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3Tبسم اهللا الرحمن الرحيم 
3Tم2014 للعام ثامنالتقرير السنوي ال 

 
الحمد هللا والصالة والسالم على رسول اهللا ، وبعد : 

 /السادة مساهمي شركة مسك الكرام
 

السالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته،،، 
 

 ثامنالتقرير السنوي الضع بين أيديكم الكريمة ان يشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك ) يسر مجلس ادارة 

، والذي تم اعداده 31/12/2014عن السنة المالية المنتهية في متضمنًا أعمال ونتائج الشركة وآداءها ومركزها المالي 

بما يتوافق مع نظام الشركات السعودي والنظام االساسي للشركة ومتطلبات الئحة حوكمة الشركات وقواعد التسجيل واالدراج 

الصادرة عن هيئة السوق المالية. 

الذي يعكس مختلف النشاطات ومشاركة الشركة الفعاله في السوق المحلي واألسواق الخارجية األخرى ومساهمتها في دفع و

عجلة إقتصاد هذا الوطن، وبتظافر جهود منسوبي الشركة ودعمكم المستمر لها فقد أصبحت شركة مسك من الشركات 

 الرائدة في صناعة جميع أنواع الكابالت وتلبية إحتياجات مقاولي المشاريع سواًء في داخل وخارج المملكة .

وفي الختام فإن المجلس يؤكد لمساهمي الشركة الكرام المضي قدمًا لتحقيق مزيدًا من االنجازات بما يلبي طموحات وتطلعات 

 في ظل قيادة خادم الحرمين  واالستقرارالمساهمين، ونسأل اهللا العلي القدير ان يديم على بالدنا الغالية نعمة االمن واالمان

 وآخر دعوانا ان الحمد هللا رب العالمين والصالة والسالم على أشرف االنبياء والمرسلين. ،الشرفين وسمو ولي عهده االمين

 والسالم عليكم
 

 مجلس اإلدارة  
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 بسم هللا الرحمن الرحيم
 وبه نستعين

 
 كلمة الرئيس التنفيذي : •

 
 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته ،،

 

 مليون لایر 23,1 عصيبًا على الشركة حيث تكبدت الشركة خسائر بلغت 2014ال يخفى عليكم كيف كان العام المالي 

وكان السبب الرئيسي في هذه الخسائر المحققة ناتج عن الخسائر المحققة في الشركات التابعة لنا في المملكة األردنية 

 االردن ( والمتخصصة في إنتاج كابالت الطاقة ذات الضغط المنخفض ) وشركة المسك –الهاشمية وهما : شركتا مسك 

 مليون لایر وهذا 26,2لكابالت الضغط المتوسط والعالي حيث بلغت حصة شركة مسك السعودية من هذه الخسائر ما مقداره 

األمر سببه المنافسة الشديدة التي عانت منها صناعة الكابالت نظرًا إلزدياد الكمية المعروضة مقارنة بالكميات المطلوبة 

من كميات كابالت الطاقة . كما نود أن نوضح للسادة المساهمين أن نتائج عمليات شركة مسك السعودية ومسك اإلمارات 

  مليون لایر وهي أقل من المتوقع وذلك في ظل تراجع الطلب وتأخير تسليم بعض طلبيات المشاريع 3,2بلغت أرباح 

العمالقة التي تعتمد على الكابالت المتخصصة باإلضافة إلى إزدياد هذه المنافسة من قبل المصنعين لهذا النوع من الكابالت 

إلرتفاع الربحية في هذا المنتج مما اضطر الشركة لتخفيض األسعار والحصول على المزيد من الطلبيات من كابالت الطاقة 

 المصنعة في السعودية واإلمارات للمحافظة على حصة الشركة في السوق .

وقد فرضت هذه العوامل على الشركة الكثير من التحديات وقامت على إثرها الشركة بالعديد من الخطوات المهمة التي من 

 شأنها تحسين النتائج واآلداء والتي تتلخص فيما يلي :

تخفيض التكاليف على جميع األصعدة وعلى رأسها تكاليف اإلنتاج واإلستعانة بإستشاريين ذوي خبرة في كيفية  .١

 رفع األداء والمرونة مع تخفيض تكاليف اإلنتاج .

 إعادة النظر في اإلجراءات المعمول بها إلدارة المخزون واتباع إجراءات أكثر فعالية وأقل كلفة . .٢

إعادة مراجعة سياسات التحصيل لتحسين عمليات التحصيل وخفض نسبة الذمم المدينة لما لها من أثر إيجابي  .٣

 في تخفيض تكلفة التمويل .

 إعادة دراسة سياسة التسويق وطرق الوصول إلى العمالء لتغطية شريحة أكبر في السوق المحلي واالقليمي .  .٤

 والسالم عليكم ،،

 المهندس / أيمن بن إبراهيم المصري

                                                                                                   الرئيس التنفيذي
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وصف للنشاط الرئيس للمجموعة:   •

شركة مسك : 
 

تأسست شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك ) كشركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مسجلة في 
م)، وقد وافق معالي وزير 4/11/1992هـ (الموافق 10/5/1413 وتاريخ 1010102402الرياض بسجل تجاري رقم 

م) على تحويل 4/8/2007هـ (الموافق 21/7/1428الصادر بتاريخ 195التجارة والصناعة بموجب القرار الوزاري رقم 
 مليون سهم بقيمة اسميه 60 مليون لایر مقسمة الى 600ويبلغ رأس مال الشركة  الشركة إلى شركة مساهمة سعودية،

 . رياالت للسهم 10قدرها 
كابالت المرنة والكهربائية المتخصصة ( الصناعية ) والكابالت الكابالت اليتمثل نشاط الشركة الرئيسي في انتاج وبيع و
هاتفية للتمديدات الداخلية وكابـالت ال وابلكالمغلفة بالنايلون والكهربائية الكابالت المطاطية والكابالت المحورية وال
مقاومة للحريق وكابالت نقل المعلومات والتحكم وكابالت الجهد المنخفض وكابالت المباني . الكابالت ال واآلليحاسب ال
 

 مسك:  شركةالشركات التابعة ل
 
 

 
  لایر سعودي ).205,846,421 ديناًر أردنيًا ( بما يعادل 38,889,210رأس مال شركة مسك األردن:  .١
  لایر سعودي ). 185,224,227 مليون دينار أردني ( بما يعادل 35رأس مال شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي:  .٢
  لایر سعودي ). 51,053,133 مليون درهم إماراتي ( بما يعادل 50رأس مال شركة مسك رأس الخيمة:  .٣

 
 رأس المالالمقر نشاطها الرئيس اســـــــم الشركـــــة  م

الدولة 
محل 

تأسيسها 

تاريخ 
التأسيس 

نسبة  
الملكية 

شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة  1
 LV ( MESC– Jordan(  مسك االردن ـــ 

انتاج الكابالت ذات الجهد المنخفض 
 كابالت توزيع الطاقةو

 -عمان 
االردن 

38,889,210  
 ديناراً أردنياً 

 % 49م 1992االردن 

شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي  2
MV- HV 

انتاج الكابالت ذات الجهد المنخفض 
والمتوسط والعالي 

 -عمان 
االردن 

م 2007االردن   مليون دينار أردني35

57.5 % 
بشكل مباشر  

11.64 % 
بشكل غير 

مباشر 

شركة مسك ــ رأس الخيمة   3
MESC – RAK 

النتاج كابالت التحكم ونقل المعلومات 
والطاقة ذات الجهد المنخفض 

رأس الخيمة 
االمارات - 

 مليون درهم 50
 إماراتي 

 % 100م 2009االمارات 
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 شركة وشركاتها التابعة:المنتجات 

تشكيلة واسعة من الكابالت بمختلف المواصفات حيث يزيد عدد الفئات الفرعية تقوم شركة مسك وشركاتها التابعة بإنتاج 
 صنف، ويمكن تصنيف هذه المنتجات بشكل عام في أربع أكثر من خمسة آالفللمنتجات التي تصنعها في الوقت الحاضر 

رئيسية وهي كالتالي :  مجموعات

  )INDUSTRIAL CABLES ( الصناعية مجموعة الكابالت ـ1

تستخدم هذه الكابالت في صناعات البتروكيماويات والنفط والغاز والطاقة ومشاريع الصناعات الثقيلة،وتعتبر هذه الفئة أكبر 
فئات الكابالت التي تنتجها الشركة في مصانعها في السعودية واالمارات . 

 

  ) B.M.S( BULLDING MANEGMENT SYSTEM ( ( مجموعة كابالت المباني واألجهزة ـ2

تستخدم هذه الكابالت لنقل اإلشارات الصوتية والمرئية والمراقبة واإلنذار، كما تشمل تطبيقات هذه الكابالت استعمالها في 
أجهزة إنذار الحرائق والشبكات المحلية وأجهزة الهاتف، وهي بالتالي تستخدم بشكل واسع في المراكز التجارية والفنادق 

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

  )LV CABLES(  مجموعة كابالت الفولتية المنخفضة ـ3
 

تستخدم هذه الكابالت عادة في التمديدات المنزلية والري وأعمال نقل الطاقة منخفضة الفولتية، وبجانب استعمالها في 
المعدات المنزلية، تتضمن استخداماتها الصناعية كذلك استعمالها في اآلليات المتحركة التي تتطلب ثنيا متعددا، وتنتح 

مسك هذه الكابالت بمواصفات متعددة وفقا للبيئات التي تستخدم فيها من خالل شركتها التابعة في األردن شركة الشرق 
االوسط للكابالت المتخصصة ــ مسك االردن . 

 

  )MV & HV CABLES  (مجموعة كابالت الفولتية المتوسطة والعالية ـ4

 
تستخدم هذه الكابالت في شركات الكهرباء المختلفة في المنطقة باالضافة الى المشاريع التي تتطلب فولتية عالية وتنتج 

هذه الكابالت من خالل شركة المسك لكابالت الجهد المتوسط والعالي 
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: الحضور المحلي واالقليمي للمجموعة •

تمكنت مسك، من خالل التوسعات المختلفة في منشآتها الصناعية على مدى السنوات الماضية، ومن إرساء مكانتها       

في السوق المحلي واإلقليمي كإحدى الشركات الرائدة في إنتاج تشكيلة واسعة من الكابالت بجميع أنواعها في 

المنطقة، ويوجد لدى مسك أكبر قاعدة كابالت متنوعة  في المملكة العربية السعودية كما أن معرفة مسك بهذا السوق 

مكنتها من تطوير سمعة قوية لها، وهذا ما يتضح من خالل حقيقة كونها معتمدة لدى أكبر الشركات التي تنفذ 

وتم العمل على إعداد مجموعة مسك ألية منافسة في ، المشاريع العمالقة في السعودية وفي مختلف أنحاء العالم 

والشرق االوسط وشمال افريقيا  المستقبللزيادة مبيعات مسك من الكابالت الصناعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي

ذات الجهد المتوسط والجهد والكابالت (LV) ذات الجهد المنخفض واالستمرار في مبيعاتها اإلقليمية من الكابالت 

 مــن خــالل شــركاتها الشقيقة في األردن، األمـــر الـــذي أتاح لمســك الدخـــول فـــي األســـواق (MV&HV)العالي 

فيما تنوي مواصلة هذه االستراتيجية نحو مزيد من التوسع من أجل زيادة حجم مبيعاتها.  النــامية والمجـــاورة
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 الهيكل التنظيمي لشركة مسك

 
 :إدارة العمليــــاتــ 1

 

تضم هذه اإلدارة أكبر اإلدارات وهي إدارة التصنيع وأكثرها عددًا والتي تضم اإلدارات واألقسام التالية : 

  ـــPVCدارة مصنع إالجودة ـــ مراقبة ة اإلنتاج في السعودية واإلمارات ـــ قسم الصيانة ـــ قسم إدارـــ  قسم التخطيط والرقابة

قسم االمن والسالمة. 

 : يقوم بعمل الخطة الشهريه والسنويه لعمليات اإلنتاج وفق اوامر التشغيل الواردة من قسم قسم التخطيط والرقابة −

المبيعات بعد التنسيق مع قسم المواد للتأكد من توفر المواد الخام الالزمة لعمليات إنتاج امر التشغيل  بناء على 

 الطاقة اإلنتاجية للمصنع وتاريخ التسليم للعميل .

 : يقوم قسم اإلنتاج بتنفيذ ومتابعة هذه البرامج من خالل مهندسي ومشرفي اإلنتاج على مدار اليوم ، قسم اإلنتاج −

وتتم عملية اإلنتاج بعدة مراحلها وهي السحب - الجدل – العزل- التجميع-التسليح-العزل النهائي مع االلتزام 

 التام بالمواصفات القياسية المطلوبة لكل عملية من عمليات التصنيع .

 

 

 الرئيس التنفيذي 

ادارة الجودة  
والتخطيط 

االستراتيجي 
وتطوير االعمال

االدارة المالية ادارة تقنية 
المعلومات ادارة الموارد البشرية االدارة التجارية ادارة العمليات
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: مسؤول عن استمرارية اإلنتاج من خالل الصيانة الدورية المكانيكية و الكهربائية  للمكائن  قسم الصيانه −

 واصالح االعطال ، و القيام بأعمال صيانة الخدمات المساندة لإلنتاج كالتبريد والرافعات الشوكية . 

: يتولى العمل على تطبيق وضمان معايير الجودة المطابقة للمواصفات المطلوبة من خالل الجودةرقابة قسم  −

فحص المواد الخام الواردة ( قبل التصنيع)- ثم الفحص أثناء عملية التصنيع (مراقبة الجودة) ثم الفحص النهائي 

 للمنتج (بعد التصنيع).

: هو المسؤل عن تزويد المصنع بالمواد البالستيكية المطلوبة  )  PVC  مسك لحبيبات البالستيك (إدارة مصنع −

 لعملية التصنيع بناء على الخطة الشهريه كما يتوفر به مختبر لتطبيق معايير الجودة  وقسم للصيانة  .

 : يتولى المحافظة على جاهزية منشآت الشركة لمنع وقوع الحوادث من خالل تطبيق انظمة قسم األمن والسالمة −

السالمة ، كما يتولى ادارة االمن في الشركة و يعمل على توكيد اتباع تعليمات الصحة والسالمة المهنية من جميع 

 الجهات المعنية .

 

:  إلدارة العملياتالتنظيم اإلداري
3T

 
 

 

 

إدارة العمليات 

(PVC) حبيبات مصنع 
البالستيك  مراقبة الجودة  المصانع

األمن والسالمة  الصيانة اإلنتاج

 لتخطيط والمراقبةا
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  ):Commercial.Deptاإلدارة التجارية ( ـ 2
 

تعتبر اإلدارة التجارية بالشركة من اإلدارات المهنمة لكونها تمثل حلقة الوصل بين الشركة وعمالئها وتهدف لزيادة فعالية 

 وكفاءة جميع العمليات المتعلقة بعمالء الشركة من مقاولي المشاريع الكبرى والجهات الحكومية والشركات والمؤسسات .

ويوجد لدى الشركة عدة مكاتب للتسويق والمبيعات منها المحلية مثل ( المنطقة الوسطى ـــ المنطقة الشرقية ـــ المنطقة 

الغربية ) ومكاتب إقليمية في اإلمارات واألردن لتغطية منطقة الخليج العربي وشمال أفريقيا كما يوجد وكالء وممثلين لها في 

 كل من : ( كوريا ــ اليابان ــ دول مجلس التعاون الخليجي ــ العراق ــ مصر ) وتشتمل اإلدارة التجارية على اإلدارات التالية :

- إدارة سلسلة 5- اإلدارة الفنية  4- إدارة المبيعات في اإلمارات   3- إدارة المبيعات في السعودية   2إدارة التسويق    -۱

 اإلمداد .

  ):H.R ( إدارة الموارد البشريةــ 3
 

تساهم إدارة الموارد البشرية مساهمة رئيسة في توفير القوى العاملة والمؤهلة من الداخل والخارج مع التركيز على 

إستقطاب العناصر الوطنية وتأهيلها بما يخدم مصلحة الشركة وتأمين ماتحتاجه الشركة ومصانعها من إداريين وفنيين وقد 

 % 30خطت الشركة خطوات واسعه بقيامها بسعودة الكثير من الوظائف الفنية واالدارية حيث وصلت نسبة السعودة الى 

كما الشركة بإعتماد نظام الخدمة الذاتية لموظفيها من  "نطاقات " مما أهل الشركة الى الوصول للنطاق األخضرفي برنامج

  كما تم تطبيق نظام التقييم الوظيفي االلكتروني على أحدث المعايير والذي يهدف إلى آلية تقييم عادلةOracleخالل نظام 
وتوفر الشركة برامج ودورات تدريبية لتأهيل وتدريب الموظفين السعوديين المستجدين لتهيأتهم لالنخراط في ، ومحفزه

العمل من خالل هذه الدورات وكذلك برامج التدريب على رأس العمل كما قامت الشركة بالتعاقد مع كبرى الشركات 

االستشارية لتطوير أنظمة الموارد البشرية بالشركة . 
 

 : )ITإدارة تقنية المعلومات ( ــ4
 

طورت دائرة انظمة المعلومات المرحلة االولى من تحديث برنامج اوراكل بما يتماشى مع متطلبات صناعة الكابالت واحدث 

االصدارات ، بحيث تمكن المستخدمين من ادخال جميع البيانات المطلوبة والمؤثرة في عملية التصنيع. تم اكمال تنفيذ عملية 

تسعير المنتجات بحيث تصبح مباشرة عن طريق ادخال المعلومات التصنيعية للكبل ومخاطبة دائرة التصميم من خالل النظام 

 عن طريق االشعارات .

 اختصار الوقت بادخال اوامر التصنيع بحيت تصبح مباشرة لكل مراحل التصنيع من خالل النظام دون الحاجة الدخالها يدويا 

مع كل الخيارات المطلوبة، اصدار بطاقات اوامر العمل وبطاقات البكرات من خالل النظام بحيث يتم تعبئتها وادخالها بنموذج 

 محدث الدخال البيانات المصاحبة لعملية االنتاج بكافة التفاصيل بما يشمل اسم الموظف وساعات العمل الفعلية. 

كما تم تطبيق نظام الجودة الول مرة في شركة مسك ليتماشى مع المتطلبات ويكون القرار النهائي بعملية التصنيع تحت دائرة 

الجودة.وبعد موافقة دائرة الجودة من خالل النظام تتم عملية نقل الكابالت المصنعة بشكل يمكن النظام حجزها حسب امر 

 االشغال الذي بدأت به.

 

 

 



9 
 

 

 اما على صعيد إدارة الموارد البشرية فقد تم تحديث خدمات الموظفين لتشمل اكبر عدد من الطلبات دون الحاجة الستخدام 

عرض شريحة الراتب ،  باالضافة الى –النماذج الورقية مثل: طلبات االجازات- طلبات مهمات السفر- خطابات الموظفين 

 تفعيل تقييم االداء من خالل النظام .

وسيتم المباشرة بالمرحلة الثانية ليتم استخدام نظام اوراكل باركود في مراحل التصنيع المختلفة باألضافة الى تخطيط األنتاج 

 حسب االولويات.

 

 
:  واللجان المنبثقة عنهالهيكل التنظيمي ألعضاء مجلس اإلدارة •

 

 اللجنة التنفيذية الصفة االســــــــم م
لجنة الترشيحات 

 والمكافأت
 لجنة المراجعة

محمد النملة ز بن عبدالعزي 1  ــــــــ ــــــــ رئيس  والعضو المنتدبرئيس مجلس اإلدارة 

عبدالرحمن العبيكان بن عبداهللا  2  ــــــــ ــــــــ عضو نائب رئيس مجلس االدارة 

ابراهيم القنيبطبن يحيى  3  رئيس ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة  

صالح االزوريبن سعد  4  ــــــــ رئيس  عضو مجلس اإلدارة 

وليد البيطار بن عبدالرؤوف  5  ــــــــ عضو عضو عضو مجلس اإلدارة 

محمد النملة بن سليمان  6  عضو ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة 

عبدالرحمن القويزبن زيد  7  ــــــــ عضو  عضو مجلس اإلدارة 

عويض الجعيدبن محمد  8  عضو ــــــــ ــــــــ عضو مجلس اإلدارة 

عبدالعزيز النملة بن محمد  9  ــــــــ ــــــــ عضو عضو مجلس اإلدارة 
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 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة ( مسك )مجلس إدارة 
 

: اإلدارةتكوين وتصنيف أعضاء مجلس  •
 

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

 هـ بخصوص عدد االعضاء وذلك وفقاً لممارسات الحوكمة .21/10/1427 بتاريخ 2006 ـ 212ــ 1 بقرارها  رقم 
 

م 
تصنيف عضوية مجالس اإلدارة األخرى االســـــم 

العضوية 

1 
عبدالعزيز بن محمد النملة 

رئيس اللجنة العضو المنتدب المكلف ورئيس مجلس اإلدارة و
التنفيذية 

المتطورة ،شركة توزيع الغاز الطبيعي ( مقفله ) ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة )  
 

تنفيذي 
 

2 
عبدالرؤوف بن وليد البيطار 

عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات 
والمكافآت 

شركة الحسن غازي شاكر ، شركة مجموعة العزل الخليجية ( مقفلة ) 
 .شركة تبريد المناطق ( مقفلة )

 
غير تنفيذي 

 

سليمان بن محمد النملة  3
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة  

 
  .اليوجد

 

 
غير تنفيذي 

 

عبدهللا بن عبدالرحمن العبيكان  4
  مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذيةنائب رئيس

مجموعة العبيكان لالستثمار( مقفلة ) ، شركة الدرع العربي للتأمين ، شركة العبيكان 
للزجاج ( مقفلة ) . 

 
غير تنفيذي 

 

يحيى بن ابراهيم القنيبط  5
عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة 

غير تنفيذي   .اليوجد

محمد بن عبدالعزيز النملة   6
 عضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية

شركة مالذ للتأمين ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة ) ،  شركة مجموعة العزل 
( مقفلة ) . إسكان للتنمية واإلستثمار الخليجية ( مقفلة ) ، شركة 

غير تنفيذي 

سعد بن صالح االزوري  7
 عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة الترشيحات والمكافآت

مستقل الشركة السعودية للطباعة والتغليف ، شركة عبدالعزيز محمد النملة ( مقفلة ) . 

زيد بن عبدالرحمن القويز  8
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة الترشيحات والمكافآت 

مستقل  شركة بوبا العربية للتأمين التعاوني .

محمد بن عويض الجعيد  9
عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المراجعة  

مستقل . معدنية، الرياض المالية ، المتطورة 
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 إجتماعات مجلس اإلدارة: •
 

  ) إجتماعات حسب السجل الموضح أدناه : 5بلغ إجمالي إجتماعات مجلس االدارة (  -
 

االســــــــــم م 
االجتماع االول 

23/2/2014 
االجتماع الثاني 

24/4/2014 
االجتماع الثالث 

26/6/2014 
االجتماع الرابع 

4/11/2014 
 االجتماع الخامس

23/12/2014 
االجمالي 

      5عبدالعزيز بن محمد النملة  1

      4عبداهللا بن عبدالرحمن العبيكان  2

      5يحيى بن ابراهيم القنيبط  3

      5سليمان بن محمد النملة  5

      4 عبدالرؤوف بن وليد البيطار 7

      5زيد بن عبدالرحمن القويز  8

      4سعد بن صالح االزوري  9

      5محمد بن عبدالعزيز النملة   10

      5محمد بن عويض الجعيد   11

 

:  كةحوكمة الشر •
 

تقوم الشركة بتطبيق االحكام االلزاميه واالسترشادية الواردة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية 
م ، وبما يتوافق مع النظام األساسي للشركة ونظام الشركات الصادر من 12/11/2006هـ الموافق 21/10/1427بتاريخ 

وزارة التجارة السيما فيما يتعلق بحقوق المساهمين وااللتزام باالجراءات المتعلقة بتطبيق معايير االفصاح والشفافيه على 
أكمل وجه باستثناء الماده الوارده أدناه والتي ستقوم الشركة بإكمال دراستها ليتم إعتمادها وتطبيقها في الدورة القادمة 

للمجلس ، هذا وقد قامت الشركة باصدار نظام للحوكمة بما يتماشى مع متطلبات هيئة السوق المالية ووفقًا ألفضل 
الممارسات المتبعه في حوكمة الشركات وتم اعتمادها من قبل الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها الرابع باالضافه الى 

اعداد مجموعه من اللوائح التنظيمية والسياسات التي تعزز تطبيق هذه الحوكمة . 
 

أسباب عدم التطبيق نص المادة  المادة 

السادسه الفقرة ( ب ) 
هل يبين النظام األساسي للشركة أن طريقة التصويت على بند إختيار 
أعضاء مجلس اإلدارة في الجمعية العامة هي طريقة التصويت التراكمي 

اليتضمن النظام األساسي للشركة 
طريقة التصويت التراكمي  
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وصف ألي مصلحة تعود ألعضاء مجلس اإلدارة وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات  •

 دين الشركة أو أي من شركاتها التابعة:
 

 
وصف ألي مصلحة تعود لكبار التنفيذيين وأزواجهم وأوالدهم القصر في أسهم أو أدوات دين  •

 :الشركة أو أي من شركاتها التابعة

 
 
 
 
 
 

 نهاية العام بداية العام االســــــــــم 
صافي التغيير 

 
نسبة التغيير  ادوات الدين عدد االسهم  ادوات الدين عدد االسهم  

%47 866,338ـــــ  973,743 ـــــ 1,840,081عبدالعزيز محمد النملة   
%83 1,600,000 ـــــ 316,250 ـــــ 1,916,250عبدالرؤوف وليد البيطار   

 ـــــ ـــــ ـــــ 1879 ـــــ 1879يحيى ابراهيم القنيبط 
%33 280,000 ـــــ 575,000 ـــــ 855,000سليمان محمد النملة   

 ـــــ ـــــ ـــــ 10000 ـــــ 10000عبداهللا عبدالرحمن العبيكان 
 ـــــ ـــــ ـــــ 1500 ـــــ 1500زيد عبدالرحمن القويز 
 ـــــ ـــــ ـــــ 1100ـــــ  1100سعد صالح االزوري 

 ـــــ ــــ ـــــ 2,216,136 ـــــ 2,216,136محمد بن عبدالعزيز النملة  
ـــــ ـــــ  ـــــ 1000 ـــــ 1000محمد بن عويض الجعيد 

نسبة التغيير صافي التغيير نهاية العام بداية العام االســــــــــم 
ادوات الدين عدد االسهم  ادوات الدين عدد االسهم  

 ــــ ــــ ال يــوجــــدأيمن بن إبراهيم المصري 
 ــــ ــــ ال يــوجــــدتان شو واه   

 ــــ ــــ ال يــوجــــدخاجا نصير الدين 
 ــــ ــــال يــوجــــد عبدالعزيز بن محمد العقيل 

 ــــ ــــال يــوجــــد  رياض بن علي الغامدي
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 :2014ملكية كبار المساهمين في الشركة خالل العام  •

 

 

مكافأة وأتعاب أعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين ( خمسة ) بما فيهم الرئيس  •

 التنفيذي والمدير المالي: 

 

البيــــــــــــــــان 
أعضاء مجلس اإلدارة غير 

التنفيذيين/المستقلين 
حصل عليه خمسة من كبار  قائمة بمجموع ما

التنفيذيين بما فيهم الرئيس التنفيذي والمدير المالي 

 2,836,308 -الراواتب 

 992,084 2,052,000البدالت 

 880,718 -المكافآت الدورية السنوية 

 - -الخطط التحفيزية 

أي تعويضات أو مزايا عينية أخرى 
تدفع بشكل شهري أو سنوي 

- - 

 4,709,110 2,052,000المجموع 

 
 
 
 
 
 
 

االســــــــــم 
عدد االسهم بداية 

العام 
نسبة الملكية بداية 

العام 
عدد االسهمنهاية 

العام 
نسبة الملكية نهاية 

العام 
نسبة التغيير خالل 

العام 
 %29  %5.22 3,133,711 % 7.35 4,412,442عبداهللا بن محمد النمله  
 ـــــــ % 6.41 3,843,750 % 6.41 3,843,750منصور عبدالعزيز كعكي 
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 اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة: •
: لجنة الترشيحات والمكافآت

 
سعد بن صالح األزوري (رئيس اللجنة) والمهندس  تتكون لجنة الترشيحات والمكافآت من ثالثة اعضاء هم: المهندس

عبدالرؤوف بن وليد البيطار واألستاذ زيد بن عبدالرحمن القويز ، وتقوم اللجنة بالمهام التالية: 

 
التوصية لمجلس االدارة بالترشيح لعضوية المجلس وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة مع مراعاة عدم ترشيح اي  •

 شخص سبق ادانته بجريمة مخلة بالشرف واالمانة.

المراجعة السنوية لالحتياجات المطلوبة من المهارات المناسبة لعضوية مجلس االدارة واعداد وصف للقدرات  •

والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس االدارة، بما في ذلك تحديد الوقت الذي يلزم ان يخصصه العضو العمال 

 مجلس االدارة.

 مراجعة هيكل مجلس االدارة ورفع التوصيات في شأن التغييرات التي يمكن اجراؤها. •

 تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس االدارة، واقتراح معالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة. •

التأكد بشكل سنوي من استقاللية االعضاء المستقلين، وعدم وجود أي تعارض مصالح اذا كان العضو يشغل  •

 عضوية مجلس ادارة شركة أخرى.

وضع سياسات واضحة لتعويضات ومكآفات اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين، ويراعى عند وضع تلك  •

 السياسات استخدام معايير ترتبط باألداء.

 
201 ) إجتماعات خالل عام 2عقدت لجنة الترشيحات والمكافآت (  م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لهذه 4

  :اإلجتماعات

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

عدد جلسات الحضور المنصب إسم العضو 
 2 رئيس اللجنة الحالي سعد بن صالح االزوري 

 2عضو وليـد البيطار بن عبدالرؤوف 
 2عضو زيد بن عبدالرحمن القويز  
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: لجنة المراجعة
 

تتألف لجنة المراجعة من ثالثة أعضاء هم:األستاذ يحيى ابراهيم القنيبط (رئيس اللجنة)  والمهندس سليمان محمد النملة 

والمهندس محمد الجعيد ، وتقوم اللجنة بالمهام التاليه : 

 
االشراف على ادارة المراجعة الداخلية في الشركة، من اجل التحقق من مدى فاعليتها في تنفيذ االعمال والمهمات  •

 التي حددها لها مجلس االدارة .

 دراسة نظام الرقابة الداخلية ووضع تقرير مكتوب عن رأيها وتوصياتها في شأنه. •

 دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ االجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها. •

التوصية لمجلس االدارة بتعيين المحاسبين القانونيين وفصلهم وتحديد اتعابهم، ويراعى عند التوصية بالتعيين  •

 التأكد من استقالليتهم.

متابعة اعمال المحاسبين القانونيين، واعتماد أي عمل خارج نطاق اعمال المراجعة التي يكلفون بها أثناء قيامهم  •

 بأعمال المراجعة.

 دراسة خطة المراجعة مع المحاسب القانوني وابداء ملحوظاتها عليها. •

 دراسة ملحوظات المحاسب القانوني على القوائم المالية ومتابعة ما تم في شأنها. •

 دراسة القوائم المالية االولية والسنوية قبل عرضها على مجلس االدارة وابداء الرأي والتوصية في شانها. •

 دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وابداء الرأي والتوصية لمجلس االدارة في شأنها. •

 
201 )  إجتماع خالل العام 6عقدت لجنة المراجعة (  م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لهذه اإلجتماعات: 4

 
 

عدد جلسات الحضور المنصب االســــــــــم 
 6رئيس اللجنة يحيى بن ابراهيــم القنيبـط 
 4عضو سليمان بن محمـــد النملـة 
 6عضو محمد بن عويض الجعيد 
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: اللجنة التنفيذية
 

تتألف اللجنة التنفيذية من أربعة أعضاء هم: المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة والمهندس عبدالرؤوف بن وليد البيطار 

والمهندس عبداهللا بن عبدالرحمن العبيكان والمهندس محمد بن عبدالعزيز النملة ، وتقوم اللجنة بالمهام التاليه : 

مراجعة الخطط واالستراتيجيات المعدة من اإلدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة ، ورفع التوصيات المناسبة  •

 لمجلس اإلدارة.

التأكد من أن الخطط اإلستراتيجية للشركة قد تم ترجمتها إلى تصرفات وأعمال فعلية تهدف إلى تحقيق أهداف  •

 الشركة .

مناقشة ومراجعة التقارير المرفوعة من األدارة التنفيذية .  •

 
م ويوضح الجدول أدناه حضور االعضاء لهذه اإلجتماعات: 2014) إجتماعات خالل العام 5عقدت اللجنة التنفيذية (

 

عدد جلسات الحضور المنصب االســــــــم 
 5رئيس اللجنة محمــد النملة بن عبدالعزيز 

 5عضو عبدالرحمن العبيكان بن عبداهللا 
 5عضو  عبدالرؤوف بن وليد البيطار

 5عضو عبدالعزيز النملة  بن محمد 
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 :  بالشركةنتائج المراجعة السنوية لفاعلية اجراءات الرقابة الداخلية •
 

عمليات الشركة  تحتوي هذه الخطة علىوسنوية الدارة التدقيق الداخلي في الشركة، الخطة التقوم لجنة المراجعة باعتماد 

بناًء  هذه الخطة اعداد، حيث يتم على مستوى الشركة والشركات التابعةمن قبل ادارة التدقيق الداخلي تقييمها التي سيتم 

لتحديد اولويات عمل ادارة التدقيق الداخلي خالل لشركة التشغيلية في اعمليات جميع الالمتالزمة ل  تقييم المخاطرنتائج على

للتأكد من فعالية ها، وذلك تود لجنة المراجعة تقييماالخرى التي عمليات العام، باالضافة الى ذلك تشتمل خطة العمل على ال

فعالية وكفاءة عمليات الشركة ، االلتزام بالقوانين واالنظمة المعمول بها ،   نظام الرقابة الداخلية في حماية اصول الشركة،

ودقة وموثوقية التقارير المالية واالدارية في الشركة . 

الداخلي باعداد تقارير عن نتائج التدقيق على قامت ادارة التدقيق )، 2014بناًء على خطة عمل التدقيق الداخلي للعام (

العديد من العمليات التشغيلية سواء في مسك السعودية او الشركات التابعة لها في كل من االمارات واالردن، كذلك تم اعداد 

 . السابقة التقارير في تقارير لمتابعة للمالحظات الواردة 

 من إليه التوصل تم ماومناقشة  الشركة الداخلي في اعدتها ادارة التدقيق التي الدورية بدراسة التقارير المراجعة قامت لجنة

 اإلجراءات لعمل الالزمة الزمنية والخطة ،المعنية اإلدارات قبل من التصحيحية اإلجراءات وضع من والتأكد مالحظات

 مالحظات انجاز لمتابعة عليا لجنة تشكيل علىالتنفيذية للشركة  االدارة عملت، كذلك الخطوات تلك ومتابعة ،التصويبية

. الشركة في المختلفة للدوائر السنوي بالتقييم االنجاز ربطتم و التدقيق

 الختامية المالية للبيانات مهمة مراجعته ضمن كما يقوم مراقب الحسابات الخارجي بعملية تقييم لنظام الرقابة الداخلية 

 الشركة. في الداخلية الرقابة نظام في مؤثرا أو جوهريا إليها ضعفاً  المشار المراجعة عمليات تظهر للشركة، هذا ولم
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 إدارة المخاطر: •

تهدف الى تحديد المخاطر المختلفة التي تتبنى إدارة الشركة منهجية واضحة لمواجهة المخاطر في الشركة بصورة مستمرة 

تواجهها الشركة، وأثر هذه المخاطر على عملياتها واحتمالية تحققها سواء كانت هذه المخاطر متعلقة بعمليات الشركة او 

المخاطر المتعلقة بالسوق . 

 يتم من خالل ما سبق ترتيب المخاطر وفقًا الهميتها وذلك بهدف تحديد اولويات التعامل معها والوسائل الالزم اتباعها 

للوصول الى مستوى مقبول من المخاطر، وتتلخص المخاطر الرئيسية للشركة في:- 

 التقلبات في اسعار المواد الخام . •

 االعتماد على مواد اولية رئيسية . •

 االعتماد على المورديين الرئيسين .  •

 االعتماد على العمالء الرئيسين . •

 مخاطر التمويل. •

 المخاطر االئتمانية. •

 المخاطر المتعلقة بالتراخيص والتصاريح . •

 .مخاطر المعدات والتكاليف التشغيلية وخطر تعطل االعمال •
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 التوقعات المستقبلية ألعمال الشركة:  •

تسعى شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة الى تحقيق النمو في المبيعات واألرباح من خالل العمل على تحسين 

اآلداء واإلنتاجية واستغالل الفرص المتاحة في السوق المحلي وأسواق الشرق االوسط واالسواق االخرى المستهدفة، وتشير 

 التوقعات الى إستمرار نمو قطاع الطاقة واإلتصاالت وكذلك قطاعي البنية التحتية والمواصالت .

 ولهذا فإننا نسعى إلى اإلستفادة القصوى من فرص النمو المضطرد من خالل :

العمل الجاد على تطوير اآلداء في اإلنتاج وسلسلة اإلمدادات لما له من أثر في التلبية السريعة لمتطلبات  −

 المشاريع مع اإلحتفاظ بذات الجودة العالية لشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة .

العمل على تطوير منتجات جديدة تلبي إحتياج قطاعي النقل والمواصالت مما يؤكد مكانة شركة الشرق  −

 األوسط للكابالت المتخصصة كشركة رائدة ومتفردة في تطوير المنتجات .

تبّني سياسة اآلداء المرن واإلنتاجية العالية في جميع عمليات الشركة للوصول الى جودة أعلى وٕانتاجية  −

 أكبر وتنافسية أقوى .

العمل على توسيع قاعدة العمالء في السوق المحلي واألسواق األخرى بإتباع إستراتيجيات متطورة  −

 إلستهداف األسواق والمشاريع العمالقة الحالية والمستقبلية .

تمشيًا مع أهداف حكومتنا الرشيدة في توطين الوظائف وٕايجاد فرص وظيفية مناسبة فإننا نسعى وسنظل  −

 خلف إستهداف وتوظيف الكفاءات السعودية من مختلف الدرجات وتوفير المناخ المناسب للعمل واإلبداع .
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التقسيم الجغرافي لشركة مسك وشركاتها التابعة:  •
 

وفيما يلي جدول يظهر التقسيم الجغرافي لنشاطـات الشركـة بين كل مـن: المملكة العربية السعودية من خــالل الشـركة األم 
"مسك" ، والمملكـة األردنية الهاشمية مـن خـالل كـل من شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة مسك ــ االردن  وشركة 

المسـك لكابالت الجهد  المتوسط والعالي، واإلمارات العـربية المتحدة من خالل شركة مسك - رأس الخيمة . 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

المملكة العربية السعودية  
(لایر سعودي) 

األردن 
(لایر سعودي) 

االمارات 
(لایر سعودي) 

االستبعادات 
(لایر سعودي) 

اإلجمالي 
(لایر سعودي) 

      (مراجعة ) 2014 ديسمبر 31

 858,477,145) 271,515,189( 164,236,138 179,478,875 786,277,321مبيعات 

 106,451,139 - 14,796,163 7,364,331 84,290,645 اجمالي الربح

) 23,072,492( 47,760,568 1,842,901) 49,603,476() 23,072,485( صافي الربح / الخسارة

 1,329,007,497) 415,247,818( 400,812,188 404,254,964 939,188,163 اجمالي الموجودات

 864,709,508) 117,327,773( 131,261,452 392,504,706 458,271,123 اجمالي المطلوبات

      (مراجعة ) 2013 ديسمبر 31
 930,730,922) 241,933,943( 171,582,256 242,400,826 758,681,783مبيعات 

 145,903,733-  22,871,099 15,122,505 107,910,129 اجمالي الربح

 30,401,477 30,312,178 9,891,154) 40,203,341( 30,401,486 صافي الربح / الخسارة

 1,400,460,766) 392,877,126( 373,357,777 451,051,092 968,929,023 اجمالي الموجودات

 895,279,460) 103,343,594( 143,772,446 389,840,808 465,009,800 اجمالي المطلوبات

0
100,000,000
200,000,000
300,000,000
400,000,000
500,000,000
600,000,000
700,000,000
800,000,000

المملكة العربية 
السعودية االمارات

االردن

المبيعات حسب التوزيع الجغرافي 

۲۰۱۲مبيعات  ۲۰۱۳مبيعات  ۲۰۱٤مبيعات 
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 :األداء المالي •

31/12/201اسفرت النتائج المالية المدققة للسنة المنتهية في   م عما يلي :-4

23الخسارة بلغ صافي  −  . مليون لایر للعام السابق30.4صافي ربح قدره  مليون لایر، مقابل 07.

  لایر للعام السابق.0.51ربح قدره  لایر، مقابل 0.38 السهم ت خسارةبلغ −

% 27.04 مليون لایر للعام السابق وذلك بانخفاض قدره 145.9 مليون لایر، مقابل 106.45بلغ إجمالي الربح  −

 .%95.23 وذلك بانخفاض قدره  مليون لایر للعام السابق49.56 مليون لایر، مقابل 2.36بلغ الربح التشغيلي  −

 يعود سبب تحقيق صافي خسارة خالل السنة الحالية مقارنة بصافي ربح خالل السنة السابقة إلى: −

 
انخفاض حجم مبيعات الكابالت المتخصصة نتيجة تأجيل بعض الطلبيات من قبل مقاولي المشاريع العمالقة  )۱

 والتعويض عنها جزئياً بارتفاع مبيعات كابالت الطاقة ذات الهوامش الربحية المنخفضة.

 تسجيل مخصص إضافي للديون المشكوك في تحصيلها خالل السنة الحالية. )۲

 تحقيق الشركة لربح رأسمالي ناتج عن بيع أرض مملوكة للشركة خالل السنة السابقة. )۳

 
 .لسنة الحاليةلعرض المع للسنة السابقة كي تتماشى  بعض أرقام المقارنة تبويبوقد تم إعادة  −

 
 
 
 
 

0

500,000,000

1,000,000,000

2012 2013
2014

إجمالي القروض
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 :األداء الماليجدول يوضح  •

  ديسمبر31السنة المالية المنتهية في 
م 2010 م 2011 م 2012 (بماليين الرياالت السعودية)  2014 2013

 أداء العمليات 
 إجمالي المبيعات  858.5  930.7  990.6  1,139.4  1,029.2

)914.4 ( )1,043.8 ( )829.4 ( )784.8( )752.0 (  تكلفة المبيعات
 مجمل األرباح  106.5  145.9  161.2  95.6  114.9

5.7  )20.4 (  أرباح (خسائر) تشغيلية  2.4  49.6 53.5

)119.4 ( )160.8 ( 6.1  23.7 )31.1 ( الدخل ( الخسارة ) قبل الزكاة وضريبة الدخل األجنبي و 
 حصة االقلية

)94.9 ( )120.1 ( 31.1  30.4  )23.1 (  صافي الدخل ( الخسارة )
  

 إجمالي الموجودات  1,329.0  1,400.5  1,354.3  1,382.3  1,417.3
 إجمالي المطلوبات  864.7  895.3  1,058.8  1,103.4  980.8

  
 مجموع القروض  651.3  675.0  862.1  895.9  809.2
 حقوق المساهمين  480.9  503.9  281.5  242.5  367.2

  
-25.9 %  العائد على حقوق المساهمين 4.8%- 6.0% 11.0% 49.5%-

-6.7 % -8.7% 2.3% 2.2% -1.7 %  العائد على األصول
11.2 % 8.4% 16.3% 15.7% 12.4 %  مجمل هامش الربح

-9.23 % -10.54% 3.14% 3.27% -2.69 %  صافي هامش الربح
            

0.81  
            

0.86  
            

1.19 
            

1.80  
            

 معدل التداول (مرة)  1.51

69.2 % 79.8% 78.2% 63.9% 65.1 %  إجمالي المطلوبات إلى إجمالي األصول
-0.5 % 10.7% -13.1% -6.0% -7.8 %  معدل نمو اإليرادات
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قروض الشركة: 

 :قروض قصيرة االجل ومرابحة - ١

 قروض قصيرة االجل
بالرياالت السعودية 

2014 2013 2012 
   

 10,470,612-  -بنك المال األردني 
 --  -بنك االردن 
 58,896,184 43,470,220 34,631,659بنك اإلسكان 

 15,997,870 2,494,147 - البنك التجاري األردني
 18,740,294 15,357,783 8,435,887البنك العربي المتحد 

40,526,1بنك االمارات دبي الوطني  60 25,746,087 20,289,203 
 124,394,163 87,068,237 83,593,706إجمالي القروض قصيرة األجل 

    مرابحات قصيرة االجل
 - - -بنك الراجحي 

 16,124,744 44,085,376 75,000,000البنك السعودي الهولندي 
 33,043,424- - بنك الرياض 

 7,910,555- - البنك السعودي الفرنسي 
- - - بي ان بي باريبا 

 25,450,037- - البنك العربي الوطني 
 45,317,457- - البنك السعودي البريطاني 

 127,846,217 44,085,376 75,000,000 اجمالي المرابحات قصيرة األجل
    

 252,240,380 131,153,613 158,593,706 اجمالي القروض والمرابحات قصيرة األجل
 

 

 :قروض طويلة االجل ومرابحة-    2

 

 

 

 

 

 2014 2013 2012 
446,073,3قروض من بنوك تجارية محلية ( أ )  45 484,615,734 559,521,377 

 50,337,000 59,274,000 46,651,000قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي ( ب ) 
 492,724,3 45 543,889,734 609,858,377 

157,475,92(ينزل : الجزء المتداول  3( )105,229,533 ()159,379,208 (
 335,248,4 22 438,660,201 450,479,169 
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جدول يوضح تفاصيل القروض البنكية طويلة األجل : 

 

مدة القرض أصل القرض  
سنوات 

المدفوع حتى 

31/12/2014 

الرصيد المتبقي كما في 

31/12/201 4 

البنك السعودي الهولندي – 

قرض ( أ ) 
260,000,000 6 153,014,260 106,985,740 

البنك السعودي الهولندي – 

قرض ( ب ) 
61,588,798 5 - 61,588,798 

 47,394,232 786,218 5 48,180,450البنك األردني الكويتي 

 147,919,706 2,511,016 6 150,430,722بنك المال األردني 

 12,190,760 350,821 3 12,541,581البنك التجاري األردني 

بنك اإلسكان للتجارة 

والتمويل  
78,142,011 4 8,147,90 2 69,994,109 

 446,073,345 164,810,217  610,883,562المجموع 

 
 

 :جدول يوضح قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

مدة القرض بالسنوات أصل القرض  
المدفوع حتى 

31/12/2014 

الرصيد المتبقي كما في 

31/12/2014 

 3,000,000 12,300,000 7 15,300,000قرض التوسعة السادسة 

 10,901,000 17,399,000 7 28,300,000قرض التوسعة السابعة 

 14,250,000 4,500,000 6 18,750,000قرض التوسعة الثامنة 

 18,500,000 1,000,000 6 19,500,000قرض التوسعة التاسعة 

 46,651,000 35,199,000  81,850,000المجموع 
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التعامالت مع أطراف ذوي العالقه:  •

يوجد لدى كل من : المهندس عبدالعزيز بن محمد النملة ( رئيس مجلس اإلدارة ) والمهندس : عبدالرؤوف بن وليد 
 (بيع وشراء) كما هو موضح أدناه : البيطار ( عضو مجلس االدارة ) عالقات تعامل مع الشركة

المبلغ (لایر) طبيعة العالقة العضو ذو العالقة نوع التعامل اسم الشركة 

 2,008,435رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن محمد النملة  شراء بضاعة جاهزةشركة الشرق االوسط لكابالت االلياف البصرية المحدودة 

 216,111رئيس مجلس اإلدارة عبدالعزيز بن محمد النملة  تقديم خدمات وأعمالشركة الشرق االوسط لكابالت االلياف البصرية المحدودة 

 125,371عضو مجلس االدارة عبدالرؤوف بن وليد البيطار  شراء القوالب والبالستيكشركةالشرق االوسط للقوالب والبالستيك المحدودة 

 65,421عضو مجلس االدارة عبدالرؤوف بن وليد البيطار  توريد مياه للشرب المحدودة نهلمياه الممصنع شركة 

 

 

 

 بيان بقيمة المدفوعات النظامية المستحقة مع وصف موجز لها وبيان أسبابها: •

201البيـــــــان  السبب الوصف  2010 2011 2012 2013 4

 4,305,172 5,413,822 1,599,918 1,257,195 3,224,132الزكــاة 
ما يتم سداده وفقا الحكام وقواعد 

فريضة الزكاة وتعليمات مصلحة الزكاة 
والدخل في المملكة 

متطلب 
نظامي 

ضريبة الدخل 
األجنبية 

-  - - - -
مايتم سداده من قبل الشركات التابعة 
وفقاً لتعليمات مصلحة الضرائب في 

المملكة األردنية الهاشمية 

متطلب 
نظامي 

التأمينات 
االجتماعية 

4,115,472 3,320,337 3,727,984 2,647,684 1,926,682 
مايتم سداده وفقا الحكام وقواعد 

المؤسسة العامة للتامينات االجتماعية 
في المملكة 

متطلب 
نظامي 

الرسوم 
الجمركية 

3,511095 3,777,134 6,652,568 3,666,264 2,828,757 

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

والطيف الترددي 

متطلب 
نظامي 

 

 
 
 
 



27 
 

 
 
 
 

سياسة الشركة في توزيع األرباح:  •
إن توزيع أرباح االسهم قائم على توصية من مجلس إدارة الشركة الى الجمعية العامة بناًء عند تحقيق الشركة إلرباح ف

على األرباح المحققة خالل العام باإلضافة الى دراسة وضع التدفقات النقدية وااللتزامات المستقبلية بما يحقق أهداف 

الشركة وتطلعات المساهمين فيها . 

 ) من النظام األساسي للشركة على توزيع األرباح كما يلي : 41تنص المادة ( 

  من األرباح الصافية لتكون إحتياطي نظامي .10تجنيب % 

  من األرباح الصافية لتكون إحتياطي إتفاقي بناء على إقتراح مجلس االدارة .5تجنيب % 

  من رأس المال المدفوع.5يوزع من الباقي بعد ذلك  دفعه أولى للمساهمين تعادل  % 

  من الباقي لمكافأة أعضاء مجلس اإلدارة ويوزع الباقي بعد ذلك على 10يخصص بعدما تقدم %

 المساهمين كحصة إضافية في األرباح .

 

اإلفصاحات:   •

 
اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد أعضاء مجلس ادارة الشركة أو أحد كبار التنفيذيين عن أي راتب أو  .۱

 تعويض .

لم تبلغ الشركة عن أي تغيير في حقوق المساهمين عدا اعضاء مجلس االدارة وكبار التنفيذيين خالل السنه المالية  .۲

االخيرة  

 اليوجد أي ترتيبات أو إتفاق تنازل بموجبه أحد مساهمي الشركة عن حقوقه في االرباح . .۳

 اليوجد أي إستثمارات أخرى أو إحتياطيات تم إنشاؤها لمصلحة موظفي الشركة . .٤

لم يصدر بحق الشركة أي عقوبة أو جزاء أو قيد إحتياطي سواًء من الهيئة أو من أي جهة إشرافية أو تنظيمية أو  .٥

 قضائية أخرى . 



28 
 

 

توصيات مجلس اإلدارة:  •

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

31/12/201الموافقة على تقرير مجلس اإلدارة عن السنة المالية المنتهية في  -۱ م . 4

31/12/201الموافقة على القوائم المالية للشركة وتقرير مراجعي الحسابات للسنة المالية المنتهية في  -۲  م .4

الموافقة على اختيار مراجعي حسابات الشركة ، من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة ، لمراجعة القوائم  -۳
201المالية للعام المالي   م والبيانات المالية وتحديد أتعابه.5

201الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس اإلدارة من مسؤولياتهم للعام  -٤  م .4

الموافقة على تعامالت البيع والشراء ( كابالت متخصصة ، كابالت الياف بصرية ) التي تمت بين الشركة  -٥
وشركة الشرق االوسط لكابالت االلياف البصرية المحدودة والتي يترأس مجلس إدارتها م/ عبدالعزيز بن محمد 

النملة والذي يترأس كذلك مجلس إدارة شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة مسك وذلك بقيمة إجمالية 
2,224قدرها    لایر والترخيص بتجديدها لعام قادم .546,

الموافقة على تعامالت الشراء التي تمت بين الشركة وشركة الشرق االوسط للقوالب والبالستيك المحدودة  -٦
وشركة مياه المنهل ( شراء البالستيك الالزم لصناعة الكابالت ، شراء مياه معدنية ) والتي يشغل عضويتهما 

من أعضاء مجلس إدارة شركة الشرق االوسط للكابالت المتخصصة مسك م/ عبدالرؤوف بن وليد البيطار وذلك 
190بقيمة إجمالية قدرها    لایر والترخيص بتجديدها لعام قادم .792,

تأكيدات مجلس اإلدارة:  •
 

بالشكل الصحيح . ُأعدت أن سجالت الحسابات  -١
 بفعاليه .وُنّفذ أن نظام الرقابة الداخليه أعد على أسس سليمه  -٢
  على مواصلة نشاطه.مصدر قدرة الفيأنه اليوجد أي شك يذكر  -٣

 

الخــاتمــة 
 

بخالص الشكر  يسر مجلس اإلدارة أن ينتهز هذه الفرصة ليتقدم لمقام خادم الحرمين الشريفين وولي عهده األمين
والتقدير على دعمهم المستمر والالمحدود إلقتصاد هذا الوطن وتشجيع القطاع الخاص، كما يتوجه المجلس بالشكر 
والتقدير لموظفي الشركة ومساهميها كافة إلخالصهم وتفانيهم ودعمهم الدائم للشركة، كما يتطلع مجلس اإلدارة الى 

م ، واهللا ولي التوفيق . 2015مزيد من اإلنجازات والتميز خالل العام 
والسالم عليكم ورحمة اهللا وبركاته ،، 

 
                                                                                       مجلس اإلدارة



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
  (شركة مساھمة سعودية)

  القوائم المالية الموحدة 

  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١
 



  شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

  الموحدةالقوائم المالية 

 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١للسنة المنتھية في 
 
  

  صفحة      فھرسال

    

  ١  الحسابات مراجعي تقرير
   

  ٢  المالي الموحدةقائمة المركز 
   

  ٣  الدخل الموحدةقائمة 
   

  ٤  الموحدةقائمة التدفقات النقدية 
   

  ٥  الموحدة الملكيةقائمة التغيرات في حقوق 
   

  ٢٢-٦  الموحدة إيضاحات حول القوائم المالية
  













 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ٦

 النشاطات  - ١

ة  اض، المملك شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) (الشركة)، شركة مساھمة سعودية مسجلة في الري

م  اريخ  ١٠١٠١٠٢٤٠٢العربية السعودية، بالسجل التجاري رق ادي األول  ١٠بت ق ١٤١٣جم ـ (المواف وفمبر  ٤ھ ن

١٩٩٢ .(  

ة يتمثل نشاط الشركة والشركات التابعة لھا (المجموعة) بشكل ر   ة مرن ابالت كھربائي ئيسي في إنتاج وبيع أسالك وك

ابالت  ايلون وأسالك وك ة بالن ة مغلف ابالت كھربائي ة وأسالك وك وأسالك وكابالت محورية وأسالك وكابالت مطاطي

ات  ل المعلوم ابالت نق ة وك ق ومأمون ة للحري ابالت مقاوم ابالت حاسب وك الك وك ة وأس دات الداخلي ة للتمدي ھاتفي

  والتحكم. 

  فيما يلي الشركات التابعة المدرجة في ھذه القوائم المالية الموحدة:

  الشركات التابعة 
  نسبة الملكية الحالية %  

  بلد التأسيس
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  

  المملكة األردنية الھاشمية  ٤٩٫٠٠  ٤٩٫٠٠  األردن  –سط للكابالت المتخصصة شركة الشرق األو

  شركة مسك للجھد العالي والمتوسط 

  المملكة األردنية الھاشمية  ٦٩٫١٤  ٦٩٫١٤ (سابقاً: شركة مسك فوجيكورا للكابالت) *

  اإلمارات العربية المتحدة   ١٠٠٫٠٠  ١٠٠٫٠٠  رأس الخيمة (شركة ذات مسئولية محدودة)  –شركة مسك 
  

  األردن. –المتخصصة ملكية مباشرة وغير مباشرة من خالل الشركة التابعة شركة الشرق األوسط للكابالت   * 
  

  أسس توحيد القوائم المالية   - ٢

ا  ة لھ ركات التابع ركة والش ال الش ائج أعم ات ونت ودات ومطلوب ى موج دة عل ة الموح وائم المالي ذه الق تمل ھ تش

  ) أعاله.١("المجموعة") المذكورة في اإليضاح (

د عن شركالشركة التابعة ھي تلك التي تمتلك فيھا ال  %٥٠ة، بشكل مباشر أو غير مباشر، استثماراً طويل األجل يزي

ذي يحق لصاحبة التصويت،  ال ال ن رأس الم ن و/م ة م ركة التابع د الش تم توحي ة. ي يطرة عملي ا س ارس عليھ أو تم

ل شركالتاريخ الذي تتمكن فيه ال ى حين التوقف عن ممارسة مث ك الشركات وإل ى تل ة من ممارسة سيطرة عملية عل

دخل ھ ة ال دة وقائم الي الموح ز الم ة المرك ي قائم تقل ف د مس ا كبن ة وإدراجھ وق األقلي اب حق م إحتس يطرة. ت ذه الس

ة  وائم المالي ذه الق د ھ د توحي الموحدة. تم حذف كافة األرصدة والمعامالت الھامة المتداخلة بين شركات المجموعة عن

  .الموحدة
  



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ٧

 الھامة السياسات المحاسبية   - ٣
ي تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقاً للمعايير المحاسبية المتعارف  عليھا في المملكة العربية السعودية، ونورد فيما يل

  بياناً بأھم السياسات المحاسبية المتبعة:
  

  العرف المحاسبي
اجرة و  اه ألغراض المت تثمارات المقتن اس اإلس دا قي ا ع ة، فيم ة التاريخي دأ التكلف اً لمب دة وفق ة الموح وائم المالي د الق تع

  المتاحة للبيع بالقيمة العادلة.    
  

  استخدام التقديرات
ً للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا، استخدام التقديرات واالفتراضات التي    يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة، طبقا

تؤثر على أرصدة الموجودات والمطلوبات المسجلة، واإلفصاح عن الموجودات والمطلوبات المحتملة بتاريخ القوائم 
افة إلى مبالغ اإليرادات والمصاريف المصرح عنھا خالل السنة التي أعدت القوائم المالية المالية الموحدة، باإلض

بشأنھا. وبالرغم من إعداد ھذه التقديرات واألحكام وفقاً لمعرفة اإلدارة لألحداث والعمليات الجارية، فإن النتائج الفعلية 
  يمكن أن تختلف عن تلك التقديرات. 

  
  المدينون

دير تظھر أرصدة الم دينين بمبالغ الفواتير األصلية ناقصاً المخصص لقاء أية مبالغ مشكوك في تحصيلھا. يتم إجراء تق
  المشكوك في تحصيلھا عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. تشطب الديون المعدومة عند تكبدھا. للديون

  
  المخزون

ل.  ا أق ة، أيھم ة البيعي ة أو صافي القيم زون بالتكلف ر المخ ة يظھ اس طريق ى أس ام الصنع عل زون ت ة المخ دد تكلف تح
ة  دد تكلف ا تح ر المباشرة. كم المتوسط المرجح، وتشتمل على تكلفة المواد والعمالة وحصة مالئمة من المصاريف غي

  باقي أنواع المخزون األخرى على أساس طريقة المتوسط المرجح.
  

  االستثمارات
  اإلستثمارات المقتناه ألغراض المتاجرة

ا،  اجرة بھ تراه ألغراض المت ة، مش ة متداول ي أوراق مالي تثمارات ف اجرة، ھي إس اإلستثمارات المقتناه ألغراض المت
دخل و ة ال ى قائم وقية عل ة الس ي القيم رات ف ل التغي ة. تحم ودات المتداول درج ضمن الموج ة، وت ة العادل د بالقيم تقي

  الموحدة.

  اإلستثمارات المتاحة للبيع    
تثم ر اإلس ة، تظھ ة العادل اجرة بالقيم تحقاق أو ألغراض المت اريخ اإلس ى ت ا حت اظ بھ دم اإلحتف ة ع تراه بني ارات المش

اح أو  درج األرب ة. ت ة الالحق نة المالي ي الس ا ف ة لبيعھ اك ني ان ھن ة، إال إذا ك ر المتداول ودات غي درج ضمن الموج وت
ى ك حت اھمين. وذل وق المس تقل ضمن حق د مس تثمارات أو  الخسائر غير المحققة كبن ك االس ات تل تم التوقف عن إثب ي

  التأكد من إنخفاض قيمتھا.

ة أخرى، وإال  تخدام طرق بديل تحدد القيمة العادلة بالرجوع إلى القيمة السوقية في حالة وجود سوق مالي نشط أو باس
ه ي اه، فإن تثمارات المقتن ى أساس تعتبر التكلفة بمثابة القيمة العادلة. وفي حالة بيع جزء من اإلس ا عل بة عنھ تم المحاس

  المتوسط المرجح.

  اإلستثمار في الشركة الزميلة
ً وليس سيطرة، وتمتلك عادة فيھا حصة    الشركة الزميلة ھي عبارة عن منشأة تمارس عليھا المجموعة تأثيراً ھاما

 ةفي الشرك راإلستثماعن من رأس المال الذي يحق لصاحبه التصويت. يتم محاسبة  %٥٠و  %٢٠تتراوح ما بين 
ً لطريقة حقوق الملكية، وبموجبھا الزميلة في قائمة المركز المالي الموحدة  ةفي الشرك قيد اإلستثماري الزميلة وفقا

بالتكلفة زائداً التغيرات التي تطرأ على حصة المجموعة في صافي موجودات الشركات الزميلة لما بعد الشراء. تعكس 
  .الزميلة ةة في نتائج عمليات الشركقائمة الدخل الموحدة حصة المجموع



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ٨

 تتمة - الھامة السياسات المحاسبية  -٣
  

   الممتلكات واآلالت والمعدات
ً اإلستھالك المتراكم واإلنخفاض في القيمة. األراضي واألعمال  تظھر الممتلكات واآلالت   والمعدات بالتكلفة ناقصا

ً القيمة التقديرية المتبقية للممتلكات واآلالتالرأسمالية تحت التنفيذ ال تستھلك. تستھلك التكلفة  والمعدات  ناقصا
  األخرى بطريقة القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية المتوقعة للموجودات.

تحمل مصاريف اإلصالح والصيانة على قائمة الدخل الموحدة. يتم رسمله التحسينات التي تزيد، بصورة جوھرية،   
  معني.من قيمة أو عمر األصل ال

  
  الموجودات غير الملموسة 
ات، و يهاإلدارتعاب األيتم تأجيل رسوم الترخيص و ة المعلوم ة بأنظم اليف التطوير المتعلق ة القروض وتك ادة ھيكل إع

  وتطفأ على مدى الفترة المقدرة لإلنتفاع بھا والبالغه ست سنوات كحد أقصى.
  

   الموجودات غير المتداولة االنخفاض في قيمة
د من وجود  تقوم المجموعة، دورياً، بمراجعة القيمة الدفترية للموجودات طويلة األجل الملموسة وغير الملموسة للتأك
دير  تم تق دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن االنخفاض في قيمة تلك الموجودات. وفي حالة وجود مثل ھذا الدليل، ي

د حج ة القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحدي ة القابل دير القيم ا تق ي ال يمكن فيھ ي الحاالت الت ارة. وف ذه الخس م ھ
ك  ا ذل ي ينتمي إليھ ة الت درة للنقدي دة الم ترداد للوح ة لالس ة القابل دير القيم وم المجموعة بتق لالسترداد لذلك األصل، تق

  األصل. 

د ذ وفي الحاالت التي يقدر فيھا المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة الم ة ، عندئ ه الدفتري ل من قيمت ة بأق رة للنقدي
ات االنخفاض  تم إثب ا ، وي ترداد لھ ة لالس ة القابل ى القيم تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إل

  في قيمة األصل في قائمة الدخل الموحدة. 

ى إذا ما تم الحقاً عكس قيد االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة  ة إل درة للنقدي دة الم ة لألصل أو الوح ة الدفتري القيم
ان من  ي ك ة الت ة الدفتري ا عن القيم ي تمت زيادتھ ة الت القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفتري

ي ة ف درة للنقدي ابقة.  المفترض تحديدھا فيما لو لم يتم إثبات االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة الم السنوات الس
  يتم إثبات عكس قيد االنخفاض في القيمة في قائمة الدخل الموحدة مباشرًة.

  
  المخصصات 

اليف  ابقة وأن تك يتم إثبات المخصصات عند وجود إلتزامات (قانونية أو متوقعة) على المجموعة ناتجة عن أحداث س
  سداد اإللتزام محتملة ويمكن قياسھا بشكل موثوق به.

  
  المبالغ المستحقة الدفعون و الدائن

ا  دم بھ م تق دمت أم ل تلمة سواء ق يتم إثبات االلتزامات لقاء المبالغ الواجبة الدفع مستقبال عن البضاعة أو الخدمات المس
  .فواتير من قبل الموردين



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ٩

 تتمة -الھامة السياسات المحاسبية   -٣
  

  مكافأة نھاية الخدمة للموظفين 
الخدمة المستحقة للموظفين عن فترات خدماتھم المتجمعة بتاريخ قائمة المركز المالي يجنب مخصص لمكافأة نھاية 

  .(ونظام العمل األردني واإلماراتي) الموحدة وفقاً لنظام العمل والعمال السعودي
  

  الزكاة وضريبة الدخل 
عودية وعل ة الس ة العربي ي المملك دخل ف اة وال لحة الزك ة مص ا ألنظم اة وفق ب مخصص للزك دأ يجن اس مب ى أس

د إجراء وحدة. يتم إجراء تسويات للفروقاتاالستحقاق. يحمل المخصص على قائمة الدخل الم ، إن وجدت، الناتجة عن
  الربوط النھائية خالل السنة التي يتم فيھا إصدار مثل ھذه الربوط. 

ة الضريبية  اً لألنظم تم احتساب مخصص الضريبة وفق ة السعودية، ي ة العربي ة خارج المملك بالنسبة للشركات التابع
  المتبعة في البلدان التي تعمل فيھا تلك الشركات. 

  

  اإلحتياطي النظامي 
ً لنظام الشركات السعودي، يجب على الشركة أن تحول    المدورة) إلى  من دخل السنة (بعد خصم الخسائر %١٠طبقا

ونظراً للخسائر المتراكمة المتكبدة، فإنه لم يتم  .اإلحتياطي النظامي حتى يبلغ مجموع ھذا اإلحتياطي نصف رأس المال
   إجراء مثل ھذا التحويل. إن ھذا االحتياطي غير قابل للتوزيع.

  

  إثبات اإليرادات 
  د الخصم المسموح به والمرتجعات.يتم إثبات المبيعات عند تسليم البضائع للعمالء بعد إستبعا  

  
  المصاريف 

   المجموعةتتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المتكبده بشأن توزيع وبيع منتجات   

تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية التكاليف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بتكلفة اإلنتاج وفقاً   
للمعايير المحاسبية المتعارف عليھا. ويتم توزيع المصاريف، إذا دعت الحاجة لذلك، بين المصاريف العمومية واإلدارية 

  وتكلفة المبيعات وفق أسس مماثلة.
  

  العمالت األجنبية
ا تم بھ وائم  يتم عرض القوائم المالية الموحدة باللایر السعودي بصفته العملة الرئيسية للشركة والعملة التي ي عرض الق

ي  ود المدرجة ف اس البن تم قي ذلك، ي ة، ونتيجة ل ا الوظيفي د عملتھ المالية. تقوم كل شركة تابعة ضمن المجموعة بتحدي

  القوائم المالية لكل شركة تابعة باستخدام تلك العملة.

تم  ي ت امالت الت ة، تحول المع ي وعلى مستوى الشركة التابع ةف ة األجنبي ى العمل األصل بالعمل ةإل بأسعار  ة الوظيفي

العمالت  جلة ب ة المس ات النقدي ل أرصدة الموجودات والمطلوب اد تحوي امالت. ويع ائدة وقت حدوث المع ل الس التحوي

ة  إلى العملة الوظيفية األجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي درج كاف اريخ. ت ك الت ي ذل ائدة ف ل الس بأسعار التحوي

  خل الموحدة.فروقات التحويل في قائمة الد

ية للشركة  ة الرئيس ى العمل ة بالخارج إل ة للشركات التابع وائم المالي رجم الق ة الموحدة، تت وائم المالي وعلى مستوى الق

ى أساس  ات، وعل بة للموجودات والمطلوب (اللایر السعودي) بأسعار التحويل السائدة بتاريخ قائمة المركز المالي بالنس

رة ل لكل فت اح  متوسط أسعار التحوي دا األرب ا ع ة، فيم وق الملكي رادات والمصاريف. تحول عناصر حق بة لإلي بالنس

ة المبقاة وائم المالي ة الق درج التسويات الناتجة عن ترجم د نشوء كل عنصر. ت ائد عن ل الس إذا كانت  ، بسعر التحوي

  ، كبند مستقل ضمن حقوق الملكية.  جوھريه



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ١٠

 تتمة -الھامة السياسات المحاسبية   -٣
  

  المعلومات القطاعية 
ديم منتجات أو  ال) أو بتق ة (قطاع أعم ديم منتجات أو خدمات معين وم بتق القطاع ھو جزء أساسي من المجموعة، يق

ة  خدمات في بيئة اقتصادية معينة (قطاع جغرافي)، وعادًة ما يكون القطاع معرض لمخاطر وعوائد ذات طبيعة مختلف

  . عن القطاعات األخرى
 

  االستثمارات المقتناة ألغراض المتاجرة  - ٤
  بالقيمة العادلة: ، ومسجلة بالدينار األردني، مقيدة ةمتداولأسھم  استثمارات في نتتكون ھذه االستثمارات م  

 ٢٠١٤  
  لایر سعودي

٢٠١٣  
           لایر سعودي

  ٦٫٣٠٦٫٥٦٩  ٩٫٨٢٢٫٦١٣  في بداية السنة 
  -        )٩٫٨٢٢٫٦١٣(  استبعادات خالل السنة 

           ٣٫٥١٦٫٠٤٤  -        يموغير المحققة من إعادة التقصافي التغير في األرباح 

           ٩٫٨٢٢٫٦١٣  -        في نھاية السنة 
  
  المدينون  - ٥

 ٢٠١٤  
  لایر سعودي

٢٠١٣  
           لایر سعودي

  ٥٠٢٫٠٧٥٫٧٠٣  ٤٨٤٫٤١٣٫٧٦٥  مدينون تجاريون    
           )٣٤٫٦٧٩٫٣٦٩(  )٤٥٫٣٣٦٫٠٧٥(  ناقصاً: مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا

  ٤٦٧٫٣٩٦٫٣٣٤  ٤٣٩٫٠٧٧٫٦٩٠           

  ٤٩٫٨٣٥٫٧٦٥  ٥٠٫٢٩٩٫٤٩٠  محتجزات مدينة 
           )٤٨٫٦٤٧٫٢١٠(  )٢٦٫٩٩٤٫٤٧١(  )١٣ناقصا: الجزء غير المتداول (إيضاح 

           ١٫١٨٨٫٥٥٥  ٢٣٫٣٠٥٫٠١٩  الجزء المتداول  –محتجزات مدينة 

  ٤٦٨٫٥٨٤٫٨٨٩  ٤٦٢٫٣٨٢٫٧٠٩           

  
  كانت حركة مخصص انخفاض المدينين التجاريين كاآلتي:   

 ٢٠١٤  
  لایر سعودي

٢٠١٣  
           لایر سعودي

  ٣٠٫٠١٦٫٧١٨  ٣٤٫٦٧٩٫٣٦٩  في بداية السنة 
  ٥٫٧١٩٫٣٠٠  ١٣٫٨٠٠٫٠٠٠  )١٨إضافات خالل السنة (إيضاح 
           )١٫٠٥٦٫٦٤٩(  )٣٫١٤٣٫٢٩٤(  مبالغ مشطوبة خالل السنة

           ٣٤٫٦٧٩٫٣٦٩  ٤٥٫٣٣٦٫٠٧٥  في نھاية السنة

  

  



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ١١

  األخرى  المتداولة المصاريف المدفوعة مقدما ًوالموجودات  - ٦
 ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

  ٨٫٥٤٢٫٦٤٣  ٩٫٦٩٧٫٣٢٥  دفعات مقدمة للموردين 
ً   ٤٫٥٢٥٫٠٤١  ٣٫٣٦٧٫٨٩٩  مصاريف مدفوعة مقدما

  ٣٫٧٤٢٫٠٢١  ٣٫١٠٤٫٤١٢  تأمينات نقدية
  ٥٧٩٫٦٠٦  ٥٧٩٫٦٠٦  تأمين مستحق

           ٢٫٧٥٧٫١٤٥  ٣٫٣٥٥٫٤١١  موجودات متداولة أخرى

  ٢٠٫١٤٦٫٤٥٦  ٢٠٫١٠٤٫٦٥٣           

  المخزون  - ٧
 ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

  ١٠٧٫٤٤٣٫٦٦٠  ١٢٩٫٣٠٦٫٥١٦  مخزون تام الصنع
  ١٠١٫٤٩٨٫٨٨٩  ٧٩٫٥٦١٫٧٣٥  مواد خام ومواد تغليف
  ٣٢٫٩٦٠٫٠٠٣  ٣٥٫٤٢٠٫٥٠٥  مخزون قيد التصنيع

  ١٩٫٠٨٢٫٩١٠  ١٨٫٢٢٥٫٧٦٥  قطع غيار
           ١٩٫٣٠٧٫٤٤٧  ١٢٫٢٠٦٫٩٨٦  بضاعة في الطريق

  ٢٨٠٫٢٩٢٫٩٠٩  ٢٧٤٫٧٢١٫٥٠٧  

           )٢٥٫٤٢٦٫٢١٨(  )٢٠٫٥٦٧٫٤١٧(  ناقصاً: مخصص مخزون بطئ الحركة 

  ٢٥٤٫٨٦٦٫٦٩١  ٢٥٤٫١٥٤٫٠٩٠           

  الحركة على النحو التالي: ئالمخزون بطكانت حركة مخصص 
 ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

  ٣٢٫٢٢٤٫٧٨١  ٢٥٫٤٢٦٫٢١٨  في بداية السنة 
  ٢٫٠٨٨٫٠٠٠  ٦٫١٤١٫٩٨٣  محمل للسنة

           )٨٫٨٨٦٫٥٦٣(  )١١٫٠٠٠٫٧٨٤(  مشطوب خالل السنة 

           ٢٥٫٤٢٦٫٢١٨  ٢٠٫٥٦٧٫٤١٧  في نھاية السنة 

  المعامالت مع الجھات ذات العالقة    - ٨
   - نورد فيما يلي تفاصيل المعامالت الرئيسية مع الجھات ذات العالقة خالل السنة:

  ةــــــــمبلغ المعاملــ  

 طبيعة المعاملة  الجھة ذات العالقة
٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

             لایر سعودي

  ١٫٠٥٧٫٣٣٤  ٢١٦٫١١١  مبيعات   جھات منتسبة 
  ٢٫٢٠٠٫٩٥٢  ٢٫٠٠٨٫٤٣٥  مشتريات  
      

  . ١٥ ذات العالقة مبينة في اإليضاح الجھاتالمبالغ المستحقة إلى 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ١٢

  المتاحة للبيع االستثمارات   -  ٩

  كما يلي: . كانت حركة االستثمارات بالدينار األردنيمقيدة جميعھا ومتداولة،  أوراق مالية في يمثل ھذا البند إستثمارات  

  
 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي 

      التكلفة:
  ٦٫٨٥٤٫١١٤  ٦٫٨٥٤٫١١٤  السنة  ونھاية في بداية 

           -        )٢٫٠٠٨٫٩٥٢(  السنة   استبعادات خالل

  ٦٫٨٥٤٫١١٤  ٤٫٨٤٥٫١٦٢           
      الخسائر غير المحققة:

  )٣٫١٤٨٫٣٤٣(  )١٫٠٨٢٫٢٩٤(  في بداية السنة  
           ٢٫٠٦٦٫٠٤٩  ١٤٣٫٤٥٧  صافي الحركة خالل السنة 

           )١٫٠٨٢٫٢٩٤(  )٩٣٨٫٨٣٧(  في نھاية السنة (*)

           ٥٫٧٧١٫٨٢٠  ٣٫٩٠٦٫٣٢٥  صافي القيمة الدفترية  
     

 حصةفي قائمة المركز المالي الموحدة  المفصح عنھات المتاحة للبيع اتمثل الخسائر غير المحققة من اإلستثمار  )*(
ً في المجموعة  : ٢٠١٣لایر سعودي ( ٣٤٠٫٦٩٠ البالغةحقوق األقلية  حصةالخسائر غير المحققة ناقصا
  لایر سعودي). ٤١٣٫٨٣٨

  
  في الشركة الزميلة االستثمار  - ١٠

  ٢٠١٤  
  لایر سعودي

٢٠١٣  
           لایر سعودي

  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  في بداية السنة 
           -      )١٠٫٦١٣٫٠٠٠(  محول إلى الممتلكات واآلالت والمعدات (*)

           ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  -        في نھاية السنة 

في مبنى جديد في األردن  طابقحصتھا في الشركة الزميلة مقابل  تحويلب، قامت الشركة ٢٠١٤ العام خالل  (*)
(إيضاح  عليه، تم تحويل المبلغ إلى الممتلكات واآلالت والمعداتووالذي سيتم استخدامه من قبل المجموعة. 

١١.(  
  



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  ١٣

  والمعدات    واآلالت الممتلكات  - ١١

   -إن األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات ألغراض حساب اإلستھالك ھي كما يلي :  

  سنوات  ١٠إلى٤ ت والمعدات المكتبيةاألثاث والتركيبا سنة٢٥إلى١٠ المباني
  سنوات  ١٠إلى٤ السيارات سنة ١٥إلى٤ اآلالت والمعدات

  

  اآلالت والمعدات  (*) مبانيال  يضاراأل  
 والتركيباتاألثاث 

  السيارات    والمعدات المكتبية
رأسمالية العمال األ

  تحت التنفيذ
  اإلجمــالي 
٢٠١٤  

  اإلجمــالي
٢٠١٣  

                         لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  لایر سعودي  

                  التكلفة: 
  ٩٤٢٫٣٧٩٫٠١٠  ٩٣٦٫٢٠٨٫٩٨٥  ١٫٣٢٨٫٦٨٩  ١٦٫٣٦٢٫٧٠٣  ٢٤٫١٦١٫٤٩٤  ٦٣٩٫٣٢١٫١٢٢  ٢٣٥٫٨٧٥٫٢٤٧  ١٩٫١٥٩٫٧٣٠  في بداية السنة 

  ٢١٫٩٨٨٫٥١٢  ٩٫٥٤٧٫٣٤٩  ٤٫٨٢٤٫٤٣٩  ٣١١٫٠٩٦  ٥٣٠٫٤٩٠  ٣٫٦٣٧٫٦٢٠  ٢٤٣٫٧٠٤  -         لإلضافات 
  -        ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  -         -         -         -         ١٠٫٦١٣٫٠٠٠  -         )١٠(إيضاح تحويالت 

  -        -         )١٫٣٨٤٫٠٨٥(  -         -         ١٫٣٨٤٫٠٨٥  -         -         محول من أعمال تحت التنفيذ 
                         )٢٨٫١٥٨٫٥٣٧(  )٤٫٤٧٩٫٦٦٧(  -         )١٫٥٨٧٫٢٨٦(  )٢٧٧٫١٩٧(  )٢٫٦١٥٫١٨٤(  -         -         لإلستبعادات

                         ٩٣٦٫٢٠٨٫٩٨٥  ٩٥١٫٨٨٩٫٦٦٧  ٤٫٧٦٩٫٠٤٣  ١٥٫٠٨٦٫٥١٣  ٢٤٫٤١٤٫٧٨٧  ٦٤١٫٧٢٧٫٦٤٣  ٢٤٦٫٧٣١٫٩٥١  ١٩٫١٥٩٫٧٣٠  في نھاية السنة 

                  اإلستھالك: 
  ٣٤٨٫٢٦١٫٠٨٤  ٣٩٠٫٢٣١٫٢٥١  -        ١٤٫٤٨٤٫٥٣٤  ١٩٫٦٥٨٫٦٨٩  ٢٨٤٫١٩٦٫٣٠٨  ٧١٫٨٩١٫٧٢٠  -         في بداية السنة 
  ٤٢٫٧٩١٫٠٨٤  ٤١٫٦٠٣٫٥٤٦  -        ٨٠٥٫٣٧٤  ١٫٢٦٨٫٧٤١  ٢٨٫٣٦١٫٩٠١  ١١٫١٦٧٫٥٣٠  -         المحمل للسنة  
                         )٨٢٠٫٩١٧(  )٢٫٥٧٢٫٠٥٥(  -        )١٫٥٨٧٫٢٧٢(  )٢٧٧٫١٤٢(  )٧٠٧٫٦٤١(  -         -         لإلستبعادات

                         ٣٩٠٫٢٣١٫٢٥١  ٤٢٩٫٢٦٢٫٧٤٢  -        ١٣٫٧٠٢٫٦٣٦  ٢٠٫٦٥٠٫٢٨٨  ٣١١٫٨٥٠٫٥٦٨  ٨٣٫٠٥٩٫٢٥٠  -         في نھاية السنة

                  صافي القيمة الدفترية: 
                         ٥٢٢٫٦٢٦٫٩٢٥  ٤٫٧٦٩٫٠٤٣  ١٫٣٨٣٫٨٧٧  ٣٫٧٦٤٫٤٩٩  ٣٢٩٫٨٧٧٫٠٧٥  ١٦٣٫٦٧٢٫٧٠١  ١٩٫١٥٩٫٧٣٠  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في 

                       ٥٤٥٫٩٧٧٫٧٣٤    ١٫٣٢٨٫٦٨٩  ١٫٨٧٨٫١٦٩  ٤٫٥٠٢٫٨٠٥  ٣٥٥٫١٢٤٫٨١٤  ١٦٣٫٩٨٣٫٥٢٧  ١٩٫١٥٩٫٧٣٠  ٢٠١٣ديسمبر  ٣١في 
            

ةعلى أرض مستأجرة من مقام  مليون لایر سعودي) ٥١: ٠٢٠١٣(مليون لایر سعودي  ٤٧ قدرھا مصنع بصافي قيمة دفتريةمباني المباني، تتضمن   (*) للمدن  السعودية الھيئ
  ) ويتم تجديد ھذا العقد بناء على رغبة الشركة. ٢٠١٧نوفمبر  ٢٥ھـ (الموافق ١٤٣٩ ربيع األول ٧في  اإليجار بإيجار رمزي. تنتھي فترة الصناعية ومناطق التقنية

لصناعية السعودي ضماناً اصندوق التنمية لمليون لایر سعودي)  ١٣٨: ٢٠١٣(مليون لایر سعودي  ١٢٧قدرھا  بصافي قيمة دفترية والمعدات واآلالت الممتلكات تم رھن
  ).١٤للقروض (إيضاح 

  



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
١٤

  تتمة  -الممتلكات واآلالت والمعدات   - ١١

  لسنة على النحو التالي: لحمل قسط االستھالك 
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٣٧٫٠٠٧٫٩٥٦  ٣٤٫٨٠٨٫٦٧٠  تكلفة المبيعات 
  ٤٫٣١٢٫١٦٧  ٥٫٤٥٠٫٢٥٧  تكاليف الطاقة اإلنتاجية غير المستغلة 

           ١٫٤٧٠٫٩٦١  ١٫٣٤٤٫٦١٩  )١٩المصاريف العمومية واإلدارية (إيضاح 

  ٤٢٫٧٩١٫٠٨٤  ٤١٫٦٠٣٫٥٤٦           

  
  الموجودات غير الملموسة  - ١٢

  :على النحو التالي الموجودات غير الملموسةحركة كانت 
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢٫٥٢١٫٨٩٢  ٧٫٠٤٦٫١٨٦  في بداية السنة 
  ٦٫٨١٢٫٦١١  ٦٫٧٦٤٫٣٨٩  إضافات خالل السنة 

           )٢٫٢٨٨٫٣١٧(  )٢٫٥٩٢٫٢٠٩(  إطفاء خالل السنة 

           ٧٫٠٤٦٫١٨٦  ١١٫٢١٨٫٣٦٦  في نھاية السنة

 
  األخرى غير المتداولةالموجودات   - ١٣

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٤٨٫٦٤٧٫٢١٠  ٢٦٫٩٩٤٫٤٧١  )٥(إيضاح  غير متداولقسط  –محتجزات مدينة 
           ١٫٣٣١٫١٨٣  ١٫٣٣١٫١٨٣  صندوق الموظفين

  ٤٩٫٩٧٨٫٣٩٣  ٢٨٫٣٢٥٫٦٥٤           

 
  



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
١٥

  قروض ألجلالدائنة والبنوك ال  -١٤
  ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

      :أ)( ةمتداول
  ٤٤٫٠٨٥٫٣٧٦  ٧٥٫٠٠٠٫٠٠٠  قروض مرابحة 

           ٨٧٫٠٦٨٫٢٣٧  ٨٣٫٥٩٣٫٧٠٦  قروض قصيرة األجل وحسابات مكشوفة لدى البنوك 

  ١٣١٫١٥٣٫٦١٣  ١٥٨٫٥٩٣٫٧٠٦  
           ١٠٥٫٢٢٩٫٥٣٣  ١٥٧٫٤٧٥٫٩٢٣  القسط المتداول من القروض ألجل 

  ٢٣٦٫٣٨٣٫١٤٦  ٣١٦٫٠٦٩٫٦٢٩           

      غير متداولة (ب):
           ٤٣٨٫٦٦٠٫٢٠١  ٣٣٥٫٢٤٨٫٤٢٢  قروض ألجل

  ٦٧٥٫٠٤٣٫٣٤٧  ٦٥١٫٣١٨٫٠٥١           

م بمع بنوك تجارية محلية مختلفة والتي تقوم  اتفاقيات تمويل مرابحة أبرمت الشركة  أ)( شراء سلع نيابة عن الشركة ث
ل الشركة.  ١٢فترة ئتمانية مقدمة حدھا األقصى حدود ايعاد بيعھا للشركة بموجب  اريخ الشراء من قب شھر من ت

  .من الشركة بالكامل بسندات ألمر موقعة تسھيالت المرابحة تسھيالتإن 

م إ ن القروض قصيرة األجل التي حصلت عليھا إحدى الشركات التابعة مضمونة بضمان من الشركة نفسھا، وت
  التسھيالت االتئمانية لتمويل أعمالھا.الحصول على ھذه 

ى عشر    (ب) رة اإلثن تحقة خالل فت تم الحصول على قروض ألجل لتمويل أعمال المجموعة. تم إظھار األقساط المس
  شھراً القادمة كمطلوبات متداولة. 

ة ٢٠١٣خالل عام   ٦٤، قامت الشركات التابعة في األردن بإعادة جدولة جزء من القروض قصيرة األجل البالغ
عودي  ون لایر س ة األجل. إملي روض طويل ى ق ة إل ركة التابع ل الخاصة بالش ة األج روض طويل  مضمونهن الق

ي  ا ف ة األجل كم غ  ٢٠١٤مبر ديس ٣١بضمان من تلك الشركة التابعة. بلغ الرصيد القائم من القروض طويل مبل
  مليون لایر سعودي). ٢٢٣: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ١٦١٫٦

ة الصناعية السعودي،  ددة من صندوق التنمي باإلضافة إلى ذلك، حصلت الشركة على قروض طويلة األجل متع
ات وآالت ومع رھن ممتلك ركة (إيضاح ومضمونة ب داد١١دات الش تم س روض ). ي ذه الق اط نصف  ھ ى أقس عل

ي  داد ف ا الس تحق آخرھ نوية، ويس وال ١٥س ق ١٤٤٠ ش ـ (المواف و ١٥ھ روض ٢٠١٩يوني ات الق نص اتفاقي ). ت
دد من المصاريف  قفا مح ة و س بعض النسب المالي ين ل ى مستوى مع ى ضرورة المحافظة عل ة األجل عل طويل

ة الرأسمالية. بموجب شروط اتفاقيات القروض، يحق للجھة المقرضه طلب ا ي حال لسداد الفوري لھذه القروض ف
  عدم الوفاء بھذه التعھدات. 

ل روض ألج ة وق ھيالت بنكي ى تس م الحصول عل ر  إضافية ت ندات ألم ي مضمونة بس ة وھ ة متنوع ات مالي ن مؤسس م
ذه التسھيالت  دات. تحمل ھ ات واآلالت والمع ود الممتلك رھن بعض بن ع وب ة للبي تثمارات متاح تركة واس وضمانات مش

  والقروض تكاليف اقتراض وفقاً لألسعار التجارية السائدة.
   



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
١٦

  تتمة  -البنوك الدائنة والقروض ألجل   -١٤

ا ٢٠١٣ديسمبر  ٣١منتھية في خالل السنة ال ي تتعامل معھ وك الت ، وقعت الشركة اتفاقية إعادة ھيكلة (االتفاقية)، مع البن
  حالياً إلعادة ھيكلة قروضھا قصيرة األجل. 

ات  روضتتضمن اتفاقي ة  الق تفادة المالي الي واإلس ع الم ين لمؤشرات الرف توى مع ى مس ة عل دات بضرورة المحافظ تعھ
د األ ة والح وق الملكي ى حق دين إل الي ال بة إجم ن ونس ة م ذمم المدين د األقصى لل ة والح ودات الملموس ى لصافي الموج دن

دم ، يحق للبنوك مطالبة الشركة بالسداالتفاقيات الجھات ذات العالقة. وبموجب ھذه ة ع ذه القروض في حال وري لھ اد الف
د دات. التقي ن التعھ أي م اريخ  ب مبر  ٣١وبت دات، ٢٠١٤ديس بعض التعھ ة ب ركة ملتزم ن الش م تك ت، ل ه قام إدارة  وعلي

  تقديم طلب إلى البنوك إلعفائھا من ھذه التعھدات. بالشركة 

ر  ة غي ھيالت بنكي ة تس دى المجموع تغلهل درھا  مس عودي ٣٦٫٤ق ون لایر س ي  ملي ا ف مبر  ٣١كم : ٢٠١٣( ٢٠١٤ديس
ى شكل  ٧٥٫١ ك عل ة السعودية وذل ة العربي مرابحات  تسھيالتمليون لایر سعودي) من بنوك تجارية محلية في المملك

  وسحب على المكشوف وتسھيالت إئتمانية أخرى. تستحق عمولة على ھذه التسھيالت بمعدالت مختلفة.

وك ٤٠: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٥٧٫٣بمبلغ  مستغلهلدى المجموعة تسھيالت بنكية غير  مليون لایر سعودي) من بن
ة  ى المكشوف وخطوط ائتماني تجارية محلية في األردن واإلمارات العربية المتحدة وذلك على شكل قروض وسحب عل

  أخرى. تستحق عمولة على ھذه التسھيالت بمعدالت مختلفة. 

  
  األخرى   المتداولة المصاريف المستحقة والمطلوبات  - ١٥

 ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي 

  ٢٠٫٠١٥٫٧٠٥  ٢١٫٣٢٥٫٣٦٣  مصاريف مستحقة الدفع 
  ١١٫١٥٣٫٢٠١  ١٧٫٨٢٩٫٠٦٩  )١٦زكاة مستحقة (إيضاح 
  ١٣٫٧٢٧٫٦٧٦  ١١٫٩٩٩٫٢٢٣  دفعات مقدمة من عمالء

  ٣٫٥٣٣٫٠٩٦  ٢٫٠٤٣٫٢٢٤  )٨(إيضاح  منتسبةمبالغ مستحقة إلى جھات 
           ٨٫٨٠٦٫٠٣٨  ١٢٫١٥٢٫٦٣٣  مطلوبات متداولة أخرى 

  ٥٧٫٢٣٥٫٧١٦  ٦٥٫٣٤٩٫٥١٢   
 

        

  الزكاة وضريبة الدخل    -١٦

      .لایر سعودي) من مخصص السنة الحالية ٦٫٩٩٩٫٩٩٦: ٢٠١٣لایر سعودي ( ٩٫٩٠٠٫٠٠٠للسنة وقدرھا  المحملةتتكون الزكاة 



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
١٧

  تتمة    –الزكاة وضريبة الدخل   -١٦

  كما يلي: خالل السنة حركة مخصص الزكاةكانت 
 ٢٠١٤  

  لایر سعودي
٢٠١٣  

           لایر سعودي

  ٥٫٤١٠٫٤٠٠  ١١٫١٥٣٫٢٠١   في بداية السنة 
  ٦٫٩٩٩٫٩٩٦  ٩٫٩٠٠٫٠٠٠   مجنب خالل السنة 
           )١٫٢٥٧٫١٩٥(  )٣٫٢٢٤٫١٣٢(  مدفوع خالل السنة

           ١١٫١٥٣٫٢٠١  ١٧٫٨٢٩٫٠٦٩  في نھاية السنة

ي  ة ف نة المنتھي ى الس ة حت ا الزكوي ركة إقراراتھ دمت الش مبر  ٣١ق وط ٢٠١٣ديس تلمت الرب ن  واس ة م ة النھائي الزكوي
  .٢٠٠٧ديسمبر  ٣١مصلحة الزكاة والدخل حتى السنة المنتھية في 

دخل خالل األعوام  م يجنب مخصص لضريبة ال ة، ل و  ٢٠١٤ونظراً للخسائر المتكبدة من قبل الشركات التابعة األجنبي
٢٠١٣ .  

  
  رأس المال  -١٧

ة  ٦٠: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١( ٢٠١٤ديسمبر  ٣١مليون سھم كما في  ٦٠يتكون رأس مال الشركة من  ون سھم)، قيم ملي
  لایر سعودي.  ١٠كل سھم 

ي  د ف ة المنعق ر العادي ة غي ة العمومي اع الجمعي ي إجتم اھمون ف ق المس وال  ٢٠واف ق ١٤٣٤ش ـ (المواف أغسطس  ٢٧ھ
مال الشركة من بمجلس إدارة الشركة  توصية) على ٢٠١٣ ادة رأس ى  ٤٠٠زي ون لایر سعودي إل ون لایر  ٦٠٠ملي ملي

  مليون لایر سعودي.  ٢٠٠بقيمة  اولوية حقوقإصدار اسھم سعودي وذلك من خالل 

ت من وإستلمت المتحصال إصدار اسھم حقوق اولويةعملية  الشركة أكملت، ٢٠١٣ديسمبر  ٣١خالل السنة المنتھية في 
ةھذه العملية. تم تحميل التكاليف المتعلقة  وق اولوي درھا  بإصدار اسھم حق ى  ٩٫٠٣٥٫٧٦١وق ائر لایر سعودي عل الخس

  .المتراكمة
  

  مصاريف البيع التوزيع   - ١٨
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٣٫١٢١٫٨٣١  ١٤٫٠٢٦٫٨٠٢  رواتب وما في حكمھا 
  ٥٫٧١٩٫٣٠٠  ١٣٫٨٠٠٫٠٠٠  )٥مخصص ديون مشكوك في تحصيلھا (إيضاح 

  ٥٫٢١١٫٨٦٥  ٥٫٣٤١٫٢٧٧  شحن
  ٥٫٨٤٢٫١١٥  ٣٫٤١٤٫٥٤٩  دعاية وترويج

  ٩٥٧٫٦٩٤  ١٫٠٢٣٫٠٢١  سفر
  ٥٩٥٫٧٠٩  ٥٧١٫٩٢١  إيجار

           ٣٫٦٠٨٫٠٩٠  ٣٫٦٩٣٫٥٩٣  أخرى 

  ٣٥٫٠٥٦٫٦٠٤  ٤١٫٨٧١٫١٦٣           
    



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
١٨

  المصاريف العمومية واإلدارية   - ١٩
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ٢٥٫٨٧٦٫٤٦٨  ٢٤٫١٥٨٫٦٤٠  رواتب وما في حكمھا  
  ٢٫٧٩١٫٣٧٦  ٢٫١٢٠٫٩٣٥  أتعاب إستشارية ومھنية 

  ١٫٢٠٠٫٨٩٢  ١٫٨٧٩٫١٦٣  إصالح وصيانة 
  ٨٦٧٫٤٦٨  ١٫٣٧٩٫٨٠١  سفر

  ١٫٤٧٠٫٩٦١  ١٫٣٤٤٫٦١٩  )١١إستھالك (إيضاح 
  ٩٤٨٫٣٠١  ١٫١٨٨٫٧٨٨  منافع عامة 

           ٣٫٢٨٢٫٠٣٤  ٣٫٥٩٧٫١٥٥  أخرى 

  ٣٦٫٤٣٧٫٥٠٠  ٣٥٫٦٦٩٫١٠١           

 
  اإليرادات األخرى، صافي  (المصاريف)   - ٢٠

  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  -        )٢٫٣٠٧٫٦٨٧(  رسوم رھن إلعادة ھيكلة القروض
  ١٢٫٧٢٥٫٦١٥  ١٤٧٫١٦٨  ومعداتأرباح بيع ممتلكات وآالت 

  -        ٦٩٫٣٨٦  أرباح بيع استثمارات متاحة للبيع 
           )٦٩٠٫٠٣٦(  ١٩٣٫٨٧٠   متنوعة

  )١٢٫٠٣٥٫٥٧٩  )١٫٨٩٧٫٢٦٣           

  
  السھم(خسارة) ربح   - ٢١

دخل المتعلق السھم  (خسارة) ربحساب تحاتم  اتبال ية من العملي ارة) وصافي  الرئيس نةدخل (خس يم  الس ك بتقس وذل

ية من العملياتالدخل  ارة) صافي و الرئيس نةدخل (خس والي، ، الس ى الت ى عل الغ األسھم المصدرة  عددعل  ٦٠والب

  .٢٠١٤ديسمبر ٣١في كما مليون سھم 
   



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
١٩

  حقوق األقلية    - ٢٢

  كانت الحركة في حقوق األقلية على النحو التالي:  
  ٢٠١٣  ٢٠١٤  
           لایر سعودي  لایر سعودي  

  ١٣٫٩٥٩٫٣٢٠  ١٫٢٦٢٫٠٨٨  في بداية السنة 
  )١٣٫٧٥٠٫٩٣١(  )١٧٫٩٥٤٫٢٨٣(  خسائر الشركات التابعة خالل السنة صافي الحصة في 

           ١٫٠٥٣٫٦٩٩  ٧٣٫١٤٩  حركات أخرى 

           ١٫٢٦٢٫٠٨٨  )١٦٫٦١٩٫٠٤٦(  في نھاية السنة

  
  االلتزامات المحتملة التعھدات و  - ٢٣

داتيوجد لدى المجموعة  ي  تعھ ا ف مالية كم غ  ٢٠١٤ديسمبر  ٣١رأس ون لایر سعودي ( ١٨بمبل  ١٧٫٢: ٢٠١٣ملي

  مليون لایر سعودي).

لغ إجمــالي بأصدرت البنوك التي تتعامل معھا المجموعة، نيابًة عنھا، ضمانات بنكية بم، ٢٠١٤ديسمبر  ٣١في كما 

  ل دورة أعمالھا العادية. مليون لایر سعودي) وذلك خال ١٩٩: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ١٩٩قدره 
  
  اإليجارات التشغيلية   - ٢٤

ب، والمعارض والمستودعات تتعلق بتشغيلية قابلة للتجديد  ايجارات عدة عقود المجموعةلدى  وظفين، والمكات سكن الم

ي ول ة ف نة المنتھي دة خالل الس نة وعشرة سنوات. بلغت مصاريف اإليجار المتكب ين س  ٣١فترات مختلفة تتراوح ما ب

  مليون لایر سعودي). ٢٫٣: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٢٫٤ اإليجاراتعقود بموجب  ٢٠١٤ديسمبر 
   



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
 (شركة مساھمة سعودية)

 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
٢٠

 لمعلومات القطاعية  ا  -٢٥
فيما يلي ، التي يتم رفع التقارير بشأنھابمثابة القطاعات خالل ثالث مناطق جغرافية حيث تعتبر  من المجموعةتعمل 

  :قطاعات المجموعة

 - األعمال التي قامت بھا شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك)تمثل   :المملكة العربية السعودية
  .السعوديةالمملكة العربية 

 –األعمال التي قامت بھا شركتي شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة تمثل   :المملكة األردنية الھاشمية
ً ب(المعروفة  مسك للجھد العالي والمتوسطوشركة  األردن مسك فوجيكورا شركة سابقا
    .)"للكابالت

رأس الخيمة (شركة ذات مسئولية  –مسك شركة بھا  تقاماألعمال التي تمثل   :اإلمارات العربية المتحدة
  محدودة).

 ً وإجمالي ، وإجمالي اإليرادات ٢٠١٣و  ٢٠١٤ديسمبر ٣١إجمالي الموجودات والمطلوبات كما في ب فيما يلي بيانا
  لكل قطاع من القطاعات أعاله: ينالتاريخ ھذينفي  تينالمنتھي تينللسنالدخل  )الخسارة(وصافي الربح 

  
      القطــــــاع   

   
المملكة العربية 

   السعودية
األردنية  المملكة

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   تسوياتال   المتحدة
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  ٨٥٨٫٤٧٧٫١٤٥    )٢٧١٫٥١٥٫١٨٩(    ١٦٤٫٢٣٦٫١٣٨    ١٧٩٫٤٧٨٫٨٧٥    ٧٨٦٫٢٧٧٫٣٢١   المبيعات

  ١٠٦٫٤٥١٫١٣٩    -          ١٤٫٧٩٦٫١٦٣    ٧٫٣٦٤٫٣٣١    ٨٤٫٢٩٠٫٦٤٥   إجمالي الربح 

  )٢٣٫٠٧٢٫٤٩٢(    ٤٧٫٧٦٠٫٥٦٨    ١٫٨٤٢٫٩٠١    )٤٩٫٦٠٣٫٤٧٦(    )٢٣٫٠٧٢٫٤٨٥(   الدخل )الخسارة(صافي 

  ١٫٣٢٩٫٠٠٧٫٤٩٧    )٤١٥٫٢٤٧٫٨١٨(    ٤٠٠٫٨١٢٫١٨٨    ٤٠٤٫٢٥٤٫٩٦٤    ٩٣٩٫١٨٨٫١٦٣   إجمالي الموجودات

  ٨٦٤٫٧٠٩٫٥٠٨    )١١٧٫٣٢٧٫٧٧٣(    ١٣١٫٢٦١٫٤٥٢    ٣٩٢٫٥٠٤٫٧٠٦    ٤٥٨٫٢٧١٫١٢٣   إجمالي المطلوبات

  
      القطــــــاع   

   
المملكة العربية 

   السعودية
المملكة األردنية 

   الھاشمية
اإلمارات العربية 

  اإلجمالي   تسوياتال   المتحدة
  لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   لایر سعودي   ٢٠١٣ديسمبر  ٣١

  ٩٣٠٫٧٣٠٫٩٢٢    )٢٤١٫٩٣٣٫٩٤٣(    ١٧١٫٥٨٢٫٢٥٦    ٢٤٢٫٤٠٠٫٨٢٦    ٧٥٨٫٦٨١٫٧٨٣   المبيعات

  ١٤٥٫٩٠٣٫٧٣٣    -        ٢٢٫٨٧١٫٠٩٩    ١٥٫١٢٢٫٥٠٥    ١٠٧٫٩١٠٫١٢٩   إجمالي الربح 

  ٣٠٫٤٠١٫٤٧٧    ٣٠٫٣١٢٫١٧٨    ٩٫٨٩١٫١٥٤    )٤٠٫٢٠٣٫٣٤١(    ٣٠٫٤٠١٫٤٨٦   صافي الدخل (الخسارة)

  ١٫٤٠٠٫٤٦٠٫٧٦٦    )٣٩٢٫٨٧٧٫١٢٦(    ٣٧٣٫٣٥٧٫٧٧٧    ٤٥١٫٠٥١٫٠٩٢    ٩٦٨٫٩٢٩٫٠٢٣   إجمالي الموجودات

  ٨٩٥٫٢٧٩٫٤٦٠    )١٠٣٫٣٤٣٫٥٩٤(    ١٤٣٫٧٧٢٫٤٤٦    ٣٨٩٫٨٤٠٫٨٠٨    ٤٦٥٫٠٠٩٫٨٠٠   إجمالي المطلوبات

  
  القيمة العادلة لألدوات المالية   -٢٦

غبة في ذلك ابين أطراف رالقيمة العادلة ھي القيمة التي يتم بموجھا تبادل موجودات ما أو سداد مطلوبات ما 
 نيوالمدين من األرصدة لدى البنوك والنقد في الصندوق بالمجموعةوط تعامل عادل. تتكون الموجودات المالية روبش

ن يوالدائنوالقروض ألجل الدائنة البنوك من  المالية واالستثمارات في األوراق المالية، بينما تتكون المطلوبات
  . المطلوبات األخرىبعض والمصاريف المستحقة الدفع و

  إن القيمة العادلة لألدوات المالية ال تختلف كثيراً عن قيمتھا الدفترية. 
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
٢١

  إدارة المخاطر   -٢٧

  مخاطر أسعار العموالت 
تمثل مخاطر أسعار العموالت المخاطر الناتجة عن تذبذب قيمة أداة مالية ما نتيجة للتغيرات في أسعار العموالت   

السوق. تخضع المجموعة لمخاطر أسعار العموالت بشأن موجوداتھا ومطلوباتھا المرتبطة بعموالت بما السائدة في 
  القروض. البنوك الدائنه و في ذلك

  
  مخاطر اإلئتمان

تمثل مخاطر اإلئتمان عدم مقدرة طرف ما على الوفاء بإلتزاماته مما يؤدي إلى تكبد الطرف اآلخر لخسارة مالية.   
وذلك بوضع سقف إئتمان لكل  باألطراف األخرىبإدارة مخاطر اإلئتمان الخاصة بھا والمتعلقة تقوم المجموعة 

، ومراقبة الذمم المدينة القائمة. وبتاريخ قائمة المركز المالي، لم تحدد اإلدارة أية تركيزات ھامة في مخاطر طرف
  اإلئتمان.

  
  مخاطر العمالت 

تذبذب قيمة األدوات المالية بسبب التغيرات في أسعار الصرف األجنبي. تمثل مخاطر العمالت المخاطر الناتجة عن   
تستخدم المجموعة عمالت أجنبية  تخضع المجموعة للتقلبات في أسعار الصرف األجنبي خالل دورة أعمالھا العادية.

عمالت  طرلمخا المجموعة ال تتعرض واليورو.والدينار األردني  اإلماراتيالدرھم و األمريكيوخاصة الدوالر 
العمالت األخرى ال تمثل األرصدة بوأن  ،األمريكيمثبت مقابل الدوالر  السعودياللایر ألن سعر صرف ھامة 

  . ھامةمخاطر عمالت 
  

  مخاطر السيولة 
تمثل مخاطر السيولة الصعوبات التي تواجھھا المجموعة في توفير األموال للوفاء بالتعھدات المتعلقة باألدوات   

تنتج مخاطر السيولة عن عدم المقدرة على بيع أصل مالي ما بسرعة وبمبلغ يعادل قيمته العادلة. تقوم المالية. 
  .المجموعة بإدارة مخاطر السيولة وذلك بالتأكد من توفر التسھيالت البنكية

  
  المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات    - ٢٨

  المشكوك في تحصيلھاالذمم المدينة   
تقدير للمبالغ القابلة للتحصيل من الذمم المدينة التجارية عند عدم إمكانية تحصيل المبلغ بالكامل. بالنسبة  يتم إجراء  

لكل مبلغ من المبالغ الھامة، يتم إجراء ھذا التقدير على أساس كل مبلغ على حده. أما المبالغ التي ال تعتبر ھامة 
 بشكل جماعي، ويجنب مخصص حسب طول مدة التأخر في السداد بمفردھا ولكنھا متأخرة السداد، فانه يتم تقديرھا

  بناءاً على معدالت التحصيل السابقة.

ديسمبر  ٣١لایر سعودي ( ٥٠٧٫٧١٨٫٧٨٤بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي أرصدة المدينين التجاريين   
لایر سعودي  ٤٥٫٣٣٦٫٠٧٥لایر سعودي)، ومخصص الديون المشكوك في تحصيلھا  ٥٠٣٫٢٦٤٫٢٥٨: ٢٠١٣

سيتم إثبات أي فرق بين المبالغ المحصلة فعالً في الفترات  .لایر سعودي) ٣٤٫٦٧٩٫٣٦٩: ٢٠١٣ديسمبر  ٣١(
  المستقبلية والمبالغ المتوقعة في قائمة الدخل.

  إنخفاض قيمة البضاعة  

قديمة أو متقادمة، يتم إجراء تظھر البضاعة بالتكلفة أو صافي القيمة البيعية، أيھما أقل. وعندما تصبح البضاعة   
تقدير لصافي القيمة البيعية لھا. بالنسبة لكل مبلغ من المبالغ الھامة، يتم إجراء تقدير لكل مبلغ على حده. بالنسبة 
للمبالغ غير الھامة بمفردھا ولكنھا تعتبر قديمة أو متقادمة، فانه يتم تقديرھا بشكل جماعي ويجنب مخصص حسب 

  ا أو درجة تقادمھا على أساس أسعار البيع التاريخية.نوع البضاعة وعمرھ
   



 شركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) 
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 تتمة - إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة 
 ٢٠١٤ديسمبر  ٣١

  

  
٢٢

   تتمة - المصادر األساسية لعدم التأكد من التقديرات   - ٢٨

  تتمة - إنخفاض قيمة البضاعة  

 ٢٨٠٫٢٩٢٫٩٠٩: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٢٧٤٫٧٢١٫٥٠٧بتاريخ قائمة المركز المالي، بلغ إجمالي البضاعة   
: ٢٠١٣مليون لایر سعودي ( ٢٠٫٥٦٧٫٤١٧مليون لایر سعودي) ومخصص البضاعة القديمة والمتقادمة 

مليون لایر سعودي). سيتم إدراج أي فرق بين المبالغ المحققة فعالً في الفترات المستقبلية والمبالغ  ٢٥٫٤٢٦٫٢١٨
  المتوقعة في قائمة الدخل.

  األعمار االنتاجية للممتلكات والمعدات   

تقوم اإلدارة بتحديد األعمار االنتاجية المقدرة للممتلكات والمعدات ألغراض االستھالك. يتم تحديد ھذا التقدير بعد   
األخذ بعين االعتبار االستخدام المتوقع لألصل أو االستھالك العادي. تقوم اإلدارة بمراجعة األعمار االنتاجية سنوياً، 

  ي في حالة إعتقاد اإلدارة بأن األعمار االنتاجية تختلف عن التقديرات السابقة.وسيتم تعديل قسط االستھالك المستقبل
  

 اعتماد القوائم المالية الموحدة   - ٢٩
  .٢٠١٥فبراير  ٢٤تم اعتماد القوائم المالية الموحدة من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 

  

 أرقام المقارنة  -٣٠

  الحالية. في السنةت الحسابا عرضشى مع السابقة كي تتما للسنةأعيد تبويب بعض أرقام المقارنة 
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