلك للزيادة 
فى معدل ال�صيبور اإلى 1،01% عام 2012م. ازدادت م�صاريف خطابات العتماد نتيجة للزيادة بن�صبة 0،75% يف ر�صوم خطابات العتماد )2012م: 1%، 2011م: 

0،25%( يف �صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية، وزيادة ا�صتخدام الت�صهيالت البنكية يف �صركة م�صك- راأ�ض اخليمة.

ترتبط الر�صوم البنكية بر�صوم التحويل من البنوك املرتبطة بدفعات املوردين )الر�صوم اخلا�صة بخطابات العتماد وما اإلى ذلك( وال�صمانات البنكية. وبقيت 
على ا�صا�ض �صنوي ثابت مببلغ يقدر 3،3 مليون ريال �صعودي تقريبًا. 

 الخسارة من األدوات المالية المشتقة  2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل اخل�صارة عن الأدوات املالية امل�صتقة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:



64

�جلدول 7-12: �خل�سارة عن �لأدو�ت �ملالية �مل�ستقة  

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م 2010م 2009م 

014.07930.5084.962اخل�صارة من الأدوات املالية امل�صتقة  

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�صركة م�صك لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 و2012. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

جلاأت الإدارة ل�صتخدام بع�ض ال�صيا�صات املالية للحد من تقلبات اأ�صعار النحا�ض بغر�ض احلفاظ على م�صتوى الربحية للمجموعة.

فى حالة الكابالت ال�صناعية، بعد التفاق على تكلفة امل�صروع مع العميل والتى يتم احت�صابها بواقع القيمة ال�صائدة لأ�صعار النحا�ض فى تاريخ التعاقد، تقوم ال�صركة 
فى نف�ض يوم التعاقد ب�صراء الكمية املطلوبة من النحا�ض الالزمة للوفاء باإلتزاماتها، �صيا�صة "ال�صراء املتتابع" للنحا�ض للطلبات املوؤكدة. وبذلك ليوجد اأى تاأثري 

يف تقلبات الأ�صعار على ربحية امل�صروع.

اأما فى حالة كابالت الطاقة، يكون اإنتاج املجموعة من هذا النوع م�صنع للتخزين )اأي لي�ض لطلبات العمالء املوؤكدة(. ولهذا فاإن خماطر ال�صركة الناجمة عن 
تقلبات اأ�صعار النحا�ض تكون عالية، مما يوؤثر �صلبيًا على ربحية املجموعة. وبناء على ذلك جلاأت ال�صركة لتوقيع عقود اآجلة للحد من هذه املخاطر، وكانت اخل�صائر 
من الأدوات املالية امل�صتقة 13.192 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م ولكنها �صجلت �صمن تكلفة املبيعات. فى عامى 2010م و2011م،  وعلى الرغم من اأن 
املجموعة قامت بالتعاقد مع متخ�ش�شني الإدارة عمليات التحوط اإال اأن النتائج كانت �شلبية. و يرجع ذلك لعدة اأ�شباب منها التقلبات فى اأ�شعار النحا�س وعدم 
جتان�س عمليات التحوط مع احتياجات املجموعة من النحا�س، مما نتج عنه خ�شائر حتوط بلغت 14 مليون ريال �صعودى و30،5 مليون ريال �صعودي عن عامى 
2010م و2011م على التوالى. ولذلك، قررت الإدارة يف عام 2012م عدم اال�شتمرار بالتحوط لتاأمني اأ�شعار النحا�س واللجوء الى نف�س ال�شيا�شة البيعية فى ت�شنيع 

الكابالت ال�صناعية. 

خسائر / أرباح غير محققة من استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة

�جلدول 7-13: خ�سائر / �أرباح غري حمققة من ��ستثمار�ت مقتناه لأغر��ش �ملتاجرة

�آلف �لريالت �ل�سعودية
�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م 

)خ�صائر( / اأرباح غري حمققة من 
ا�صتثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة 

)1.181(917)1.005()1.284(

ترتبط اخل�صائر/الأرباح غري املحققة من ا�صتثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة بالزيادة/النق�صان يف قيمة اأ�صهم "بنك املال" )بنك مدرجة اأ�صهمه يف �صوق 
الأ�صهم الأردين( اململوكة من قبل �صركة م�صك- الأردن. وملزيد من املعلومات راجع الفقرة 7-6-2 من هذا الق�صم.

 الزكاة والضريبة  22   2   2

�جلدول 7-14: �لزكاة و�ل�سريبة 

�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب�آلف �لريالت

2012م2011م 2010م 2009م 

الزكاة )م�صك- اململكة العربية 
ال�صعودية(

1.760  7.200  )3.897()2.000(

  546  0  1.703  12.484�صريبة م�صك- الأردن 

)1.454()3.897(  8.903  14.244جمموع الزكاة وال�صريبة /)امل�صرتدة(

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة واملراجعة ل�صركة م�صك لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009 و 2010 و 2011 و2012. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.
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تخ�صع �صركة م�صك )كونها �صركة �صعودية م�صاهمة( للزكاة بن�صبة 2،5% من الوعاء الزكوي مبا يتوافق مع قوانني الزكاة. مت حتديد خم�ص�ض يبلغ 1،8 مليون 
ريال �صعودي للفرتة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م، ومبلغ 7،2 مليون ريال �صعودي لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2010م ومبلغ 7،0 مليون ريال �صعودي يف عام 
2011م، اإل اأن قيام ال�صركة بعك�ض املخ�ص�ض الإ�صايف اخلا�ض بعامي 2006و 2007م مببلغ 10،9مليون ريال �شعودي بعد ا�شتالمها الربوط الزكوية النهائية نتج 
عنه زكاة م�صرتدة بال�صايف مببلغ 3،9 مليون ريال �صعودي. يف عام 2012م، مت حتديد خم�ص�ض زكاة يبلغ 4 مليون ريال �صعودي لكن ال�صركة قامت اأي�صًا بعك�ض 
خم�ص�ض الزكاة الإ�صايف اخلا�ض بالأعوام التي تلي 2007م مببلغ 6 مليون ريال �صعودي م�صتخدمة اأ�ص�ض مماثلة لتلك التي اعتمدتها م�صلحة الزكاة يف اإنهاء 

الربوط الزكوية لعامي 2006 و 2007م مما نتج عنه زكاة م�صرتدة بال�صايف مببلغ 2 مليون ريال �صعودي. 

 نتائج الشركات التابعة 22   2   2

�جلدول7-15:قائمة �لدخل ل�سركة م�سك �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�آلف �لريالت   

 �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 

 2009م  2010م  2011م  2012م 

املبيعات  529.348  584.297  631.004  763.529

)624.336( )547.523( )486.396( )391.144( تكلفة املبيعات 

اإجمايل الربح  138.204  97.901  83.481  139.193

)30.442( )23.923( )28.099( )24.382( بيع وتوزيع

)31.385( )25.161( )14.331( )8.501( عمومية واإدارية

)1.128( )1.082( )958( )725( اإطفاء

الداخل من العمليات  104.596  54.513  33.315  76.238

-  )70.565( )77.000( )20.000( النخفا�ض يف قيمة ال�صهرة 

)4.791( )13.685( خ�صارة عن اأدوات مالية م�صتقة  -  -

)18.169( )13.986( )11.237( )15.383( اعباء مالية  

دخل اآخر  1.278  2.238  1.906  598

53.876  )63.015( )31.486( الربح )اخل�صارة( قبل الزكاة وال�صريبة ل�صركة م�صك امل�صتقلة    70.491

2.000  3.897  )7.200( )1.759( الزكاة وال�صريبة  م�صرتدة /   )خم�ص�ض(

55.876  )59.118( )38.686( �صايف الربح )اخل�صائر( ل�صركة م�صك امل�صتقلة    68.732

)24.775( )61.018( )56.262( )17.424( ح�صة ال�صركة من �صايف خ�صارة �صركات التابعة

31.101  )120.136( )94.948( �صايف الربح )اخل�صائر(  51.308

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

اإلى ارتفاع كبري يف �صجل الطلبات على  اأدى  حت�صنت الأو�صاع يف ال�صوق يف عام 2011م و2012م نتيجة عودة الطلب من العمالء مل�صاريع النفط والغاز، مما 
الكابالت ال�صناعية يف 2012م. 

هذا بالإ�صافة الى قرار جمل�ض الدارة بخف�ض حجم الأعمال من عمليات كابالت الطاقة والرتكيز فقط على املنتجات ذات الربحية العاليه.

ولي�س لدى ال�شركة اأى عوامل مو�شمية اأو دورات اقت�شادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى االأعمال اأو الو�شع املايل.
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�جلدول7-16:قائمة �لدخل ل�سركة م�سك �لردن 

�آلف �لريالت*   

 �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 

 2009م  2010م  2011م  2012م 

املبيعات  429.275  376.659  315.660  193.432

)176.403( )308.717( )346.435( )383.353( تكلفة املبيعات 

اإجمايل الربح  45.922  30.224  6.943  17.029

)14.493( )18.289( )20.263( تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�صتغلة  -

)3.113( )3.490( )7.349( )5.770( بيع وتوزيع

)3.647( )3.959( )6.610( )7.879( عمومية واإدارية

)15.149( )15.406( )20.075( )25.359( اعباء مالية  

)1.284( )1.005( 917  )1.181( )خ�صائر( / اأرباح غري حمققة من ا�صتثمارات مقتناه لأغرا�ض 
املتاجرة 

)4.955( )6.875( )5.497( ح�صة ال�صركة من خ�صائر �صركة �صقيقة  -

-  -  -  )3.509( انخفا�ض يف قيمة املوجودات املالية املتوفرة للبيع 

-  )11.346( )14.593( خ�صارة عن اأدوات مالية م�صتقة  -

-  )7.995( )7.995( )2.010( خم�ص�ض ذمم م�صكوك يف حت�صيلها

)7.536( )2.665( )2.639( خم�ص�ض ب�صاعة بطيئة احلركة  -

-  -  )5.298( م�صروف فرق اأ�صعار طلبيات  -

)376( )577( )365( )896( م�صاريف اأخرى

)33.524( )64.664( )59.543( )682( اخل�صارة قبل الزكاة وال�صريبة

)546( -  )1.703( )12.484( �صريبة الدخل

)34.070( )64.664( )61.246( )13.166( �صايف اخل�صائر

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من دينار اأردين اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 دينار اأردين = 5،33 ريال �صعودي

�صهدت مبيعات ال�صركه انخفا�صًا ملحوظًا يف عام 2012م، حيث جاءت قرارات جمل�ض الداره بخف�ض حجم الأعمال من عمليات كابالت الطاقة والرتكيز فقط 
على املنتجات ذات الربحية العالية، وذلك للحد من اخل�صائر املتتالية يف الفرته 2009م اإلى 2012م.

ولي�س لدى ال�شركة اأى عوامل مو�شمية اأو دورات اقت�شادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى االأعمال اأو الو�شع املايل.
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�جلدول7-17:قائمة �لدخل ل�سركة م�سك لكابلت �جلهد �ملتو�سط و�لعايل 

�آلف �لريالت*  

�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م

املبيعات  66.321  125.896  168.118  29.427

)34.660( )173.299( )127.088( )76.312( تكلفة املبيعات 

)5.233( )5.181( )1.192( )9.991( اإجمايل اخل�صارة

)4.701( )7.621( )12.759( تكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�صتغلة  -

)515( )4.245( )2.182( )2.087( بيع وتوزيع

)2.805( )3.791( )2.258( )3.735( عمومية واإدارية

)3.091( خم�ص�ض اإلتزامات حمتملة  -  -  -

)472( )913( )872( )772( اإطفاء

-  -  )2.665( اإنخفا�ض يف قيمة املخزون  -

)4.048( )4.656( )3.558( )2.719( اعباء مالية  

-  -  )218( التغري يف القيمة العادلة لتحوطات التدفقات النقدية  218

دخل اآخر  635  -  -  -

)20.865( )26.407( )25.704( )18.451( �صايف اخل�صائر

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من دينار اأردين اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 دينار اأردين = 5،33 ريال �صعودي

على الرغم من تقلي�ض حجم ال�صركة، فاإن اإجمايل اخل�صائر ظلت ثابتة على 5 مليون ريال �صعودي يف عام 2012 ب�صبب اإنخفا�ض يف ربحية العقود املوقعة وب�صبب 
ت�صنيف امل�صاريف بني تكلفة املبيعات وتكاليف الطاقة الإنتاجية غري امل�صتغلة.

ولي�س لدى ال�شركة اأى عوامل مو�شمية اأو دورات اقت�شادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى االأعمال اأو الو�شع املايل.

�جلدول7-18:قائمة �لدخل ل�سركة م�سك ر�أ�ش �خليمة

�آلف �لريالت*  

�ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م

املبيعات  234  9.259  84.051  165.963

)147.602( )76.846( )10.482( )247( تكلفة املبيعات 

18.361  7.205  )1.223( )13( اإجمايل الربح

)10.270( )10.431( )2.968( )1.333( بيع وعمومية واإدارية

دخل اآخر  94  386  1.888  4.956

)454( )183( اعباء مالية    -  -

)3.504( )3.722( )855( فائدة على قر�ض من جهة ذات عالقة   -

9.089  )5.243( )4.660( )1.252( �صايف الربح )اخل�صائر(

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من درهم اإماراتي اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 درهم اإماراتي = 1،02 ريال �صعودي
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حت�صنت املبيعات يف عام 2011م بعد فتح اأ�صواق يف العراق وايران، اإل اأن الزيادة يف املبيعات يف عام 2012م جائت نتيجة قرارات جمل�ض الداره بالرتكيز على 
انتاج الكابالت ال�صناعية التى تتمتع بهام�ض ربحية عالية. 

ولي�س لدى ال�شركة اأى عوامل مو�شمية اأو دورات اقت�شادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى االأعمال اأو الو�شع املايل.

�جلدول7-19:قائمة �لدخل ل�سركة �ل�سارقة للكابلت

�آلف �لريالت*   

 �ل�سنة �ملالية �ملنتهية يف 31 دي�سمرب 

 2009م  2010م  2011م  2012م 

املبيعات  17.038  15.972  9.601  -

-  )9.238( )15.707( )13.438( تكلفة املبيعات 

اإجمايل الربح  3.600  265  363  -

-  )2.926( )3.751( )4.519( بيع وعمومية واإدارية

-  17  146  )166( اأخرى

-  )94( )125( فائدة على قر�ض من �صريك   721

-  )2.640( )3.465( )364( �صايف اخل�صائر

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من درهم اإماراتي اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 درهم اإماراتي = 1،02 ريال �صعودي

تعد �صركة ال�صارقة املنتج الرئي�صى لكابالت الطاقة. ويف عام 2012م جائت قرارات جمل�ض الداره بخف�ض حجم الأعمال من عمليات كابالت الطاقة والرتكيز 
فقط على املنتجات ذات الربحية العالية. جاء ذلك القرار للحد من اخل�صائر املتتالية يف الفرتة 2009م الى 2012م.

وفى عام 2012م مت حتويل اأ�صول ال�صركة الى �صركة م�صك-راأ�ض اخليمة. هذا ومل ت�صدر ال�صركة اأى قوائم مالية عن تلك الفرتة.

ولي�س لدى ال�شركة اأى عوامل مو�شمية اأو دورات اقت�شادية متعلقة بالن�شاط قد يكون لها تاثري فى االأعمال اأو الو�شع املايل.

 المركز المالي والسيولة وبنود أخرى  3   4

يلخ�ض اجلدول التايل قائمة املركز املايل لل�صركة كما يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م و2010م  و2011م و 2012م:

�جلدول 7-20: �ملركز �ملايل
�آلف �لريالت

كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

2012م2011م 2010م 2009م 

  705.899  733.666  687.283  924.035املوجودات املتداولة

  648.352  648.633  730.004  785.924املوجودات غري املتداولة

  1.354.251  1.382.299  1.417.287  1.709.959اإجمايل املوجودات

  590.395  854.761  852.364  892.657املطلوبات املتداولة

  468.356  248.624  128.444  182.165املطلوبات غري املتداولة

  1.058.751  1.103.385  980.808  1.074.822اإجمايل املطلوبات

  281.541  242.507  367.173  504.305حقوق امل�صاهمني

  13.959  36.407  69.306  130.832حقوق الأقلية

  1.354.251  1.382.299  1.417.287  1.709.959اإجمايل املطلوبات وحقوق امللكية

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

القوائم املالية املبينة ل�صنة 2010 هي وفقا لالأرقام املقارنة الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�صنة 2011. 
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 الموجودات المتداولة  4   4

يلخ�ض اجلدول التايل املوجودات املتداولة لل�صركة يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:

�جلدول 7-21: �ملوجود�ت �ملتد�ولة

�آلف �لريالت
كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

2012م2011م 2010م 2009م 

34.81839.70229.35263.843اأر�صدة لدى البنوك ونقد يف ال�صندوق

7.6788.5957.5906.307ا�صتثمارات مقتناه لأغرا�ض املتاجرة

411.069310.707346.819343.759مدينون

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات 
اأخرى

33.16027.97544.24724.527

437.310300.304305.658267.463خمزون

924.035687.283733.666705.899اإجمايل املوجودات املتداولة

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

تقلب اإجمايل املوجودات املتداولة طوال الفرتة التاريخية. انخف�صت املوجودات املتداولة من 924،0 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2009م اإلى 687،3 مليون 
ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2010م ب�صبب انخفا�ض املدينون واملخزون بقيمة 100،4 مليون ريال �صعودي و137،0 مليون ريال �صعودي على التوايل. يعود �صبب 
هذا النخفا�ض اإلى قرار الإدارة بتخفي�ض متطلبات راأ�ض املال العامل. بينما يعود �صبب الزيادة التي ح�صلت يف عام 2011م بقيمة 46،4 مليون ريال �صعودي اإلى 

الزيادة يف ح�صاب املدينون وامل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى بقيمة 36،1 مليون ريال �صعودي و16،3 مليون ريال �صعودي على التوايل. 

كما يف دي�صمرب 2012م، انخف�صت املوجودات املتداولة بقيمة 27،8 مليون ريال �صعودي )بن�صبة 3،8%( اإلى 705،9 مليون ريال �صعودي )2011م: 733،7 مليون 
ريال �صعودي(، ب�صبب النخفا�ض يف املخزون )38،2 مليون ريال �صعودي( وامل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى )19،7 مليون ريال �صعودي(. ومت 

التعوي�ض عن هذا ب�صكل جزئي يف ر�صيد النقدية يف ال�صندوق ولدى البنوك. و�صيتم مناق�صة التغريات ال�صنوية يف النقدية فيما يلي.

 أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق 2   2   2

ر�صيد النقد يف ال�صندوق ولدى البنوك البالغ 63،8 مليون ريال �صعودي كما يف دي�صمرب 2012م ي�صمل اأر�صدة لدى البنوك مببلغ 63،6 مليون ريال �صعودي ونقد 
يف ال�صندوق مببلغ 0،2 مليون ريال �صعودي. يت�صمن ر�صيد النقدية يف عام 2011م على نقدية مقيدة قدرها 3،3 مليون ريال �صعودي تتعلق بدعوى ق�صائية مقامة 

من اأحد املوردين �صد �صركة م�صك- راأ�ض اخليمة وذلك ل�صداد ر�صيد م�صتحق. 

 استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة 2   2   2

تتعلق ال�صتثمارات باأ�صهم "بنك املال" البالغة 1،7 مليون �صهم )بنك مدرجة اأ�صهمه يف �صوق الأ�صهم الأردين( واململوكة من قبل �صركة م�صك-الأردن قبل اأن 
ت�صتحوذ املجموعة على �صركة م�صك - الأردن. مت ت�صنيف 0،6 مليون من هذه الأ�صهم كا�صتثمارات متاحة للبيع ومليون �صهم كاأ�صهم مقتناه لأغرا�ض املتاجرة.

كما يف دي�صمرب 2012م، خ�صرت الأ�صهم املتاحة للبيع ن�صبة 60،9% تقريبا )5،8 مليون ريال �صعودي( من �صعر ال�صراء وخ�صرت الأ�صهم املحتفظ بها للمتاجرة 
ن�صبة 31،0% )2،8 مليون ريال �صعودي( من �صعر ال�صراء اخلا�ض بها. 

 حساب المدينون 2   2   2

النخفا�ض الذي حدث يف ح�صاب املدينون اإلى 310،7 مليون ريال �صعودي يف نهاية 2010م كان ب�صبب القرار ال�صرتاتيجي الذي اتخذته ال�صركة لنقل مبيعاتها 
بعيدا عن جتار اجلملة والتوجه نحو متعاقدي الباطن حيث ي�صتغرق جتار اجلملة وقتا اأطول للت�صديد. بالإ�صافة اإلى ذلك، مت اتخاذ قرار لتقليل فرتات القرا�ض 
املمنوحة لبع�ض العمالء من 90 يوم اإلى 60 يوم وذلك لزيادة �صرعة التح�صيل. كما جمدت �صركة م�صك املبيعات لبع�ض العمالء بطيئي الدفع حتى حت�صيل املبالغ. 

الزيادة يف ح�صاب املدينون اإلى 346،8 مليون ريال �صعودي يف نهاية 2011م كان ب�صبب العدول عن قرار تقليل فرتات القرا�ض لبع�ض العمالء يف ال�صنة املالية 
2010م بهدف احلفاظ على العالقات معهم. وا�صتمرت هذه ال�صيا�صة التى مت العمل بها فى عام 2011م قائمه فى عام 2012م.



70

 المصاريف المدفوعة مقدما والموجودات األخرى 2   2   2

م�صبقا  املدفوع  والتاأمني  وال�صرتاكات  وال�صيانة  واليجار  والودائع  للموردين  م�صبقا  املدفوعة  املبالغ  الأخرى  واملوجودات  مقدما  املدفوعة  امل�صاريف  ت�صمل 
وم�صاريف اخرى مدفوعة مقدما. 

النخفا�ض يف امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى اإلى 28 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2010م يعود اإلى النخفا�ض يف الودائع والتي متثل اإيداع 
نقدي لدى الو�صيط ك�صمان للخ�صائر التي قد تن�صاأ عن امتالك عقد اآجل بخ�صو�ض تقلبات اأ�صعار النحا�ض. يطلب من ال�صركة زيادة الودائع اإذا ما تغريت اأ�صعار 

النحا�ض �صلبيا ب�صكل كبري مما ينتج عنه خ�صائر غري حمققة. 

ارتفعت امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى لت�صل 44،2 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2011م ب�صكل كبري ب�صبب زيادة يف الدفعات امل�صبقة 
للموردين لبناء م�شنع البوليفينيل كلورايد ول�شراء النحا�س و�شراء اآلتني وزيادة يف الودائع نتيجة التحوط ال�شلبي.

النخفا�ض يف امل�صاريف املدفوعة مقدما واملوجودات الأخرى اإلى 24،5 مليون ريال �صعودي يف دي�صمرب 2012م  )2011م: 44،2 مليون ريال �صعودي( يعود ب�صكل 
اأ�شا�شي اإلى انخفا�س الودائع التي نتجت عن قرار وقف التحوط للتاأمني �شد التغريات يف اأ�شعار النحا�س. مت تكوين خم�ش�س مببلغ 3،1 مليون ريال �صعودي يف 

عام 2012م متعلق مبطالبة مقدمة من قبل �صركة م�صك للجهد العايل واملتو�صط اإلى �صركة تاأمني حيث مل يتم دفعه ملدة تتجاوز الثالث �صنوات.

 المخزون  2   2   2

يتاألف املخزون من الب�صائع اجلاهزة واملواد الأولية ومواد التعبئة وقطع الغيار واملخزون قيد الت�صنيع والب�صاعة يف الطريق، ناق�ض خم�ص�ض للمواد بطيئة 
احلركة. 

انخف�ض املخزون طوال الفرتة التاريخية من 437،3 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2009م اإلى 305،7 مليون ريال �صعودي يف دي�صمرب 2011م ب�صبب التايل: 

اتخاذ القرار ال�صرتاتيجي املتمثل بتقليل م�صتويات املخزون لتقليل التعر�ض لتقلبات اأ�صعار النحا�ض على وجه التحديد، يف �صوء انخفا�ض الأ�صعار يف  �
عام 2008م حيث �صهدت ال�صركة حينها خم�ص�صا يبلغ 102،3 مليون ريال �صعودي حيث هبطت اأ�صعار النحا�ض من 26.460 ريال �صعودي للطن يف 
�صبتمرب 2008م اإلى 11.006 ريال �صعودي للطن يف نهاية ال�صنة. يف عام 2009م، عك�صت ال�صركة املخ�ص�ض البالغ 102،3 مليون ريال �صعودي ب�صبب 

عودة اأ�صعار النحا�ض ملعدلتها الطبيعية التي بلغت 33.094 ريال �صعودي للطن يف عام 2009م. 

كثفت ال�صركة تركيزها على اإدارة راأ�ض املال العامل. �

انخف�صت م�صتويات املخزون بقيمة 38،2 مليون ريال �صعودي من 305،7 مليون ريال �صعودي يف عام 2011م اإلى 267،5 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م. اأدى 
تقليل حجم العمليات يف الأردن اإلى انخفا�ض بقيمة 66،3 مليون ريال �صعودي يف املخزون، هذا النخفا�ض مت تعوي�صه جزئيا بزيادة يف خمزون املواد الأولية يف 
�صركة م�صك-ال�صعودية و�صركة م�صك-راأ�ض اخليمة. ويعود هذا الرتفاع اإلى �صراء مواد اأولية مل�صنع البوليفينيل كلورايد )13،7 مليون ريال �صعودي( وزيادة يف 

اأن�صطة �صركة م�صك-راأ�ض اخليمة )11،0 مليون ريال �صعودي(.

 الموجودات غير المتداولة  4   4

يلخ�ض اجلدول التايل املوجودات غري املتداولة لل�صركة يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و 2012م.

�جلدول 7-22: �ملوجود�ت غري �ملتد�ولة

�آلف �لريالت
كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

2012م2011م 2010م 2009م 

4.5085.0504.4603.706ا�صتثمارات متاحة للبيع

21.27321.27310.61310.613ال�صتثمار يف �صركة زميلة

579.205607.686603.173594.118ممتلكات واآلت ومعدات

152.86474.7143.6842.522موجودات غري ملمو�صة

28.07421.28126.70337.394موجودات غري متداولة اأخرى

785.924730.004648.633648.353اإجمايل الأ�صول غري املتداولة

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

 استثمارات متاحة للبيع 2   2   2
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تتعلق ال�صتثمارات باأ�صهم "بنك املال" البالغة 1،7 مليون �صهم )بنك مدرجة اأ�صهمه يف �صوق الأ�صهم الأردين( واململوكة من قبل �صركة م�صك-الأردن قبل اأن 
ت�صتحوذ املجموعة على �صركة م�صك - الأردن. مت ت�صنيف 0،6 مليون من هذه الأ�صهم كا�صتثمارات متاحة للبيع ومليون �صهم كاأ�صهم مقتناه لأغرا�ض املتاجرة.

كما يف دي�صمرب 2012م، خ�صرت الأ�صهم املتاحة للبيع ن�صبة 60،9% تقريبا )5،8 مليون ريال �صعودي( من �صعر ال�صراء وخ�صرت الأ�صهم املحتفظ بها للمتاجرة 
ن�صبة 31،0% )2،8 مليون ريال �صعودي( من �صعر ال�صراء اخلا�ض بها. 

 االستثمار في شركة زميلة  2   2   2

يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م بلغ ال�صتثمار يف �صركة زميلة 21،3 مليون ريال �صعودي ممثال 20% من ح�ص�ض �صركة جوبا لال�صتثمار والتطوير )"جوبا"( يف 
الأردن. يرجع النخفا�ض يف هذا الر�صيد اإلى 10،6مليون ريال �صعودي يف دي�صمرب 2011م اإلى تبادل 50% من ح�ص�صها يف �صركة جوبا مبقدار 10،7 مليون ريال 
�صعودي مقابل طابقني يف البناية اجلديدة املن�صاأة بوا�صطة �صركة جوبا والتي �صت�صتخدم كمكاتب ل�صركة م�صك- الأردن. وعليه، مت نقل املبلغ للمباين حتت بند 

ممتكالت واآلت ومعدات. 

 ممتلكات وآالت ومعدات 2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل ممتلكات واآلت ومعدات ال�صركة يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م ويف 2012م:

�جلدول 7-23: ممتلكات و�آلت ومعد�ت

�لأثاث و�لرتكيبات  �لآلت و�ملعد�ت�ملباين�لأر��سي�آلف �لريالت
و�ملعد�ت �ملكتبية

�أعمال ر�أ�سمالية �ملركبات
حتت �لتنفيذ

�لإجمايل

�صايف القيمة الدفرتية 
دي�صمرب 2008م

35.715  52.110  156.594  6.343  7.927  193.635  452.324  

  161.281)62.877(  533  4.598  141.840  73.833  3.354الإ�صافات 

)201(  -)168()2()31(  -  -ال�صتبعادات

)34.199(  -)2.164()2.293()24.614()5.128(  -الإهالك

�صايف القيمة الدفرتية 
دي�صمرب 2009م

39.069  120.815  273.789  8.646  6.128  130.758  579.205  

  71.235)112.088(  2.190  946  125.871  54.249  67الإ�صافات 

)10(  -)7()3(  -  -  -ال�صتبعادات

)42.745(  -)2.134()2.205()29.851()8.555(  -الإهالك

�صايف القيمة الدفرتية 
دي�صمرب 2010م

39.136  166.509  369.809  7.384  6.177  18.670  607.686  

  35.715  19.315  123  1.769  12.520  1.988  -الإ�صافات 

  10.660  -  -  -  10.660  -التحويالت

)1.756()37()43(  -)1.676(  -  -ال�صتبعادات

)49.131(  -)2.164()2.140()34.472()10.355(  -الإهالك

�صايف القيمة الدفرتية 
دي�صمرب 2011م

39.136  168.803  346.180  7.014  4.092  37.948  603.173  

  35.182  26.840  214  677  840  328  6.283الإ�صافات 

)0()50.488(  -  209  33.228  17.050  -التحويالت
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�لأثاث و�لرتكيبات  �لآلت و�ملعد�ت�ملباين�لأر��سي�آلف �لريالت
و�ملعد�ت �ملكتبية

�أعمال ر�أ�سمالية �ملركبات
حتت �لتنفيذ

�لإجمايل

  -  -  -  -  -  -  -ال�صتبعادات

)44.237(  -)1.587()2.112()29.525()11.014(  -الإهالك

�صايف القيمة الدفرتية 
دي�صمرب 2012م

45.419  175.167  350.724  5.789  2.719  14.300  594.118  

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

تمُ�صجل املمتلكات والآلت واملعدات وفق التكلفة وتهلك على اأ�صا�ض ثابت خالل فرتة احلياة املقدرة لها. 

ت�صمل الأرا�صي البالغة قيمتها 45،4 مليون ريال �صعودي يف دي�صمرب 2012م اأر�ض مت ال�صتحواذ عليها مقابل 26،0 مليون ريال �صعودي بهدف بناء املقر الرئي�صي 
لل�صركة. يف عام 2012م، اأكملت املجموعة ا�صتحواذها على اأر�ض خمزن بقيمة 6،3 مليون ريال �صعودي تقع يف املدينة ال�صناعية 2. وبداأت املجموعة باحل�صول 

على هذه الأر�ض يف عام 2007م ومت ت�صجيل املبلغ املدفوع �صابقا وقدره 5،5 مليون ريال �صعودي كـ "دفعات م�صبقة ل�صراء العقار".

اإلى  ملكيتها  تعود  اأر�ض  على  والعايل(  املتو�صط  لكابالت اجلهد  م�صك  و�صركة  م�صك-الأردن  )�صركة  الأردنية  بال�صركات  اخلا�صة  ال�صناعية  املن�صاآت  بناء  مت 
ال�صركة، بينما مت بناء املن�صاآت ال�صناعية ل�صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية وراأ�ض اخليمة على اأر�ض م�صتاأجرة من احلكومات املعنية يف كل من اململكة 

العربية ال�صعودية والإمارات العربية املتحدة. 

ترتبط اإ�صافات املباين البالغة 73،8 مليون ريال �صعودي واإ�صافات الآلت واملعدات البالغة قيمتها 141،8 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م ب�صكل كبري بتو�صعات 
�صركة م�صك  تو�صعة م�صنع  اإلى ذلك، مت  بالإ�صافة  النتاجية.  زيادة قدرتها  بهدف  الآلية  واملعدات  ال�صعودية مل�صنعها وخمزنها  العربية  �صركة م�صك-اململكة 

لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأي�صا بهدف زيادة قدرتها النتاجية. 

ترتبط اإ�صافات املباين البالغة 54،2 مليون ريال �صعودي واإ�صافات الآلت واملعدات البالغة قيمتها 125،9 مليون ريال �صعودي يف عام 2010م ب�صكل كبري بتاأ�صي�ض 
م�صنع راأ�ض اخليمة. وترتبط اإ�صافات املباين واإ�صافات الآلت واملعدات يف عام 2011م ل�صراء األت لأنتاج الكابالت املتخ�ص�صة. يف عام 2012م، مت حتويل اأ�صول 
مببلغ وقدره 50،5 مليون ريال �صعودي من الأعمال الراأ�صمالية قيد التنفيذ اإلى املباين والآلت واملعدات املتعلقة مب�صنع البولينيفيل كلورايد والذي بداأ ت�صغيله يف 

مايو 2012م. 

وترتبط اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ بر�صملة امل�صاريف الراأ�صمالية املتعلقة بامل�صانع اجلديدة والآلت قبل النتهاء من بنائها وجتميعها. وبعد النتهاء منها، 
حتول هذه امل�صاريف اإلى البند املعني يف املمتلكات والآلت واملعدات. الإ�صافات البالغ قدرها 26،8 مليون ريال �صعودي يف اأعمال راأ�صمالية حتت التنفيذ يف عام 

2012م تتعلق ب�صكل كبري مببنى ومبعدات واآلت اإ�صافية مل�صنع البوليفينيل كلورايد.

 موجودات غير ملموسة   2   2   2

ال�صناعية  التنمية  بقرو�ض �صندوق  املتعلقة  الإدارية  وامل�صاريف  ال�صهرة  اأ�صا�صي على  ب�صكل  امللمو�صة  املوجودات غري  ا�صتملت  دي�صمرب 2009م،  تاريخ 31  يف 
ال�صعودي ور�صوم الرتخي�ض وحتديثات الربامج اللكرتونية. ترتبط ال�صهرة البالغة قيمتها 148 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2009م بال�صتحواذ على 
�صركة م�صك- الأردن )136،7 مليون ريال �صعودي( وم�صنع كابالت ال�صارقة )10،9 مليون ريال �شعودي(. يعود �شبب الهبوط يف قيمة املوجودات غري امللمو�شة 
من 152،9 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2009م اإلى 3،7 مليون ريال �صعودي كما يف نهاية 2011م ب�صكل اأ�صا�صي اإلى الأداء التجاري ال�صلبي لهذه ال�صركات 

والذي اأدى اإلى �صطب كامل قيمة ال�صهرة املتعلقة بهذه ال�صركات.

 موجودات غير متداولة أخرى 2   2   2

ت�صم موجودات غري متداولة اأخرى الذمم املدينة امل�صتبقاة )املمثلة باملبالغ املحجوزة مع عمالء ال�صركة اأثناء فرتة �صمان املنتجات( والدفعات امل�صبقة ل�صراء 
املمتلكات والآلت واملعدات واملوجودات ال�صريبية املوؤجلة.

يف عام 2012م، ارتفعت املوجودات غري املتداولة الأخرى بقيمة 10،7 مليون ريال �صعودي )2012م: 37،4 مليون ريال �صعودي، 2011م: 26،7 مليون ريال �صعودي( 
ب�صبب الزيادة يف الذمم املدينة امل�صتبقاة بقيمة 15،4 مليون ريال �صعودي. مت التعوي�ض عن هذا الرتفاع جزئيا بانخفا�ض قيمته 5،5 مليون ريال �صعودي يف 

الدفعات امل�صبقة ل�صراء العقار )اأنظر الفقرة 2-7-7(.
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 المطلوبات المتداولة  4   4

يلخ�ض اجلدول التايل املطلوبات املتداولة لل�صركة يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م ويف 2012م:

�جلدول 7-24: �ملطلوبات �ملتد�ولة

�آلف ريالت
كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

2012م2011م 2010م 2009م 

610.852697.901665.822411.620قرو�ض بنكية وقرو�ض لأجل 

207.33177.663128.494108.878دائنون واأوراق دفع

74.47476.80060.44569.897م�صاريف م�صتحقة الدفع ومطلوبات اأخرى

892.657852.364854.761590.395اإجمايل املطلوبات املتداولة

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

انخف�صت املطلوبات املتداولة من 892،7 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2009م اإلى 852،4 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2010م ب�صبب النخفا�ض 
البالغ قدره 129،7 مليون ريال �صعودي يف الدائنون واأوراق الدفع. مت التعوي�ض عن ذلك ب�صكل جزئي بزيادة يف البنوك الدائنة والقرو�ض لأجل )87،0 مليون 

ريال �صعودي(. 

ريال  مليون   854،8  :2011( �صعودي  ريال  مليون   590،4 اإلى   )%30،9( �صعودي  ريال  مليون   264،4 بقيمة  املتداولة  املطلوبات  انخف�صت  2012م،  دي�صمرب  يف 
�صعودي(، ويرجع ذلك ب�صكل اأ�صا�صي اإلى اإعادة هيكلة الدين )اأنظر الق�صم 7-8-1 اأدناه(.

 البنوك الدائنة والقروض ألجل  2   2   2

يلخ�ض اجلدول التايل البنوك الدائنة والقرو�ض لأجل لل�صركة يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م  و2010م و2011م و2012م:

�جلدول 7-25: �لبنوك �لد�ئنة و�لقرو�ش لأجل

 �آلف �لريالت
كما يف تاريخ 31 دي�سمرب

2012م2011م 2010م 2009م 

قرو�ض ق�صرية الأجل

212.000404.191454.023127.847قرو�ض مرابحة

324.753238.306184.859124.394قرو�ض ق�صرية الأجل

536.753642.497638.882252.241اإجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل

قرو�ض طويلة الأجل

الق�صط املتداول من القرو�ض 
لأجل

74.09955.40426.940159.379

169.209111.298230.101450.479قرو�ض لأجل غري متداولة

243.308166.702257.041609.858اإجمايل القرو�ض طويلة الأجل

780.061809.199895.923862.099اإجمايل الدين القائم

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.
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كان لدى املجموعة حجم كبري من القرو�ض البنكية وذلك بغر�ض متويل �صراء اأ�صول ثابتة ومتويل راأ�ض املال العامل وامل�صاريع التو�صعية. هذا و مل ت�صتخدم هذه 
القرو�ض فى اأى من عمليات ال�صتحواذ على ال�صركات التابعة. زاد حجم الدين من 780 مليون ريال �صعودى فى دي�صمرب 2009م الى 809 مليون ريال �صعودى فى 
دي�صمرب 2010م. ويعود ذلك لتمويل �صراء مواد اأولية من قبل م�صك اململكة العربية ال�صعودية. وفى عام 2011م زاد اإجمالى الدين اإلى 896 مليون ريال �صعودى 

وذلك بغر�ض متويل راأ�ض املال العامل فى م�صك اململكة العربية ال�صعودية و�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل. 

ونتيجة ل�شوء الن�شاط التجارى فى عام 2011م، طلبت املجموعة من البنوك اأن متدد تاريخ ا�صتحقاق ت�صهيالتها. وعليه، بداأت املجموعة والبنوك مبناق�صة اتفاقية 
اإعادة هيكل الدين. خالل عام 2012م، ا�صتمرت �صركات جمموعة م�صك باإجراء مناق�صات م�صتمرة مع البنوك الدائنة، ونتج عن ذلك اإعادة هيكلة ديون املجموعة 
بنهاية ال�صنة. تعك�ض القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�صنة 2012م التفاقيات بني �صركات جمموعة م�صك ومقر�صيها. مت حتويل مبلغ 381،2 مليون ريال �صعودي 
اإلى قرو�ض طويلة الأجل، كما قامت املجموعة بت�صديد مبلغ وقدره 29،1 مليون ريال �صعودي من القرو�ض طويلة الأجل. مت خف�ض  من قرو�ض ق�صرية الأجل 
الت�صهيالت ق�صرية الأجل املمنوحة للمجموعة بقيمة  216،0مليون ريال �صعودي )29،2%( من 2011م )ت�صهيالت ق�صرية الأجل املمنوحة يف عام 2012م: 523،7 

مليون ريال �صعودي، ويف عام 2011م: 739،7 مليون ريال �صعودي(. 

حتى تاريخ ن�صرة ال�صدار، لل�صركة قر�ض قائم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي بقيمة 50،3 مليون ريال �صعودي مقابل رهن ممتلكات لل�صركة �صافى 
قيمتها الدفرتية 146مليون ريال �صعودى. وحتى تاريخ ن�صرة ال�صدار، لدى ال�صركة و�صركاتها التابعة فقط قرو�ض بنكية اآجلة و�صحوبات على املك�صوف. ولي�ض لدى 
ال�صركة اأو اأي من ال�صركات التابعة حتى تاريخ ن�صرة ال�صدار اأي اأدوات دين �صادرة اأو قائمة اأو موافق عليها ومل يتم ا�صدارها. ولي�ض لدى ال�صركة اأية مديونيات 
اأخرى مبا فى ذلك اللتزامات حتت القبول وائتمان القبول اأو التزامات ال�صراء التاأجريى. ولي�ض لدى ال�صركة اأى قرو�ض م�صمولة ب�صمان �صخ�صى اأو امل�صمونة 

برهن. ولي�ض لدى املجموعة و�صركاتها التابعة اأى حقوق اأو اأعباء على ممتلكاتهما.
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تتاألف املرابحة ق�صرية الأجل )2012م: 127،8 مليون ريال �صعودي، 2011م: 454،0 مليون ريال �صعودي( من ت�صهيالت راأ�ض مال عامل ق�صرية الأجل متوافقة 
مع ال�صريعة الإ�صالمية امل�صتخدمة ل�صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية. مبا�صرة قبل اإعادة الهيكلة، ا�صتخدمت �صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية مبلغ 
449،4 مليون ريال �صعودي من هذه الت�صهيالت. وفقا لتفاقية اإعادة هيكلة الدين مت حتويل مبلغ 321،6 مليون ريال �صعودي من الت�صهيالت ق�صرية الأجل اإلى 
قرو�ض طويلة الأجل. ملزيد من التفا�صيل يرجى الرجوع اإلى ق�صم القرو�ض طويلة الأجل. مت دمج الت�صهيالت ق�صرية الأجل املمنوحة من عدد من البنوك يف 

ت�صهيل اعتماد متجدد.

بلغ اإجمايل الت�صهيل املتوفر اإلى �صركة م�صك بعد اإعادة الهيكلة 208،4 مليون ريال �صعودي. يف دي�صمرب 2012م، ا�صتخدمت �صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية 
بن�صبة 61،3% )127،8 مليون ريال �صعودي( من اإجمايل الت�صهيل )دي�صمرب 2011م: 98،8% )454،0 مليون ريال �صعودي((. بقيت مدة ت�صهيالت راأ�ض املال 

العامل امل�صتخدمة من قبل �صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية ثابتة على الرغم من اإعادة هيكلة الدين.

قروض قصيرة أجل: 

تتعلق القرو�ض ق�صرية الأجل بقرو�ض ال�صركات التابعة ملجموعة م�صك: 

�جلدول 7-27: قرو�ش ق�سرية �لأجل

دي�سمرب 2011م بعد �إعادة �لهيكلة يف دي�سمرب 2012م �آلف �لريالت

معدل 
تكلفة 

�لتمويل 
كما يف 

دي�سمرب 
2011م

�لر�سيد كما 
يف دي�سمرب 

2011م

جمموع 
�لت�سهيل كما 
يف دي�سمرب 

2011م

عدد 
�لقرو�ش 

كما يف 
دي�سمرب 

2011م

�لأجل معدل 
تكلفة 

�لتمويل 
كما يف 

دي�سمرب 
2012م

�لر�سيد كما 
يف دي�سمرب 

2012م

جمموع �لت�سهيل 
كما يف دي�سمرب 

2012م

عدد 
�لقرو�ش 

كما يف 
دي�سمرب 

2012م

�لبنك 

قر�ض ق�صري الأجل- م�صك الأردن

4.458 - - - بنك الأردن

%4،50 66.388 106.600 31 يوم 360 %4،00 55.525 106.600 17 بنك الإ�صكان

%4،00 37.527 37.310 1 360 يوم %4،00 15.998 37.310 11 البنك التجاري

%4،37 108.372 143.910 %4،00 71.523 143.910  

قر�ض ق�صري الأجل-�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل

10.647 10.660 1 360 يوم %8،75 - 10.660 بنك كابيتال

59.980 75.686 2 360 يوم %4،00 13.842 75.686 بنك الإ�صكان

70.627 86.346 %4،59 13.842 86.346  

قر�ض ق�صري الأجل-راأ�ض اخليمة

%7،00 5.860 35.000 - 90 يوم %7،00 20.289 50.000 بنك الإمارات دبي الوطني

%7،00 - 15.000 - 90 يوم %7،00 18.740 35.000 البنك العربي املتحد

%7،00 5.860 50.000 %7،00 39.029 85.000  

184.859 280.256 124.394 315.256 اإجمايل القرو�ض ق�صرية الأجل

638.882 739.656 252.241 523.666 اإجمايل ت�صهيالت ق�صرية 
الأجل ودين )مبا يف ذلك 

مرابحة ق�صرية الأجل

امل�صدر: م�صك. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.
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كجزء من اإعادة هيكلة قر�ض م�صك-الأردن، قامت ال�صركة بتحويل مبلغ وقدره 11،2 مليون ريال �صعودي من قر�ض ق�صري الأجل اإلى قر�ض طويل الأجل. كما 
قامت ال�صركة بت�صديد مبلغ 25،7 مليون ريال �صعودى ا�صافية من القرو�ض ق�صرية الأجل. اإل اأن القرو�ض ق�صرية الأجل املتاحة مل�صك الأردن مل تتغري منذ 2011م 

)143،9 مليون ريال �صعودى(. 

كما قامت �صركة م�صك-كابالت اجلهد العايل واملتو�صط باإعادة هيكلة قر�ض قدره 48،4 مليون ريال �صعودى خالل عام 2012م وحولته من قر�ض ق�صري الأجل 
اإلى طويل الأجل. بينما بقي اإجمايل ت�صهيالت القرو�ض ق�صرية الأجل املتوفرة وقدرها 86،3 مليون ريال �صعودي كما هو منذ عام 2011م. 

�صعودي  ريال  مليون   50 من  املتزايدة،  العامل  املال  راأ�ض  متطلبات  لتمويل  الأجل  ق�صرية  الت�صهيالت  زيادة  مقر�صيها  مع  اخليمة  م�صك-راأ�ض  �صركة  ناق�صت 
)دي�صمرب 2011م( اإلى 85 مليون ريال �صعودي )دي�صمرب 2012م(.

قروض طويلة األجل: )متداولة وغير متداولة(

�جلدول 7-28: حركات �لقر�ش طويل �لأجل 2011م �إلى 2012م

�آلف ريالت

م�سك لكابلت �جلهد م�سك-�لأردنم�سك-�ل�سعودية�إجمايلحركات �لقر�ش طويل �لأجل
�لعايل و�ملتو�سط

  -  201.196  55.845  257.041دي�صمرب 2011م

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

381.149  321.529  11.220  48.400  

)22.800()6.355()29.155(امل�صدد

  823  823ال�صحب

  48.400  189.616  371.842  609.858دي�صمرب 2012م

امل�صدر: م�صك. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

ارتفع ر�صيد القر�ض طويل الأجل يف �صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية بقيمة 316 مليون ريال �صعودي  )566%( من 55،8 مليون ريال �صعودي )دي�صمرب 
2011م( اإلى 371،8 مليون ريال �صعودي )دي�صمرب 2012م(. اأدت اإعادة هيكلة الدين اإلى حتويل مبلغ وقدره 321،5 مليون ريال �صعودي من القر�ض ق�صري الأجل 

اإلى قر�صني طويلي الأجل، املجموعة اأ واملجموعة ب. 

املجموعة اأ: مت حتويل مبلغ قيمته 260 مليون ريال �صعودي من قر�ض ق�صري الأجل اإلى قر�ض طويل الأجل، على اأن ي�صدد هذا املبلغ على ع�صر دفعات ن�صف �صنوية 
تبداأ بتاريخ 30 يونيو 2014م. 

املجموعة ب: مت حتويل مبلغ قيمته 61،5 مليون ريال �صعودي من قر�ض ق�صري الأجل اإلى قر�ض طويل الأجل، ي�صدد فقط اإلى بنك الراجحي دفعة واحدة بعد 
خم�ض �صنوات. 

يحتوي قر�ض �صركة م�صك-ال�صعودية املعاد هيكلته مبلغ متداول قيمته 111 مليون ريال �صعودي ويتكون من مبلغ 75 مليون ريال �صعودي يدفع بعد اإ�صدار احلقوق 
الأولوية، ومبلغ اآخر قيمته 36 مليون ريال �صعودي يدفع قبل دي�صمرب 2013م، من بيع الأر�ض اأو من الحتياطي النقدي اخلا�ض ب�صركة م�صك-ال�صعودية. 

بالإ�صافة اإلى القر�ض املعاد هيكلته، لدى �صركة م�صك ال�صعودية قر�ض قائم من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي. وبلغ اإجمايل املبلغ القائم كما يف دي�صمرب 
2012م 50،3 مليون ريال �صعودي )دي�صمرب 2011م: 55،8 مليون ريال �صعودي(. مت ت�صديد مبلغ وقدره 6،4 مليون ريال �صعودي خالل ال�صنة و�صحب مبلغ اإ�صايف 

بقيمة 0،8 مليون ريال �صعودي. 

انخف�ض القر�ض طويل الأجل اخلا�ض ب�صركة م�صك-الأردن مبقدار 11،6 مليون ريال �صعودي )5،8%( اإلى 189،6 مليون ريال �صعودي )دي�صمرب 2011م: 201،2 
مليون ريال �صعودي(. خالل عام 2012م، مت حتويل 11،2 مليون ريال �صعودي من القرو�ض ق�صرية الأجل اإلى القرو�ض طويلة الأجل، بينما مت ت�صديد مبلغ 22،8 

مليون ريال �صعودي من قيمة القر�ض طويل الأجل. 

حولت م�صك لكابالت اجلهد العايل واملتو�صط مبلغ قيمته 48،4 مليون ريال �صعودي من القر�ض ق�صري الأجل اإلى جمموعتني من الدفعات للقر�ض طويل الأجل، 
وي�صتحق دفع كال املجموعتني يف يناير 2014م. 



78

 الدائنون وأوراق الدفع 2   2   2

ي�صمل الدائنون واأوراق الدفع دائنون جتاريون واأوراق الدفع امل�صتحقة، وت�صتخدم اأوراق الدفع لفتح خطابات العتماد ل�صراء املواد الأولية، كالنحا�ض ب�صكل رئي�صي. 

انخف�ض الدائنون واأوراق الدفع من 207،3 مليون ريال �صعودي كما يف 31 دي�صمرب 2009م اإلى 77،7 مليون ريال �صعودي يف نهاية 2010م ب�صكل اأ�صا�صي ب�صبب 
النخفا�ض يف �صراء املخزون نتيجة القرار املتخذ للحد من التعر�ض للتقلبات يف �صعر النحا�ض. بالإ�صافة اإلى ذلك، يرتبط النخفا�ض ب�صراء م�صك راأ�ض اخليمة 
العربية  اململكة  املعتمد من قبل �صركة م�صك-  ال�صراء  اأ�صلوب  اأن تغيري  ت�صويته فى عام 2010م. كما  اأوراق دفع خالل عام 2009م والذى مت  لآلت من خالل 
اإلى النقد مقابل امل�صتندات وخطابات العتماد بالطالع  ال�صعودية و�صركة م�صك-الأردن من خطابات العتماد املوؤجلة )والتي متنح فرتة 90 يوم لالعتماد( 

)والتي ت�صتلزم الدفع عند ت�صليم الب�صاعة( اأدى اإلى انخفا�ض ر�صيد الدائنون واأوراق الدفع. 

ارتفع ر�صيد الدائنون واأوراق الدفع كما يف دي�صمرب 2011م اإلى 128،5 مليون ريال �صعودي ب�صبب عودة ال�صركة اإلى ا�صتخدام خطابات العتماد املوؤجلة لتح�صني 
راأ�ض املال العامل وو�صع النقدية. 

يف عام 2012م،انخف�ض ر�صيد الدائنون واأوراق الدفع بقيمة 19،6 مليون ريال �صعودي من 128،5 مليون ريال �صعودي يف عام 2011م اإلى 108،9 مليون ريال 
�صعودي يف عام 2012م. ويعود ذلك اإلى تقلي�ض اإنتاج ال�صركات الأردنية وتوقيت دفعات املوردين يف �صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية.

 مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 2   2   2

ت�صمل امل�صاريف م�صتحقة الدفع واملطلوبات الأخرى املبالغ امل�صتحقة الدفع للزكاة وال�صريبة، والدفعات امل�صبقة من العمالء، والأدوات املالية امل�صتقة، وعمولة 
البيع امل�صتحقة، والأعباء املالية، وم�صتحقات املوظفني، واللتزامات املتعلقة ب�صراء الأ�صهم وغريها من امل�صتحقات. 

حتى تاريخ 31 دي�صمرب 2010م، بقيت امل�صاريف امل�صتحقة الدفع واملطلوبات الأخرى ثابتة ن�صبيا بقيمة 76،8 مليون ريال �صعودي )31 دي�صمرب 2009م: 74،5 
مليون ريال �صعودي(. كما يف 31 دي�صمرب 2011م، انخف�صت امل�صاريف امل�صتحقة الدفع واملطلوبات الأخرى اإلى 60،4 مليون ريال �صعودي ب�صبب انخفا�ض املبالغ 
امل�صتحقة للزكاة وال�صريبة واملطلوبات امل�صتحقة لل�صريك الياباين بوا�صطة �صركة م�صك-الأردن ب�صبب رفع ح�صة م�صك-الأردن يف �صركة م�صك لكابالت اجلهد 

املتو�صط والعايل من 19،0% اإلى %23،5. 

اإلى 69،9 مليون ريال �صعودي يف دي�صمرب 2012م  الدفع واملطلوبات الأخرى بقيمة 9،5 مليون ريال �صعودي )بن�صبة %15،6(  امل�صتحقة  الزيادة يف امل�صاريف 
)2011م: 60،4 مليون ريال �صعودي( كانت ب�صبب زيادة يف م�صتحقات املوظفني بقيمة 12،3 مليون ريال �صعودي وزيادة يف الدفعات امل�صبقة من العمالء بقيمة 
12،3 مليون ريال �شعودي. مت تعوي�س هذه الزيادة جزئيا بانخفا�س خم�ش�س خ�شائر التحوط )8،4 مليون ريال �صعودي( وانخفا�ض خم�ص�ض الزكاة )3،6 

مليون ريال �صعودي( وعك�ض خم�ص�ض �صمانات العمالء )4،6 مليون ريال �صعودي(.

 المطلوبات غير المتداولة 4   4

يلخ�ض اجلدول التايل املطلوبات غري املتداولة لل�صركة يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:

�جلدول 7-29: �ملطلوبات غري �ملتد�ولة

�آلف �لريالت
كما يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

169.209111.298230.101450.479قرو�ض لأجل 

12.95617.14618.52317.877مكافاآت نهاية اخلدمة

182.165128.444248.624468.356اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

 قروض ألجل 2   2   2

ملعلومات عن هذا البند يرجى الرجوع للفقرة 1-8-7. 

النخفا�ض يف القرو�ض لأجل يف 31 دي�صمرب 2010م اإلى 111،3 مليون ريال �صعودي يعود ب�صكل اأ�صا�صي اإلى ت�صديد القرو�ض يف عام 2010م. والزيادة يف القرو�ض 
لأجل اإلى 230،1 مليون ريال �صعودي يف 31 دي�صمرب 2011م كان ب�صبب اإعادة هيكلة ت�صهيلني اثنني ق�صريي الأجل لراأ�ض املال العامل اإلى قرو�ض لأجل. 
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 مكافآت نهاية الخدمة 2   2   2

تعك�ض مكافاآت نهاية اخلدمة خم�ص�صا لهذا البدل املح�صوبة وفقا لقوانني العمل اخلا�صة باململكة العربية ال�صعودية. كجزء من اإعادة الهيكلة امل�صتمرة، مت دفع 
مبلغ بقيمة 3،5 مليون ريال �صعودي كمكافاأة نهاية اخلدمة لـ 15 موظف ممن تركوا العمل يف عام 2012م.

 حقوق المساهمين   1   4

يلخ�ض اجلدول التايل حقوق امل�صاهمني لل�صركة يف تاريخ 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م:

�جلدول 7-30: حقوق �مل�ساهمني

�آلف �لريالت
كما يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

  400.000  400.000  400.000  400.000راأ�ض املال

  28.985  28.985  28.985  28.985احتياطي نظامي 

)145.763()176.864()56.728(  79.899الأرباح املبقاة )اخل�صائر املرتاكمة(

 اخل�صائر غري املحققة من اإعادة 
تقومي ا�صتثمارات متاحة للبيع 

)1.191()968()1.285()1.681(

اخل�صائر غري املحققة من حتويط 
خماطر تدفقات النقدية

)3.388()4.116()8.329(-  

  281.541  242.507  367.173  504.305جمموع حقوق امل�صاهمني

  13.959  36.407  69.306  130.832حقوق الأقلية

  295.500  278.914  436.479  635.137جمموع حقوق امللكية

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

 رأس المال  2    2   2

بقي راأ�ض املال اخلا�ض بال�صركة بقيمة 400 مليون ريال �صعودي يف الفرتة من 31 دي�صمرب 2009م اإلى 31 دي�صمرب 2012م واملتمثلة بـ 40 مليون �صهم بقيمة اإ�صمية 
قدرها 10 ريال �صعودي لل�صهم الواحد. 

 احتياطي نظامي 2    2   2

الحتياطي  اإلى  ال�صنوي  ال�صركة  يتم حتويل 10% من �صايف دخل  ال�صعودية.  العربية  باململكة  ال�صركات اخلا�صة  لقوانني  وفقا  النظامي  الحتياطي  يتم جتنيب 
النظامي اإلى حني و�صول الحتياطي ن�صبة 50% من راأ�ض املال اخلا�ض بال�صركة. 

 القوائم المالية للشركات التابعة 2    2   2

�جلدول 7-31: قائمة �ملركز �ملالى ل�سركة م�سك �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�آلف �لريالت
كما يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م

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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�آلف �لريالت
كما يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 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

راأ�ض املال املدفوع  400.000  400.000  400.000  400.000

)118.459( )157.493( )32.826( )اخل�صائر املرتاكمة( الأرباح املحتجزة  104.305

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�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

�صهدت ال�صركة اعادة هيكلة للديون حيث مت اعادة هيكلة الديون ق�صرية الأجل الى ديون طويلة الأجل. ويظهر ذلك فى انخفا�ض الديون ق�صرية الجل مقابل 
زيادة فى الديون طويلة الجل. ومل تقم ال�صركة بزيادة راأ�ض املال خالل العوام من 2010م الى 2012م.

�جلدول7-32: قائمة �ملركز �ملالى ل�سركة م�سك �لردن 

�آلف �لريالت*
كما يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م

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

راأ�ض املال املدفوع  206.911  207.279  207.279  207.279

)211.452( )176.879( )120.546( )54.211( اأر�صدة اأخرى

)4.173( حقوق امللكية  152.700  86.733  30.400

 جمموع حقوق امللكية واملطلوبات  644.462  453.710  359.104  270.177

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من دينار اأردين اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 دينار اأردين = 5،33 ريال �صعودي
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انخف�ض اجمالى ال�صول من 644 مليون ريال �صعودى الى 270 مليون ريال �صعودى لتعك�ض قرارات جمل�ض الإدارة بخف�ض انتاج كابالت الطاقة مما ادى الى 
انخفا�ض حجم مبيعات ال�صركة. وفى عام 2010م وافقت اجلمعية العامة فى اجتماعها غري العادى على زيادة راأ�ض مال ال�صركة امل�صرح به و املدفوع 69062 
�صهم بقيمة 5،33 ريال �صعودى لل�صهم عن طريق طرح حقوق اأولوية خا�ض للم�صاهمني امل�صجلني ومن دون عالوة اإ�صدار، حيث كان عدد الأ�صهم فى عام 2009م 
38.820.148 �صهم بقيمة 1 دينار اأردنى لل�صهم. مت زيادة راأ�ض املال عام 2010م من خالل ا�صدار69.062 �صهم جديد بقيمة 1 دينار اأردنى لل�صهم )مما يعادل 
5،33 ريال �صعودى لل�صهم الواحد( مدفوعة نقدا. ومبا اأن ال�صركة م�صك األأردن هى �صركة م�صاهمة عامة، فقد �صارك عدد من امل�صاهمني فى عملية الكتتاب فى 

هذه الأ�صهم اجلديدة دون م�صاركة �صركة م�صك اململكة العربية ال�صعودية فى اأى من هذه الأ�صهم.

�جلدول7-33: قائمة �ملركز �ملالى ل�سركة م�سك لكابلت �جلهد �ملتو�سط و�لعايل 

�آلف �لريالت
كما يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م

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

راأ�ض املال املدفوع  186.550  186.550  186.550  186.550

)93.066( )72.201( )45.795( )20.090( اأر�صدة اأخرى

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�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من دينار اأردين اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 دينار اأردين = 5،33 ريال �صعودي

الإنخفا�ض يف ال�صول املتداولة يرجع ب�صكل مبا�صر اإلى الإنخفا�ض يف ر�صيد املخزون ليعك�ض قرارات جمل�ض الإدارة بخف�ض انتاج كابالت الطاقة، مما ادى الى 
انخفا�ض حجم مبيعات ال�صركة. والإنخفا�ض يف الأ�صول غري املتداولة يرجع الى اإنخفا�ض قيمة ال�صهرة. ومل تقم ال�صركة بزيادة راأ�ض املال خالل الأعوام من 

2010م الى 2012م.

�جلدول7-34: قائمة �ملركز �ملالى ل�سركة م�سك ر�أ�ش �خليمة 

�آلف �لريالت
كما يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م

118.897 120.674 47.908 5.886 موجودات متداولة

130.950 132.265 134.833 104.825  موجودات غريمتداولة

249.845 252.939 182.741 110.711 جمموع املوجودات

72.547 93.243 42.100 6.518  املطلوبات املتداولة

92.680 90.755 114.369 38  مطلوبات غري متداولة

165.227 183.998 156.469 6.556  جمموع املطلوبات
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�آلف �لريالت
كما يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م

51.000 20.400 20.400 20.400 راأ�ض املال املدفوع

33.618 48.541 5.872 83.755 اأر�صدة اأخرى

84.618 68.941 26.272 104.155 حقوق امللكية

249.845 252.939 182.741 110.711  جمموع حقوق امللكية واملطلوبات

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من درهم اإماراتي اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 درهم اإماراتي = 1،02 ريال �صعودي

فى عام 2011 اأرتفعت ال�صوال املتداوله باملقارنة بعام 2009 و2010 ب�صبب الزيادة فى املخزون و الذمم املدينة و هذا يتوافق مع الزيادة فى املبيعات. وعلى 
عك�ض ذلك انخف�صت الأ�صول املتداولة فى عام 2012 ب�صبب �صداد ال�صركة مل�صتحقات �صركات �صقيقة، والذى يعك�ض انخفا�ض فى املطلوبات املتداولة. وفى عام 
2012م وافق ال�صركاء على زيادة راأ�ض مال ال�صركة من 20،4 مليون ريال اإلى 51 مليون مليون ريال، من خالل حتويل مبلغ من ح�صابات ال�صركاء الى ح�صاب را�ض 
املال املدفوع. وبذلك مت زيادة اأ�صهم ال�صركة من 20 الف �صهم الى 50 الف �صهم بواقع 1.020 ريال لل�صهم. اإن الزيادة فى راأ�ض املال كان من خالل حتويل 30،6 
مليون ريال �صعودى من قرو�ض امل�صاهمني الى حقوق ملكية، وبذلك مل يكن هناك تبادل لأى مبالغ نقدية. وحيث اأن �صركة راأ�ض اخليمة هى �صركة تابعة ومملوكة 
بالكامل ل�صركة م�صك اململكة العربية ال�صعودية فى وقت عملية التحويل، فاإن القرو�ض املحولة الى حقوق امللكية تخ�ض فقط م�صك اململكة العربية ال�صعودية ومت 

حتويلة بالقيمة امل�صدرة وهى 1.000 درهم ل�صعر �صهم.    

�جلدول7-35: قائمة �ملركز �ملايل ل�سركة �ل�سارقة للكابلت

�آلف �لريالت
كما يف 31 دي�سمرب

2012م 2011م 2010م 2009م

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  -

راأ�ض املال املدفوع  1.157  1.157  1.157  -

اأر�صدة اأخرى  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�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من درهم اإماراتي اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 درهم اإماراتي = 1،02 ريال �صعودي
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مت حتويل اأ�صول ال�صركة اإلى �صركة م�صك-راأ�ض اخليمة يف عام 2012م. هذا و مل ت�صدر ال�صركة اأى قوائم مالية عن تلك الفرتة.

 التدفقات النقدية 11   4

يلخ�ض اجلدول التايل قوائم التدفقات النقدي لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م  و2012م:

�جلدول 7-36: ملخ�ش �لتدفقات �لنقدي 

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( 
الأن�صطة الت�صغيلية

188.561  107.850  )60.854(97.101  

�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف 
الأن�صطة ال�صتثمارية

)157.511()62.700()39.400()30.116(

�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( 
الأن�صطة التمويلية

)55.134()40.266(86.538  )32.494(

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

)24.084(4.884  )13.716(34.491  

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

4.529  -  -  -  

  25.986  39.702  34.818  54.373النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة

  60.477  25.986  39.702  34.818النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

القوائم املالية املبينة ل�صنة 2010 هي وفقا لالأرقام املقارنة الظاهرة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة ل�صنة 2011. 

اإن النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة يف عام 2012م و2011م يف قائمة التدفقات النقدية يقل بقيمة 3،4 مليون ريال �صعودي عن الر�صيد النقدي يف امليزانية 
العمومية ب�صبب وجود نقدية مقيدة مببلغ وقدره 3،4 مليون ريال �صعودي. تتمثل النقدية املقيدة يف دعوة ق�صائية حمتملة مرفوعة من قبل مقاول بناء )مورد(، 

وعلى ذلك ينبغى لل�صركة اأن تقوم بتجنيب جزء من النقديه لدى البنوك.

 التدفقات النقدية التشغيلية  2   22   2

�جلدول 7-37: �لتدفقات �لنقدية �لت�سغيلية

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

الأن�صطة الت�صغيلية

  29.647)124.033()86.045(  65.551الدخل )اخل�صارة( قبل الزكاة و�صريبة الدخل  الأجنبية

تعديالت لـِ : 

  -  70.565  77.000  20.000النخفا�ض يف قيمة ال�صهرة

  45.838  51.126  44.575  35.695ا�صتهالك واإطفاء

)23.537()36.758()33.365()12.238(حقوق الأقلية يف �صايف خ�صارة ال�صركات التابعة
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�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

  2.791  9.081  10.911  -خم�ص�ض الديون امل�صكوك يف حت�صيلها

  5.087  5.924  5.764  2.057مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني 

  12.347  4.859  4.883  -خم�ص�ض خمزون بطيء احلركة

خ�صارة )اأرباح( غري املحققة من ا�صتثمارات مقتناه 
لأغرا�ض املتاجرة

1.181  )917(1.005  1.283  

  -  -)372(  -اأرباح من بيع ممتلكات واآلت ومعدات

112.246  22.434  )18.231(73.456  

  30.978)32.661(  91.296  82.978التغريات يف راأ�ض املال العامل

  104.434)50.892(  113.730  195.224التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( العمليات

)1.600()5.414()4.305()5.890(الزكاة و�صريبة الدخل املدفوعة

)5.733()4.548()1.575()773(مكافاآت نهاية اخلدمة املدفوعة

�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة 
الت�صغيلية

188.561  107.850  )60.854(97.101  

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

�جلدول 7-38: �لتغري يف ر�أ�ش �ملال �لعامل 

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

التغريات يف الأ�صول واملطلوبات الت�صغيلية:

)15.141()51.826(  85.708)51.158(مدينون

م�صاريف مدفوعة مقدما وموجودات 
اأخرى

29.361  6.211  )16.271(18.389  

  25.848)10.213(  132.123)9.092(خمزون

)19.616(  50.832)129.668(  142.930دائنون واأوراق دفع

م�صاريف م�صتحقة الدفع ومطلوبات 
اأخرى

)29.063()3.078()5.183(21.498  

  30.978)32.661(  91.296  82.978التغريات يف راأ�ض املال العامل 

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

يعود النخفا�ض يف التدفق النقدي الت�صغيليي من )188،6( مليون ريال �صعودي يف عام 2009م اإلى )60،9( مليون ريال �صعودي يف عام 2011م ب�صكل كبري اإلى 
تراجع الأداء التجاري لالأعمال يف عام 2010م و2011م بالإ�صافة اإلى التحركات ال�صلبية يف راأ�ض املال العامل يف عام 2011م. اإن هذا الجتاه قد تغري خالل عام 

2012م ب�صبب حت�صن الأداء التجاري لل�صركة مما نتج عنه 97،1 مليون ريال �صعودي ل�صايف التدفق النقدي من الأن�صطة الت�صغيلية لالأعمال. 
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�صاهمت اإدارة راأ�ض املال العامل مببلغ 83 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م و91،3 مليون ريال �صعودي يف عام 2010م متاأثرة بالتح�صن يف ح�صاب املدينون 
اأثر هذه التح�صنات من خالل انخفا�ض ر�صيد ح�صاب الدائنون يف عام 2010م. انخف�صت ح�صابات املدينون ور�صيد  اأنه قد مت تخفيف  اإل  واأر�صدة املخزون. 
املخزون يف عام 2010م ب�صبب حت�صن التح�صيل وتقليل فرتات ال�صداد مع بع�ض العمالء واإدارة املخزون ب�صكل اأف�صل. اأما النخفا�ض يف ح�صابات الدائنون بني 

2009م و2010م فكان �صببه التغري يف اأ�صلوب الدفع للموردين كما ورد �صابقا يف الق�صم 2-8-7. 

يوجد تدفق نقدي م�صتخدم بقيمة 32،7 مليون ريال �صعودي ناجت عن زيادة يف راأ�ض املال العامل يف عام 2011م. وتاأثرت هذه التحركات بثالث عنا�صر: ح�صاب 
املدينون، وم�صاريف مدفوعة مقدما، وح�صاب الدائنون. ارتفع ر�صيد ح�صاب املدينون يف عام 2011م ب�صبب زيادة عدد اأيام فرتة ال�صداد لبع�ض العمالء بعد اأن 
مت تخفي�صها نتيجة لقرار �صابق يف عام 2010م. وارتفع ر�صيد امل�صاريف املدفوعة مقدما ب�صبب الزيادة يف الدفعات امل�صبقة للموردين املتعلقة ب�صراء النحا�ض 

وبناء م�شنع البوليفينيل كلورايد، والزيادة يف الودائع النقدية املرتبطة باخل�شائر الناجتة عن عقود التحوط. 

خالل عام 2012م، يوجد تدفق نقدي داخلي مببلغ 31 مليون ريال �صعودي نتيجة للتغريات يف راأ�ض املال العامل. 

�صاهمت الزيادة يف املدينون يف تدفق نقدي خارجي بقيمة 15،1 مليون ريال �صعودى يف عام 2012م ب�صبب زيادة ر�صيد الذمم املدينة امل�صتبقاة مببلغ وقدره 15،4 
مليون ريال �صعودي )الذمم املدينة امل�صتبقاة 2011م: 20،7 مليون ريال �صعودي، 2012م: 36،1 مليون ريال �صعودي(.

انخف�ض ر�صيد املخزون بقيمة 25،8 مليون ريال �صعودي من مبلغ 325،5 مليون ريال �صعودي اإلى 299،7 مليون ريال �صعودي يف 2012م متاأثرا بانخفا�ض حجم 
العمليات يف الأردن. ملزيد من املعلومات يرجى الرجوع الى ق�صم املخزون يف املوجودات املتداولة )الفقرة 5-6-7(. 

 التدفقات النقدية االستثمارية 2   22   2

�جلدول 7-39: �لتدفقات �لنقدية �ل�ستثمارية 

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

  -  1.211  -  13.506دفعات مقدمة ل�صراء ممتلكات وح�ص�ض

)29.678()35.715()62.020()160.955(اإ�صافات ملمتلكات واآلت ومعدات

  -)3.366(  -  -نقدية مقيدة

)438()1.530()680()2.202(موجودات غري ملمو�صة

  -  -  -)4.808(وديعة لأجل

  -  -  -  292الأدوات املالية- املتوفرة للبيع

  -  -  -)3.344(ال�صهرة

�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة 
ال�صتثمارية

)157.511()62.700()39.400()30.116(

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

بقيت التدفقات النقدية ال�صتثمارية �صلبية طوال الفرتة التاريخية ب�صبب التو�صع يف الكيانات املختلفة مبا يف ذلك تكاليف تاأ�صي�ض م�صك- راأ�ض اخليمة يف عامي 
2009م و2010م )138،0 مليون ريال �صعودي(، والتو�صع لزيادة القدرة النتاجية ل�صركة م�صك- اململكة العربية ال�صعودية يف عام 2009م )53،5 مليون ريال 
�صعودي( والتو�صعات يف املعدات الآلية ل�صركة م�صك- اململكة العربية ال�صعودية يف عام 2011م التي ت�صمل اإ�صافات مل�صنع البوليفينيل كلورايد )39،2 مليون ريال 

�صعودي(. 

ر�صيد الوديعة لأجل البالغ 4،8 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م يتعلق بوديعة لدى البنك ال�صعودي الربيطاين )SABB( بهدف فتح خطابات العتماد. قيمة 
ال�صهرة البالغة 3،3 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م متثل العالوة املدفوعة مل�صاهمي �صركة م�صك-الأردن مقابل �صراء الأ�صهم املدرجة.

خالل عام 2012م، اأ�صافت املجموعة مبلغ وقدره 35،2 مليون ريال �صعودي للممتلكات والآلت واملعدات املتعلقة ب�صكل كبري مب�صنع البوليفينيل كلورايد والتى مت 
متويلها ب�صكل كبري من النقدية بقيمة 29،7 مليون ريال �صعودي.
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 التدفقات النقدية التمويلية 2   22   2

�جلدول 7-40: �لتدفقات �لنقدية �لتمويلية

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

قرو�ض من البنوك وقرو�ض لأجل، 
�صايف

)56.331(29.138  86.725  )33.825(

  -  -)41.678()49.800(الأرباح املوزعة املدفوعة

  1.331)187()27.726(  50.997�صايف احلركة يف حقوق الأقلية

)امل�صتخدمة  النقدية  التدفقات  �صايف 
يف( من الأن�صطة التمويلية

)55.134()40.266(86.538  )32.494(

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

نتيجة لالأداء التجاري ال�صلبي لالأعمال يف عام 2010م، اإلى جانب التزامات م�صاريع ال�صتثمار لبناء م�صنع م�صك-راأ�ض اخليمة، اقرت�صت ال�صركة مبلغ وقدره 
29،1 مليون ريال �صعودي. ب�صبب تزايد احتياجات راأ�ض املال العامل يف عام 2011م، مت �صحب املزيد من الت�صهيالت ذات الأجل الق�صري خالل العام من قبل 
�صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية و�صركة م�صك-الأردن مما اأدى اإلى تدفق نقدي داخلي اإ�صايف بقيمة 86،7 مليون ريال �صعودي من بنوك دائنة وقرو�ض 

لأجل يف عام 2011م. 

دفعت �صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية مل�صاهميها اأرباح يف عامي 2009م و2010م. اإن مبلغ 41،7 مليون ريال �صعودي املدفوع لالأرباح يف العام 2010م متعلق 
باأرباح عام 2009م وامل�صاوي لن�صبة 81،3% من �صايف دخل ال�صركة البالغ 51،3 مليون ريال �صعودي يف عام 2009م. 

خالل عام 2012م، نتج عن �صايف احلركة يف الديون طويلة وق�صرية الأجل تدفق نقدي خارجي بقيمة 33،8 مليون ريال �صعودي. وقامت املجموعة اأي�صًا بت�صجيل 
مبلغ 1،3 مليون ريال �صعودي ميثل مبلغا تتوقع �صركة م�صك-اململكة العربية ال�صعودية اأن ت�صتلمه من �صركة م�صك-الأردن مقابل تخ�صي�ض �صندوق اأ�صهم ل�صالح 
موظفي �صركة م�صك-الأردن من خالل تخفي�ض ح�صة املجموعة يف �صركة م�صك الأردن من 53،7% اإلى 49% وتخ�صي�ض ن�صبة التخفي�ض ل�صالح هذا ال�صندوق. 

 التدفقات النقدية للشركات التابعة 2   22   2

�جلدول 7-41: �لتدفقات �لنقدية ل�سركة م�سك �ململكة �لعربية �ل�سعودية

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

  29.101)124.033()87.748(  53.067�صايف الدخل )اخل�صارة( قبل الزكاة

  57.145)54.082()84.167(  223.564�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة الت�صغيلية

)39.511()26.130()40.681()103.253(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة ال�صتثمارية

)10.096(  61.925  132.246)138.859(�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة التمويلية

  7.538)18.287(  7.398)18.548(�صايف حركة النقد

  8.984  27.271  19.874  38.422النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة

  16.522  8.984  27.271  19.874النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف
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التمويل. و�صهدت  اأن�صطة  النقدية من  التدفقات  والتى مت متويلها من خالل  الت�صغيل  لل�صركة تدفقات نقدية �صالبة من عمليات  فى عام 2010م و2011م كان 
التدفقات النقدية من ان�صطة الت�صغيل حت�صن ملحوظ فى عام 2012م نتيجة حت�صن الأو�صاع يف ال�صوق وعودة الطلب من العمالء مل�صاريع النفط والغاز، مما اأدى 

اإلى ارتفاع يف �صجل الطلبات على الكابالت ال�صناعية يف 2012م. 

�جلدول 7-42: �لتدفقات �لنقدية ل�سركة م�سك �لردن 

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

)33.524()64.664()59.543()682(�صايف اخل�صارة قبل الزكاة

  80.928  9.811  162.643)20.955(�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة الت�صغيلية

)364(  1.153)12.606()11.280(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة ال�صتثمارية

)63.707()11.543()152.522(  28.409�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة التمويلية

  16.857)579()2.485()3.826(�صايف حركة النقد

  1.023  1.602  4.087  7.912النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة

  17.880  1.023  1.602  4.086النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من دينار اأردين اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 دينار اأردين = 5،33 ريال �صعودي

على الرغم من �صايف اخل�صائر املحققة يف هذه ال�صركة، كانت التدفقات النقدية من العمليات اإيجابية بني عامي 2010م و 2011م، وهذا ب�صبب حركة راأ�ض املال 
العامل الإيجابية النا�صئة عن اإنخفا�ض يف راأ�ض املال العامل وكذلك تقلي�ض حجم الأعمال. وفى عام 2012م زادت التدفقات النقدية من الأن�صطة الت�صغيلية ناجتة 
عن خف�ض ال�صركة ا�صتثماراتها فى املخزون لتعك�ض قرارات جمل�ض الإدارة بخف�ض انتاج كابالت الطاقة. كما قامت ال�صركة بتح�صيل ال�صيكات حتت التح�صيل. 

بلغت التدفقات النقدية من الأن�صطة التمويلية 153 مليون ريال �صعودي يف عام 2010م و 64 مليون ريال �صعودي يف عام 2012م وهذا ب�صبب �صداد الديون.

�جلدول 7-43: �لتدفقات �لنقدية ل�سركة م�سك لكابلت �جلهد �ملتو�سط و�لعايل 

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

)20.865()26.407()25.486()18.669(�صايف اخل�صارة قبل الزكاة

  8.447)2.024(  23.796)89.373(�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة الت�صغيلية

)1.072()8.918()4.201()18.354(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة ال�صتثمارية

)8.405(  4.566)19.728(  107.196�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة التمويلية

)1.030()6.376()133()531(�صايف حركة النقد

)5.567(  809  942  1.473النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة

)6.597()5.567(  809  942النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من دينار اأردين اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 دينار اأردين = 5،33 ريال �صعودي

على الرغم من �صايف اخل�صائر املحققة بني عامي 2010م و 2012م يف هذه ال�صركة، قابل هذا حترك اإيجابي يف حركة راأ�ض املال العامل. و يتمثل ذلك فى خف�ض 
م�صتوى املخزون و الذمم املدينة ليتواكب ذلك مع �صيا�صة ال�صركة البيعية املتخذة بخف�ض انتاج كابالت الطاقة. 
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�جلدول 7-44: �لتدفقات �لنقدية ل�سركة م�سك ر�أ�ش �خليمة 

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

  9.089)5.245()4.660()1.252(�صايف الدخل )اخل�صارة( قبل الزكاة

)1.244()12.289()11.758(  3.679�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة الت�صغيلية

)8.785()11.845()33.608()102.065(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة ال�صتثمارية

  29.815  24.195  45.771  102.705�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة التمويلية

  19.786  61  405  4.319�صايف حركة النقد

  1.437  -  -  -النقد املتح�صل من �صراء من�صاأة حتت ال�صيطرة

  4.786  4.725  4.319  -النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة

  26.009  4.786  4.725  4.319النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من درهم اإماراتي اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 درهم اإماراتي = 1،02 ريال �صعودي

اأن�صطة  اأ�صتخدامها جزئيا لتمويل  التمويلية من خالل الدين والتي مت  الزيادة فى الن�صطة  ا�صا�صى الى  النقدية فى نهاية عام 2012 يرجع ب�صكل  الزيادة فى 
اأ�صتثمارية. عالوة على ذلك الى ذلك خف�ض فى ر�صيد الذمم املدينة الذى ادى الى حت�صن ملحوظ فى �صافى التدفقات النقدية من اأن�صطة الت�صغيل. كما ان 
ال�صركة حققت �صافى ربح فى هذا العام ليتواكب ذلك مع �صيا�صة ال�صركة املتخذة بالرتكيز على مبيعات الكابالت ال�صناعية و قبول عقود ذات ربحية عالية فقط.  

�جلدول 7-45: �لتدفقات �لنقدية ل�سركة �ل�سارقة للكابلت

�آلف �لريالت
�ل�سنة �ملنتهية يف 31 دي�سمرب

2012م2011م2010م2009م

  -)2.640()3.465()364(�صايف اخل�صارة قبل الزكاة

  -  1.089)664(  608�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة الت�صغيلية

  -  -  1)471(�صايف التدفقات النقدية امل�صتخدمة يف الأن�صطة ال�صتثمارية

  -)3.068(  362)1.107(�صايف التدفقات النقدية من )امل�صتخدمة يف( الأن�صطة التمويلية

  -)1.979()301()970(�صايف حركة النقد

  -  5.295  5.596  6.566النقد وما يف حكمه يف بداية ال�صنة

  -  3.316  5.295  5.596النقد وما يف حكمه يف نهاية ال�صنة

امل�صدر: هذه القوائم املالية عن ال�صركة امل�صتقلة مت مراجعتها من قبل مدققى احل�صابات امل�صتقلني. و يتم احت�صاب قيود ت�صوية على هذه القوائم للو�صول الى القوائم املالية املوحدة للمجموعة. مت تقريب الأرقام 
اإلى اأقرب األف

* مت حتويل العملة من درهم اإماراتي اإلى ريال �صعودي ب�صعر �صرف 1 درهم اإماراتي = 1،02 ريال �صعودي

مت حتويل اأ�صول ال�صركة اإلى �صركة م�صك-راأ�ض اخليمة يف عام 2012م. هذا و مل ت�صدر ال�صركة اأى قوائم مالية عن تلك الفرتة.
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 االلتزامات والتعهدات المحتملة 12   4

�جلدول 7-46: �للتز�مات و�لتعهد�ت �ملحتملة

كما يف 31 دي�سمرب�آلف �لريالت

2012م2011م2010م2009م

56.04061.82042.44131.653خطابات العتماد

161.899147.339138.529150.863خطابات ال�صمان

45.21322.38141.06916.125التزامات راأ�ض املال

263.152231.540222.009198.641املجموع

امل�صدر: القوائم املالية املوحدة لل�صركة لل�صنوات املالية املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م و2010م و2011م و2012م. مت تقريب الأرقام اإلى اأقرب األف.

كما يف دي�صمرب 2012م، لدى املجموعة مبلغ بقيمة 31،7 مليون ريال �صعودي خلطابات العتماد امل�صتندية امل�صتخدمة ل�صراء املواد الأولية، ومبلغ بقيمة 150،9 
مليون ريال �صعودي خلطابات ال�صمان امل�صتخدمة ل�صمان الأداء. كما يف دي�صمرب 2012م، لدى املجموعة مبلغ بقيمة 16،1 مليون ريال �صعودي كالتزامات نفقات 

راأ�ض مالية مرتبطة بتطوير الآلت يف �صركة م�صك- اململكة العربية ال�صعودية.
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سياسة توزيع األرباح . 4
اإن توزيع اأرباح ال�صهم قائم على تو�صية من جمل�ض اإدارة ال�صركة الى اجلمعية العامة بناًء على الأرباح املحققة خالل العام  بالإ�صافة الى درا�صة و�صع التدفقات 
النقدية واللتزامات امل�صتقبلية مبا يحقق اأهداف ال�صركة وتطلعات امل�صاهمني فيها. تن�ض املادة )41( من النظام الأ�صا�صي لل�صركة على توزيع الأرباح كما يلي :

 جتنيب 10% من الأرباح ال�صافية لتكون اإحتياطي نظامي. �

 جتنيب 5% من الأرباح ال�صافية لتكون اإحتياطي اإتفاقي بناء على اإقرتاح جمل�ض الدارة. �

 يوزع من الباقي بعد ذلك دفعه اأولى للم�صاهمني تعادل 5% من راأ�ض املال املدفوع. �

 يخ�ص�ض بعدما تقدم 10% من الباقي ملكافاأة اأع�صاء جمل�ض الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�صاهمني كح�صة اإ�صافية يف الأرباح. �

�جلدول  8-1: توزيع �لرباح �ل�سنوية

�سايف �لأرباح / )�خل�سارة(�لعام
)ريال(

�لأرباح �ملوزعة
)ريال(

ن�سبة �لتوزيع 

56،3%49.800.000*200951.307.697م

81،2%41.678.356**)94.948.365(2010م

-ل يوجد)120.136.144(2011م

-ل يوجد201231.100.594م

امل�صدر: ال�صركة

* مت توزيع الأرباح على امل�صاهمني يف بداية عام 2009م عن اأرباح عام 2008م
** مت توزيع الأرباح على امل�صاهمني يف بداية عام 2010م عن اأرباح عام 2009م
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استخدام متحصالت االكتتاب . 4
مت اإعادة هيكلة وجمع جميع الت�صهيالت القائمة )ملخ�صة اأدناه( ومبالغ القرو�ض امل�صتحقة من البنوك يف ت�صهيلني مت توقيعهما بتاريخ 2013/1/5م:

ت�صهيل "القر�ض لأجل" بقيمة اإجمالية 321.588.798 ريال �صعودي. -

ت�صهيل "راأ�ض املال العامل" بقيمة اإجمالية 355.411.202 ريال �صعودي. -

�صتقوم ال�صركة با�صتخدام متح�صالت اأ�صهم حقوق الأولوية والبالغة 200.000.000 ريال �صعودي لت�صوية جزء من القرو�ض وت�صهيل راأ�ض املال العامل امل�صتحقة 
كما يو�صح اجلدول التايل: 

�جلدول 9-1: �إ�ستخد�م متح�سلت �لكتتاب

�لقيمة �ملتبقيةمتح�سلت �لكتتاب�لقيمة �لإجمالية�ل�ستخد�م

321.588.79875.000.000246.588.798القر�ض لأجل

355.411.202100.000.000255.411.202راأ�ض املال العامل

-6.000.0006.000.000م�صاريف الكتتاب

-19.000.00019.000.000اأغرا�ض عامة *

امل�صدر: ال�صركة

* الغرا�ض العامة ت�صمل على �صبيل املثال ل احل�صر، املتطلبات املالية لعمال ال�صركة اليومية وامل�صاريف الدارية والعمومية وامل�صاريف الت�صغيلية   

�صتقوم ال�صركة ب�صداد املبالغ املذكورة اأعاله واخلا�صة بالقر�ض لأجل )75 مليون ريال( وت�صهيل راأ�ض املال العامل )100 مليون ريال( بعد ا�صتالم متح�صالت 
الكتتاب مبا�صرة )وملزيد من املعلومات عن ت�صهيل القر�ض لأجل وت�صهيل راأ�ض املال العامل يرجى مراجع الق�صم 12 من هذه الن�صرة(.

 مصاريف االكتتاب 1   4

املايل  وامل�صت�صار  القانوين  امل�صت�صار  تت�صمن  والتي  الكتتاب،  م�صاريف  لت�صديد  الكتتاب  متح�صالت  من  �صعودي  ريال   6.000.000 حوايل  ي�صتخدم  �صوف 
وم�صت�صارهم القانوين ومراجع احل�صابات وم�صت�صار الإعالم والعالقات العامة وم�صت�صار درا�صة ال�صوق، اإ�صافة اإلى م�صارف التعهد بالتغطية وم�صاريف اجلهات 

امل�صتلمة وم�صاريف الت�صويق والطباعة والتوزيع وامل�صاريف الأخرى املرتبطة بالكتتاب، علمًا اأن هذه امل�صاريف تقديرية و�صوف تخ�صع للتاأكد النهائي.

بعد انتهاء اإجراءات رفع راأ�ض املال، �صوف تفي ال�صركة باملادة رقم 30 فقرة )ج( من قواعد الت�صجيل والإدراج ال�صادرة عن جمل�ض هيئة ال�صوق املالية بتاريخ 20-
8-1425هـ املوافق 4-10-2004م واملعدلة بتاريخ 28-2-1433 هـ املوافق 22-1-2012م بتقدمي تقرير ربع �صنوي للهيئة عن تفا�صيل ا�صتخدامات متح�صالت 

اكتتاب اأ�صهم حقوق الأولوية واأن تعلن عن تطورات ا�صتخدام املتح�صالت للجمهور.
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 وصف األسهم.  1

 رأس المال واألسهم 1    1

يبلغ راأ�ض مال ال�صركة )400.000.000( اأربعمائة مليون ريال �صعودي، مق�صم اإلى )40.000.000( اأربعني مليون �صهم مت�صاوية القيمة، تبلغ القيمة الإ�صمية 
لكل منها )10( ع�صرة ريالت �صعودية وقد مت �صداد قيمتها بالكامل.

 زيادة رأس المال 2    1

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة والتثبت من اجلدوى القت�صادية اأن تقرر زيادة راأ�ض مال ال�صركة مرة اأو عدة مرات 
باإ�شدار اأ�شهم جديدة بنف�س القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية ب�شرط اأن يكون راأ�س املال االأ�شلي قد دفع باأكمله .ويعني القرار طريقة زيادة راأ�س املال، ويكون 

للم�صاهمني الأ�صليني اأولوية الكتتاب يف الأ�صهم اجلديدة النقدية.

 تخفيض رأس المال 2    1

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�صة، تخفي�ض راأ�ض مال ال�صركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا 
منيت ال�صركة بخ�صائر. ول ي�صدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�صابات عن الأ�صباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�صركة، واأثر التخفي�ض يف 
هذه اللتزامات، ومبراعاة ما يق�صي به نظام ال�صركات ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض. واإذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة راأ�ض املال عن حاجة ال�صركة، وجبت 
دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�صاتهم عليه خالل )60( �صتني يومًا من تاريخ ن�صر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف البلد التي يقع فيها املركز الرئي�صي 
لل�صركة، فاإذا اعرت�ض اأحدهم وقدم اإلى ال�صركة م�صتنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�صركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم �صمانًا كافيًا للوفاء 

به اإذا كان اآجاًل.

 نقل ملكية األسهم 3    1

بها  التي يكتتب  النقدية  الأ�صهم  اأو  العينية  التي تعطى مقابل احل�ص�ض  الأ�صهم  واإ�صتثناء من ذلك، ليجوز تداول  اإ�صدار �صهادتها  بعد  للتداول  الأ�صهم قابلة 
ال�صركاء قبل ن�صر القوائم املالية عن �صنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منها عن12  �صهرا من تاريخ حتويل ال�صركة اأو موافقة هيئة ال�صوق املالية. وت�صري هذه 
الأحكام على ما يكتتب به ال�صركاء يف حالة زيادة راأ�ض املال قبل انق�صاء فرتة احلظر. ويوؤ�صر على هذه ال�صكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ حتويل ال�صركة واملدة 
التي ميتنع فيها تداولها. ومع ذلك، يجوز خالل فرتة احلظر اأن يتم نقل ملكية الأ�صهم النقدية وفقًا لأحكام بيع احلقوق من اأحد ال�صركاء اإلى �صريك اآخر اأو اإلى 

اأحد اأع�صاء جمل�ض الإدارة لتقدميها ك�صمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد ال�صركاء يف حالة وفاته اإلى الغري.

 حقوق التصويت 3    1

لكل �صريك �صوت عن كل �صهم ميثله يف اجلمعية التحويلية. وحت�صب الأ�صوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�صا�ض �صوت لكل �صهم.

 الجمعية العامة للمساهمين 4    1

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �صحيحًا متثل جميع امل�صاهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�صي لل�صركة. ولكل �صريك اأيا كان عدد اأ�صهمه حق ح�صور 
اجلمعية التحويلية بطريق الأ�صالة اأو نيابة عن غريه من ال�صركاء، ولكل م�صاهم حائز لع�صرة اأ�صهم على الأقل حق ح�صور اجلمعية العامة وللم�صاهم اأن يوكل عنه 

كتابة م�صاهمًا اآخر من غري اأع�صاء جمل�ض الإدارة يف ح�صور اجلمعية العامة.

فيما عدا الأمور التي تخت�ض بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�ض اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�صركة، وتنعقد مرة على الأقل يف ال�صنة 
خالل ال�صتة )6( اأ�صهر التالية لنتهاء ال�صنة املالية لل�صركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

تخت�ض اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�صا�صي لل�صركة با�صتثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة 
يف اخت�شا�س اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيحًا اإل اإذا ح�صره م�صاهمون ميثلون ن�صف راأ�ض مال ال�صركة على الأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف الجتماع الأول 
ومُجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني)30(  يومًا التالية لالجتماع ال�صابق وتعلن الدعوة بالطريقة املن�صو�ض عليها يف املادة )88( الثامنة والثمانون 

من نظام ال�صركات. ويعترب الجتماع الثاين �صحيحًا اأيًا كان عدد الأ�صهم املمثلة فيه.

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيحًا اإل اإذا ح�صره م�صاهمون ميثلون ن�صف راأ�ض مال ال�صركة على الأقل. فاإذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف الجتماع 
الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بالطريقة املو�صحة يف املادة ال�صابقة. ويعترب الجتماع الثاين �صحيحًا اإذا ح�صره عدد من امل�صاهمني ميثل ربع راأ�ض املال 

على الأقل.
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 مدة الشركة 4    1

مدة ال�صركة ت�صعون )90( �صنة هجرية تبداأ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة باإعالن حتويلها ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�صركة بقرار ت�صدره 
اجلمعية العامة الغري عادية قبل اإنتهاء اأجلها ب�صنة على الأقل.

 حل الشركة وتصفيتها 4    1

عند انتهاء ال�صركة اأو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد لها، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�ض الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيا واحدا 
اأو اأكرث وحتدد �صالحيتهم واأتعابهم. وتنتهي �صلطة جمل�ض الإدارة بانق�صاء ال�صركة، ومع ذلك ي�صتمر جمل�ض الإدارة قائمًا على اإدارة ال�صركة اإلى اأن يتم تعيني 

امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�صركة الإدارية اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ل يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
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 ملخص النظـام األسـاسـي. 11

 اسم الشركة 1   11

ا�صم ال�صركة هو: �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك، وهي �صركة م�صاهمة �صعودية.

 أغراض الشركة 2   11

اإن اأغرا�ض ال�صركة هي كما يلي:

 ت�صنيع الكابالت والأ�صالك مبختلف اأنواعها مبا يف ذلك اأ�صالك وكابالت حمورية واأ�صالك وكابالت مطاطية واأ�صالك وكابالت كهربائية وتلفزيون . 1
واأ�صالك وكابالت هاتفية للتمديدات الداخلية واأ�صالك وكابالت حا�صب اآيل )كمبيوتر( واأ�صالك وكابالت خا�صة مبكافحة احلريق وماأمونة وكابالت 

نقل املعلومات والتحكم والكابالت املغلفة بالر�صا�ض.
  جتارة اجلملة والتجزئة يف الكابالت ولوازمها، و ت�صويق املواد والأدوات والآلت واملعدات واخلدمات املتعلقة باأن�صطة ال�صركة.. 2
اإن�صاء مراكز ل�صيانة وتنفيذ وتركيب املواد والكابالت والأ�صالك واملعدات التي تتعامل بها ال�صركة والقيام بجميع اخلدمات الأخرى الالزمة لها . 3  

واملتعلقة واملتفرعة عنها.

 مدة الشركة 2   11

مدة ال�صركة ت�صعون )90( �صنة هجرية تبداأ من تاريخ �صدور قرار معايل وزير التجارة وال�صناعة باإعالن حتويلها ويجوز دائمًا اإطالة مدة ال�صركة بقرار ت�صدره 
اجلمعية العامة الغري عادية قبل اإنتهاء اأجلها ب�صنة على الأقل.

 رأس المال 3   11

القيمة  تبلغ  القيمة  مت�صاوية  �صهم  مليون )40.000.000(  اأربعني  اإلى  �صعودي مق�صم  ريال  مليون )400.000.000(  اأربعمائة  ال�صركة مببلغ  راأ�ض مال  دد  حمُ
ال�صمية لكل منها ع�صرة )10( ريالت، وجميعها اأ�صهم عادية عينية. 

 نقل ملكية األسهم 3   11

بها  التي يكتتب  النقدية  الأ�صهم  اأو  العينية  التي تعطى مقابل احل�ص�ض  الأ�صهم  واإ�صتثناء من ذلك، ليجوز تداول  اإ�صدار �صهادتها  بعد  للتداول  الأ�صهم قابلة 
ال�صركاء قبل ن�صر القوائم املالية عن �صنتني ماليتني كاملتني ل تقل كل منها عن 12 �صهرا من تاريخ حتويل ال�صرك اأو موافقة هيئة ال�صوق املالية. وت�صري هذه 
الأحكام على ما يكتتب به ال�صركاء يف حالة زيادة راأ�ض املال قبل انق�صاء فرتة احلظر. ويوؤ�صر على هذه ال�صكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ حتويل ال�صركة واملدة 
التي ميتنع فيها تداولها. ومع ذلك، يجوز خالل فرتة احلظر اأن يتم نقل ملكية الأ�صهم النقدية وفقًا لأحكام بيع احلقوق من اأحد ال�صركاء اإلى �صريك اآخر اأو اإلى 

اأحد اأع�صاء جمل�ض الإدارة لتقدميها ك�صمان لالإدارة اأو من ورثة اأحد ال�صركاء يف حالة وفاته اإلى الغري.

 سجل المساهمين 4   11

تتداول الأ�صهم ال�صمية بالقيد يف �صجل امل�صاهمني يت�صمن ا�صمائهم وجن�صياتهم ومهنهم وحمل اإقامتهم وعنواينهم وعدد الأ�صهم والقدر املدفوع منها ويوؤ�صر 
بهذا القيد على الأ�صهم  ول يعتد بنقل ملكية ال�صهم يف مواجهة ال�صركة اأو الغري اإل من تاريخ القيد يف ال�صجل املذكور اأو ا�صتكمال اإجراءات نقل امللكية عن طريق 
النظام الآيل ملعلومات الأ�صهم. ويفيد الكتتاب يف الأ�صهم ومتلكها قبول امل�صاهم لنظام ال�صركة واإلتزامه بالقرارات التي ت�صدر من جمعيات امل�صاهمني وفقًا 

لأحكام هذا النظام �صواء كان حا�صرا اأو غائبا، و�صواء وافق على هذه القرارات اأو اعرت�ض عليها.

 زيادة رأس المال 4   11

يجوز للجمعية العامة غري العادية بعد احل�صول على موافقة اجلهات املخت�صة والتثبت من اجلدوى القت�صادية اأن تقرر زيادة راأ�ض مال ال�صركة مرة اأو عدة مرات 
باإ�شدار اأ�شهم جديدة بنف�س القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية ب�شرط اأن يكون راأ�س املال االأ�شلي قد دفع باأكمله .ويعني القرار طريقة زيادة راأ�س املال، ويكون 

للم�صاهمني الأ�صليني اأولوية الكتتاب يف الأ�صهم اجلديدة النقدية. 

 تخفيض رأس المال 4   11

يجوز بقرار من اجلمعية العامة غري العادية، بناًء على مربرات مقبولة وبعد موافقة اجلهات املخت�صة، تخفي�ض راأ�ض مال ال�صركة اإذا زاد عن حاجتها اأو اإذا 
منيت ال�صركة بخ�صائر. ول ي�صدر القرار اإل بعد تالوة تقرير مراقب احل�صابات عن الأ�صباب املوجبة له وعن اللتزامات التي على ال�صركة، واأثر التخفي�ض يف 
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هذه اللتزامات، ومبراعاة ما يق�صي به نظام ال�صركات ويبني القرار طريقة هذا التخفي�ض. واإذا كان التخفي�ض نتيجة زيادة راأ�ض املال عن حاجة ال�صركة، وجبت 
دعوة الدائنني اإلى اإبداء اعرتا�صاتهم عليه خالل )60( �صتني يومًا من تاريخ ن�صر قرار التخفي�ض يف جريدة يومية توزع يف البلد التي يقع فيها املركز الرئي�صي 
لل�صركة، فاإذا اعرت�ض اأحدهم وقدم اإلى ال�صركة م�صتنداته يف امليعاد املذكور، وجب على ال�صركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاًل اأو اأن تقدم �صمانًا كافيًا للوفاء 

به اإذا كان اآجاًل.

 مجلس اإلدارة  4   11

يتولى اإدارة ال�صركة جمل�ض اإدارة موؤلف من ت�صعة )9( اأع�صاء تعينهم اجلمعية العامة العادية للم�صاهمني ملدة ثالث )3( �صنوات، وا�صتثناء من ذلك تعني اجلمعية 
التحويلية اأول جمل�ض اإدارة ملدة ثالث )3( �صنوات تبداأ من تاريخ �صدور القرار الوزاري باإعالن حتويل ال�صركة.

شغور العضوية   1   11

تنتهي ع�صوية املجل�ض بانتهاء مدته اأو باإنتهاء �صالحية الع�صو وفقًا لأي نظام اأو تعليمات �صارية يف اململكة. واإذا �صغر مركز اأحد اأع�صاء املجل�ض جاز ملجل�ض الإدارة 
اأن يعني موؤقتًا ع�صوًا يف املركز ال�صاغر، على اأن يعر�ض هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها ويكمل الع�صو اجلديد مدة �صلفه، واإذا هبط 
عدد اأع�صاء جمل�ض الإدارة عن الن�صاب الالزم ل�صحة اجتماعاته، وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من الأع�صاء.

صالحيات مجلس اإلدارة 11   11

املثال ل احل�صر  �صبيل  وله على  اأمورها،  وت�صريف  ال�صركة  اإدارة  ال�صلطات يف  اأو�صع  الإدارة  يكون ملجل�ض  العامة،  للجمعية  املقررة  الخت�صا�صات  مع مراعاة 
الإ�صرتاك يف �صركات اأخرى والت�صرف يف اأ�صولها وممتلكاتها وعقاراتها، وله حق ال�صراء والبيع وقبول ودفع الثمن والرهن وفك الرهن والبيع والإفراغ وقب�ض 
الثمن كما يكون ملجل�س االإدارة حق ال�شلح والتنازل والتعاقد واالإلتزام واالإرتباط باإ�شم ال�شركة ونيابة عنها وملجل�س االأدارة القيام بكافة االأعمال والت�شرفات التي 
من �صاأنها حتقيق اأغرا�ض ال�صركة كما له حق فتح احل�صابات لدى البنوك والإيداع فيها وال�صرف منها واإ�صدار ال�صيكات وله حق الإ�صرتاك يف �صركات اأخرى 

وعقد القرو�س. وعلى املجل�س مراعاة ال�شروط التالية لعقد القرو�س التي تتجاوز اآجالها ثالث )3( �صنوات: 

اأن ل تزيد قيمة القرو�ض التي يجوز للمجل�ض عقدها خالل ال�صنة املالية لل�صركة عن خم�صني يف املئة )50%( من راأ�ض مال ال�صركة. . 1
اأن يحدد قرار املجل�ض اأوجه ا�صتخدام القرو�ض وطريقة ت�صديدها. . 2
اأن يراعي يف �شروط القر�س وال�شمانات املقدمة له عدم االإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العامة للدائنني. . 3

كذلك ملجل�ض الإدارة �صالحية بيع اأو رهن عقارات ال�صركة واأ�صولها، مبا يف ذلك متجر ال�صركة، على اأن يت�صمن حم�صرجمل�ض الإدارة وحيثيات قراره للت�صرف 
يف عقارات ال�شركة مراعاة ال�شروط التالية: 

اأن يحدد املجل�ض يف قرار البيع الأ�صباب واملربرات له. . 1
اأن يكون �صعر البيع مقاربًا لثمن املثل. . 2
اأن يكون البيع حا�صرًا اإل يف حالت ال�صرورة وب�صمانات كافية.. 3
اأن ل يوؤدي ذلك الت�صرف اإلى توقف بع�ض اأن�صطة ال�صركة اأو حتميلها باإلتزامات  اأخرى. . 4

وملجل�س االإدارة اأي�شا اإبراء مديني ال�شركة من التزاماتهم على اأن يت�شمن حم�شر جمل�س االإدارة وحيثيات قراره مراعاة ال�شروط التالية: 

اأن يكون الإبراء بعد انق�صاء �صنة كاملة من ن�صوء الدين كحد اأدنى. . 1
اأن يكون الإبراء ملبلغ حمدد كحد اأق�صى لكل عام للمدين الواحد. . 2
الإبراء حق للمجل�ض ل يجوز التفوي�ض فيه. . 3
ويجوز للمجل�ض يف حدود اخت�صا�صاته اأن يفو�ض واحدا اأو اأكرث من اأع�صائه اأو من الغري يف مبا�صرة عمل معني  اأو اأعمال معينة. . 4

 مكافآت مجلس اإلدارة 12   11

تكون مكافاآت اأع�صاء جمل�ض الإدارة وفقا للن�صبة املحددة مبوجب فقرة: توزيع الأرباح ال�صنوية بالإ�صافة اإلى مبلغ )3.000( ريال لكل ع�صو من اأع�صاء جمل�ض 
الإدارة عن كل جل�صة من جل�صات املجل�ض ويف حدود ما ن�ض عليه نظام ال�صركات اأو اأية اأنظمة اأو قرارات اأو تعليمات اأخرى مكمله له، وي�صتمل تقرير جمل�ض الإدارة 
اإلى اجلمعية العامة العادية على بيان �صامل لكل ما ح�صل عليه اأع�صاء جمل�ض الإدارة خالل ال�صنة املالية من رواتب ون�صيب من الأرباح وبدل ح�صور وم�صروفات 
وغري ذلك من املزايا. كما ي�صتمل التقرير املذكور على بيان ما قب�صه اأع�صاء املجل�ض الإدارة بو�صفهم موظفني اأو اإداريني يف ال�صركة اأو ما قب�صوه نظري اأعمال 

فنية اأو اإدارية اأو ا�صت�صارية �صبق اأن وافقت عليها اجلمعية العامة لل�صركة.

ونظرًا لأن املكافاأة ن�صبة معينة من الأرباح فال يجوز اأن تزيد هذه الن�صبة عن 10% من الرباح ال�صافية بعد خ�صم امل�صروفات وال�صتهالكات والحتياطات التي 
قررتها اجلمعية العامة تطبيقًا لحكام نظام ال�صركات وبعد توزيع ربح على امل�صاهمني ل يقل عن 5% من راأ�ض مال ال�صركة.
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 رئيس مجلس اإلدارة، والعضو المنتدب، والسكرتير 12   11

يعني جمل�ض الإدارة من بني اأع�صائه رئي�صا ويجوز اأن يعني ع�صوًا منتدبا. ول يجوز اأن يجمع ع�صو واحد بني مركز رئي�ض املجل�ض ومركز الع�صو املنتدب واأي مركز 
تنفيذي بال�صركة. يخت�ض رئي�ض املجل�ض والع�صو املنتدب، جمتمعني اأومنفردين، بتمثيل ال�صركة يف عالقاتها مع الغري واأمام الق�صاء وكتاب العدل واملحاكم وجلان 
ف�ض املنازعات باإختالف اأنواعها وهيئات التحكيم ومكاتب العمل واجلهات احلكومية الأخرى وال�صركات واملوؤ�ص�صات، والتوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق 
وامل�صتندات مبا يف ذلك دون ح�صر عقود تاأ�صي�ض ال�صركات التي ت�صرتك فيها ال�صركة وكافة قرارات تعديلها والتوقيع على الإتفاقيات وال�صكوك والإفراغات اأمام 
كتابة العدل واجلهات الر�صمية واخلا�صة داخل اململكة العربية ال�صعودية وخارجها، كما يحق لهما توقيع اتفاقيات ال�صمانات والكفالت والرهون وفكها، واإ�صدار 
الوكالت ال�صرعية نيابة عن ال�صركة، وفتح احل�صابات لدى البنوك املحلية واخلارجية واإقفالها واإ�صدار ال�صيكات وال�صحب والإيداع، وعقد القرو�ض والت�صهيالت 
امل�صرفية والتوقيع على كافة م�صتنداتها، له حق واملدافعة واملرافعة وال�صلح والإقرار والتحكيم عن ال�صركة، وا�صتئناف الأحكام ال�صادرة �صد ال�صركة والعرتا�ض 
عليها وقبولها والتنازل عن الدعاوى والإ�صتالم والت�صليم نيابة عن ال�صركة. كما يكون له يف حدود اإخت�صا�صاته و�صالحياته حق توكـيل الغري اأو تفوي�ض واحد اأو 

اأكرث يف مبا�صرة عمل اأو اأعمال معينة.

املنتدب  والع�صو  التي يح�صل عليها كل من رئي�ض املجل�ض  املكافاأة  اأعمال، وتكون  الإدارة من  اأع�صاء جمل�ض  له  به  املنتدب يف كل ما يعهد  الع�صو  كما يخت�ض 
بالإ�صافة اإلى املكافاأة املقررة لأع�صاء جمل�ض الإدارة ح�صب ما يقرره اأع�صاء جمل�ض الإدارة. 

يعني جمل�ض الإدارة �صكرتريًا من بني اأع�صائه اأو من غريهم ويخت�ض بتدوين حما�صر جمل�ض الإدارة وكل ما يعهد به له املجل�ض من اأعمال وحتدد مكافاآته بقرار 
من جمل�ض الإدارة.

ول تزيد مدة رئي�ض املجل�ض والع�صو املنتدب وال�صكرتري ع�صو جمل�ض الإدارة عن مدة ع�صوية كل منهم يف املجل�ض، ويجوز اإعادة تعيينهم.

  اجتماعات مجلس اإلدارة 13   11

يجتمع جمل�ض الإدارة بدعوة من رئي�صه وتكون الدعوة خطية. ويجب على رئي�ض املجل�ض اأن يدعوه اإلى الإجتماع متى ما طلب اإليه ذلك اثنان)2(  من الأع�صاء.

 النصاب والقرارات 13   11

ل يكون اجتماع املجل�ض �صحيحًا اإل اإذا ح�صره خم�صة )5( اأع�صاء على الأقل، �صريطة اأن ل يقل عدد الأع�صاء احلا�صرين اأ�صالة عن اأربعة )4( اأع�صاء. ويف حالة 
اإنابة ع�صو جمل�ض الإدارة ع�صوًا اآخر يف ح�صور اجتماعات املجل�ض يتعني اأن تكون الإنابة طبقا لل�صوابط التالية:

ل يجوز لع�صو جمل�ض الإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�صو واحد يف ح�صور ذات الجتماع.. 1
اأن تكون الإنابة ثابتًة بالكتابة.. 2
ل يجوز للنائب، فيما يتعلق ب�صوت املنيب الت�صويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�صويت ب�صاأنها.. 3

ت�صدر قرارات املجل�ض باأغلبية احلا�صرين واإذا ت�صاوت الأ�صوات رجح اجلانب الذي منه الرئي�ض اأو من يقوم مقامه.

 تعارض المصالح 14   11

يتعني على كل ع�صو من اأع�صاء جمل�ض الإدارة الإف�صاح اإلى جمل�ض الإدارة عن اأي م�صلحة �صخ�صية �صواء مبا�صرة اأو غري مبا�صرة وعن اأي عرو�ض اأو �صفقات اأو 
عقود ينوي الدخول فيها مع ال�صركة وينبغي ت�صجيل هذا الإف�صاح يف حم�صر اإجتماع جمل�ض الإدارة، وليجوز لع�صو جمل�ض الإدارة املعني اأن ي�صارك يف الت�صويت 

على القرار الذي �صيتم اإتخاذه يف هذا ال�صاأن.

 اللجان 14   11

ملجل�ض الإدارة اأن ي�صكل عدد من اللجان ح�صب حاجة ال�صركة وح�صب ظروفها للقيام باأعمال يحددها جمل�ض الإدارة من حني لآخر. ويجوز، باإ�صتثناء ما ن�ض عليه 
بخالف ذلك يف هذا النظام، تعيني اأع�صاء اللجان من بني اأع�صاء جمل�ض الإدارة اأو من غريهم. ول ميار�ض الأفراد املعينني كاأع�صاء يف هذه اللجان اإل الأعمال 

التي يوليها لهم املجل�ض من حني لآخر وفقًا لتعليمات وتوجيهات املجل�ض.

 اللجنة التنفيذية 14   11

ملجل�ض الإدارة اأن ي�صكل من بني اأع�صائه جلنة تنفيذية. ويعني املجل�ض من بني اأع�صاء اللجنة رئي�صًا لها كما يحدد جمل�ض الإدارة طريقة عمل اللجنة واإخت�صا�صاتها 
وعدد اأع�صائها والن�صاب ال�صروري لإجتماعاتها. ومتار�ض اللجنة ال�صالحيات التي يوليها لها املجل�ض وفقًا لتعليمات وتوجيهات املجل�ض. ول يجوز للجنة التنفيذية 

اإلغاء اأو تعديل اأي من القرارات والقواعد التي اأقرها جمل�ض الإدارة.
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 لجنة المراجعة 14   11

ملجل�ض الإدارة اأن ي�صكل من بني اأع�صائه الغري تنفيذيني جلنة املراجعة. ومتار�ض جلنة املراجعة تلك الأعمال وال�صالحيات التي يوليها لها املجل�ض من حني لآخر 
مبا يف ذلك، من غري ح�صر، التحقق من فاعلية اإدارة املراجعة الداخلية لل�صركة والإ�صراف على خطط املراجعة الداخلية لل�صركة واإقرارها والإ�صراف على اإعداد 
القوائم املالية لل�صركة، وتر�صيح مراقبي احل�صابات امل�صتقلني والتاأكد من متكينهم من الإطالع على دفاتر ال�صركة و�صجالتها. وتتكون جلنة املراجعة من ثالثة 

اأع�صاء على الأقل يكون من بينهم ع�صو خمت�ض بال�صوؤون املالية واملحا�صبية، يتم تعيينهم بقرار من جمل�ض الإدارة.

 لجنة الترشيحات والمكافآت  2   11

ملجل�ض الإدارة اأن ي�صكل من بني اأع�صائه وغري اأع�صائه جلنة للرت�صيحات واملكافاآت يف ال�صركة. ومتار�ض جلنة الرت�صيحات واملكافاآت تلك الأعمال وال�صالحيات 
اأع�صاء جمل�ض الإدارة والإدارة العليا وكبار  التي يوليها لها املجل�ض من حني لآخر مبا يف ذلك، من غري ح�صر، التو�صية ملجل�ض الإدارة  بتعوي�صات ومكافاآت 

التنفيذيني بال�صركة وتتكون جلنة الرت�صيحات واملكافاآت من ثالثة اأع�صاء على الأقل يتم تعيينهم بقرار من جمل�ض الإدارة.

 الجمعيات العامة للمساهمين 21   11

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �صحيحًا متثل جميع امل�صاهمني، وتنعقد يف املدينة التي يقع بها املركز الرئي�صي لل�صركة. ولكل �صريك  اأيا كان عدد اأ�صهمه حق ح�صور 
اجلمعية التحويلية بطريق الأ�صالة اأو نيابة عن غريه من ال�صركاء، ولكل م�صاهم حائز لع�صرة اأ�صهم على الأقل حق ح�صور اجلمعية العامة وللم�صاهم اأن يوكل عنه 

كتابة م�صاهمًا اآخر من غري اأع�صاء جمل�ض الإدارة يف ح�صور اجلمعية العامة.

 الجمعية العامة العادية  22   11

فيما عدا الأمور التي تخت�ض بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�ض اجلمعية العامة العادية بجميع الأمور املتعلقة بال�صركة، وتنعقد مرة على الأقل يف ال�صنة 
خالل ال�صتة )6( اأ�صهر التالية لنتهاء ال�صنة املالية لل�صركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك

 الجمعية العامة غير العادية 22   11

تخت�ض اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام الأ�صا�صي لل�صركة با�صتثناء الأحكام املحظور عليها تعديلها نظامًا. ولها اأن ت�صدر قرارات يف الأمور الداخلة 
يف اخت�شا�س اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�س ال�شروط واالأو�شاع املقررة للجمعية االأخرية.

 طريقة الدعوة إلى الجمعيات العامة 23   11

تنعقـد اجلمعيات العامة للم�صاهمني بدعوة من جمل�ض الإدارة. وعلى جمل�ض الإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد اإذا طلب ذلك مراقب احل�صابات 
اأو عـدد من امل�صاهمني ميثل خم�صـة يف املائة)5%( على الأقل من راأ�ض املال على الأقل. تن�صر الدعوة لنعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة الر�صمية ويف �صحيفة 
يومية توزع يف مركز ال�صركة الرئي�صي قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�صة وع�صرين )25( يومًا على الأقل وتت�صمن الدعوة على جدول الأعمال وتمُر�صل �صورة من 

الدعاوى وجدول الأعمال اإلى الإدارة العامة لل�صركات بوزارة التجارة وال�صناعة خالل املدة املحددة للن�صر.

 نصاب الجمعية العامة العادية 23   11

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �صحيحًا اإل اإذا ح�صره م�صاهمون ميثلون ن�صف راأ�ض مال ال�صركة على الأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف الجتماع الأول 
ومُجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�صابق وتعلن الدعوة بالطريقة املو�صحة يف فقرة "طريقة الدعوة اإلى اجلمعيات 

العامة" من هذا النظام. ويعترب الجتماع الثاين �صحيحًا اأيًا كان عدد الأ�صهم املمثلة فيه.

 نصاب الجمعية العامة غير العادية 24   11

ل يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �صحيحًا اإل اإذا ح�صره م�صاهمون ميثلون ن�صف راأ�ض مال ال�صركة على الأقل. فاإذا مل يتوفر هذا الن�صاب يف الجتماع 
الأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بالطريقة املو�صحة يف املادة ال�صابقة. ويعترب الجتماع الثاين �صحيحًا اإذا ح�صره عدد من امل�صاهمني ميثل ربع راأ�ض املال 

على الأقل.

 حقوق التصويت 24   11

لكل �صريك �صوت عن كل �صهم ميثله يف اجلمعية التحويلية. وحت�صب الأ�صوات يف اجلمعية العامة العادية وغري العادية على اأ�صا�ض �صوت واحد لكل �صهم .
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  القرارات 24   11

ت�صدر قرارات يف اجلمعية التحويلية بالأغلبية املطلقة لالأ�صهم املمثلة يف الجتماع فيها ومع ذلك اإذا تعلقت هذه القرارات بتقييم ح�ص�ض عينية اأو مزايا خا�صة، 
لزمت موافقة اأغلبية ال�صركاء باأ�صهم نقدية التي متثل ثلثي الأ�صهم املذكورة بعد اإ�صتبعاد ما اإكتتب به مقدمو احل�ص�ض العينية اأو امل�صتفيدون من املزايا اخلا�صة 
ول يكون لهوؤلء راأي يف هذه القرارات ولو كانوا من اأ�صحاب الأ�صهم النقدية. ت�صدر قرارات اجلمعية العامة العادية بالأغلبية املطلقة لالأ�صهم املمثلة يف الجتماع.

كما ت�صدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي الأ�صهم املمثلة يف الجتماع اإل اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�ض راأ�ض املال اأو باإطالة مدة 
ال�صركة اأو بحل ال�صركة قبل انتهاء املدة املحددة لها مبوجب نظامها الأ�صا�صي اأو بدجمها يف �صركة اأو موؤ�ص�صة اأخرى فال يكون القرار �صحيحًا اإل اإذا �صدر باأغلبية 

ثالثة اأرباع الأ�صهم املمثلة يف الجتماع.

 توزيع األرباح السنوية 24   11

توزع الأرباح ال�صافية ال�صنوية لل�صركة بعد خ�صم جميع امل�صروفات العمومية والتكاليف الأخرى على الوجه الآتي:

بلغ . 1 التجنيب متى  العادية وقف هذا  العامة  للجمعية  لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز  ال�صنوية  ال�صافية  الأرباح  املئة )10%( من   يجنب ع�صرة يف 
الحتياطي املذكور ن�صف راأ�ض مال ال�صركة.

اإتفاقي وتخ�صي�صه . 2  يجوز للجمعية العامة العادية، بناء على اقرتاح جمل�ض الإدارة، جتنيب ن�صبة 5% من �صايف الأرباح ال�صنوية لتكوين احتياطي 
لغر�ض اأو اأغرا�ض معينة.

 يوزع من الباقي بعد ذلك، دفعة اأولى للم�صاهمني تعادل خم�صة يف املائة )5%( من راأ�ض املال املدفوع.. 3
 يخ�ص�ض بعد ما تقدم ع�صرة يف املائة )10%( ملكافاأة جمل�ض الإدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�صاهمني كح�صة اإ�صافية يف الأرباح. . 4

وتوؤكد ال�صركة اأن مكافاأة موظفي ال�صركة هي عبارة عن تكلفة ت�صغيلية، و�صوف يف�صح عنها يف قائمة الدخل على اأ�صا�ض �صنوي. وبالإ�صافة اإلى ذلك، �صوف تعد 
جزءا من ح�صاب �صايف الدخل لل�صركة. يف حني اأن الأرباح واملكافاآت لأع�صاء جمل�ض الإدارة تعترب توزيع لالأرباح املبقاة.

 خسائر الشركة  2   11

اإذا بلغت خ�صائر ال�صركة ثالثة اأرباع  )4/3(راأ�ض مالها، وجب على اأع�صاء جمل�ض الإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�صتمرار ال�صركة اأو حلها 
قبل اأجلها املعني يف هذا النظام. وين�صر قرار اجلمعية يف جميع الأحوال يف اجلريدة الر�صمية.

 دعوى المسؤولية 21   11

لكل م�شاهم احلق يف رفع دعوى امل�شوؤولية املقررة لل�شركة على اأع�شاء جمل�س االإدارة اإذا كان من �شاأن اخلطاأ الذي �شدر منهم اإحلاق �شرر خا�س به ب�شرط اأن 
يكون حق ال�صركة يف رفعها ما زال قائما. ويجب اأن يخطر ال�صركة بعزمه على رفع الدعوى.

 حـل الشـركة وتصـفيتها 22   11

عند انتهاء ال�صركة اأو يف حالة حلها قبل الأجل املحدد لها، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�ض الإدارة طريقة الت�صفية وتعني م�صفيا واحدا 
اأو اأكرث وحتدد �صالحيتهم واأتعابه. وتنتهي �صلطة جمل�ض الإدارة بانق�صاء ال�صركة، ومع ذلك ي�صتمر جمل�ض الإدارة قائمًا على اإدارة ال�صركة اإلى اأن يتم تعيني 

امل�صفي وتبقى لأجهزة ال�صركة الإدارية اخت�صا�صاتها بالقدر الذي ل يتعار�ض مع اخت�صا�صات امل�صفني.
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 المعلومات القانونية. 12

 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة )مسك   المملكة العربية السعودية( 1   12

 رأس المال 2   2   22

امل�صاهمون يف ال�صركة هم على النحو التايل:

�جلدول  12-1: �مل�ساهمون يف �ل�سركة

�لن�سبةعدد �لأ�سهم�مل�ساهمون

7،5%3.000.000�صركة جمموعة عبد العزيز حممد النملة القاب�صة1

7،3%2.920.000 عبد اهلل حممد �صليمان النملة2

6،4%2.556.000من�صور عبد العزيز حممد كعكي3

78،8%31.524.000اجلمهور4

100،0%40.000.000الإجمايل

امل�صدر: اإدارة ال�صركة

ملخص اتفاقيات التمويل الرئيسية 2   2   22

الهولندي وم�صرف  ال�صعودي  والبنك  الريا�ض  وبنك  الوطني  العربي  البنك  اتفاقيات متويل مع  املتخ�ص�صة )م�صك(  للكابالت  الأو�صط  ال�صرق  �صركة  اأبرمت 
الراجحي والبنك ال�صعودي الفرن�صي و�صاب و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي. وتوؤكد ال�صركة اأن الإتفاقيات امللخ�صة اأدناه هي اإتفاقيات التمويل الرئي�صية 

لدى ال�صركة ولي�صت جميع اإتفاقيات التمويل املربمة.

قامت ال�صركة باإعادة هيكلة ترتيباتها املالية يف 5 يناير 2013م والتي مت مبوجبها دمج جميع الديون والت�صهيالت احلالية وبالتايل اإن�صمت جميع الت�صهيالت 
امللخ�صة اأدناه )ما عدا العقد املربم مع �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي( اإلى اإتفاقية اإعادة هيكلة الت�صهيالت التي بدورها حلت حمل الت�صهيالت ال�صابقة.
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�جلدول  12-2: �إتفاقية �لت�سهيلت مع �لبنك �لعربي �لوطني

2010/6/16م�لتاريخ

البنك العربي الوطني و�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك(الأطراف

2010/6/16م اإلى 2011/5/31ماملدة

ت�صتمل اتفاقية الت�صهيالت على الت�صهيالت التالية �صمن احلدود الفرعية املطابقة لها )"الت�صهيالت"(:نوع الت�صهيالت
 ت�صهيالت بقيمة 105.000.000 ريال �صعودي؛ تق�صم كما يلي: �

الإعتماد  � خطابات  متويل  واإعادة  لإ�صدار  )التورق(  �صعودي  ريال   20.000.000 بقيمة  فرعية   ت�صهيالت 
تكون  اأن  يجب  الفرعية  الت�صهيالت  املبا�صر.  وال�صراء  الراأ�صمالية  النفقات  التح�صيل،  بوالي�ض  امل�صتندية، 

متاحة ب�صكل قرو�ض متجددة ق�صرية الأجل.

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 60.000.000 ريال �صعودي لتمويل فواتري التح�صيل والتحويل املبا�صر. �

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 100.000.000ريال �صعودي ملا يلي: �

)اأ( اإ�صدار خطابات الإعتماد امل�صتندي ل�صالح امل�صتفيدين املقبولني للبنك، واإعادة متويل اإلتزامات الدفع 
املتعلقة بها.

)ب( متويل بن�صبة 100% مل�صتندات ال�صحن املتعلقة باإعتمادات الإطالع واملوؤجلة.

)ت( متويل بن�صبة 100% مل�صتندات ال�صحن املتعلقة بفواتري التح�صيل والواردات املبا�صرة.
 ت�صهيالت فرعية بقيمة 5.000،00 ريال �صعودي لتمويل خطابات الإئتمان الإ�صالمية لغر�ض اإ�صدار ما يلي: �

)اأ( �صمانات دفعة مقدمة اإبتدائية ونهائية.

)ب( �صمانات دفع ل�صالح امل�صتفيدين مقبولة من قبل البنك.

 يعترب اأي من احلالت التالية تق�صريامُ من قبل ال�صركة: �ال�شروط الهامة

)اأ( اإذا اأ�صبح اأي دين لل�صركة اأو اأي �صامن، مبوجب هذه الت�صهيالت، قابل لل�صداد قبل تاريخه املحدد اأو 
اإذا مت التق�صري من قبل ال�صركة يف دفع ديونها.

)ب( ممار�صة اأي دائن اأو �صامن لل�صركة، مبوجب هذه  الت�صهيالت، باأي حق يتعلق باأ�صول ال�صركة اأو 
اأ�صول ال�صامن.

)ت( عدم قيام ال�صركة اأو اأي من ال�صامنني، مبوجب هذه  الت�صهيالت، باإلتزامهم ب�صكل جوهري، اأو 
القيام بتغيري جوهري يف طبيعة اأن�صطتها، اأو نقل جزء كبري من اأن�صطتها التجارية اأو اأ�صولها، اأو اقرتاح 

القيام اأي مما �صبق.

)ث( عدم قيام اأي من ال�صركات التابعة لل�صركة اأو ال�صركات التي متتلك ال�صركة فيها اأ�صهم، ب�صداد جميع 
اأو بع�ض الديون �صواء كانت الديون عائدة اإلى البنك اأو اإلى اأي طرف اآخر.

)ج( حدوث اأي حدث قد يعتقد البنك اأن له تاأثري �صلبي جوهري على اأعمال ال�صركة اأو اأي من ال�صامنني اأو 
على قدرة ال�صركة اأو ال�صامنني للوفاء بالتزاماتهم مبوجب اتفاقية الت�صهيل اأو اأي وثيقة مرتبطة بها.

)ح( اأي تغيري يف ملكية ال�صركة.
 تتعهد ال�صركة األ ترهن اأي من اأ�صولها احلالية اأو امل�صتقبلية، الثابتة واملنقولة التي مل ترهن ل�صالح البنك،  �

اإل بعد احل�صول على املوافقة امل�صبقة من البنك.

ل�صمان الت�صهيالت، مت تقدمي  �صند اأمر  بقيمة 105.000.000 ريال �صعودي.ال�صمان

القانون الواجب التطبيق والخت�صا�ض 
الق�صائي

ال اأي منازعات تتعلق ب�صندات الأمر  اإلى جلنة الف�صل يف منازعات  تخ�صع وثائق الت�صهيالت للنظام ال�صعودي وحتمُ
الأوراق التجارية.



101

�جلدول  12-3: �إتفاقية �لت�سهيلت مع بنك �لريا�ش

5/22/ 1433هـ�لتاريخ

بنك الريا�ض و�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك(الأطراف

يتم اإنتهاء الإتفاقية يف 2012/12/31ماملدة

ي�صتمل خطاب اتفاقية الت�صهيالت على الت�صهيالت التالية �صمن احلدود الفرعية املطابقة لها )"الت�صهيالت"(:نوع الت�صهيالت
 ت�صهيالت فرعية بقيمة 40.250.013 ريال �صعودي )التورق( �

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 18.903.687 ريال �صعودي )مرابحة( �

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 13.446.300 ريال �صعودي )مرابحة( لغر�ض متويل )التورق( خلطابات الإئتمان. �

موافقة خطية  �ال�شروط الهامة بدون احل�صول على  اأخرى  �صركة  تندمج مع  اأو  القانوين  كيانها  بتغيري  ال�صركة  تقوم  ل   اأن 
م�صبقة من البنك.

 اأن ل تقوم ال�صركة بتغيري اأعمالها ب�صكل جوهري. �

 اأن ل تتخلف ال�صركة عن املدفوعات امل�صتحقة للبنك اأو لأي طرف اآخر. �

اإلتزامتها لالأطراف  � اأو  اأن�صطتها،  اأي تغريات لكيانها القانوين، م�صاهميها، راأ�ض مالها،  اأن   تتعهد ال�صركة 
الأخرى لن توؤثر على اإ�صتكمال هذه  الإتفاقية وتتعهد ال�صركة باإخطار البنك باأي تغريات ملا �صبق.

 اأن ل تقوم ال�صركة باإجراء اأي اإ�صالحات اأو تغيريات على الأ�صول املوؤجرة وفقا ل�صفقة الإجارة مع البنك،  �
اأو تغيري الغر�ض من تاأجري هذه  الأ�صول، اأو تقوم بنقل اأو تاأجري الأ�صول من الباطن بدون احل�صول على 

موافقة خطية م�صبقة من البنك.

 يتوجب على ال�صركة احلفاظ على الأ�صول املوؤجرة من البنك كجزء من �صفقة الإجارة. �

 اأن ل تقوم ال�صركة برهن اأو بيع اأي من اأ�صولها قبل �صداد امل�صتحقات اإلى البنك بدون احل�صول على موافقة  �
خطية م�صبقة من البنك.

ل�صمان الت�صهيالت، مت تقدمي �صندات اأمر بقيمة 72.600.000 ريال �صعودي و1.396.104 ريال �صعودي ل�صالح بنك ال�صمان
الريا�ض. كما  اأن ال�صركة  �صتنقل اإلى البنك حت�صيالت التاأمني القائمة على اأ�صول ال�صركة.

القانون الواجب التطبيق والخت�صا�ض 
الق�صائي

ال اأي منازعات تتعلق ب�صندات الأمر اإلى جلنة الف�صل يف منازعات  تخ�صع وثائق الت�صهيالت للنظام ال�صعودي وحتمُ
الأوراق التجارية.

�جلدول  12-4 �إتفاقية �لت�سهيلت مع �لبنك �ل�سعودي �لهولندي

2010/1/18م�لتاريخ

البنك ال�صعودي الهولندي و�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك(الأطراف

يتم اإعادة النظر يف الت�صهيالت ب�صكل دوري وقد يتم تعديلها اأو اإلغائها يف اأي وقت وفقًا لتقدير البنك.املدة

ي�صتمل خطاب اتفاقية الت�صهيالت على الت�صهيالت التالية �صمن احلدود الفرعية املطابقة لها )"الت�صهيالت"(:نوع الت�صهيالت
 خط اإئتمان عام يف حد اأق�صى اإجمايل بقيمة 209.000.000 ريال �صعودي مق�صمة كما يلي يف الت�صهيالت  �

الفرعية التالية:

 متويل اإ�صالمي ق�صري الأجل )التورق( بقيمة 75.000.000 ريال �صعودي �

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 100.000.000 ريال �صعودي لغر�ض فتح خطابات اإئتمان وثائقية ب�صرية، مفاو�صة  �
خطابات اإئتمان مرابحة وثائقية ب�صرية، مفاو�صة فواتري الإ�صترياد الب�صرية، فتح خطابات اإئتمان موؤجلة 
الدفع وثائقية، قبول الفواتري امل�صحوبة مبوجب خطابات الإئتمان الوثائقية مع ت�صهيل الواردات اآجلة التمويل 

عن طريق متويل اإ�صالمي ق�صري الأجل )التورق( اإلى 60.000.000 ريال �صعودي.

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 70.000.000 ريال �صعودي لغر�ض اإ�صدار تاأمني اأويل، �صندات اأداء، �صندات الدفع  �
املقدم و�صندات الإحتفاظ.

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 15.000.000 ريال �صعودي لغر�ض اإ�صدار �صمانات الدفع. �

ال�صريعة  � مع  املتوافقة  العامة  امليزانية  ملنتجات  متاحة  �صعودي  ريال   1.000.000 بقيمة  فرعية   ت�صهيالت 
االإ�شالمية التي ت�شتخدم للتحوط باأ�شعار �شرف العمالت االأجنبيية وخماطر معدل الربح.
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2،0x كحد  �ال�شروط الهامة امللمو�صة(  الأ�صول  قيمة  �صايف  على  مق�صومًا  املطلوبات  )اإجمايل  املايل  الرفع  ن�صبة  تتجاوز   األ 
اأق�صى.

 اأن حتافظ ال�صركة على 310.000.000 ريال �صعودي من �صايف قيمتها امللمو�صة كحد اأدنى. �

 اأن تكون وثائق هذه الت�صهيالت مت�صاوية مع وثائق ال�صركة مع البنوك الأخرى. �

ل�صمان الت�صهيالت، مت تقدمي �صند اأمر بقيمة 210.000.000 ريال �صعودي مقدم من ال�صركة اإلى البنك.ال�صمان

القانون الواجب التطبيق والخت�صا�ض 
الق�صائي

ال اأي منازعات تتعلق ب�صندات الأمر اإلى جلنة الف�صل يف منازعات الأوراق  تخ�صع وثائق الت�صهيالت للنظام ال�صعودي وحتمُ
التجارية.

�جلدول  12-5 �إتفاقية �لت�سهيلت مع م�سرف �لر�جحي

1433/2/14هـ�لتاريخ

م�صرف الراجحي و�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك(الأطراف

180 يوماملدة

ي�صتمل خطاب اتفاقية الت�صهيالت على الت�صهيالت التالية �صمن احلدود الفرعية املطابقة لها )"الت�صهيالت"(:نوع الت�صهيالت
 خط اإئتمان موؤجل الدفع بقيمة 50.000.000 ريال �صعودي. �

 خط اإئتمان/م�صاركة موؤجل الدفع بقيمة 100.000.000 ريال �صعودي. �

 اأن يتم اإ�صتخدام الت�صهيالت لتمويل راأ�ض مال ال�صركة العامل. �ال�شروط الهامة

 احل�صول على الإذن من قبل م�صرف الراجحي قبل زيادة راأ�ض مال ال�صركة، �صواء داخل اأو خارج اململكة. �

 اأن ل ت�صتخدم ال�صركة اأرباحها ال�صنوية لدفع اأرباح الأ�صهم ما مل تكن ح�صاباتها مر�صية مل�صرف الراجحي. �

لل�صركة يف  � الأخرى  الإلتزامات  اإلى امل�صرف مت�صاوية مع  ال�صركة  امل�صتحقة من  الإلتزامات  اأن تكون   يجب 
جميع الأوقات.

 اأن ل تتخلف كل من ال�صركة وال�صركات التابعة، ال�صامن اأو اأي من امل�صاهمني يف اأي من ال�صركات ال�صالفة  �
الذكر، يف دفع الديون امل�صتحقة لأي طرف اآخر ولأي �صبب.

 اأن تقوم ال�صركة باإخطار امل�صرف باأي تغري يف كيانها القانوين، م�صاهميها اأو حمل اإقامتها. �

وثيقة  � اأي  اأو  التجاري،  ال�صجل  �صهادة  املواد،  على  بتعديل  التابعة  �صركاتها  من  اأي  اأو  ال�صركة  تقوم  ل   اأن 
تاأ�صي�صية اأخرى قد توؤثر ب�صكل جوهري و�صلبي على تلك ال�صركات يف نظر امل�صرف.

الإتفاقية،  �ال�صمان هذه  مبوجب  امل�صرف  اإلى  ال�صركة  اإلتزامات  لتغطية  اأمر  �صند  تقدمي  مت  الت�صهيالت،   ل�صمان 
ومبوجب الطلب من امل�صرف يتم تقدمي �صند اأمر  بخ�صو�ض كل دفعة مت دفعها من ال�صركة اإلى امل�صرف 

وبخ�صو�ض كل خط متويل مقدم من امل�صرف اإلى ال�صركة.

 تنفيذ �صند اأمر عند كل �صحب. �

 دفع مقدم بقيمة 1،5% من كل دفعة مقدمة/عقد م�صاركة. �

 تقوم ال�صركة باإيداع 20% من حت�صيالت البيع اإلى ح�صابها يف امل�صرف. �

القانون الواجب التطبيق والخت�صا�ض 
الق�صائي

ال اأي منازعات تتعلق ب�صندات الأمر  اإلى جلنة الف�صل يف منازعات  تخ�صع وثائق الت�صهيالت للنظام ال�صعودي وحتمُ
الأوراق التجارية.
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�جلدول  12-6 �إتفاقية �لت�سهيلت مع بنك �ساب

2011/7/2م�لتاريخ

�صاب و�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك(الأطراف

2011/8/31ماملدة املتاحة

ي�صتمل خطاب اتفاقية الت�صهيالت على الت�صهيالت التالية �صمن احلدود الفرعية املطابقة لها )"الت�صهيالت"(:نوع الت�صهيالت
 ت�صهيالت بقيمة 190.000.000 ريال �صعودي مق�صمة اإلى الت�صهيالت الفرعية التالية: �

والكمبيالت . 1 امل�صتندية  الإعتمادات  لتمويل  �صعودي  ريال  بقيمة 50.000.000  باملرابحة  ت�صهيالت فرعية   
امل�صحوبة مبوجبها.

 ت�صهيالت �صمانات �صحن فرعية بقيمة 50.000.000 ريال �صعودي لغر�ض اإ�صدار �صمانات ال�صحن لإخراج . 2
الب�صائع يف حالت التاأخري باإ�صتالم وثائق ال�صحن الأ�صلية لالإعتمادات ال�صادرة من �صاب فقط.

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 60.000.000 ريال �صعودي لإ�صدار ال�صمانات الإبتدائية والدفعة املقدمة.. 3

 ت�صهيالت فرعية بقيمة 60.000.000 ريال �صعودي لإ�صدار �صمانات غري مطابقة لنماذج البنك و�صمانات . 4
مالية للدفع و�صمانات دولية و�صمانات ل�صالح م�صلحة الزكاة واجلمارك.

 ت�صهيالت فرعية مرابحة بقيمة 85.000.000 ريال �صعودي.. 5

 ت�صهيالت م�صتندية حتت الطلب بقيمة 400.000.000 ريال �صعودي لإ�صترياد مواد اخلام وقطع الغيار. �

 اأن ل تزيد م�صوؤولية امل�صاهمني وال�صركات ال�صقيقة على 5.000.000 ريال �صعودي. �ال�شروط الهامة

 موافات �صاب للبيانات املالية الن�صف �صنوية بالإ�صافة الى حتليل الذمم املدينة. �

 فيما يتعلق بالت�صهيالت الفرعية باملرابحة بقيمة 50.000.000 ريال �صعودي: �ال�صمان

 م�صتندات ملكية الب�صائع باإ�صم �صاب. 1

 يجب اأن تكون بولي�صة التاأمني لأمر البنك اأو ال�صاحن وجمرية على بيا�ض.. 2

 يجب اأن ت�صلم جمموعة كاملة من بوالي�ض ال�صحن اإلى البنك ال�صعودي الربيطاين. 3

 ال�صمانات التالية تبقى نافذة: �

 �صمان �صخ�صي  بالتنا�صب من ال�صيد حممد �صليمان النملة بقيمة   26.200.000 ريال �صعودي يف تاريخ . 1
2011/5/9م

تاريخ . 2 يف  �صعودي  ريال    10.958.000 بقيمة  خ�صرة  اأبو  فوزي  اإ�صماعيل  ال�صيد  من  �صخ�صي  �صمان   
2004/8/23م

تاريخ . 3 يف  �صعودي  ريال   15.104.760 بقيمة  الكعكي  عبدالعزيز  من�صور  ال�صيد  من  �صخ�صي  �صمان   
2007/6/9م

تاريخ . 4 �صعودي يف  ريال  بقيمة 37.761.900  ال�صويلم  العلي  ال�صيد حممد  من  بالتنا�صب  �صخ�صي  �صمان   
2007/6/9م

 خطاب تعهد من ال�صركة باإيداع كافة دفعات العقود اإلى ح�صاب م�صك لدى �صاب موؤرخ يف2002/10/22م. 5

 خطاب تعهد من ال�صركة بقبول التعهدات املالية املو�صوعة من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي و�صخ . 6
مبالغ نقدية للحفاظ على الن�صبة عند امل�صتوى املتفق عليه.

 �صمان �صخ�صي بالتنا�صب من ال�صيدة ملى اإ�صماعيل اأبو خ�صرة بقيمة 22.657.140 ريال �صعودي يف تاريخ . 7
2007/6/9م

 �صمان �صخ�صي بالتنا�صب من ال�صيد عبد العزيز حممد النملة بقيمة 50.349.200 ريال �صعودي يف تاريخ . 8
2007/6/9م

 �صمان �صخ�صي من ال�صيد حممد علي ال�صويلم بقيمة 6.000.000 ريال �صعودي يف تاريخ 2003/9/28م. 9

 �صند لأمر بقيمة 190.400.000 ريال �صعودي. �

 وديعة نقدية بقيمة 4.808.000 ريال �صعودي. �

 خطاب تعهد باإيداع عوائد العقود يف ح�صاب ال�صركة مع �صاب. �

القانون الواجب التطبيق والخت�صا�ض 
الق�صائي

ال اأي منازعات تتعلق ب�صندات الأمر  اإلى جلنة الف�صل يف منازعات  تخ�صع وثائق الت�صهيالت للنظام ال�صعودي وحتمُ
الأوراق التجارية.
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�جلدول  12-7 عقد بيع و�سر�ء �ل�سلع مع �لبنك �ل�سعودي �لفرن�سي

1432/10/19هـ )2011/9/17م(�لتاريخ

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك والبنك ال�صعودي الفرن�صي )ق�صم امل�صرفية الإ�صالمية(الأطراف

يتم اإنتهاء ال�صالحية يف 2012/9/31ماملدة

ت�صهيالت )التورق( بقيمة 50.000.000 ريال �صعودي لغر�ض �صراء ال�صلع.نوع الت�صهيالت

 تعترب الظروف التالية حالت تق�صري: �ال�شروط الهامة

 عدم دفع مديونية ال�صركة يف تاريخها املحدد اأو اأن تكون املديونية قابلة للت�صديد قبل تاريخها املحدد اأو اإذا . 1
كان اأي دائن لل�صركة قابل لإعالن مديونية ال�صركة ووجوب �صداده قبل تاريخها املحدد.

 اإذا خ�صرت مديونية ال�صركة اأولويتها اأمام املديونات الأخرى لل�صركة، مبوجب هذه  الإتفاقية.. 2

 اإذا كانت ال�صركة غري قادرة على �صداد ديونها يف وقتها املحدد اأو القيام بنقل عام مل�صلحة الدائنني.. 3

 اإذا قامات ال�صركة ب�صراء، تاأجري اأو اإفراغ اأي من عقودها اأو �صل�صلة من عقودها )�صواء كانت متعلقة اأم ل( . 4
لكل اأو بع�ض اأرباحها واأمالكها.

 اإذا توقفت ال�صركة اأو هددت بالتوقف عن اإ�صتكمال ن�صاطاتها التي تقوم بها يف تاريخ تعاقدها من البنك . 5
ال�صعودي الفرن�صي.

 ل ميكن لل�صركة اأو البنك ال�صعودي الفرن�صي بالتنازل عن اأي من احلقوق والواجبات مبوجب هذه الإتفاقية  �
اإل بعد احل�صول على املوافقة اخلطية من الطرف الآخر.

ال�صركة  � قامت  التي  ال�صلع  من  اأي  بع�ض  اأو  كل  على  رهن  اأي  باإن�صاء  ت�صمح  اأو  تن�صئ  ل  اأن  ال�صركة   تتكفل 
باإ�صرتائها مبوجب اإتفاقية الت�صهيالت.

القانون الواجب التطبيق والخت�صا�ض 
الق�صائي

تخ�صع وثائق الت�صهيالت واإتفاقيات ال�صلع لأنظمة وقوانني اململكة العربية ال�صعودية واأي اإجراء قانوين يتعلق باإتفاقية 
الت�صهيالت اأو اإتفاقيات ال�صلع يتم النظر فيها من قبل اللجنة اخلا�صة بت�صوية املنازعات امل�صرفية التي تعمل حتت 

رعاية موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي واأي اإجراء قانوين اآخر فيما يتعلق ب�صندات الأمر يتم النظر فيه من قبل جلنة 
الف�صل يف منازعات الأوراق التجارية.



105

جلدول  12-8: عقد قر�ش مع �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي

1434/2/8هـ )مو�فق 2013/01/01م( كما مت دجمها مع عقد قر�ش �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي يف تاريخ �لتاريخ
1432/2/8هـ )مو�فق 2011/1/12م(

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي.الأطراف

اإلى 1434/06/29هـ )موافق 2013/05/09م( املدة املتاحة

149.359.000 ريال �صعوديكمية الت�صهيالت

 اأن ل تقل ن�صبة راأ�ض املال العامل عن 1 اإلى 1 طوال مدة القر�ض. �ال�شروط الهامة

 اأن تكون ن�صبة الديون اإلى �صايف الأ�صول امللمو�صة 3 اإلى 1 طوال مدة القر�ض. �

 اأن ل تتجاوز اإجمايل م�صروفات م�صك املتعلقة باملباين التي تقوم با�صتئجارها عن اثنى ع�صر مليون ريال  �
�صعودي خالل مدة عقد القر�ض.

)25.000.000ريال  � �صعودي  ريال  مليون  وع�صرون  خم�صة  الراأ�صمالية  م�صك  م�صروفات  تتجاوز  ل   اأن 
�صعودي( خالل مدة عقد القر�ض.

 اأن ال يوؤثر اإن�شاء م�شنع م�شك يف االأردن ب�شكل �شلبي على التزام م�شك ب�شروط واأحكام عقد القر�س.   �

 تتعهد م�صك باإجراء جميع معامالتها مع الأطراف ذات العالقة على اأ�صا�ض اإجراءات جتارية بحتة. �

 اأن ل تقوم م�صك باأية تغيريات جوهرية على امل�صروع كما قد مت و�صفه يف عقد القر�ض من غري احل�صول  �
على موافقة كتابية من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي على ذلك.

وباملوا�صفات  � واجلودة  واملقايي�ض  للموا�صفات  ال�صعودية  الهيئة  ال�صادرة عن  باملوا�صفات  م�صك  تلتزم   اأن 
ال�صادرة عن الرئا�صة العامة لالأر�صاد و حماية البيئة.

 قبل �صرف اخر 20% من القر�ض يجب على م�صك التقيد مبوا�صفات �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي  �
لالأمن ال�صناعي والبيئة ب�صكل مقبول ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي.

 قبل �صرف اخر 20% من القر�ض يجب على م�صك و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي اإجراء جرد على  �
اأ�صول م�صك الثابتة واإعداد قائمة تدرج فيها التفا�صيل التالية املتعلقة بتلك الأ�صول: نوعها، موا�صفاتها، 

رقمها اخلا�ض، وم�صدرها. 

 يجب احل�صول على املوافقة امل�صبقة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي فيما يتعلق باأي تعديل اأو تغيري  �
على البنود التي مت املوافقة عليها قبل �صرف البنود التي مت تعديلها اأو تغيريها.

ال�صداد  � الإنتاج حتى  وقت لحق خالل مرحلة  اأي  ويف  امل�صروع  ان�صاء  تلتزم م�صك خالل مرحلة  اأن   يجب 
الكامل لقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي مبا يلي:

 �صراء جميع مواد البناء واملعدات الالزمة للم�صروع من م�صنعني �صعوديني، متى ما كانت هذه املواد واملعدات . 1
متوفرة عند م�صنعني �صعوديني، مبوجب العرو�ض املقدمة واملقبولة يف درا�صة امل�صروع.

امل�صروع . 2 بناء  اأجزاء  كل  اأو  ببع�ض  يتعلق  فيما  ال�صعودية  الإ�صت�صارية  املكاتب  اإلى  الإ�صراف  اأحقية  اإعطاء   
وحت�صري الدرا�صات الفنية املطلوبة متى ما توفرت اخلربة التقنية يف تلك املكاتب.

 تعيني حما�صبني مرخ�ض لهم �صعوديي اجلن�صية ملراجعة وحت�صري القوائم املالية للم�صروع.. 3

اأو  � العائدات  بالأمالك،  يتعلق  فيما  اآخر  اإلتزام  اأي  اأو  تعهد  اإمتياز،  رهن،  اأي  باإن�صاء  ال�صركة  تقوم  ل   اأن 
الأ�صول التي متلكها م�صك حاليًا اأو م�صتقباًل )فيما عدا ما ن�ض عليه يف وثيقة الرهن ومت املوافقة عليه من 

قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي(.

 اأن ل تقوم م�صك بالإندماج مع اأي �صخ�ض اأو �صركة و اأن ل تقوم م�صك ببيع، نقل، تاأجري اأو الت�صرف ببع�ض  �
اأو جزء من امل�صروع، فيما عدا امل�صار العادي للتجارة، اأ�صول ال�صركة املمتلكة حاليًا اأو م�صتقباًل )�صواء من 
خالل معاملة واحدة اأو من خالل عدة معامالت، �صواء كانت هذه املعامالت قد اأجريت ب�صكل منف�صل اأو 

ب�صكل موحد( اأو الإ�صتحواذجميع اأو جزء كبري من الأ�صول وم�صوؤوليات اأي �صخ�ض اأو هيئة اإعتبارية.
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 توزع اأرباح ال�صركة بعد خ�صم اخل�صائر املرتاكمة وعلى ال�صركة اأن ل تقوم باإعالن، دفع اأو توزيع اأي اأرباح  �ال�شروط الهامة
اأو  القر�ض  اتفاقية  التالية:1(اإذا حدث تق�صري كما هو حمدد يف  اإل يف الأحوال  اإلى م�صاهميها،  م�صابهة 
احلدث الذي يت�شمن اإعطاء اإ�شعار، مرور فرتة من الوقت، اأو غريها من ال�شروط  التي من �شاأنها اأن توؤدي 
اإلى تق�صري.2( قبل الفرتة املحددة ملذكرة الأمر النهائية.3( اإذا كان املبلغ الإجمايل جلميع املدفوعات، 
الأرباح والتوزيعات فيما يتعلق باأي �صنة مالية لل�صركة قد جتاوز الن�صبة الأق�صى للتوزيع من الراأ�ض املال 
ال�صناعية  التنمية  �صندوق  اإلى  م�صبقة  دفعة  لأي  م�صاويًا  ومبلغ  امل�صبقة  املالية  ال�صنة  نهاية  يف  املدفوع 

ال�صعودي يف ال�صنة املعنية.

 اأن حتافظ م�صك يف كل الأوقات على م�صتوى من املدراء يكون مقبول ل�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي. �

اأن ل تقوم م�صك بالتنازل عن اأية من حقوقها اأو واجباتها حتت عقد القر�ض من غري احل�صول على موافقة كتابية 
م�صبقة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي.

يتم دفع كل �صحب من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي مقابل الإ�صدار والإ�صتالم من قبل ال�صركة ل�صالح ال�صمان
�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي ل�صند مايل مببلغ م�صاوي قيمة ال�صحب املحدد تاريخه يف 1432/10/29هـ )�صند 

الأمر املوؤقت(. ي�صلم �صند الأمر املوؤقت يف 1432/10/29هـ اإلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي ويتم اإلغائه مقابل 
الإ�صدار والإ�صتالم من قبل ال�صركة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي فيما يخ�ض جمموعة من �صندات 

الأمر )�صندات الأمر النهائية( التي �صتبقى يف حيازة �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي بقيمة اإجمالية ت�صاوي القيمة 
الإجمالية لدى �صندات الأمر املوؤقتة التي مت اإ�صتالمها. تكون �صندات الأمر النهائية مببالغ وتواريخ حمددة تقابل اإعادة 

دفع القر�ض.

تقوم ال�صركة بتقدمي مذكرة رهن موثقة وم�صجلة فيما يتعلق بامل�صروع واإيداع �صندات امللكية اأو اأي وثائق تتعلق بالأر�ض 
املعنية يف امل�صروع.

القانون الواجب التطبيق والخت�صا�ض 
الق�صائي

يخ�صع عقد القر�ض، �صندات الأمر ومذكرات الرهن لقوانني اململكة العربية ال�صعودية. عند وقوع حدث التخلف عن 
ال�صداد، يجب على �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي جمع املبلغ امل�صتحق وفقا لقانون جباية الأموال العامة اأو اأي 

لئحة اأخرى قد يقررها �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي. وتخت�ض حماكم اململكة العربية ال�صعودية بالنظر يف حال 
وجود اأي نزاع اآخر بني �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي وال�صركة الذي ليتعلق بالتخلف عن ال�صداد.
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�جلدول  12-9: عقد قر�ش مع �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي

1432/2/8هـ )مو�فق 2011/1/12م(�لتاريخ

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك و�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي.الأطراف

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

129.859.000 ريال �صعودي.كمية الت�صهيالت

 اأن ل تقل ن�صبة راأ�ض املال العامل عن 1 اإلى 1 طوال مدة القر�ض. �ال�شروط الهامة

 اأن تكون ن�صبة الديون اإلى �صايف الأ�صول امللمو�صة من 3 اإلى 1 طوال مدة القر�ض. �

 تتعهد م�صك اأنه �صيتم اإجراء جميع املعامالت مع الأطراف ذات العالقة على اأ�صا�ض اإجراءات جتارية بحتة. �

 يجب احل�صول على املوافقة امل�صبقة من �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي فيما يتعلق باأي تعديل اأو تغيري  �
على البنود التي مت املوافقة عليها قبل �صرف البنود التي مت تعديلها اأو تغيريها.

 يجب اأن تلتزم ال�صركة خالل مرحلة البناء يف امل�صروع ويف اأي وقت لحق خالل مرحلة الإنتاج حتى ال�صداد  �
الكامل لقر�ض �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي مبا يلي:

املقدمة . 1 العرو�ض  مبوجب  �صعوديني  م�صنعني  من  للم�صروع  الالزمة  واملعدات  البناء  مواد  جميع  �صراء   
واملقبولة يف درا�صة امل�صروع.

امل�صروع . 2 بناء  اأجزاء  كل  اأو  ببع�ض  يتعلق  فيما  ال�صعودية  الإ�صت�صارية  املكاتب  اإلى  الإ�صراف  اأحقية  اإعطاء   
وحت�صري الدرا�صات الفنية املطلوبة اإلى حد وجود اخلربة التقنية يف تلك املكاتب.

 احلفاظ على حما�صبني مرخ�ض لهم �صعوديي اجلن�صية، ملراجعة وحت�صري القوائم املالية للم�صروع.. 3

 اأن ل تقوم ال�صركة باإن�صاء، حتمل اأو املعاناة من وجود اأي رهن، تهمة، اإمتياز، تعهد اأو اأي اإلتزام اآخر فيما  �
يتعلق بالأمالك، العائدات اأو الأ�صول املمتلكة حاليًا اأو م�صتقباًل )فيما عدا ما ن�ض عليه يف وثيقة الرهن ومت 

املوافقة عليه من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي(. 

 اأن ل تقوم ال�صركة بالإندماج اأو التوحد مع اأي �صخ�ض اأو �صركة، بيع، نقل، تاأجري اأو الت�صرف ببع�ض اأو  �
اأو م�صتقباًل )�صواء من  اأ�صول ال�صركة املمتلكة حاليًا  جزء من امل�صروع، فيما عدا امل�صار العادي للتجارة، 
خالل معاملة واحدة اأو عدد من املعامالت، م�صتقلة اأم موحدة( اأو اإكت�صاب جميع اأو جزء كبري من الأ�صول 

وم�صوؤوليات اأي �صخ�ض اأو هيئة اإعتبارية.

توزع اأرباح ال�صركة بعد خ�صم اخل�صائر املرتاكمة وعلى ال�صركة اأن ل تقوم باإعالن، دفع اأو توزيع اأي اأرباح م�صابهة اإلى 
م�صاهميها، اإل يف الأحوال التالية:1(اإذا حدث تق�صري كما هو حمدد يف اتفاقية القر�ض اأو احلدث الذي يت�صمن اإعطاء 

اإ�شعار، مرور فرتة من الوقت، اأو غريها من ال�شروط  التي من �شاأنها اأن توؤدي اإلى تق�شري.2( قبل الفرتة املحددة 
ملذكرة الأمر النهائية.3( اإذا كان املبلغ الإجمايل جلميع املدفوعات، الأرباح والتوزيعات فيما يتعلق باأي �صنة مالية 

)ال�صنة املعنية( لل�صركة قد جتاوز الن�صبة الأق�صى للتوزيع من راأ�ض املال املدفوع يف نهاية ال�صنة املالية امل�صبقة ومبلغ 
م�صاويًا لأي دفعة م�صبقة اإلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي يف ال�صنة املعنية.

يتم دفع كل �صحب من قبل �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي مقابل اإ�صدار ال�صركة ل�صند مايل ل�صالح �صندوق ال�صمان
التنمية ال�صناعية ال�صعودي مببلغ م�صاوي لقيمة ال�صحب يقع تاريخ ا�صتحقاقه يف 1432/10/29هـ )�صند الأمر 

املوؤقت(. ت�صلم �صندات الأمر املوؤقتة يف 1432/10/29هـ اإلى �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي ويتم اإلغائها مقابل 
اإ�صدار ال�صركة ل�صالح �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي جمموعة من �صندات الأمر )�صندات الأمر النهائية( التي 

�صتبقى يف حيازة  �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي بقيمة اإجمالية ت�صاوي القيمة الإجمالية ل�صندات الأمر املوؤقتة 
التي مت اإ�صتالمها. تكون �صندات الأمر النهائية مببالغ وتواريخ حمددة تتطابق مع تواريخ اإعادة الدفع.

تقوم ال�صركة بتقدمي مذكرة رهن موثقة وم�صجلة فيما يتعلق بامل�صروع واإيداع �صندات امللكية اأو اأي وثائق تتعلق بالأر�ض 
املعنية يف امل�صروع.

القانون الواجب التطبيق والخت�صا�ض 
الق�صائي

يخ�صع عقد القر�ض، �صندات الأمر ومذكرات الرهن لقوانني اململكة العربية ال�صعودية. عند وقوع حدث التخلف عن 
ال�صداد، �صيقوم �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي بجمع املبلغ امل�صتحق وفقا لقانون جباية الأموال العامة اأو اأي لئحة 

اأخرى قد يقررها �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي. 
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�جلدول  12-9: خطاب مو�فقة �سادر من �سندوق �لتنمية �ل�سناعية �ل�سعودي

1434/1/20هـ�لتاريخ

�صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي�صادر من

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صةموجه الى

توافق اللجنة الإدارية يف �صندوق التنمية ال�صناعية ال�صعودي يف تاريخ 1434/1/12هـ على زيادة راأ�ض مال �صركة م�صمون املوافقة
ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة من 400.000.000 ريال �صعودي اإلى 600.000.000 ريال �صعودي دون اأدنى 
م�شوؤولية على ال�شندوق على اأن ال تخل ال�شركة باإلتزاماتها وفقا ل�شروط عقد القر�س مع �شندوق التنمية ال�شناعية 

ال�صعودي. 

�جلدول  12-10: �إتفاقية �إعادة هيكلة قر�ش

2013/1/5م�لتاريخ

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )املقرت�ض(الأطراف

البنك ال�صعودي الهولندي )وكيل الإ�صتثمار(

م�صرف الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك ال�صعودي الفرن�صي، البنك ال�صعودي الهولندي، �صاب، بنك الريا�ض 
)البنوك(

وقد مت اإعادة هيكلة ودمج جميع الت�صهيالت القائمة )ملخ�صة اأدناه( واملبالغ امل�صتحقة من البنوك يف ت�صهيلني:نوع وكمية الت�صهيالت

 - ت�صهيل القر�ض لأجل بقيمة اإجمالية 321.588.798 ريال �صعودي.
- ت�صهيل راأ�ض املال العامل بقيمة اإجمالية 355.411.202 ريال �صعودي.

وتكون هذه الت�صهيالت متاحة يف �صكل ت�صهيالت املرابحة الإ�صالمية.

يتفرع ت�صهيل القر�ض لأجل كما يلي:
 اجلزء الأول: 260.000.000 ريال �صعودي. 1

 اجلزء االثاين: 61.588.798 ريال �صعودي. 2

لدى ت�صهيل راأ�ض املال العامل الت�صهيالت الفرعية التالية:
و . 1 اأولوية  حقوق  اأ�صهم  اإ�صدار  قبل  �صعودي  ريال   270.000.000 بحد  اإعتماد  �صمان/خطاب  خطاب   

355.411.202 ريال �صعودي بعد اإ�صدار اأ�صهم حقوق اأولوية

 ت�صهيل اإعادة التمويل بحد 270.000.000 ريال �صعودي. 2

يهدف ت�صهيل القر�ض لأجل اإلى اإعادة هيكلة الديون وت�صديد الت�صهيالت القائمة للبنوك. ويهدف ت�صهيل راأ�ض املال الهدف
العامل اإلى متويل راأ�ض املال العامل.

ت�صهيل القر�ض لأجل )اجلزء الأول واجلزء الثاين( متاح اإلى 4 فرباير 2013م )30 يوم فقط( ويتم ال�صحب منه ب�صكل املدة املتاحة
كامل لدفع القرو�ض القائمة اإلى البنوك و ت�صهيل راأ�ض املال العامل متاح ملدة 59 �صهر من تاريخ توقيع الإتفاقية )اإلى 5 

دي�صمرب 2018م( وميكن اإعادة اإ�صتخدام ت�صهيل راأ�ض املال العامل خالل املدة املتاحة على اأ�صا�ض متجدد.

الإتفاقية  �مدة اإعادة الدفع واجلدول الزمني توقيع  تاريخ  من  �صهر   72 مدة  خالل  لأجل  القر�ض  ت�صهيل  من  الأول  اجلزء  دفع  اإعادة   �صيتم 
باأق�شاط ن�شف �شنوية بقيمة 26.000.000 ريال �صعودي وتكون اأول دفعة يف 30 يونيو 2014م وتكون اآخر 

دفعة يف 31 دي�صمري 2018م.

 �صيتم اإعادة دفع اجلزء الثاين من ت�صهيل القر�ض لأجل خالل دفعة واحدة بعد مرور 60 �صهر من تاريخ  �
الإتفاقية )5 يناير 2018م(.

�صيتم اإعادة دفع ت�صهيل راأ�ض املال العامل كل �صتة اأ�صهر غري اأنه ميكن اإعادة متويلها ملدة �صتة اأ�صهر اأخرى.
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 �صيتم ت�صديد مبلغ بقيمة 175.000.000 ريال �صعودي للبنوك من متح�صالت الكتتاب )75.000.000  �اإعادة الدفع الإلزامية
القائم و 100.000.000 ريال �صعودي يتم دفعها فيما  ريال �صعودي يتم دفعها فيما يتعلق باجلزء الأول 

يتعلق باجلزء الثاين القائم(.

اأي تدفق  � للبنوك  اأ�صا�ض ن�صف �صنوي، بحيث يدفع  اإلى ذلك، �صيكون هناك حتويل نقدي على   بالإ�صافة 
نقدي من ال�صركة مما يزيد على 25.000.000 ريال �صعودي )بعد دفع كل امل�صتحقات والإلتزامات( مقابل 

الديون الغري م�صددة.

 ت�صتخدم متح�صالت بيع الأر�ض الواقعة يف حي امل�صيف يف منطقة الريا�ض )الأرا�صي 10 - 17( )وتكون  �
على الأقل بقيمة36.000.000 ريال �صعودي، ويف حالة كون املتح�صالت اأقل من ذلك تلتزم م�صك بدفع 

الفرق( كدفع م�صبق للبنوك وفقًا لرتتيب الأولويات التايل:

 دفع م�صبق فيما يتعلق باجلزء الأول من ت�صهيل القر�ض لأجل. 1

 دفع م�صبق بقيمة 22.811% فيما يتعلق باجلزء االثاين من ت�صهيل القر�ض لأجل ويدفع م�صبقًا ما تبقى . 2
مقابل املبالغ امل�صتحقة من ت�صهيل راأ�ض مال العامل. 

 �صندات اأمر للديون الغري م�صددة.. 1ال�صمان

 تعهد على جميع الأ�صول الثابتة لدى ال�صركة، مبا يف ذلك جميع امل�صانع والآلت والأثاث يف جميع فروع . 2
ال�صركة يف جميع اأنحاء اململكة العربية ال�صعودية

 التعهد والحالة جلميع احل�صابات امل�صرفية لل�صركة.. 3

 احالة جميع م�صتحقات ال�صركة من عمالئها. 4

 اإحالة جميع عائدات التاأمني.. 5

فر�ض . 6 خالل  من  الدين  بت�صوية  ال�صعودي  ال�صناعية  التنمية  �صندوق  قيام  بعد  املتبقية  العائدات  اإحالة   
ال�صمان املتوفر لديه.

 يجب على ال�صركة اأو اأي من �صركاتها التابعة ما عدا م�صك الأردن، اأن ل تدفع اأي اأرباح اأو اأي مدفوعات  �ال�شروط الهامة
اأخرى )�صواء اإدارية اأم اإ�صت�صارية( خالل مدة القر�ض من دون موافقة خطية م�صبقة من البنوك.

 يجب عدم تغيريالرئي�ض التنفيذي، املدير املايل اأو نائب الرئي�ض لل�صركة، دون احل�صول على موافقة م�صبقة  �
من البنوك.

 يجب اأن ل يكون مبلغ طرح اأ�صهم احلقوق الأولوية اأقل من 200.000.000ريال �صعودي، ويجب املوافقة  �
عليه من هيئة ال�صوق املالية يف اأو قبل 30 يونيو2013 م ويجب اأن يتم اإنهائه قبل 31 دي�صمرب2013 م.

 يلزم على ال�صركة بيع الأر�ض الواقعة يف امل�صيف يف مدينة الريا�ض )الأرا�صي 10 - 17( مب�صاحة 4.800  �
مرت مربع )للمزيد من املعلومات حول الأرا�صي الرجاء الإطالع على فقرة "املمتلكات" من هذا الق�صم( يف 
31 دي�صمرب 2013م بقيمة 36.000.000 ريال �صعودي كحد اأدنى. �صيتم اإ�صتخدام متح�صالت البيع لتقدمي 
الدفع امل�صبق للبنوك فيما يتعلق بالت�صهيالت القائمة. اإن مل تكون ال�صركة قادرة على احل�صول على املبلغ 

املذكور اأعاله، يجب عليها دفعه من ح�صابها اخلا�ض حتى ي�صل املبلغ لقيمة 36.000.000 ريال �صعودي.

يف اآخر تاريخ من كل ربع �صنة )تاريخ الإختبار(، يجب اختبار املركز املايل لل�صركة على مدى الثني ع�صر الأ�صهر ال�شروط املالية
املا�صية ويتم حدوث تاريخ الإختبار الأول يف 2014/6/30م ويف كل تاريخ اإختبار يجب اأن تلتزم ال�شركة بال�شروط 

املالية التالية:
 اأن ل تقل ن�صبة تغطية خدمة الدين )التدفقات النقدية / خدمة الدين( عن 2،50:1. 1

 يجب اأن ل تقل قيمة �صافية الأ�صول امللمو�صة لل�صركة عن )1( 500.000.000 ريال �صعودي حتى تاريخ . 2
الإختبار 2015/6/30م و )2( 600.000.000 ريال �صعودي لكل تاريخ اإختبار ملا بعد ذلك.

 يجب اأن تكون ن�صبة الدين اإلى الأرباح قبل خ�صم الفوائد وال�صرائب والإ�صتهالك من 4،25:1 يف 30 يونيو . 3
2014م اإلى 3،00:1 يف 30 يونيو 2018م

 يجب اأن لتزيد ن�صبة اإجمايل الدين اإلى حقوق امللكية عن 1:1. 4

تخ�صع اتفاقية القر�ض، �صندات الأمر وجميع وثائق اإعادة الهيكلة ذات ال�صلة اإلى قوانني اململكة العربية ال�صعودية. القانون واجب التطبيق
تتم ت�صوية اأي نزاعات اأمام جلنة موؤ�ص�صة النقد العربي ال�صعودي، يف حني اأن املنازعات املتعلقة ب�صندات الأمر يجب اأن 

تقدم اأمام جلنة الأدوات القابلة للتداول. عالوة على ذلك، لدى البنوك احلق يف رفع دعوى �صد ال�صركة يف اأي ولية 
ق�صائية اأخرى تراها منا�صبة و ل يجوز لل�صركة رفع اأي ق�صايا.
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 ملخص اإلتفاقات الرئيسية 2   2   22

اأبرمت �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )م�صك( عدد من الإتفاقيات الرئي�صية وتوؤكد ال�صركة اأن الإتفاقيات امللخ�صة اأدناه هي الإتفاقيات الرئي�صية 
لدى ال�صركة ولي�صت جميع الإتفاقيات املربمة.

اتفاقية �شراء النحا�ص مع �شركة ذهب الفجرية �ص.م.ح  5   5   5   55

يف 4 يناير 2012م، اأبرمت ال�صركة و�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة اتفاقية ل�صراء النحا�ض من 
�صركة ذهب الفجرية �ض.م.ح )ذهب الفجرية(.

 نطاق �خلدمات: �صوف تبيع �صركة ذهب الفجرية ما يقارب 4.800 طن مرتي)+/-25%(  من اأ�صالك النحا�ض ذات ال�صب امل�صتمر(املنتج )لل�صركة و�صركة 
ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة، وكذلك 6.000  طن مرتي من املنتج تبعا ملا تختاره ال�صركة اأو �صركة 

ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة -  م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة.

 �ملدة: مدة التفاقية من 2012/1/1م  اإلى 2012/12/31م وتوؤكد ال�صركة اأنها يف مرحلة التفاو�ض والتجديد قبل اأن يتم التوقيع من قبل الطرفني.

�ل�سعر: تدفع ال�صركة و�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة �صعر الطن املرتي للمنتج وفقا ل�صعر التنفيذ 
ببور�صة لندن للمعادن اأو �صعر الت�صوية النقدية ببور�صة لندن للمعادن يف اأي يوم اأو ح�صب معدل عدد من الأيام خالل فرتة �صالحية قائمة الأ�صعار، بالإ�صافة اإلى 
عالوة قدرها240  دولرا )مبا يعادل 900 ريال �صعودي( للطن املرتي بالن�صبة اإلى ال�صركة و225  دولرا )مبا يعادل   843 ريال �صعودي( للطن املرتي بالن�صبة اإلى 

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة.

�لإنهاء: يف حالة قيام ال�صركة بخرق ما اأو عدم المتثال للتزاماتها مبوجب التفاقية، فاإنه يحق لذهب الفجرية اإنهاء التفاقية فيما يتعلق بالكميات غري امل�صلمة 
من املنتج. عالوة على ذلك، يف حال مل تكن اأي من ال�صركة اأو �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة 
قادرة على دفع املبالغ امل�صتحقة عليها يف املوعد املحدد، اأو �صهر اإفال�صها، اأو �صدر اأمر بفر�ض احلرا�صة عليها، اأو اأجرت اإحدى ال�صركتني اأي ترتيبات ل�صالح 

دائنيها، اأو �صدر قرار قا�ض بت�صفية اإحدى ال�صركتني، فاإنه يحق لذهب الفجرية اأن تعترب نف�صها معفية من التزاماتها مبوجب التفاقية.

 �لقانون �لو�جب �لتطبيق: تخ�صع هذه التفاقية لقوانني دولة الإمارات العربية املتحدة.

اتفاقية �شراء النحا�ص مع �شركة جلينكور الدولية اأي جي   5   5   5   55

 يف 5 يناير 2012م، اأبرمت ال�صركة اتفاقية لبيع النحا�ض مع �صركة جلينكور الدولية اأي جي (جلينكور).

نطاق �خلدمات: �صوف تبيع �صركة جلينكور ما يقارب 2.200 طن مرتي %(2+/-( من اأ�صالك النحا�ض ذات ال�صب امل�صتمر )"املنتج"( لل�صركة .

�ملدة: مدة التفاقية من2012/2/1م اإلى 2012/12/31م، وتوؤكد ال�صركة اأنه مت اإنهاء هذه الإتفاقية.

 �ل�سعر: تدفع ال�صركة �صعر الطن املرتي للمنتج وفقا ل�صعر الت�صوية النقدية ببور�صة لندن للمعادن اأو ال�صعر النقدي ببور�صة لندن للمعادن للنحا�ض من فئة  "اأ"  
كما ين�صر يف ن�صرة لندن للمعادن، وكما يتم حتديده يف قائمة الأ�صعار اأو وفقا ملعدل عدة اأيام بناء على هذه القائمة.

�لإنهاء: يف حال كانت ال�صركة غري قادرة على دفع املبالغ املرتتبة عليها يف املوعد املحدد، اأو �صهر اإفال�صها، اأو �صدور حكم  بفر�ض حرا�صة ق�صائية عليها، اأو بدء 
اإجراءات اإع�صار بحقها، اأو يف حالة وجود اأي ظروف ميكن يف راأي جلينكور املعقول اأن يكون لها تاأثري �صلبي هام على اجلدارة الئتمانية لل�صركة اأو قدرتها على 
اأداء التزاماتها مبوجب هذه التفاقية، فاإنه يجوز جللينكور اإنهاء التفاقية اأو تعليق اأو تاأجيل تنفيذها، اإلى حني قيام ال�صركة ب�صداد دفعة م�صبقة اأو فتح خطاب 

اعتماد لل�صحنات امل�صتقبلية اأو ال�صحنات غري املدفوعة اأو الثنني معا.

 �لقانون �لو�جب �لتطبيق: تخ�صع وتف�صر هذه التفاقية وفقا للقوانني ال�صوي�صرية با�صتثناء اتفاقية الأمم املتحدة ب�صاأن عقود البيع الدويل للب�صائع املوؤرخة يف 
11 اإبريل 1980م.

خطاب موافقة من �شركة جلينكور الدولية اأي جي  5   5   5   5   55

يف 5 فرباير 2013م، وجهت �صركة جلينكور خطاب اإلى ال�صركة باملوافقة عن اإف�صاح معلومات الإتفاقية امل�صبقة يف ن�صرة الإ�صدار.  

اتفاقية بيع النحا�ص مع �شركة االحتاد لق�شبان النحا�ص  5   5   5   55

يف 1 فرباير 2012 م، اأبرمت ال�صركة اتفاقية لبيع النحا�ض مع �صركة الحتاد لق�صبان النحا�ض ذ.م.م )الحتاد لق�صبان النحا�ض(.
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نطاق �خلدمات: �صوف تبيع �صركة الحتاد لق�صبان النحا�ض لل�صركة ما ل يقل عن 1.100 طن مرتي %(5+/-( من الق�صبان النحا�صية )املنتج(.

�ملدة: مدة التفاقية من 2012/2/1م اإلى2012/12/31م وهي قابلة للتجديد بالتفاق بني الطرفني. وتوؤكد ال�صركة اأنها يف مرحلة التفاو�ض والتجديد قبل اأن 
يتم التوقيع من قبل الطرفني.

�ل�سعر: تدفع ال�صركة كل �صهر �صعر الطن املرتي للمنتج وفقا ل�صعر بور�صة لندن للمعادن الذي حتدده ال�صركة خالل فرتة قائمة الأ�صعار )ال�صعر الآجل الذي يظل 
�صاريا ملدة �صتة اأ�صهر(، بالإ�صافة اإلى عالوة قدرها 236 دولر )مبا يعادل 885  ريال �صعودي( لكل طن مرتي يتم ت�صليمه لل�صركة.

تدفع ال�صركة كل �صهر �صعر الطن املرتي للمنتج وفقا ل�صعر بور�صة لندن للمعادن الذي حتدده ال�صركة خالل فرتة قائمة الأ�صعار )ال�صعر الآجل الذي يظل �صاريا 
ملدة �صتة اأ�صهر(، بالإ�صافة اإلى عالوة قدرها 230 دولر )مبا يعادل 862 ريال �صعودي( لكل طن مرتي يتم ت�صليمه ل�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة 

- م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة.

�لإنهاء: يحق لالحتاد لق�صبان النحا�ض اأن تنهي فورا هذه التفاقية يف حال قامت ال�صركة بتغيري الهيكل التنظيمي لل�صركة اأو وظائف املراقبة و/اأو الإدارة داخل 
ال�صركة، وكان لهذا التغيري تاأثري �صلبي على مركزها املايل.

يجوز لأي من الطرفني اإنهاء التفاقية يف احلالت التالية:

)اأ(    يف حالة اإفال�ض اأو اإع�صار اأحد الطرفني اأو تعيني حار�ض ق�صائي على اأي اأو جميع اأ�صوله، اأو

)ب(   يف حالة قيام الطرف الآخر بارتكاب اإهمال ج�صيم اأو خرق هام للتزاماته وكان لذلك تاأثري �صلبي هام على الطرف الآخر، دون اأن يتم ت�صحيح ذلك 
الإهمال اأو اخلرق خالل اأربعة )4( اأيام من تاريخ ا�صتالم اإ�صعار خطي بهذا اخل�صو�ض.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: تخ�صع وتف�صر هذه التفاقية وفقا لقوانني اململكة العربية ال�صعودية.

خطاب موافقة من �شركة االحتاد لق�شبان النحا�ص  5   5   5   5   55

يف 17 يناير 2013م، وجهت �صركة الحتاد لق�صبان النحا�ض خطاب اإلى ال�صركة باملوافقة عن اإف�صاح معلومات الإتفاقية امل�صبقة يف ن�صرة الإ�صدار.  

  اتفاقية خدمات مع �شركة اأندر رايرتز البوراتوريز 1   5   5   55

يف 31 يوليو 2009م، اأبرمت ال�صركة اتفاقية خدمات عاملية مع �صركة اأندر رايرتز لبوراتوريز اإنك )اأندرايرتز لبوراتوريز(.

دد هذه اخلدمات مبوجب قائمة اأ�صعار فردية تر�صلها  نطاق �خلدمات: �صوف تقدم اأندر رايرتز لبوراتوريز خدمات معينة لل�صركة، بناء على الطلب، على اأن حتمُ
يونايتد لبوراتوريز اإلى ال�صركة.

وتت�صمن هذه اخلدمات كابالت الت�صالت والطاقة والتحكم، ودعائم الأدوات التجريبية، ودوائر الطاقة املحدودة واأجهزة اإنذار احلريق، والأ�صالك احلرارية 
واحلرارية البال�صتيكية ومواد ربط الأجهزة.

�ملدة: تظل التفاقية �صارية املفعول ما مل يتم اإنهاوؤها من قبل اأي من الطرفني، ب�صبب اأو بدون �صبب، مبوجب اإ�صعار خطي م�صبق ير�صل اإلى الطرف الآخر قبل 
ثالثني )30( يوما، وتوؤكد ال�صركة اأن الإتفاقية ل تزال �صارية املفعول. 

�ل�سعر: حتدد الأ�صعار على اأ�صا�ض قائمة الأ�صعار التي حتددها يونايتد لبوراتوريز بالن�صبة اإلى اخلدمات املحددة التي تقدمها لل�صركة.

�لإنهاء: يجوز لأي من الطرفني اإنهاء التفاقية )ب�صبب اأو بدون �صبب( مبوجب اإ�صعار خطي م�صبق يوجه قبل ثالثني )30( يوما اإلى الطرف الآخر. كما يحق لأي 
من الطرفني، فور قيام الآخر بانتهاك التفاقية، اإنهاء التفاقية فور تلقي الطرف املنتهك اإ�صعار الإنهاء.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: تخ�صع هذه التفاقية لقوانني ولية اإيلينوي ويتفق الطرفان على اخل�صوع لالخت�صا�ض الق�صائي احل�صري ملحاكم الولية �صاحبة 
الخت�صا�ض الق�صائي يف مقاطعة كوك، اإلينوي.

 اتفاقية وكالة مع �شركة اأدفن�ص اإنرتبراي�ص اإنك  5   5   5   55

يف 10 اأكتوبر2011م، اأبرمت ال�صركة اتفاقية وكالة مع �صركة اأدفن�ض اإنرتبراي�ض اإنك )اأدفن�ض اإنرتبراي�ض(.

نطاق �خلدمات: عينت ال�صركة �صركة اأدفن�ض اإنرتبراي�ض ممثال ح�صريا ملبيعاتها لبيع وتوزيع منتجات ال�صركة للم�صاريع التي ت�صارك فيها �صركات كورية.

�ملدة: مدة التفاقية من 2011/10/20م اإلى 2013/10/19م.
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�ل�سعر: ت�صدد ال�صركة لأدفن�ض اإنرتبراي�ض عمولة متثل ثالثة يف املائة 3%( من �صعر البيع )علما باأن اأدفن�ض اإنرتبراي�ض حتدد ال�صعر التعاقدي مع العميل( ما مل 
يتفق الطرفان على �صعر خا�ض بخ�صو�ض م�صروع معني(.

 عقد وكيل معتمد مع �شركة خليفة بن فهد للتجارة واملقاوالت 5   5   5   55

يف 8 نوفمرب1999 م، اأبرمت ال�صركة عقدا لتعيني وكيل معتمد يف قطر مع �صركة خليفة بن فهد للتجارة واملقاولت.

نطاق �خلدمات: تعني ال�صركة �صركة خليفة بن فهد للتجارة واملقاولت وكيال لبيع وتوزيع ال�صلع التي تنتجها ال�صركة.

�ملدة: دخل العقد حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه ويبقى �صاري املفعول ملدة �صنة واحدة )1( قابلة للتجديد تلقائيا، ما مل يبلغ اأحد الطرفني الآخر خطيا قبل مدة 
ل تقل عن ثالثني )30( يوما، وتوؤكد ال�صركة اأن العقد جاري وم�صتمر.

�ل�سعر: يحق لل�صركة اأن تعدل لئحة الأ�صعار، وفقا ملتطلبات ال�صيا�صة العامة لأن�صطتها التجارية، �صريطة الإعالن عن ذلك خطيا قبل �صهر واحد )1( من تغيري 
الأ�صعار.

  عقد وكيل معتمد مع املجموعة التجارية العامة  1   5   5   55

اأبرمت ال�صركة عقدا بتاريخ 6 اأكتوبر1999م لتعيني وكيل معتمد يف الإمارات العربية املتحدة مع املجموعة التجارية العامة.

اأ�صالك كهربائية وكابالت منخف�صة اجلهد، وكابالت  التي تنتجها  ال�صلع  لبيع وتوزيع  العامة وكيال معتمدا  التجارية  ال�صركة املجموعة  نطاق �خلدمات: تعني 
وكابالت  كهربائية  واأ�صالك  مرنة،  وكابالت  كهربائية  واأ�صالك   ،)XLPE( اإيتيلني  والبويل    )PVC(كلورايد فينيل  البويل  مبادتي  معزولة  كهربائية  واأ�صالك 

الت�صالت.

�ملدة: ي�صبح العقد �صاري املفعول ابتداء من تاريخ توقيعه ويبقى �صاحلا ملدة �صنة واحدة )1( جتدد تلقائيا ما مل يقم طرف باإبالغ الآخر بخالف ذلك مبوجب 
اإ�صعار خطي يف مهلة ل تتعدى ثالثني )30( يوما قبل انتهاء �صالحية العق، وتوؤكد ال�صركة اأن العقد جاري وم�صتمر.

�ل�سعر: احلد الأدنى للمبيعات ال�صنوية للمجموعة التجارية العامة 2.500.000 ريال �صعودي.

 عقد وكيل معتمد مع �شركة �شامي عبد العزيز جعفر  1   5   5   55

اأبرمت ال�صركة بتاريخ 5 مار�ض2006 م عقد تعيني وكيل معتمد  يف عمان مع �صركة �صامي عبد العزيز جعفر.

نطاق �خلدمات: تعني ال�صركة �صركة �صامي عبد العزيز جعفر وكيال من قبل ال�صركة لبيع وتوزيع ال�صلع واملنتجات التي تنتجها ال�صركة وت�صمل على �صبيل املثال ل 
احل�صر الكابالت ال�صناعية وكابالت مراقبة العمليات، وكابالت البيانات والأدوات التجريبية، والكابالت ذات احلرارية املزدوجة وكابالت التحكم.

�ملدة: ي�صبح العقد �صاري املفعول ابتداء من تاريخ توقيعه ويبقى �صاحلا ملدة �صنة واحدة )1( جتدد تلقائيا ما مل يقم طرف باإبالغ الطرف الآخر بخالف ذلك 
مبوجب اإ�صعار خطي يف مهلة ل تتعدى ثالثني )30( يوما قبل انتهاء مدة ال�صالحية، وتوؤكد ال�صركة اأن العقد جاري وم�صتمر.

�ل�سعر: يكون �صعر املنتجات وفقا لالئحة اأ�صعار ال�صركة املوافق عليها.

 عقد وكيل معتمد مع ال�شركة املتحدة لال�شترياد والت�شدير 1   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 10 فرباير1999م عقد وكيل معتمد يف م�صر مع ال�صركة املتحدة لال�صترياد والت�صدير.

نطاق �خلدمات: تعني ال�صركة ال�صركة املتحدة لال�صترياد والت�صدير وكيال لبيع وتوزيع ال�صلع واملنتجات التي تنتجها ال�صركة والتي ت�صمل كابالت اأجهزة اإنذار 
احلريق، والكابالت املركزية، وكابالت اأجهزة الكمبيوتر.

�ملدة: ي�صبح العقد �صاري املفعول فور توقيعه ويبقى �صاحلا ملدة �صنة واحدة )1( جتدد وفقا لتفاقية خطية يوقعها الطرفان قبل �صهرين )2( من تاريخ انتهاء 
ال�صالحية، وتوؤكد ال�صركة اأن العقد جاري وم�صتمر.

�ل�سعر: يكون �صعر املنتجات وفقا لالئحة اأ�صعار ال�صركة املوافق عليها.

  عقد وكالة جتارية مع موؤ�ش�شة رمي الكويت لالأدوات الكهربائية ومقاوالتها 52   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 1 اأبريل 2010م عقد وكالة جتارية مع موؤ�ص�صة رمي الكويت لالأدوات الكهربائية ومقاولتها.
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نطاق �خلدمات: تعني ال�صركة موؤ�ص�صة رمي الكويت لالأدوات الكهربائية ومقاولتها وكيال جتاريًا حيث ي�صمل نطاق هذه الوكالة التجارية دولة الكويت.

�ملدة: ي�صبح العقد �صاري املفعول فور توقيع الوكيل وتنتهي يف 2013/3/31م وقابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة مامل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته يف اإنهاء 
العقد قبل مدة ل تقل عن فرتة �صهر قبل اإنتهاء العقد وتوؤكد ال�صركة اأنه �صيتم جتديد العقد تلقائيًا. 

�ل�سعر: تلتزم ال�صركة بدفع عمولة للوكيل مقابل مبيعات منتجات ال�صركة كما يلي:

 1% عن املبيعات داخل منطقة التوكيل والتي تتم عن طريق ال�صركات الكورية.. 1
 2،5% عن املبيعات داخل منطقة التوكيل لغري البند الأول.. 2

على ال�صركة الإلتزام ب�صداد كل العمولت امل�صتحقة للوكيل وذلك على اأربع دفعات عند اإنتهاء يوم 3/30 و6/30 و9/30 و12/30 من كل �صنة ميالدية على اأن 
ل يتعدى تاريخ ال�صداد 4/30 بالن�صبة للدفعة الأولى و7/30 بالن�صبة للدفعة الثانية و10/30 بالن�صبة للدفعة الثالثة و1/30 بالن�صبة للدفعة الرابعة من كل �صنة 

ميالدية.

 اتفاقية �شراء اأر�ص من ال�شركة العربية لتنمية املياه والطاقة 55   5   5   55

عقدت ال�صركة  يف 25 �صبتمرب2007م اتفاقية �صراء قطعتي اأر�ض رقم )13( و)14( من ال�صركة العربية لتنمية املياه والطاقة لقاء 6.032.000 ريال �صعودي، 
ومت بالفعل �صراء هذه القطع. راجع ق�صم )12-1-9( من هذه الن�صرة ملزيد من التفا�صيل عن �صندات امللكية.

 اتفاقية �شراء اأر�ص من فهد عبد الرحمن ثنّيان العبيكان  55   5   5   55

عقدت ال�صركة يف مار�ض2003 م  اتفاقية �صراء قطعتي اأر�ض رقم  )24(و)25( من فهد عبد الرحمن ثنّيان العبيكان لقاء مبلغ 3.120.000 ريال �صعودي، ومت 
بالفعل �صراء هذه القطع. راجع ق�صم )12-1-9( من هذه الن�صرة ملزيد من التفا�صيل عن �صندات امللكية.

  عقد بيع وتنازل عن عقد اإيجار مع م�شنع الراجحي لل�شخور  55   5   5   55

يف 7 اأغ�صط�ض2008 م، وقعت م�صك عقد بيع وتنازل مع م�صنع الراجحي لل�صخور. راجع ق�صم )12-1-8-1( من هذه الن�صرة ملزيد من التفا�صيل عن عقد 
الإيجار.

نطاق �خلدمات: تنازل م�صنع الراجحي لل�صخور عن الأرا�صي F6: 10+12 يف املدينة ال�صناعية الثانية الواقعة يف الريا�ض، حيث اأن م�صنع الراجحي لل�صخور 
كان قد ا�صتاأجرها من وزارة ال�صناعة والكهرباء وبنى عليها بع�ض املن�صاآت. ووفقا لعقد البيع والتنازل، �صيعدل الطرفان عقد الإيجار بعد موافقة الوزارة لتن�ض 

بنوده على ما يلي:

 �صيتنازل م�صنع الراجحي لل�صخور عن الأرا�صي اإلى �صركة م�صك، حيث �صي�صلمها فارغة من كل مكوناتها. �

 توافق م�صك على اأن يقوم م�صنع الراجحي لل�صخور باإزالة كافة املن�صاآت يف غ�صون �صهرين من تاريخ توقيع هذا العقد. �

 �صي�صّلم م�صنع الراجحي لل�صخور كل م�صتندات ال�صفقات املتعلقة باخلدمات، اإن وجدت، عند توقيع العقد. �

ومت التوقيع يف تاريخ 1429/8/6هـ على طلب املوافقة على التنازل عن اأر�ض موؤجرة اأو جزء منها اأو تعديل عقد اإيجار يف املدينة ال�صناعية من كل من املتنازل 
اإبراهيم عبد اهلل الراجحي واملتنازل له حممد بن اإبراهيم العبيد.

 عقد بيع وتنازل عن عقد اإيجار مع م�شنع الراجحي لل�شخور  51   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 9 يوليو2008 م عقد بيع وتنازل مع م�صنع الراجحي لل�صخور واأكدت ال�صركة اأن العقد مت جتديدة اإلى العقد املوؤرخ 7 اأغ�صط�ض 2008 م املذكور 
اأعالة. راجع ق�صم )12-1-8-1( من هذه الن�صرة ملزيد من التفا�صيل عن عقد الإيجار.

نطاق �خلدمات: تنازل الطرف الأول عن الأرا�صي P6: 10+12 مب�صاحة اإجمالية ت�صل اإلى 13.500 مرت مربع يف املدينة ال�صناعية الثانية الواقعة يف الريا�ض، 
حيث اأن الطرف الأول كان قد ا�صتاأجرها من وزارة ال�صناعة والكهرباء وبنى عليها بع�ض املن�صاآت. ووفقا لعقد البيع والتنازل، �صيعدل الطرفان عقد الإيجار، بعد 

موافقة الوزارة، لتن�ض بنوده على ما يلي:

 وافق الطرفان على تقدير ثمن الأر�ض مببلغ 5.500.000 ريال �صعودي يتم دفعه بالكامل عند توقيع العقد وت�صجيل الأر�ض با�صم م�صك. �

 يقوم م�صنع الراجحي لل�صخور بتزويد م�صك بجميع اخلرائط العائدة لالأبنية قيد الن�صاء وكافة م�صتندات ال�صفقات املتعلقة باخلدمات، اإن وجدت،  �
عند توقيع العقد.

 ي�صّلم م�صنع الراجحي لل�صخور الأر�ض فارغة من كل مكّوناتها ال�صابقة ل�صركة م�صك ب�صورة فورية يف 1429/10/1هـ. �
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 عقد خدمات وكالة مع موؤ�ش�شة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم 55   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 12 يونيو2004 م عقد خدمات وكالة مع موؤ�ص�صة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم.

نطاق اخلدمات: تعفي ال�صركة موؤ�ص�صة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم من كافة اللتزامات املتعلقة مبراجعة املبيعات املبا�صرة اأو غري املبا�صرة لأرامكو ال�صعودية، 
التي  الطاقة  اأرامكو، ما عدا كابالت  �صعودي  اإلى  تبلغ 2،5% من جممل مبيعات م�صك  ثابتة  الغنيم عمولة  العزيز  الرحمن عبد  موؤ�ص�صة عبد  �صتتقا�صى  حيث 

�صتح�صل مقابلها موؤ�ص�صة عبد الرحمن عبد العزيز على عمولة ت�صاوي 1% من املبيعات.

�صتبا�صر ال�صركة كل اأن�صطتها املتعلقة مبوؤ�ص�صة عبد الرحمن عبد العزيز الغنيم، كالتاأمني وخدمات امل�صتودع ومراجعة املبيعات، عند القت�صاء. �صتجري عملية 
ت�صفية احل�صابات بني الطرفني ثم املوافقة النهائية قبل نهاية ال�صهر، مبا فيها امل�صتودع وغريه من الأمور العالقة بني الطرفني.

�ل�سعر: تدفع العمولة امل�صتحقة لعبد الرحمن عبد العزيز الغنيم كل �صتة )6( اأ�صهر وفقا للمبالغ املدفوعة من اأرامكو ال�صعودية اإلى ال�صركة. وتوؤكد ال�صركة اأن 
العقد جاري وم�صتمر.

 اتفاقية ممثل حملي مع ال�شركة املتحدة لال�شترياد والت�شدير 55   5   5   55

اأبرمت ال�صركة يف 15 دي�صمرب 2006م اتفاقية ممثل حملي مع ال�صركة املتحدة لال�صترياد والت�صدير.

نطاق �خلدمات: عينت ال�صركة ال�صركة املتحدة لال�صترياد والت�صدير ممثال حمليا لها يف القاهرة بغية احل�صول على موافقات مكاتب ال�صت�صارات على منتجات 
ال�صركة وبذل ق�صارى جهودها لإ�صافة م�صك على لوائح املقاولني يف امل�صاريع. 

�ل�سعر: تدفع ال�صركة عمولة ن�صبتها واحد باملائة )1%( من جممل قيمة اأي م�شروع حت�شل عليه ال�شركة يف دول اخلليج �شرط اأن تكون موافقة ال�شركة قد اأتت 
عرب م�صت�صار عر�صت عليه ال�صركة املتحدة لال�صترياد والت�صدير منتجات ال�صركة. وتوؤكد ال�صركة اأن العقد جاري وم�صتمر.

 عقد وكالة جتارية مع موؤ�ش�شة املو�شوي للتجارة واملقاوالت الكهربائية 51   5   5   55

يف تاريخ 1434/3/20هـ اأبرمت ال�صركة عقد وكالة جتارية مع موؤ�ص�صة املو�صوي للتجارة واملقاولت الكهربائية )ب�صفته كالوكيل(  بحيث توافق ال�صركة على تعيني 
موؤ�ص�صة املو�صوي للتجارة واملقاولت الكهربائية وكيل جتاري وحيد يف البحرين.

مدة �لعقد: تبداأ من تاريخ توقيع العقد اإلى 2013/12/31م، قابلة للتجديد ملدد اأخرى مماثلة ما مل يخطر اأحد الطرفني الآخر برغبته يف اإنهاء العقد قبل مدة 
ل تقل عن فرتة �صهر من اإنتهاء العقد.

منطقة �لوكالة: دولة البحرين.

واجبات الوكيل: 

 ترويج وت�صويق منتجات ال�صركة.. 1
 عدم بيع اأو عر�ض بيع اأي منتج اأو منتجات مماثلة يف طبيعتها ملنتجات م�صك خالل فرتة عقد الوكالة اإل مبوافقة كتابية م�صبقة من ال�صركة وم�صدقه . 2

من اجلهات الر�صمية يف البلدين.

�لعمولة: يحق للوكيل تقا�صي عمولة ن�صبتها )2%( من كل الطلبيات املو�صى عليها من منطقة الوكالة.

على ال�صركة الإلتزام ب�صداد كل العمولت امل�صتحقة للوكيل على دفعتني عند اإنتهاء يوم 6/31 و 12/31 من كل �صنة ميالدية على اأن ل يتعدى تاريخ ال�صداد 9/31 
بالن�صبة للدفعة الأولى و 3/31 بالن�صبة للدفعة الثانية من كل �صنة ميالدية، على اأن تكون العمولة على املبالغ املح�صلة فقط ويحتفظ الوكيل بحقه لعمولة املبالغ 
الغري م�صددة من العام املن�صرم اإلى حني ت�صديدها من العمالء وت�صرف يف العام الذي يليه. ويف حالة اإنهاء العقد، يحق للوكيل تقا�صي عمولته ح�صب الن�صبة 

املتفق عليها وذلك يف مدة زمنية ل تتعدى 60 يوم من تاريخ اإنهاء العقد وذلك بالن�صبة لكل ال�صفقات املتممة واملقبو�صة حتى تاريخ ف�صخ العقد.  

القانون واجب التطبيق: يف حال الإخالل باأي من بنود العقد من اأي من الأطراف يتم حله عن طريق التحكيم يف دولة البحرين �صواء عن طريق غرفة جتارة 
و�صناعة دولة البحرين اأو عن طريق حمكم يعينه الطرفان اأو يعني كل طرف حمكم ويختار املحكمان حكمًا مرجحًا فاإذا ف�صال يف ذلك عينته الغرفة. ويكون قرار 

هيئة التحكيم نهائيًا وملزمًا لكل من الطرفني اخل�صمني غري جائزًا اإ�صتئنافه وغري قابل للطعن فيه م�صتقباًل.
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 التراخيص والتصاريح 2   2   22

 ترخي�ص ال�شجل التجاري 5   1   5   55

تاأ�ص�صت �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )"م�صك"( ك�صركة م�صاهمة ب�صجل جتاري رقم 1010102402 وتاريخ 1413/5/10هـ. ويف ما يلي ملخ�ض 
عن �صهادة ال�صجل التجاري.

�جلدول  12-9: تر�خي�ش �ل�سجل �لتجاري

�لو�سف�لبند

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة )"م�صك"(ا�صم ال�صركة

�صعوديةاجلن�صية

1413/5/10هـتاريخ ال�صجل التجاري

1010102402رقم ال�صجل التجاري

الريا�ضمكان الإ�صدار

1435/5/9هـتاريخ النتهاء

الريا�ضاملركز الرئي�صي

 اإنتاج الكابالت والأ�صالك الكهربائية، وكابالت واأ�صالك و�صائل الت�صالت، والتلفزيون، والكمبيوتر. �الأن�صطة

 بيع الكابالت والأ�صالك باجلملة وبالتجزئة. �

 اإن�صاء املراكز من اأجل اأداء، و�صيانة، وتركيب املواد، والكابالت، والأ�صالك، واملعدات. �

90 عامًامّدة ال�صركة

400.000.000 ريال �صعوديراأ�ض املال

 عبد العزيز حممد النملة �اأع�صاء جمل�ض الإدارة

 زيد عبد الرحمن القويز �

 �صليمان حممد النملة �

 �صليمان عبداهلل احلمدان �

 طارق جواد ال�صقا �

 عبد اهلل عبد الرحمن العبيكان �

 �صعد �صالح الأزوري �

 يحي ابراهيم القنيبط �

 عبد الروؤوف وليد البيطار �
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 تراخي�ص الفروع 5   1   5   55

ل�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة فرعان يف اململكة العربية ال�صعودية ميّكنان ال�صركة من مزاولة اأن�صطتها. ويف ما يلي ملّخ�ض عن �صهادَتي ال�صجل 
التجاري للفرَعني.

�جلدول  12-10: تر�خي�ش �لفروع

�لأن�سطةتاريخ �لنتهاء�لتاريخ/�ملركز �لرئي�سيرقم �ل�سجل �لتجاري��سم �ل�سركة�لرقم

1419/11/27هـ2051023224م�صك1

اخلرب

ت�صويق منتجات 1434/11/26هـ
ال�صركة

1419/11/19هـ4030126555م�صك2

جدة

توزيع الكابالت التي 1434/11/18هـ
تنتجها ال�صركة

 الرتاخي�ص وال�شهادات االأخرى 5   1   5   55

تعتقد ال�صركة اأنها قد ح�صلت على جميع الرتاخي�ض وال�صهادات الأخرى الالزمة لعملياتها، مبا يف ذلك الت�صاريح الالزمة من وزارة التجارة وال�صناعة وهيئة 
املدن ال�صناعية ومناطق التقنية. ويو�صح اجلدول التايل ملخ�ض لهذه الرتاخي�ض.

�جلدول  12-11: �لرت�خي�ش و�ل�سهاد�ت �لأخرى

�لو�سفتاريخ �لإ�سد�ررقم �لرتخي�ش��سم �ل�سركة�لرقم

تعديل الرتخي�ض ال�صناعي رقم 534 وتاريخ 1412/09/06هـ )املوافق 1433/6/10هـS/3388�صركة م�صك1
1992/03/11م(.

ترخي�ض �صناعي لإنتاج ما يلي:

36.000 طن من الألواح العازلة امل�صنوعة من بويل فينيل الكلورايد

1.620 طنًا من الأ�صالك الكهربائية والكابالت املرنة

457 طنًا من الأ�صالك والكابالت املطاطية

44 طنًا من الأ�صالك والكابالت اخلا�صة بالكمبيوتر

2.125 طنًا من الأ�صالك والكابالت املغلفة بالنايلون

18.384 طنًا من كابالت نقل املعلومات وكابالت التحكم

1.500 طن من الكابالت النحا�صية

25 طنًا من الأ�صالك والكابالت املقاومة للحريق

200 طن من الأ�صالك والكابالت املحورية

226 طنًا من الأ�صالك والكابالت املغلفة بالر�صا�ض

709 اأطنان من كابالت واأ�صالك الهواتف املخ�ص�صة للرتكيبات الداخلية

ترخي�ض �صناعي لتو�صعة الرتخي�ض رقم 534 بتاريخ 1412/9/6هـ1432/4/18هـS/2618�صركة م�صك2

/12834/33�صركة م�صك3
M112

متنح الإذن لل�صركة بالعمل يف املنطقة التي يتم تعيينها.1433/6/16هـ 

رخ�صة بناء لت�صييد �صياج متاخم مل�صنع �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت 1428/4/6هـ28/22S/919�صركة م�صك4
املتخ�ص�صة الواقع يف املدينة ال�صناعية الثانية )الت�صييج(

رخ�صة بناء �صادرة عن هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية لبناء م�صنع 1428/8/23هـ28/22S/2044�صركة م�صك5
يقع يف املدينة ال�صناعية الثانية )التو�صعة(

رخ�صة بناء �صادرة عن هيئة املدن ال�صناعية ومناطق التقنية لبناء م�صنع 1432/8/4هـ27/22S/950�صركة م�صك6
يقع يف املدينة ال�صناعية الثانية )التو�صعة(
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�لو�سفتاريخ �لإ�سد�ررقم �لرتخي�ش��سم �ل�سركة�لرقم

�صهادة اإ�صرتاك �صادرة عن الغرفة التجارية وال�صناعية بالريا�ض.2012/12/31م49455�صركة م�صك7

�صهادة �صادرة عن الهيئة ال�صعودية للموا�صفات واملقايي�ض واجلودة ت�صمح 1424/7/10هـ69/1416�صركة م�صك8
ل�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة بو�صع عالمة جودة على 

اإنتاجها من الكابالت العازلة امل�صنوعة من كلوريد الفينيل، بطاقة قدرها 
750/450 فولت، ت�صتويف معايري املقايي�ض ال�صعودية التالية: 1319، 

.2000/1702 ،1998/1451 ،1997.1450/1320

116 44 �صركة م�صك9
091617

�صهادة �صادرة عن جمموعة تي يو يف نورد الأملانية، تفيد فيها باأّنه وفقًا 2010/3/2م
لإجراءات الت�صديق التي تعتمدها املجموعة املذكورة، تقوم �صركة م�صك 
بتطبيق نظام اإداري يتوافق مع املعايري الربيطانية لنظام اإدارة ال�صحة 

وال�صالمة املهنية 2007 : 18001 لت�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.

100  44 �صركة م�صك10
091617

�صهادة �صادرة عن جمموعة تي يو يف نورد الأملانية، تفيد فيها باأّنه وفقًا 2010/3/2م
لإجراءات الت�صديق التي تعتمدها املجموعة املذكورة، تقوم �صركة ال�صرق 
الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة بتطبيق نظام اإداري يتوافق مع �صهادة اأيزو 

املعيارية 2008 : 9001 لت�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.

104 44 �صركة م�صك11
091617

�صهادة �صادرة عن جمموعة تي يو يف نورد الأملانية، تفيد فيها باأّنه وفقًا 2010/3/2م
لإجراءات الت�صديق التي تعتمدها املجموعة املذكورة، تقوم �صركة ال�صرق 
الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة بتطبيق نظام اإداري يتوافق مع �صهادة اأيزو 

املعيارية 2009 : 14001 لت�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.

�صهادة �صادرة من املوؤ�ص�صة العامة للتاأمينات الإجتماعية.2012/9/9م13453505�صركة م�صك12

�صهادة �صعودة �صادرة من وزارة العمل.1433/7/17هـظ/5914�صركة م�صك13

�صهادة �صادرة من م�صلحة الزكاة والدخل.1433/7/22هـ 3125�صركة م�صك14

موؤ�ص�صة رمي 15
الكويت لالأدوات 

الكهربائية 
ومقاولتها

�صهادة وكالة �صادرة من وزارة التجارة وال�صناعة - الكويت.2010/7/5م1998/328

 العالمات التجارية وبراءات االختراع والملكيات الفكرية 2   2   22

متلك ال�صركة عالمتني )2( جتاريتني م�صجلتني وحمميتني مبوجب الرتخي�صني رقم 762/14 ورقم762/13  واللذين تنتهي �صالحيتهما يف 1435/4/17هـ.

وفيما عدا املوجودات غري امللمو�صة املذكورة يف هذه الفقرة، ل متلك ال�صركة اأي موجودات غري ملمو�صة اأخرى مثل براءات الخرتاع اأو حقوق املوؤلف اأو غريها من 
امللكيات الفكرية البالغة الأهمية بالن�صبة اإلى ال�صركة اأو اأعمالها اأو ربحيتها.
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 التأمين 2   2   22

اأبرمت ال�صركة عددًا من عقود التاأمني مع �صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني واإعادة التاأمني التعاوين )"ميدغلف"( تتعّلق مبجموعة من التغطية التاأمينية التي 
تعتربها ال�صركة مالئمة وكافية لتغطية املخاطر اجلوهرية املرتبطة باأعمالها. ولدى ال�صركة عقود التاأمني التالية:

�جلدول  12-12: �لتاأمني

مدة �لتغطية�سركة �لتاأمني�لو�سف�لتاأمني

- حدود امل�صوؤولية: يبلغ احلد الأق�صى ال�صنوي بولي�صة التاأمني ال�صحي
الإجمايل لل�صخ�ض الواحد 250.000 ريال �صعودي

- اإجمايل ق�صط التاأمني: كما مت التفاق عليه بني 
الأطراف

�صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين 

)ميدغلف(

2013/1/1م اإلى 
2013/12/31م

- املبيعات ال�صنوية املقّدرة 528.000.000 ريال بولي�صة تاأمني النقل الربي
�صعودي

- حدود امل�صوؤولية: 2.000.000 ريال �صعودي 
لل�صاحنة/ال�صحنة

�صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين 

)ميدغلف(

2012/5/29م اإلى 
2013/5/28م

- املبيعات ال�صنوية املقّدرة 200.000.000 ريال بولي�صة تاأمني ال�صحن البحري
�صعودي

- حدود امل�صوؤولية: 5.000.000 ريال �صعودي لأي 
�صفينة/طائرة/ يف اأي وقت

�صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين 

)ميدغلف(

2013/1/1م اإلى 
2013/12/31م

- جمموع املبلغ املوؤّمن عليه 675.630.196 رياًل جميع الأخطار على املمتلكات
�صعوديًا )575.630.196 رياًل �صعوديًا عن ت�صّرر 

املمتلكات، و100.000.000 ريال �صعودي عن تعّطل 
الأعمال(

- اإجمايل ق�صط التاأمني: وفقا ملا مّت التفاق عليه

�صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين 

)ميدغلف(

2013/1/1م اإلى 
2013/12/31م

- حدود امل�صوؤولية كما هو مذكور يف البولي�صةالتاأمني على املركبات

- اإجمايل ق�صط التاأمني 50.479 رياًل �صعوديًا

�صركة املتو�صط واخلليج للتاأمني 
واإعادة التاأمني التعاوين 

)ميدغلف(

2013/1/1م اإلى 
2013/12/31م

التقاضي 2   2   22

– بالمارات العربية املتحدة، �صركة ال�صرق الو�صط للكابالت  ال�صركة و�صركاتها التابعة )�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك راأ�ض اخليمة 
املتخ�ص�صة - م�صك الردن - بالردن، �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل - بالردن( مرتبطة حاليًا يف عدد من الق�صايا املقامة منها اأو �صدها. ولكن 

الإدارة العليا لل�صركة تعتقد اأنه ل ميكن اأن يكون لهذه الق�صايا تاأثري �صلبي جوهري على الو�صع املايل لل�صركة.

العقود المسجلة بإسم الشركة 2   2   22

 اتفاقيات االإيجار 5   1   5   55

اأبرمت ال�صركة عددًا من اتفاقيات الإيجار. ويف ما يلي تقا�صيل هذه التفاقيات. 
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�جلدول  12-13: �إتفاقيات �لإيجار

بدل �لإيجار�ملدة�مل�ستاأجر�ملوؤجر و�ملوقع�لتاريخ�لرقم

�صركة البيت للتطوير 2010/5/15م1
والتنمية العقارية

مكاتب رقم )17( 
و)18( يف فيال رقم 
)52(، عمارة رقم 

)1(

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

ثالثة اأعوام اعتبارًا من 
2010/5/15م

اإيجار �صنوي قدره 369.190 
رياًل �صعوديًا يتم ت�صديده على 

دفعات مت�صاوية كل 6 اأ�صهر

عمارة برج الريا�ض2012/5/1م2

مكتب يف العمارة 
مب�صاحة 171 مرت 

مربع يف اخلرب

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

�صاحلة لغاية 2012/10/31م، وقابلة 
للتجديد لفرتة اأو فرتات مماثلة 

بناء على موافقة الطرفني ومبوجب 
ال�شروط عينها با�شتثناء بدل االإيجار 

الذي يجب تعديله لي�صبح بقيمة 
البدل الذي ي�صدده امل�صتاأجرون 

الآخرون يف العمارة عند وقت 
التجديد. يبقى العقد �صاري املفعول 

ما مل يقم طرف باإبالغ الطرف الآخر 
بخالف ذلك مبوجب اإ�صعار خطي قبل 

�صهر على انتهاء املّدة. ولدى ال�صركة 
اإي�صال قب�ض بتاريخ 2012/11/17م 

مببلغ 47.025 ريال �صعودي  �صدادًا 
للمدة من 2012/11/1م اإلى 

2013/4/30م.

اإيجار �صنوي قدره 94.050 ريال 
�صعودي

1427/12/30هـ3

2006/12/24م

هيئة املدن 
ال�صناعية ومناطق 

التقنية

املدينة ال�صناعية 
الثانية يف الريا�ض

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

ثالثون 30عامًا اعتبارًا من 
1427/12/30هـ، قابلة للتجديد 

مبوجب ال�شروط عينها اأو اأي �شروط 
اأخرى اإ�صافية، كما يتم التفاق عليه 

خطيًا بني الأطراف قبل �صهرين2  من 
انتهاء املدة.

اإيجار �صنوي قدره 117 ريال 
�صعودي

وزارة ال�صناعة 1418/3/24هـ4
والكهرباء

املدينة ال�صناعية  
يف الريا�ض

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

خم�صة وع�صرون عامًا اعتبارًا من 
1414/3/8هـ، قابلة للتجديد لفرتة 
اأو فرتات من الزمن ل تتخّطى املدة 

الأ�صلية الواردة يف التفاقية، مبوجب 
ال�شروط عينها اأو اأي �شروط اأخرى 

يتّم التفاق عليها بني الأطراف.

اإيجار �صنوي قدره 150 ريال 
�صعودي 

بدل �صيانة �صنوي قدره 450 
ريال �صعودي

وزارة ال�صناعة 1414/10/23هـ5
والكهرباء

املدينة ال�صناعية 
الثانية يف الريا�ض

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

خم�صة وع�صرون عامًا25 اعتبارًا من 
1414/3/8هـ، قابلة للتجديد لفرتة 
اأو فرتات من الزمن ل تتخّطى املدة 

الأ�صلية الواردة يف التفاقية، مبوجب 
ال�شروط عينها اأو اأي �شروط اأخرى 

يتّم التفاق عليها بني الأطراف.

اإيجار �صنوي قدره 600 ريال 
�صعودي 

بدل �صيانة �صنوي قدره 1.800 
ريال �صعودي



120

بدل �لإيجار�ملدة�مل�ستاأجر�ملوؤجر و�ملوقع�لتاريخ�لرقم

عثمان النجوي 1428/11/1هـ6
وح�صني النجوي، 

وريثا اأحمد النجوي

�صارع �صاري يف جدة

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

تبداأ مدة هذه التفاقية يف 
1414/3/8هـ وتنتهي يف 

1431/10/30هـ، قابلة للتجديد 
لفرتات من الزمن يتفق عليها 

الأطراف، ما مل يقم طرف باإبالغ 
الآخر بخالف ذلك مبوجب اإ�صعار 

خطي قبل �صهرين من تاريخ انتهاء 
املدة. ويكون امل�صتاأجر ملزمًا بال�صماح 
للموؤجر مبعاينة امللكية املوؤجرة قبل اأن 

يغادرها. لدى ال�صركة اإي�صال قب�ض 
بتاريخ 1434/11/1هـ مببلغ 86.600 

ريال �صعودي  �صدادًا للمدة من 
2012/10/21م اإلى 2013/4/20م.

اإيجار �صنوي قدره 125.000 
ريال �صعودي 

بدل �صيانة واأمن �صنوي 
ميثل10%  من بدل الإيجار ويبلغ 

12.500 ريال �صعودي

بدل تاأمني �صنوي قيمته 10.000 
ريال �صعودي يجب اإعادته بعد 

ت�صليم امللكية اإلى املالك

ر�صوم املياه ال�صنوية وقدرها 
2.400 ريال �صعودي

قيمة اإجمالية قدرها 149.900 
ريال �صعودي تدفع م�صبقًا عن 

ال�صنة الأولى، ودفعة م�صبقة 
مت�صاوية بن�صبة  50%  لكل 6 

اأ�صهر عن باقي الأعوام.

1434/4/17هـ7

2013/2/27م

موؤ�ص�صة الغما�ض 
التجارية

�صقة رقم 40، طريق 
اخلرج القدمي، 

الريا�ض

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

عامان اعتبارًا من 1434/2/21هـ 
اإلى 1435/2/21هـ

اإيجار �صنوي قدره 423.625 
ريال �صعودي

1429/9/20هـ8

2008/9/20م

هيئة املدن 
ال�صناعية ومناطق 

التقنية

املدينة ال�صناعية 
الثانية يف الريا�ض

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

تنتهي املّدة يف 1452/8/26هـ، 
وهي قابلة للتجديد مبوجب موافقة 

الأطراف اخلطية قبل �صهرين  على 
انتهاء املّدة.

اإيجار �صنوي يبلغ 13.500 ريال 
�صعودي يجب ت�صديده خالل 

الأيام الثالثني الأولى من ال�صنة 
التاأجريية.

1432/11/30هـ9

2011/10/1م

�صركة البيت للتطوير 
والتنمية العقارية

فيال رقم )52(، حي 
املللك عبد العزيز، 

الريا�ض

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

ثالثة اأعوام اعتبارًا من 
2011/12/1م

اإيجار �صنوي يبلغ  208.520 
ريال �صعودي يتم ت�صديده على 

اأق�شاط مت�شاوية كل �شتة  اأ�شهر.

1426/12/17هـ10

2006/1/17م

هيئة املدن 
ال�صناعية ومناطق 

التقنية

املدينة ال�صناعية 
الثانية يف الريا�ض

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

خم�صة وع�صرون  عامًا اعتبارًا من 
تاريخ العقد ال�صابق 1421/5/16هـ، 

قابلة للتجديد مبوجب ال�شروط عينها 
اأو اأي �شروط اأخرى اإ�شافية يتم 

التفاق عليها خطيًا بني الأطراف قبل 
�صهرين )2( من انتهاء املدة.

اإيجار �صنوي قدره 112،5 ريال 
�صعودي

1427/12/30هـ11

2006/12/24هـ

هيئة املدن 
ال�صناعية ومناطق 

التقنية

املدينة ال�صناعية 
الثانية يف الريا�ض

�صركة ال�صرق الأو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة 

خم�صة وع�صرون  عامًا اعتبارًا من 
1427/12/30هـ، قابلة للتجديد 

مبوجب ال�شروط عينها اأو اأي �شروط 
اأخرى اإ�صافية يتم التفاق عليها 

خطيًا بني الأطراف قبل �صهرين  من 
انتهاء املدة.

اإيجار �صنوي قدره 64 ريال 
�صعودي



121

 عرو�ص االأ�شعار وطلبيات ال�شراء 5   1   5   55

لي�ض لدى ال�صركة اأي عقود طويلة الأمد مع عمالئها ولكنها ت�صري معظم اأعمالها من خالل اإر�صال عرو�ض الأ�صعار وتوقيع طلبيات ال�صراء بعد ذلك. ولقد زّودت 
ال�صركة منوذج عر�ض الأ�صعار ومنوذج طلبية ال�صراء، حيث يت�صمن منوذج طلبية ال�صراء اإي�صاح للتاريخ، الأطراف، و�صف ال�صلع، الكمية، املبلغ الإجمايل للطلبية، 
�صعر الوحدة، وتاريخ الت�صليم. ويت�صمن  منوذج عر�ض الأ�صعار اإي�صاح للتاريخ، الأطراف، و�صف ال�صلع، الكمية، �صعر الوحدة، تاريخ الت�صليم ورقم مرجعي لعر�ض 

الأ�صعار اخلا�ض ب�صركة م�صك.

 الممتلكات 2   2   22

سندات ملكية العقارات

متلك �صركة م�صك خم�صة �صندات ملكية تتعلق بعقارات م�صّجلة با�صمها. ويدرج اجلدول التايل التفا�صيل الأ�صا�صية لهذه ال�صندات.

�جلدول  12-14: �سند�ت �مللكية

حامل �ل�سند �حلايل�ملوقعرقم �ل�سند�لرقم

قطع الأر�ض رقم  )10( )11( )12( )13( )14( )15( )16( )17( يف البلوك 1210113011416
رقم 1324 الواقع يف الريا�ض

�صركة م�صك

�صركة م�صكقطعة الأر�ض رقم )97/5(   يف البلوك رقم 196 الواقع يف الريا�ض2410103008091

قطعة الأر�ض رقم )24( وقطعة الأر�ض رقم )25(  يف البلوك رقم 2896 الواقع يف 3410125003823
الريا�ض

�صركة م�صك

�صركة م�صكقطعة الأر�ض رقم )13( الواقعة يف املدينة ال�صناعية اجلديدة يف الريا�ض4210115030020

�صركة م�صكقطعة الأر�ض رقم )14( الواقعة  يف املدينة ال�صناعية اجلديدة يف الريا�ض5910115030021

 شركة مسك األردن 2   12

تاأ�ص�صت �صركة ال�صرق الو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك الردن ك�صركة م�صاهمة عامة يف الأردن حتت الرقم الوطني 200021410. ومتلك ال�صركة وتدير 
م�صانع لإنتاج الكابالت و�صبكات الأ�صالك الكهربائية النحا�صية وامل�صنوعة من الأملنيوم بالإ�صافة اإلى كابالت الألياف الب�صرية وغريها من �صبكات الأ�صالك، 
مبا فيها �صبكات اأ�صالك نحا�صية ت�صتخدم يف �صناعة الت�صالت للهواتف والتلفزيون والكمبيوتر، ويتم ذلك الإنتاج يف الأردن ويف بلدان اأخرى. يبلغ راأ�ض مال 
م�صك الأردن 38.889.210 دينارا اأردنيا )مبا يعادل 205.846.421 ريال �صعودي(، متلك �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – ال�صعودية ن�صبة ت�صعة 
واأربعني باملائة )49%( منه والباقي موزع بني هيئات جتارية واجلمهور. يف اأغ�صط�ض 2011م، مت بيع م�صنع ومعدات اإنتاج الر�صا�ض من م�صك الأردن اإلى �صركة 

ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – م�صك راأ�ض اخليمة بقيمة مالية 252.605 دولر اأمريكي يف )مبا يعادل 947.319 ريال �صعودي(.

  ملخص اتفاقيات التمويل الرئيسية 2   2   22

اأبرمت �صركة م�صك الأردن اتفاقيات التمويل التالية ومبوجب تلك الإتفاقيات مت اإبرام عدد من الكفالت القائمة مع عدد من الأطراف فيما يتعلق باأعمال م�صك 
الأردن. وتوؤكد م�صك الأردن اأن الإتفاقيات امللخ�صة اأدناه هي اإتفاقيات التمويل الرئي�صية لدى ال�صركة ولي�صت جميع اإتفاقيات التمويل املربمة.

�جلدول  12-15: ملخ�ش �تفاقيات �لتمويل �لرئي�سية

�تفاقية قر�ش كابيتال بنك

1 يونيو 2011مالتاريخ

كابيتال بنك وم�صك الأردنالأطراف

يتم اإعادة الدفع يف 48 دفعة �صهرية متوا�صلة ومت�صاوية اإبتداء من �صنة من تاريخ قيد املبالغ يف ح�صاب م�صك الأردن.املدة

قر�ض بقيمة 38.666.000 دولر اأمريكي )مبا يعادل 145.005.233 ريال �صعودي(نوع الت�صهيالت
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فيما يلي البنود الأ�صا�صية لتفاقية اإعادة هيكلة القر�ض:البنود الأ�صا�صية
عليها  � املتوجب  القر�ض  ت�صديد  على  توؤثر  بطريقة  اأهدافها  عّدلت  اأو  العمل  عن  الأردن  م�صك  توقفت   اإذا 

لكابيتال بنك، فاإنها تعد يف حالة تق�صري.

تغرّي  � واأل  املايل،  و�صعها  ذلك  يف  مبا  القانوين،  و�صعها  على  تغيريات  اأي  جتري  األ  الأردن  م�صك   على 
م�صاهميها اأو اأع�صاء جمل�ض اإدارتها اإل اإذا ح�صلت على موافقة خطية م�صبقة من البنك.

 لن ترهن م�صك الأردن اأي جزء من موجوداتها ولن حت�صل على متويل م�صريف اإل اإذا ح�صلت على موافقة  �
خطية م�صبقة من البنك.

ب�صورة  � البنك  اإلى  القر�ض  لتدفع  املتوقع  الأف�صل من  املايل  التدفق  فائ�ض يف  اأي  الأردن  م�صك   ت�صتخدم 
م�صبقة.

 لن ت�صتخدم م�صك الأردن اأي فائ�ض لتوزيع الأرباح على امل�صاهمني طاملا توجب عليها للبنك اأي مبلغ اأ�صا�صي  �
اأو فائدة، اإل بعد ح�صولها على موافقة البنك اخلطية امل�صبقة.

 ل ميكن للم�صاهمني وال�صركات ال�صقيقة اأن تطالب البنك بت�صديد قرو�ض متوجبة لهم/ لها اإذا كان ذلك  �
�صيوؤدي اإلى تخلف م�صك الأردن عن الوفاء بالتزاماتها لكابيتال بنك مبوجب اتفاقية الت�صهيالت. 

 لن تخالف م�صك الأردن ولن تتخلف عن الوفاء باأي من التزاماتها املتاأتية من عقد كانت طرفا فيه ولي�ض  �
هناك اأي دعوى مقامة �صدها والتي من �صاأنها اأن توؤثر �صلبا على اأعمالها اأو موجوداتها

 مل ترتبط ولن ترتبط م�صك الأردن باأي التزامات قد توؤثر على التزاماتها املتعلقة باتفاقية الت�صهيالت مع  �
كابيتال بنك اأو قد ت�صعف قدرتها على الوفاء بالتزاماتها مبوجب التفاقية املذكورة.

يحتفظ كابيتال بنك بحقه يف اأي وقت مبطالبة م�صك الأردن باملزيد من ال�صمانات والكفالت ال�صخ�صية.ال�صمانات

تخ�صع التفاقية للقوانني الأردنية و�صيتم اإحالة النزاعات اأمام حماكم عمان/ق�صر العدل. ويحتفظ كابيتال بنك بحقه القانون الواجب التطبيق والق�صاء املخت�ض
احل�صري يف بدء الإجراءات القانونية يف اأي حمكمة اأخرى واأمام اأي ق�صاء اآخر.

مت تقدمي خطاب من �ل�سركة �إلى كابيتال بنك يف تاريخ 2011/5/15م، مبوجب �لإتفاقية �ملذكورة �أعلة، ين�ش على �إقر�ر �ل�سركة مبا يلي:

 الإبقاء على م�صاهمة ال�صركة يف راأ�ض مال م�صك الأردن بن�صبة )52%( كحد اأدنى. �

ال�صناعي  � ون�صاطها  لها  القانوين  الو�صع  على  واملحافظة  الإدارة  خالل  من  الأردن  م�صك  �صركة  موقف  دعم  يف  ال�صعودية  م�صك  �صركة   اإ�صتمرار 
والتجاري امل�صرح به علمًا باأن �صركة �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – ال�صعودية تقدم يد العون وامل�صاعدة يف ت�صويق منتجات �صرك 

م�صك الأردن داخل اأرا�صي ال�صعودية.

 عدم تقدمي اأي �صمانات من موجودات ال�صركة مقابل اإلتزامات ال�صركة القائمة و/اأو التي قد تن�صاأ يف امل�صتقبل لأي طرف ثالث. �

 التاأكيد على اإ�صتمرار ال�صركة يف دعم مو�صوع اإ�صتكمال اإ�صتحواذ �صركة م�صك الأردن على �صركة م�صك فوجيكورا كيبل/الأردن والتي هي حاليا حتت  �
اإ�صم �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل - بالردن )�صركة م�صاهمة خا�صة(.

اإل بعد  � اإلتزامها جتاه البنك، فاإنها لن تقوم بذلك  اأي من البنود ال�صابقة قبل قيام ال�صركة بت�صديد  اأي تعديل على   يف حال رغبة ال�صركة باإجراء 
احل�صول على املوافقة اخلطية امل�صبقة من البنك )ول يجوز حجب تلك املوافقة اأو تاأخريها على نحو غري مقبول( و يف حال حدوث اأي م�صاكل مالية 

متعلقة باإلتزامات ال�صركة اأمام البنك، فاإن ال�صركة توؤكد اإ�صتعدادها التام لتقدمي يد العون وامل�صاعدة يف ترتيب ت�صديد هذه الإلتزامات.

�جلدول  12-16 خطاب �لت�سهيلت �لإئتمانية مع بنك �لإ�سكان للتجارة و�لتمويل

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

بنك الإ�صكان للتجارة والتمويل وم�صك الأردن.الأطراف

�صيتم النظر يف متديد القر�ض يف 1 �صبتمرب من كل عام، مع �صداد الدفعة النهائية امل�صتحقة يف 2013/10/1ماملدة

دمج قر�صني م�صبقني بقيمة 15.000.000 دولر اأمريكي )مبا يعادل 56.254.499 ريال �صعودي( و5.000.000 نوع الت�صهيالت
دولر اأمريكي )مبا يعادل 18.751.499 ريال �صعودي( يف قر�ض واحد.

تتنازل م�صك الأردن عن م�صتحقات عقود البيع واأوامر ال�صراء  مع اإقرار من الأطراف املقابلة لهذة العقود واأوامر ال�صمانات
ال�صراء بالتنازل ونقل امل�صتحقات من تلك العقود اإلى البنك.

يحال اأي نزاع يتعلق بهذة الإتفاقية اإلى حماكم مدينة عمان.القانون الواجب التطبيق والق�صاء املخت�ض
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�جلدول  12-17: �إتفاقية �إعادة هيكلة قر�ش

2012/10/18م�لتاريخ

البنك الأردين الكويتي وال�صركةالأطراف

5 �صنواتاملدة

اإعادة دفع 12.731.668 دولر اأمريكي )مبا يعادل 47.747.574 ريال �صعودي(  متبقي من قر�ض بقيمة نوع الت�صهيالت
30.632.000 دولر اأمريكي )مبا يعادل 114.879.188 ريال �صعودي(  مت تنفيذه يف 27 اأبريل 2009م. تقوم ال�صركة 

بدفع ن�صبة 0،5% من القيمة الغري مدفوعة اإلى البنك عند تنفيذ اإعادة الهيكلة.

تتنازل ال�صركة اإلى البنك عن م�صتحقات عقود البيع املمولة من البنك. تقوم ال�صركة بت�صفية 100.000 من اأ�صهمها ال�صمانات
اململوكة يف �صركة جوبا لالإ�صتثمار والتطوير التي ت�صكل 1.000 مرت مربع من عمارة جوبا القائمة يف مقاطعة العبديل 

مع التعهد بنقل امل�صتحقات الناجتة عن الإيجار اأو البيع يف حال اإذا مت الإيجار اإلى البنك، العمل على ت�صييل الأ�صهم 
اململوكة من ال�صركة والبالغة عددها 542.595 �صهم )اأ�صهم بنك املال الردين(.

فيما يتعلق بق�صايا ال�صركة، يحال اأي نزاع اإلى ق�صر العدل يف عمان - العبديل، وتقوم حمكمة عمان - ق�صر العدل القانون الواجب التطبيق والق�صاء املخت�ض
بالإخت�صا�ض باأي نزاع يتعلق بالإتفاقية وتنفيذها.

مت تقدمي خطاب من ال�صركة اإلى البنك الأردين الكويتي يف تاريخ 2011/10/25م، مبوجب الإتفاقية املذكورة اأعالة، ين�ض على اإقرار ال�صركة مبا يلي:

ال�صناعي  � ون�صاطها  لها  القانوين  الو�صع  على  واملحافظة  الإدارة  خالل  من  الأردن  م�صك  �صركة  موقف  دعم  يف  ال�صعودية  م�صك  �صركة   اإ�صتمرار 
والتجاري امل�صرح به علمًا باأن �صركة �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – ال�صعودية تقدم يد العون وامل�صاعدة يف ت�صويق منتجات �صرك 

م�صك الأردن داخل اأرا�صي ال�صعودية.

 عدم تقدمي اأي �صمانات من موجودات ال�صركة مقابل اإلتزامات ال�صركة القائمة و/اأو التي قد تن�صاأ يف امل�صتقبل لأي طرف ثالث. �

 التاأكيد على اإ�صتمرار ال�صركة يف دعم مو�صوع اإ�صتكمال اإ�صتحواذ �صركة م�صك الأردن على �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل - بالردن  �
اأو اأي م�صمى اآخر لهذا الإ�صتحواذ بعد احل�صول على موافقة كافة الأطراف واجلهات ذات العالقة ومبا ل يتعار�ض مع م�صلحة اأي �صريك اإ�صرتاتيجي 

يرغب بالدخول يف ال�صركة.

 الإبقاء على م�صاهمة ال�صركة يف راأ�ض املال كاأكرب ن�صبة بني امل�صاهمني.  �

اإل بعد  � اإلتزامها جتاه البنك، فاإنها لن تقوم بذلك  اأي من البنود ال�صابقة قبل قيام ال�صركة بت�صديد  اأي تعديل على   يف حال رغبة ال�صركة باإجراء 
احل�صول على املوافقة اخلطية امل�صبقة من البنك )ول يجوز حجب تلك املوافقة اأو تاأخريها على نحو غري مقبول(.

�جلدول  12-18: خطابات ت�سهيلت

2 مايو 2012م، كما هو جمدد من عقد �لقر�ش يف تاريخ 31 مايو 2010م�لتاريخ

البنك الأردين التجاري وم�صك الأردن.الأطراف

يتم جتديد الت�صهيالت الدائرة اإلى 2013/3/1م وتوؤكد ال�صركة اأنه مت التجديد تلقائيًا يف الوقت احلايل.املدة

ريال  �نوع الت�صهيالت  11.250.899 يعادل  )مبا  اأمريكي  دولر   3.000.000 بقيمة  الدوار  القر�ض  ت�صهيل  حد   اإنقا�ض 
�صعودي(  بحيث ي�صبح احلد بقيمة 7.000.000 دولر اأمريكي )مبا يعادل 26.252.099 ريال �صعودي(  

يتم اإ�صتخدام القر�ض املتجدد لتمويل فواتري البيع الأجنبية واملحلية.
 5.000.000 دولر اأمريكي، يتم اإ�صتخدام هذه  الت�صهيالت لتمويل اأوامر ال�صراء وامل�صتحقات. �
الت�صهيالت  � هذه   اإ�صتخدام  يتم  �صعودي(،   ريال   7.500.696 يعادل  )مبا  اأمريكي  دولر   2.000.000 

لتمويل اأوامر ال�صراء وامل�صتحقات.
 اإعادة هيكلة اإعادة دفع 3.000.000 دولر اأمريكي )مبا يعادل 11.251.049 ريال �صعودي( حت�صم من  �

ت�صهيل القر�ض املتجدد بحيث يتم اإعادة دفعها يف 48 دفعة �صهرية اإبتداء من 2012/11/30م.
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�صعودي(،  �ال�صمانات ريال   18.751.749 يعادل  )مبا  اأمريكي   دولر   5.000.000 بقيمة  بالت�صهيالت  يتعلق   فيما 
تنازل عن امل�صتحقات الناجتة عن بيع املنتجات املمولة من الت�صهيالت واإيداع م�صتحقات البيع يف ح�صاب 

مع البنك..
 فيما يتعلق بالت�صهيالت بقيمة 2.000.000 دولر اأمريكي )مبا يعادل 7.500.579،91 ريال �صعودي(،  �

تنازل عن امل�صتحقات الناجتة عن بيع املنتجات املمولة من الت�صهيالت واإيداع م�صتحقات البيع يف ح�صاب 
مع البنك .

 ملخص العقود الرئيسية 2   2   22

اأبرمت ال�صركة عددا من العقود الأ�صا�صية خالل مزاولتها العادية لأعمالها. وجراء تنوع اأعمالها، وقعت عدة عقود مع عمالء تتعلق مبنتجاتها. تتعاقد ال�صركة 
مع هيئات حكومية و/اأو �صركات و/اأو اأطراف ثالثة لتحقيق اأهدافها وغاياتها اأو للح�صول من اأي من تلك الكيانات على اأي عقود و/اأو حقوق و/اأو منافع تتيح لها 
بلوغ اأهدافها ولكي تتمكن من ا�صتخدام وتنفيذ العقود و/اأو احلقوق و/اأو الوجهات املذكورة. وتوؤكد ال�صركة اأن الإتفاقيات امللخ�صة اأدناه هي الإتفاقيات الرئي�صية 

لدى ال�صركة فقط ولي�صت جميع الإتفاقيات املربمة.

 اتفاقية خدمات عاملية  5   5   5   55

مت اإبرام اتفاقية يف 23  اأغ�صط�ض 2012م بني اأندرايرتز لبوراتوريز و�صركة م�صك الأردن )العميل(.

.)Gatekeeper( حوا�صيب اأندرايرتز لبوراتوريز بتعيني حار�ض )servers( خلدمات: م�صتندات بالغة احل�صا�صية حمفوظة يف خوادم�

مدة �لتفاقية: تظل التفاقية �صارية املفعول ما مل يتم اإنهاوؤها من قبل اأي من الطرفني، ب�صبب اأو بدون �صبب، مبوجب اإ�صعار خطي م�صبق ير�صل اإلى الطرف 
الآخر قبل ثالثني )30( يوما وتوؤكد ال�صركة اأنها يف مرحلة التفاو�ض والتجديد قبل اأن يتم التوقيع من قبل الطرفني.

�لدفع: 

 قبل البدء يف اأي خدمات، قد تتطلب اأندرايرتز لبوراتوريز من ال�صركة عميل لتقدمي وديعة )لتقيد �صد جميع املتطلبات(. �

 �صتقوم ال�صركة بدفع ر�صوم ونفقات اأندرايرتز لبوراتوريز ذات ال�صلة فورا عند ا�صتالم فاتورة. �

 �صتكون ال�صركة م�صوؤولة عن جميع الر�صوم وال�صرائب التي قد تفر�ض من قبل هيئة حكومية اأخرى عدد من ال�صرائب التي تقا�ض بناًء على دخل �صركة  �
اأندرايرتز لبوراتوريز ال�صايف املتعلق باأي اتفاق خدمة.

 قد ت�صيف �صركة اأندرايرتز لبوراتوريز هذه ال�صرائب على الفواتري وتقوم بتح�صيلها من ال�صركة. �

 ال�صركة لن تخ�صم اأي اأ�صالك اأو ر�صوم نقل اأو تعوي�صات اأخرى. �

الأر�صدة غري  � اأقل، على جميع  اأيهما   ، الأق�صى  القانوين  اأو معدل احلد  �صنويا(،  �صهريا )%12  بن�صبة %1  فائدة  اأندرايرتز لبوراتوريز  تطلب   قد 
امل�صددة، من تاريخ ال�صتحقاق حتى يتم دفعها بالكامل.

 وتوافق ال�صركة العميل على دفع تكاليف جمع معقولة، مبا يف ذلك اأتعاب املحاماة، اإذا لزم الأمر، يف حال الدفع يف غري الوقت املحدد اأو عدم ال�صداد. �

 اإذا مل يتم دفع الر�صوم، قد تقوم اأندرايرتز لبوراتوريز ب�صحب اأي خدمات لل�صركة. �

ف�سخ �لتفاقية: ميكن لأي من الطرفني اإنهاء التفاقية ب�صبب اأو من دون �صبب مبوجب تبليغ خطي م�صبق قبل ثالثني )30( يوما )تبليغ بالف�صخ(. يف حال حدوث 
اأن هذه التفاقية تت�صمن  اأي�صا على  اإنهاء التفاقية لدى ا�صتالم الطرف الآخر تبليغ الف�صخ. ويوافق العميل  اأي خمالفة، ميكن لأي من الطرفني ب�صكل فوري 

�شراحة وباالإحالة اليها اأي اأحكام اإ�شافية متعلقة بحقوق الف�شخ املذكورة يف اأي اأحكام و�شروط اأو عرو�س خدمة �شارية املفعول.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: قوانني ولية اإيلينوي، الوليات املتحدة الأمريكية.

55   5   5   5 S 52111 52 521 اتفاقية �شراء النحا�ص – العقد رقم 

يف 5 يناير 2010م  مت اإبرام اتفاقية �صراء نحا�ض مع �صركة غلينكور انرتنا�صيونال اأي جي )البائع( و�صركة م�صك الأردن )امل�صرتي(. 

.98/49 ASTM B خلدمات: اأ�صالك نحا�صية ب�صكل وردة، قطر 8 ملم، )+/- 0،38 ملم(، ح�صب موا�صفات�

�ملدة: تبداأ يف مار�ض 2010م. وتوؤكد ال�صركة اأنه مت نفاذ هذا العقد.

�لدفع: تتم كل الدفعات بالدولر الأمريكي. يدفع كامل قيمة الفاتورة املوؤقتة مبوجب اأموال متاحة فورا، وذلك بوا�صطة حوالة تلغرافية اإلى احل�صاب امل�صريف 
الذي يحدده البائع، يف غ�صون خم�صة )5( اأيام عمل بنكية بعد اأن يقدم البائع ن�صخ م�صتندات ال�صحن. �صيتم ت�صليم امل�صتندات الأ�صلية اإلى امل�صرتي عندما ي�صتلم 
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البائع املبلغ املوؤقت الكامل. يف حال وجود اأي ر�صيد نهائي، يتم دفعه من قبل الطرف املدين بحوالة تلغرافية خالل ثالثة )3( اأيام عمل بعد مدة تقدمي الأ�صعار 
وبعد معرفة كافة التفا�صيل.

�ل�سعر: �صيتم احت�صاب ال�صعر على اأ�صا�ض الطن املرتي لق�صبان الأ�صالك النحا�صية وفقا لأ�صعار �صوق لندن للمعادن مبوجب ن�صرة لندن للمعادن خالل مدة تقدمي 
الأ�صعار اأو باملعدل املحت�صب على كامل مدة تقدمي الأ�صعار بالإ�صافة اإلى عالوة ت�صاوي 179 دولرا اأمريكيا )مبا يعادل 671 ريال �صعودي(  للكمية املوؤكدة �صهريًا 

و189 دولرا اأمريكيا )مبا يعادل 708 ريال �صعودي( للكمية الختيارية.

.)CIGS( لقانون �لو�جب �لتطبيق: �صتطّبق القوانني ال�صوي�صرية با�صتثناء اتفاقية الأمم املتحدة ب�صاأن عقود البيع الدويل للب�صائع بتاريخ 11 اأبريل 1980م�

مت تعديل العقد مرتني بالن�شبة لنوعية وكمية ق�شبان االأ�شالك النحا�شية الواجب ت�شليمها، واأي�شا بالن�شبة ل�شروط ال�شحن. جرى التعديل االأول يف 2010/4/6م 
والثاين يف 2010/5/12م.

55   5   5   5 JUMP اتفاقية خدمات بني �شركة م�شك االأردن وبرنامج حتديث وتطوير امل�شاريع االقت�شادية 

يف 7 فرباير 2006م مت توقيع اتفاقية خدمات بني برنامج حتديث وتطوير امل�صاريع القت�صادية JUMP كطرف اأول و�صركة الكابالت الأردنية احلديثة )اأي �صركة 
م�صك الأردن حاليا( كطرف ثان.

�خلدمات: وافق الطرف الأول على تقدمي م�صاعدة مالية للطرف الثاين بالن�صبة لبع�ض املوجودات مبوجب خطة تنمية مت التفاق عليها. ويحظر على الطرف 
الثاين خالل ثالث )3( �صنوات الت�صرف يف املوجودات املمولة مبوجب الربنامج اأو حتميلها اأي عبء مايل.

�لتمويل: اأرفقت التفاقية بجدول يبني املوجودات مو�صوع التمويل ومبلغ التمويل.

ف�سخ �لتفاقية: ميكن للطرف الأول ف�صخ التفاقية يف حال �صدرت اأي خمالفة من قبل الطرف الثاين. وتوؤكد ال�صركة اأنه مت نفاذ هذا العقد.

  اتفاقية �شراء النحا�ص  1   5   5   55

مت توقيع اتفاقية ل�صراء نحا�ض يف 24 فرباير 2010م  بني �صركة دبي للكابالت املحدودة )دوكاب( ب�صفتها البائع و�صركة الكابالت الأردنية احلديثة )م�صك 
الأردن( ب�صفتها امل�صرتي.

�ملنتج: ق�صبان نحا�صية ذات ال�صب امل�صتمر، قطر 8 ملم، ح�صب موا�صفات ASTM B 98/49 وامل�صنع هو �صركة دوكاب التي تقوم بالت�صنيع يف الإمارات العربية 
املتحدة.

�لتاأمني: �صيعقد البائع بولي�صة تاأمني ويدفعها بن�صبة ل تقل عن 110% من املبلغ املوؤقت املت�صمن ال�صعر وتكلفة التاأمني وال�صحن تغطي املخاطر مبوجب اأحكام 
و�شروط غرفة التجارة الدولية )اأ(، مبا فيها خماطر احلروب واال�شرابات واأعمال ال�شغب واال�شطرابات املدنية وفقا للبند عن اال�شرابات واحلروب واأعمال 

ال�صغب وال�صطرابات املدنية.

�لدفع: 

 �صيجري الدفع بالدولر الأمريكي فقط. يدفع كامل قيمة الفاتورة املوؤقتة مبوجب اأموال متاحة على الفور، وذلك مبوجب حوالة تلغرافية اإلى احل�صاب  �
امل�صريف الذي يحدده البائع، يف غ�صون )3-5( اأيام عمل اأمريكية بعد اأن يقدم البائع ن�صخ م�صتندات ال�صحن.

 100% نقدا مقابل ن�صخ امل�صتندات خالل ثالثة )3( اإلى خم�صة )5( اأيام عمل م�صريف. �

�لقوة �لقاهرة/�لف�سخ: عند وقوع حدث خارج ال�صيطرة املعقولة لأحد الطرفني والذي ي�صبب تاأخريا يف اإجناز التفاقية اأو تنفيذ جزء منها، فاإنه يتم متديد الفرتة 
الزمنية املطلوبة لإجناز اأو اأداء هذا اجلزء، ح�صب احلالة، بفرتة م�صاوية لهذا التاأخري، �صريطة اأنه يف حالة ا�صتمرار التاأخري ملدة تزيد عن 120 يوما، يحق لأي 

من الطرفني اأن ينهي التفاقية.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: اإن اأي نزاع اأو مطالبة قد تن�صاأ عن هذا العقد اأو تتعلق به اأو اأي خالف مزعوم يتم ت�صويته بالتحكيم وفقا لأنظمة وقوانني �صوق لندن 
للمعادن. و�صتنطبق القوانني الجنليزية.

�لو�سع �حلايل:  توؤكد ال�صركة اأنه مت نفاذ هذا العقد.

اإتفاقية �شراء نحا�ص   عقد طويل االأمد رقم 5221/255 5   5   5   55

مت توقيع اإتفاقية يف 8 يوليو 2009م بني معادن الطاقة ب�صفتها كالبائع وم�صك الأردن ب�صفتها كامل�صرتي.

مو�سوع �لعقد: بيع وتوريد ق�صبان النحا�ض.

بدء �لعقد: 1 اأغ�صط�ض 2009م. وتوؤكد ال�صركة اأنه مت نفاذ هذا العقد.
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�لدفع:

�  SBLC  من الق�صبان النحا�صية. وتكون قيمة  MT200 يقوم امل�صرتي باإن�صاء خطابات اإعتماد �صامنة قابلة للتفاو�ض مقابل ن�صخة من قيمة التغطية 
1.000.000  دولر اأمريكي )مبا يعادل 3.750.235 ريال �صعودي(.

 دفع بقيمة 100% من الفاتورة ب�صكل كامل، يتم �صداده بعد خم�ض اأيام عمل م�صرفية من تاريخ اإ�صتالم ن�صخ الوثائق )الفاتورة، قائمة التعبئة و�صهادة  �
الإختبار(. �صيتم اإر�صال الوثائق الأ�صلية مبا�صرة اإلى مكتب م�صك الأردن عن طريق DHL بعد احل�صول على ن�صخة عن طريق الربيد الإلكرتوين اأو 

الفاك�ض.

 فرق ال�صعر، اإن وجد، ل بد من ت�صويتة من قبل البائع/امل�صرتي يف غ�صون خم�صة اأيام عمل م�صرفية من خالل مذكرة اخل�صم/الإئتمان منف�صلة  �
و�صادرة من امل�صرتي.

  اتفاقيات مع العمالء وعقود بيع  5   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 10 اأغ�صط�ض 2011م اتفاقية لتوريد ال�صلع عند الطلب حيث كانت �صركة التوزيع اللكرتونية الطرف امل�صرتي وكانت �صركة م�صك الأردن الطرف 
البائع.

مو�سوع �لتفاقية: متوين امل�صرتي بكابالت اأملنيوم م�صغوطة ب�صكل و�صطي عند الطلب ملدة �صنتني )2( قابلتني للتجديد ل�صنة ميالدية ثالثة. 

�ملدة: تبداأ من 10 اأغ�صط�ض 2011م ملدة �صنتني قابلة للتجديد ل�صنة ميالدية ثالثة.

�لدفع: ي�صاوي ال�صعر الو�صطي لطن الأملنيوم 2.500 دولر اأمريكي )مبا يعادل 9.375 ريال �صعودي(  لكنه يتغري وفقا ل�صعر الأملنيوم يف بور�صة لندن للمعادن. 
على البائع اأن يقدم كفالة دفع بقيمة 30.000 دينار اأردين )مبا يعادل 158.840 ريال �صعودي(.

�لف�سخ: يتم اإنهاء التفاقية بالتفاق بني الطرفني. ميكن لل�صاري ف�صخ التفاقية اإذا مل ير�صل البائع ال�صلع طبقا لأحكام التفاقية، وميكن للبائع ف�صخها اإذا مل 
يف امل�صرتي بالتزاماته جتاه البائع.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: القوانني الأردنية.

  اتفاقيات مع العمالء وعقود بيع  1   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 10 اأغ�صط�ض 2011م اتفاقية لتوريد ال�صلع عند الطلب حيث كانت �صركة التوزيع الكهرباء الأردنية امل�صرتي وكانت �صركة م�صك الأردن الطرف 
البائع.

مو�سوع �لتفاقية: متوين امل�صرتي بكابالت منخف�صة اجلهد عند الطلب ملدة �صنتني )2( قابلتني للتجديد ل�صنة ميالدية ثالثة. 

�ملدة: تبداأ من 10 اأغ�صط�ض 2011م ملدة �صنتني قابلة للتجديد ل�صنة ميالدية ثالثة.

يعادل  )مبا  اأمريكي  دولر   2.500 الأملنيوم  وطن  �صعودي(   ريال   31.876 يعادل  )مبا  اأمريكي  دولر   8.500 النحا�ض  لطن  الو�صطي  ال�صعر  ي�صاوي  �لدفع: 
9.375 ريال �صعودي(  لكنه يتغري وفقا ل�صعر النحا�ض والأملنيوم يف بور�صة لندن للمعادن. على البائع اأن يقدم كفالة دفع بقيمة 20.000 دينار اأردين)مبا يعادل 

105.893 ريال �صعودي(.

�لف�سخ: يتم اإنهاء التفاقية بالتفاق بني الطرفني. ميكن للم�صرتي ف�صخ التفاقية اإذا مل ير�صل البائع ال�صلع طبقا لأحكام التفاقية، وميكن للبائع ف�صخها اإذا مل 
يف امل�صرتي بالتزاماته جتاه البائع.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: القوانني الأردنية.

 اتفاقيات مع العمالء وعقود بيع  1   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 28 يوليو 2011م اتفاقية لتوريد ال�صلع عند الطلب حيث كانت �صركة التوزيع الكهرباء الأردنية امل�صرتي وكانت �صركة م�صك الأردن الطرف البائع.

مو�سوع �لتفاقية: تزويد امل�صرتي عند الطلب مبا ي�صاوي 1.000 كيلومرت من اأ�صالك الأملنيوم املجّدلة ملدة �صنتني قابلتني للتجديد ل�صنة ميالدية ثالثة و/اأو حني 
ت�صليم ال�صلع وتقدمي م�صتند املناق�صة، اأيهما الأقرب.

�ملدة: تبداأ من 10 اأغ�صط�ض 2011م ملدة �صنتني قابلتني للتجديد ل�صنة ميالدية ثالثة و/اأو حني ت�صليم ال�صلع وتقدمي م�صتند املناق�صة، اأيهما الأقرب.

�لدفع: �صيكون ال�صعر م�صاويا ل�صعر الوحدة املحدد يف عر�ض الأ�صعار )416 دولر اأمريكيا للكيلومرت الواحد( )مبا يعادل 1.560 ريال �صعودي( زائد م�صاعف 
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عامل التغيري البالغ 0.087 والفارق بني ال�صعر املتداول يف �صوق لندن للمعادن و�صعر الألومينيوم املذكور يف العر�ض )2.200 دولر اأمريكي( )مبا يعادل 8.250 
ريال �صعودي(. يجب تقدمي كفالة دفع ت�صاوي قيمتها 10 % من املبلغ املطلوب يف املناق�صة.

�لف�سخ: يتم اإنهاء االتفاقية باالتفاق بني الطرفني. ميكن للم�شرتي ف�شخ االتفاقية اإذا مل ير�شل البائع ال�شلع طبقا الأحكام االتفاقية اأو ال�شروط العامة اأو ال�شروط 
التقنية مل�صتند املناق�صة رقم 2011/33. 

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: املحاكم الأردنية يف حمافظة اإربد.

 اتفاقيات مع العمالء وعقود بيع 1   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 21 �صبتمرب 2011م اتفاقية لتوريد ال�صلع عند الطلب حيث كانت �صركة كهرباء حمافظة اإربد امل�صرتي وكانت �صركة م�صك الأردن الطرف البائع.

مو�سوع �لتفاقية: تزويد امل�صرتي عند الطلب مبا ي�صاوي 175 كيلومرتا من اأ�صالك الأملنيوم املجّدلة ملدة �صنتني قابلتني للتجديد ل�صنة ميالدية ثالثة و/اأو حني 
ت�صليم 50% من ال�صلع وفقا مل�صتند املناق�صة، اأيهما الأقرب.

�ملدة: تبداأ من 21 �صبتمرب 2011م ملدة �صنتني قابلتني للتجديد ل�صنة ميالدية ثالثة و/اأو حني ت�صليم 50% من ال�صلع وفقا مل�صتند املناق�صة، اأيهما الأقرب.

زائد  �صعودي(  ريال  يعادل 18.601  الواحد( )مبا  للكيلومرت  اأمريكيا  الأ�صعار )4.960 دولرا  املحدد يف عر�ض  الوحدة  ل�صعر  ال�صعر م�صاويا  �صيكون  �لدفع: 
م�صاعف عامل التغيري البالغ 1،25 والفارق بني ال�صعر املتداول يف �صوق لندن للمعادن و�صعر الألومينيوم املذكور يف العر�ض )2.200 دولر اأمريكي( )مبا يعادل 

8.250 ريال �صعودي(. يجب تقدمي كفالة دفع تبلغ قيمتها 10 % من املبلغ املطلوب يف املناق�صة.

�لف�سخ: يتم اإنهاء االتفاقية باالتفاق بني الطرفني. ميكن للم�شرتي ف�شخ االتفاقية اإذا مل ير�شل البائع ال�شلع طبقا الأحكام االتفاقية اأو ال�شروط العامة اأو التقنية 
مل�صتند املناق�صة رقم 2011/40.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: املحاكم الأردنية يف حمافظة اربد.

 اتفاقية التعهد بال�شراء  52   5   5   55

وقعت ال�صركة يف 14 اأغ�صط�ض 2011م اتفاقية لتوريد ال�صلع عند الطلب حيث كانت ال�صركة ال�صعودية للكهرباء امل�صرتي وكانت �صركة م�صك الأردن الطرف البائع.

بتاريخ  البائع  وعر�ض  2011/2/7م  بتاريخ  املناق�صة  م�صتند  مبوجب  امل�صرتي  اإلى  عليها(  املتفق  الكمية  من   +-  %20( كابالت  ت�صدير  �لتفاقية:  مو�سوع 
2011/2/26م. 

�ملدة: مدة التفاقية �صنتان )2( ح�صب التقومي امليالدي ابتداء من 2011/5/28م قابلتني للتجديد مبوافقة الطرفني اخلطية. 

�لدفع: يتم احت�صاب الأ�صعار.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: قوانني اململكة العربية ال�صعودية.

 اأمر �سراء و�سروط واأحكام ال�سراء مع برتول �ستيل كومباين 55   5   5   55

مت توقيع اأمر �صراء بني كل من: �صركة برتول �صتيل كومباين )ب�صفة "امل�صرتي"( وم�صك الأردن )ب�صفة "البائع"(.

 IFC REV 05 ،SA-JER-TFAAAA-594757-RELC :ملو�سوع: ت�صليم وتوريد الكابالت الكهربائية ذات اجلهد املنخف�ض للم�صرتي بناء على اأمر ال�صراء رقم�
وتاريخ: 14 دي�صمرب 2010م.

مو�عيد �لت�سليم: 2011/06/20م  و2011/05/15م.

�ل�سعر:  11.314.011،74 دولر اأمريكي)مبا يعادل 42.430.091 ريال �صعودي(

 �شروط الدفع: �صتون )60( يوما بعد ت�صلم الب�صاعة.

 فرتة �ل�سمان: يتولى البائع على نفقته ولغاية 2013/12/31م اإجراء اأي اأعمال ت�صحيحية ليتوافق العمل مع الحتياجات الكاملة الواردة يف اأمر ال�صراء. وتنطبق 
فرتة �صمان مماثلة على اأي ا�صتبدال اأو اإ�صالح اأو غريها من التدابري الت�صحيحية.
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حق �مل�سرتي يف �لإنهاء: للم�شرتي اأن ينهي االتفاق بناء على اإ�شعار خطي يوجهه للبائع اإذا: )اأ( ارتكب البائع خرقا لالأحكام وال�شروط، )ب( ال ميكن البائع 
تقدمي ما يثبت قدرته على ت�صليم املواد خالل خم�صة )5( اأ�صابيع من تاريخ الت�صليم املقرر، و)ج( يف حالة �صهر اإفال�ض البائع، اأو اإجرائه ترتيبات اأو �صلحا مع 

دائنيه اأو �صدور اأمر بالت�صفية اأو قرار بالت�صفية الطوعية بحقه.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: قانون �صنغافورة. 

 خطاب وعقد التعميد امل�سروط 55   5   5   55

.)MID( يف 28 فرباير 2012م، وقعت ال�صركة خطاب وعقد تعميد م�صروطا مع �صركة الأو�صط للمقاولت 

الكربيتيـك  حـمـ�ض  م�صنع  م�صروع  بخ�صو�ض  للمقاولت  الأو�صط  ل�صركة  املنخف�ض  اجلهد  ذات  والألومنيوم(  )النحا�ض  كابالت  وت�صليم  توريد  �ملو�سوع: 
.)JIFCO( صــمـــدة� ردنيــة الهنــديــة لالأ والفو�صفوريك لل�صركة الأ

تاريخ �لبدء: ين�ض العقد على اأن ي�صري مفعول خطاب التعميد عند توقيعه من جانب م�صك الأردن )2010/02/29(. ويظل التفاق �صاري املفعول حتى نهاية 
مار�ض 2013م وهو قابل للتجديد بناء على اتفاق الطرفني. وتوؤكد ال�صركة اأنه مت نفاذ هذا العقد.

 مبلغ �لدفع: 1.746.019.072 دينار اأردين )مبا يعادل 9.245.283 ريال �صعودي(.

�لكفالة: تقدم كفالة من ال�صركة ملدة �صنتني �صد اأي خلل بال�صناعة دون اأي تكلفة اإ�صافية.

 عقد اإيجار مع االأردن دبي لالأمالك 55   5   5   55

اأنه يف 24 مايو 2012، مت اإبرام عقد اإيجار بني �صركة م�صك الأردن )امل�صتاأجر( و�صركة الأردن دبي لالأمالك )املوؤجر( بتاأجري مكتب رقم )2( مب�صاحة 155 مرت 
مربع يف الطابق 11 يف بناية عقاركو - العبديل. 

رقم �لعقد: 2012/1239

�ل�سعر: 10.043 دينار اأردين بالإ�صافة اإلى �صريبة بقيمة 201 دينار اأردين )مبا يعادل 6.584 ريال �صعودي(.

�ملدة: من 2012/7/1م اإلى 2013/6/30م

 عقد اإيجار مع االأردن دبي لالأمالك 51   5   5   55

اأنه يف 24 مايو 2012، مت اإبرام عقد اإيجار بني �صركة م�صك الأردن )امل�صتاأجر( و�صركة الأردن دبي لالأمالك )املوؤجر( بتاأجري مكتب رقم )3( مب�صاحة 373 مرت 
مربع يف الطابق 11 يف بناية عقاركو - العبديل. 

رقم �لعقد: 2012/1238

�ل�سعر: 24.167 دينار اأردين بالإ�صافة اإلى �صريبة بقيمة 483 دينار اأردين )مبا يعادل 130.476 ريال �صعودي(.

�ملدة: من 2012/7/1م اإلى 2013/6/30م

 عقد اإيجار مع االأردن دبي لالأمالك 55   5   5   55

اأنه يف 24 مايو 2012، مت اإبرام عقد اإيجار بني �صركة م�صك الأردن )امل�صتاأجر( و�صركة الأردن دبي لالأمالك )املوؤجر( بتاأجري مكتب رقم )4( مب�صاحة 57 مرت 
مربع يف الطابق 11 يف بناية عقاركو - العبديل. 

رقم �لعقد: 2012/1237

�ل�سعر: 3.693 دينار اأردين بالإ�صافة اإلى �صريبة بقيمة 74 دينار اأردين )مبا يعادل 19.939 ريال �صعودي(.

�ملدة: من 2012/7/1م اإلى 2013/6/30م
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 ملخص التراخيص الرئيسية 2   2   22

 ترخي�ص ال�شجل التجاري 5   5   5   55

�جلدول  12-19: �ل�سجل �لتجاري

رقم �لت�سجيلنوع �ل�سركة �لرقم �لوطني�سادر عن�ل�سركة

�صركة ال�صرق الو�صط 
للكابالت املتخ�ص�صة – 

م�صك الأردن

)215(عامة �صركة م�صاهمة 200021410مراقبة دائرة ال�صركات

 الرتاخي�ص االأخرى 5   5   5   55

تعتقد ال�صركة اأنها قد ح�صلت على جميع الرتاخي�ض الأخرى الالزمة لعملياتها. الرجاء مراجعة ملخ�ض هذه الرتاخي�ض يف اجلدول التايل:

�جلدول  12-19: �لرت�خي�ش �لأخرى

�لو�سف�لإ�سد�ر تاريخرقم �لرتخي�ش�ل�سركة�لرقم

�صركة ال�صرق الو�صط للكابالت 1
املتخ�ص�صة – م�صك الأردن

مهني ترخي�ض 2013/1/6م2617/9

 العالمة الفكرية 5   5   5   55

ل متلك ال�صركة اأي موجودات غري ملمو�صة اأخرى مثل براءات الخرتاع اأو حقوق املوؤلف اأو غريها من امللكيات الفكرية البالغة الأهمية بالن�صبة اإلى ال�صركة اأو 
اأعمالها اأو ربحيتها.

 العالمة التجارية 1   5   5   55

متلك ال�صركة عالمة جتارية  م�صجلة وحممية مبوجب الرتخي�ض رقم 49114 والتي تنتهي �صالحيتها يف 2016/3/25م ويجوز التجديد ملدد اأخرى وتكون مدة 
كل منها 10 �صنوات.

 التقاضي 2   2   22

ال�صركة و�صركاتها التابعة )�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة، �صركة ال�صرق الو�صط للكابالت 
املتخ�ص�صة - م�صك الردن - بالردن، �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل - بالردن( مرتبطة حاليًا يف عدد من الق�صايا املقامة منها اأو �صدها هو 

مذكور اأدناه. ولكن الإدارة العليا لل�صركة تعتقد اأنه ل ميكن اأن يكون لهذه الق�صايا تاأثري �صلبي جوهري على الو�صع املايل لل�صركة.

 القضايا المقامة من شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة   مسك االردن   2

 تقدمت ال�صركة برفع مطالبة مالية من �صركة املمتاز للمقاولت مببلغ 45. 27.172 دينار اأردين )مبا يعادل 143.927 ريال �صعودي(، والتي يتم  �
النظر فيها من قبل حمكمة عمان البتدائية.

 تقدمت ال�صركة برفع مطالبة مالية من �صركة كلداين للهند�صة واملقاولت مببلغ 13.200،35 دينار اأردين )مبا يعادل 69.889 ريال �صعودي(، والتي  �
يتم النظر فيها من قبل حمكمة عمان البتدائية.

 الق�صايا اجلزائية التحقيقية رقم 1815/2009 و 927/2011 و 758/2011 ومو�صوعها ال�صرقة و�صوف يتم تقدمي دعوى حقوقية بعد �صدور قرار  �
قطعي بالق�صية اجلزائية.

 القضايا المقامة من الغير ضد شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة   مسك االردن   2

املفرق قرارها  � اأ�صدرت حمكمة �صلح احلقوق  النا�صئ عن حادث �صري حيث  وال�صرر  العطل   الق�صية رقم 1577/2010 ومو�صوعها املطالبة ببدل 
باإلزام ال�صركة مع ال�صائق و�صركة التاأمني بدفع مبلغ 4.425 دينار اأردين )مبا يعادل 23.438 ريال �صعودي( ومت اإ�صتئانفها واإعادتها اإلى حمكمة 

ال�صلح حيث اأن الق�صية ل تزال منظورة.
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 الق�صية البدائية احلقوقية رقم 347/2008 ومو�صوعها املطالبة ببدل العطل وال�صرر املادي واملعنوي النا�صئ عن حادث �صري وقيمتها 16.950 دينار  �
اأردين )مبا يعادل 89.756 ريال �صعودي( وهي منظورة الآن لدى حمكمة اإ�صتئناف اأربد.

 الق�صية ال�صلحية احلقوقية رقم 1775/2008 ومو�صوعها املطالبة ببدل العطل وال�صرر املادي واملعنوي وبدل اأجور اإ�صالح ومقامة مببلغ 300 دينار  �
)مبا يعادل 1.589 ريال �صعودي( لغايات الر�صوم، وتندرج هذه املطالبة حتت التغطية التاأمينية لل�صركة، ولي�ض متوقع من ال�صركة دفع املبلغ املطالب 

به. 

 التأمين 2   2   22

وقعت ال�صركة عدة بوال�ض تاأمني مع  �صركة ال�صرق العربي للتاأمني و�صركة القد�ض للتاأمني لتغطية عدد من املخاطر التي تعتقد ال�صركة اأنها مالئمة وكافية لتغطية 
املخاطر الهامة املرتبطة باأعمالها. وبالتايل، فاإن ال�صركة لديها بوال�ض التاأمني التالية وفقا للمبالغ املذكورة اأدناه:

�جلدول  12-20: وثائق �لتاأمني

مدة �لتغطية�إجمايل �ملبلغ �ملوؤمن عليه�سركة �لتاأمني�لتاأمني

احلد الأق�صى للتغطية: 30.000.000 دينار �صركة ال�صرق العربي للتاأمنيال�صرقة واحلريق
اأردين )مبا يعادل 158.852.034 ريال �صعودي(

2013/1/1م اإلى 2013/12/31م

احلد الأق�صى للتغطية: 22.000 دينار اأردين �صركة ال�صرق العربي للتاأمنيالتاأمني �صد خيانة الأمانة
)مبا يعادل 116.490 ريال �صعودي(

2012/5/14م اإلى 2013/5/13م

259.902.320 دينار اأردين )مبا يعادل �صركة ال�صرق العربي للتاأمنيالتاأمني الطبي
1.376.045 ريال �صعودي(، ولكنه يجوز تعديل 

هذه القيمة لت�صمل ن�صبة 10% اأو اأكرث من عدد 
املوظفني امل�صتفيدين من التغطية

2012/7/7م اإلى 2013/7/6م

التاأمني �صد احلوادث العامة/ 
النقدية )الأموال املودعة يف 

اخلزنة واأثناء نقلها(

املجموع: 1.248.000 دينار اأردين )مبا يعادل �صركة ال�صرق العربي للتاأمني
6.607.504 ريال �صعودي(  لالأموال اأثناء نقلها 

مق�صما كالتايل:
 10.000 دينار )مبا يعادل 52.944 . 1

اإلى  الأموال  لنقل  �صعودي(    ريال 
البنوك، على اأ�صا�ض خم�ض مرات يف 

ال�صهر

 10.000 دينار )مبا يعادل 52.944 . 2
من  الأموال  لنقل  �صعودي(   ريال 
مرات  خم�ض  اأ�صا�ض  على  العمالء، 

يف ال�صهر

 2.000 دينار )مبا يعادل 10.588 . 3
من  الأموال  لنقل  �صعودي(   ريال 
اأ�صا�ض  البنوك، على  اإلى  فرع املفرق 

مرتني يف ال�صهر

2012/5/14م اإلى 2013/4/13م 
وتوؤكد ال�صركة اأنه �صيتم التجديد يف 

2013/5/13م

احلد الأق�صى هو 20.000 دينار اأردين )مبا �صركة القد�ض للتاأمنيالتاأمني على احلياة
يعادل 105.896 ريال �صعودي(، مع اإمكانية 

تعديل هذه القيمة لت�صمل ن�صبة 25% اأو اأكرث من 
املوظفني امل�صتفيدين من التغطية

2012/7/6م اإلى 2013/7/5م

املجموع: 50.000 دينار اأردين )مبا يعادل �صركة القد�ض للتاأمنيتاأمني امل�صوؤولية جتاه الغري
264.744 ريال �صعودي(  للمطالبات املتعلقة 

بالإ�صابات اجل�صدية وللمطالبات املتعلقة 
باخل�صارة املادية 

2012/7/3م اإلى 2013/7/3م
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 سندات الملكية 2   2   22

�جلدول  12-21: �سند�ت �مللكية

حامل �ل�سك�ملبلغ�ملوقع�مل�ساحةرقم �ل�سك�لرقم

225 فدان و 409.000 2011-م-ك-10955 1.
مرت مربع

اأر�ض رقم )142( 
 )106( )107( )108(
يف قطعة 145 يف اأرادي 

املفرق

254.628 دينار اأردين )مبا 
يعادل 1.348.231 ريال 

�صعودي(

م�صك الأردن

مكتب اجلنوب الغربي، 264.000 مرت مربع2011-اأ-اأ-232381. 
الطابق 4 يف قطعة 833 

يف عمان، الأردن

39600.000 دينار اأردين 
)مبا يعادل 209.677 ريال 

�صعودي(

م�صك الأردن

مكتب ال�صمال الغربي، 250.000 مرت مربع2011-اأ-اأ332830. 
الطابق 4 يف قطعة 833 

يف عمان، الأردن

 37500.00 دينار اأردين 
)مبا يعادل 198.561 ريال 

�صعودي(

م�صك الأردن

مكتب ال�صمال الأو�صط،  171.000 مرت مربع2011-اأ-اأ-432379. 
الطابق 4 يف قطعة 833 

يف عمان، الأردن

 25650.00 دينار اأردين 
)مبا يعادل 135.816 ريال 

�صعودي(

م�صك الأردن

مكتب ال�صمال الأو�صط،  171.000 مرت مربع2011-اأ-اأ-532382. 
الطابق 3 يف قطعة 833 

يف عمان، الأردن

 25650.00 دينار اأردين 
)مبا يعادل 135.816 ريال 

�صعودي(

م�صك الأردن

 شركة مسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي 2   12

تاأ�ص�صت �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل بالأردن ك�صركة م�صاهمة خا�صة مبوجب ال�صجل التجاري رقم 200029250 وتاريخ 1433/02/22هـ املوافق 
2012/01/17م يف الأردن. تتمثل الأغرا�ض الرئي�صية لل�صركة يف ت�صنيع وبيع الكابالت والأ�صالك الكهربائية وتوابعها.

اإن راأ�ض املال امل�صرح به ل�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل هو: 35.000.000 دينار اأردين )مبا يعادل 185.324.227 ريال �صعودي( مكون من 
35.000.000 �صهم عادي، بقيمة ا�صمية قدرها دينار اأردين )مبا يعادل 5 ريال �صعودي( لل�صهم الواحد. 

�جلدول  12-22: �مل�ساهمون يف �سركة م�سك لكابلت �جلهد �ملتو�سط و�لعايل

�لن�سبةعدد �لأ�سهم�مل�ساهمون 

�صركة ال�صرق الو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – م�صك )اململكة 1
العربية ال�صعودية(

20.125.000%57،5

18،75%6.562.500بي7 اإن�صف�صتمنت�ض ليميتد )جزر فرجينيا الربيطانية(2

23،75%8.312.500�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة - م�صك )الأردن(3

100%35.000.000املجموع
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 ملخص اتفاقيات التمويل 2   2   22

التمويل  اإتفاقيات  هي  اأدناه  امللخ�صة  الإتفاقيات  اأن  ال�صركة  وتوؤكد  التمويل  اتفاقيات  من  عدد  بالأردن  والعايل  املتو�صط  اجلهد  لكابالت  م�صك  �صركة  اأبرمت 
الرئي�صية لدى ال�صركة ولي�صت جميع اإتفاقيات التمويل املربمة.

�جلدول  12-23: �تفاقيات �لتمويل

�تفاقية �لت�سهيلت

14 فرباير 2009مالتاريخ

�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل وبنك الإ�صكان للتجارة والتمويلالأطراف

يقوم البنك بتحديد قرار على اأ�صا�ض �صنوي فيما يتعلق باإ�صتمرارية الإتفاقية وله احلق يف الإنهاء يف اأي وقت ولأي �صبب.املدة

م�صتحقات/ متويل جتاري غري ملتزم به.نوع الت�صهيالت

10.000.000  دولر اأمريكي )مبا يعادل 37.501.332 ريال �صعودي(حدود الت�صهيالت

متويل م�صتحقات �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل بن�صبة ت�صل اإلى 85% من مبلغ الفواتري وتوفري متويل غر�ض الت�صهيالت
جتاري لغاية مليوين دولر اأمريكي )مبا يعادل 7.500.400 ريال �صعودي(.

ل يتجاوز 300 يوما من تاريخ ال�صحب.ال�صداد

تخ�صع هذه التفاقية للقانون واملحاكم الأردنية.القانون الواجب التطبيق والق�صاء املخت�ض

�تفاقية �لت�سهيلت رقم 3/732/2012

2012/9/13مالتاريخ

�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل وبنك الإ�صكان للتجارة والتمويلالأطراف

من توقيع كل من الطرفني على الإتفاقية اإلى حدوث اأي حالة من حالت التق�صري اأو تاريخ اإ�صتخدام ال�صركة كامل املدة
الت�صهيالت، اأيهما اأبكر.

اأمريكي )مبا يعادل 37.501.332 ريال �صعودي(  لغر�ض ت�صديد املبالغ  �نوع وحدود الت�صهيالت  ت�صهيالت بقيمة 10 مليون دولر 
والبالغة   0017788130273 و  رقم0017788130272  رقم  الدائرة  بالت�صهيالت  يتعلق  فيما  امل�صتحقة 

9.016.656 دولر اأمريكي )مبا يعادل 33.813.601 ريال �صعودي(.

 املبلغ املتبقي من الت�صهيالت يتم ا�صتخدامه يف �صداد املبالغ امل�صتحقة من �صركة م�صك الأردن. �

الدولر الأمريكيالعملة

من توقيع كل من الطرفني على الإتفاقية اإلى حدوث اأي حالة من حالت التق�صري اأو تاريخ اإ�صتخدام ال�صركة كامل املدة املتاحة
الت�صهيالت، اأيهما اأبكر.

 يدفع القر�ض عن طريق ق�صط �صهري يف 48 �صهر، بحيث تبلغ قيمة كل ق�صط 208.400 دولر اأمريكي )مبا  �اإعادة الدفع
يعادل 781.541 ريال �صعودي(.

 تكون الدفعة الأولى يف 2014/1/1م وتتبعها الدفعات الأخرى ب�صكل �صهري. �

6 اأ�صهر LIBOR + 3% �صنويًا بحد اأدنى للفائدة بقيمة 4%الر�صوم/العمولة/هوام�ض الربح

يتعلق  �ال�صمان فيما  على  البنك  ل�صالح  العقاري  الرهن  اإن�صاء  والعايل  املتو�صط  اجلهد  لكابالت  م�صك  على   يجب 
باملنتجات التي �صدرت ب�صاأنها خطابات الئتمان.

 يتعني على م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل تعيني للبنك جميع امل�صتحقات النا�صئة من امل�صاريع املمولة  �
من قبل البنك.
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 يكون جلمعية الالإ�صكان والتنمية احلق يف رهن ال�صكن اأو الوحدات ال�صكنية التي تخ�ص�ض لل�صركة ل�صالح  �ال�شروط الهامة
البنك. 

 تتعهد م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل لت�صديد كامل املبلغ يف اأي جزء من الت�صهيل الذي يتم بيعه  �
والتي قد ل يكون من املمكن رهنه.

املقابلة  � الأطراف  من  امل�صتلمة  املبالغ  اأن  من  التاأكد  والعايل  املتو�صط  اجلهد  لكابالت  م�صك  على   يجب 
البنك  لدى  تودع  اأن  ذلك(  غري  اأو  ال�صركة  من  املمتلكات  بتاأجري  يتعلق  فيما  )�صواء  التعاقدية  بالتزاماتها 

لأغرا�ض �صداد  الت�صهيل.

 ل يجوز مل�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل بيع اأي من اأ�صولها. واإن مت بيع اأي من اأ�صول �صركة م�صك  �
لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل ، فيجب اأن ت�صتخدم العائدات من البيع لت�صديد املبالغ امل�صتحقة ل�صالح 

البنك.

 ل يجوز مل�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل رهن اأي من ممتلكاتها املنقولة اأو غري املنقولة اإلى اأي طرف  �
ثالث دون موافقة خطية م�صبقة من البنك. اإذا قدم البنك موافقته على هذا الرهن  فيجب اإن�صمام البنك 

لأي �صمان.

 يجب على م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأن ل تلتزم باأي من اللتزامات التي من �صاأنها اأن توؤثر  �حالت التق�صري
على قدرة �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل على الوفاء باللتزامات املن�صو�ض عليها مبوجب 

هذه الإتفاقية.

 يجب على م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأن ل ت�صمح بحدوث اأي تغيري يف ظروفها دون موافقة خطية  �
م�صبقة من البنك.

 ل يجوز م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل رهن اأي من اأ�صولها اأو احل�صول على قر�ض اآخر من دون   �
موافقة خطية م�صبقة من البنك.

 ل يجوز مل�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اندماج مع اأي �صركة اأخرى ول يجوز اأن تغري هيكلها القانوين  �
اأو يف نظامها الأ�صا�صي اأو للمفو�صني بالتوقيع اأو ال�صماح يحدوث اأي تغيري يف و�صعها القانوين من دون موافقة 

خطية م�صبقة من البنك.

تخت�ض حماكم عَمان بت�صوية اأي نزاع يتعلق بهذة الإتفاقية. لدى البنك احلق يف اإختيار املحكمة وتخ�صع الإتفاقية القانون الواجب التطبيق والق�صاء املخت�ض
لقوانني الأردن.

ملحق لتفاقية �لت�سهيلت رقم 2009/05/732 

2012/9/13مالتاريخ

�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل وبنك الإ�صكان للتجارة والتمويلالأطراف

يف  �نوع وحدود الت�صهيالت كما  اأمريكي  دولر   8.246.433(  72/02/778813/001 رقم  الإتفاقية  من  امل�صتحقة  املبالغ   جمع 
 73/02/778813/001 رقم  والإتفاقية  �صعودي(   ريال   30.925.154 يعادل  )مبا  2012/9/10م( 
)5.915.318 دولر اأمريكي كما يف 2012/9/10م( )مبا يعادل 22.183.181 ريال �صعودي(   حتي يكون 

املبلغ امل�صتحق بعد احلمع بقيمة 14.161.751 دولر اأمريكي )مبا يعادل 53.109.398 ريال �صعودي(.

املقدم  � القر�ض  يعادل 33.814.342 ريال �صعودي( من  اأمريكي )مبا  اإعادة دفع 9.016.569 دولر   يتم 
لل�صركة.

�  37.502.737 يعادل  )مبا  اأمريكي  دولر   10.000.000 قيمة  ذو   72/778813/001 رقم  القر�ض   اإلغاء 
ريال �صعودي(.

 متويل الطلبات املحلية واخلارجية. �الهدف

 اإ�صدار الدفع املوؤجل وخطابات الإعتماد. �

 حد الـ 700.000 دولر اأمريكي )مبا يعادل 2.625.191 ريال �صعودي(  ميكن اأن ي�صتخدم لتمويل �صراء  �
قطع غيار الأجهزة اململوكة من ال�صركة.

الدولر الأمريكيالعملة
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 ت�صدد املابلغ امل�صتحقة يف 12 ق�صط �صهري مت�صاوي على اأن تكون الدفعة الأولى يف 2012/11/1م. �املدة

 لدى البنك احلق يف مراجعة اإكمال الت�صهيالت يف اأول يوم من �صبتمرب يف كل �صنة، ولدى البنك اأحقية اإنهاء  �
الت�صهيالت.

6 اأ�صهر LIBOR + 3% �صنويًا بحد اأدنى للفائدة بقيمة 4%الر�صوم/العمولة/هوام�ض الربح

 اإحالة عائدات عقود البيع واأوامر ال�صراء اأو من امل�صتحقات املحلية اأو الأجنبية ل�صالح البنك. �ال�صمان

 تتعهد م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأن ل تقوم باإحالة م�صتحقات العقود املمولة من البنك اإلى اأي  �ال�شروط الهامة
بنك اآخر. 

 ل يجوز مل�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل بيع اأي من اأ�صولها. واإن مت بيع اأي من اأ�صول �صركة م�صك  �
لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل ، فيجب اأن ت�صتخدم العائدات من البيع لت�صديد املبالغ امل�صتحقة ل�صالح 

البنك.

 ل يجوز مل�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل رهن اأي من ممتلكاتها املنقولة اأو غري املنقولة اإلى اأي طرف  �
ثالث دون موافقة خطية م�صبقة من البنك. اإذا قدم البنك موافقته على هذا الرهن  فيجب اإن�صمام البنك 

لأي �صمان.

تخت�ض حماكم عمان بت�صوية اأي نزاع يتعلق بهذة الإتفاقية. لدى البنك احلق يف اإختيار املحكمة وتخ�صع الإتفاقية القانون الواجب التطبيق والق�صاء املخت�ض
لقوانني الأردن.

خطاب تعديل

2012/10/13مالتاريخ

�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل وبنك الإ�صكان للتجارة والتمويلالأطراف

فيم يتعلق بالإتفاقية رقم 3/732/2012التعديالت
اأ�صول م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل من دون موافقة خطية م�صبقة من البنك على  �  ال�صماح ببيع 

والعايل  املتو�شط  لكابالت اجلهد  امل�شتحقة من م�شك  املبالغ  دفع  اإعادة  البيع يف  مبالغ  ت�شتخدم  اأن  �شرط 
لدى البنك.

�صركة  � اأو  والعايل  املتو�صط  اجلهد  لكابالت  م�صك  �صركة  ل�صالح  ت�صدر  اإعتماد  خطابات  باإ�صدار   ال�صماح 
م�صك الأردن.

 اإلغاء ر�صوم اإعادة الدفع. �

   ملخص العقود الرئيسية 2   2   22

اأبرمت �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اتفاقيات خمتلفة تتعلق باأن�صطتها مع ثالثة اأطراف. وفيما يلي و�صف حمدود لبع�ض الوثائق. وتوؤكد م�صك 
لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأن الإتفاقيات امللخ�صة اأدناه هي الإتفاقيات الرئي�صية لدى م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل فقط ولي�صت جميع الإتفاقيات 

املربمة.

 االتفاقيات التجارية  5   5   5   55

اآلة امل�صنع مع �صركة ترو�صرت املحدودة و�صركاه كاي جي هانوفر  ل�صراء وتركيب  اتفاقية  والعايل  املتو�صط  لكابالت اجلهد  اأبرمت م�صك  يف 12 مايو 2010م، 
.)Troester GMBH & Co. KG Hannaover(

نطاق �خلدمات: خط مو�صل مغطى لكابالت اجلهد املتو�صط   والعايل 6-220 كيلوفولت

�ملدة: تبداأ هذه التفاقية مع ت�صليم املعدات اإلى �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل وتظل �صارية املفعول طاملا اأن �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط 
والعايل حتتفظ باحلق القانوين الكامل وامللكية الالزمة لت�صغيل الأجهزة. وتوؤكد ال�صركة اأنه مت نفاذ هذا العقد.

�ل�سعر: 4.167.000،00 دولر اأمريكي )مبا يعادل 15.627.395 ريال �صعودي(.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: تخ�صع هذه التفاقية للقوانني الأردنية.
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 اتفاقية البيع 5   5   5   55

يف 11 يناير 2011م، اأبرمت م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اتفاقية مبيعات مع �صركة دبي للكابالت املحدودة )دوكاب(.

.ASTM B 49/98 ملنتج: ق�صبان نحا�صية ذات ال�صب امل�صتمر، قطر 8 ملم، ح�صب موا�صفات�

�ملدة: يناير 2011م اإلى دي�صمرب 2011م. وتوؤكد م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأنه مت نفاذ هذا العقد.

�ل�سعر: تقدم م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل كفالة م�صرفية بقيمة 2.000.000 دولر اأمريكي )مبا يعادل 7.500.549 ريال �صعودي( �صاحلة لغاية 31 
يناير 2012م. ويتم الدفع يف غ�صون �صبعة )7( اأيام من تاريخ اإ�صعار ال�صحنة / اإ�صعار الإر�صال قائمة التعبئة والفاتورة.

�لإنهاء: عند وقوع حدث خارج ال�صيطرة املعقولة لأحد الطرفني والذي ي�صبب تاأخريا يف اإجناز التفاقية اأو اأداء جزء منها، فاإنه يتم متديد الفرتة الزمنية املطلوبة 
لإجناز اأو اأداء هذا اجلزء، ح�صب احلالة، بفرتة م�صاوية لهذا التاأخري، �صريطة اأنه يف حالة ا�صتمرار التاأخري ملدة تزيد عن 120 يوما، يحق لأي من الطرفني اأن 

ينهي التفاقية.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: اإن اأي نزاع اأو مطالبة تن�صاأ عن اأو فيما يتعلق بهذا العقد اأو اأي انتهاك مزعوم للعفد يتم ت�صويته عن طريق التحكيم وفقا للقواعد 
والأنظمة املعمول بها يف بور�صة لندن للمعادن، لندن. وينطبق القانون الإجنليزي.

 اتفاقية �شراء النحا�ص 5   5   5   55

يف 30 دي�صمرب 2010م، اأبرمت �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل عقدا مع �صركة جواد ومالك لتجارة املعادن ذ. م. م.

.ASTM B 49/98 ملنتج: ق�صبان نحا�صية ذات ال�صب امل�صتمر، قطر 8 ملم، ح�صب موا�صفات�

�ملدة: يناير 2011م اإلى دي�صمرب 2011م. وتوؤكد م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأنه قد مت نفاذ هذا العقد.

�ل�سعر: نقدا مقابل امل�صتندات التي يتم ت�صليمها اإلى املكتب. يتم ال�صداد خالل 3 اأيام عمل من تاريخ ا�صتالم الوثائق.

خطاب تعميد ب�شاأن بيع كابالت نحا�شية 1   5   5   55

يف 28 فرباير 2012م، اأبرمت �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل مع �صركة الأو�صط للمقاولت )MID( خطاب تعميد م�صروطا يتعلق مب�صنع حـمـ�ض 
.)JIFCO( صــمـــدة� ردنيــة الهنــديــة لالأ الكربيتيـك والفو�صفوريك لل�صركة الأ

والفو�صفوريك  الكربيتيـك  مل�صروع م�صنع حـمـ�ض  للمقاولت  الأو�صط  ل�صركة  والألومنيوم(  والعايل )النحا�ض  املتو�صط    توريد كابالت اجلهد  نطاق �خلدمات: 
�صــمـــدة. ردنيــة الهنــديــة لالأ لل�صركة الأ

�ملدة: اخلطاب �صالح حتى نهاية مار�ض 2013م وهو قابل للتجديد باتفاق الطرفني. وتوؤكد ال�صركة اأنه مت نفاذ هذا العقد.

�ل�سعر: 457.881.284 دينارا اأردنيا )مبا يعادل 2.422.191.992 ريال �صعودي(.

اتفاقية �شراء وتركيب اآالت امل�شنع 5   5   5   55

يف 20 اأبريل 2010م، اأبرمت م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اتفاقية ل�صراء وتركيب اآلت امل�صنع مع كورتينوفي�ض مات�صيرني اأ�ض بي اأيز

نطاق �خلدمات: خطوط اللف والربط قطر 3.500 ملم.

�ملدة: هذه التفاقية �صاحلة حتى 20 اأبريل 2017م.

�ل�سعر: 346.241 دولر اأمريكي )مبا يعادل 1.298.498 ريال �صعودي(.

�لقانون �لو�جب �لتطبيق: تخ�صع هذه التفاقية للقوانني الأردنية.
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عقد وكالة جتارية مع �شركة �شامي عبد العزيز جعفر  5   5   5   55

يف 14 اأبريل 2009م اأبرمت �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل عقد وكالة جتارية مع �صركة �صامي عبد العزيز جعفر.

نطاق �خلدمات: تعني �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل �صركة �صامي عبد العزيز جعفر وكيال جتاريا ح�صريا لها بغية ترويج وت�صويق منتجاتها التي 
ت�صمل، على �صبيل املثال ل احل�صر، كابالت غري مدرعة/كابالت اأحادية الأقطاب، وكابالت غري مدرعة/ ثالثية الأقطاب، وكابالت مدرعة باأ�صالك الأملنيوم/

كابالت اأحادية الأقطاب، وكابالت مدرعة بالأ�صالك الفولذية/كابالت اأحادية الأقطاب.

�ملدة: وفقا للملحق املوؤرخ يف 2009/4/19م املتعلق بتعديل مدة �صالحية العقد، �صيبقى العقد �صاحلا لغاية 2013/4/13م، ما مل يقم طرف باإبالغ الآخر بخالف 
ذلك مبوجب اإ�صعار خطي يف مهلة ل تتعدى ثالثني )30( يوما قبل انتهاء �صالحية العقد. وتوؤكد م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأنها يف مرحلة التفاو�ض 

والتجديد قبل اأن يتم التوقيع من قبل الطرفني.

�ل�سعر:  تتقا�صى �صركة �صامي عبد العزيز جعفر عمولة ن�صبتها 0،5% من جمموع الطلبات يف املنطقة، بعد ت�صليم املنتجات اإلى العمالء ودفع قيمتها اإلى م�صك 
لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل.

    عقد اإيجار مع االأردن دبي لالأمالك 1   5   5   55

يف 1 دي�صمرب 2011م اأبرمت �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل ب�صفتها كامل�صتاأجر عقد اإيجار مع �صركة الأردن دبي لالأمالك ب�صفتها كاملوؤجر.

مو�سوع �لعقد: اإ�صتئجار م�صاحة مكتبية 298 مرت مربع يف مركز عقاركو التجاري بالإ�صافة اإلى ثمانية مواقف �صيارات يتم اإ�صتخدامها مبوجب الرخ�صة املرفقة. 

�ل�سعر: 

 اإيجار بقيمة 8.791 دينار اأردين )مبا يعادل 46،546 ريال �صعودي( �

 �صريبة بقيمة 352 دينار اأردين )مبا يعادل 1.863 ريال �صعودي( �

�ملدة: من 2012/1/1م اإلى 2012/6/30م، وتوؤكد ال�صركة اأنه مل يتم جتديد هذا العقد.

العالمة الفكرية 2   2   22

ل متلك م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأي موجودات غري ملمو�صة اأخرى مثل براءات الخرتاع اأو حقوق املوؤلف اأو غريها من امللكيات الفكرية البالغة 
الأهمية بالن�صبة اإلى ال�صركة اأو اأعمالها اأو ربحيتها.

 العالمة التجارية 2   2   22

توؤكد م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل اأنه لي�ض لديها اأي عالمات جتارية. 

التقاضي 2   2   22

ال�صركة و�صركاتها التابعة )�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة، �صركة ال�صرق الو�صط للكابالت 
املتخ�ص�صة - م�صك الردن - بالردن، �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل - بالردن( مرتبطة حاليًا يف عدد من الق�صايا املقامة منها اأو �صدها كما 

هو مذكور اأدناه. ولكن الإدارة العليا لل�صركة تعتقد اأنه ل ميكن اأن يكون لهذه الق�صايا تاأثري �صلبي جوهري على الو�صع املايل لل�صركة.

 القضايا المقامة من شركة مسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي   االردن   2

 الق�صية رقم 4005 / 2008 واملقامة �صد �صركة ال�صرق العربي للتاأمني واأطراف اأخرى ومو�صوعها املطالبة ببدل العطل وال�صرر النا�صئ عن هالك  �
اجلهاز اململوك لل�صركة نتيجة حلادث ال�صري الذي مت اأثناء النقل علمًا باأن قيمة اجلهاز تزيد عن 800.000 دينار اأردين )مبا يعادل 4.237.512 

ريال �صعودي( واأن ن�صبة جناح هذه الق�صية عالية ون�صبة التح�صيل عالية نظرًا لكون اخل�صم �صركة تاأمني ولديها املقدرة املالية على ذلك.

 الق�صية 2009/2169 واملقامة �صد يا�صني عادل اأحمد �صباعنه املتعلقة مبطالبة مو�صوعها اإحلاق ال�صرر مبال الغري وعدم تثبيت احلمولة ومت ا�صتيفاء  �
التعوي�ض من �صركة التاأمني.

اأردين )مبا يعادل  � اأعطال بقيمة 257.093 دينار   الق�صية رقم 2012/2051 واملقامة �صد �صركة الكهرباء الردنية ومو�صوعها مطالبة مالية عن 
1.457.137 ريال �صعودي( وا�صرتداد كفالة ح�صن التنفيذ والتعوي�ض عن العطل وال�صرر املادي واملعنوي.
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 التراخيص الرئيسية 2   2   22

�جلدول  12-24: �لرت�خي�ش

�لو�سفتاريخ �لإ�سد�ررقم �لرتخي�ش��سم �ل�سركة�لرقم

�صركة م�صك لكابالت 1
اجلهد املتو�صط والعايل

�صهادة ت�صجيل موؤ�ص�صة �صادرة من هيئة املناطق التنموية 2013/1/13م016308120401
واحلرة.

التأمين 2   2   22

وقعت م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل ثالث بوال�ض تاأمني مع �صركة ال�صرق العربي للتاأمني و�صركة القد�ض للتاأمني لتغطية عدد من املخاطر التي تعتقد 
ال�صركة اأنها مالئمة وكافية لتغطية املخاطر الهامة املرتبطة باأعمالها. وبالتايل، فاإن ال�صركة لديها بوال�ض التاأمني التالية لفروعها املختلفة وفقا للمبالغ املذكورة 

اأدناه:

�جلدول  12-25: وثائق �لتامني

�سركة �لتاأمني�لو�سف�لتاأمني

 فرتة التغطية: من 2012/3/1م اإلى 2014/2/28م �جميع الأخطار على املمتلكات 

دينار  �  32.857.172 عليه:  املوؤمن  الإجمايل   املبلغ 
اأردين )مبا يعادل 173.972.522 ريال �صعودي(

اأردين  � دينار   11.217.000 التاأمني:  ق�صط   اإجمايل 
)مبا يعادل 59.391،52 ريال �صعودي(

�صركة ال�صرق العربي للتاأمني

 فرتة التغطية: من 2012/8/1م اإلى 2013/7/31م �اإ�صعار جتديد التاأمني على احلياة

 اإجمايل ق�صط التاأمني: 3809.520  دينار اأردين )مبا  �
يعادل 20.167،73 ريال �صعودي(

�صركة القد�ض للتاأمني

 فرتة التغطية: من 2012/7/1م اإلى 2013/7/6م �ملخ�ض بولي�صة التاأمني

اأردين  � دينار   76679.570 ال�صنوي:  التاأمني   ق�صط 
)مبا يعادل 405.996،72 ريال �صعودي(

�صركة ال�صرق العربي للتاأمني

 سندات الملكية 2   2   22

لدى �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل �صند ملكية واحد يتعلق بالعقارات امل�صجلة حتت ا�صمها وفقا ملا هو مبني يف اجلدول التايل:

�جلدول  12-26: �سند�ت �مللكية

�ساحب �مللكية �حلايل�لقيمة �مل�سجلة�ملوقعتاريخ �لإ�سد�ر�لرقم

104.531 دينار اأردين )مبا يعادل البائغ2010/7/27م1
553.403،81 ريال �صعودي(

�صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل

 شركة مسك   رأس الخيمة 3   12

تاأ�ص�صت �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة ذ.م.م. )م�صك - راأ�ض اخليمة( ك�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة م�صجلة لدى هيئة راأ�ض اخليمة لال�صتثمار، 
الإمارات العربية املتحدة، بتاريخ 2008/5/6م مبوجب ال�صجل التجاري رقم )راكيا - 85 - اأي زي - 3- 05021149(.  وتقوم �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة 
وكابالت  الهاتف،  وكابالت  املعزولة،  والكابالت  والأ�صالك  املطاطية  والكابالت  والأ�صالك  املحورية،  والكابالت  املرنة،  والكابالت  الأ�صالك  وتوريد  بت�صنيع 
الكمبيوتر، والأ�صالك والكابالت املقاومة للحريق، والأجهزة وكابالت الأدوات التجريبية والتحكم للعمالء املوجودين يف الإمارات العربية املتحدة يف املقام الأول.

يبلغ راأ�صمال �صركة م�صك راأ�ض اخليمة: 50.000.000 درهم اإماراتي )مبا يعادل 51.053.133 ريال �صعودي(  وهو مملوك ل�صركة م�صك - اململكة ال�صعودية 
بن�صبة %99،99.
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 الفروع 2   2   22

اأن�صاأت �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة فرعني يف دولة الإمارات العربية املتحدة، اأحدهما موؤ�ص�صة فردية واقعة يف املنطقة احلرة ت�صمى "م�صك - �صركة منطقة حرة" 
وقد اأن�صئت يف املنطقة احلرة يف راأ�ض اخليمة، والفرع الآخر هو مكتب متثيلي يف دبي.

 ملخص شهادة السجل التجاري 2   2   22

 تاأ�ص�صت �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة ك�صركة ذات م�صوؤولية حمدودة مبوجب ال�صجل التجاري رقم )راكيا - 85 - اأي زي - 3- 05021149( وتاريخ 2008/5/6م. 
وفيما يلي ملخ�ض ل�صهادة ال�صجل التجاري لل�صركة.

�جلدول  12-27: �ل�سجل �لتجاري

�لو�سف�لبند

�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة ذ.م.م. )م�صك - راأ�ض اخليمة(ا�صم ال�صركة

ذات م�صوؤولية حمدودةنوع ال�صركة

�صركة اإماراتية مب�صاهمني �صعودينياجلن�صية

2008/5/6متاريخ ال�صجل التجاري

)راكيا - 85 - اأي زي - 3- 05021149(رقم ال�صجل التجاري

هيئة راأ�ض اخليمة لال�صتثمار- راأ�ض اخليمةمكان الإ�صدار

2013/5/5متاريخ النتهاء

الغيل، راأ�ض اخليمة، �ض.ب. 12566املركز الرئي�صي

 ت�صنيع ذراع دعائم الكابالت وملحقاتها �الأن�صطة

  ت�صنيع كابالت توزيع الطاقة �

  ت�صنيع اأ�صالك التيار الكهربائي �

25 عاما من تاريخ قيدها يف ال�صجل التجاري )اأي 2008/5/6م(مدة ال�صركة

غري حمدد يف الرتخي�ضراأ�ض املال

ريا�ض بن عبداهلل الغامدياملدير

 ملخص شهادات الشركات التابعة 2   2   22

�جلدول  12-28: �سهاد�ت �لت�سجيل

رقم �ل�سجل نوع/ جن�سية �ل�سركة��سم �ل�سركة�لرقم
�لتجاري

تاريخ/ مكان 
�لإ�سد�ر

�ملدير�لأن�سطةتاريخ �لنتهاء

�صركة ال�صرق 1
الأو�صط للكابالت 

املتخ�ص�صة - 
م�صك �صركة 
منطقة حرة

من�صاأة منطقة حرة 
موؤ�ص�صة يف املنطقة 

احلرة لراأ�ض اخليمة

)راكيا - 51- 
اأف زي - 3- 
)02113806

راأ�ض اخليمة - 
املنطقة احلرة

جتارة الأ�صالك 2014/2/27م
والكابالت؛ 

جتارة الأ�صالك 
املعدنية 

ريا�ض بن 
عبداهلل 

الغامدي- 
�صعودي 

اجلن�صية
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 ملخص التراخيص الرئيسية 2   2   22

تعتقد �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة اأنها قد ح�صلت على جميع الرتاخي�ض الالزمة لعملياتها، مبا يف ذلك الت�صاريح الالزمة من دائرة التنمية القت�صادية يف راأ�ض 
اخليمة وغرفة التجارة وال�صناعة يف راأ�ض اخليمة. 

�جلدول  12-29: �لرت�خي�ش 

�لو�سفتاريخ �لنتهاءتاريخ �لإ�سد�ررقم �لرتخي�ش��سم �ل�سركة�لرقم

�صركة ال�صرق الأو�صط 1
للكابالت املتخ�ص�صة 

ذ.م.م.

ترخي�ض �صناعي مبدئي �صادر عن ل ينطبق 5ل ينطبقرقم ال�صجل املحلي: 32177
دائرة التنمية القت�صادية يف راأ�ض 

اخليمة

�صركة ال�صرق الأو�صط 2
للكابالت املتخ�ص�صة 

ذ.م.م.

ترخي�ض اإنتاج �صناعي �صادر عن 2013/5/23م2010/5/24مرقم الت�صجيل: 5513
دائرة التنمية القت�صادية يف راأ�ض 

اخليمة

�صركة ال�صرق الأو�صط 3
للكابالت املتخ�ص�صة 

ذ.م.م.

 رقم امللف: 33303 �

 رقم الع�صوية:  �
100883

ع�صوية يف غرفة التجارة وال�صناعة 2013/5/5م2012/5/10م
يف راأ�ض اخليمة.

   ملخص اتفاقيات التمويل الرئيسية 2   2   22

اأبرمت �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة ترتيبات متويل مع بنوك خمتلفة تتعلق باأن�صطتها وفيما يلي و�صف لأبرز تفا�صيل ت�صهيالت التمويل احلالية ومبوجب هذه 
الرتتيبات، مت اإبرام عدد من خطابات ال�صمان/الكفالت مع عدد من الأطراف فيما يتعلق باأعمال �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة. وتوؤكد �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة 

اأن الإتفاقيات امللخ�صة اأدناه هي اإتفاقيات التمويل الرئي�صية لدى �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة ولي�صت جميع اإتفاقيات التمويل.

�جلدول  12-30: �تفاقيات �لتمويل

�تفاقية �لت�سهيلت مع بنك �لإمار�ت دبي �لوطني�لوثيقة

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

املدة املتاحة لهذة االإتفاقية مرتبطة بدفع اأق�شاط �شيانة �شنوية بقيمة )25.000 درهم اإماراتي( مبا يعادل 25.526 ريال املدة املتاحة
�شعودي واالإلتزام بال�شروط واالأحكام العامة.

نوع الت�صهيالت واحلدود وفرتة 
ال�صتحقاق

قدم بنك الإمارات دبي الوطني الت�صهيالت التالية التي يبلغ حدها الأق�صى الإئتماين الإجمايل 50.000.000 درهم 
اإماراتي. ) مبا يعادل 51.055.334 ريال �صعودي(.

ت�صهيالت خطابات اعتماد بحد اأق�صى قدره 50.000.000 ) مبا يعادل 51.055.334 ريال �صعودي( درهم . 1
لغر�ض متويل متطلبات ال�صترياد �صريطة اأن ل تزيد مدة كل خطاب اعتماد عن 180 يوما.

ت�صهيالت اإي�صال امانة ل يتعدى حدها الفرعي 25.000.000 درهم )مبا يعادل 25.527.534 ريال �صعودي(  . 2
تتعدى مدة كل  اأن ل  الوثائق، �صريطة  لتمويل متطلبات ال�صترياد مع �صحب  ت�صهيالت خطاب اعتماد  اإطار  يف 

اإي�صال ا�صتئماين 180 يوما.

ريال . 3  25.527.534 يعادل  )مبا  درهم   25.000.000 الفرعي  حدها  يتعدى  ل  ا�صترياد  قرو�ض  ت�صهيالت 
املر�صلة  املفتوحة  الفاتورة  ودفع  ال�صترياد  متطلبات  متويل  لغر�ض  امانة  اإي�صال  ت�صهيالت  مبوجب  �صعودي( 
من قبل املوردين املوافق عليهم م�صبقا )وهم: �صركة دبي للكابالت، ذهب الفجرية، الذهب، الحتاد لق�صبان 

النحا�ض(. وت�صرف املبالغ مبا�صرة اإلى املوردين. ومدة كل قر�ض ل تزيد عن 180 يوما. 

اإماراتي )مبا يعادل 20.422.024 ريال . 4 ت�صهيالت �صمان من البنك بحد اأق�صى بقيمة 20.000.000 درهم 
و�صمانات  املقدم  الدفع  واأداء  ال�صندات  مناق�صة  اإ�صدار  لغر�ض  اعتماد  ت�صهيالت خطابات  �صعودي(  مبوجب 
الأداء وال�صندات وال�صمان، مع و�صع حد اأق�صى للم�صتفيد يف مناق�صة ال�صندات/ال�صمان بقيمة 2.000.000 

درهم اإماراتي )مبا يعادل 2.042.202 ريال �صعودي(.

5 ت�صدردائرة التنمية القت�صادية يف راأ�ض اخليمة ب�صكل مبدئي تراخي�ض اأولية ل حتتوي على تاريخ مثبت.
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 �صمان با�صم �صركة م�صك بتاريخ 5 اأكتوبر 2010م �ال�صمان

 التنازل عن بولي�صة التاأمني على جميع الأخطار التي تغطي الأ�صول املنقولة ل�صالح بنك الإمارات دبي الوطني �

يعادل 3.254.739 ريال �صعودي( يف  � اإماراتي )مبا   الرهن على هام�ض نقدي بقيمة 3.187.479،60 درهم 
ح�صاب رقم 450142982000010 لكل ت�صهيل خطاب اعتماد.

 الرهن على هام�ض نقدي بقيمة 1.639.129،84 درهم اإماراتي )مبا يعادل 1.673.717،70 ريال �صعودي يف  �
ح�صاب رقم 4531402982000011 لكل �صمان.

 تبعية اأر�صدة ح�صاب امل�صاهمني اإلى حد 87.662.843 درهم اإماراتي )مبا يعادل 89.513.099 ريال �صعودي(. �

�تفاقية �لت�سهيلت �لإئتمانية مع �لبنك �لعربي �ملتحد�لوثيقة

2012/10/16مالتاريخ

�صركة م�صك راأ�ض اخليمة و البنك العربي املتحدالأطراف

ت�صهيالت بقيمة 35.000.000 درهم اإماراتي )مبا يعادل 35.738.727 ريال �صعودي(  مق�صمة كما يلي:نوع وحدود الت�صهيالت

ت�صهيالت اإي�صال امانة بحد اأق�صى 20.000.000 درهم اإماراتي )مبا يعادل 20.422.156 ريال �صعودي( لغر�ض ت�صوية 
وثائق خطابات الإعتماد. املبلغ امل�صتحق احلايل: 9.166.016،28 درهم اإماراتي )مبا يعادل 9.359.493،49 ريال 

�صعودي(.

ت�صهيالت خطابات اعتماد بحد اأق�صى درهم اإماراتي 35.000.000 )مبا يعادل 35.738.391 ريال �صعودي( 
لغر�س اإ�شدار خطابات اإعتماد فيما يتعلق باإ�شترياد اأو �شراء الب�شائع املتعلقة بن�شاط ال�شركة. املبلغ امل�شتحق احلايل: 

16.909.805،65 درهم اإماراتي )مبا يعادل 17.266.546،51 ريال �صعودي(.

ت�صهيالت خطابات �صمان بحد اأق�صى 10.000.000 درهم اإماراتي )مبا يعادل 10.210.948 ريال �صعودي(  لغر�ض 
الإلتزام بالواجبات التعاقدية لدى �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة. ليوجد مبلغ م�صتحق حايل.

درهم اإماراتيالعملة

تاريخ جتديد الت�صهيل 2013/9/30ماملدة

 فيما يتعلق بت�صهيالت اإي�صال الأمانة : p.a %57،5(   EIBOR + 3M p.a  كحد اأدنى( �الر�صوم/العمولة/هوام�ض الربح

 فيما يتعلق بت�صهيالت خطابات الإعتماد : عمولة بن�صبة + 90% من املعيار اجلمركي. �

 فيما يتعلق بت�صهيالت خطابات ال�صمان : هام�ض نقدي بقيمة 10% لكل خطاب �صمان وعمولة �صنوية بن�صبة %1. �

 ر�صوم الإدارة بقيمة 50.000 درهم اإماراتي )مبا يعادل 51.054،73 ريال �صعودي( �

 هام�ض نقدي بن�صبة 10% لكل خطاب �صمان �ال�صمان

 �صمان �صركات من �صركة م�صك ال�صعودية ملبلغ الت�صهيالت الإجمايل بالإ�صافة اإلى الر�صوم املالية. �

 اإحالة البولي�صات التاأمينية التي تقوم بتغطية الأ�صول الثابتة ل�صالح البنك. �

 تقدم �شهادة االإلتزام بال�شروط من مراجعي احل�شابات اخلارجيني لل�شركة على اأ�شا�س �شنوي من 2012/12/31م  �ال�شروط الهامة
ف�صاعدا.

 تعهد باحلفاظ على 50% من �صايف الربح خالل الأعمال التجارية. �

 تعهد باحلفاظ على �صايف الأرباح امللمو�صة )راأ�ض املال + الأرباح املحتجزة + ال�صركاء/ امل�صاهمني يف احل�صاب  �
اإماراتي مبا يعادل 35.738.311 ريال  اجلاري + اجلزء التبعي من قر�ض امل�صاهمني بقيمة  35 مليون درهم 

�صعودي(  على احلد الأدنى من 110 مليون درهم اإماراتي مبا يعادل 112.320.402 ريال �صعودي.

 احلفاظ على ن�صبة الرفع املايل بحد اأق�صى  2،5xاعتبارا من 2012/12/31م. �

 احلفاظ على ن�صبة التداول بـ  1x اعتبارا من 2012/12/31م. �

 تبعية اأر�صدة ح�صاب امل�صاهمني اإلى حد 35 مليون درهم اإماراتي مبا يعادل 35.738.311 ريال �صعودي ل�صالح  �
البنك.

 تبعية اأر�صدة ح�صاب امل�صاهمني اإلى حد 25 مليون درهم اإماراتي مبا يعادل 25.526.750 ريال �صعودي ل�صالح  �
البنك.
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اأي تغيري يف امللكية وهيكل �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة عن طريق الإندماج، البيع، التحويل اأو الت�صرف باأي جزء من اأ�صول، حالت التق�صري
اأ�صهم وملكيات ال�صركة لأي �صخ�ض اأو جهة من دون احل�صول على موافقة خطية م�صبقة من البنك.

تخ�صع اتفاقية الت�صهيالت الإئتمانية لقانون الإمارات العربية املتحدة. تتفق ال�صركة على اأن اأي نزاعات متعلقة بهذة القانون الواجب التطبيق
الإتفاقية يحب اأن تقدم قبل حماكم الإمارات العربية املتحدة مع العلم اأن لدى البنك الأحقية يف الرفع الدعاوى داخل اأو 

خارج الإمارات العربية املتحدة.

قدمت �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة امل�صتندات املوؤيدة لت�صهيالت بنك الإمارات دبي الوطني، والتي ت�صمل تنازل عن بولي�صة التاأمني على جميع الأخطار ل�صالح 
البنك و�صمانا با�صم �صركة م�صك ل�صالح بنك الإمارات دبي الوطني لدعم جميع اللتزامات املالية مل�صك - راأ�ض اخليمة.

 ملخص العقود الرئيسية 2   2   22

اتفاقيات اإليجار الرئيسية

اأبرمت �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة عدة اتفاقيات مع اأطراف ثالثة تتعلق باأن�صطتها. وفيما يلي و�صف موجز لبع�ض هذه الوثائق واملواد. وتوؤكد �صركة م�صك - راأ�ض 
اخليمة اأن الإتفاقيات امللخ�صة اأدناه هي الإتفاقيات الرئي�صية لدى �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة فقط ولي�صت جميع الإتفاقيات املربمة.

�جلدول  12-31: �تفاقيات �لإيجار

�ملدة�ل�سعر�ملو�سوع�لأطر�ف�لتاريخ�لرقم

هيئة راأ�ض اخليمة لال�صتثمار 2008/6/3م1
)املوؤجر( وم�صك - راأ�ض 

اخليمة )امل�صتاأجر(

اتفاقية اإيجار للبلوك 
ال�صناعي رقم N املجموعات 
رقم )67-66-65-64-63-

68-69-70-71( الواقعة 
يف منطقة الغيل ال�صناعية 

التابعة لهيئة ال�صتثمار براأ�ض 
اخليمة، الإمارات العربية 

املتحدة.

الإيجار ال�صنوي: 
628.440 درهم )مبا 
يعادل 641.700 ريال 

�صعودي(  على اأ�صا�ض 12 
درهم /مرت مربع )ويعاد 
النظر يف هذا ال�صعر كل 
5 �صنوات ويعدل ال�صعر 
للمرة الأولى يف ال�صنة 

ال�صاد�صة بحيث يتم رفعه 
بن�صبة %25(

25 عاما بعد بدء 
التفاقية

�صركة الهوائي للتجارة العامة 2012/7/15م2
)املوؤجر( وم�صك - راأ�ض 

اخليمة )امل�صتاأجر(

اتفاقية اإيجار للمكتبني رقم 
101 و102 يف برج الهوائي

اإيجار �صنوي: 176.000 
درهم )مبا يعادل 

179.913 ريال �صعودي(

عام واحد بعد بدء 
التفاقية

 بوالص التأمين 2   2   22

وقعت �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة عدة بوال�ض تاأمني مع �صركة قطر للتاأمني لتغطية عدد من املخاطر التي تعتقد ال�صركة اأنها مالئمة وكافية لتغطية املخاطر 
الهامة املرتبطة باأعمالها. لدى �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة بوال�ض التاأمني التالية:

�جلدول  12-32: وثائق �لتامني

مدة �لتغطية�سركة �لتاأمنيق�سط �لتاأمني�ملبلغ �ملوؤمن عليه�لتاأمني

التاأمني �صد خيانة 
الأمانة

830.000 درهم اإماراتي  )مبا يعادل 
847.514 ريال �صعودي(

2.000 درهم اإماراتي )مبا 
يعادل 2.042 ريال �صعودي(

2011/7/1م اإلى 2013/6/30م�صركة قطر للتاأمني

1.000.000 درهم اإماراتي )مبا يعادل التاأمني على الأموال
1.021.101 ريال �صعودي(

900 درهم اإماراتي )مبا 
يعادل 918 ريال �صعودي(

2011/7/1م اإلى 2013/6/30م�صركة قطر للتاأمني

تاأمني جميع الأخطار 
على املمتلكات 

وانقطاع الأعمال

330.000.000 درهم اإماراتي )مبا 
يعادل 336.962.005 ريال �صعودي(

174.900 درهم اإماراتي 
)مبا يعادل 178.590 ريال 

�صعودي(

2011/7/1م اإلى 2013/6/30م�صركة قطر للتاأمني
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 التقاضي 2   2   22

ال�صركة و�صركاتها التابعة )�صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت املتخ�ص�صة – م�صك راأ�ض اخليمة – بالمارات العربية املتحدة، �صركة ال�صرق الو�صط للكابالت 
املتخ�ص�صة - م�صك الردن - بالردن، �صركة م�صك لكابالت اجلهد املتو�صط والعايل - بالردن( مرتبطة حاليَا يف عدد من الق�صايا املقامة منها اأو �صدها. حيث 
اأن �صركة م�صك - راأ�ض اخليمة مرتبطة بق�صية مع �صركة حديد الإمارات ومو�صوعها يتعلق مبطالبة مالية بحيث توؤكد ال�صركة اأن اأق�صى القيمة املالية املرتبطة 
هي عبارة عن 3.300.000 ريال �صعودي وقد مت عمل خم�ص�ض لتلك القيمة يف القوائم املالية لل�صنة املنتهية يف 31 دي�صمرب 2011م. اإل اأن الإدارة العليا لل�صركة 

ل تعتقد اأنه ميكن اأن يكون لهذه الق�صايا تاأثري �صلبي جوهري على الو�صع املايل لل�صركة.

 العالمات التجارية 2   2   22

 توؤكد م�صك - راأ�ض اخليمة اأنه لي�ض لديها اأي عالمات جتارية.

 مصنع كابالت الشارقة شركة ذات مسؤولية محدودة )مسك الشارقة(  3   12

م�صك ال�صارقة هي �صركة ذات م�صوؤولية حمدودة تاأ�ص�صت يف ال�صارقة. وتوؤكد ال�صركة مبوجب اإي�صال �صادر عن دائرة التنمية القت�صادية حلكومة ال�صارقة بتاريخ 
2012/06/28م اأنه قد مت ت�صفية م�صك ال�صارقة و�صطبها من �صجل ال�صركات بعد حتويل اأ�صولها اإلى �صركة م�صك – راأ�ض اخليمة.

 معامالت األطراف ذات الصلة 4   12

تقوم ال�صركة مبعامالت الأطراف ذات ال�صلة )كما هو مو�صح بالفقرة 6-3 من الق�صم 6 من هذه الن�صرة( عن طريق طلبات �صراء على اأ�ص�ض جتارية ولي�ض لديها 
اأي ترتيبات تعاقدية قائمة مع الأطراف ذات ال�صلة، حيث يت�صمن طلب ال�صراء البيانات التالية: التاريخ، الأطراف، و�صف ال�صلع / اخلدمات، الكمية، اإجمايل 

قيمة طلب ال�شراء، �شعر الوحدة، العملة، �شروط ال�شحن، تاريخ الت�شليم، �شروط الدفع وال�شروط العامة. 
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التعهد بتغطية االكتتاب. 12

 متعهد التغطية 1   12

��سم متعهد �لتغطية:

جي �آي بي كابيتال

اأبراج التعاونية، طريق امللك فهد 

�ض.ب 89589 الريا�ض 11673

اململكة العربية ال�صعودية

هاتف: 0555 218 11 966+

فاك�ض: 0055 218 11 966+

املوقع الإلكرتوين: ل يوجد

  contact@gibcapital.com :الربيد الإلكرتوين

20.000.000 �صهم.عدد �أ�سهم حقوق �لأولوية:

10 ريال لل�صهم.�سعر �لطرح:

 ملخص ترتيبات التعهد بتغطية االكتتاب 2   12

مبوجب ال�شروط والتعليمات الواردة يف اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بني ال�شركة ومتعهد تغطية االكتتاب:

اأ.  تتعهد ال�صركة ملتعهد تغطية الكتتاب باأنه يف تاريخ التخ�صي�ض، �صوف ت�صدر وتخ�ص�ض ملتعهد التغطية جميع اأ�صهم حقوق الأولوية املمُتعهد بتغطيتها يف 
هذا الكتتاب التي مل يكتتب فيها، وذلك ب�صعر الكتتاب.

ب.  يتعهد متعهد تغطية الكتتاب لل�صركة باأنه يف تاريخ التخ�صي�ض، �صوف يقوم ب�صراء الأ�صهم املتعهد بتغطيتها يف هذا الكتتاب، والتي مل يتم الكتتاب 
فيها، وذلك ب�صعر الكتتاب.

الرسوم والمصاريف

تدفع ال�صركة ملتعهد تغطية الكتتاب ر�صوم تغطية على اأ�صا�ض اإجمايل العوائد من طرح الكتتاب، والتي �صيتم دفعها ملتعهد التغطية وفقًا حل�ص�ض تغطية الكتتاب 
املتفق عليها. كما �صتقوم ال�صركة بدفع الر�صوم وامل�صاريف املتعلقة بطرح الكتتاب اإلى متعهد تغطية الكتتاب.
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شروط وتعليمات االكتتاب. 13
يجب على جميع االأ�شخا�س امل�شتحقني قراءة �شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل ا�شتكمال تعبئة منوذج طلب االكتتاب، حيث اأن التوقيع على منوذج طلب 

االكتتاب وت�شليمه اإلى اجلهة امل�شتلمة مبثابة اإقرار بالقبول واملوافقة على �شروط وتعليمات االكتتاب املذكورة.

اإن التوقيع على طلب الكتتاب وتقدميه للجهات امل�صتلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني ال�صركة وال�صخ�ض امل�صتحق. وميكن لالأ�صخا�ض امل�صتحقني احل�صول على ن�صرة 
الإ�صدار وطلب الكتتاب من اجلهات امل�صتلمة التالية: 

�جلهات �مل�ستلمة

االكتتاب في أسهم حقوق األولوية 1   13

مبوجب ن�صرة الإ�صدار هذه �صيتم طرح 20.000.000 �صهم لالكتتاب يف اأ�صهم حقوق اأولوية متثل ن�صبة 50% من راأ�ض مال ال�صركة قبل الكتتاب ب�صعر طرح يبلغ 
10 ريالت لل�صهم �صاماًل قيمة ا�صمية قدرها 10 ريالت وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ 200.000.000 ريال �صعودي. و�صيتم اإ�صدار الأ�صهم اجلديدة بن�صبة )1( 
�صهم جديد لكل )1( حق من حقوق الأولوية )حق واحد مقابل )2( �صهم(. و�صيكون الكتتاب يف اأ�صهم حقوق الأولوية املطروحة للم�صاهمني املقيدين يف �صجل 
امل�صاهمني يف ال�صركة بنهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ الأحقية( بتاريخ 1434/10/20هـ )املوافق 2013/8/27م( وللم�صتحقني ممن 
قاموا ب�صراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية، مبن فيهم امل�صاهمني املقيدين الذين ي�صرتون حقوق اأولوية اكتتاب اإ�صافية اإلى جانب حقوق الأولوية 

التي ميلكونها اأ�صاًل. 

ويف حال عدم ممار�صة حقوق الأولوية اخلا�صة بالأ�صخا�ض امل�صتحقني بحلول نهاية الكتتاب الثانية، �صوف تطرح الأ�صهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�صة تلك 
احلقوق اأو بيعها من قبل الأ�صخا�ض امل�صتحقني على املوؤ�ص�صات الأ�صتثمارية من خالل طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

اإيداعها يف املحافظ عرب ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(. وتعترب هذه احلقوق حق مكت�صب  �صيكون باإمكان امل�صاهمني املقيدين تداول حقوق الأولوية التي مت 
جلميع امل�صاهمني املقيدين يف �صجالت ال�صركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية )تاريخ اأحقية الكتتاب(. ويعطي كل حق حلامله اأحقية ممار�صة 
الكتتاب ب�صهم واحد جديد، وذلك ب�صعر الطرح. و�صيتم اإيداع حقوق الأولوية بعد انعقاد اجلمعية بيومي عمل على الأكرث. و�صتظهر احلقوق يف حمافظ امل�صاهمني 

املقيدين حتت رمز جديد خا�ض بحقوق الأولوية.

و�صيكون اجلدول الزمني لت�صل�صل وتف�صيل عملية طرح اأ�صهم حقوق الأولوية كالتايل:

 تاريخ �لأحقية: نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية بتاريخ 1434/10/20هـ )املوافق 2013/8/27م(. �

 �ملرحلة �لأولى: تبداأ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م(، وت�صتمر حتى نهاية يوم اخلمي�ض 1434/11/6هـ )املوافق 2013/9/12م(  �
)"مرحلة الكتتاب الأولى"(، ويتاح خاللها فقط للم�صاهمني املقيدين ممار�صة حقهم بالكتتاب )كليا اأو جزئيا( يف الأ�صهم اجلديدة يف حدود عدد 
حقوق الأولوية التي مت اإيداعها يف حمافظهم بعد انعقاد اجلمعية. �صوف تتم املوافقة فقط على الكتتاب بعدد من ال�صهم اجلديدة امل�صتحقة مبوجب 
عدد حقوق الأولوية املوجودة يف املحفظة عند نهاية فرتة التداول. �صيتم الكتتاب يف الأ�صهم اجلديدة عرب تقدمي طلب الكتتاب لدى اأي فرع من فروع 
اجلهات امل�صتلمة عرب تعبئة منوذج الكتتاب اأو عرب ال�صراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�صتلمة التي تتيح 
هذه اخلدمات للمكتتبني. وجتدر الإ�صارة اأنه عند نهاية فرتة تداول حقوق الأولوية، يف حال كان امل�صاهم املقيد ميلك عدد حقوق اأولوية اأقل من عدد 
حقوق الأولوية التي مار�صها خالل نف�ض املرحلة ف�صوف يتم رف�ض طلب الكتتاب كليا اأو جزئيا، و�صوف يتم اإبالغ واإعادة مبلغ الكتتاب املرفو�ض عرب 

اجلهة امل�صتلمة للم�صاهم املقيد.

 فرتة تد�ول حقوق �أولوية �لكتتاب: تبداأ يوم الثالثاء 1434/10/27هـ )املوافق 2013/9/3م( وت�صتمر حتى نهاية عمل يوم اخلمي�ض 1434/11/6هـ  �
)املوافق 2013/9/12م(، وذلك تزامنًا مع مرحلة الكتتاب الأولى. تقوم )تداول( قد بتجهيز اآليات لتنظيم عملية تداول حقوق الأولوية يف اأنظمتها 
ويو�صع رمز منف�صل حلقوق الأولوية ل�صركة م�صك )يكون م�صتقاًل عن رمز �صركة م�صك على �صا�صة التداول(. و�صيعمد نظام تداول اإلى اإلغاء رمز 

حقوق الأولوية ل�صركة م�صك على �صا�صة التداول بعد انتهاء فرتة تداول حقوق الأولوية. وتت�صمن هذه الفرتة اخليارات التالية:
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اأ.  ميلك امل�ساهمني املقيدين خالل فرتة الكتتاب وتداول احلقوق الأولية اخليارات التالية:

 الحتفاظ باحلقوق املكت�سبة كما بتاريخ الأحقية وممار�سة الكتتاب فيها عن طريق اجلهات امل�ستلمة.. 1
 بيع  حقوق الأولوية �سواء ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق. . 2
 �سراء حقوق اإ�سافية وتداولها. وميكن ممار�سة الكتتاب باحلقوق الإ�سافية خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب . 3

ال�سراف الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني.
 عدم القيام باأي �سيء فيما يتعلق بحقوق الأولوية )عدم بيعها وعدم ممار�سة حق الكتتاب فيها(، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة . 4

تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

ب.  يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل هذه الفرتة، تداول حقوق الأولوية �سواء ب�سراء اأو ببيع كل اأو جزء من هذه احلقوق. ويف حال قيامهم بال�سراء 
والإحتفاظ بحقوق الأولوية بهذه الفرتة فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها يف الكتتاب الثاين فقط، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب ال�سراف الآيل اأو عرب 
الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق 

بنهاية مرحلة الكتتاب الثانية، �ستطرح الأ�سهم املتبقية الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

 مرحلة االكتتاب الثانية: تبداأ يوم الأحد 1434/11/9هـ )املوافق 2013/9/15م( وت�ستمر حتى نهاية عمل يوم الثالثاء 1434/11/11هـ )املوافق  �
2013/9/17م(. ل يتم تداول حقوق الأولوية يف هذه املرحلة، وتت�سمن هذه اخلطوات التالية:

اأ.  يجوز للم�ساهمني املقيدين الذين ميلكون اأ�سهم يف ال�سركة كما بتاريخ الأحقية ومل يقوموا مبمار�سة حقوق الأولوية يف اأ�سهم جديدة يف ال�سركة كليًا اأو جزئيًا 
خالل مرحلة الكتتاب الأولى، اأن ميار�سوا حقوق الأولوية خالل هذه املرحلة وذلك بنف�س الطريقة املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال قيامهم ب�سراء 
حقوق اأولوية اإ�سافية بفرتة تداول حقوق الأولوية فيمكنهم ممار�سة الكتتاب فيها خالل مرحلة الكتتاب الثانية، عرب تعبئة منوذج اكتتاب اأو عرب ال�سراف 
الآيل اأو عرب الهاتف اأو عن طريق الكتتاب اإلكرتونيًا لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح هذه اخلدمات للمكتتبني. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه 

احلقوق بنهاية هذه املرحلة �سيتم طرحها يف فرتة الطرح املتبقي.

ب.  يجوز ملن قاموا ب�سراء حقوق الأولوية خالل فرتة تداول حقوق الأولوية واحتفظوا بها لنهاية فرتة التداول ممار�سة الكتتاب فيها خالل هذه املرحلة وذلك 
بنف�س الطريقة املو�سحة يف مرحلة الكتتاب الأولى. ويف حال عدم ممار�ستهم حق الكتتاب يف هذه احلقوق بنهاية هذه املرحلة،  �ستطرح الأ�سهم املتبقية 

الناجتة عن عدم ممار�سة تلك احلقوق اأو بيعها يف فرتة الطرح املتبقي.

فرتة الطرح املتبقي: تبداأ يوم الأحد 1434/11/16هـ )املوافق 2013/9/22م( من ال�ساعة 10:00 �سباحًا وحتى ال�ساعة 10:00 �سباحًا 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 املوؤ�س�سي )وي�سار لهم 
بـ"املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية"( الذين �سوف يتم دعوتهم من قبل مدير الكتتاب بعد الت�ساور مع ال�سركة على اأن تقوم تلك املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية بتقدمي عرو�س 
�سراء الأ�سهم املتبقية. و�سيتم تخ�سي�س الأ�سهم املتبقية للموؤ�س�سات ال�ستثمارية ذات العر�س العلى ثم الأقل فالأقل على اأن يتم تخ�سي�س الأ�سهم بالتنا�سب 

على املوؤ�س�سات ال�ستثمارية التي تقدم نف�س العر�س. اأما بالن�سبة لك�سور الأ�سهم، ف�سيتم ا�سافتها لالأ�سهم املتبقية ومعاملتها باملثل.

بالن�سبة  � اأما  و�سحيح.  مكتمل  ب�سكل  مار�سها  التي  احلقوق  عدد  على  بناًء  م�ستثمر  لكل  ال�سهم  تخ�سي�س  �سيتم  للأ�سهم:  النهائي   التخ�سي�ص 
مل�ستحقي ك�سور الأ�سهم، ف�سيتم جمع ك�سور الأ�سهم وطرحها على املوؤ�س�سات الإ�ستثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�سوف يتم ت�سديد اإجمايل �سعر 
طرح الأ�سهم املتبقية لل�سركة، وتوزع باقي متح�سالت بيع الأ�سهم املتبقية وك�سور الأ�سهم )مبا يتعدى �سعر الطرح( على م�ستحقيها كٌل ح�سب ما 

ي�ستحقه يف موعد اق�ساه 1434/11/25 هـ املوافق )2013/10/1م(.

 تداول االأ�سهم اجلديدة يف ال�سوق: �سيبداأ تداول الأ�سهم املطروحة لالكتتاب على نظام )تداول( عند ا�ستكمال كافة الإجراءات املتعلقة بت�سجيل  �
الأ�سهم املطروحة وتخ�سي�سها.

لقد تقدمت ال�سركة بطلب اإلى هيئة ال�سوق املالية لت�سجيل الأ�سهم اجلديدة وقبول الإدراج يف ال�سوق، و�سيتم تقدمي طلب اإلى الهيئة لتداول الأ�سهم اجلديدة بعد 
اكتمال الكتتاب.

األشخاص المستحقون الغير مشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة:

)املوافق  1434/10/20هـ  بتاريخ  العادية  غري  العامة  اجلمعية  انعقاد  يوم  ال�سركة  اأ�سهم  تداول  اإغالق  بعد  ال�سركة  �سهم  �سعر  بتعديل  تداول  تقوم  �سوف 
الإغالق.  وقت  املدرجة  لالأ�سهم  ال�سوقية  للقيمة  بالإ�سافة  الن�سرة  امل�سدرة �سمن هذه  الأ�سهم اجلديدة  الطرح وعدد  قيمة  بناًء على  وذلك  2013/8/27م( 
و�سيكون امل�ساهمون املقيدون الذين ل ي�ساركون كليًا اأو جزئيًا يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة عر�سة لنخفا�س ن�سبة ملكيتهم يف ال�سركة اإ�سافة اإلى انخفا�س 
قيمة الأ�سهم اململوكة منهم حاليًا. وبالن�سبة لالأ�سخا�س امل�ستحقني الذين ومل يكتتبوا ومل يبيعوا حقوقهم ف�سيكونون عر�سة للخ�سارة. ولن يح�سل الأ�سخا�س 
امل�ستحقون غري امل�ساركون يف الكتتاب يف الأ�سهم اجلديدة على اأية مزايا اأو منافع مقابل اأ�سهم حقوق الأولوية امل�ستحقة لهم، ما عدا ح�سولهم على تعوي�س 
نقدي من متح�سالت بيع الأ�سهم يف الطرح املتبقي كاًل ح�سب ما ي�ستحقه )اإن وجد(. ويحتفظ امل�ساهمون املقيدون بنف�س عدد الأ�سهم الذي ميلكونه قبل زيادة 

راأ�س املال. 
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ويف حال كانت رغبة املوؤ�ص�صات الإ�صتثمارية �صراء الأ�صهم املتبقية ب�صعر الطرح فقط اأو يف حالة عدم رغبتهم يف الكتتاب وبالتايل �صراء متعهد التغطية لالأ�صهم 
املتبقية ب�صعر الطرح، فلن يح�صل الأ�صخا�ض امل�صتحقني الغري م�صاركني يف الكتتاب على اأي تعوي�ض نتيجة عدم ممار�صتهم حقوق الأولوية يف الأ�صهم اجلديدة.

�صيتم حتديد مبلغ التعوي�ض )اإن وجد( لالأ�صخا�ض امل�صتحقني الذين مل ي�صاركوا يف الكتتاب يف الأ�صهم اجلديدة كليًا اأو جزئيًا وم�صتحقي ك�صور الأ�صهم عن 
طريق ق�صمة مبلغ التعوي�ض على اإجمايل عدد الأ�صهم التي مل يكتتب فيها من قبل الأ�صخا�ض امل�صتحقني وم�صتحقي ك�صور الأ�صهم، وبذلك يتم حتديد التعوي�ض 

امل�صتحق لكل �صهم متبقي، و�صيتم دفعه لل�صخ�ض امل�صتحق الذي مل يكتتب يف كامل اأو جزء من الأ�صهم التي يحق له الكتتاب فيها واإي�صا مل�صتحق ك�صور الأ�صهم.

تعبئة طلب االكتتاب في األسهم الجديدة:

على الأ�صخا�ض امل�صتحق الذي يرغب يف ممار�صة كامل حقه والكتتاب يف جميع اأ�صهم حقوق الأولوية التي يحق له الكتتاب فيها اأن يقوم بتعبئة منوذج طلب اكتتاب 
ويقدمه مرفقًا بكامل مبلغ الكتتاب امل�صتحق وامل�صتندات املطلوبة اإلى اأحد فروع اجلهات امل�صتلمة اأثناء فرتة الكتتاب.

يح�صب عدد الأ�صهم التي يحق لل�صخ�ض امل�صتحق الكتتاب فيها بح�صب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية. اأما مبلغ الكتتاب 
الذي يتعني على املكتتب دفعه فيح�صب ب�صرب عدد حقوق الأولوية القائمة التي ميلكها قبل نهاية فرتة الكتتاب الثانية يف 10 ريال.

بتعبئة وتقدمي منوذج طلب الكتتاب فاإن املكتتب يقر مبا يلي:

 املوافقة على اكتتابه يف ال�صركة بعدد الأ�صهم املو�صحة يف طلب الكتتاب. �

 اأنه قد اطلع على ن�صرة الإ�صدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�صها بعناية وفهم م�صمونها.  �

 املوافقة على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وال�شروط الواردة يف ن�شرة االإ�شدار. �

 عدم التنازل عن حقه مبطالبة ال�صركة والرجوع عليها بكل �صرر ينجم ب�صكل مبا�صر من جراء احتواء ن�صرة الإ�صدار على معلومات جوهرية غري  �
�صحيحة اأو غري كافية اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية توؤثر ب�صكل مبا�صر على قبول املكتتب بالكتتاب يف حال اإ�صافتها يف الن�صرة.

 اأنه مل ي�صبق له التقدم لالكتتاب يف اأ�صهم هذا الطرح ولل�صركة احلق يف رف�ض كافة الطلبات يف حالة تكرار طلب الكتتاب. �

 قبوله االأ�شهم املخ�ش�شة مبوجب طلب االكتتاب وقبوله كافة �شروط وتعليمات االكتتاب الواردة يف الطلب ويف ن�شرة االإ�شدار. �

 �صمان عدم اإلغاء اأو تعديل الطلب بعد تقدميه للجهة امل�صتلمة. �

الوثائق المطلوب تقديمها مع طلبات االكتتاب:

يجب تقدمي طلب الكتتاب مرفقًا بامل�صتندات التالية، ح�صبما ينطبق احلال، وتقوم اجلهة امل�صتلمة مبطابقة ال�صورة مع الأ�صل واإعادة الأ�صل للمكتتب:

 اأ�صل و�صورة البطاقة ال�صخ�صية )للمكتتب الفرد( �

 اأ�صل و�صورة دفرت العائلة )لأفراد الأ�صرة( �

 اأ�صل و�صورة �صك الوكالة ال�صرعية )يف حالة توكيل �صخ�ض اآخر بالكتتاب( �

 اأ�صل و�صورة �صك الولية )لالأيتام( )للمكتتب الفرد( �

 اأ�صل و�صورة الإقامة بالن�صبة لغري ال�صعوديني، حيثما ينطبق احلال )للمكتتب الفرد( �

 اأ�صل و�صورة ال�صجل التجاري بالن�صبة لل�صخ�صية العتبارية �

يجب دفع مبلغ الكتتاب كامال عند تقدمي طلب الكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�صتلمة من خالل تفوي�ض اجلهة امل�صتلمة بخ�صم املبلغ املطلوب من ح�صاب 
املكتتب لدى اجلهة امل�صتلمة، اأو عن طريق �صيك م�صريف م�صدق م�صحوب على اأحد البنوك املحلية وم�صجل با�صم ال�صركة.

يقت�صر التوكيل بني اأفراد الأ�صرة من الدرجة الأولى )الأبناء والأبوين و الزوج والزوجة(. ويف حالة تقدمي الطلب نيابة عن �صخ�ض اآخر، يجب اأن يكتب الوكيل 
ا�صمه ويوقع على طلب الكتتاب واأن يرفق اأ�صل و�صورة وكالة �صرعية �صارية املفعول �صادرة من كتابة العدل )بالن�صبة لالأ�صخا�ض املقيمني يف اململكة العربية 

ال�صعودية( اأو م�صدقة من ال�صفارة اأو القن�صلية ال�صعودية يف بلد املكتتب )بالن�صبة لالأ�صخا�ض املقيمني خارج اململكة العربية ال�صعودية(.

تقديم طلب االكتتاب

يبداأ ا�صتالم طلبات الكتتاب يف فروع اجلهات امل�صتلمة املذكورة اأعاله يف اململكة خالل مرحلتي الكتتاب الأولى والثانية. ويف حال وجود فرتة طرح متبقي فيمكن 
اأي�صًا خاللها تقدمي طلبات اكتتاب لأية اأ�صهم متبقية من قبل املوؤ�ص�صات الأ�صتثمارية فقط. وميكن تقدمي طلب الكتتاب اأثناء فرتة الكتتاب اإما من خالل اأحد 
فروع اجلهات امل�صتلمة اأو ق�صم اخلدمات امل�صرفية الهاتفية اأو اأجهزة ال�صراف الآيل اأو النرتنت امل�صريف لأي من اجلهات امل�صتلمة التي توفر هذه اخلدمة، 
علمًا باأن منوذج طلب الكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اإتباعها بدقة. وعند توقيع وتقدمي طلب الكتتاب، �صتقوم اجلهة امل�صتلمة بختمه وتزويد 
ال�صخ�ض امل�صتحق ب�صورة منه. ويف حالة تبني اأن املعلومات املقدمة يف طلب الكتتاب غري مكتملة اأو غري �صحيحة اأو مل يتم ختمها بوا�صطة اجلهة امل�صتلمة، فاإن 
طلب االكتتاب �شيعترب الغيًا. يجب اأن يوافق ال�شخ�س امل�شتحق على �شروط واأحكام االكتتاب، ويجب اأن يقوم بتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب، ويف حالة عدم 
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ا�شتيفاء الطلب املقدم من املكتتب الأي من �شروط واأحكام االكتتاب، فاإن من حق ال�شركة رف�س ذلك الطلب كليًا اأو جزئيًا. و�شيعترب اأي طلب اكتتاب يحتوي على 
معلومات غري كاملة اأو غري �صحيحة اأو غري خمتوم من قبل اجلهة امل�صتلمة لغيًا. ول يجوز تعديل طلب الكتتاب اأو �صحبه بعد ت�صليمه للجهة امل�صتلمة، ويعترب بعد 

قبوله من قبل ال�صركة عقدًا ملزمًا بني املكتتب وال�صركة.

ويعترب املكتتب من االأ�شخا�س امل�شتحقني قد ا�شرتى عدد االأ�شهم امل�شتحقة له عند حتقق ال�شروط التالية:

 ت�صليم ال�صخ�ض امل�صتحق منوذج طلب اكتتاب لدى اأحد فروع اجلهات امل�صتلمة. �

 ت�صديد كامل مبلغ الكتتاب )كما هو حمدد اأعاله( من قبل ال�صخ�ض امل�صتحق املكتتب من خالل اجلهة امل�صتلمة. �

 ا�صتالم ال�صخ�ض امل�صتحق املكتتب من اجلهة امل�صتلمة اإ�صعار تخ�صي�ض يحدد عدد الأ�صهم التي مت تخ�صي�صها له. �

ويجد التنويه على اأنه لن يتم تخ�صي�ض اأ�صهم لالأ�صخا�ض امل�صتحقني يتجاوز عدد الأ�صهم التي طلبوا الكتتاب فيها.

 التخصيص 2   13

�صتقوم ال�صركة ومدير الكتتاب بفتح ح�صاب اأمانة ي�صمى "ح�صاب �صركة ال�صرق الأو�صط للكابالت )م�صك(" يتم اإيداع متح�صالت الكتتاب به. �صيتم تخ�صي�ض 
ال�صهم لكل م�صتثمر بناًء على عدد احلقوق التي مار�صها ب�صكل مكتمل و�صحيح. اأما بالن�صبة مل�صتحقي ك�صور الأ�صهم، ف�صيتم جمع ك�صور الأ�صهم وطرحها على 
املوؤ�ص�صات الإ�صتثمارية خالل فرتة الطرح املتبقي. و�صوف يتم ت�صديد اإجمايل �صعر طرح الأ�صهم املتبقية لل�صركة، وتوزع باقي متح�صالت بيع الأ�صهم املتبقية 
وك�صور الأ�صهم )مبا يتعدى �صعر الطرح( على م�صتحقيها كٌل ح�صب ما ي�صتحقه يف موعد اق�صاه 1434/11/25 هـ املوافق )2013/10/1م(. ويف حال تبقي اأ�صهم 

بعد ذلك غري مكتتب فيها ف�صيقوم متعهد التغطية ب�صراء تلك الأ�صهم اجلديدة املتبقية و�صتخ�ص�ض له.

ويتوقع الإعالن النهائي عن العدد النهائي لالأ�صهم التي مت تخ�صي�صها لكل �صخ�ض م�صتحق دون اأي عمولت اأو ا�صتقطاعات من مدير الكتتاب اأو اجلهات امل�صتلمة 
وذلك بقيدها يف ح�صابات املكتتبني لدى اجلهة امل�صتلمة. ويجب على الأ�صخا�ض امل�صتحقني الت�صال بفرع اجلهة امل�صتلمة الذي مت تقدمي طلب الكتتاب من خالله 

للح�صول على اأية معلومات اإ�صافية. و�صوف يتم الإعالن عن نتائج التخ�صي�ض يف موعد اأق�صاه 1434/11/23 هـ املوافق )2013/9/29م(.

دفع مبالغ التعويض

اأق�صاه  موعد  يف  وجــدت،  اإن  الأولــويــة،  حقوق  باأ�صهم  الكتتاب  يف  جزئيًا  اأو  كليًا  ي�صاركون  ل  الذين  امل�صتحقني  لالأ�صخا�ض  التعوي�ض  مبالغ  دفع  �صيتم 
1434/11/25 هـ املوافق )2013/10/1م(.

رسم توضيحي آللية حقوق األولوية الجديدة

(ΩÉjCG 10) øjó«≤ŸG ÚªgÉ°ùŸG ÜÉààcGh (πªY ΩÉjCG 8) ∫hGóàdG IÎa(óMGh πªY Ωƒj) »≤ÑàŸG ìô£dG IÎa

(πªY ΩÉjCG 3) Ú≤ëà°ùŸG ¢UÉî°TCÓd ÜÉààc’G IÎa ÜÉààc’Gh ∫hGóàdG ájGóH πÑbÉeh ájOÉ©dG ÒZ á«eƒª©dG á«©ª÷G OÉ≤©fG 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

 أسئلة وأجوبة عن آلية حقوق األولوية الجديدة 2   13

ماهي حقوق األولوية؟

هي اأوراق مالية  قابلة للتداول تعطي حلاملها اأحقية الكتتاب يف الأ�صهم اجلديدة املطروحة عند اعتماد الزيادة يف راأ�ض املال، وهو حق مكت�صب جلميع امل�صاهمني 
املقيدين يف �صجالت ال�صركة نهاية يوم انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. ويعطي كل حق حلامله اأحقية الكتتاب ب�صهم واحد جديد، وذلك ب�صعر الطرح.
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لمن تمنح حقوق األولوية؟

جلميع حملة الأ�صهم املقيدين ب�صجالت ال�صركة يف نهاية تداول يوم انعقاد اجلمعية العامه غري العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

يتم اإيداع حقوق الولوية خالل يومني بعد انعقاد اجلمعية العامة غري العادية لل�صركة و�صتظهر الأ�صهم يف حمافظ امل�صاهمني املقيدين حتت رمز جديد خا�ض 
بحقوق الأولوية ولن ي�صمح بتداول هذه احلقوق او الكتتاب فيها ال عند بداية فرتة التداول والكتتاب.

كيف يتم اشعار المساهم المقيد بإيداع حقوق االولوية في المحفظة؟

يتم ا�صعار امل�صاهم املقيد عن طريق العالن يف موقع تداول.

كم عدد الحقوق التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

عدد احلقوق التي �صيح�صل عليها امل�صاهم املقيد تعتمد على معامل الحقية وعدد الأ�صهم التي ميتلكها امل�صاهم املقيد يف نهاية تداول يوم اإنعقاد اجلمعية العامه 
غري العادية.

ماهو معامل االحقية؟

كن امل�صاهم املقيد من معرفة عدد حقوق الولوية امل�صتحقة له مقابل ال�صهم التي ميتلكها بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة غري العادية. على  هو املعامل الذي ميمُ
�صبيل املثال، اإذا كان عدد الأ�صهم امل�صدرة ل�صركة  1.000 �صهم ورفعت تلك ال�صركة راأ�ض مالها عن طريق طرح 200 �صهم جديد بحيث اإرتفع عدد اأ�صهمها اإلى 

1.200 �صهم، يكون معامل الحقية حينئذ 1 اإلى 5 )�صهم واحد لكل خم�ض اأ�صهم(.

هل سيتم تداول هذه الحقوق وإضافتها لمحافظ المستثمرين بنفس إسم / رمز أسهم الشركة أو أن 
هناك مسمى آخر لها؟

�صيتم ايداع حقوق الولوية ملحافظ امل�صتثمرين حتت رمز جديد خا�ض بحقوق الأولوية.

ماهي قيمة الحق عند بداية تداوله ؟

�صعر الفتتاح للحق �صيكون الفرق بني �صعر اإغالق �صهم ال�صركة يف اليوم ال�صابق لإدراج احلق و�صعر الطرح، على �صبيل املثال : اإذا كان �صعر اإغالق ال�صهم يف اليوم 
ال�صابق 35 ريالمُ و�صعر الطرح 10 ريالت يكون �صعر الإفتتاح حلقوق الأولوية 35 ناق�ض10 ي�صاوي بذلك خم�صًا وع�صرون رياًل.

هل يستطيع المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم إضافية؟

ي�صتطيع امل�صاهمني املقيدين الكتتاب يف اأ�صهم اإ�صافية من خالل �صراء حقوق جديدة خالل فرتة التداول وميكن الكتتاب بال�صهم الإ�صافيه اجلديدة املكت�صبة 
من �صراء حقوق جديدة خالل مرحلة الكتتاب الثانية فقط.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

تتم عملية الكتتاب كما هو معمول به حاليًا عن طريق تقدمي طلبات الكتتاب لدى اأي فرع من فروع اجلهات امل�صتلمة )املذكورة يف ن�صرة الإ�صدار هذة( وخالل 
فرتتي الكتتاب فقط.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول ؟

نعم يحق حلملة �صهادات الأ�صهم الكتتاب لكن لن ي�صتطيعوا التداول اإل بعد اإيداع ال�صهادات يف حمافظ اإ�صتثمارية عن طريق اجلهات امل�صتلمة اأو مركز الإيداع 
يف تداول واإح�صار الوثائق الالزمة.

إذا تم االكتتاب في األسهم الجديدة وتم بيع الحقوق بعدها ماذا يحدث في هذة الحالة؟

يف حال قام اأحد امل�صاهمني املقيدين بالكتتاب ومن ثم بيع حقوق الأولوية ومل يتم �صراء عدد حقوق اأولوية يعادل عدد احلقوق التي اكتتب فيها قبل نهاية فرتة 
التداول ف�صيتم رف�ض طلب الكتتاب كليًا يف حال مت بيع جميع احلقوق اأو جزئيًا مبا يعادل ما مت بيعه من حقوق و�صيتم اإبالغ واإعاده مبلغ الكتتاب املرفو�ض عرب 

اجلهة امل�صتلمة للم�صاهم املقيد.
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هل يحق لمن إشترى حقوق إضافية تداولها مرة أخرى ؟

نعم، يحق له بيعها و�صراء حقوق اأخرى خالل فرتة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من هذة الحقوق؟

نعم، باإمكان امل�صتثمر بيع جزء من هذه احلقوق والكتتاب باجلزء املتبقي.

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

لميكن ذلك.

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

خالل املرحلة الثانية فقط وبعد اإنتهاء فرتة التداول حلقوق الأولوية.

هل يستطيع الشخص المستحق بيع الحق بعد إنقضاء فترة التداول؟

لميكن ذلك، بعد اإنق�صاء فرتة التداول يتبقى لل�صخ�ض امل�صتحق فقط ممار�صة احلق يف الكتتاب بالزيادة يف راأ�ض املال، ويف حال عدم ممار�صة احلق ميكن اأن 
يخ�صع امل�صتثمر للخ�صارة اأو الإنخفا�ض يف قيمة حمفظتة الإ�صتثمارية.

ماذا يحدث لحقوق أولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب بها خالل فترة التداول ومرحلتي االكتتاب 
األولى والثانية؟

ن�صرة  التي حتددها  املعايري  الذي ينظمه مدير الكتتاب بح�صب  املتبقي  بيع هذه احلقوق يف فرتة الطرح  اأو  الناجتة عن عدم ممار�صة  املتبقية  الأ�صهم  تطرح 
الإ�صدار هذه.

هل سيتم إضافة أي رسوم إضافية لعمليات تداول حقوق األولوية؟

�صيتم تطبيق نف�ض العمولت على عمليات البيع وال�صراء كما هي بالأ�صهم ولكن من دون حد اأدنى ملبلغ العمولة.

 تداول األسهم الجديدة 3   13

�صيبداأ تداول الأ�صهم املطروحة لالكتتاب فور اكتمال جميع الإجراءات املتعلقة بذلك، ويتوقع اأن يكون ذلك بعد تخ�صي�ض الأ�صهم اجلديدة وبالتن�صيق مع هيئة 
ال�صوق املالية، و�صيتم الإعالن عنه لحقًا.

 تنبيهات متنوعة 3   13

اأطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم ل�شاحلهم ومنفذي الو�شايا ومديري  يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة 
الرتكات والورثة، وي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى عليه الن�س حتديًدا يف هذه الن�شرة، ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو التزامات نا�شئة عنه 

اأو التفوي�ض بها لأي من الأطراف امل�صار اإليهم دون احل�صول على موافقة كتابية م�صبقة من الطرف الآخر.

تخ�صع هذه التعليمات والبنود واأي ا�صتالم لنماذج طلب الكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها لأنظمة اململكة وتف�صر وتنفذ طبقًا لها. وقد يتم توزيع ن�صرة الإ�صدار هذه 
باللغتني العربية والإجنليزية، ويف حالة التعار�ض بني الن�ض العربي والن�ض الإجنليزي، يعمل بالن�ض العربي لن�صرة الإ�صدار.

ومع اأن الهيئة قد اإعتمدت ن�صرة الإ�صدار هذه، فاإنه يجوز لها تعليق هذا الطرح اإذا علمت ال�صركة يف اأي وقت بعد اعتماد هذه الن�صرة من الهيئة وقبل قبول واإدراج 
الأ�صهم يف ال�صوق باأن )1( تغريا مهمًا قد حدث يف اأي من املعلومات الأ�صا�صية الواردة يف هذه الن�صرة اأو اأي من امل�صتندات املطلوب ت�صمينها فيها مبوجب قواعد 
الت�صجيل والإدراج، اأو )2( باأي م�صائل اإ�صافية كان يجب ت�صمينها يف هذه الن�صرة. ويف هاتني احلالتني فاإنه يتعني على ال�صركة اأن تقدم اإلى الهيئة ن�صرة اإ�صدار 
تكميلية وذلك ح�صب متطلبات قواعد الت�صجيل والإدراج. وعندئذ �صيتم ن�صر ن�صرة الإ�صدار التكميلية واإعالن تواريخ الطرح املرتتبة عليها. كما اأنه من املمكن اأن 

يتم تعليق هذا الطرح يف حال عدم موافقة اجلمعية العمومية الغري عادية على تفا�صيله.
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مت تاأ�صي�ض نظام تداول يف عام 2001م كنظام بديل لنظام معلومات الأوراق املالية الإلكرتوين ESIS، وبداأ تداول الأ�صهم الإلكرتوين يف اململكة عام 1989م. 

يتم التعامل بالأ�صهم عرب نظام "تداول" من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�صفقة وانتهاًء بت�صويتها. ويتم التداول كل يوم عمل 
من اأيام الأ�صبوع على فرتة واحدة من ال�صاعة 11 �صباحًا وحتى ال�صاعة 3:30 ع�صرًا، من يوم الأحد حتى يوم اخلمي�ض من كل اأ�صبوع ويتم خاللها تنفيذ الأوامر، 
اأما خارج هذه الأوقات في�صمح باإدخال الأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�صاعة 10 �صباحًا وحتى ال�صاعة 11 �صباحًا، وميكن عمل قيود وا�صتف�صارات جديدة ابتداًء 

من ال�صاعة 10 �صباحًا جلل�صة الفتتاح )التي تبداأ ال�صاعة 11 �صباحًا( وتتغري هذه الأوقات خالل �صهر رم�صان وتعلن من قبل اإدارة تداول.

يعمل نظام تداول على مطابقة الأوامر ح�صب ال�صعر، ويتم ا�صتقبال وحتديد اأولوية الأوامر وفقًا لل�صعر. وب�صكل عام تنفذ اأوامر ال�صوق اأوًل ومن ثم الأوامر املحددة 
لل�صعر، ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�ض ال�صعر، يتم تنفيذها اأوًل باأول ح�صب توقيت الإدخال.

ويقوم نظام تداول بتوزيع نطاق �صامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع تداول على الإنرتنت والرابط الإلكرتوين ملعلومات تداول الذي يوفر بيانات 
ال�صوق ب�صكل فوري لوكالت تزويد املعلومات مثل "رويرتز". تتم ت�صوية ال�صفقات اآليًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية الأ�صهم تتم مبا�صرة بعد تنفيذ ال�صفقة.

يجب على ال�صركة الإف�صاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�صبة للم�صتثمرين عرب نظام "تداول". ويتولى نظام تداول م�صوؤولية مراقبة ال�صوق، ب�صفته 
الآلية التي يعمل من خاللها ال�صوق، بهدف �صمان عدالة التداول وان�صياب عمليات التداول يف الأ�صهم.

 التسجيل في األسهم السعودية 4   13

مت تقدمي طلب لدى هيئة ال�صوق املالية لت�صجيل وقبول اإدراج اأ�صهم حقوق الأولوية يف ال�صوق. ومن املتوقع اعتماد الت�صجيل وبدء التداول يف اأ�صهم حقوق الأولوية 
يف �صوق الأ�صهم ال�صعودية بعد النتهاء من عملية التخ�صي�ض النهائي لأ�صهم حقوق الأولوية، و�صوف يعلن عن ذلك يف حينه يف موقع تداول اللكرتوين. وتعترب 

التواريخ املذكورة يف هذه الن�صرة مبدئية وميكن تغيريها مبوافقة هيئة ال�صوق املالية.

اإل بعد اعتماد التخ�صي�ض  اأنه ل ميكن التداول يف الأ�صهم اجلديدة  اإل  اأ�صهمها يف ال�صوق املالية )تداول(،  اأن الأ�صهم احلالية م�صجلة ومدرجة  وبالرغم من 
النهائي لالأ�صهم واإيداعها يف حمافظ املكتتبني يف تداول ويحظر حظرًا تامًا التداول يف الأ�صهم اجلديدة قبل ذلك.

ويف حالة ن�صاطات التداول املحظورة يتحمل امل�صاهمون املكتتبون الذين يتعاملون يف مثل هذه الن�صاطات امل�صوؤولية الكاملة عنها، و�صوف لن تتحمل ال�صركة اأية 
م�صوؤولية قانونية يف هذه احلالة.
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المستندات المتاحة للمعاينة . 13
�صوف تكون امل�صتندات املو�صحة اأدناه متاحة للمعاينة يف املركز الرئي�ض لل�صركة مبدينة الريا�ض، حي امللك عبدالعزيز، طريق �صالح الدين اليوبي، وذلك خالل 

�صاعات العمل الر�صمية من التا�صعة �صباحًا وحتى اخلام�صة م�صاًء، من الأحد اإلى اخلمي�ض قبل20 يوم من نهاية فرتة الطرح.

الوثائق التأسيسية / وثائق الشركة:

 النظام الأ�صا�صي وال�صجل التجاري. �

طرح األسهم:

 قرار جمل�ض الإدارة بالتو�صية بزيادة راأ�ض مال ال�صركة. �

 موافقة هيئة ال�صوق املالية على طرح الأ�صهم. �

التقارير والخطابات والمستندات:

 تقرير درا�صة ال�صوق املعد من قبل �صركة اأنتيجر للبحوث املحدوده. �

 موافقة خطية من �صركة اأنتيجر للبحوث املحدوده على ن�صر تقريرهم �صمن ن�صرة الإ�صدار. �

 موافقة خطية من م�صت�صار العناية املهنية املالية �صركة ديلويت خلدمات املعامالت على الإ�صارة اإليهم �صمن ن�صرة الإ�صدار. �

 موافقة خطية من مكتب امل�صت�صارون القانونيون بالتعاون مع بيكر اآند ماكينزي ليمتد، على ذكر ا�صمهم يف الن�صرة بو�صفهم امل�صت�صار القانوين لطرح  �
الأ�صهم لالكتتاب.

 موافقة خطية من املحا�صب القانوين ايرني�صت ويونغ، على ذكر ا�صمهم يف الن�صرة بو�صفهم املحا�صبون القانونيون لل�صركة. �

 موافقة خطية من املحا�صب القانوين ديلويت اند توت�ض بكر اأبو اخلري و�صركاه، على ذكر ا�صمهم يف الن�صرة بو�صفهم املحا�صبون القانونيون لل�صركة. �

الوثائق المالية:

 القوائم املالية املراجعة املوحدة لل�صركة لل�صنوات املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م، و2010م، و2011م، و2012م وتقرير مراجع احل�صابات حولها. �

 القوائم املالية املراجعة لل�صركات التابعة لل�صنوات املنتهية يف 31 دي�صمرب 2009م، و2010م، و2011م، و2012م وتقرير مراجع احل�صابات حولها. �

 القوائم املالية املفحو�صة املوحدة لل�صركة للفرتة املنتهية يف 31 مار�ض 2013م، وتقرير مراجع احل�صابات حولها. �
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وتقرير مراجعي الحساباتالموحدة القوائم المالية 
٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

تقرير المحاسب القانوني . 14
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وتقرير مراجعي الحسابات دةالموح القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  صفحـة  فھـرس

    

    

    

  ٢  الموحدة قائمة المركز المالي

    

  ٣  الموحدة ألعمالقائمة ا

    

  ٤  الموحدة قائمة التدفقات النقدية

    

  ٥  المساھمين الموحدةحقوق في  التغيراتقائمة 

    

  ٢٦ -  ٦  الموحدة ليةإيضاحات حول القوائم الما
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٢

  الموحدة قائمة المركز المالي
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

  باللایر السعودي
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  إيضاح  

      موجوداتال
      متداولةالموجوداتال
  ٣٤،٨١٧،٥٣٩    ٤٠،١٦٣،٦٩٦  ٣  وما في حكمهنقد

  ٤،٨٠٨،٠٠٠    ٤،٨٠٨،٠٠٠    ودائع ألجل
  ٤١١،٠٦٩،٣٨١    ٣١٠،٧٠٦،٧٢٥  ٤ مدينون
  ٤٣٧،٣١٠،١٨٤    ٣٠٠،٣٠٣،٨٣٦  ٥ مخزون

  ٦،٢٧٨،٨٠٩    ٨،٤٨٣،٧٦٤    دفعات مقدمة لموردين
  ٢٢،٠٧٣،٣٦١    ١٤،٢٢٢،٠٥٥  ٦ وموجودات اخرى مصاريف مدفوعة مقدما

  ٧،٦٧٧،٨٩٧    ٨،٥٩٤،٧٩٠   استثمارات في اوراق مالية لالتجار
  ٩٢٤،٠٣٥،١٧١    ٦٨٧،٢٨٢،٨٦٦   المتداولة موجوداتالمجموع

     
      متداولةالغير موجوداتال

  ٥٧٩،٢٠٥،٢٧٣    ٦٠٧،٦٨٥،٧٩٩  ٧  ومعدات وآالتممتلكات
  ١٥،٥٤٨،٧٤٣    ٦،٧١٥،٢٤٤   دفعات مقدمة لشراء ممتلكات واسھم

  ٤،٥٠٧،٨٤٨    ٥،٠٥٠،٣٤١  ٨ استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع
  ٢١،٢٧٣،٠٠٠    ٢١،٢٧٣،٠٠٠  ٩  استثمارات في شركة زميلة

  ١٠،٢٧٦،٣٢٧    ١٤،٠٢٠،١١٠  ٤ غير جاري – استبقاءاتمدينون
  ١٤٧،٥٦٥،٣١٣    ٧٠،٥٦٥،٣١٣  ١٠ الشھرة

  ٥،٢٩٨،٨٢٥    ٤،١٤٨،٦٢٣  ١١ خرىأملموسة غير موجودات
  ٢،٢٤٨،٩٥١    ٥٤٦،٠١٦  ١٥  ضريبة مؤجلة مدينة

  ٧٨٥،٩٢٤،٢٨٠    ٧٣٠،٠٠٤،٤٤٦   المتداولة غير موجوداتالمجموع
     

  ١،٧٠٩،٩٥٩،٤٥١  ١،٤١٧،٢٨٧،٣١٢    موجوداتالمجموع
      

      وحقوق الملكيةالمطلوبات
      متداولةالالمطلوبات
  ٥٣٦،٧٥٢،٦٤٦    ٦٤٢،٤٩٦،٨٤٤  ١٢ اتوقروض قصيرة األجل ومرابحبنوك دائنة

  ٧٤،٠٩٩،٢٢٣    ٥٥،٤٠٤،٠٩٢  ١٦ اتومرابحاألجلةض طويلالجزء المتداول من قرو
  ٢٠٧،٣٣١،١٠٨    ٧٧،٦٦٢،٧٨٣  ١٣  وأوراق دفعدائنون

  ٧٤،٤٧٣،٧٨٦    ٧٦،٨٠٠،٩٨٠  ١٤ أخرىمطلوباتومصاريف مستحقة 
  ٨٩٢،٦٥٦،٧٦٣    ٨٥٢،٣٦٤،٦٩٩   المتداولة المطلوباتمجموع

     
      متداولةالغير لمطلوباتا
  ١٦٩،٢٠٨،٩٠٩    ١١١،٢٩٧،٨٣٨  ١٦ اتومرابح األجل ةض طويلوقر

  ١٢،٩٥٦،٠٠٧    ١٧،١٤٥،٨٦٧    الخدمة نھايةتعويضات
  ١٨٢،١٦٤،٩١٦    ١٢٨،٤٤٣،٧٠٥   غير المتداولة المطلوباتمجموع

      
      حقوق الملكية

      المساھمينحقوق
  ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠    ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠  ١ الرأس الم

  ٢٨،٩٨٥،١٨٠    ٢٨،٩٨٥،١٨٠  ١٨  احتياطي نظامي
  ) ١،١٩١،٥٧٦(   ) ٩٦٨،٢٦٤(  متاحة للبيعغير محققة من استثمارات في أوراق ماليةرةخسا
  ) ٣،٣٨٧،٥٣٦(   ) ٤،١١٥،٩٢٥( ٢٦ التدفقات النقديةاتغير محققة من تحوطرةخسا

  ٧٩،٨٩٩،٠٤٩    ) ٥٦،٧٢٧،٦٧٢(  أرباح مستبقاة )اكمة خسائر متر(
  ٥٠٤،٣٠٥،١١٧    ٣٦٧،١٧٣،٣١٩    المساھمينمجموع حقوق 

     
  ١٣٠،٨٣٢،٦٥٥    ٦٩،٣٠٥،٥٨٩    حقوق االقلية

  ٦٣٥،١٣٧،٧٧٢    ٤٣٦،٤٧٨،٩٠٨    حقوق الملكيةمجموع
     

  ١،٧٠٩،٩٥٩،٤٥١    ١،٤١٧،٢٨٧،٣١٢   الملكية حقوقو المطلوباتمجموع
  
  

  الموحدة ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
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  )مسك ( شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
  ) شركة مساھمة سعودية( 
  

  الموحدة األعمالقائمة 
  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية
  باللایر السعودي

  ٢٠٠٩  ٢٠١٠  ايضاح  

  ١،٠٣٣،٩٢٢،٢٥١   ١،٠٢٩،٢٤٩،٩٦٧      المبيعات

  ) ٨٥٦،٠٩٣،٤٠٣(   ) ٩٤٧،٤١١،٩٤٥(     كلفة المبيعاتت

  ١٧٧،٨٢٨،٨٤٨    ٨١،٨٣٨،٠٢٢       الربح اإلجمالي

  ) ٣٢،٦٧٧،٠٩١(   ) ٤٦،٥٦٢،٩٧١(   ١٩  توزيعمصاريف بيع و

  ) ٢٧،٣٨٦،٥٥٦(   ) ٢٧،٧٤١،١٧٨(   ٢٠  اداريةو مصاريف عمومية

  ) ١،٤٩٦،٤٦٠(   ) ١،٨٣٠،٠٣٣(   ١١  غير ملموسة أخرى موجوداتاطفاء 

  ١١٦،٢٦٨،٧٤١    ٥،٧٠٣،٨٤٠       الربح التشغيلي

  ) ٢٠،٠٠٠،٠٠٠(   ) ٧٧،٠٠٠،٠٠٠(   ج١٠  الشھرةالھبوط في 

غي��ر محقق��ة م��ن اس��ت�مارات ف��ي اوراق مالي��ة ) رةخس��ا/ ( رب���

  لإلتجار 

  

  ١،١٨١،٢١٣(   ٩١٦،٨٩٣ (  

  -  ) ١٤،٠٧٩،٤٩٨(      ماليةقات أدوات خسارة من مشت

  ) ٤٣،٦٢٧،٢٧٠(   ) ٣٥،٨٥١،٦١٩(   ٢١  ماليةمصاريف 

  ١،٨٥٣،٠٣٧    ٨٩٩،٨٢٣      إيرادات أخرى

ض���ريبة ال���دخل األجنبي���ةوقب���ل الزك���اة  ال���ربح) / الخس���ارة (ص���افي 

  حقوق االقليةو

  

 )٥٣،٣١٣،٢٩٥    ) ١١٩،٤١٠،٥٦١  

  ١٢،٢٣٨،١٨٥     ٣٣،٣٦٥،١٣١      ركات التابعةحقوق االقلية في صافي خسارة الش

  ٦٥،٥٥١،٤٨٠    ) ٨٦،٠٤٥،٤٣٠(     ضريبة الدخل األجنبيةوقبل الزكاة  صافي الدخل

  ) ١٤،٢٤٣،٧٨٣(   ) ٨،٩٠٢،٩٣٥(   ١٥   األجنبية الدخل ضريبةالزكاة و

  ٥١،٣٠٧،٦٩٧    ) ٩٤،٩٤٨،٣٦٥(      )الخسارة ( الربح الصافي 

        : السعودي ربحية السھم باللایر

  ٢،٩٠    ٠،١٤    ٢٣  صافي الدخل من العمليات التشغيلية من 

  ١،٣٣    ) ٢،٩٩(   ٢٣   ةالدخل قبل الزكاة والضرائب وحصة حقوق األقلي )الخسارة (  من صافي

  ١،٢٨    ) ٢،٣٧(   ٢٣  الدخل  )الخسارة (  صافيمن 
  

  

  الموحدة القوائم المالية ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه

  )مسك ( شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
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  ) شركة مساھمة سعودية( 
  الموحدة النقدية اتالتدفققائمة 

  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية
  باللایر السعودي

 ٢٠٠٩  ٢٠١٠  
      نشطة التشغيليةاأل
  ٦٥،٥٥١،٤٨٠    ) ٨٦،٠٤٥،٤٣٠(  الزكاة وضريبة الدخل االجنبيةقبل  الربح )الخسارة(

     :تعديالت
  ٣٤،١٩٨،٧٩٩    ٤٢،٧٤٤،٩٦٣   استھالكات

  ١،٤٩٦،٤٦٠    ١،٨٣٠،٠٣٣   غير ملموسة أخرى موجوداتاطفاء
  -  ) ٣٧٢،٣٨٣(  الربح من بيع ممتلكات ومعدات

  ٢،٠٥٦،٥١٩    ٥،٧٦٤،٤٢٨    الخدمة نھايةتعويضات
  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠    ٧٧،٠٠٠،٠٠٠    الھبوط في الشھرة

  ) ١٢،٢٣٨،١٨٥(   ) ٣٣،٣٦٥،١٣١(  حقوق االقلية في صافي خسارة الشركات التابعة
  ١،١٨١،٢١٣    ) ٩١٦،٨٩٣(  غير محققة في استثمارات في اوراق مالية لالتجار )ربح (خسارة

     :تشغيليةالالمطلوباتو موجوداتالالتغيرات في 
  ) ٥١،١٥٨،٤٨٣(   ٩٦،٦١٨،٨٧٣   مدينون

  ) ٩،٠٩١،٧٧٩(   ١٣٧،٠٠٦،٣٤٨   زونمخ
  ٢٦،٦٠٥،٣٦٤    ) ٢،٢٠٤،٩٥٥(   دفعات مقدمة لموردين

  ٢،٧٥٥،٨٢٤    ٨،٨٧٧،٣٦٦   اخرىموجوداتومصاريف مدفوعة مقدما 
  ١٤٢،٩٢٩،٨٣٣    ) ١٢٩،٦٦٨،٣٢٥(   دائنون واوراق دفع
  ) ٢٩،٠٦٢،٨٧٥(   ) ٣،٠٧٧،٥٦٤(  اخرىمطلوباتومصاريف مستحقة 

  ١٩٥،٢٢٤،١٧٠    ١١٤،١٩١،٣٣٠    العملياتمنالنقد
  ) ٧٧٣،٠٢٨(   ) ١،٥٧٤،٥٦٨(  الخدمة المدفوعة نھايةتعويضات

  ) ٥،٨٩٠،٣١٥(   ) ٤،٣٠٥،١٧٢(  زكاة وضرائب الدخل مدفوعة
  ١٨٨،٥٦٠،٨٢٧    ١٠٨،٣١١،٥٩٠   التشغيليةاالنشطة  منالنقدصافي

      االنشطة االستثمارية
  ) ١٦٠،٩٥٤،٥٦٦(   ) ٦٢،٤٠١،٩٢٣(  عداتاضافات ممتلكات وآالت وم

  -  ٣٨٢،٣١٦   المحصل من بين ممتلكات ومعدات
  ١٣،٥٠٥،٨٨٤    - دفعات مقدمة لشراء ممتلكات واسھم

  ) ٤،٨٠٨،٠٠٠(   -  ودائع ألجل
  ٢٩٢،٢١٦    ) ٣١٩،١٨١(  استثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع

  ) ٣،٣٤٤،١٣٤(   - شھرة
  ) ٢،٢٠٢،٠٠٠(   ) ٦٧٩،٨٣١(  ة اخرىغير ملموسموجودات
  ) ١٥٧،٥١٠،٦٠٠(   ) ٦٣،٠١٨،٦١٩(  االنشطة االستثمارية المستخدم فيالنقدصافي

      االنشطة التمويلية
  ) ٢٢٨،٠٦١،٠٨٦(   ١٠٥،٧٤٤،١٩٨   اتومرابحقروض قصيرة االجلوبنوك دئنة

  ١٧١،٧٢٩،٧٠٩    )   ٧٦،٦٠٦،٢٠٢(  اتقروض طويلة االجل ومرابح
  ) ٤٩،٨٠٠،٠٠٠(   ) ٤١،٦٧٨،٣٥٦(   ارباح مدفوعةأنصبة

  ٥٠،٩٩٦،٩٠١    ) ٢٧،٤٠٦،٤٥٤(   حقوق االقلية
  ) ٥٥،١٣٤،٤٧٦(   ) ٣٩،٩٤٦،٨١٤(  االنشطة التمويلية المستخدم فيالنقديصاف

  ) ٢٤،٠٨٤،٢٤٩(   ٥،٣٤٦،١٥٧   صافي التغير في النقد وما في حكمه
  ٤،٥٢٨،٦٨٠   - تابعة موحدة خالل السنة الحالية      النقد وأرصدة لدى البنوك في شركة

   ١٩،٥٥٥،٥٦٩(   ٥،٣٤٦،١٥٧ (  
  ٥٤،٣٧٣،١٠٨    ٣٤،٨١٧،٥٣٩   يناير ١النقد وما في حكمه في 

  ٣٤،٨١٧،٥٣٩    ٤٠،١٦٣،٦٩٦   ديسمبر ٣١في  وما في حكمهالنقد
      عمليات غير نقدية

  ) ٤٠٥،٥٩٢(   ٢٢٣،٣١٢   ة متاحة للبيعخسائر غير محققة من استثمار في اوراق مالي
  -  ٨،٨٣٣،٤٩٩   وأسھم عقارات لشراءمدفوعات

  ٢٠،٤٦٨،٠٠٠    -   ٢٠٠٩سنة  فياستثمار في شركة تابعة غير موحدة تم توحيدھا 
      :أرصدة متعلقة بتحوط التدفقات النقدية 

  ٢١٨،١٠٩    ١،٠٢٦،٠٦٠   اخرىموجوداتومصروفات مدفوعة مقدما 
  ) ٦،٩٢١،٨٩٦(   ) ٢،٦٥٧،٠٦٣(  اخرىمطلوباتويف مستحقة مصار

  ٣،٣١٦،٢٥١    ) ٧٥٥،٤٨١(   حقوق األقلية
  -  ) ٧٢٨،٣٨٩(  ات النقديةالتدفقاتتحوط من غير محققةرخسائ

  
الموحدة ان االيضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من ھذه القوائم المالية
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

)تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
٦

اتالتكوين والنشاط - ١
ف�ي الري�اض بالس�جل  مس�جلة مس�اھمة س�عوديةھ�ي ش�ركة )  "الش�ركة"( ) " مس�ك" (لشرق األوسط للكابالت المتخصصة ان شركة ا

  ) .  ١٩٩٢نوفمبر  ٤الموافق ( ھـ  ١٤١٣جمادى االول  ١٠بتاريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢التجاري رقم 

  
ري�االت  ١٠ملي�ون س�ھم قيم�ة ك�ل منھ�ا  ٤٠ملي�ون لایر س�عودي مقس�م ال�ى  ٤٠٠، بلغ رأس مال الشركة  ٢٠١٠ ديسمبر ٣١ كما في

  .سعودية

  
في انتاج وبيع أسالك وكابالت كھربائية مرنة واس�الك وك�ابالت  )المجموعة ( والشركات التابعة لھا  ةالشركة الرئيسيتتمثل نشاطات 

الك وكابالت مطاطية واسالك وك�ابالت كھربائي�ة م�لف�ة بالن�ايلون واس�الك وك�ابالت ھاتفي�ة للتمدي�دات الداخلي�ة واس�الك محورية واس

  .وكابالت حاسب الي وكابالت مقاومة للحريق ومأمونة وكابالت نقل المعلومات والتحكم 

  

  :الفروع التالية  إن مكتب الشركة مسجل في مدينة الرياض ، ولديه

  
  التاريـــخ    رقم السجل التجاري    الفــرع
  ھـ١٠/٥/١٤١٣    ١٠١٠١٠٢٤٠٢٤    الرياض
  ھـ١٩/١١/١٤١٩    ٤٠٣٠١٢٦٥٥٥    جدة
  ھـ٢٧/١١/١٤١٩    ٢٠٥١٠٢٣٢٢٤    الدمام
  م١٩٩٩    -    دبي

  م٢٠٠٠    ١١٥٣    مكتب عمان
  م٢٠١٠    ٠١٠٤١٩٤١٥    ليبيا

  
  .ضمن القوائم المالية الموحدة المرفقة  ان نتائج االعمال والموجودات والمطلوبات لھذه الفروع قد ادرجت

  
  

ملخص ألھم السياسات المحاسبية - ٢
 ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية المتع��ارف عليھ��ا المرفق��ة وفق��ا للمع��ايير المحاس��بية الموح��دة لق��د ت��م إع��داد الق��وائم المالي��ة

ة الھامة المتبع�ة م�ن قب�ل الش�ركة ھ�ي السياسات المحاسبي ملخص إن. ة السعودية للمحاسبين القانونيينالصادرة عن الھيئ

  :على النحو اآلتي 
  

  

   استخدام التقديرات
وفقا للمبادئ المحاسبية المتعارف عليھا يتطلب استخدام التقديرات واالفتراضات التي قد ت��ثر عل�ى الموحدة إن إعداد القوائم المالية 

، إض��افة إل��ى مب��الغ الموح��دةمحتمل��ة بت��اريخ الق��وائم المالي��ة ال وإيض��احات الموج��ودات والمطلوب��اتمب��الغ الموج��ودات والمطلوب��ات 

وبالرغم من ان ھذه التقديرات مبنية عل�ى افض�ل المعلوم�ات واالح�دا� الحالي�ة المت�وفرة ل�دى . السنةاإليرادات والمصروفات خالل 

  .ھائية قد تختلف عن ھذه التقديراتاالدارة اال ان النتائج الفعلية الن
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  العرف المحاسبي 
االستثمارات ف�ي األوراق المالي�ة لالتج�ار والمتاح�ة للبي�ع المشتقات وعد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية فيما عدا ت

  .والتي تم اظھارھا بالقيمة العادلة 
  

  أسس التوحيد
والش�ركات االجنبي�ة التابع�ة ) مس�ك ( متخصصة ان القوائم المالية الموحدة تتضمن القوائم المالية لشركة الشرق األوسط للكابالت ال

  : لھا التالية
  

ش�ركة مس�جلة ف�ي (  )المعروفة سابقاً ش�ركة الك�ابالت األردني�ة الحديث�ة ( األردن  –شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة  -

 (      س�يطرتھا عليھ�ا  م�ارستمنھ�ا و% ٥٣،٦٨والتي تمتلك الش�ركة ) المملكة االردنية الھاشمية ومدرجة في سوق عمان المالي 

  ).سيطرتھا عليھا  مارسوت% ٥٤،٤٢ : ٢٠٠٩

  
منھا بشكل مباش�ر % ٥٧،٥والتي تمتلك الشركة ) شركة مسجلة في المملكة االردنية الھاشمية ( شركة مسك فوجيكورا للكابالت  -

المعروفة سابقاً ش�ركة الك�ابالت ( ردن األ –شركة الشرق األوسط  للكابالت المتخصصة عن طريق الشركة التابعة ، % ١٢،٧٥و

  .)  من خالل الشركة التابعة % ١٠،٣٥و% ٤٦:  ٢٠٠٩( السيطرة عليھا مارسوالتي ت ، )األردنية الحديثة 

  
المتح�دة وتمتلكھ�ا الش�ركة اإلم�ارات العربي�ة  –مس�جلة ف�ي رأس الخيم�ة ) ش�ركة ذات مس�ؤولية مح�دودة ( راس الخيم�ة  –مسك  -

  .بالكامل

  
  .اإلمارات العربية المتحدة ومملوكة من قبل الشركة –مسجلة في الشارقة ) مؤسسة فردية ( نع الشارقة للكابالت مص -

  
وذل�ك لالس�تفادة م�ن  للش�ركة المس�تثمر بھ�االشركة السلطة لل�تحكم بالسياس�ات المالي�ة والتش��يلية  مارسةتتحقق السيطرة من خالل م

  .انشطتھا 

  
  .الموحدة من تاريخ االستحواذ الفعلي  ألعمالقد أدرجت ضمن قائمة االمستحوذة لتابعة ان نتائج اعمال الشركات ا

  
  .جميع األرصدة والمعامالت الجوھرية بين الشركة وشركاتھا التابعة قد تم استبعادھا ألغراض التوحيد 

  

  

  اتتحقيق االيراد
  .د الخصم التجاري او خصم الكمياتوتظھر بالصافي بع.  تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة الى العمالء

  

  فـمصاريال
 وي��تم تص��نيف المص��اريف. 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 

  . االخرى كمصاريف عمومية وإدارية
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ال تتعل��ق بش��كل مباش��ر بكلف��ة االنت��ا� وفق��ا  تتض��من المص��اريف العمومي��ة واالداري��ة ، المص��اريف المباش��رة وغي��ر المباش��رة والت��ي

ة وكلف�ة ويتم توزيع المصاريف ، اذا دعت الحاجة لذلك ، ب�ين المص�اريف العمومي�ة واالداري�. للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا 

  .المبيعات على أساس ثابت 
  

  المخزون
وي�تم تحدي�د الكلف�ة للبض�اعة الج�اھزة عل�ى أس�اس طريق�ة .  ق�لأيھم�ا صافي القيمة الممك�ن تحقيقھ�ا أتظھر البضاعة بسعر الكلفة او 

 المخ��زونجمي��ع ان��وا�  تقي��يمكم��ا ي��تم  . م��ن المص��اريف المباش��رة معقول��ة المتوس��ط الم��رج� وتتض��من كلف��ة الم��واد والعمال��ة ونس��بة

  . األخرى على أساس الكلفة الوسطية المرجحه
  

  زميلةاالستثمار في شركة 
. ة التي تقوم مسك بممارسة تأثير مھم عليھا وعلى السياسات المالية والتش�غيلية للش�ركة المس�تثمر بھ�اإن الشركة الزميلة ھي الشرك

. إن نتائج أعمال وموجودات ومطلوبات الشركات الزميلة يتم إدراجھا ضمن القوائم المالية الموحدة باستخدام طريقة حقوق الملكي�ة 

  .في قيمة االستثمارات بشكل إفرادي يتم تخفيض ھذه االستثمارات بأي ھبوط غير مؤقت
  

  استثمارات في اوراق مالية
تظھ�ر األوراق المالي�ة المح�تفظ بھ�ا لغ�رض ا�تج�ار . تصنف االستثمارات في االوراق المالية وفقا لنية الشركة لھ�ذه االس�تثمارات 

  .موحدة ال األعمالبالقيمة العادلة ، وتظھر المكاسب والخسائر غير المحققة منھا ضمن قائمة 

  
، 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 عدم . الموحدة األعمالحالة وجود ھبوط غير مؤقت في قيمة االستثمار تظھر الخسائر الناتجة عن الھبوط ضمن قائمة في 

  . اتجة عن ھبوط القيمة، ان وجدتالقيمة العادلة ، تظھر ھذه االوراق المالية على اساس الكلفة بعد تنزيل الخسائر الن امكانية تحديد
  

  االعتراف المبدئي وإعادة التقييم – االدوات المالية المشتقة
التدفقات النقدية نتيجة التغير في ن مخاطر للحد ممعادن أجلة يتم تسويتھا نقداً  عقودك الماليةتستخدم الشركة مشتقات االدوات 

ً بالقيمة العادلة إعادة تقييمھايتم إثبات المشتقات المالية في القيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم . أسعار المعادن يتم تسجيل . الحقا

  . كانت قيمتھا العادلة سالبة المالية إذا إذا كانت قيمتھا العادلة موجبة وضمن المطلوبات المالية المشتقات المالية ضمن الموجودات

  
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 

  . الموحدة األعمالوالجزء غير الفعال من عقد التحوط في قائمة 

  
تسويتھا نقداً كتحوطات تدفقات نقدية، حيث تقوم الش�ركة ب�التحوط  تملتي عقود المعادن اآلجلة ا تصنفألغراض محاسبة التحوط ، 

  . للحد من التغير في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في أسعار المعادن والمصاحبة لعمليات متوقع حدوثھا
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ة بتطبيق محاس�بة التح�وط عليھ�ا واھ�داف في بداية عملية التحوط ،  تقوم الشركة بتحديد وتوثيق عملية التحوط والتي ترغب الشرك

أن عملي��ة التوثي��ق تتض��من تحدي��د إداة التح��وط والبن��د . ادارة المخ��اطر واألس��تراتيجية الت��ي س��تقوم الش��ركة م��ن خاللھ��ا ب��التحوط 

ر ف�ي الت�دفقات 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�

من المتوقع أن ھذه التحوطات تقوم وبصور فعالة بالحد م�ن التغي�رات ف�ي الت�دفقات النقدي�ة وي�تم . النقدية المتعلقة بالبند المتحوط له 

  .تقييمھا بصورة مستمرة لتحديد مدى فعاليتھا على مدى الفترات المالية 

  : خدام محاسبة التحوط كما يلي يتم المحاسبة عن التحوطات والتي تنطبق عليھا شروط است
  

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 

  .الموحدةاألعمال الفعال مباشرة في قائمة 
  

الموحدة عندما تؤثر عملية التحوط على األرب�ا�  عمالاأليتم تحويل المبالغ التي تم تسجيلھا ضمن بنود حقوق المساھمين إلى قائمة 

كلف��ة وف��ي حال��ة ك��ون العنص��ر المتح��وط ل��ه يمث��ل . الموح��دة األعم��الأو الخس��ائر ، ك��اإلعتراف بعملي��ة البي��ع المس��تقبلية ف��ي قائم��ة 

األص�لية  الدفتري�ة يم�ةموجودات 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 الق

  .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 

ھاء أداة التحوط من دون إس�تبدال أو تمدي�د فتراتھ�ا إذا تم بيع أو إنت. الموحدة  األعمالمسبقاً ضمن بنود حقوق المساھمين إلى قائمة 

أو إذا تم إلغاء تحديدھا كأداة تحوط فإن المبالغ التي تم اإلعتراف بھا مسبقاً تبقى ضمن بنود حقوق المساھمين حت�ى ح�دوث العملي�ة 

  .الموحدةقائمة األعمال يؤثر على  الذي المتوقعة أو التزام الشركة
  

  داتوالمع واآلالت الممتلكات
تعتب��ر مص��اريف االص��ال� والص��يانة مص��اريفا . والمع��دات بالكلف��ة بع��د تنزي��ل االس��تھالكات المتراكم��ة  واآلالت ت�ھ��ر الممتلك��ات

حياتھ�ا العملي�ة  أس�ا�ويج�ري احتس�اب االس�تھالكات عليھ�ا عل�ى .  ما مصاريف التحس�ينات فتعتب�ر مص�اريف رأس�ماليةأ ، ايرادية

  : ان نسب االستھالك للبنود الرئيسية لھذه األصول ھي . لقسط الثابتالمقدرة وذلك باستعمال طريقة ا

  النســبة  
  %١٠ – ٤  مباني

  %٢٥ – ٧  المصنع واالالت
  %٢٥ – ٩  اثاث ومفروشات ومعدات مكتبية

  %٢٥ – ١٠  سيارات
  

  الشھرة
الشركة في القيمة العادلة لصافي اص�ول  تمثل الشھرة الناتجة عن االستثمار في الشركات التابعة الزيادة في سعر الشراء عن حصة

  ھ��ذا  ،ك أي دلي��ل عل��ى ھبوطھ��ال��ي��تم مراجع��ة قيم��ة الش��ھرة س��نويا لتحدي��د م��ا إذا ك��ان ھنا. الش��ركات التابع��ة ف��ي ت��اري� الش��راء
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راف األولي بھ�ا يتم قياس الشھرة بعد االعت. وفيما لو توفر أي دليل على ھذا الھبوط يتم تخفيض الشھرة إلى القيمة القابلة لالسترداد

  .بالكلفة بعد تنزيل خسائر االنخفاض المتراكم ، ان وجدت 
  

  غير ملموسة اخرى موجودات
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 

تم اطفا�ھ�ا عل�ى م�د� الفت�رة المق�درة لالنتف�ا� بھ�ا كح�د أقص�ى خم�س التطوير المرتبطة بأن�م�ة المعلوم�ات كمص�اريف م�جل�ة وي�

  .سنوات 
  

  تحويل العمالت األجنبية
وي�تم تحوي�ل الموج�ودات  . المعامل�ة إج�راءالتحوي�ل الس�ائدة عن�د  بأسعاراللایر السعودي  إلى األجنبيةيتم تحويل المعامالت بالعملة 

 المكاس�� إن .في ذل�ك الت�اريخ باألسعار السائدة الموحدة  تاريخ قائمة المركز المالي  كما في األجنبيةبالعمالت  النقدية والمطلوبات

  .الموحدة   األعمالضمن قائمة  إدراجھايتم  األجنبيةتحويل العمالت  أووالخسائر الناتجة عن التسديدات 

  
عمل�ة األجنبي�ة إل�ى ال�لایر الس�عودي بأس�عار يتم تحويل الموجودات والمطلوب�ات للش�ركات التابع�ة الت�ي ت�م توحي�دھا والت�ي ت�ھ�ر بال

إن ا�ي��رادات والمص��اريف للش��ركات التابع��ة الموح��دة والت��ي ت�ھ��ر . الص��رف الس��ائدة ف��ي ت��اريخ قائم��ة المرك��ز الم��الي  الموح��دة 

الناتج�ة ع�ن إن فروق�ات العمل�ة . س�عر الص�رف خ�الل الس�نة متوس�ط بالعمالت األجنبية يتم تحويلھا إلى اللایر الس�عودي باس�تخدام 

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 
  

   موجوداتالاإلنخفاض في قيمة 
  

ً يتم ،  لملموس�ة للتأك�د م�ن وج�ود أي دلي�ل عل�ى وق�و� أي خس�ارة الدفترية للموجودات الملموسة وغير ا للقيم، إجراء مراجعة  سنويا

وفي حالة وجود مثل ھ�ذا ال�دليل، ي�تم تق�دير القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد ل�ذلك األص�ل لتحدي�د . ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات 

اد لذلك األصل ، تقوم الش�ركة بتق�دير وفي الحاالت التي ال يمكن فيھا تقدير القيمة القابلة لالسترد.  )إن وجدت (  حجم ھذه الخسارة

  .للنقدية التي ينتمي إليھا ذلك األصل المولدةالقيمة القابلة لالسترداد للوحدة 

  
بأقل من قيمته الدفترية ، عندئذ تخفض القيمة  )للنقدية المولدةأو الوحدة (وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل 

إلى القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد لھ�ا ، وي�تم إثب�ات خس�ائر االنخف�اض ف�ي قيم�ة األص�ل  )للنقدية المولدةأو الوحدة (صل الدفترية لذلك األ

  .  فوراً  مصروفك

  
أو الوح�دة (عندئ�ذ ت�تم زي�ادة القيم�ة الدفتري�ة لألص�ل فيم�ا ع�دا الش�ھرة ، وإذا ما تم الحقاً عكس قي�د خس�ارة االنخف�اض ف�ي القيم�ة ، 

إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيمة الدفترية الت�ي ك�ان  )ديةللنق المولدة

. في السنوات الس�ابقة  )للنقدية المولدةأو الوحدة (من المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل 

  .فوراً  كإيرادقيد خسارة االنخفاض في القيمة  يتم إثبات عكس
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  مخصص مكافأة نھاية الخدمة 
وفق�ا لمتطلب�ات نظ�ام العم�ل الس�عودي عل�ى أس�ا� الفت�رة الت�ي  الموح�دة الخدم�ة ف�ي الق�وائم المالي�ة نھاي�ةيتم االستدراك لتعويضات 

  . أمضاھا الموظف في خدمة الشركة
  

  والضريبة المؤجلة وضريبة الدخل الزكاة
ي�تم . ي�تم االس�تدراك للزك�اة وفق�ا لمب�دأ االس�تحقاق  . تخضع الشركة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملك�ة العربي�ة الس�عودية

يجري تسجيل أية فروقات بين المخص�ص وال�ربط النھ�ائي ح�ين ي�تم اعتم�اد ال�ربط . احتساب مخصص الزكاة وفقا للوعاء الزكوي 

  .المخصص  النھائي حيث يتم حينئذ اقفال
  

  .إن الشركات التابعة االجنبية خاضعة لضريبة الدخل وفقاً لألنظمة الضريبية في البلد الذي تعمل به 
  

والناتج��ة ع��ن الفروق��ات المؤقت��ة م��ا ب��ين الق��يم الدفتري��ة  )للش��ركات التابع��ة فق��ط (  ي��تم تس��جيل ض��رائب ال��دخل المؤجل��ة المدين��ة

باإلضافة إل�ى ذل�ك ، ف�ن�ه ي�تم إ�ب�ات الض�رائب المؤجل�ة . ية  الموحدة لألغراض الضريبية للموجودات والمطلوبات في القوائم المال

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 
  

لة الدائنة والناتجة عن الفروقات المؤقتة ما بين الق�يم الدفتري�ة للموج�ودات والمطلوب�ات ف�ي الق�وائم يتم تسجيل ضرائب الدخل المؤج

لألغراض الضريبية إلى المدى الذي يكون ھناك زيادة في ضرائب الدخل المؤجلة الدائنة وف�ق األنظم�ة الض�ريبية الموحدة  المالية 

  .ذات العالقة 
  

وما في حكمهنقد ال - ٣

لسعوديةبالرياالت ا
٢٠١٠٢٠٠٩

١٦٦،٢٩٢  ٤٥٩،٣٩٣    نقد في الصندوق

  -  ٤٦١،٧٨٧    ألجلالودائع 

٣٤،٦٥١،٢٤٧  ٣٩،٢٤٢،٥١٦    نقد لدى البنوك

    ٣٤،٨١٧،٥٣٩    ٤٠،١٦٣،٦٩٦  
  

  

المدينون - ٤
بالرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩
٤١١،٦٢٤،٤٢٩  ٣٢١،٠٣٧،٣١٧    مدينون تجاريون
) ٩،٩١٦،٦٠٣( ) ٢٠،٨٢٧،٧٠١(   ن مشكوك في تحصيلھامخصص ديو

    ٤٠١،٧٠٧،٨٢٦  ٣٠٠،٢٠٩،٦١٦
١٩،٦٣٧،٨٨٢  ٢٤،٥١٧،٢١٩    استبقاءات مدينون 
  ) ١٠،٢٧٦،٣٢٧(  ) ١٤،٠٢٠،١١٠(   الجزء غير المتداول:  يخصم

    ٩،٣٦١،٥٥٥    ١٠،٤٩٧،١٠٩  
  ٤١١،٠٦٩،٣٨١   ٣١٠،٧٠٦،٧٢٥  



165

  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

)تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
١٢

مخـزونال - ٥
لرياالت السعوديةبا
٢٠١٠٢٠٠٩

١٩٤،٠٩٢،٣٧٠  ١٣١،٥٥٥،٠١٠    بضاعة جاھزة
١٨١،٥٩٨،٧١٤  ٩٣،٢١٠،٢٢٤    غليفمواد خام وت

٢٢،٩٢٩،١٧٦  ١٧،٠٣٨،٠٤٤    قطع غيار ومواد مستھلكة
٣٨،٣٦٠،٤٢٤  ٦٤،٠٢٤،٤٣٣    اعمال تحت التنفيذ
١٠،٤٦٥،١٨٦  ٩،٤٩٥،٢٣٦    بضاعة في الطريق

    ٤٤٧،٤٤٥،٨٧٠  ٣١٥،٣٢٢،٩٤٧
) ١٠،١٣٥،٦٨٦( ) ١٥،٠١٩،١١١(   مخصص بضاعة بطيئة الحركة

  ٤٣٧،٣١٠،١٨٤   ٣٠٠،٣٠٣،٨٣٦  

خرىالموجودات االومدفوعة مقدما المصاريف ال - ٦

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

٥،٦٠٤،٦٥٤  ٦،٤٢٤،١٨٨    مصاريف مدفوعة مقدما
  ٣،٦٧١،٠٠٦    ٣،٦٧١،٠٠٦     ةمسترد مطالبات تأمين

  -  ١،٠٢٦،٠٦٠    مشتقات األدوات المالية 
٨،٤٥١،١٠٠  ٨٨١،٤٨٦    تأمينات اعتمادات مستندية وضمانات

١،٣٨٧،٠٥٣  ٤٣٩،١٧١    ) ١٧ايضاح ( المطلوب من جھات ذات عالقة 
٩٢٦،٥٢١  -  ودائع
٢،٠٣٣،٠٢٧  ١،٧٨٠،١٤٤    اخرى

  ٢٢،٠٧٣،٣٦١    ١٤،٢٢٢،٠٥٥  
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
١٤

متاحة للبيعال - ماليةالوراق الستثمارات في االا - ٨

ياالت السعوديةبالر
٢٠١٠٢٠٠٩

٦،٨٥٤،١١٤  ٦،٨٥٤،١١٤    التكلفة

) ٢،٣٤٦،٢٦٦( ) ١،٨٠٣،٧٧٣(   خسائر غير محققة

  ٤،٥٠٧،٨٤٨    ٥،٠٥٠،٣٤١  
  

زميلةاالستثمار في شركة  - ٩
  :ما يلي م شركة زميلةاالستثمار في تمثل ي

بالرياالت السعودية  
  ٢٠٠٩  ٢٠١٠نسبة الملكية

٢١،٢٧٣،٠٠٠    ٢١،٢٧٣،٠٠٠  %٢٠  ) أ( جوبا لالستثمار والتطوير شركة 

      ٢١،٢٧٣،٠٠٠      ٢١،٢٧٣،٠٠٠  
  

  

حصة في شركة جوبا للتطوير  ٢٠٠،٠٠٠قامت المجموعة بشراء  ،  ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١ في السنة المنتھيةخالل   )أ 

بلغت القيمة المدفوع�ة مقاب�ل .  ٢٠١٠ر ديسمب ٣١من رأس مال الشركة كما في  % ٢٠ والتي تمثل. واالستثمار 

وكاف�ة االلتزام�ات المالي�ة المترتب�ة  أتع�ا� ومص�اريف تتضمن والتي لایر سعودي ٢١،٢٧٣،٠٠٠مبلغ  االستثمار

ً .  لألطراف االخرى المستثمر بھا على الشركة من قبل أط�راف ذات عالق�ة  إن الشركة المستثمر بھا مملوكة أيضا

.أخرى
  
 الشھرة - ١٠

ت السعوديةبالرياال
٢٠١٠٢٠٠٩

١٧٣،٥٦٥،٣١٣  ١٧٣،٥٦٥،٣١٣    شھرة من االستثمارات

) ٢٦،٠٠٠،٠٠٠( ) ١٠٣،٠٠٠،٠٠٠(   )ج  ١٠(  الھبوط المتراكم في الشھرة

  ١٤٧،٥٦٥،٣١٣    ٧٠،٥٦٥،٣١٣  
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
١٥

المعروف�ة س�ابقاً ( ردن األ –شركة الش�رق األوس�ط للك�ابالت المتخصص�ة استحوذت الشركة على ،  ٢٠٠٦خالل سنة   )أ  

 للحصول على سيطرة ف�ي ھ�ذ� الش�ركةرأسمالھا  في% ٣٩،٣٩وذلك باستثمار   )شركة الكابالت األردنية الحديثة 

مبل���غ  االس���تحواذبلغ���ت الش���ھرة الناتج���ة ع���ن . م���ن طرفھ���ا حالي���اً �البي���ة اعض���اء مجل���� االدارة  حي���� أن

  .لایر سعودي  ١١٦،٩٥٣،٣٤٣
  

إل�ى % ٣٩،٣قامت الشركة بزي�ادة اس�تثمارھا ف�ي ھ�ذ� الش�ركة التابع�ة م�ن ،  ٢٠٠٩ى ال ٢٠٠٧ السنواتخالل   

ھذا وبلغت الش�ھرة الناتج�ة ع�ن لایر سعودي لزيادة نسبة الملكية  ٦٤،٧٨٠،٩٩٩وقامت بدفع مبلغ ، % ٥٤،٤٢

  .لایر سعودي  ٤٥،٧٤١،٩١٨ذلك مبلغ 
  

بس�بب قي�ام  % ٥٣،٦٨إل�ى % ٥٤،٤٢ردن م�ن األ –خالل السنة إنخفضت نسبة ملكية الشركة في شركة مس�ك  

  .الشركة التابعة بزيادة رأسمالھا
  

اعتب�ارا ) م�سس�ة فردي�ة ( امتلكت الشركة مصنع الشارقة للكابالت  ، ٢٠٠٨ديسمبر  ٣١السنة المنتھية في خالل   ) ب

ذل�ك ش�ھرة  ن�ت� ع�نولایر س�عودي  ٢٠،٤٧٨،٠٠٠ االس�تثماروق�د بل�غ الم�دفو� مقاب�ل ھ�ذا .  ٢٠٠٩ين�اير  ١م�ن 

  . لایر سعودي ١٠،٨٧٠،٠٥٢ بمبلغ
  

  الھبوط في الشھرة )  ج

في الشركات  علقة باالستثمارللقيمة المستردة للشھرة المتبإجراء تقييم قامت االدارة ،  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

  . المتعلق بإستثماراتھا في الشركات التابعة الھبوطالتابعة وذلك لتحديد قيمة 
  

ملي�ون لایر س�عودي للس�نة المنتھي�ة  ٧٧ ھب�وط بمبل�غدارة بإ�ھ�ار خس�ارة قام�ت اإل تنفي�ذ�،الذي تم  للتقييم ونتيجة

  .)مليون لایر سعودي  ٢٠:  ٢٠٠٩(  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  

ملموسة أخرىغير  موجودات - ١١
  ـعوديبالريــال السـ 
مساعدات تقنية 

 ترخيصرسوم
 

 اتعاب ادارية
  

  تكاليف تطوير
  

  المجمـــوع
        ةالكلفـ
  ١٠،٥٢٥،٦٢٩    ١،٠٤٥،٢٣٠   ٥،٥٩٦،٥٠٨  ٣،٨٨٣،٨٩١   ٢٠١٠يناير ١

  ٦٧٩،٨٣١   - - ٦٧٩،٨٣١   اضافات
  ١١،٢٠٥،٤٦٠    ١،٠٤٥،٢٣٠   ٥،٥٩٦،٥٠٨  ٤،٥٦٣،٧٢٢   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

        االطفاء المتراكم
  ) ٥،٢٢٦،٨٠٤(   ) ٥٢٢،٩٧٢(  )٢،٧٣١،٥٠٨( )١،٩٧٢،٣٢٤(  ٢٠١٠يناير ١

  ) ١،٨٣٠،٠٣٣(   ) ١٩٨،٠٧٧(  )٧٦٠،٠٠٠( )٨٧١،٩٥٦(  المحمل للسنة
  ) ٧،٠٥٦،٨٣٧(   ) ٧٢١،٠٤٩(   )٣،٤٩١،٥٠٨( )٢،٨٤٤،٢٨٠(  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

       صافي القيمة الدفترية
  ٤،١٤٨،٦٢٣    ٣٢٤،١٨١   ٢،١٠٥،٠٠٠  ١،٧١٩،٤٤٢   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١
  ٥،٢٩٨،٨٢٥    ٥٢٢،٢٥٨   ٢،٨٦٥،٠٠٠  ١،٩١١،٥٦٧   ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
١٦

 –اتفاقي�ة م�ع ش�ركة �وجيك�ورا المح�دودة  ٢٠٠٧يوني�و  ١، بت�اري�  االردن –ش�ركة مس�ك �وجيك�ورا للك�ابالت أبرمت 

الياب��ان الش��ركة ح��ق  –الياب��ان ، للمس��ا�دة الفني��ة واتع��اب ت��رخيص ، وبن��اً� �لي��� منح��ت ش��ركة �وجيك��ورا المح��دودة 

باس�تعمال وممارس�ة المعلوم�ات الفني�ة الس�تعمال وتط�وير االنت�ا� وتطبيقات�� ��ي مص�نع  وترخيص غير ق�ابالن للتحوي�ل

  .التابعة الشركة التابعة باالردن وايضا لتوزيع وبيع منتجات الشركة
  

  

مرابحةالو االجل ةض قصيروقرالالسحب على المكشوف و - ١٢

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

االجل ةض قصيروقر
  ١٠٦،٣٩٥،٦٨٣   ١١٢،٠٦٠،٥٤٨    االردني بنك المال

  ٥٥،١٤٠،٥٩٣    ٥١،٣٤٥،٥٥٨    بنك االسكان للتجارة والتمويل
  -  ٣٥،٧١٠،٢٠١    البنك التجاري األردني

  ٧٥،٦١٠،٥٠٥    ٣٤،٠٢٣،٤٦٩    بنك االردن
  -  ٤،٧٩٠،٣٣٢    بنك األمارات دبي الوطني

  ٨٧،٦٠٥،٨٦٥    ٣٧٥،٤٤٥    بنك االتحاد لالدخار واالستثمار
    ٣٢٤،٧٥٢،٦٤٦   ٢٣٨،٣٠٥،٥٥٣  

      مرابحات قصيرة االجل
  ٧٨،٠٠٠،٠٠٠   ١٠٨،٥٠٣،١٨٢    البنك السعودي البريطاني

  -  ٩٤،٩١٥،٦٠٤    بنك الراجحي
  ٣٥،٠٠٠،٠٠٠    ٦٦،٠٤٢،٩٦٧    البنك السعودي الھولندي

  ٥٠،٠٠٠،٠٠٠    ٤٥،١٤٠،٣٥٢    بي باريباس, ان, بي
  ٢٩،٠٠٠،٠٠٠    ٤١،٧٤٨،٤٣٦    ياضبنك الر

  -  ٢٥،٠٠٠،٠٠٠    البنك السعودي الفرنسي
  ٢٠،٠٠٠،٠٠٠    ٢٢،٨٤٠،٧٥٠    البنك العربي الوطني

    ٢١٢،٠٠٠،٠٠٠   ٤٠٤،١٩١،٢٩١  
      
    ٥٣٦،٧٥٢،٦٤٦   ٦٤٢،٤٩٦،٨٤٤  
  

س�لع نياب�ة ��ن  تق�وم بش�را�الت�ي وتلف�ة مخمع بنوك تجارية محلي�ة ) مرابحات( الشركة اتفاقيات تمويل مشتريات أبرمت

شھر م�ن ت�اري� الش�را�  ١٢فترة ل األقصى حدھا صليوالتي  بموجب حدود ائتمانية مقدمةلشركة لالشركة ثم تعيد بيعھا 

  .من قبل الشركة 

  
 ملي�ون لایر س�عودي ٤،٨وب�رھن ودائ�ع الج�ل بقيم�ة مض�مونة بالكام�ل بس�ندات ألم�ر موقع�ة قصيرة االج�ل  المرابحات

  . األردن -شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة وايضا برھن اسھم 
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
١٧

لم��الي واالس�تفادة المالي��ة االرف�ع  لم�ش�راتتعھ�دات بض�رورة المحاف���ة عل�ى مس�توى مع��ين  المرابح��ةتتض�من اتفاقي�ات 

ين�ة م��ن م المدص�ى لل�ذمالملموس�ة والح�د االق موج�وداتالونس�بة اجم�الي ال�دين ال�ى حق�وق الملكي�ة والح�د االدن�ى لص�افي 

باح��د  التقي��ديح��ق للبن��ك ان يطال��ب الش��ركة بس��داد الق��رض ف��ي ح��ال ع��دم  بموج��ب ھ��ذه ا�تفاقي��ةواالط��راف ذات العالق��ة 

ل خس�ارة ھب�وط يل�م تلت��م الش�ركة ب�بعض م�ن ھ�ذه التعھ�دات بس�بب تس�ج ٢٠١٠ديس�مبر  ٣١كما في  ، الشروط المالية

  .الشھرة

من بنوك تجاري�ة محلي�ة  )مليون لایر  ٣٠٦:  ٢٠٠٩(  لایر مليون ٣٨٧بمبلغ  غير مستغلة الشركة تسھيالت بنكية لدى

عم�والت /ھ�ام�تخضع ھذه التسھيالت ل. وتسھيالت بنكية اخرى وسحب على المكشوف  ومرابحات على شكل قروض

  .من وقت آلخر وفقا لالسعار السائدة  مختلفة
  

تم الحصول على ھ�ذه التس�ھيالت االئتماني�ة و التابعة لشركةمضمونة بضمان ا ان القروض قصيرة االجل للشركة التابعة

  . التابعة اعمال الشركةلتمويل 
  

م��ن بن��وك ) ملي��ون لایر  ٣٧٩:  ٢٠٠٩( لایر  ملي��ون ٤٨٩بمبل��غ غي��ر مس��تغلة التابع��ة تس��ھيالت بنكي��ة  اتالش��رك ل��دى

عل�ى المكش�وف وتس�ھيالت بنكي�ة  بوس�حوذلك على شكل قروض  في األردن واالمارت العربية المتحدة  تجارية محلية

  . وفقا لألسعار السائدة من وقت آلخرتستحق بأسعار مختلفة  التسھيالتان العموالت على ھذه . خرى ا

  
  دفعالدائنون واوراق ال - ١٣

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

٥١،٣٥٣،٨٧٠  ٥٣،٤٣٠،٧٤٧    دائنون تجاريون
١٥٥،٩٧٧،٢٣٨  ٢٤،٢٣٢،٠٣٦    اوراق دفع

    ٢٠٧،٣٣١،١٠٨  ٧٧،٦٦٢،٧٨٣
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
١٨

  خرىالمطلوبات االمستحقة والمصاريف ال - ١٤
بالرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩
١٥،٤٢٦،٥٢٥  ١٨،٣٢١،٣٥٣    ) ١٥ايضاح ( مخصص زكاة 

٩،٥١٣،٦٥١  ١٤،١٥٩،٩٦٦    دفعات مقدمة من العمالء
  ٦،٩٢١،٨٩٦    ٩،٥٧٨،٩٥٩    مشتقات أدوات مالية 

أسھم الشركة التابعة اإللتزام المستحق عن شراء حصة إضافية من
  فوجيكورا اليابان من
  )أ  -١٤إيضاح ( 

  ٧،٩٢٤،٩٧٥  -  

  ٤،٨٢٨،٢٠٧    ٦،٥٢١،٧٢٤    عموالت بيع مستحقة
١١،٥٩١،١٤٤  ٥،٨٦٤،٤٤٠    مزايا الموظفين المستحقة

  ٤،٦٣٤،٣٤٠    ٤،٦٣٤،٣٤٠    خدمة العمالء اتمخصص لضمان
٤،٢٧٨،٩٦٥  ٢،٥٢٦،٠٣٤    مصاريف مالية مستحقة

  ١١،٣٥٢،٩٠٠    -  )ب  -١٤إيضاح  (مخصص خسائر طارئة 
  -  ١،٠٦٦،٠٠٠    مستحقةالمصروفات األرض 

٥،٩٢٦،١٥٨  ٦،٢٠٣،١٨٩    اخرى
    ٧٤،٤٧٣،٧٨٦  ٧٦،٨٠٠،٩٨٠
  

مس�� فوجيك�ورا كيب�ل م�ن ش�ركة فوجيك�ورا  تابع�ةال ش�ركةالاإللتزام المس�تحق ع�ن ش�راء حص�ة إض�افية ف�ي بيتمثل   ) أ

.اليابان

على الش�ركة التابع�ة  قامت احدى الشركات التابعة بتكوين مخصص لمواجھة اإللتزام الذي قد ينشأ ٢٠٠٨خالل عام   ) ب

أولية نتيج�ة إلنخف�اض أس�عارھا وإخ�الل  نتيجة الخالف مع أحد الموردين لرفض الشركة التابعة أستالم طلبيات مواد

ملي�ون  ١٦،٧تس�وية الخ�الف م�ع الم�ورد ودف�ع مبل�غ ب ٢٠١٠قامت الشركة خالل ع�ام . لمورد ببعض شروط العقد ا

.مليون لایر سعودي  ٥،٣لایر سعودي كما ترتب على الشركة التابعة مصروف إضافي بمبلغ 
  

  وضريبة الدخل االجنبية الزكاة - ١٥
:يلي  ھي كما للشركة االم ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

) ٥٣١،٤٠١،٢٣٨( ) ٤٢٤،٦٤٨،٧٠٤(   موجودات غير متداولة
٧٣،٩٥٨،٠٩٢  ٥١،٦٦١،١٦٥    مطلوبات غير متداولة

٤٥٦،٧٩٠،٥٤٨  ٤٦٢،٦٢٦،٧٦١     المساھمين في اول المدة ناقصا توزيعات االرباححقوق 
٥٣،٠٦٧،١٩٧  ) ٨٦،٠٤٥،٤٣٠(   صافي الربح قبل الزكاة

٢٠،٠٥٢،٢٨٩  ١٤،٣٥٠،١١٨    مخصصات
  

  . للسنة المحملة تم تعديل بعض ھذه المبالغ للوصول الى الزكاة

  . الوعاء الزكويتم احتسابھا على اساس  ٢٠١٠الزكاة لعام  



172

  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
١٩

: ان حركة مخصص الزكاة ھي كما يلي

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩الزكاة

١٧،٨٣٨،٢٩٣  ١٥،٤٢٦،٥٢٥  نايري ١الرصيد في 
٣،٠١٩،٥٠٠  ٧،٢٠٠،٠٠٠    المخصص للسنة

  ) ١،٢٦٠،٠٠٠(   -  نقص المخصص للسنوات السابقة) زيادة ( 
) ٤،١٧١،٢٦٨( ) ٤،٣٠٥،١٧٢ (المسدد خالل السنة

  ١٥،٤٢٦،٥٢٥    ١٨،٣٢١،٣٥٣  ديسمبر ٣١الرصيد في 
  

 ٣١ف��ي  ت��ينالمنتھي تينالزكوي��ة النھا�ي��ة م��ن مص��لحة الزك��اة وال��دخل ع��ن الس��ناس��تلمت الش��ركة الرب��وط ، ٢٠٠٨خ��الل 

مليون لایر سعودي ، قامت الشركة بتقديم  ٧،٩والتي اظھرت فروقات زكوية اضافية بحوالي  ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ديسمبر 

ق�ات الزكوي�ة ش�ركة بعم�ل مخص�ص لمقابل�ة الفرولوقام�ت ااعتراض على ھذه الربوط لدى لجن�ة االعت�راض االبتدا�ي�ة  

   .االضافية 
  

  .قيد الدراسة من قبل مصلحة الزكاة والدخل تمازال تيوال ٢٠٠٩و ٢٠٠٨ يقامت الشركة بتقديم االقرار الزكوي لعام
  

  :ان حركة مخصص ضريبة الدخل االجنبية ھي كما يلي 

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩  ضريبة الدخل االجنبية  

١،٧١٩،٠٤٧  -  يناير ١رصيد 
--  المخصص للسنة

) ١،٧١٩،٠٤٧( -المسدد خالل السنة
  -  -ديسمبر ٣١الرصيد في 

  

الرب��وط ،  ٢٠٠١ ع��ام انھ��ت وض��عھا الض��ريبي لك��ل الس��نوات ولغاي��ة الس��نة المنتھي��ة ف��ي ف��ي األردن الش��ركات التابع��ة

  . ذات العالقةبة مصلحة الضري قبل من الدراسةقيد ما زالت  ٢٠٠٩ ولغاية ٢٠٠٢للسنوات من 

  

  :إن حركة الضريبة المؤجلة ھي كما يلي 

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩ ضريبة موجودات مؤجلة  

١٤،٧٣٣،٢٣٤  ٢،٢٤٨،٩٥١    يناير ١رصيد 
) ١٢،٤٨٤،٢٨٣( ) ١،٧٠٢،٩٣٥(   خالل السنة المعكوسةالضريبة المؤجلة 

  ٢،٢٤٨،٩٥١     ٥٤٦،٠١٦  ديسمبر ٣١الرصيد في 
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
٢٠

  :المؤقتة ھي كما يلي  الفروقاتان الضريبة المؤجلة عن 

  بالرياالت السعودية
٢٠٠٩  ٢٠١٠

  ١،٧٠٢،٩٣٥      -  فروقات تحويل عملة
  ٤٩٨،٠٠٩      ٤٩٨،٠٠٩    مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  ٤٨،٠٠٧      ٤٨،٠٠٧    مخصص بضاعة بطيئة الحركة
    ٢،٢٤٨،٩٥١      ٥٤٦،٠١٦  
  

: ھي كما يليالمحملة  األجنبية وضريبة الدخلالزكاة ان 

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

٣،٠١٩،٥٠٠  ٧،٢٠٠،٠٠٠  الزكاة للسنة الحالية
) ١،٢٦٠،٠٠٠( -  نقص المخصص للسنوات السابقة) زيادة ( 

١٢،٤٨٤،٢٨٣  ١،٧٠٢،٩٣٥    ضريبة مؤجلة معكوسة
  ١٤،٢٤٣،٧٨٣    ٨،٩٠٢،٩٣٥  اإلضافات خالل السنة 

  
  

  اتمرابحالة االجل وض طويلوقرال - ١٦

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

٢٠٢،٩٥٥،١٣٢  ١٢٢،٩٤٩،٩٣٠    )أ ( قروض ومرابحة من بنوك تجارية محلية 
٤٠،٣٥٣،٠٠٠  ٤٣،٧٥٢،٠٠٠    )ب ( قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي 

    ٢٤٣،٣٠٨،١٣٢  ١٦٦،٧٠١،٩٣٠
) ٧٤،٠٩٩،٢٢٣( ) ٥٥،٤٠٤،٠٩٢(   الجزء المتداول : يخصم

    ١٦٩،٢٠٨،٩٠٩  ١١١،٢٩٧،٨٣٨
  

م��� بن��ك محل��ي تج��اري مض��مونة بض��مانات شخص��ية م��ن ) مرابح��ة ( ابرم��ت الش��ركة اتفاقي��ة تموي��ل مش��تريات   )أ ( 

س�تحق �خرھ�ا ف�ي اقساط نص�� س�نوية متس�اوية وي ٦وغير مشروطة ، يسدد القرض على  المساھمين المؤسسين

  ) . ٢٠١٠يوليو  ٢٥لموافق ا( ھـ  ١٤٣١شعبان  ١٣

  
ملي�ون  ٢٠٠عادة جدول�ة ج�زء م�ن قرض�ھا القص�ير األج�ل بمبل�� إ، قامت أحدى الشركات التابعة ب ٢٠٠٩خالل 

  . الشركة التابعةأن ھذه القروض طويلة االجل مضمونة بضمان . لایر سعودي الى قروض طويلة االجل 
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
٢١

مقدم من صندوق التنمية الصناعية الس�عودي مض�مون ب�رھن ممتلك�ات وآالت ومع�دات الرض طويل االجل الق ان  )ب ( 

 ١٩المواف�ق ( ھ��  ١٤٣٧ربي�ع الث�اني  ١٥يسدد القرض على اقساط نص�ف س�نوية ويس�تحق آخرھ�ا ف�ي . الشركة

مع��ين ل��بعض  تعھ��دات بض��رورة المحاف���ة عل��ى مس��تو� طوي��ل األج��لتتض��من ات�اقي��ة الق��رض ) .  ٢٠١٦ ين��اير

وت��ن� ش��روط ات�اقي��ة الق��رض عل��ى ان��ه يح��ق للجھ��ة . الم�ش��رات المالي��ة وس��ق�ا معين��ا للمص��اريف الرأس��مالية 

  .المقرضة طلب سداد القرض بشكل فوري في حالة عدم االلتزام بھذه التعھدات 
  

  

معامالت مع جھات ذات عالقةال - ١٧
 المع��امالتن ش��روط ھ��ذه أ حي��� التالي��ةات العالق��ة ب��اجراء مع��امالت م��ع الجھ��ات ذ المجموع��ةقام��ت  ،خ��الل الس��نة

  . والمصاريف تتشابه مع المدينين والدائنين التجاريين العاديين

العالقـــةاالســــــــم
  شقيقة  شركة الشرق األوسط لكابالت األلياف البصرية المحدودة

  شقيقة  شركة المواطن المحدودة
  شقيقة  شركة مياه المنھل المحدودة

  شقيقة  كة محمد السويلم المحدودةشر
  شقيقة  المحدودة والبالستيك شركة الشرق االوسط للقوالب

  شقيقة  شركة انابيب العزل السعودية المحدودة
  زميلة  شركة جوبا لالستثمار والتطوير

  
  : والمبالغ المتعلقة بھا، ھي كما يلي مع الشركات الشقيقة ان المعامالت الجوھرية

عوديةبالرياالت الس
٢٠١٠٢٠٠٩

١،٠٤١،٠٣٣  ٢،٣٢٧،٥٦٠    بيع مواد وخدمات
١،٦٨٨،٨٩٦  ٥،٣١٥،٧٠٧     وخدمات شراء مواد

  
  : مما يلي تتكون ديسمبر ٣١من جھات ذات عالقة كما في  هالمطلوب المدينون والقروض

  
بالرياالت السعودية

٢٠١٠٢٠٠٩
١،٣٨٧،٠٥٣  ٤٣٩،١٧١    )  ٦إيضاح (  صرية المحدودةشركة الشرق األوسط لكابالت االلياف الب

  

  نظاميالحتياطي الا - ١٨
 ١٠الش�ركة بتك�وين احتي�اطي ن��امي بنس�بة  قام�تتمشيا م�ع متطلب�ات ن��ام الش�ركات ف�ي المملك�ة العربي�ة الس�عودية ، 

االحتي��اطي �ي��ر قاب��ل ن ھ�ذا إ .بالمئ�ة م��ن رأس الم��ال ٥٠بل�غ ھ��ذا االحتي��اطي يحت��ى الس��نوي بالمئ�ة م��ن ال��رب� الص�افي 

  . للتوزيع كأنصبة أرباح
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
٢٢

عمصاريف البيع والتوزي - ١٩

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

١١،٠٢٢،٦٠٨  ١١،٧٤٩،٦٦١    تكاليف موظفين
١٠،٦٧٩،٨٤٩  ١١،٤٤٣،٣٢٥    دعاية وترويج وعموالت بيع

  -  ١٠،٩١١،٠٩٨    مصروف ديون معدومة
٦،٩٣٤،٤٧٧  ٧،٤٦٤،٢٥٧    شحن

٨٩١،٨٣٧  ١،٠٢٣،٦٢٥    مصاريف سفر
٦٩٣،٥٨٠  ٦٣٣،٠٥١    ايجارات
٢،٤٥٤،٧٤٠  ٣،٣٣٧،٩٥٤    اخرى

     ٣٢،٦٧٧،٠٩١  ٤٦،٥٦٢،٩٧١
  

المصاريف العمومية واالدارية - ٢٠

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

١٧،٩١٦،٢٥٧  ١٧،٣٦٠،٧٤٦    تكاليف موظفين
  ١،٢٤٨،٢٧٥    ٢،٤٠٧،١٧٥    اتعاب مھنية
١،٨٢٤،٢٨٥  ١،٧٤٧،٩٣٢    استھالكات

  ١،٣٧٣،٩٦٥    ١،٦٣٨،٥٤٧    مصاريف سفر
٩٧١،١٣٥  ٦٧٠،٨٠٦    صيانة واصالح

  ٤٢٨،٧٠٦    ٦٠١،٩٤٧    خدمات
  ٧٨٩،٣٦٥    ٤٦٩،٠٤١    ايجارات
٢،٨٣٤،٥٦٨  ٢،٨٤٤،٩٨٤    اخرى

    ٢٧،٣٨٦،٥٥٦  ٢٧،٧٤١،١٧٨
  

تمويلالمصاريف  - ٢١

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

٣٨،٤٨٩،٨٩٧  ٣١،٢٩٨،٤٠٩    مصاريف تمويل قروض ومرابحات
٣،٣٣٢،٨٨٧  ٣،٤٠١،٥٣٩    مصاريف بنكية

٨٥٩،٦٦٦  ٧٦٩،٠١٥    اعتمادات مستنندية
٧٦،٣٧٢  ٤٣،٠٦٧    سحب على المكشوف

٨٦٨،٤٤٨  ٣٣٩،٥٨٩    أخرى
    ٤٣،٦٢٧،٢٧٠  ٣٥،٨٥١،٦١٩
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
٢٣

المحتملةالمطلوبات االلتزامات و - ٢٢

بالرياالت السعودية
٢٠١٠٢٠٠٩

٥٦،٠٣٩،٥٧٤  ٦١،٨٢٠،٠٦١    اعتمادات مستندية
١٦١،٨٩٩،٤٥٥  ١٤٧،٣٣٨،٩١١    خطابات ضمان

  ٤٥،٢١٣،٣٥٨    ٢٢،٣٨٠،٩٢٥    التزامات مصاريف رأسمالية

   ربحية السھم) / خسارة (  - ٢٣
قب�ل  ص�افي ال�دخلرب�ح الس�ھم م�ن ) / خس�ارة ( لعمليات التشغيلية والدخل من ا ربح السھم من /) خسارة (  تم احتساب

 م�ن العملي�ات التش�غيلية ال�دخلبتقس�يم  الصافي للسنة الدخل ) /الخسارة (  وصافيالزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية 

على المتوسط المرجح لعدد االس�ھم القائم�ة  ةالسن وصافي دخل قبل الزكاة وضريبة الدخل وحقوق األقلية وصافي الدخل

  . ة لسنخالل ا

  
 ھ�و ٢٠٠٩ديس�مبر  ٣١و ٢٠١٠ديسمبر  ٣١المنتھية في  سنةللإن عدد االسھم القائمة المستخدم في احتساب ربح السھم 

  .سھم ٤٠،٠٠٠،٠٠٠

  
  معلومات قطاعية  - ٢٤

  :لية للشركة ، ان قطاعات الشركة ھي تعمل الشركة من خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر القطاعات التشغي

  
  ).مسك ( تتمثل باالعمال التي تقوم بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة : المملكة العربية السعودية  -

األردن  –شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة تتمثل باالعمال التي تقوم بھا شركتي : المملكة االردنية الھاشمية  -

.وشركة مسك فوجيكورا للكابالت )سابقاً شركة الكابالت األردنية الحديثة المعروفة ( 

وشركة الشرق األوس�ط للك�ابالت تتمثل باالعمال التي يقوم بھا مصنع الشارقة للكابالت : االمارات العربية المتحدة  -

  .راس الخيمة
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
٢٤

  :لغ واالرصدة القطاعية ھو كما يلي ملخص المبا. مصاريف قطاعية داخلية ذات أھمية ال توجد ايرادات او

  
المملكة العربية 

  السعودية
ة نيالمملكة االرد
  الھاشمية

االمارات العربية 
  المجمـــوع  المتحدة

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
           ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

  ١،٠٢٩،٢٤٩،٩٦٧    ٤٩،٢١٤،١٧١    ٥٠٢،٥٥٤،٥٥٨    ٤٧٧،٤٨١،٢٣٨    مبيعات 
  ٨١،٨٣٨،٠٢٢    ) ٩٥٧،٥٤٧(   ) ١٥،١٠٥،٧٢١(   ٩٧،٩٠١،٢٩٠    الربح اإلجمالي

  ) ٩٤،٩٤٨،٣٦٥(   ) ٩،٦٣٠،٠٧٤(   ) ٨١،٢٣٤،٩٧٠(   ) ٤،٠٨٣،٣٢١(   الخسارة صافي 
  ١،٤١٧،٢٨٧،٣١٢    ٢٠٦،٠٢١،٦٨٢    ٦٩٦،٧١٥،٢٦٣    ٥١٤،٥٥٠،٣٦٧    مجموع الموجودات 
  ٩٨٠،٨٠٨،٤٠٤    ١٠،٧١٤،٤٩٩    ٣٧٦،٨٢٨،٥٩٨    ٥٩٣،٢٦٥،٣٠٧    مجموع المطلوبات 

  

المملكة العربية السعودية  
ة نيالمملكة االرد
  الھاشمية

االمارات العربية 
  المجمـــوع  المتحدة

  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  
           ٢٠٠٩ديسمبر  ٣١

  ١،٠٣٣،٩٢٢،٢٥١    ١٧،٢٧٢،٨٩٠    ٤٩٥،٥٩٦،٦٦١    ٥٢١،٠٥٢،٧٠٠    مبيعات 
  ١٧٧،٨٢٨،٨٤٨    ٣،٦٩٤،٥٠٩    ٤٤،٢٢٥،٨٨٠    ١٢٩،٩٠٨،٤٥٩    الربح اإلجمالي
  ٥١،٣٠٧،٦٩٧    ) ١،٧٩٩،٦٣١(   ) ٧،١٣٠،٩٥٩(   ٦٠،٢٣٨،٢٨٧    )الخسارة ( صافي الربح 

  ١،٧٠٩،٩٥٩،٤٥١    ١٣٨،٢٦٧،٨٩٩    ٨٩٢،٤٠٢،٠٠٧    ٦٧٩،٢٨٩،٥٤٥    مجموع الموجودات 
  ١،٠٧٤،٨٢١،٦٧٩    ٥،٦٢٨،٥٧٦    ٥٦٦،٦٧٢،٩٣٨    ٥٠٢،٥٢٠،١٦٥    مجموع المطلوبات 

  

أرباح توزيعات - ٢٥
ديس��مبر  ٣١خ���� الس��نة المنتھي��ة ف��ي  لایر س��عودي ٤١،٦٧٨،٣٥٦ ارب��ا� نقدي��ة بمبل��غ الش��ركة تو�ي��ع مس��اھميق��رر 

  ).لایر سعودي  ٤٩،٨٠٠،٠٠٠:  ٢٠٠٩(  ٢٠١٠

  
المشتقةاالدوات المالية  - ٢٦

  .السلعللحد من مخاطر التغير في أسعار ) أجلة يتم تسويتھا نقدا سلععقود ( تستخدم الشركة مشتقات االدوات المالية 
  

اآلجل�ة الت�ي ي�تم تس�ويتھا نق�داً كتحوط�ات ت�دفقات نقدي�ة،  السلعألغراض محاسبة التحوط ، قامت الشركة بتصنيف عقود 

والمص�احبة  س�لعي�ر ف�ي أس�عار الحيث تقوم الشركة بالتحوط للح�د م�ن التغي�ر ف�ي الت�دفقات النقدي�ة المتعلق�ة بمخ�اطر التغ

  . لعمليات متوقع حدوثھا

:  ٢٠٠٩(  ط�ن م�ن النح�ا� ٢،٨٧٥اجل�ة ي�تم تس�ويتھا نق�دا لبي�ع  س�لع، لدى الشركة عق�ود  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في 

وفق��اً  ٢٠١١خ���� ال�ت��رة م��ن ين��اير ال��� ابري���  )ط��ن  ٨٧٥:  ٢٠٠٩(  ط��ن م��ن النح��ا� ٧٥٠ولش��را�  )ط��ن  ٣،٩٠٠

  .مسبقا  ةألسعار محدد
  

 ٢١٨،١٠٩: ٢٠٠٩(  لایر س�عودي ١،٠٢٦،٠٦٠اآلجلة التي يتم تسويتھا نق�داً  السلعبلغت القيمة العادلة الموجبة لعقود 

ف�ي قا�م�ة المرك�� الم�الي الموح�دة تح�ت بن�د  موج�وداتك، والتي تم تسجيلھا  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١كما في  )لایر سعودي 

  .اخرى  موجوداتومصاريف مدفوعة مقدماً 
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  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
٢٥

:  ٢٠٠٩(  لایر س���عودي ٩،٥٧٨،٩٥٩ا�جل���ة الت���ي ي���تم تس���ويتھا نق���داً  الس���لعبلغ���ت القيم���ة العادل���ة الس���البة لعق���ود 

ف��ي قائم��ة المرك��ز الم��الي  مطلوب��اتك، والت��ي ت��م تس��جيلھا  ٢٠١٠ديس��مبر  ٣١كم��ا ف��ي  )لایر س��عودي  ٦،٩٢١،٨٩٦

  .أخرى  مطلوباتوالموحدة تحت بند مصاريف مستحقة  

لایر  ٤،١١٥،٩٢٥حقق��ة بمبل��غ  ه وبالت��الي ت��م تس��جيل خس��ائر �ي��ر مط��ات الت��دفقات النقدي��ة عل��� إنھ��ا فعال��ت��م تقي��يم تحو

  . حقوق المساھمين  دضمن بن )لایر سعودي  ٣،٣٨٧،٥٣٦:  ٢٠٠٩(  سعودي
  

  ادارة المخاطر - ٢٧
 دة ل��دى البن��وك والم��دينينبش��كل رئ��ي� عل��� النق��د وأرص��الموح��دة تش��تمل االدوات المالي��ة المدرج��ة ف��ي قائم��ة المرك��ز الم��الي 

والموج�ودات االخ�رى والق�رو� البنكي�ة وال�دائنين والمطلوب�ات  واإلستثمارات المالية للمتاجرة واإلستثمارات المالي�ة المتاح�ة للبي�ع

  .المستحقة والمطلوبات المتداولة االخرى 
  

  

  مخاطر االئتمان 
ل�دى الش�ركة . ، مم�ا ي��دي ال�� تكب�د الط�رف ا�خ�ر خس�ارة مالي�ة  تمثل مخاطر االئتمان عدم مقدرة طرف عل�� الوف�اء بالتزامات�ه

ي�تم اظھ�ار رص�يد . ذات تص�نيف ائتم�اني جي�د  محلي�ةتوزيع جيد لمخاطر االئتم�ان ، وتح�ت�ظ الش�ركة ب�األموال النقدي�ة ل�دى بن�وك 

  .المدينين التجاريين بعد خصم مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا 
  

  مخاطر أسعار العموالت
ل�ي� ل�دى الش�ركة . ل المخاطر الناجمة عن تذبذب قيمة األدوات المالية نتيجة التقلبات في أس�عار العم�والت الس�ائدة ف�ي الس�وق تمث

 ديس��مبر ٣١موج��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

٢٠١٠  .  
  

  مخاطر السيولة 
تحدث مخاطر السيولة عند عدم . ر التي تواجھھا الشركة في توفير األموال للوفاء بإلتزاماتھا المتعلقة باألدوات المالية تمثل المخاط

تدار مخاطر السيولة وذلك بمراقبتھا بإنتظام للتأكد م�ن ت�وفر الس�يولة . التمكن من بيع أصل مالي بسرعة بمبلغ يقارب قيمته العادلة 

  . لتزامات مستقبلية الكافية للوفاء بأية إ
  

  مخاطر العمالت 
تق�وم االدارة بمراقب�ة التغي�رات  . االجنب�يص�رف ال اسعارلتقلبات في لقيمة األدوات المالية نتيجة  الناجمة من تذبذبمخاطر ال تمثل

ب�اللایر ، وتعتقد أن الشركة ليس�ت معرض�ة لمخ�اطر العم�والت حي�ث أن معظ�م مع�ام�ت الش�ركة ھ�ي في اسعار الصرف االجنبي 

السعودي والدينار األردني والدرھم اإلماراتي والدوالر األمريكي ، حيث أن ھذه العموالت مرتبطة بھامش تغير بسيط م�ع ال�دوالر 

  . األمريكي 

  

  

  

  )مسك (  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
) مساھمة سعوديةشركة ( 
  

  )تتمة ( الموحدة  ايضاحات حول القوائم المالية
٢٠١٠ديسمبر  ٣١في  للسنة المنتھية

RJ/MESC
٢٦

  القيمة العادلة
وحي�� ي�تم إع�داد . 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 

. للشركة وفقاً لمبدأ التكلفة التاريخية ، فإنه يمكن أن تنتج ف�رو� ب�ين القيم�ة الدفتري�ة والقيم�ة العادل�ة المق�درة  الموحدة القوائم المالية

  .ة تعتقد اإلدارة أن القيمة العادلة للموجودات والمطلوبات المالية الخاصة بالشركة ال تختلف جوھريا عن قيمتھا الدفتري
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   )مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
  )شركة مساھمة سعودية(

   الموحدةالقوائم المالية 
  ٢٠١١ديسمبر  ٣١
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   )مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

  الموحدةالقوائم المالية 
٢٠١١ديسمبر  ٣١

  
  صفحة      فھرسال
    

  ١   الحسابات مراجعي تقرير
   

  ٢  الموحدة يقائمة المركز المال
   

  ٣  الموحدة قائمة الدخل
   

  ٤  الموحدة النقديةقائمة التدفقات 
   

  ٥  الموحدة التغيرات في حقوق المساھمينقائمة 
   

  ٢٣-٦  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

الموحدة قائمة المركز المالي
   ٢٠١١ديسمبر  ٣١كما في

  .الموحدة من ھذه القوائم المالية جزءاً  ٢٨إلى  ١من اإليضاحات المرفقة  تشكل
  ٢

  
   ٢٠١٠       ٢٠١١  
  لایر سعودي    لایر سعوديإيضاح 

        الموجودات
        متداولةالموجودات ال

  ٣٩٫٧٠١٫٩٠٩    ٢٩٫٣٥٢٫١٨٤    ٤  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
  ٨٫٥٩٤٫٧٩٠    ٧٫٥٩٠٫٢٠٤    ٥  مقتناه ألغراض المتاجرة استثمارات 

  ٣١٠٫٧٠٦٫٧٢٥  ٣٤٦٫٨١٩٫٣٨٥  ٦  مدينون
 ً   ٢٧٫٩٧٥٫٦٠٦  ٤٤٫٢٤٦٫٤٥٦  ٧  وموجودات أخرى مصاريف مدفوعة مقدما

  ٣٠٠٫٣٠٣٫٨٣٦  ٣٠٥٫٦٥٨٫٠١١  ٨  مخزون

  ٦٨٧٫٢٨٢٫٨٦٦  ٧٣٣٫٦٦٦٫٢٤٠    الموجودات المتداولة إجمالي
        
       متداولةالموجودات غير ال

  ٥٫٠٥٠٫٣٤١  ٤٫٤٦٠٫٠٤٣ ١٠  استثمارات متاحة للبيع
  ٢١٫٢٧٣٫٠٠٠  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠ ١١  زميلة  في شركةاستثمار
  ٦٠٧٫٦٨٥٫٧٩٩  ٦٠٣٫١٧٣٫٤٦٤ ١٢  ومعدات وآالتممتلكات

  ٧٤٫٧١٣٫٩٣٦  ٣٫٦٨٤٫٠٦٤ ١٣  موجودات غير ملموسة
  ٢١٫٢٨١٫٣٧٠  ٢٦٫٧٠١٫٩٣٩ ١٤ موجودات غير متداولة أخرى

  ٧٣٠٫٠٠٤٫٤٤٦  ٦٤٨٫٦٣٢٫٥١٠    الموجودات غير المتداولة إجمالي
  ١٫٤١٧٫٢٨٧٫٣١٢  ١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠    الموجودات إجمالي

        
               الملكيةالمطلوبات وحقوق 

       المطلوبات
       متداولةالمطلوباتال

  ٦٩٧٫٩٠٠٫٩٣٦  ٦٦٥٫٨٢٢٫٤٢٨  ١٥  ألجل قصيرة اوقروض  بنوك دائنة
  ٧٧٫٦٦٢٫٧٨٣  ١٢٨٫٤٩٤٫٤٣٦    دفعدائنون وأوراق 

  ٧٦٫٨٠٠٫٩٨٠  ٦٠٫٤٤٣٫٨٢١  ١٦  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

          ٨٥٢٫٣٦٤٫٦٩٩  ٨٥٤٫٧٦٠٫٦٨٥    المطلوبات المتداولة إجمالي
       متداولةالمطلوبات غير ال

  ١١١٫٢٩٧٫٨٣٨  ٢٣٠٫١٠١٫٤٣٩  ١٥  ألجل قروض
  ١٧٫١٤٥٫٨٦٧  ١٨٫٥٢٢٫٨٨٩    نھاية الخدمة  مكافأة

  ١٢٨٫٤٤٣٫٧٠٥  ٢٤٨٫٦٢٤٫٣٢٨    المطلوبات غير المتداولة إجمالي
       ٩٨٠٫٨٠٨٫٤٠٤  ١٫١٠٣٫٣٨٥٫٠١٣    المطلوبات  إجمالي

           حقوق الملكية
       مساھمينحقوق ال

  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٨  رأس المال
  ٢٨٫٩٨٥٫١٨٠  ٢٨٫٩٨٥٫١٨٠    احتياطي نظامي
  )٥٦٫٧٢٧٫٦٧٢(  )١٧٦٫٨٦٣٫٨١٦(    خسائر متراكمة

  )٩٦٨٫٢٦٤(  )١٫٢٨٥٫١٣٧(  ١٠  متاحة للبيع  استثماراتإعادة تقويم ن خسائر غير محققة ع
  )٤٫١١٥٫٩٢٥(  )٨٫٣٢٩٫٢٧٠(  ١٩  تدفقات نقدية عن تغطية مخاطرغير محققة خسائر 
  ٣٦٧٫١٧٣٫٣١٩  ٢٤٢٫٥٠٦٫٩٥٧    مساھمينحقوق الإجمالي
  ٦٩٫٣٠٥٫٥٨٩  ٣٦٫٤٠٦٫٧٨٠    األقلية حقوق

  ٤٣٦٫٤٧٨٫٩٠٨  ٢٧٨٫٩١٣٫٧٣٧    الملكية حقوق إجمالي

    ١٫٤١٧٫٢٨٧٫٣١٢  ١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠    الملكيةالمطلوبات وحقوق  إجمالي
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

الموحدة قائمة الدخل
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  .الموحدة من ھذه القوائم المالية جزءاً  ٢٨إلى  ١من اإليضاحات المرفقة  تشكل
  ٣

   ٢٠١٠        ٢٠١١  
  لایر ســعودي    لایر ســعودي إيضاح 
        
  ١٫٠٢٩٫٢٤٩٫٩٦٧  ١٫١٣٩٫٣٨٥٫٥٦٦    لمبيعاتا
  )٩١٤٫٣٨٩٫٧٦٢( )١٫٠٤٣٫٧٦٣٫٠٣٧(    كلفة المبيعاتت

  ١١٤٫٨٦٠٫٢٠٥  ٩٥٫٦٢٢٫٥٢٩    إجمالي الربح
     
        صاريفمال

  )٤٦٫٥٦٢٫٩٧١(  )٤٣٫١٢٠٫٦٨٨(  ٢٠  بيع وتوزيع
  )٢٧٫٧٤١٫١٧٨(  )٣٩٫٣٣٢٫٤٢٠(  ٢١  عمومية وإدارية

  )٣٣٫٠٢٢٫١٨٣(  )٣١٫٦٠٦٫٢٦١(    غير المستغلةتكاليف الطاقة اإلنتاجية 
  )١٫٨٣٠٫٠٣٣(  )١٫٩٩٤٫٥٥٩(  ١٣  إطفاء 

    )١٠٩٫١٥٦٫٣٦٥(  )١١٦٫٠٥٣٫٩٢٨(  
  ٥٫٧٠٣٫٨٤٠  )٢٠٫٤٣١٫٣٩٩(    الدخل من العمليات الرئيسية) الخسارة(

  )٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٧٠٫٥٦٥٫٣١٣(  ١٣  الشھرة  قيمة االنخفاض في
محققة من استثمارات مقتناه ألغراض أرباح غير ) خسائر(

  ٩١٦٫٨٩٣    )١٫٠٠٤٫٥٨٦(  ٥  المتاجرة
  )١٤٫٠٧٩٫٤٩٨(  )٣٠٫٥٠٨٫٤٣٤(  ١٩  خسارة عن أدوات مالية مشتقة 

  )٣٥٫٨٥١٫٦١٩(  )٣٨٫٧٢٧٫٥٢٣(  ١٥  أعباء مالية
  ٨٩٩٫٨٢٣  ٤٤٥٫٦٠٤    أخرىإيرادات 
  )١١٩٫٤١٠٫٥٦١(  )١٦٠٫٧٩١٫٦٥١(    قبل حقوق األقلية والزكاة والضريبةالخسارة 

  ٣٣٫٣٦٥٫١٣١  ٣٦٫٧٥٨٫٢٩٤    حقوق األقلية
  )٨٦٫٠٤٥٫٤٣٠(  )١٢٤٫٠٣٣٫٣٥٧(    الخسارة قبل الزكاة والضريبة

  )٨٫٩٠٢٫٩٣٥(  ٣٫٨٩٧٫٢١٣   ١٧  ، صافي)مخصص( /لزكاة والضريبة مستردة ا
  )٩٤٫٩٤٨٫٣٦٥(  )١٢٠٫١٣٦٫١٤٤(    السنةصافي خسارة 

     
         ٢٢  ):باللایر السعودي(ربح السھم ) خسارة(
     

         : المتعلق بـ
  ٠٫١٤    )٠٫٥١(     الدخل من العمليات الرئيسية) الخسارة(

  )٢٫٣٧(  )٣٫٠٠(    السنة ةصافي خسار
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

الموحدة قائمة التدفقات النقدية
   ٢٠١١ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في

  .الموحدة من ھذه القوائم المالية جزءاً  ٢٨إلى  ١من اإليضاحات المرفقة  تشكل
  ٤

       ٢٠١٠       ٢٠١١  
  لایر ســعودي    لایر ســعودي    

          األنشطة التشغيلية
  )٨٦٫٠٤٥٫٤٣٠(  )١٢٤٫٠٣٣٫٣٥٧(  الخسارة قبل الزكاة والضريبة

      :تعديالت لـ
  ٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠  ٧٠٫٥٦٥٫٣١٣  إنخفاض في قيمة الشھرة

  ٤٤٫٥٧٤٫٩٩٦  ٥١٫١٢٥٫٨٦٧  أستھالك وإطفاء
  )٣٣٫٣٦٥٫١٣١(  )٣٦٫٧٥٨٫٢٩٤(  حقوق األقلية

  ١٠٫٩١١٫٠٩٨  ٩٫٠٨٠٫٨٤٢  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا 
  ٥٫٧٦٤٫٤٢٨  ٥٫٩٢٤٫٩٨٤  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين

  ٤٫٨٨٣٫٤٢٥  ٤٫٨٥٨٫٧٢٥  مخصص مخزون بطيء الحركة
  )٩١٦٫٨٩٣(  ١٫٠٠٤٫٥٨٦  غير محققة من استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة) أرباح( خسائر

  )٣٧٢٫٣٨٣(  -       أرباح من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
  )٢٢٫٤٣٤٫١١٠    )١٨٫٢٣١٫٣٣٤  

      :التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية
  ٨٥٫٧٠٧٫٧٧٥  )٥١٫٨٢٥٫٥١٦(  مدينون 

  ٦٫٢١٠٫٦٢٤  )١٦٫٢٧٠٫٨٥٠(  مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى
  ١٣٢٫١٢٢٫٩٢٣  )١٠٫٢١٢٫٩٠٠(   مخزون

  )١٢٩٫٦٦٨٫٣٢٥(  ٥٠٫٨٣١٫٦٥٣  دائنون وأوراق دفع  
  )٣٫٠٧٧٫٥٦٤(  )٥٫١٨٢٫٨٠١(  مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى

  ١١٣٫٧٢٩٫٥٤٣  )٥٠٫٨٩١٫٧٤٨(  العمليات  من) المستخدمة في(النقدية 
  )٤٫٣٠٥٫١٧٢(  )٥٫٤١٣٫٨٢٢(  زكاة وضريبة دخل مدفوعة

  )١٫٥٧٤٫٥٦٨(  )٤٫٥٤٧٫٩٦٢(  مكافأة نھاية الخدمة المدفوعة 
  ١٠٧٫٨٤٩٫٨٠٣  )٦٠٫٨٥٣٫٥٣٢( األنشطة التشغيليةمن)المستخدمة في(صافي النقدية 

         
      األنشطة اإلستثمارية 

  -       ١٫٢١١٫٤٤٥ وآالت ومعدات دفعات مقدمة لشراء ممتلكات
  )٦٢٫٠١٩٫٦٠٧(  )٣٥٫٧١٥٫٢٩٦( شراء ممتلكات وآالت ومعدات، صافي

  -       )٣٫٣٦٦٫٠٠٠( نقدية مقيدة
  )٦٧٩٫٨٣١(  )١٫٥٣٠٫٠٠١(  موجودات غير ملموسة

  )٦٢٫٦٩٩٫٤٣٨(  )٣٩٫٣٩٩٫٨٥٢( النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثماريةصافي
     

      األنشطة التمويلية 
  ٢٩٫١٣٧٫٩٩٦  ٨٦٫٧٢٥٫٠٩٣ بنوك دائنة وقروض ألجل، صافي 

  )٤١٫٦٧٨٫٣٥٦(  -       توزيعات أرباح مدفوعة 
  )٢٧٫٧٢٥٫٦٣٥(  )١٨٧٫٤٣٤( حقوق األقليةصافي الحركة في 

  )٤٠٫٢٦٥٫٩٩٥(  ٨٦٫٥٣٧٫٦٥٩ األنشطة التمويلية)المستخدمة في(من النقدية  صافي
  ٤٫٨٨٤٫٣٧٠  )١٣٫٧١٥٫٧٢٥( الزيادة في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق)النقص(

  ٣٤٫٨١٧٫٥٣٩  ٣٩٫٧٠١٫٩٠٩  في بداية السنة  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
  ٣٩٫٧٠١٫٩٠٩  ٢٥٫٩٨٦٫١٨٤ )٤إيضاح(األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق في نھاية السنة

          :غير نقديةمعامالت
  ٢٢٣٫٣١٢  )٣١٦٫٨٧٣( غير محققة عن إعادة تقويم استثمارات مالية متاحة للبيع) خسائر(مكاسب

  ٨٫٨٣٣٫٤٩٩  -      دفعات مقدمة لشراء ممتلكات محولة إلى ممتلكات ومعدات
  -       ١٠٫٦٦٠٫٠٠٠ في شركة زميلة إلى ممتلكات تحويل إستثمار
     :بتغطية مخاطر تدفقات النقديةأرصدة متعلقة 

  ١٫٠٢٦٫٠٦٠  -      مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات أخرى 
  )٢٫٦٥٧٫٠٦٣(  )١٫١٣٣٫١٠٥( ومطلوبات أخرىالدفع مصاريف مستحقة  
  )٧٢٨٫٣٨٩(  )٤٫٢١٣٫٣٤٥( غير محققة عن تغطية مخاطر التدفقات النقديةخسائر 
  )٧٥٥٫٤٨١(  )٣٫٠٨٠٫٢٤٠(  حقوق األقلية  
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

الموحدة حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ٦

النشاطات  - ١
، شركة مساھمة س�عودية مس�جلة ف�ي الري�ا�ھي ، )الشركة) (مسك(إن شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

 ٤المواف��ق ( ھ��١٤١٣ جم�ادي األول ١٠بت��اري�  ١٠١٠١٠٢٤٠٢بالس��جل التج�اري رق�م  المملك�ة العربي�ة الس�عودية،
  ). ١٩٩٢ نوفمبر

إنتاج وبيع أس�الك وك�ابالت كھربائي�ة مرن�ة بشكل رئيسي في ) المجموعة(نشاط الشركة والشركات التابعة لھا تمثل ي  
ة م�ل��ة بالن�ايلون وأس�الك وك�ابالت وأسالك وكابالت محورية وأسالك وك�ابالت مطاطي�ة وأس�الك وك�ابالت كھربائي�

ابالت نق��ل المعلوم��ات وك��ھات�ي��ة للتمدي��دات الداخلي��ة وأس��الك وك��ابالت حاس��ب وك��ابالت مقاوم��ة للحري��ق وم�مون��ة 
  . والتحكم

  -:فيما يلي الشركات التابعة المتضمنة في القوائم المالية الموحدة

  بلد التأسيسالحالية نسبة الملكية    الشركات التابعة 

  المملكة األردنية الھاشمية  %٥٣٫٧األردن  –شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

  شركة مسك للجھد العالي والمتوسط 
) ً   المملكة األردنية الھاشمية  %٧٠٫٢٥)*األردن  –شركة مسك فوجيكورا للكابالت : سابقا

  اإلمارات العربية المتحدة   %١٠٠) شركة ذات مسئولية محدودة(رأس الخيمة  –شركة مسك 

  اإلمارات العربية المتحدة  %١٠٠)مؤسسة فردية(مصنع الشارقة للكابالت 
  

  .ملكية مباشرة وغير مباشرة  * 
  

  توحيد الأسس   - ٢
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  تش���تمل

  .أعاله) ١(المبينة في اإليضاح ") المجموعة("

ع�ن  ي�ي�دطوي�ل األج�ل  اس�تثماراً  المجموع�ة، بش�كل مباش�ر أو غي�ر مباش�ر،الشركة التابعة ھي تل�ك الت�ي تمتل�ك فيھ�ا 
م�ن  توحي�د الش�ركة التابع�ةي�تم  .ي يح�ق لص�احبة التص�ويت، وتم�ارس عليھ�ا س�يطرة عملي�ةمن رأس المال الذ% ٥٠

، وإل��� ح��ين التوق��� ع��ن م��ن ممارس��ة س��يطرة إداري��ة فعال��ة عل��� تل��ك الش��ركات المجموع��ةالت��اري� ال��ذي ت��تمكن في��� 
ين ف�ي قائم�ة المرك�� تم إحتساب حقوق األقلية وإدراجھا كبند مستقل ضمن حقوق المساھم .ممارسة مثل ھذه السيطرة

ت�م ح�ذ� كاف�ة الحس�ابات والمع�امالت الھام�ة المتداخل�ة ب�ين . المالي الموحدة وكبند مستقل ضمن قائمة الدخل الموحدة
  .ھذه القوائم المالية الموحدة اعدادشركات المجموعة عند 
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ٧

الھامة السياسات المحاسبية   - ٣
تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يلي 

  :بيانا بأھم السياسات المحاسبية المتبعة 
  
  عرف المحاسبيلا
قتن���اه ألغ���راض المت���اجرة الموفق���اً لمب���دأ التكلف���ة التاريخي���ة، فيم���ا ع���دا اإلس���تثمارات  الموح���دةد الق���وائم المالي���ة ع���ت

  .    المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة، حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلةواإلستثمارات 
  

  استخدام التقديرات
، طبقاً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا، استخدام التقديرات واالفتراض�ات الت�ي الموحدةيتطلب إعداد القوائم المالية 

ق�وائم ة الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوب�ات المحتمل�ة بت�اري� التؤثر على أرصد
وب�الرغم م�ن أن إع�داد ھ�ذه . مبالغ اإليرادات والمصاريف المص�رح عنھ�ا خ�الل الفت�رةالمالية الموحدة، باإلضافة إلى 

ري�ة، ف��ن النت�ائ� الفعلي�ة يمك�ن أن تختل�ف ع�ن تل�ك التقديرات واألحك�ام وفق�اً لمعرف�ة اإلدارة ل�ح�داث والعملي�ات الجا
  . التقديرات

  
  المدينون

ً تظھر أرصدة المديني يتم إجراء تقدير . مشكوك في تحصيلھاالمخصص لقاء أية مبالغ  ن بمبالغ الفواتير األصلية ناقصا
  .المعدومة عند تكبدھاتشطب الديون . للذمم المشكوك في تحصيلھا عندما يعتبر تحصيلھا أمراً مشكوكاً فيه 

  
  المخزون

المخ�زون ت�ام الص�نع عل�ى أس�اس طريق�ة المتوس�ط تح�دد تكلف�ة . ق�لأيھم�ا أ القيمة السوقية، أوكلفة تالالمخزون بظھر ي
تحدد تكلفة باقي أن�وا�  كما. المرجح، وتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المصاريف غير المباشرة

  .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، 

تدرج األرباح أو الخسائر غير المحققة الناتجة عن التغير ف�ي . موجودات المتداولةتقيد بالقيمة العادلة، وتدرج ضمن ال
  .القيمة السوقية في قائمة الدخل الموحدة

   اإلستثمارات المتاحة للبيع   
أو ألغ��راض المت��اجرة بالقيم��ة العادل��ة،  تظھ��ر اإلس��تثمارات المش��تراه بني��ة ع��دم اإلحتف��اظ بھ��ا حت��ى ت��اري� اإلس��تحقاق

ت��درج األرب��اح أو . 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
يحم�ل أي انخف�اض غي�ر مؤق�ت ف�ي قيم�ة تل�ك االس�تثمارات . ف�ي حق�وق المس�اھمين الخسائر غير المحققة كبند مستقل

   .الموحدةعلى قائمة الدخل 
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ٨

تتمة - ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -٣
  

  تتمة  – االستثمارات

      تتمة  – اإلستثمارات المتاحة للبيع
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،  تحدد

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 . وأال تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادل�ة
  .أساس المتوسط المرجح

  الزميلة اإلستثمارات في الشركات

% ٢٠الشركة الزميلة ھي تلك التي تمارس المجموعة عليھا تأثيراً ھاماً وليس سيطرة، وتمتلك عادة فيھا حصة ما بين   
ً لطريقة . من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت% ٥٠و  يتم محاسبة اإلستثمارات في الشركات الزميلة وفقا

بالتكلفة زائداً التغيرات التي . الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدةحقوق الملكية، تحمل اإلستثمارات في الشركات 
تعكس قائمة الدخل الموحدة حصة . تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة لما بعد الشراء

  .المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة
  

   والمعداتواآلالت الممتلكات 
ً اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة واآلالتتظھر الممتلكات    األراضي واألعمال . والمعدات بالتكلفة ناقصا

والمعدات األخرى  واآلالتتستھلك التكلفة ناقصاً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات . اإلنشائية تحت التنفيذ ال تستھلك
  .قعة للموجوداتبطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتو

والمعدات وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى  واآلالتيتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات   
وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة . عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية
ات إلى القيمة القابلة لإلسترداد لھا والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجود

  .تكاليف البيع والقيمة الحالية

يتم رسمله التحسينات التي تزيد ، بصورة جوھرية، . الموحدةالدخل قائمة تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على   
  .من قيمة أو عمر األصل المعني

  
  الموجودات غير الملموسة 

  الشھرة
، ويع�اد قياس�ھا دوري�اً، وي�تم  "ش�ھرة" ك�� تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة

ي�تم مقاص�ة  .ار اإلنخف�اض ف�ي قيمتھ�ا، إن وج�دبالقيم�ة الدفتري�ة بع�د تع�ديلھا بمق�د الموح�دةإظھارھا في القوائم المالي�ة 
  .لعادلة للموجودات غير المتداولةمة الدفترية للشھرة السالبة، إن وجدت، مقابل القيمة االقي

  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 

وحيث تطفأ على مدى الفترة المقدرة لإلنتفاع بھا كح�د أقص�ى  السعودي وتكاليف التطوير المرتبطة بأنظمة المعلومات
  .خمس سنوات
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ٩

تتمة - ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -٣
  

  االنخفاض في القيمة 
تقوم المجموعة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأك�د م�ن وج�ود 

وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل، يتم تق�دير . ة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجوداتدليل على وقوع أي خسار
لقابل�ة وف�ي الح�االت الت�ي ال يمك�ن فيھ�ا تق�دير القيم�ة ا. القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حج�م ھ�ذه الخس�ارة

ي�ة الت�ي ينتم�ي إليھ�ا ذل�ك ترداد للوح�دة الم�درة للنقد، تق�وم المجموع�ة بتق�دير القيم�ة القابل�ة لالس�لالسترداد لذلك األصل
  . 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 

  . موحدةاألصل في قائمة الدخل الفي قيمة 

الحق�اً االنخف�اض ف�ي القيم�ة، عندئ�ذ ت�تم زي�ادة القيم�ة الدفتري�ة لألص�ل أو الوح�دة الم�درة  زالإذا م�ا  ،فيما عدا الشھرة
، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيم�ة الدفتري�ة الت�ي مة المعدلة القابلة لالسترداد لهللنقدية إلى القي

دھا فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة الم�درة للنقدي�ة ف�ي الس�نوات كان من المفترض تحدي
  .الموحدة مباشرةً يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل . السابقة

  
  المخصصات 

عل�ى الش�ركة ناتج�ة ع�ن أح�دا� س�ابقة وأن تك�اليف ) قانوني�ة أو متوقع�ة( يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزام�ات
  .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 
  .ومقدمي الخدمات ينفواتير من قبل المورد

  
  موظفين الخدمة لل مكافأة نھاية

 يجنب مخصص لمكافأة نھاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي
  .وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي الموحدة

  
   وضريبة الدخل الزكاة

وعل��ى أس��اس مب��دأ  زك��اة وال��دخل ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عوديةمص��لحة ال يجن��ب مخص��ص للزك��اة وفق��ا لتعليم��ات
يتم إجراء تسويات للفروقات، إن وجدت، الناتجة عند إج�راء . الموحدةيحمل المخصص على قائمة الدخل . االستحقاق

  . الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط

وفق�اً لألنظم�ة الض�ريبية م احتس�اب مخص�ص الض�ريبة للشركات التابع�ة خ�ار� المملك�ة العربي�ة الس�عودية، ي�ت بالنسبة
  . المتبعة في البلدان التي تعمل فيھا تلك الشركات

  
  اإلحتياطي النظامي 

ً لنظام الشركات السعودي،   إلى  )بعد خصم الخسائر المدورة( من دخل السنة% ١٠يجب على الشركة أن تحول  طبقا
   .إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. إلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا اإلحتياطي نصف رأس المالا
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  ١٠

تتمة - ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -٣
  

  إثبات اإليرادات 
  .مسموح بهتثبت المبيعات عند تسليم البضائع للعمالء بالصافي بعد إستبعاد الخصم ال  

  
  مصاريف ال
  . تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات الشركة  

المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة اإلنتاج وفقاً  تتضمن  
ويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية واإلدارية . للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا
  .وتكلفة المبيعات على أساس مماثل

  
  ت المالية المشتقةاألدوا

كعقود معادن آجلة يتم تسويتھا نقداً للحد من مخاطر التدفقات النقدية نتيج�ة األدوات المالية مشتقات تستخدم المجموعة 
إثبات المشتقات المالية في القيمة العادلة في تاريخ العقد ويتم إعادة تقييمھا الحقاً بالقيم�ة  يتم. التغير في أسعار المعادن

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 . العادل��ة
  . المالية إذا كانت قيمتھا العادلة سالبة

خسائر ناتجة عن التغير في القيمة العادلة خالل الفترة للمشتقات المالية غير المؤھلة لمحاس�بة يتم تسجيل أي أرباح أو 
  . 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 
جموعة بالتحوط للحد من التغير في التدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير في أسعار المعادن والمصاحبة لعمليات الم

  . 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 
أن عملي�ة التوثي�ق . الس�تراتيجية الت�ي س�تقوم المجموع�ة م�ن خاللھ�ا ب�التحوطالتحوط عليھا وأھداف إدارة المخ�اطر وا

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 
ن المتوق�ع أن ھ�ذ� التحوط�ات تق�وم م�. التحوط بالحد من مخاطر التغير في التدفقات النقدية المتعلقة بالبن�د المتح�وط ل�ه

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

فعال من الربح أو الخسارة م�ن أداة التح�وط ض�من بن�د حق�وق المس�اھمين ك�رب�اح غي�ر محقق�ة يتم االعتراف بالجزء ال
  . عن تغطية مخاطر تدفقات نقدية، ويتم االعتراف بالجزء غير الفعال مباشرة في قائمة الدخل الموحدة

دما ت�ؤثر عملي�ة التح�وط يتم تحويل المبالغ التي تم تسجيلھا ضمن بند حق�وق المس�اھمين إل�ى قائم�ة ال�دخل الموح�دة عن�
وفي حالة كون العنصر المتحوط له يمثل كلفة موج�ودات . على األرباح أو الخسائر، كاالعتراف بعملية البيع المتوقعة

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 
  . صلية للموجودات أو المطلوبات غير الماليةنقدية إلى القيمة الدفترية األ
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تتمة - ملخص ألھم السياسات المحاسبية  -٣
  

  تتمة  – األدوات المالية المشتقة

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 
إذا ت�م بي�� . إلى قائمة الدخل الموح�دة المساھمين كاحتياطي مخاطر تدفقات نقديةاالعتراف بھا مسبقاً ضمن بند حقوق 

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  انتھ��اءأو 
مسبقاً تبقى ضمن بند حقوق المساھمين حتى حدوث العملية المتوقعة أو التزام الش�ركة ال�ذي ي���ر عل�ى  االعتراف بھا

  . قائمة الدخل الموحدة
  

  تحويل العمالت األجنبية
ع�رض الق�وائم  يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة والعملة التي يتم بھ�ا

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 . المالية
  .القوائم المالية لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة

وق��ت وي�ل الس�ائدة التح بأس�عار وعل�ى مس�توى الش�ركات التابع�ة يح��ول المع�امالت الت�ي ت�تم باألص�ل بالعمل��ة الو�يفي�ة
كم�ا ف�ي ت�اريخ  األجنبي�ةب�العمالت  النقدي�ة المس�جلة الموج�ودات والمطلوب�اتأرص�دة تحويل  ويعاد .حدوث المعامالت

  .الموحدة قائمة الدخل فيكافة فروقات التحويل تدرج  .بأسعار التحويل السائدة في ذلك التاريخقائمة المركز المالي 
  

العمل�ة الو�يفي�ة للش�ركة  ال�ى موح�دة، تت�رجم الق�وائم المالي�ة للش�ركات التابع�ة بالخ�ارجوعلى مستوى الق�وائم المالي�ة ال
بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموج�ودات والمطلوب�ات، وعل�ى أس�ا�  )اللایر السعودي(

، فيما عدا األرب�ا� المبق�اة، الملكيةوق تحول عناصر حق. متوسط أسعار التحويل للفترة بالنسبة لإليرادات والمصاريف
 بن�دكتدرج التسويات الناتجة عن ترجمة القوائم المالية للعمليات األجنبية، . بسعر التحويل السائد عند نشوء كل عنصر

  . ضمن حقوق المساھمين مستقل
  

   المعلومات القطاعية
أو أو بتق�ديم منتج�ات ) قط�اع أعم�ال(معين�ة بتق�ديم منتج�ات أو خ�دمات  يق�ومالقطاع ھو جزء أساس�ي م�ن المجموع�ة، 

وعادًة ما يكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة ، )قطاع جغرافي(خدمات في بيئة اقتصادية معينة 
  . عن القطاعات األخرى

  
   األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق    - ٤

     ٢٠١١  
  لایر سعودي

   ٢٠١٠  
           لایر سعودي

  ٣٩٫٢٤٢٫٥١٦  ٢٩٫٠٦٨٫٣٧٢   أرصدة لدى البنوك 
           ٤٥٩٫٣٩٣  ٢٨٣٫٨١٢  نقد في الصندوق 

  ٣٩٫٧٠١٫٩٠٩  ٢٩٫٣٥٢٫١٨٤  األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
           -      )٣٫٣٦٦٫٠٠٠(   *نقدية مقيدة : يخصم

           ٣٩٫٧٠١٫٩٠٩  ٢٥٫٩٨٦٫١٨٤   نقدية وشبه نقدية 
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  ١٢

   تتمة -البنوك والنقد في الصندوق األرصدة لدى   - ٤
ملي�ون لایر  ٣٫٣خالل العام الحالي، قام أحد الم�وردين برف�� دع�و� قض�ائية ض�د إح�د� الش�ركات التابع�ة بمبل�غ   *

 مليون ٣٫٣وبناء على قرار المحكمة، تم إعتبار مبلغ . ٢٠١٠سعودي وذلك لعدم سداد رصيد مستحق قائم خالل 
ھ�ذه ال�دعو�  نتيج�ةھ�ذا وق�د بل�غ الح�د األقص�ى �لت�زام المجموع�ة . كنقدية مقيدة) ال شيء: ٢٠١٠(لایر سعودي 

  .٢٠١١ديسمبر  ٣١مليون لایر سعودي تقريباً والتي تم تسجيلھا كإلتزامات كما في  ٣٫٣القضائية مبلغ 
  
  االستثمارات التجارية المقتناة ألغراض المتاجرة  - ٥

  : تتكون ھذه االستثمارات من أسھم في أسواق األسھم العالمية ومثبتة بالقيمة العادلة بھا     
    ٢٠١١  

  لایر سعودي
   ٢٠١٠  

           لایر سعودي
  ٧٫٦٧٧٫٨٩٧  ٨٫٥٩٤٫٧٩٠    في بداية السنة 

           ٩١٦٫٨٩٣  )١٫٠٠٤٫٥٨٦(  األرباح غير المحققة من إعادة التقييم) الخسائر(صافي الحركة في 
           ٨٫٥٩٤٫٧٩٠  ٧٫٥٩٠٫٢٠٤   السنةفي نھاية 

  
  المدينون  - ٦

    ٢٠١١  
  لایر سعودي

   ٢٠١٠  
           لایر سعودي

  ٣٢١٫٠٣٧٫٣١٧  ٣٦٩٫٢٤٧٫٧٣٧   مدينون تجاريون   
 ً            )٢٠٫٨٢٧٫٧٠١(  )٢٧٫٢٢٥٫٩١٠(  مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا : ناقصا

  ٣٠٠٫٢٠٩٫٦١٦  ٣٤٢٫٠٢١٫٨٢٧           
  ٢٤٫٥١٧٫٢١٩  ٢٥٫٤٤٩٫٦٧٨  محتجزات مدينة 

           )١٤٫٠٢٠٫١١٠(  )٢٠٫٦٥٢٫١٢٠(  )١٤إيضاح ( الجزء غير المتداول: ناقصا
           ١٠٫٤٩٧٫١٠٩  ٤٫٧٩٧٫٥٥٨   الجزء المتداول –محتجزات مدينة 

  ٣١٠٫٧٠٦٫٧٢٥  ٣٤٦٫٨١٩٫٣٨٥           
     

: ٢٠١٠(لایر س���عودي  ٢٧٫٢٢٥٫٩١٠يش���تمل رص���يد الم���دينين عل���ى مب���الغ ق���درھا ، ٢٠١١ديس���مبر  ٣١كم���ا ف���ي   
  . قد إنخفضت في قيمتھا) سعودي لایر ٢٠٫٨٢٧٫٧٠١

  
  : كانت حركة مخصص انخفاض المدينين التجاريين كاآلتي  

    ٢٠١١  
  لایر سعودي

   ٢٠١٠  
           لایر سعودي

  ٩٫٩١٦٫٦٠٣  ٢٠٫٨٢٧٫٧٠١  في بداية السنة 
  ١٠٫٩١١٫٠٩٨  ٩٫٠٨٠٫٨٤٢  للسنةمحمل 

           -        )٢٫٦٨٢٫٦٣٣(  مبالغ مشطوبة خالل السنة
           ٢٠٫٨٢٧٫٧٠١  ٢٧٫٢٢٥٫٩١٠  في نھاية السنة
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  المصاريف المدفوعة مقدما ًوالموجودات األخرى   - ٧
     ٢٠١١  

  لایر سعودي
   ٢٠١٠  

           لایر سعودي
  ٨٫٤٨٣٫٧٦٤  ٢١٫٥٨٨٫٧٠٧  للموردين  مقدمة دفعات

  ٦٫١٥١٫٢٧٣  ١٠٫٧٨٧٫١٩٢  )٢٣إيضاح ( تأمينات نقدية
 ً   ٦٫٤٢٤٫١٨٨  ٤٫٥٣٢٫٤٤٨   مصاريف مدفوعة مقدما

  ٣٫٦٧١٫٠٠٦  ٣٫٦٧١٫٠٠٦  تأمينات مدينة 
  ١٫٠٢٦٫٠٦٠  -      أدوات مالية مشتقة

  ٤٣٩٫١٧١  -      )٩إيضاح (مبالغ مستحقة من جھات ذات عالقة 
           ١٫٧٨٠٫١٤٤  ٣٫٦٦٧٫١٠٣  مدينون آخرون 

  ٢٧٫٩٧٥٫٦٠٦  ٤٤٫٢٤٦٫٤٥٦           

  
   المخزون  - ٨

     ٢٠١١  
  لایر سعودي

   ٢٠١٠  
           لایر سعودي

  ١٣١٫٥٥٥٫٠١٠  ١٣١٫٦٧٩٫٤١٣  بضاعة تامة الصنع
  ٩٣٫٢١٠٫٢٢٤  ٩٣٫٢٢٦٫٤١٣  مواد خام ومواد تغليف

  ٦٤٫٠٢٤٫٤٣٣  ٧٧٫٠٤٤٫٣٨٩  أعمال تحت التنفيذ
  ١٧٫٠٣٨٫٠٤٤  ١٦٫٧٦٠٫٠٥٣  قطع غيار
           ٩٫٤٩٥٫٢٣٦  ٦٫٨٢٥٫٥٧٩  في الطريق بضاعة

  ٣١٥٫٣٢٢٫٩٤٧  ٣٢٥٫٥٣٥٫٨٤٧  
 ً            )١٥٫٠١٩٫١١١(  )١٩٫٨٧٧٫٨٣٦(  مخصص بضاعة بطيئة الحركة : ناقصا

  ٣٠٠٫٣٠٣٫٨٣٦  ٣٠٥٫٦٥٨٫٠١١           

   :كانت حركة مخصص البضاعة بطيئة الحركة على النحو التالي  
     ٢٠١١  

  لایر سعودي
   ٢٠١٠  

           لایر سعودي
  ١٠٫١٣٥٫٦٨٦  ١٥٫٠١٩٫١١١  في بداية السنة 

           ٤٫٨٨٣٫٤٢٥  ٤٫٨٥٨٫٧٢٥  للسنةمحمل 
           ١٥٫٠١٩٫١١١  ١٩٫٨٧٧٫٨٣٦  في نھاية السنة 
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ١٤

  المعامالت مع الجھات ذات العالقة    - ٩
   - :السنةنورد فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجھات ذات العالقة خالل 

  
  المعاملــة مبلغ  

 طبيعة المعاملة  الجھة ذات العالقة
   ٢٠١١  

  لایر سعودي
   ٢٠١٠  

               لایر سعودي
  ٢٫٣٢٧٫٥٦٠  ٧٨٨٫٨٠٧  مبيعات   جھات منتسبة 

  ٥٫٣١٥٫٧٠٧  ٢٫٠١٣٫٨٦١  مشتريات  
      

  . ، على التوالي١٦و  ٧ذات العالقة مبينة في اإليضاحين  الجھاتإلى / المبالغ المستحقة من 
  

  في األوراق المالية المتاحة للبيع االستثمارات   - ١٠
    : كما يليكانت حركة االستثمارات . بالدينار األردنيمقيدة جميعھا ومتداولة،  أوراق مالية في يمثل ھذا البند إستثمارات  

     ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي 

      :التكلفة
           ٦٫٨٥٤٫١١٤  ٦٫٨٥٤٫١١٤   السنة ونھاية في بداية 

      :الخسائر غير المحققة
  )٢٫٣٤٦٫٢٦٦(  )١٫٨٠٣٫٧٧٣(   في بداية السنة 
           ٥٤٢٫٤٩٣  )٥٩٠٫٢٩٨(  خالل السنة  صافي الحركة

           )١٫٨٠٣٫٧٧٣(  )٢٫٣٩٤٫٠٧١(  *في نھاية السنة 
                ٥٫٠٥٠٫٣٤١  ٤٫٤٦٠٫٠٤٣  صافي القيمة الدفترية  

في قائمة المركز  المفصح عنھاتمثل الخسائر غير المحققة من اإلستثمارت في األوراق المالية المتاحة للبيع   *
ً في المجموعة  حصةالمالي الموحدة  لایر  ١٫١٠٨٫٩٣٤حقوق األقلية بمبلغ  حصةالخسائر غير المحققة ناقصا

  ).لایر سعودي ٨٣٥٫٥٠٩: ٢٠١٠(سعودي 
  
   لزميلةفي الشركة ا االستثمار  - ١١

شركة   –من حقوق ملكية شركة جوبا لإلستثمار والتطوير ) ملكية مباشرة% (٢٠يمثل االستثمار في الشركة الزميلة   
  .ذات مسئولية محدودة مسجلة بالمملكة األردنية الھاشمية

  : كانت حركة االستثمار في الشركة الزميلة خالل العام على النحو التالي  
     ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي 

  ٢١٫٢٧٣٫٠٠٠٠  ٢١٫٢٧٣٫٠٠٠   بداية السنة  رصيد
           -        )١٠٫٦٦٠٫٠٠٠(  *الممتلكات واآلالت والمعدات  إلىمحول 

           ٢١٫٢٧٣٫٠٠٠٠  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  رصيد نھاية السنة

الشركة الزميلة مقابل طابقين في  في حصتھا بمبادلةخالل العام الحالي، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة   *
الشركة، وعليه تم تحويل المبلغ إلى ممتلكات وآالت  من قبلمبنى جديد باألردن، والتي سوف يتم إستخدامه 

  ).١٢إيضاح (ومعدات 
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ١٦

   تتمة -واآلالت والمعدات  الممتلكات  - ١٢

  : حمل قسط االستھالك خالل السنة على النحو التالي  
      ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٤٠٫٩١٣٫٧٩٢  ٤٧٫٥٠٧٫٥٢٥  تكلفة المبيعات 
           ١٫٨٣١٫١٧١  ١٫٦٢٣٫٧٨٢  )٢١إيضاح (المصاريف العمومية واإلدارية 

  ٤٢٫٧٤٤٫٩٦٣  ٤٩٫١٣١٫٣٠٧           

  
  الموجودات غير الملموسة  - ١٣

      ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٧٠٫٥٦٥٫٣١٣  -      )أ(شھرة 
           ٤٫١٤٨٫٦٢٣  ٣٫٦٨٤٫٠٦٤  )ب(أخرى موجودات غير ملموسة 

  ٧٤٫٧١٣٫٩٣٦  ٣٫٦٨٤٫٠٦٤           

الشھرة الزيادة المدفوعة من قبل المجموعة عن صافي القيم�ة العادل�ة لموج�ودات الش�ركات التابع�ة القابل�ة  تمثل   )أ ( 
رص��يد الش��ھرة المب��ين أع��ال� ناتج��ة ع��ن ش��راء المجموع��ة  مع���م. للتميي��ز والمطلوب��ات وااللتزام��ات المحتمل��ة

   . لشركات تابعة تعمل بنفس النشاط

   :فيما يلي حركة الشھرة خالل السنة
      ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٤٧٫٥٦٥٫٣١٣  ٧٠٫٥٦٥٫٣١٣  في بداية السنة 
           )٧٧٫٠٠٠٫٠٠٠(  )٧٠٫٥٦٥٫٣١٣(  خسارة إنخفاض في القيمة

        -  ٧٠٫٥٦٥٫٣١٣           

اإلنخف�اض ف�ي القيم�ة ، قامت اإلدارة بإجراء تقي�يم للقيم�ة المس�تردة للش�ھرة لتحدي�د قيم�ة ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
 ق�در�اونتيجة لذلك التقييم، سجلت اإلدارة خسارة إنخفاض في القيمة . المتعلقة باالستثمارات في شركاتھا التابعة

ملي��ون  ٧٧: ٢٠١٠( ٢٠١١ديس�مبر  ٣١ملي�ون لایر س�عودي ف��ي قائم�ة ال��دخل الموح�دة للس��نة المنتھي�ة ف��ي  ٧٠
   ).لایر سعودي

  . ملموسة األخرى بشكل رئيسي من رسوم ترخيص وأتعاب إدارية متعلقة بالقروضتتكون الموجودات الغير   )ب(
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ١٧

  األخرىطويلة األجل الموجودات   - ١٤
      ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٤٫٠٢٠٫١١٠  ٢٠٫٦٥٢٫١٢٠  )٦إيضاح (غير متداولة  –محتجزات مدينة 
  ٦٫٧١٥٫٢٤٤  ٥٫٥٠٣٫٨٠٠  دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 

           ٥٤٦٫٠١٦  ٥٤٦٫٠١٩  ضريبة دخل مؤجلة 
  ٢١٫٢٨١٫٣٧٠  ٢٦٫٧٠١٫٩٣٩           

  

   بنوك دائنة وقروض ألجل  -١٥
     ٢٠١١  

  لایر سعودي
   ٢٠١٠  

           لایر سعودي
      :)أ (  ةمتداول

  ٤٠٤٫١٩١٫٢٩١  ٤٥٤٫٠٢٣٫٤٦٨   قروض مرابحة
           ٢٣٨٫٣٠٥٫٥٥٣  ١٨٤٫٨٥٩٫٣٠٢  سحب على المكشوفو قروض قصيرة األجل

  ٦٤٢٫٤٩٦٫٨٤٤  ٦٣٨٫٨٨٢٫٧٧٠  
           ٥٥٫٤٠٤٫٠٩٢  ٢٦٫٩٣٩٫٦٥٨  القروض طويلة األجل  منالقسط المتداول 

  ٦٩٧٫٩٠٠٫٩٣٦  ٦٦٥٫٨٢٢٫٤٢٨           
      :)ب( ةمتداولغير 

           ١١١٫٢٩٧٫٨٣٨  ٢٣٠٫١٠١٫٤٣٩  قروض ألجل
  ٨٠٩٫١٩٨٫٧٧٤  ٨٩٥٫٩٢٣٫٨٦٧           

ش�راء س�لع نياب�ة بمع بنوك تجارية محلية مختلفة والت�ي تق�وم ) مرابحات(أبرمت الشركة اتفاقيات تمويل مشتريات   )أ 
شھر من تاريخ الشراء م�ن  ١٢فترة ئتمانية مقدمة حدھا األقصى عن الشركة ثم يعاد بيعھا للشركة بموجب حدود ا

وبرھن أسھم شركة الشرق األوس�ط  ،ألمر موقعة المرابحات قصيرة األجل مضمونة بالكامل بسندات. قبل الشركة
  .مليون لایر سعودي ٤٫٨بقيمة  وبرھن ودائع ألجل األردن –للكابالت المتخصصة 

 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 

وبموجب ھ�ذه االتقاي�ة يح�ق للبن�ك أن يطال�ب الش�ركة بس�داد الق�رض ف�ي ح�ال . المدينة من األطراف ذات العالقة
    . تلتزم الشركة ببعض من ھذه التعھدات لم. ٢٠١١ديسمبر  ٣١عدم التقيد بأحد الشروط المالية، كما في 
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ١٨

  
  تتمة  -بنوك دائنة وقروض ألجل   -١٥

) ملي�ون لایر س�عودي ٣٨٧: ٢٠١٠(مليون لایر سعودي  ١٣٤لدى المجموعة تسھيالت بنكية غير مستغلة بمبلغ 
ه تخضع ھذ. من بنوك تجارية محلية على شكل قروض مرابحات وسحب على المكشوف وتسھيالت بنكية أخرى

  . التسھيالت لھامش عموالت مختلفة وفقاً 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 
  . ھااالتئمانية لتمويل أعمال

 )ملي�ون لایر س�عودي ٤٨٩: ٢٠١٠(ملي�ون لایر س�عودي  ٦٥ة بمبل�غ المجموعة تسھيالت بنكية غي�ر مس�تغللدى 
من بنوك تجارية محلية في األردن واإلمارات العربية المتحدة وذلك عل�ى ش�كل ق�روض وس�حب عل�ى المكش�وف 

أن العم�والت عل�ى ھ�ذه التس�ھيالت تس�تحق بمع�دالت مختلف�ة وفق�اً لألس�عار الس�ائدة م�ن . وخطوط ائتمانية أخ�رى
  . وقت آلخر

ت�م ع�رض األقس�اط المس�تحقة . ة األج�ل لتموي�ل ش�را� ممتلك�ات وآالت ومع�داتتم الحص�ول عل�ى ق�روض طويل�  )ب 
  . لفترة اإلثنى عشر شھراً التالية كمطلوبات متداولة

ملي�ون  ١٩٩البالغ�ة بإعادة جدول�ة ج��� م�ن الق�روض قص�يرة األج�ل  التابعة قامت إحدى الشركات ٢٠١١خالل 
بل�غ الرص�يد . للشركة التابعة مرھونة بضمان ش�ركتھا وض ألجلرأن الق. لایر سعودي إلى قروض طويلة األجل
ملي�ون  ٧٣: ٢٠١٠(ملي�ون لایر س�عودي  ١٨٠٫٥مبل�غ  ٢٠١١ديس�مبر  ٣١القائم للقروض طويلة األجل كما في 

  ).لایر سعودي

م�ن ص�ندوق التنمي�ة الص�ناعي الس�عودي، ومض�مون  حص�لت الش�ركة عل�ى ق�روض متع�ددةباإلض�افة إل�ى ذل�ك، 
 ١٥يتم سداده على أقساط نصف س�نوية، وس�وف يس�تحق آخ�ر قس�ط ف�ي . برھن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة

مس�توى مع�ين  عل�ىتتطلب اتفاقيات القروض ألجل المحاف��ة ، )٢٠١٦يناير  ١٩الموافق (ھـ ١٤٣٧ربيع الثاني 
 رضللمق�ض يح�ق والق�ر اتش�روط اتفاقي�بموج�ب . د من المصاريف الرأسماليةمحد اسقف والنسب المالية  لبعض

  . الشركة السداد في الحال في حال عدم التقيد بالشروط المالية من طلبيأن 
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ١٩

  المصاريف المستحقة والمطلوبات األخرى    - ١٦
      ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٦٫٩٧٢٫٧٣٣  ١٣٫١١٨٫٢٤٧   مصاريف مستحقة الدفع
  ١٨٫٣٢١٫٣٥٣  ٩٫٠١٠٫٣١٨  )١٧إيضاح (زكاة وضريبة دخل مستحقة 

  ٩٫٥٧٨٫٩٥٩  ٨٫٤٤٥٫٨٥٤   مشتقة أدوات مالية
  ١٤٫١٥٩٫٩٦٦  ٧٫٩٨٢٫٥٩٦  من عمالء مقدمة دفعات

  ٤٫٦٣٤٫٣٤٠  ٤٫٦٣٤٫٣٤٠  مخصص ضمان العميل
  ٥٫٨٦٤٫٤٤٠  ٣٫٩٣٤٫٣٤٥  مستحقةموظفين مزايا 

  -        ٧٤٦٫٨٧٢  )٩إيضاح ( إلى جھات ذات عالقةمبالغ مستحقة 
           ٧٫٢٦٩٫١٨٩  ١٢٫٥٧١٫٢٤٩  أخرى مطلوبات 

  ٧٦٫٨٠٠٫٩٨٠  ٦٠٫٤٤٣٫٨٢١           

  
   الزكاة وضريبة الدخل   -١٧

الزك�اة النھائي�ة،  يتم تع�ديل الفروق�ات الناتج�ة م�ن إحتس�اب. الموحدةيتم تكوين وتحميل مخصص للزكاة على قائمة الدخل 
  .ت، في نھاية السنةإن وجد

  المحملة للسنة
  

     ٢٠١١  
  لایر سعودي

   ٢٠١٠  
           لایر سعودي

  ٧٫٢٠٠٫٠٠٠  )٣٫٨٩٧٫٢١٣(   مخصص السنة الحالية) إسترداد(
           ١٫٧٠٢٫٩٣٥  -        جنبية األمخصص ضريبة الدخل 

           ٨٫٩٠٢٫٩٣٥  )٣٫٨٩٧٫٢١٣(  المحمل للسنة

   -:كما يلي المنتھية السنةخالل وضريبة الدخل  كانت حركة مخصص الزكاة
  

     ٢٠١١  
  لایر سعودي

   ٢٠١٠  
           لایر سعودي

  ١٥٫٤٢٦٫٥٢٥  ١٨٫٣٢١٫٣٥٣  السنةفي بداية 
  ٧٫٢٠٠٫٠٠٠  ٧٫٠٢٠٫٠٠٠  السنةمجنب خالل 

  -      )١٠٫٩١٧٫٢١٣(   )أ  ( السنةخالل قيد عكس 
           )٤٫٣٠٥٫١٧٢(  )٥٫٤١٣٫٨٢٢(   السنةمدفوع خالل 

           ١٨٫٣٢١٫٣٥٣  ٩٫٠١٠٫٣١٨   السنةفي نھاية 
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تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ٢٠

   تتمة -الزكاة وضريبة الدخل   -١٧

، إستلمت الشركة الربوط الزكوية النھائية من مصلحة الزكاة وال�دخل ع�ن الس�نوات المنتھي�ة ف�ي ٢٠٠٨خالل عام   )أ 
وقام�ت . ملي�ون لایر س�عودي ١٣٫٤ بمبل�غزكوي�ة إض�افية  والت�ي أ�ھ�رت فروق�اًت. ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ديسمبر  ٣١

كم�ا قام�ت بتك�وين مخصص�ات لتل�� . الشركة بتق�ديم اعت�را� عل�ى ھ�ذ� الرب�وط ل�دى لجن�ة االعت�را� االبتدائي�ة
  .االلتزامات اإلضافية

، إس��تلمت الش��ركة رب��وط زكوي��ة نھائي��ة معدل��ة م��ن مص��لحة الزك��اة ٢٠١١ ديس��مبر ٣١ف��ي  ةالمنتھي�� الس��نةخ��الل 
ملي��ون لایر  ٢٫٥ بمبل��غوج��ود إلتزام��ات زكوي��ة إض��افية  أ�ھ��رت، والت��ي ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ ع��اميوال��دخل ع��ن 

 ١٠٫٩مخصص الزكاة بمبلغ  الزيادة فيعليه، قامت الشركة بعكس و. مليون لایر سعودي ١٣٫٤سعودي بدالً من 
  .مليون لایر سعودي

واستلمت الربوط الزكوية النھائي�ة م�ن  ٢٠١٠ديسمبر  ٣١حتى السنة المنتھية في  قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية
و  ٢٠٠٨الرب�وط الزكوي�ة للس�نوات  ال ت�زال  .٢٠٠٧ديس�مبر  ٣١مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھية ف�ي 

  . مصلحة الزكاة  والدخلقيد المراجعة من قبل  ٢٠١٠و  ٢٠٠٩
  
  رأس المال  -١٨

، قيم�ة )ملي�ون س�ھم ٤٠: ٢٠١٠ ديس�مبر ٣١( ٢٠١١ ديس�مبر ٣١كما في  ليون سھمم ٤٠من شركة اليتكون رأس مال 
  . لایر سعودي ١٠كل سھم 

  
  األدوات المالية المشتقة  -١٩

يتم تس�ويتھا نق�دا للح�د م�ن مخ�اطر التغي�ر  التياآلجلة ) المعادن(السلع  كعقودالمشتقة األدوات المالية  المجموعةتستخدم 
تق�وم المجموع�ة ب�التحوط للح�د م�ن التغي�ر ف�ي الت�دفقات . ، والتي يتم تصنيفھا كتحوطات تدفقات نقدي�ةأسعار المعادن في

  .النقدية المتعلقة بمخاطر التغير فى أسعار المعادن والمتعلقة بالمعامالت المتوقعة حدوثھا 

 ٢٠١١ ديس��مبر ٣١كم��ا ف��ي  ال ش��ي�مبل��غ ب ا نق��داً الت��ى ي��تم تس��ويتھلعق��ود الس��لع اآلجل��ة  اإليجابي��ةبلغ��ت القيم��ة العادل��ة 
  .أخرىمدفوعة مقدماً وموجودات كمصروفات  وتم اإلفصاح عنھا) لایر سعودي ١٫٠٢٦٫٠٦٠: ٢٠١٠(

 ٣١لایر س��عودي كم��ا ف��ي  ٨٫٤٤٥٫٨٥٤بلغ��ت القيم��ة العادل��ة الس��لبية لعق��ود الس��لع اآلجل��ة الت��ى ي��تم تس��ويتھا نق��داً بمبل��غ 
وت���م اإلفص���اح عنھ���ا ) لایر س���عودي ٩٫٥٧٨٫٩٥٩قيم���ة عادل���ة س���لبية بمبل���غ : ٢٠١٠ ديس���مبر ٣١( ٢٠١١ديس���مبر 

  .كمصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

 مبل��غالمحقق��ة المتعلق��ة بتغطي��ة مخ��اطر الت��دفقات النقدي��ة، الت��ي ت��م تقويمھ��ا عل��ى أنھ��ا ذات فعالي��ة  �ي��ر الخس��ائربلغ��ت 
المبل��غ ض��من  ، وت��م إدراج ھ��ذا)لایر س��عودي ٤٫١١٥٫٩٢٥�ي��ر محقق��ة  خس��ائر: ٢٠١٠( لایر س��عودي ٨٫٣٢٩٫٢٧٠

  .ساھمينحقوق ال
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)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ٢١

  مصاريف البيع التوزيع   - ٢٠
      ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١١٫٧٤٩٫٦٦١  ١٢٫١١١٫٩٧٤   وما في حكمھا رواتب
  ١٠٫٩١١٫٠٩٨  ٩٫٠٨٠٫٨٤٢  مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا 

  ١١٫٤٤٣٫٣٢٥  ٩٫١٣٨٫٩١٨  وترويج دعاية
  ٧٫٤٦٤٫٢٥٧  ٥٫١٥٢٫٣٧٣  شحن
  ١٫٠٢٣٫٦٢٥  ٦٦٤٫٦٠٨  سفر
  ٦٣٣٫٠٥١  ٥٩٥٫٠٧٣  إيجار

           ٣٫٣٣٧٫٩٥٤  ٦٫٣٧٦٫٩٠٠  أخرى 
  ٤٦٫٥٦٢٫٩٧١  ٤٣٫١٢٠٫٦٨٨           

  المصاريف العمومية واإلدارية   - ٢١
      ٢٠١٠      ٢٠١١  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٧٫٣٦٠٫٧٤٦  ٢٤٫٧٣٠٫٦٢٢  رواتب وما في حكمھا  
  ٢٫٤٠٧٫١٧٥  ٤٫٨٢٣٫٤٣٠  مھنية و إستشارية أتعاب
  ١٫٦٣٨٫٥٤٧  ٢٫٠٠٦٫٢٨٩  سفر

  ١٫٨٣١٫١٧١  ١٫٦٢٣٫٧٨٢  )١٢إيضاح (إستھالك 
  ٦٠١٫٩٤٧  ١٫٢٧٣٫٦٢١   خدمات

  ٦٧٠٫٨٠٦  ١٫٠٥٢٫٣٤٢  إصالح وصيانة 
           ٣٫٢٣٠٫٧٨٦  ٣٫٨٢٢٫٣٣٤  أخرى 

  ٢٧٫٧٤١٫١٧٨  ٣٩٫٣٣٢٫٤٢٠           

  
  السھم ربح) خسارة(  - ٢٢

وذل�ك بتقس�يم  الس�نة خس�ارةوصافي  الرئيسية من العملياتالدخل ) بالخسارة(المتعلق السھم  ربح) خسارة(ساب تحاتم 
 ٤٠والب�ال� ا�س�ھم المص�درة  ع�ددعل�� عل�� الت�والي، ، السنة خسارةصافي و الرئيسية من العملياتالدخل ) الخسارة(

  . ٢٠١٠و  ٢٠١١ ديسمبر ٣١في كما والقائمة مليون سھم 
  
  االلتزامات المحتملة   - ٢٣

 ٢٢٫٤: ٢٠١٠(ملي�ون لایر س�عودي  ٤١بمبل��  ٢٠١١ديس�مبر  ٣١يوجد لدى المجموعة إرتبا��ات رأس�مالية كم�ا ف�ي 
  ).مليون لایر سعودي

 إجم���الي ��در�بملب�� أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نيابًة عنھا، ضمانات بنكية ، ٢٠١١ديسمبر  ٣١في 
  . ذلك خالل دورة أعمالھا العاديةو) لایر سعوديمليون  ١٤٧: ٢٠١٠(لایر سعودي مليون  ١٣٩
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 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ٢٢

   اإليجارات التشغيلية  - ٢٤
تش��غيلية قابل��ة للتجدي��د لس��كن الم��و�فين، والمكات��ب، والمع��ار� والمس��تودعات  ايج��ارات ع��دة عق��ود المجموع��ةل��د� 
 ٣١بلغ�ت مص�اري� اإليج�ار المتكب�دة خ�الل الس�نة المنتھي�ة ف�ي . فترات مختلفة تتراوح ما ب�ين س�نة وعش�رة س�نواتول

  ).مليون لایر سعودي ١٫٩: ٢٠١٠(مليون لایر سعودي  ٢٫٤بموجب العقود مبلغ  ٢٠١١ديسمبر 
  
لمعلومات القطاعية  ا  -٢٥

  :فيما يلي قطاعات المجموعة، بمثابة القطاعات التشغيلية خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر من المجموعةتعمل 

 -)مسك(تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة    :المملكة العربية السعودية
  .السعودية

 –خصصة تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركتي شركة الشرق األوسط للكابالت المت  :المملكة األردنية الھاشمية
ً بشركة ( وعالية الجھد ةوشركة مسك للكابالت متوسط األردن مسك المعروفة مسبقا

    .)للكابالت فوجيكورا

شركة (رأس الخيمة  –تتمثل باألعمال التي يقوم بھا مصنع الشارقة للكابالت ومسك   :اإلمارات العربية المتحدة
  ).ذات مسئولية محدودة

 ةللسن الخسارةمالي اإليرادات وصافي ، وإج٢٠١٠و  ٢٠١١ ديسمبر ٣١إن إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في 
    - :المنتھية في ذلك التاريخ، قطاعياً، كما يلي

  
      القطــــــاع   

   
المملكة العربية 

   السعودية
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   التسويات   المتحدة
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   ٢٠١١ديسمبر  ٣١

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

  ٩٥٫٦٢٢٫٥٢٩    -          ٧٫٥٦٧٫٨٨٠    ٤٫٥٧٣٫٨٧٥    ٨٣٫٤٨٠٫٧٧٤   إجمالي الربح 

  )١٢٠٫١٣٦٫١٤٤(    ١٠٤٫٧٧١٫١١٨    )٧٫٨٨٤٫٩٩١(    )٩٦٫٨٨٦٫١٢٩(    )١٢٠٫١٣٦٫١٤٢(   صافي الخسارة

  ١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠    )٣٨٢٫٢٧٨٫٣٥٨(    ٢٧٠٫٩٢٧٫٨٩٩    ٥٧٥٫٨٩٦٫١١٢    ٩١٧٫٧٥٣٫٠٩٧   إجمالي الموجودات

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

  
      القطــــــاع   

   
المملكة العربية 

   السعودية
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   التسويات   المتحدة
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   سعودي لایر   لایر سعودي   ٢٠١٠ديسمبر  ٣١

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

  ١١٤٫٨٦٠٫٢٠٥    -          ١١٫٨٠١٫٨٣٣    ٥٫١٥٧٫٠٨٢    ٩٧٫٩٠١٫٢٩٠   إجمالي الربح 

  )٩٤٫٩٤٨٫٣٦٥(    ٩٥٫١٢٤٫٦٨٩    )٨٫٣٩٢٫٥٩٧(    )٨٦٫٧٣٢٫٠٩٢(    )٩٤٫٩٤٨٫٣٦٥(   صافي الخسارة

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

  ٩٨٠٫٨٠٨٫٤٠٤    )١١٩٫٤٢٢٫٥٧١(    ٤٣٫٦٥٢٫٨١٢    ٤٦٣٫٣١٢٫٨٥٦    ٥٩٣٫٢٦٥٫٣٠٧   إجمالي المطلوبات
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١١ديسمبر  ٣١

  

  ٢٣

   القيمة العادلة لألدوات المالية  -٢٦
غبة في ذلك االقيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف ر

 والمدينون تتكون الموجودات المالية بالشركة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق .وط تعامل عادلروبش
المكشوفة لدى البنوك والقروض من الحسابات  المالية واالستثمارات في األوراق المالية، بينما تتكون المطلوبات

  . والدائنون والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرىألجل قصيرة ا

    . إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفترية
  إدارة المخاطر   - ٢٧

  مخاطر أسعار العموالت 
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت   

بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعموالت بما  أسعار العموالتلمخاطر  المجموعةتخضع . السائدة في السوق
  .والقروض ألجل قروض المرابحة قصيرة األجل، القروض ،الودائع البنكيةفي ذلك 

  
  مخاطر اإلئتمان 

. تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية  
، ومراقبة سقف إئتمان لكل عميلمخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة بالعمالء وذلك بوضع  بإدارة المجموعةتقوم 

  .في مخاطر اإلئتمان ةھام اتتركيز ةوبتاريخ قائمة المركز المالي، لم تحدد اإلدارة أي. الذمم المدينة القائمة
  

  مخاطر العمالت 
. تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي  

تستخدم المجموعة عمالت أجنبية  .لتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العاديةل المجموعةتخضع 
ألن سعر عمالت ھامة  لمخاطر  المجموعة  تتعرضال .واليورو اإلماراتيالدرھم  ،األمريكيوخاصة الدوالر 

العمالت األخرى ال تمثل مخاطر عمالت األرصدة بن ألو األمريكيمثبت مقابل الدوالر  السعودياللایر صرف 
  . ھامة

  
  مخاطر السيولة 

باألدوات  في توفير األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة المجموعةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا   
تقوم . تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. المالية

وباإلضافة إلى ذلك تقوم المجموعة .  البنكيةمخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسھيالت  بإدارة المجموعة
        .رأس المال العامل من خالل تجديد القروض البنكية الحالية وإعادة جدولتھا بإدارة العجز فى

أرقام المقارنة  -٢٨
  .الحالية للسنةشى مع العرض االسابقة كي تتم للسنةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 
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205

   )مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)ساھمة سعوديةشركة م(

  الموحدةالقوائم المالية 
٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  
  صفحة      فھرسال
    

  ١   الحسابات مراجعي تقرير
   
  ٢  الموحدة يائمة المركز المالق
   

  ٣  الموحدة قائمة الدخل
   

  ٤  الموحدة قائمة التدفقات النقدية
   

  ٥  الموحدة الملكيةالتغيرات في حقوق قائمة 
   

  ٢٣-٦  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
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)مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
)شركة مساھمة سعودية(

الموحدة قائمة المركز المالي
   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

  .الموحدة من ھذه القوائم المالية جزءاً  ٢٨إلى  ١من اإليضاحات المرفقة  تشكل
  ٢

  
    ٢٠١١       ٢٠١٢  
  لایر سعودي    لایر سعوديإيضاح 

        الموجودات
        متداولةالموجودات ال

  ٢٩٫٣٥٢٫١٨٤    ٦٣٫٨٤٣٫١٣٦    ٤  أرصدة لدى البنوك ونقد في الصندوق
  ٧٫٥٩٠٫٢٠٤    ٦٫٣٠٦٫٥٦٩    ٥  استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة 

  ٣٤٦٫٨١٩٫٣٨٥  ٣٤٣٫٧٥٩٫١٤٤  ٦  مدينون
 ً   ٤٤٫٢٤٦٫٤٥٦  ٢٤٫٥٢٦٫٧٢٩  ٧  أخرىمتداولة وموجودات  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٣٠٥٫٦٥٨٫٠١١  ٢٦٧٫٤٦٣٫٠٤٦  ٨  مخزون

  ٧٣٣٫٦٦٦٫٢٤٠  ٧٠٥٫٨٩٨٫٦٢٤    الموجودات المتداولة إجمالي
        
       متداولةالموجودات غير ال

  ٤٫٤٦٠٫٠٤٣  ٣٫٧٠٥٫٧٧١ ١٠  استثمارات متاحة للبيع
  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠ ١١  زميلة  في شركةاستثمار 
  ٦٠٣٫١٧٣٫٤٦٤  ٥٩٤٫١١٧٫٩٢٦ ١٢  ومعدات وآالت ممتلكات

  ٣٫٦٨٤٫٠٦٤  ٢٫٥٢١٫٨٩٢ ١٣  موجودات غير ملموسة
  ٢٦٫٧٠١٫٩٣٩  ٣٧٫٣٩٤٫٠٨٥ ١٤ أخرى طويلة األجلات موجود
  ٦٤٨٫٦٣٢٫٥١٠  ٦٤٨٫٣٥٢٫٦٧٤    الموجودات غير المتداولة إجمالي
  ١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠ ١٫٣٥٤٫٢٥١٫٢٩٨   الموجوداتإجمالي

        
               الملكيةالمطلوبات وحقوق 

       المطلوبات 
       متداولةالمطلوبات ال

  ٦٦٥٫٨٢٢٫٤٢٨  ٤١١٫٦١٩٫٥٨٨  ١٥  روض ألجل بنوك دائنة وق
  ١٢٨٫٤٩٤٫٤٣٦  ١٠٨٫٨٧٨٫٠٨٦    دائنون وأوراق دفع

  ٦٠٫٤٤٣٫٨٢١  ٦٩٫٨٩٧٫٠٨٥  ١٦  أخرى  متداولة مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات

          ٨٥٤٫٧٦٠٫٦٨٥  ٥٩٠٫٣٩٤٫٧٥٩    المطلوبات المتداولة إجمالي
       متداولةالمطلوبات غير ال

  ٢٣٠٫١٠١٫٤٣٩  ٤٥٠٫٤٧٩٫١٦٩  ١٥  جلأل قروض
  ١٨٫٥٢٢٫٨٨٩  ١٧٫٨٧٦٫٩١٥    للموظفينمكافأة نھاية الخدمة 

  ٢٤٨٫٦٢٤٫٣٢٨  ٤٦٨٫٣٥٦٫٠٨٤    المطلوبات غير المتداولة إجمالي
       ١٫١٠٣٫٣٨٥٫٠١٣  ١٫٠٥٨٫٧٥٠٫٨٤٣    المطلوبات  إجمالي

           حقوق الملكية
       مساھمينحقوق ال

  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠  ١٨  رأس المال
  ٢٨٫٩٨٥٫١٨٠  ٢٨٫٩٨٥٫١٨٠    احتياطي نظامي
  )١٧٦٫٨٦٣٫٨١٦( )١٤٥٫٧٦٣٫٢٢٢(    خسائر متراكمة

  )١٫٢٨٥٫١٣٧(  )١٫٦٨٠٫٨٢٣(  ١٠  ن إعادة تقويم استثمارات متاحة للبيع خسائر غير محققة ع
  )٨٫٣٢٩٫٢٧٠(  -        ١٩  مشتقةالمالية الدوات لأل صافي التغير في القيمة العادلة

  ٢٤٢٫٥٠٦٫٩٥٧  ٢٨١٫٥٤١٫١٣٥    مساھمينحقوق الإجمالي
  ٣٦٫٤٠٦٫٧٨٠  ١٣٫٩٥٩٫٣٢٠    األقلية حقوق

  ٢٧٨٫٩١٣٫٧٣٧  ٢٩٥٫٥٠٠٫٤٥٥    الملكية حقوق إجمالي

    ١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠ ١٫٣٥٤٫٢٥١٫٢٩٨  الملكيةالمطلوبات وحقوق إجمالي
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)شركة مساھمة سعودية(

الموحدة قائمة الدخل
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 

  

  .الموحدة من ھذه القوائم المالية جزءاً  ٢٨إلى  ١من اإليضاحات المرفقة  تشكل
  ٣

   ٢٠١١        ٢٠١٢  
  لایر ســعودي    ســعودي لایر إيضاح 

        
  ١٫١٣٩٫٣٨٥٫٥٦٦  ٩٩٠٫٥٨٠٫٩٧٨    لمبيعاتا
  )١٫٠٤٣٫٧٦٣٫٠٣٧(  )٨٢٩٫٤٢١٫٤٥٦(    كلفة المبيعاتت

  ٩٥٫٦٢٢٫٥٢٩  ١٦١٫١٥٩٫٥٢٢    إجمالي الربح
      
        صاريفمال

  )٤٣٫١٢٠٫٦٨٨(  )٣٦٫٨١٨٫٩٢١(  ٢٠  بيع وتوزيع
  )٣٩٫٣٣٢٫٤٢٠(  )٤٣٫٧٢١٫٦٢١(  ٢١  عمومية وإدارية

  )٣١٫٦٠٦٫٢٦١(  )٢٥٫٤٨١٫٢٢٨(    تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة
  )١٫٩٩٤٫٥٥٩(  )١٫٦٠٠٫٠٨٣(  ١٣  إطفاء 

  )١١٦٫٠٥٣٫٩٢٨(  )١٠٧٫٦٢١٫٨٥٣(    إجمالي المصاريف
  )٢٠٫٤٣١٫٣٩٩(  ٥٣٫٥٣٧٫٦٦٩    من العمليات الرئيسية) الخسارة(الدخل 

  )٧٠٫٥٦٥٫٣١٣(  -        ١٣  نخفاض في قيمة الشھرة إ
  )١٫٠٠٤٫٥٨٦(  )١٫٢٨٣٫٦٣٥(  ٥  غير محققة من استثمارات مقتناه ألغراض المتاجرة خسائر

  )٣٠٫٥٠٨٫٤٣٤(  )٤٫٩٦٢٫٤٤٠(  ١٩  خسارة عن أدوات مالية مشتقة 
  )٣٨٫٧٢٧٫٥٢٣(  )٤١٫٣٤٧٫٦٨١(  ١٥  أعباء مالية
  ٤٤٥٫٦٠٤  ١٦٦٫٠٢٣    أخرى إيرادات

  )١٦٠٫٧٩١٫٦٥١(  ٦٫١٠٩٫٩٣٦     الدخل ضريبةقبل حقوق األقلية والزكاة و )ةالخسار(الدخل 

  ٣٦٫٧٥٨٫٢٩٤  ٢٣٫٥٣٦٫٦٧٧    حقوق األقلية
  )١٢٤٫٠٣٣٫٣٥٧(  ٢٩٫٦٤٦٫٦١٣    الدخل ضريبةقبل الزكاة و) الخسارة(الدخل 
  ٣٫٨٩٧٫٢١٣    ١٫٤٥٣٫٩٨١   ١٧  صافي مستردة، دخلضريبة زكاة و
  )١٢٠٫١٣٦٫١٤٤(  ٣١٫١٠٠٫٥٩٤    السنة )خسارة(دخل صافي 

      
         ٢٢  ):باللایر السعودي(السھم  )خسارة(ربح 

      
          : المتعلق بـ

  )٠٫٥١(    ١٫٣٤     من العمليات الرئيسية )ةالخسار(الدخل 
  )٣٫٠٠(   ٠٫٧٨    السنة )ةخسار(دخل صافي 
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)مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
)شركة مساھمة سعودية(

الموحدة قائمة التدفقات النقدية
   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في

  .الموحدة من ھذه القوائم المالية جزءاً  ٢٨إلى  ١من اإليضاحات المرفقة  تشكل
  ٤

      ٢٠١١       ٢٠١٢  
  لایر ســعودي   لایر ســعودي   

          طة التشغيليةاألنش
  )١٢٤٫٠٣٣٫٣٥٧(  ٢٩٫٦٤٦٫٦١٣  وضريبة الدخلقبل الزكاة  )الخسارة(الدخل 

      :تعديالت لـ
  ١٫٠٠٤٫٥٨٦ ١٫٢٨٣٫٦٣٥  خسائر غير محققة من استثمارات مقتناة ألغراض المتاجرة

  ٩٫٠٨٠٫٨٤٢ ٢٫٧٩٠٫٨٠٨   ، صافيمخصص ديون مشكوك في تحصيلھا
  ٤٫٨٥٨٫٧٢٥  ١٢٫٣٤٦٫٩٤٥  ةمخصص مخزون بطيء الحرك

  ٥١٫١٢٥٫٨٦٧  ٤٥٫٨٣٧٫٥٧٥  أستھالك وإطفاء
  ٧٠٫٥٦٥٫٣١٣  -         إنخفاض في قيمة الشھرة

  ٥٫٩٢٤٫٩٨٤ ٥٫٠٨٧٫٠٩٠  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين
  )٣٦٫٧٥٨٫٢٩٤(  )٢٣٫٥٣٦٫٦٧٧(  حقوق األقلية

  ١٨٫٢٣١٫٣٣٤(  ٧٣٫٤٥٥٫٩٨٩(  
         :والمطلوبات التشغيليةالتغيرات في الموجودات 

  )٥١٫٨٢٥٫٥١٦(  )١٥٫١٤١٫٣٥١(  مدينون 
  )١٦٫٢٧٠٫٨٥٠(  ١٨٫٣٨٨٫٥٤٧  أخرى متداولة مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات

  )١٠٫٢١٢٫٩٠٠(  ٢٥٫٨٤٨٫٠١٤   مخزون
  ٥٠٫٨٣١٫٦٥٣  )١٩٫٦١٦٫٣٥٠(  دائنون وأوراق دفع  

  )٥٫١٨٢٫٨٠١(  ٢١٫٤٩٩٫٠٨٩  أخرى متداولةمصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات 
  )٥٠٫٨٩١٫٧٤٨(  ١٠٤٫٤٣٣٫٩٣٨  العمليات ) المستخدمة في( منالنقدية 

  )٥٫٤١٣٫٨٢٢(  )١٫٥٩٩٫٩١٨(  زكاة وضريبة دخل مدفوعة
  )٤٫٥٤٧٫٩٦٢(  )٥٫٧٣٣٫٠٦٤(  للموظفينمكافأة نھاية الخدمة المدفوعة 

  )٦٠٫٨٥٣٫٥٣٢(  ٩٧٫١٠٠٫٩٥٦  األنشطة التشغيلية ) المستخدمة في(من صافي النقدية 
         

      األنشطة اإلستثمارية 
  ١٫٢١١٫٤٤٥  -       وآالت ومعداتدفعات مقدمة لشراء ممتلكات

  )٣٥٫٧١٥٫٢٩٦(  )٢٩٫٦٧٨٫١٥٨( معداتالالت واآلممتلكات وللإضافات
  )١٫٥٣٠٫٠٠١( )٤٣٧٫٩١٠(  موجودات غير ملموسة

  )٣٫٣٦٦٫٠٠٠(  -        نقدية مقيدة
  )٣٩٫٣٩٩٫٨٥٢(  )٣٠٫١١٦٫٠٦٨(  صافي النقدية المستخدمة في األنشطة اإلستثمارية 

     
      األنشطة التمويلية 

  ٨٦٫٧٢٥٫٠٩٣  )٣٣٫٨٢٥٫١١١( ، صافي بنوك دائنة وقروض ألجلالمتحصل من ) المسدد(
  )١٨٧٫٤٣٤( ١٫٣٣١٫١٧٥ حقوق األقليةصافي الحركة في 

  ٨٦٫٥٣٧٫٦٥٩  )٣٢٫٤٩٣٫٩٣٦(  األنشطة التمويلية من ) لمستخدمة فيا(صافي النقدية 
  )١٣٫٧١٥٫٧٢٥(  ٣٤٫٤٩٠٫٩٥٢  في األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق ) النقص(الزيادة 

  ٣٩٫٧٠١٫٩٠٩  ٢٥٫٩٨٦٫١٨٤  في بداية السنة   األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق
  ٢٥٫٩٨٦٫١٨٤  ٦٠٫٤٧٧٫١٣٦  )٤إيضاح (صندوق في نھاية السنة األرصدة لدى البنوك والنقد في ال

          :معامالت غير نقدية
  )٣١٦٫٨٧٣( )٣٩٥٫٦٨٦( خسائر غير محققة عن إعادة تقويم استثمارات مالية متاحة للبيع

وآالتإلى ممتلكاتومعداتوآالتدفعات مقدمة لشراء ممتلكاتمحول من 
  -        ٥٫٥٠٣٫٨٠٠    )١٢إيضاح ( ومعدات
  ١٠٫٦٦٠٫٠٠٠  -      وآالت ومعداتإستثمار في شركة زميلة إلى ممتلكات محول من

     :باألدوات المالية المشتقةأرصدة متعلقة 
  )١٫١٣٣٫١٠٥(  )٨٫٤٤٥٫٩٠٢( أخرىمتداولةومطلوباتالدفع مصاريف مستحقة  
  )٤٫٢١٣٫٣٤٥( ٨٫٣٢٩٫٢٧٠ صافي التغير في القيمة العادلة لألدوات المالية المشتقة 
  ٤٫٠٤٦٫٩١٩ )٢٤١٫٩٥٨(  حقوق األقلية  
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) مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 
)شركة مساھمة سعودية(

 الموحدة القوائم الماليةحول  إيضاحات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ٦

النشاطات  - ١
، المملك�ة في الري�اض ، شركة مساھمة سعودية مسجلة)الشركة) (مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

 ن�وفمبر ٤المواف�ق ( ھ��١٤١٣ جم�ادي األول ١٠بت�اريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢بالس�جل التج�اري رق�م  العربية السعودية،
١٩٩٢ .(  

إنتاج وبيع أسالك وكابالت كھربائي�ة مرن�ة بشكل رئيسي في ) المجموعة(نشاط الشركة والشركات التابعة لھا تمثل ي  
وكابالت مطاطي�ة وأس�الك وك�ابالت كھربائي�ة م�لف�ة بالن�ايلون وأس�الك وك�ابالت وأسالك وكابالت محورية وأسالك 

ابالت نق��ل المعلوم��ات وك��ھاتفي��ة للتمدي��دات الداخلي��ة وأس��الك وك��ابالت حاس��ب وك��ابالت مقاوم��ة للحري��ق وم�مون��ة 
  . والتحكم

  :القوائم المالية الموحدةھذه في  المدرجةفيما يلي الشركات التابعة 

  عة الشركات التاب
  %نسبة الملكية الحالية   

  بلد التأسيس
  ٢٠١١  ٢٠١٢  

  المملكة األردنية الھاشمية  ٥٣٫٧٠  ٤٩٫٠٠) أ(األردن  –شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة 

  شركة مسك للجھد العالي والمتوسط 
) ً   المملكة األردنية الھاشمية  ٧٠٫٢٥  ٦٩٫١٤) *شركة مسك فوجيكورا للكابالت: سابقا

  اإلمارات العربية المتحدة   ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  )ب) (شركة ذات مسئولية محدودة(رأس الخيمة  –شركة مسك 

  اإلمارات العربية المتحدة  ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  )ب) (مؤسسة فردية(مصنع الشارقة للكابالت 
  

  .األردن –المتخصصة شركة الشرق األوسط للكابالت الشركة التابعة ملكية مباشرة وغير مباشرة من خالل   * 
  
مجلس إدارة الشركة على توصيات إدارة الشركة بتخصيص صندوق أسھم لصالح  صادق، ٢٠١٢ العامخالل   )أ(

 ةوذلك بتخفيض حص) األردن -شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة، مسك (موظفي شركتھا التابعة 
بة التخفيض لصالح ھذا الصندوق وتحويل نس ،%٤٩إلى % ٥٣٫٧األردن من  –الشركة في شركة مسك 

. بصافي القيمة الدفترية

رأس  - ، قرر مجلس إدارة الشركة دمج عمليات مصنع الشارقة للكابالت وشركة مسك ٢٠١٢ عامالخالل   )ب(
وبما . رأس الخيمة - تم تحويل جميع موجودات ومطلوبات مصنع الشارقة للكابالت إلى مسك  ، وبالتاليالخيمة

  . ملوكتين بالكامل إلى مسك، ال يوجد ھناك أثر على القوائم المالية الموحدةأن الشركتين م
  

   توحيد القوائم الماليةأسس   - ٢
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 

  .أعاله) ١(في اإليضاح  المذكورة") المجموعة("

ع�ن  ي�ي�دطوي�ل األج�ل  اس�تثماراً  المجموع�ة، بش�كل مباش�ر أو غي�ر مباش�ر،عة ھي تلك التي تمتل�ك فيھ�ا الشركة التاب
م�ن  توحي�د الش�ركة التابع�ةي�تم  .من رأس المال الذي يحق لصاحبة التص�ويت، وتم�ارس عليھ�ا س�يطرة عملي�ة% ٥٠

حين التوقف عن ممارسة مث�ل وإلى  على تلك الشركات عمليةمن ممارسة سيطرة  المجموعةالتاريخ الذي تتمكن فيه 
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  .ھ��ذه الس��يطرة

والمع�امالت الھام�ة المتداخل�ة ب�ين ش�ركات المجموع�ة عن�د  األرص�دةت�م ح�ذف كاف�ة . قائمة الدخل الموح�دةوالموحدة 
  .لموحدةتوحيد ھذه القوائم المالية ا
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)مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
)ةشركة مساھمة سعودي(

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ٧

الھامة السياسات المحاسبية   - ٣
ً  المرفقة الموحدة القوائم الماليةتم إعداد  ون�ورد  ،للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا في المملكة العربية الس�عودية وفقا

  :فيما يلي بياناً بأھم السياسات المحاسبية المتبعة
  
  عرف المحاسبيلا
المقتن���اه ألغ���راض المت���اجرة لمب���دأ التكلف���ة التاريخي���ة، فيم���ا ع���دا اإلس���تثمارات الموح���دة وفق���اً الق���وائم المالي���ة د ع���ت

  .    المتاحة للبيع واألدوات المالية المشتقة، حيث يتم قياسھا بالقيمة العادلةواإلستثمارات 
  

  استخدام التقديرات
ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا القوائم الماليةيتطلب إعداد    ، استخدام التقديرات واالفتراضات التي الموحدة، طبقا

القوائم تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ 
وبالرغم من أن إعداد ھذه . سنةمبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنھا خالل الالمالية الموحدة، باإلضافة إلى 

ً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات واأل حكام وفقا
  . التقديرات

  
  المدينون

ً تظھر أرصدة المديني يتم إجراء تقدير . مشكوك في تحصيلھاالمخصص لقاء أية مبالغ  ن بمبالغ الفواتير األصلية ناقصا
  .تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا. عتبر تحصيلھا أمراً مشكوكاً فيه للذمم المشكوك في تحصيلھا عندما ي

  
  المخزون

المخ��زون ت��ام الص��نع عل��ى أس��اس طريق��ة تح��دد تكلف��ة . ق��لأيھم��ا أ ،البيعي��ةالقيم��ة ص��افي  أوكلف��ة تالالمخ��زون بظھ��ر ي
كم�ا تح�دد تكلف�ة . باش�رةالمتوسط المرجح، وتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المص�اريف غي�ر الم

  .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، 
  .قائمة الدخل الموحدة علىفي القيمة السوقية  اتالتغير تحمل. درج ضمن الموجودات المتداولةتقيد بالقيمة العادلة، وت

   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، 

ت��درج األرب��اح أو . ال إذا ك��ان ھن��اك ني��ة لبيعھ��ا ف��ي الس��نة المالي��ة الالحق��ةوت��درج ض��من الموج��ودات غي��ر المتداول��ة، إ
يحم�ل أي انخف�اض غي�ر مؤق�ت ف�ي قيم�ة تل�ك االس�تثمارات . س�اھمينف�ي حق�وق الم الخسائر غير المحققة كبند مستقل

  .على قائمة الدخل الموحدة
مالي نشط أو باس�تخدام ط�رق بديل�ة أخ�رى، وأال تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حالة وجود سوق 

وفي حالة بيع جزء من اإلس�تثمارات المقتن�اه، فإن�ه ي�تم المحاس�بة عنھ�ا عل�ى أس�اس . تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة
  .المتوسط المرجح

  الزميلةاإلستثمار في الشركة 
ً وليس سيطرة، وتمتلك عادة فيھا حصة الشركة الزميلة ھي عبارة عن منشأة تمارس عليھا المجموعة تأثي   راً ھاما

يتم محاسبة اإلستثمارات في الشركات . من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت% ٥٠و % ٢٠ما بين تتراوح 
تقيد اإلستثمارات في الشركات الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة وبموجبھا الزميلة وفقاً لطريقة حقوق الملكية، 

تعكس . فة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة لما بعد الشراءبالتكل
  .قائمة الدخل الموحدة حصة المجموعة في نتائج عمليات الشركات الزميلة
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   والمعداتواآلالت الممتلكات 
ً اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض في القيمةو واآلالتتظھر الممتلكات    األراضي واألعمال . المعدات بالتكلفة ناقصا

ً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات . تحت التنفيذ ال تستھلك الرأسمالية والمعدات  واآلالتتستھلك التكلفة ناقصا
  .جوداتاألخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للمو

والمعدات وذلك عندما تشير األحداث أو التغيرات في الظروف إلى  واآلالتيتم مراجعة القيمة الدفترية للممتلكات   
وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل وزيادة القيمة الدفترية عن القيمة القابلة . عدم إمكانية إسترداد القيمة الدفترية

لقيمة القابلة لإلسترداد لھا والتي تمثل القيمة األعلى للقيمة العادلة ناقصاً لإلسترداد، عندئذ تخفض الموجودات إلى ا
  .تكاليف البيع والقيمة الحالية

، بصورة جوھرية، يتم رسمله التحسينات التي تزيد. الموحدةالدخل قائمة تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على   
  .من قيمة أو عمر األصل المعني

  
  ة الموجودات غير الملموس

  الشھرة
، ويع�اد قياس�ھا دوري�اً، وي�تم  "ش�ھرة" ك�� تقيد المبالغ المدفوعة بالزيادة عن القيمة العادلة لصافي الموجودات المشتراة

ي�تم مقاص�ة  .ار اإلنخف�اض ف�ي قيمتھ�ا، إن وج�دالموح�دة بالقيم�ة الدفتري�ة بع�د تع�ديلھا بمق�دالقوائم المالي�ة إظھارھا في 
  .لعادلة للموجودات غير المتداولةسالبة، إن وجدت، مقابل القيمة االقيمة الدفترية للشھرة ال

  موجودات غير ملموسة أخرى 
 ةق��رض ص��ندوق التنمي��ة الص��ناعيالمتعلق��ة بة ي��داراإلتع��ا� األي��تم تأجي��ل أتع��ا� المس��اعدة الفني��ة ورس��م الت��رخي� و

خم�س  والبالغ�هالمق�درة لإلنتف�اع بھ�ا  رةالفت�تطف�أ عل�ى م�دى ، وبأنظمة المعلوم�ات المتعلقةالسعودي وتكاليف التطوير 
  .كحد أقصى سنوات

  
  االنخفاض في القيمة 

تقوم المجموعة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأك�د م�ن وج�ود 
ود مثل ھذا الدليل، يتم تقدير وفي حالة وج. دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات

لقابل�ة وف�ي الح�االت الت�ي ال يمك�ن فيھ�ا تق�دير القيم�ة ا. القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حج�م ھ�ذ� الخس�ارة
ي�ة الت�ي ينتم�ي إليھ�ا ذل�ك ، تق�وم المجموع�ة بتق�دير القيم�ة القابل�ة لالس�ترداد للوح�دة الم�درة للنقدلالسترداد لذلك األصل

  . 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 

  . الموحدة األصل في قائمة الدخلفي قيمة 

الحق�اً االنخف�اض ف�ي القيم�ة، عندئ�ذ ت�تم زي�ادة القيم�ة الدفتري�ة لألص�ل أو الوح�دة الم�درة  زالإذا ما  ،فيما عدا الشھرة
، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتھا عن القيم�ة الدفتري�ة الت�ي مة المعدلة القابلة لالسترداد لهللنقدية إلى القي

حديدھا فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة الم�درة للنقدي�ة ف�ي الس�نوات كان من المفترض ت
  .مباشرةً  يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة. السابقة

  
  المخصصات 

عن أح�داث س�ابقة وأن تك�اليف على المجموعة ناتجة ) قانونية أو متوقعة(يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات 
  .سداد اإللتزام محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق به
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  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 

  .ومقدمي الخدمات ن قبل الموردينفواتير م
  

  موظفين الخدمة لل مكافأة نھاية
 يجنب مخصص لمكافأة نھاية الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي

  .وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي الموحدة
  

   وضريبة الدخل الزكاة
وعل��ى أس��اس مب��دأ  مص��لحة الزك��اة وال��دخل ف��ي المملك��ة العربي��ة الس��عودية ةألنظم��يجن��ب مخص��ص للزك��اة وفق��ا 

، إن والمتض�منة اإلس�تردادات ي�تم إج�راء تس�ويات للفروق�ات. يحمل المخصص على قائمة الدخل الموح�دة. االستحقاق
  . وجدت، الناتجة عند إجراء الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط

وفق�اً ل�نظم�ة الض�ريبية م احتس�اب مخص�ص الض�ريبة نسبة للشركات التابع�ة خ�ارج المملك�ة العربي�ة الس�عودية، ي�تبال
  . المتبعة في البلدان التي تعمل فيھا تلك الشركات

  
  اإلحتياطي النظامي 

ً لنظام الشركات السعودي،   إلى  )مدورةبعد خصم الخسائر ال( من دخل السنة% ١٠يجب على الشركة أن تحول  طبقا
، ونظراً للخسائر المتراكمة المتكبدة، فأنه لم يتم إلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا اإلحتياطي نصف رأس المالا

   .إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع. إجراء مثل ھذا التحويل
  

  إثبات اإليرادات 
  .والمرتجعات لخصم المسموح بهالمبيعات عند تسليم البضائع للعمالء بعد إستبعاد ا يتم إثبات  

  
  مصاريف ال
  . وبيع منتجات الشركة المتكبده بشأن توزيعتتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف   

تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة اإلنتاج وفقاً   
ويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية واإلدارية . لمحاسبية المتعارف عليھاللمعايير ا

  .وفق أسس مماثلةوتكلفة المبيعات 
  

  األدوات المالية المشتقة
لمخ�اطر ا�جل�ة المس�دده نق�داً لتقلي�ل تعرض�ھا ) المع�ادن(المشتقة مث�ل عق�ود الس�لع تستخدم المجموعة األدوات المالية 

يتم، في األصل، إثبات األدوات المالية المشتقة بالقيمة العادلة بتاريخ إبرام عقد المشتقات، ويع�اد قياس�ھا . أسعار السلع
تقي��د المش��تقات كموج��ودات مالي��ة وذل��ك عن��دما تك��ون القيم��ة العادل��ة لھ��ا إيجابي��ة، . ب��التغيرات ف��ي القيم��ة العادل��ةالحق��اً 

  . سالبةالقيمة العادلة لھا  وكمطلوبات مالية عندما تكون

خالل السنة وغي�ر الم�ھل�ة لمحاس�بة  المالية عن تغيرات القيمة العادلة للمشتقات خسائر ناتجةأو يتم تسجيل أي أرباح 
  . مخاطر التدفقات النقدية في قائمة الدخل الموحدة
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  تتمة - األدوات المالية المشتقة

ا�جل�ة المس�دده نق�داً الخاص�ة بالمجموع�ة كتغطي�ة مخ�اطر  الس�لعغراض محاسبة تغطي�ة المخ�اطر، تص�ن� عق�ود وأل
أس�عار  التغي�ر ف�ي بمخاطر التدفقات النقدية حيث تقوم المجموعة بتغطية مخاطر التغيرات في التدفقات النقدية المتعلقة

  .والمصاحبة لعمليات متوقع حدوثھا بشكل كبير السلع

بدء عملية التغطية، تقوم المجموعة رسمياً بتخصيص وتوثيق عملية تغطية المخاطر التي تود المجموعة تطبي�ق وعند 
يش��تمل التوثي��ق عل��ى . محاس��بة التغطي��ة بش��أنھا، وتوثي��ق أھ��دا� وإس��تراتيجية إدارة المخ��اطر المتعلق��ة بعملي��ة التغطي��ة

ف�ي التغطي�ة  أداةة المخ�اطر المغط�اه، وكيفي�ة تقي�يم م�دى فعالي�ة تحديد أداة التغطية، والبند أو المعاملة المغطاه، وطبيع�
اطر يتوق�ع ب�أن تك�ون تغطي�ة المخ�. والمتعل�ق بالمخ�اطرللبند الذي تمت تغطيت�ه  التدفقات النقديةالتغيرات في الحد من 

 دي�د م�دى فعاليتھ�التحوي�تم تقويمھ�ا بص�ورة مس�تمرة  ،التغي�رات ف�ي الت�دفقات النقدي�ة ةيھذه ذات فعالية عالية عند تسو
  . الفترات المالية التي خصصت فيھاعلى مدى 

  : يتم إثبات تغطية مخاطر التدفقات النقدية التي تفي بمعايير محاسبة التغطية على النحو التالي

ض��من حق��وق المس��اھمين ك�حتي��اطي تغطي��ة  ي��تم إثب��ات الج��زء الفع��ال ع��ن مكاس��� أو خس��ائر أدوات التغطي��ة مباش��رةً 
  . قات النقدية، على أن يتم إثبات الجزء غير الفعال من التغطية مباشرًة في قائمة الدخل الموحدةمخاطر التدف

إل�ى قائم�ة ال�دخل تحول المبالغ المدرجة مباش�رًة ض�من حق�وق المس�اھمين كاحتي�اطي تغطي�ة مخ�اطر الت�دفقات النقدي�ة 
وف�ي الح�االت . ن�د ح�دوث عملي�ة البي�ع المتوقع�ةع مث�ل الموحدة عندما تؤثر المعاملة المغطاه على ال�رب� أو الخس�ارة،

ط��ى تكلف��ة الموج��ودات أو المطلوب��ات غي��ر المالي��ة، تح��ول المب��الغ المدرج��ة ض��من حق��وق غفيھ��ا البن��د الم يمث��لالت��ي 
 غي��ر 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

  . المالية

ه أو االلتزام المؤك�د، ي�تم تحوي�ل المب�الغ المدرج�ة قعفيھا حدوث المعامالت المتومن المتوقع في الحاالت التي لم يعد و
نھ�اء أو إوف�ي حال�ة . سابقاً ضمن حقوق المساھمين كاحتياطي تغطية مخاطر التدفقات النقدية إلى قائمة الدخل الموحدة

اء تخصيص�ھا عل�ى ھ�ذا النح�و، ي�تم غ�ن اس�تبدالھا أو تجدي�دھا أو ف�ي حال�ة إلي�ة دوطانتھاء، أو ممارسة اداة التغ وأبيع 
ا�بق��اء عل��ى المب��الغ المدرج��ة س��ابقاً 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
رض القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة والعملة التي يتم بھ�ا ع�رض الق�وائم يتم ع
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 . المالية

  .عملةالقوائم المالية لكل شركة تابعة باستخدام تلك ال

وق��ت التحوي��ل الس��ائدة  بأس��عار وعل��ى مس��توى الش��ركة التابع��ة، تح��ول المع��امالت الت��ي ت��تم باألص��ل بالعمل��ة الو�يفي��ة
كم�ا ف�ي ت�اريخ  األجنبي�ةب�العمالت  النقدي�ة المس�جلة الموج�ودات والمطلوب�اتأرص�دة تحويل  ويعاد .حدوث المعامالت

  .الموحدة قائمة الدخل فيكافة فروقات التحويل تدرج  .ذلك التاريخبأسعار التحويل السائدة في قائمة المركز المالي 
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تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ١١

تتمة -الھامة السياسات المحاسبية  -٣
  

  تتمة - العمالت األجنبية
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 

التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنسبة للموج�ودات والمطلوب�ات، وعل�ى أس�ا� بأسعار  )اللایر السعودي(
، فيم�ا ع�دا األرب�ا� الملكي�ةتح�ول عناص�ر حق�وق . بالنس�بة ل�ي�رادات والمص�اري� لك�ل فت�رةمتوسط أسعار التحوي�ل 

للعملي��ات  الق��وائم المالي��ةرجم��ة ت��در� التس��ويات الناتج��ة ع��ن ت. المبق��اة، بس��عر التحوي��ل الس��ائد عن��د نش��وء ك��ل عنص��ر
  . ضمن حقوق المساھمين مستقل بندكاألجنبية، 

  
   المعلومات القطاعية

أو أو بتق�ديم منتج�ات ) قط�اع أعم�ال(بتق�ديم منتج�ات أو خ�دمات معين�ة  يق�ومالقطاع ھو جزء أساس�ي م�ن المجموع�ة، 
كون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلفة وعادًة ما ي، )قطاع جغرافي(خدمات في بيئة اقتصادية معينة 

  . عن القطاعات األخرى
  
   األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق    - ٤

     ٢٠١٢  
  لایر سعودي

   ٢٠١١  
            لایر سعودي

  ٢٩٫٠٦٨٫٣٧٢  ٦٣٫٦١١٫٥٧١   أرصدة لدى البنوك 
            ٢٨٣٫٨١٢  ٢٣١٫٥٦٥  نقد في الصندوق 
  ٢٩٫٣٥٢٫١٨٤  ٦٣٫٨٤٣٫١٣٦  وك والنقد في الصندوقاألرصدة لدى البن

            )٣٫٣٦٦٫٠٠٠(  )٣٫٣٦٦٫٠٠٠(  نقدية مقيدة: يخصم
            ٢٥٫٩٨٦٫١٨٤  ٦٠٫٤٧٧٫١٣٦  نقدية وشبه نقدية  

مليون لایر  ٣٫٣مقيده قدرھا  ةتلمت األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق على نقديش، ا٢٠١٢ديسمبر  ٣١ي فكما 
تتعلق بدعوى قضائية مقامة من أحد الم�وردين ض�د ش�ركة تابع�ة، يطالبھ�ا )  سعوديمليون لایر ٣٫٣: ٢٠١١(سعودي 

 ٣٫٣ ق�دره وبن�اء عل�ى ق�رار المحكم�ة، ت�م إعتب�ار مبل��. ٢٠١٠قاً خ��ل ع�ام حفيھا سداد الرصيد القائم ال�ذي ك�ان مس�ت
ھذه  نتيجةالحد األقصى إللتزام المجموعة  لويمث ،كنقدية مقيدة) مليون لایر سعودي ٣٫٣: ٢٠١١(مليون لایر سعودي 
  .الدعوى القضائية

  
  االستثمارات التجارية المقتناة ألغراض المتاجرة  - ٥

  : بالقيمة العادلة، ومسجلة بالدينار األردنين أسھم في أسواق األسھم العالمية، مقيدة تتكون ھذه االستثمارات م     
     ٢٠١٢ 

  لایر سعودي
   ٢٠١١  

            لایر سعودي
  ٨٫٥٩٤٫٧٩٠  ٧٫٥٩٠٫٢٠٤   في بداية السنة  

            )١٫٠٠٤٫٥٨٦(  )١٫٢٨٣٫٦٣٥(  غير المحققة من إعادة التقييم في الخسائر التغيرصافي 
            ٧٫٥٩٠٫٢٠٤  ٦٫٣٠٦٫٥٦٩  في نھاية السنة 
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 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ١٢

  المدينون  - ٦
     ٢٠١٢ 

  لایر سعودي
   ٢٠١١  

            لایر سعودي
  ٣٦٩٫٢٤٧٫٧٣٧  ٣٧٢٫٦٢٧٫٧٩٩   مدينون تجاريون   

 ً             )٢٧٫٢٢٥٫٩١٠(  )٣٠٫٠١٦٫٧١٨(  مخصص الديون المشكوك في تحصيلھا : ناقصا
  ٣٤٢٫٠٢١٫٨٢٧  ٣٤٢٫٦١١٫٠٨١            

  ٢٥٫٤٤٩٫٦٧٨  ٣٧٫٢١٠٫٩٦٥  محتجزات مدينة 
            )٢٠٫٦٥٢٫١٢٠(  )٣٦٫٠٦٢٫٩٠٢(  )١٤إيضاح (الجزء غير المتداول : ناقصا

            ٤٫٧٩٧٫٥٥٨  ١٫١٤٨٫٠٦٣  ء المتداول الجز –محتجزات مدينة 
  ٣٤٦٫٨١٩٫٣٨٥  ٣٤٣٫٧٥٩٫١٤٤            
      

 ٣٠٫٠١٦٫٧١٨ق�در�ا منخفض�ة القيم�ة قيمتھ�ا ا�س�مية يشتمل رصيد الم�دينين عل�� مب�الغ ، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 
  ). سعودي لایر ٢٧٫٢٢٥٫٩١٠: ٢٠١١(لایر سعودي 

  
  : يين كاآلتيكانت حركة مخصص انخفاض المدينين التجار  

     ٢٠١٢ 
  لایر سعودي

   ٢٠١١  
            لایر سعودي

  ٢٠٫٨٢٧٫٧٠١  ٢٧٫٢٢٥٫٩١٠  في بداية السنة 
  ٩٫٠٨٠٫٨٤٢  ٢٫٧٩٠٫٨٠٨  محمل للسنة

            )٢٫٦٨٢٫٦٣٣(  -        مبالغ مشطوبة خالل السنة
            ٢٧٫٢٢٥٫٩١٠  ٣٠٫٠١٦٫٧١٨  في نھاية السنة

  األخرى  المتداولة لموجوداتالمصاريف المدفوعة مقدما ًوا  - ٧
     ٢٠١٢  

  لایر سعودي
   ٢٠١١  

            لایر سعودي
  ٢١٫٥٨٨٫٧٠٧  ١١٫٨٧٧٫١٣٩  دفعات مقدمة للموردين 

  ١٠٫٧٨٧٫١٩٢  ٦٫٥٧١٫٦٥٧  تأمينات نقدية
ً   ٤٫٥٣٢٫٤٤٨  ٣٫٢٩٥٫٧١٩  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٣٫٦٧١٫٠٠٦  ٥٨٠٫٩٨٤  تأمين مستحق
            ٣٫٦٦٧٫١٠٣  ٢٫٢٠١٫٢٣٠  موجودات متداولة أخرى

  ٤٤٫٢٤٦٫٤٥٦  ٢٤٫٥٢٦٫٧٢٩            
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 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ١٣

   المخزون  - ٨
     ٢٠١٢  

  لایر سعودي
   ٢٠١١  

            لایر سعودي
  ١٣١٫٦٧٩٫٤١٣  ٩٤٫٣٥٤٫٢٣٠  تام الصنع مخزون

  ٩٣٫٢٢٦٫٤١٣  ١٢٦٫٢٣٤٫٣١٩  مواد خام ومواد تغليف
  ٧٧٫٠٤٤٫٣٨٩  ٤٦٫٦٥٣٫٨٤٠  مخزون قيد التصنيع

  ١٦٫٧٦٠٫٠٥٣  ١٧٫٢٣٥٫٨٠١  قطع غيار
            ٦٫٨٢٥٫٥٧٩  ١٥٫٢٠٩٫٦٣٧  بضاعة في الطريق

  ٣٢٥٫٥٣٥٫٨٤٧  ٢٩٩٫٦٨٧٫٨٢٧  
 ً             )١٩٫٨٧٧٫٨٣٦(  )٣٢٫٢٢٤٫٧٨١(  ئ الحركة بط مخزونمخصص : ناقصا

  ٣٠٥٫٦٥٨٫٠١١  ٢٦٧٫٤٦٣٫٠٤٦            

   :الحركة على النحو التالي ئكانت حركة مخصص المخزون بط
     ٢٠١٢  

  لایر سعودي
   ٢٠١١  

            لایر سعودي
  ١٥٫٠١٩٫١١١  ١٩٫٨٧٧٫٨٣٦  في بداية السنة 
            ٤٫٨٥٨٫٧٢٥  ١٢٫٣٤٦٫٩٤٥  محمل للسنة

            ١٩٫٨٧٧٫٨٣٦  ٣٢٫٢٢٤٫٧٨١  في نھاية السنة 

  
  المعامالت مع الجھات ذات العالقة    - ٩

   - :ةالسننورد فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجھات ذات العالقة خالل 
  

  مبلغ المعاملــة   

 طبيعة المعاملة  الجھة ذات العالقة
   ٢٠١٢ 

  لایر سعودي
   ٢٠١١  

              لایر سعودي
  ٧٨٨٫٨٠٧  ١٫٨٣٣٫٧٨٩  مبيعات   جھات منتسبة 

  ٢٫٠١٣٫٨٦١  ٣٫٢٩٧٫٨٤٧  مشتريات  
       

  . ١٦ ذات العالقة مبينة في اإليضاح الجھاتالمبالغ المستحقة إلى 
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 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ١٤

  في األوراق المالية المتاحة للبيع مارات االستث  - ١٠
    : كما يليكانت حركة االستثمارات . بالدينار األردنيمقيدة جميعھا ومتداولة،  أوراق مالية في يمثل ھذا البند إستثمارات  

      ٢٠١١     ٢٠١٢  
            لایر سعودي  لایر سعودي  

      :التكلفة
            ٦٫٨٥٤٫١١٤  ٦٫٨٥٤٫١١٤   في بداية ونھاية السنة 
      :الخسائر غير المحققة

  )١٫٨٠٣٫٧٧٣(  )٢٫٣٩٤٫٠٧١(   في بداية السنة 
            )٥٩٠٫٢٩٨(  )٧٥٤٫٢٧٢(  صافي الحركة خالل السنة 

            )٢٫٣٩٤٫٠٧١(  )٣٫١٤٨٫٣٤٣(  )*(في نھاية السنة 
                  ٤٫٤٦٠٫٠٤٣  ٣٫٧٠٥٫٧٧١  صافي القيمة الدفترية  

 حصةفي قائمة المركز المالي الموحدة  المفصح عنھات المتاحة للبيع امحققة من اإلستثمارتمثل الخسائر غير ال  )*(
ً في المجموعة  : ٢٠١١(لایر سعودي  ١٫٤٦٧٫٥٢٠ البالغةحقوق األقلية  حصةالخسائر غير المحققة ناقصا

  ).لایر سعودي ١٫١٠٨٫٩٣٤
  
   في الشركة الزميلة االستثمار  - ١١

شركة  ذات مسئولية  –شركة جوبا لإلستثمار والتطوير  مباشرة في االستثمارالزميلة  يمثل االستثمار في الشركة  
  .محدودة مسجلة بالمملكة األردنية الھاشمية

  : السنة كاآلتيكانت حركة االستثمار في الشركة الزميلة خالل   
      ٢٠١١     ٢٠١٢  
            لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢١٫٢٧٣٫٠٠٠  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠   رصيد بداية السنة 
            )١٠٫٦٦٠٫٠٠٠(  -        )أ(محول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات 

            ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  رصيد نھاية السنة

في الشركة الزميلة مقابل طابقين  في حصتھا بمبادلة، قامت إحدى الشركات التابعة للمجموعة ٢٠١١عام خالل   )أ(
معدات الالت واآلممتلكات والتم تحويل المبلغ إلى  ،عليه .الشركة من قبلإستخدامه  يتممبنى جديد باألردن، وس

  ).١٢إيضاح (
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في نھاية السنة
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صافي القيمة الدفترية

 :
  

  
  

  
  

  
  

  
  

في 
٣١
 

ديسمبر 
٢٠١٢

  
٤٥٫٤١٩٫٢٩٠

  
١٧٥٫١٦٧٫١٤٤

  
٣٥٠٫٧٢٣٫٧٧٨

  
٥٫٧٨٨٫٤٩٨

  
٢٫٧١٩٫٠١٥

  
١٤٫٣٠٠٫٢٠١

  
٥٩٤٫١١٧٫٩٢٦
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)مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
)مساھمة سعوديةشركة (

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ١٦

   تتمة -الممتلكات واآلالت والمعدات   - ١٢

  : لسنة على النحو التاليلحمل قسط االستھالك 
      ٢٠١١      ٢٠١٢  
            لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٤١٫٨١١٫٦٨٠  ٣٦٫١٥٧٫٠٨٤  تكلفة المبيعات 
  ٥٫٦٩٥٫٨٤٥  ٦٫٧٨٩٫٩٦٥  تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة 

            ١٫٦٢٣٫٧٨٢  ١٫٢٩٠٫٤٤٣  )٢١إيضاح (المصاريف العمومية واإلدارية 
٤٩٫١٣١٫٣٠٧  ٤٤٫٢٣٧٫٤٩٢            

  
  الموجودات غير الملموسة  - ١٣

      ٢٠١١      ٢٠١٢  
            لایر سعودي  سعوديلایر   

  -      -      )أ(شھرة 
            ٣٫٦٨٤٫٠٦٤  ٢٫٥٢١٫٨٩٢  )ب(موجودات غير ملموسة أخرى 

  ٣٫٦٨٤٫٠٦٤  ٢٫٥٢١٫٨٩٢            

موج�ودات القابل�ة للتميي�ز لص�افي القيم�ة العادل�ة ل المجموعة ف�ي ةالمبلغ المدفوع بالزيادة عن حصتمثل الشھرة    )أ(
رص�يد الش�ھرة المب�ين أع�ال� ع�ن  مع��م وق�د ن�ت� .الخاصة بالشركات التابعة ت المحتملةوالمطلوبات وااللتزاما

   . شراء المجموعة لشركات تابعة تعمل بنفس النشاط

  : حركة الشھرة خالل السنةبياناً بفيما يلي 
      ٢٠١١      ٢٠١٢  
            لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٧٠٫٥٦٥٫٣١٣  -        في بداية السنة 
            )٧٠٫٥٦٥٫٣١٣(  -        (*) إنخفاض في القيمة خسارة

        -        -            

للش�ھرة لتحدي�د قيم�ة اإلنخف�اض  القابلة لالستردادللقيمة  تقييم، قامت اإلدارة بإجراء ٢٠١١ديسمبر  ٣١في كما   (*)
س�ارة إنخف�اض ف�ي القيم�ة ونتيج�ة ل��لك، س�جلت اإلدارة خ. في القيمة المتعلقة باالستثمارات في شركاتھا التابعة

   .مليون لایر سعودي ٧٠قدرھا  ٢٠١١ديسمبر  ٣١في قائمة الدخل الموحدة للسنة المنتھية في 

  . ة متعلقة بالقروضيرئيسي من رسوم ترخيص وأتعاب إدارملموسة األخرى بشكل التتكون الموجودات غير   )ب(
   



222

)مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
)مساھمة سعوديةشركة (

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ١٧

  األخرىطويلة األجل الموجودات   - ١٤
      ٢٠١١      ٢٠١٢  
            لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢٠٫٦٥٢٫١٢٠  ٣٦٫٠٦٢٫٩٠٢  )٦إيضاح (غير متداولة  –محتجزات مدينة 
  -        ١٫٣٣١٫١٨٣  ))أ( -١إيضاح (صندوق الموظفين 

  ٥٫٥٠٣٫٨٠٠  -        دفعات مقدمة لشراء ممتلكات وآالت ومعدات 
            ٥٤٦٫٠١٩  -        مؤجلة  موجودات ضريبية

  ٢٦٫٧٠١٫٩٣٩  ٣٧٫٣٩٤٫٠٨٥            

   بنوك دائنة وقروض ألجل  -١٥
     ٢٠١٢  

  لایر سعودي
   ٢٠١١  

            لایر سعودي
      :)أ( ةمتداول

  ٤٥٤٫٠٢٣٫٤٦٨  ١٢٧٫٨٤٦٫٢١٧   قروض مرابحة
            ١٨٤٫٨٥٩٫٣٠٢  ١٢٤٫٣٩٤٫١٦٣  وسحب على المكشوف قروض قصيرة األجل

  ٦٣٨٫٨٨٢٫٧٧٠  ٢٥٢٫٢٤٠٫٣٨٠  
            ٢٦٫٩٣٩٫٦٥٨  ١٥٩٫٣٧٩٫٢٠٨  وض ألجل القسط المتداول من القر

  ٦٦٥٫٨٢٢٫٤٢٨  ٤١١٫٦١٩٫٥٨٨            
      :)ب(ة متداولغير 

            ٢٣٠٫١٠١٫٤٣٩  ٤٥٠٫٤٧٩٫١٦٩  قروض ألجل
  ٨٩٥٫٩٢٣٫٨٦٧  ٨٦٢٫٠٩٨٫٧٥٧            

ء س�لع نياب�ة ش�رابمع بن�و� تجاري�ة محلي�ة م�تلف�ة والت�ي تق�وم ) مرابحة(اتفاقيات تمويل مشتريات  أبرمت الشركة  )أ(
شھر من تاريخ الشراء م�ن  ١٢فترة ئتمانية مقدمة حدھا األقصى عن الشركة ثم يعاد بيعھا للشركة بموجب حدود ا

  .مضمونة بالكامل بسندات ألمر موقعة ض المرابحةوإن قر. قبل الشركة

س��تفادة إلي واتتض��من اتفاقي��ات المرابح��ة تعھ��دات بض��رورة المحافظ��ة عل��ى مس��توى مع��ين لمؤش��رات الرف��ع الم��ال
المالية ونسبة إجمالي الدين إلى حقوق الملكي�ة والح�د األدن�ى لص�افي الموج�ودات الملموس�ة والح�د األقص�ى لل�ذمم 

للبن��و� مطالب��ة الش��ركة بالس��داد الف��وري لھ��ذه يح��ق  االتفاقي��ة�وبموج��ب ھ��ذه . ذات العالق��ة الجھ��اتالمدين��ة م��ن 
  . حالة عدم الوفاء بأي من التعھداتالقروض في 

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
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)مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
)مساھمة سعوديةشركة (

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ١٨

  تتمة  -قروض ألجل الدائنة والبنوك ال  -١٥

ت�رة اإلثن�ى عش�ر فالمس�تحقة خ�الل إظھار األقساط تم . أعمال المجموعةتم الحصول على قروض ألجل لتمويل    )ب(
  . كمطلوبات متداولة القادمةشھراً 

 ٤٩البال��ة بإعادة جدولة جزء من القروض قصيرة األج�ل في األردن  التابعة قامت الشركات، ٢٠١٢ عام خالل
طويل�ة األج�ل وض رأن الق�. إل�ى ق�روض طويل�ة األج�ل )مليون لایر س�عودي ١٩٩: ٢٠١١( مليون لایر سعودي

لق�روض طويل�ة األج�ل ا م�ن بل�غ الرص�يد الق�ائم. من تلك الشركة التابعةلشركة التابعة مرھونة بضمان با الخاصة
  ).مليون لایر سعودي ١٨٠٫٥: ٢٠١١(مليون لایر سعودي  ١٩٨٫٨مبلغ  ٢٠١٢ديسمبر  ٣١كما في 

الس�عودي،  ةم�ن ص�ندوق التنمي�ة الص�ناعي متع�ددةطويلة األجل حصلت الشركة على قروض باإلضافة إلى ذلك، 
يس�تحق سدادھا على أقساط نصف سنوية، و يتم. )١٢إيضاح ( برھن ممتلكات وآالت ومعدات الشركة ةومضمون

ألج�ل طويلة ااتفاقيات القروض  تنص. )٢٠١٧ ديسمبر ٣١الموافق (ھـ ١٤٣٩ربيع الثاني  ١٥في  السداد ھاآخر
. مح��دد م��ن المص��اريف الرأس��مالية افس��ق والنس��ب المالي��ة  مس��توى مع��ين ل��بعض عل��ىالمحافظ��ة عل��ى ض��رورة 

في حال�ة ع�دم الوف�اء  لھذه القروض للجھة المقرضه طلب السداد الفورييحق  ،ضوالقر اتشروط اتفاقيبموجب 
  . بھذه التعھدات

م�ن ) مليون لایر سعودي ١٣٤: ٢٠١١(مليون لایر سعودي  ٢٦٫٢لدى المجموعة تسھيالت بنكية غير مستخدمة قدرھا 
على شكل قروض مرابح�ات وس�حب عل�ى المكش�وف وتس�ھيالت وذلك لية في المملكة العربية السعودية محبنوك تجارية 
  .تستحق عمولة على ھذه التسھيالت بمعدالت مختلفة. إئتمانية أخرى

م�ن ) ملي�ون لایر س�عودي ٦٥: ٢٠١١(ملي�ون لایر س�عودي  ٥٢٫٤لدى المجموعة تسھيالت بنكية غير مس�تخدمة بمبل�غ 
حلية في األردن واإلم�ارات العربي�ة المتح�دة وذل�ك عل�ى ش�كل ق�روض وس�حب عل�ى المكش�وف وخط�وط بنوك تجارية م
  . تستحق عمولة على ھذه التسھيالت بمعدالت مختلفة. ائتمانية أخرى

 ، م��ع البن��وك الت��ي تتعام��ل معھ��ا حالي��اً إلع��ادة ھيكل��ة)االتفاقي��ة(الحق��اً لنھاي��ة الس��نة، وقع��ت الش��ركة اتفاقي��ة إع��ادة ھيكل��ة 
بإظھ��ار األرص��دة المتعلق��ة ب��البنوك الدائن��ة  ٢٠١٢ديس��مبر  ٣١علي��ه، قام��ت الش��ركة كم��ا ف��ي . قروض��ھا قص��يرة األج��ل

  . والقروض ألجل وفق ھذه االتفاقية

  
  األخرى   المتداولة المصاريف المستحقة والمطلوبات  - ١٦

      ٢٠١١      ٢٠١٢  
            لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢١٫٦٨٦٫٩٣٢  ٢٩٫٨٨١٫٩٨٧   مصاريف مستحقة الدفع
  ٧٫٩٨٢٫٥٩٦  ٢٠٫٢٦٠٫٤٢٣  دفعات مقدمة من عمالء

  ٩٫٠١٠٫٣١٨  ٥٫٤١٠٫٤٠٠  )١٧إيضاح (زكاة مستحقة 
  ٧٤٦٫٨٧٢  ٢٫٣٠٦٫٣٧٣  )٩إيضاح (مبالغ مستحقة إلى جھات ذات عالقة 

  ٨٫٤٤٥٫٨٥٤  -        )١٩إيضاح (أدوات مالية مشتقة 
            ١٢٫٥٧١٫٢٤٩  ١٢٫٠٣٧٫٩٠٢  أخرى  متداولة مطلوبات

  ٦٠٫٤٤٣٫٨٢١  ٦٩٫٨٩٧٫٠٨٥              
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)مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
)مساھمة سعوديةشركة (

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ١٩

   الزكاة وضريبة الدخل   -١٧

 ن إحتس�اب الزك�اة النھائي�ةي�تم تع�ديل ال�روق�ات الناتج�ة ع�. الموحدةيتم تكوين وتحميل مخصص للزكاة على قائمة الدخل 
  .ت، في نھاية السنة، إن وجدمتضمنة اإلستردادات

  تيمن اآل المحملة للسنةتتكون الزكاة 
  

     ٢٠١٢  
  لایر سعودي

   ٢٠١١  
            لایر سعودي

  )٣٫٨٩٧٫٢١٣(  )٢٫٠٠٠٫٠٠٠(   ، صافيزكاة مستردة
            -        ٥٤٦٫٠١٩  ضريبة الدخل األجنبية مخصص 
            )٣٫٨٩٧٫٢١٣(  )١٫٤٥٣٫٩٨١(  لسنة ل مستردة

  :كما يلي السنةخالل  كانت حركة مخصص الزكاة
  

     ٢٠١٢  
  لایر سعودي

   ٢٠١١  
            لایر سعودي

  ١٨٫٣٢١٫٣٥٣  ٩٫٠١٠٫٣١٨  السنةفي بداية 
  ٧٫٠٢٠٫٠٠٠  ٤٫٠٠٠٫٠٠٠  السنةمجنب خالل 

  )١٠٫٩١٧٫٢١٣(  )٦٫٠٠٠٫٠٠٠(   )أ( السنةخالل عكس قيد 
            )٥٫٤١٣٫٨٢٢(  )١٫٥٩٩٫٩١٨(   السنةمدفوع خالل 

            ٩٫٠١٠٫٣١٨  ٥٫٤١٠٫٤٠٠  في نھاية السنة 

 ٣١، إستلمت الش�ركة الرب�وط الزكوي�ة م�ن مص�لحة الزك�اة وال�دخل ع�ن الس�نتين المنتھيت�ين ف�ي ٢٠٠٨خالل عام   )أ(
 ١٣٫٤وبموجب ھذه الربوط، يتعين على الشركة سداد التزامات زكوي�ة إض�افية ق�درھا . ٢٠٠٧و  ٢٠٠٦ديسمبر 

كم�ا قام�ت بتك�وين . قدمت الشركة اعتراض على ھذه الربوط لدى لجنة االعت�راض االبتدائي�ة. مليون لایر سعودي
  .مخصصات لتلك االلتزامات اإلضافية

وج�ود إلتزام�ات زكوي�ة  ق�رار اللجن�ة وال�ذي أ�ھ�ر، إس�تلمت الش�ركة ٢٠١١ديس�مبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
علي��، قام�ت الش�ركة بعك�س و. ملي�ون لایر س�عودي ١٣٫٤ب�دالً م�ن فق�ط، ملي�ون لایر س�عودي  ٢٫٥إضافية بمبلغ 

قام��ت الش��ركة  ٢٠١٢الحق��اً، وخ��الل الع��ام . ملي��ون لایر س��عودي ١٠٫٩ والبال���ةص الزك��اة الزي��ادة ف��ي مخص��
إنھ�ا�  ل مصلحة الزكاة وال�دخل ف�يبباستخدام أسس مماثلة لتلك التي تم اعتمادھا من قبمراجعة التزاماتھا الزكوية 

  . ونتيجة لذلك قد تم عكس مخصص الزكاة اإلضافيالربوط الزكوية لألعوام السابقة، 

واستلمت الربوط الزكوية النھائية م�ن  ٢٠١١ديسمبر  ٣١قدمت الشركة إقراراتھا الزكوية حتى السنة المنتھية في 
  .٢٠٠٧ديسمبر  ٣١مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھية في 
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  ٢٠

  رأس المال  -١٨
، قيم�ة )ملي�ون س�ھم ٤٠: ٢٠١١ ديس�مبر ٣١( ٢٠١٢ ديسمبر ٣١كما في  ليون سھمم ٤٠من شركة اليتكون رأس مال 

  . لایر سعودي ١٠كل سھم 

ملي�ون لایر  ٤٠٠، زي�ادة رأس�مال الش�ركة م�ن ٢٠١٢أبري�ل  ١٨ المنعق�د ف�ياجتماع��  إدارة الش�ركة ف�يأوصى مجلس 
تخضع . مليون لایر سعودي ٢٠٠ بقيمةحقوق أولوية  من خالل طرح أسھممليون لایر سعودي وذلك  ٦٠٠سعودي إلى 
  . والجھات القانونية ذات العالقةالعادية  ة المساھمين خالل اجتماع الجمعية العمومية غيرلموافق ھذه الزيادة

  
  األدوات المالية المشتقة  -١٩

 ف�يمخاطر التغي�ر  لتغطيةنقدا  سدادھايتم  التياآلجلة ) المعادن(السلع  كعقودالمشتقة األدوات المالية  المجموعةتستخدم 
ف��ي  بتغطي��ة مخ��اطر التغي��راتتق��وم المجموع��ة . نقدي��ةالت��دفقات ال كتغطي��ة مخ��اطرفھا ، والت��ي ي��تم تص��نيأس��عار المع��ادن

  .بشكل كبيروالمتعلقة بالمعامالت المتوقعة حدوثھا  السلعالتدفقات النقدية المتعلقة بمخاطر التغير فى أسعار 

: ٢٠١١( ٢٠١٢ديس��مبر  ٣١ا ف��ي نق��داً ال ش��ي� كم�� الت��ي ي��تم تس��ويتھالعق��ود الس��لع اآلجل��ة  الس��البةبلغ��ت القيم��ة العادل��ة 
  .أخرى متداولة ومطلوباتالدفع مستحقة  كمصاريف وحيث قيدت ،)لایر سعودي ٨٫٤٤٥٫٨٥٤

 ال ش�ي� مبل�� المحققة المتعلقة بتغطية مخاطر التدفقات النقدية، التي تم تقويمھا على أنھا ذات فعالي�ة غير الخسائربلغت 
بلغ�ت الخس�ائر المحقق�ة خ��الل  .س�اھمينمال المبل�� ض�من حق��وق ھ�ذا ، وت�م إدراج)لایر س�عودي ٨٫٣٢٩٫٢٧٠: ٢٠١١(

: ٢٠١١(لایر س�عودي  ٤٫٩٦٢٫٤٤٠والمتعلق�ة بتغطي�ة مخ�اطر الت�دفقات النقدي�ة  ٢٠١٢ديس�مبر  ٣١السنة المنتھية في 
  .٢٠١٢ عام خاللعقود المشتقات  تم تصفية ).لایر سعودي ٣٠٫٥٠٨٫٤٣٤

  
  مصاريف البيع التوزيع   - ٢٠

      ٢٠١١      ٢٠١٢  
            لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٢٫١١١٫٩٧٤  ١٤٫٢٠٦٫٨٦٩  رواتب وما في حكمھا 
  ٩٫١٣٨٫٩١٨  ١٠٫٧٦٠٫٨٨٩  دعاية وترويج

  ٥٫١٥٢٫٣٧٣  ٦٫٠٣٦٫٧٦٨  شحن
  ٩٫٠٨٠٫٨٤٢  ٢٫٧٩٠٫٨٠٨  )٦إيضاح (مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا 

  ٦٦٤٫٦٠٨  ٧٦٦٫٥٧٩  سفر
  ٥٩٥٫٠٧٣  ٥٣٦٫٠٢٣  إيجار

            ٦٫٣٧٦٫٩٠٠  ١٫٧٢٠٫٩٨٥  أخرى 
  ٤٣٫١٢٠٫٦٨٨  ٣٦٫٨١٨٫٩٢١            
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  ٢١

  المصاريف العمومية واإلدارية   - ٢١
      ٢٠١١      ٢٠١٢  
            لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢٤٫٧٣٠٫٦٢٢  ٢٨٫٨٤٤٫٨٥٧  رواتب وما في حكمھا  
  ٤٫٨٢٣٫٤٣٠  ٥٫٠٨٨٫٨١٢  أتعاب إستشارية ومھنية 

  ١٫٦٢٣٫٧٨٢  ١٫٢٩٠٫٤٤٣  )١٢إيضاح (إستھالك 
  ١٫٠٥٢٫٣٤٢  ١٫٠٦٣٫٤٨٧  إصالح وصيانة 

  ١٫٢٧٣٫٦٢١  ٩٤٩٫٠٩٠  منافع عامة 
  ٢٫٠٠٦٫٢٨٩  ٧٩٨٫٣٤١  سفر

            ٣٫٨٢٢٫٣٣٤  ٥٫٦٨٦٫٥٩١  أخرى 
  ٣٩٫٣٣٢٫٤٢٠  ٤٣٫٧٢١٫٦٢١            

  
  السھم) خسارة( ربح  - ٢٢

 الس�نة )خس�ارة(دخ�ل وص�افي  يس�يةالرئ م�ن العملي�ات) الخس�ارة(بال�دخل المتعل�ق الس�ھم ) خس�ارة( رب��س�اب تحاتم 
ا�س�ھم  ع�ددعل�� عل�� الت�والي، ، السنة )خسارة(دخل صافي و الرئيسية من العمليات) الخسارة(الدخل وذلك بتقسيم 

  . ٢٠١٢ ديسمبر ٣١في كما مليون سھم  ٤٠والبالغ المصدرة 
  
  االلتزامات المحتملة التعھدات و  - ٢٣

 ٤١: ٢٠١١(ملي��ون لایر س��عودي  ١٦بمبل��غ  ٢٠١٢ديس��مبر  ٣١ا ف��ي رأس��مالية كم�� تعھ��داتيوج��د ل��دى المجموع��ة 
  ).مليون لایر سعودي

  
بملبغ إجمــالي أصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نيابًة عنھا، ضمانات بنكية ، ٢٠١٢ديسمبر  ٣١في كما 
  . ا العاديةذلك خالل دورة أعمالھو) لایر سعوديمليون  ١٣٩: ٢٠١١(لایر سعودي مليون  ١٨٣ قدره

  
   اإليجارات التشغيلية  - ٢٤

سكن الموظفين، والمكات�ب، والمع�ار� والمس�تودعات تتعلق بتشغيلية قابلة للتجديد  ايجارات عدة عقود المجموعةلدى 
 ٣١بلغ�ت مص�اري� اإليج�ار المتكب�دة خ�الل الس�نة المنتھي�ة ف�ي . فترات مختلفة تتراوح ما بين س�نة وعش�رة س�نواتول

  ).مليون لایر سعودي ٢٫٤: ٢٠١١(مليون لایر سعودي  ٢ اإليجاراتعقود موجب ب ٢٠١٢ديسمبر 
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  ٢٢

لمعلومات القطاعية  ا  -٢٥
فيما يلي ، التي يتم رفع التقارير بشأنھابمثابة القطاعات خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر  من المجموعةتعمل 

  :قطاعات المجموعة

 -)مسك(عمال التي قامت بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة تتمثل باأل   :المملكة العربية السعودية
  .السعوديةالمملكة العربية 

 –تتمثل باألعمال التي قامت بھا شركتي شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة   :المملكة األردنية الھاشمية
ً بالمعروفة ( مسك للجھد العالي والمتوسطوشركة  األردن  جيكورامسك فوشركة سابقا
    .)"للكابالت

شركة ذات (رأس الخيمة  –بھا مصنع الشارقة للكابالت ومسك  قامتتمثل باألعمال التي   :اإلمارات العربية المتحدة
  ).مسئولية محدودة

 ً مالي اإليرادات وصافي ، وإج٢٠١١و  ٢٠١٢ ديسمبر ٣١إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في ب فيما يلي بيانا
   :لكل قطاع من القطاعات أعاله ينالتاريخ ھذينفي  تينالمنتھي تينللسن )الخسارة(الدخل 

  
      القطــــــاع   

   
المملكة العربية 

   السعودية
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   التسويات   المتحدة
  عوديلایر س   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  ٩٩٠٫٥٨٠٫٩٧٨    )١٧٢٫٤٥٩٫٤٢١(    ١٧٦٫٦٥٢٫٣١٥    ٢٢٢٫٨٥٩٫١٠٩    ٧٦٣٫٥٢٨٫٩٧٥   المبيعات

  ١٦١٫١٥٩٫٥٢٢    -          ١٧٫٧٩٣٫١٩٦    ٤٫١٧٢٫٩٥٢    ١٣٩٫١٩٣٫٣٧٤   إجمالي الربح 

  ٣١٫١٠٠٫٥٩٤    ٥٤٫١٣٢٫١٢٨    ٧٫٩٥٤٫٩٣٦    )٦٢٫٠٨٧٫٠٥٦(    ٣١٫١٠٠٫٥٨٦   )الخسارة(الدخل صافي 

  ١٫٣٥٤٫٢٥١٫٢٩٨    )٣٦٢٫٧٦٩٫٦٠٥(    ٣٣٤٫٧٥٦٫٨١٨    ٤٥٢٫٠٧٣٫٧١٩    ٩٣٠٫١٩٠٫٣٦٦   إجمالي الموجودات

  ١٫٠٥٨٫٧٥٠٫٨٤٣    )١٠١٫٥٨٨٫٧٤٩(    ١٥٨٫٩٦٤٫١٧٢    ٣٥٢٫٧٢٦٫١٨١    ٦٤٨٫٦٤٩٫٢٣٩   إجمالي المطلوبات

  
      القطــــــاع   

   
المملكة العربية 

   السعودية
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   التسويات   المتحدة
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   ٢٠١١ديسمبر  ٣١

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

  ٩٥٫٦٢٢٫٥٢٩    -          ٧٫٥٦٧٫٨٨٠    ٤٫٥٧٣٫٨٧٥    ٨٣٫٤٨٠٫٧٧٤   إجمالي الربح 

  )١٢٠٫١٣٦٫١٤٤(    ١٠٤٫٧٧١٫١١٨    )٧٫٨٨٤٫٩٩١(    )٩٦٫٨٨٦٫١٢٩(    )١٢٠٫١٣٦٫١٤٢(   رةصافي الخسا

  ١٫٣٨٢٫٢٩٨٫٧٥٠    )٣٨٢٫٢٧٨٫٣٥٨(    ٢٧٠٫٩٢٧٫٨٩٩    ٥٧٥٫٨٩٦٫١١٢    ٩١٧٫٧٥٣٫٠٩٧   إجمالي الموجودات

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

  
   ة العادلة لألدوات الماليةالقيم  -٢٦

غبة في ذلك االقيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما بين أطراف ر
 نيوالمدين تتكون الموجودات المالية بالشركة من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق. وط تعامل عادلروبش

ن يوالدائنوالقروض ألجل الدائنة البنوك من  المالية لية، بينما تتكون المطلوباتواالستثمارات في األوراق الما
  . والمصاريف المستحقة الدفع والمطلوبات األخرى

    . إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفترية
  



228

)مسك(شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة
)مساھمة سعوديةشركة (

تتمة - الموحدة  حول القوائم المالية إيضاحات
 ٢٠١٢ديسمبر  ٣١

  

  ٢٣

  إدارة المخاطر   -٢٧

  مخاطر أسعار العموالت 
والت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت تمثل مخاطر أسعار العم  

بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعموالت بما  لمخاطر أسعار العموالت المجموعةتخضع . السائدة في السوق
  .والقروض ألجل قروض المرابحةو قصيرة األجل، القروض ،الودائع البنكيةفي ذلك 

  
  مخاطر اإلئتمان 

. تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية  
سقف إئتمان لكل وذلك بوضع  باألطراف األخرىمخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة  بإدارة المجموعةتقوم 
في مخاطر  ةھام اتتركيز ةبتاريخ قائمة المركز المالي، لم تحدد اإلدارة أيو. ، ومراقبة الذمم المدينة القائمةطرف
  .اإلئتمان

  
  مخاطر العمالت 

. تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي  
تستخدم المجموعة عمالت أجنبية  .أعمالھا العاديةلتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة ل المجموعةتخضع 

ألن سعر عمالت ھامة  لمخاطر  المجموعة ال تتعرض .واليورو اإلماراتيالدرھم و األمريكيوخاصة الدوالر 
العمالت األخرى ال تمثل مخاطر عمالت األرصدة بوأن  ،األمريكيمثبت مقابل الدوالر  السعودياللایر صرف 
  . ھامة

  
  لة مخاطر السيو

في توفير األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات  المجموعةتمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا   
تقوم . تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. المالية

        .البنكيةوفر التسھيالت مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من ت بإدارة المجموعة
أرقام المقارنة  -٢٨

  .الحالية للسنة الحسابات عرضشى مع االسابقة كي تتم للسنةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 
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 (Ω1992/11/4 ≥aGƒŸG) `g1413/5/10 ïjQÉJh 1010102402 ºbQ …QÉŒ πé°ùH

(Ω2013/9/12 ≥aGƒŸG) `g1434/11/6 ≈dEG (Ω2013/9/3 ≥aGƒŸG) `g1434/10/27 øe ≈dhC’G ÜÉààc’G á∏Môe
(Ω2013/9/17 ≥aGƒŸG) `g1434/11/11 ≈dEG (Ω2013/9/15 ≥aGƒŸG) `g1434/11/9 øe á«fÉãdG ÜÉààc’G á∏Môe

 ≈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 q°ù≤e …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
 kAGƒ°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 kÉMÉÑ°U 10:00 áYÉ°ùdG øe kAGóàHG ¢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 kÉMÉÑ°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 kÓc 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 kÉeÉ“ 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 kÉ«dÉM ºàj
 É¡«a Úª«≤ŸGh ájOƒ©°ùdG á«Hô©dG áµ∏ªŸG »æWGƒŸ íª°ùoj ±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 االكتتاب والمتعهد بتغطية االكتتاب

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




