
صدرت هذه النشرة بتاريخ ١44١/04/0٥هـ )الموافق 20١٩/١2/02م( 

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه علــى معلومــات ُقدمــت ضمــن طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة الســعودية )المشــار إليهــا بـ«الهيئــة«( وطلــب قبــول إدراج األوراق 

الماليــة بحســب متطلبــات قواعــد اإلدراج الخاصــة بالســوق الماليــة الســعودية. ويتحمــل أعضــاء مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )د( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون بحســب علمهــم واعتقادهــم، 

لــى الحــد المعقــول، أنــه ال توجــد أّي وقائــع أخــرى يمكــن أن يــؤدى عــدم تضمينهــا النشــرة إلــى جعــل أّي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل الهيئــة والســوق الماليــة الســعودية أّي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال تعطيــان أّي تأكيــدات  بعــد إجــراء جميــع الدراســات الممكنــة واإ

تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذه النشــرة أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منهــا.

شــركة الكابــات الســعودية هــي شــركة مســاهمة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )74( وتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م(، ومقيــدة فــي الســجل التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه 
)الموافــق 1976/04/26م(.

طــرح خمســة وعشــرون مليــون )25,000,000( ســهم عــادي بســعر طــرح يبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة إجماليــة تبلــغ مائتــان وخمســون مليــون )250,000,000( 
ريــال ســعودي، وتمثــل زيــادة فــي رأس مــال الشــركة بنســبة )226%(، ليصبــح رأس مــال الشــركة ثاثمائــة وســتين مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتين )360,614,060( ريــال ســعودي.

نشرة إصدار أسهم حقوق أولوية 
شركة الكابالت السعودية

المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

ينبغي قراءة نشرة اإلصدار هذه بالكامل ودراسة قسم »إشعار هام« في الصفحة )ب( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« الواردين في هذه النشرة قبل اتخاذ قرار استثماري يتعلق بالحقوق أو باألسهم الجديدة.

فترة التداول: تبدأ من يوم ١44١/0٥/١١ه )الموافق 2020/0١/06م( وتنتهي في يوم ١44١/0٥/١8ه )الموافق 2020/0١/١3م(
فترة االكتتاب: تبدأ من يوم ١44١/0٥/١١ه )الموافق 2020/0١/06م( وتنتهي في يوم ١44١/0٥/2١ه )الموافق 2020/0١/١6م( 

تأسســت شــركة الكابــات الســعودية )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ»الشــركة« أو »الكابــات«( فــي البدايــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة، وتــم قيدهــا 
فــي الســجل التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه )الموافــق 1976/04/26م(، ومــن ثــّم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة 
عامــة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )74( وتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م(. ويقــع مقــر المركــز الرئيــس للشــركة 
فــي مدينــة جــدة، المنطقــة الصناعيــة، قطعــة رقــم 12ف، ص.ب 4403 جــدة 21491 المملكــة العربيــة الســعودية. ويبلــغ رأس مــال الشــركة 
الحالــي مائــة وعشــرة مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتون )110,614,060( ريــال ســعودي، مقســم إلــى أحــد عشــر مليــون وواحــد وســتين 
ألفــًا وأربعمائــة وســتة )11,061,406( ســهم عــادي، بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل 
)ويشــار إليهــا منفــردة بـــ »ســهم حالــي« ومجتمعــة بـــ »األســهم الحاليــة«(. وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن المســاهمين الكبــار فــي الشــركة 
)ممــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة( هــي شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( والتــي تملــك 
مليــون وثمانمائــة وســتة وثاثــون ألفــًا ومائتــان وثاثــة عشــر )1,836,213( ســهم، أي مــا نســبته )16,6%( مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح.

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بالتمريــر فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1440/08/02ه )الموافــق 2019/04/07م( بزيــادة رأس مــال الشــركة 
مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائتــان وخمســين مليــون )250,000,000( ريــال ســعودي، وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع 

الموافقــات النظاميــة الازمــة وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
وفــي تاريــخ 1441/05/05ه )الموافــق 2019/12/31م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن 
خــال إصــدار أســهم حقــوق أولويــة، ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ســهم عــادي جديــد )ويشــار إليهــا 
بـ»أســهم حقوق األولوية« أو »األســهم الجديدة«( بســعر طرح يبلغ عشــرة )10( رياالت ســعودية للســهم الواحد )ويشــار إليه بـ»ســعر الطرح«(، 
وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة وعشــرة مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتين 
)110,614,060( ريــال ســعودي، إلــى ثاثمائــة وســتين مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتين )360,614,060( ريــال ســعودي، وزيــادة 
عــدد األســهم مــن أحــد عشــر مليــون وواحــد وســتين ألفــًا وأربعمائــة وســتة )11,061,406( ســهم عــادي إلــى ســتة وثاثيــن مليــون وواحــد وســتين 

ألفــًا وأربعمائــة وســتة )36,061,406( ســهم عــادي.
ســوف يتــم إصــدار حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة قابلــة للتــداول )ويشــار إليهــا مجتمعــة بـــ »حقــوق أولويــة« ومنفــردة بـــ »حــق أولويــة«( للمســاهمين 
المالكيــن لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال )ويشــار إليــه بـ»تاريــخ 
األحقيــة«( والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
المتضمنــة الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال بتاريــخ 1441/05/05هـــ )الموافــق 2019/12/31م( )ويشــار إليهــم مجتمعيــن بـــ »المســاهمين 
المقيديــن« ومنفرديــن بـــ »المســاهم المقيــد«( علــى أن تــودع تلــك الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة أخــذًا فــي االعتبــار إجــراءات التســوية بعــدد )2,26( حــق تقريبــًا لــكل )1( ســهم مــن أســهم الشــركة ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة 

االكتتــاب بســهم واحــد جديــد وذلــك بســعر الطــرح.
وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين )ويشــار إليهــم بـ»المســتثمرين الجــدد«( – الذيــن يجــوز لهــم تــداول 
الحقــوق واالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة – التــداول واالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي الســوق الماليــة الســعودية )ويشــار إليهــا بـ»تــداول« 
أو »الســوق«(، وتبــدأ فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب فــي يــوم 1441/05/11ه )الموافــق 2020/01/06م( علــى أن تنتهــي فتــرة التــداول 
يــوم  التــداول«(، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة  يــوم 1441/05/18ه )الموافــق 2020/01/13م( )ويشــار إليهــا بـ»فتــرة  فــي 
1441/05/21ه )الموافــق 2020/01/16م( )ويشــار إليهــا بـ»فتــرة االكتتــاب«(، وتجــدر اإلشــارة إلــى أن فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب ســوف 
تبــدآن فــي نفــس اليــوم فــي حيــن تســتمر فتــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتــرة، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة 

اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة.
وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء منهــا أو 
شــراء حقــوق إضافيــة عــن طريــق الســوق. كمــا ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد خــال فتــرة التــداول القيــام بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق 

وبيــع الحقــوق التــي يتــم شــراؤها خــال فتــرة التــداول.
وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحلة واحدة وفقًا لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1
ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــراءه حقوقــًا جديــدة فيســتاح لــه االكتتــاب . 2

بهــا بعــد انتهــاء فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.
سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.. 3
ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــًا عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر . 4

البيــع والشــراء باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى المتوفــرة لــدى الوســيط.
وفــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )ويشــار إليهــا بـ»األســهم المتبقيــة«( فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن 
المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي )ويشــار إليهــم بـــ »المؤسســات االســتثمارية«( ) ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـ»الطــرح المتبقــي«(، وتقــوم 
تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداًء مــن الســاعة العاشــرة صباحــًا يــوم 
)الموافــق 2020/01/22م(  يــوم 1441/05/27ه  مــن  مســاًء  الخامســة  الســاعة  )الموافــق 2020/01/21م( وحتــى  1441/05/26ه 
)ويشــار إليهــا بـ»فتــرة الطــرح المتبقــي«(. وســيتم  تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل 

)شــرط أن ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى أن يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. أمــا 
بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل، وســيتم تســديد  إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن عمليــة الطــرح 
المتبقــي للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات عمليــة الطــرح بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات )بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها 

كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه 1441/06/12ه )الموافــق 2020/02/06م(.
 وفــي حــال لــم تكتتــب المؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم، فيســخصص مــا تبقــى مــن أســهم لمتعهــد التغطيــة 
الــذي ســيقوم بشــرائها بســعر الطــرح )فضــًا راجــع القســم )13( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه«(. وســيتم اإلعــان عــن 
عمليــة التخصيــص النهائيــة فــي موعــد أقصــاه 1441/06/01هـــ )الموافــق 2020/01/26م( )ويشــار إليــه بـ»تاريــخ التخصيــص«( )فضــًا 

راجــع القســم )13( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه«(.
وبعــد اكتمــال عمليــة االكتتــاب ســيصبح رأس مــال الشــركة ثاثمائــة وســتون مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتون )360,614,060( 
ريــال ســعودي، مقســم إلــى ســتة وثاثيــن مليــون وواحــد وســتين ألفــًا وأربعمائــة وســتة )36,061,406( ســهم عــادي. وســيتم اســتخدام صافــي 
متحصــات االكتتــاب بشــكل رئيــس فــي إعــادة هيكلــة رأس المــال وضــخ أمــوال جديــدة لتوفيــر رأس مــال عامــل حتــى تتمكــن الشــركة مــن زيــادة 

الطاقــة التشــغيلية ودعــم النشــاط المســتقبلي )فضــُا راجــع القســم )7( »اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية«(.
إن جميع أســهم الشــركة من فئة واحدة، وال يعطي أي ســهم لحامله حقوق تفضيلية. وســتكون األســهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومســاوية 
تمامــًا لألســهم القائمــة. ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة )ويشــار إليــه بـ»المســاهم«( حضــور 
اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين )ويشــار إليهــا بـ»الجمعيــة العامــة«( )ســواًء العاديــة أو غيــر العاديــة( والتصويــت فيــه. وسيســتحق مالكــو 

األســهم الجديــدة أي أربــاح تعلــن الشــركة عــن توزيعهــا بعــد تاريــخ إصدارهــا )إن وجــدت(.
تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة بعــدد مليونيــن وســبعمائة ألــف )2,700,000( ســهم عــادي، وبقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال 
ســعودي للســهم الواحــد، وذلــك بتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م( بعــد الحصــول علــى موافقــة كًا مــن وزارة التجــارة 
ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي، وبتاريــخ 1412/11/27هـــ )الموافــق 1992/05/28م( قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن مائتــان 
وســبعين مليــون )270,000,000( ريــال ســعودي إلــى ثاثمائــة مليــون )300,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار ثاثمائــة 
ألــف )300,000( ســهم عــادي كمنحــة أســهم، وبتاريــخ 1418/03/05ه )الموافــق 1997/07/11م( قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا 
علــى مرحلتيــن أواًل مــن ثاثمائــة مليــون )300,000,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة مليــون )400,000,000( ريــال ســعودي عــن 
طريــق إصــدار مليــون )1,000,000( ســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، وثانيــًا مــن 
أربعمائــة مليــون )400,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة مليــون )500,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار مليــون 
)1,000,000( ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي للســهم الواحــد وذلــك بنســبة ســهم واحــد مجانــي 
لــكل أربعــة أســهم يملكهــا المســاهم، وبتاريــخ 1425/05/10ه )الموافــق 2004/06/28م( قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن خمســمائة 
مليــون )500,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســتمائة وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق 
صــدار  أولويــة بعــدد مليــون وســبعمائة وثمانيــن ألــف )1,780,000( ســهم وقيمــة اســمية خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، واإ
أســهم جديــدة بعــدد مليــون وعشــرين ألــف )1,020,000( ســهم عــادي باســم شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة وبقيمــة اســمية خمســين 
)50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد وذلــك وفــاًء لديــن علــى الشــركة بقيمــة واحــد وخمســين مليــون )51,000,000( ريــال ســعودي، وبتاريــخ 
1426/12/21ه )الموافــق 2006/01/21م( قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن ســتمائة وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال 
ســعودي إلــى ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار مليونيــن وأربعمائــة ألــف )2,400,000( ســهم 
حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، وبتاريــخ 1438/09/09ه )الموافــق 2017/06/04م( 
قامــت الشــركة بتخفيــض رأس مالهــا مــن ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وأربعــة ماييــن ومائــة 
وأربعــة عشــر ألــف )404,114,000( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض )46,83%) مــن رأس مــال الشــركة، وبتاريــخ 1439/12/22ه 
)الموافــق 2018/09/02م( قامــت الشــركة بتخفيــض رأس مالهــا مــن أربعمائــة وأربعــة ماييــن ومائــة وأربعــة عشــر ألــف )404,114,000( 
ريــال ســعودي إلــى مائــة وعشــرة مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتين )110,614,060( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض )%72,63(

مــن رأس مــال الشــركة.
يتــم حاليــًا تــداول األســهم القائمــة للشــركة فــي الســوق الماليــة الســعودية. وقــد تقدمــت الشــركة بطلــب لهيئــة الســوق الماليــة بالمملكــة العربيــة 
الســعودية )ويشــار إليهــا بـ»الهيئــة«( لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة، كمــا قدمــت طلــب إلــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( لقبــول 
إدراجهــا، وقــد تــم تقديــم جميــع المســتندات المطلوبــة والوفــاء بكافــة متطلبــات الجهــات ذات العاقــة وتمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه. 
ومــن المتوقــع أن يبــدأ تــداول األســهم الجديــدة فــي الســوق خــال فتــرة قصيــرة بعــد االنتهــاء مــن عمليــة تخصيــص األســهم الجديــدة ورد الفائــض

جــراءات االكتتــاب«(. وســيكون التــداول فــي األســهم الجديــدة - بعــد تســجيلها  )فضــُا راجــع الصفحتيــن رقــم )ك( و)ل( )»التواريــخ المهمــة واإ
وقبــول إدراجهــا - متاحــًا لمواطنــي المملكــة العربيــة الســعودية والمقيميــن فيهــا إقامــة نظاميــة ومواطنــي الــدول األعضــاء فــي مجلــس التعــاون 
الخليجــي والشــركات وصناديــق االســتثمار الســعودية والخليجيــة باإلضافــة إلــى المســتثمرين األجانــب المؤهليــن بموجــب القواعــد المنظمــة 
الســتثمار المؤسســات الماليــة األجنبيــة المؤهلــة فــي األوراق الماليــة المدرجــة. وعــاوة علــى ذلــك، يحــق للفئــات األخــرى مــن المســتثمرين األجانــب 
الحصــول علــى الفوائــد االقتصاديــة المرتبطــة باألســهم الجديــدة مــن خــال إبــرام اتفاقيــات مبادلــة مــع األشــخاص المرخــص لهــم مــن قبــل الهيئــة 

)ويشــار إليــه بـ»الشــخص المرخــص لــه«(، مــع العلــم أن الشــخص المرخــص لــه ســيكون فــي هــذه الحالــة المالــك القانونــي المســجل لألســهم.



إشعار مهم

تحتــوي نشــرة اإلصــدار هــذه )»نشــرة اإلصــدار«( علــى تفاصيــل وافيــة عــن شــركة الكابــات الســعودية وعــن أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة لاكتتــاب. وعنــد 
التقدم بطلب لاكتتاب في األســهم الجديدة، ســتتم معاملة المســتثمرين على أســاس ان طلبـــاتهم تستنـــد إلى المعلـــومات التي تحتـــويها نشــرة اإلصدار والتي يمكن 
www.saudicable.( الحصـــول علــى نســخة منهــا مــن المقــر الرئيــس للشــركة ومــن مديــر االكتتــاب أو مــن خــال زيــارة المواقــع اإللكترونيــة لــكل مــن الشــركة

.)www.cma.org.sa( وهيئــة الســوق الماليــة )www.falcom.com.sa( والمستشــار المالــي )com

ســيتم نشــر نشــرة اإلصــدار والتأكــد مــن إتاحتهــا للجمهــور خــال فتــرة ال تقــل عــن )14( يومــًا قبــل موعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة 
رأس المــال، وفــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال ســتة أشــهر مــن تاريــخ موافقــة الهيئــة علــى تســجيل وطــرح حقــوق األولويــة ُعــّدت موافقــة 

الهيئــة ملغــاة.

وقــد قامــت الشــركة بتعييــن )»شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة«( كمستشــار مالــي )»المستشــار المالــي«( ومديــر االكتتــاب )»مديــر االكتتــاب«( ومتعهــد التغطيــة 
)»متعهــد التغطيــة«( وذلــك فيمــا يتعلــق بطــرح أســهم حقــوق األولويــة لزيــادة رأس مــال الشــركة بموجــب هــذه النشــرة. 

 تحتــوي نشــرة اإلصــدار علــى معلومــات قدمــت بحســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن الهيئــة. ويتحمــل أعضــاء 
مجلــس اإلدارة الذيــن تظهــر أســماؤهم علــى الصفحــة )د( مجتمعيــن ومنفرديــن كامــل المســؤولية عــن دقــة المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار هــذه، ويؤكــدون 
لــى الحــد المعقــول، انــه ال توجــد أي وقائــع أخــرى يمكــن ان يــؤدي عــدم تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار  بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــد إجــراء الدراســات الممكنــة واإ
إلــى جعــل أي إفــادة واردة فيهــا مضللــة. وال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( أي مســؤولية عــن محتويــات هــذه النشــرة، وال 
تعطيــان أي تأكيــدات تتعلــق بدقتهــا أو اكتمالهــا، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي نشــرة اإلصــدار أو 

عــن االعتمــاد علــى أي جــزء منهــا.

وعلــى الرغــم مــن ان الشــركة قــد قامــت بكافــة الدراســات المعقولــة للتحــري عــن صحــة المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة فــي تاريــخ إصدارهــا، إال ان جــزءاًً مــن 
المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة تــم الحصــول عليهــا مــن مصــادر خارجيــة، ومــع انــه ال يوجــد لــدى الشــركة أو أي مــن مدرائهــا أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو 
المستشــار المالــي أو أي مــن مستشــاري الشــركة الــواردة أســمائهم فــي الصفحــة  )و( ، أي ســبب لاعتقــاد بــان هــذه المعلومــات غيــر دقيقــة فــي جوهرهــا، إال انــه 

لــم يتــم التحقــق بصــورة مســتقلة مــن هــذه المعلومــات، وبالتالــي ال يمكــن تقديــم أي التــزام أو إفــادة فيمــا يتعلــق بدقــة هــذه المعلومــات أو اكتمالهــا.  

إن المعلومــات التــي تضمنتهــا نشــرة اإلصــدار هــذه كمــا فــي تاريــخ إصدارهــا عرضــة للتغييــر، الســيما ان الوضــع المالــي للشــركة وقيمــة األســهم يمكــن ان تتإثــر بشــكل 
ســلبي نتيجــة للتطــورات المســتقبلية مثــل عوامــل التضخــم ومعــدالت الفائــدة والضرائــب أو غيرهــا مــن العوامــل االقتصاديــة والسياســية أو العوامــل األخــرى الخارجــة عــن 
ســيطرة الشــركة )فضــًا راجــع القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة(. وال يجــوز اعتبــار تقديــم نشــرة اإلصــدار أو أيــة معلومــات شــفهية أو كتابيــة متعلقــة 
بأســهم الطــرح أو تفســيرها أو االعتمــاد عليهــا، بــأي شــكل مــن األشــكال، علــى انهــا وعــد أو تأكيــد أو إقــرار بشــان تحقــق أي إيــرادات أو نتائــج أو أحــداث مســتقبلية.  

ال يجــوز اعتبــار نشــرة اإلصــدار هــذه بمثابــة توصيــة مــن جانــب الشــركة أو مــن أعضــاء مجلــس إدارتهــا أو أي مــن مستشــاريها للمشــاركة فــي عمليــة االكتتــاب فــي 
أســهم حقــوق األولويــة. وتعتبــر المعلومــات الــواردة فــي نشــرة اإلصــدار ذات طبيعــة عامــة تــم إعدادهــا دون األخــذ فــي االعتبــار األهــداف االســتثمارية الفرديــة أو 
الوضــع المالــي أو االحتياجــات االســتثمارية الخاصــة. ويتحمــل كل مســتلم لنشــرة اإلصــدار هــذه، وقبــل اتخــاذ قــرار باالســتثمار، مســؤولية الحصــول علــى استشــارة 
مهنيــة مــن مستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل الهيئــة بخصــوص االكتتــاب لتقييــم مــدى ماءمــة هــذا االســتثمار والمعلومــات الــواردة بخصوصــه فــي نشــرة اإلصــدار 

هــذه لألهــداف واألوضــاع واالحتياجــات الماليــة الخاصــة بــه.

وســيكون بإمكان المســاهمين المقيدين وغيرهم من عامة المســتثمرين )»المســتثمرين الجدد«( - الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األســهم الجديدة - 
التداول واالكتتاب في أســهم حقوق األولوية في الســوق المالية الســعودية )»تداول« أو »الســوق«(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في يوم 1441/05/11هـ 
)الموافــق 2020/01/06م( علــى ان تنتهــي فتــرة التــداول فــي يــوم 1441/05/18هـــ )الموافــق 2020/01/13م( )»فتــرة التــداول«(، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب 
حتــى نهايــة يــوم 1441/05/21هـــ )الموافــق 2020/01/16م( )»فتــرة االكتتــاب«(. وتجــدر اإلشــارة إلــى ان فتــرة التــداول وفتــرة االكتتــاب ســوف تبــدان فــي نفــس 

اليــوم فــي حيــن تســتمر فتــرة التــداول حتــى انتهــاء اليــوم الســادس مــن بدايــة الفتــرة، بينمــا تســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة اليــوم التاســع مــن بدايــة نفــس الفتــرة.

وســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول وذلــك مــن خــال بيــع الحقــوق المكتســبة أو جــزء منهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة عــن 
طريــق الســوق. كمــا ســيكون بإمــكان المســتثمرين الجــدد خــال فتــرة التــداول القيــام بشــراء حقــوق عــن طريــق الســوق وبيــع الحقــوق التــي يتــم شــراؤها خــال فتــرة التــداول.

وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة على مرحله واحدة وفقًا لما يلي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1

ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــرائه حقوقــًا جديــدة فيســتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء . 2
فتــرة تســويتها )يومــي عمــل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.. 3

ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــًا عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء . 4
باإلضافــة إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى المتوفــرة لــدى الوســيط.

ب



وفــي حــال تبقــى أســهم لــم ُيكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )»األســهم المتبقيــة«( فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي 
)ويشــار إليهــم بـــ »المؤسســات االســتثمارية«( )ويشــار إلــى عمليــة الطــرح هــذه بـــ »الطــرح المتبقــي«(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء 
األســهم المتبقيــة، وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداًء مــن الســاعة العاشــرة صباحــًا يــوم 1441/05/26ه )الموافــق 2020/01/21م( وحتــى الســاعة الخامســة 
مســاًء يــوم 1441/05/27ه )الموافــق 2020/01/22م( ) “فتــرة الطــرح المتبقــي”(. وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض 
األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط ان ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى ان يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض. 
أمــا بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل، وســيتم تســديد إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن عمليــة الطــرح المتبقــي للشــركة 
وتــوزع باقــي متحصــات عمليــة الطــرح )بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه 1441/06/12ه )الموافــق 

2020/02/06م(.  

وفــي حــال لــم تكتتــب المؤسســات االســتثمارية فــي جميــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم، فســيخصص مــا تبقــى مــن أســهم لمتعهــد التغطيــة الــذي ســيقوم بشــرائها 
بســعر الطــرح )فضــًا راجــع القســم )13( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(. وســيتم اإلعــان عــن عمليــة التخصيــص 
النهائيــة فــي موعــد أقصــاه 1441/06/01ه )الموافــق 2020/01/26م( )»تاريــخ التخصيــص«( )فضــًا راجــع القســم )13( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم 

وأحــكام الطــرح وشــروطه« مــن هــذه النشــرة(.

المعلومات المالية 

تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقــًا للمعاييــر المحاســبية الصــادرة 
عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )SOCPA(. كمــا تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2017م و2018م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 
األخرى التي اعتمدتها الهيئة الســعودية للمحاســبين القانونيين )SOCPA(. كما تم إعداد المعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة للشــركة لفترة الثاثة أشــهر 
المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر 
واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )SOCPA(. تختلــف المعلومــات الماليــة لعــام 2016م المذكــورة فــي القوائــم الماليــة 
الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م عــن تلــك المذكــورة ألغــراض المقارنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة 
المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، حيــث تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS(، ولذلــك لضمــان تحليــل ومقارنــة المثــل بالمثــل، 
تــم االعتمــاد فــي هــذه النشــرة علــى المعلومــات الماليــة لعــام 2016م التــي تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( وأدرجــت ألغــراض 

المقارنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م.

وقــد تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م باإلضافــة إلــى المعلومــات الماليــة لعــام 2016م المذكــورة 
فيهــا والتــي تــم تعديلهــا للتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS(، والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م، وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 

فــي 31 مــارس 2019م مــن قبــل شــركة العظــم والســديري )محاســبون ومراجعــون قانونيــون(. هــذا وتقــوم الشــركة بإصــدار قوائمهــا الماليــة بالريــال الســعودي. 

إن بعــض المعلومــات الماليــة واإلحصائيــة التــي تحتــوي عليهــا هــذه النشــرة تــم تقريبهــا مــن خــال جبرهــا إلــى أقــرب عــدد صحيــح، وعليــه، فإنــه فــي حــال تــم جمــع 
األرقــام الــواردة فــي الجــداول، قــدال يتوافــق مجموعهــا مــع مــا تــم ذكــره فــي هــذه النشــرة.

التوقعات واإلفادات المستقبلية 

لقــد تــم إعــداد التوقعــات المســتقبلية التــي تضمنتهــا هــذه النشــرة علــى أســاس افتراضــات ُمحــددة وُمعلنــة تــم ذكرهــا فــي المواضــع ذات العاقــة. وقــد تختلــف ظــروف 
الشــركة فــي المســتقبل عــن االفتراضــات المســتخدمة، وبالتالــي فإنــه ال يوجــد أي ضمــان أو تعهــد فيمــا يتعلــق بدقــة أو اكتمــال أي مــن هــذه التوقعــات. 

تمثــل بعــض البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات حــول التطلعــات المســتقبلية. وُيســتدل علــى هــذه البيانــات المســتقبلية بصــورة عامــة مــن خــال طريقــة اســتخدام 
بعــض الكلمــات مثــل »تعتــزم/ تخطــط« أو »تقــدر« أو »تعتقــد« أو »تتوقــع« أو »مــن الممكــن« أو »ســوف« أو »ينــوي« أو »ينبغــي« أو »متوقــع« أو »قــد« أو 
»يعتقــد« أو الصيــغ النافيــة مــن هــذه المفــردات وغيرهــا مــن المفــردات المقاربــة أو المعاكســة لهــا فــي المعنــى. وتعكــس بيانــات التطلعــات هــذه وجهــة نظــر الشــركة 
دارتهــا فيمــا يتعلــق بأحــداث مســتقبلية، ولكنهــا ليســت ضمانــًا لــألداء المســتقبلي. وهنــاك العديــد مــن العوامــل التــي قــد تــؤدي إلــى ان تكــون النتائــج الفعليــة  الحاليــة واإ
أو األداء أو اإلنجــازات التــي تحققهــا الشــركة مختلفــة بشــكل كبيــر عــن أيــة نتائــج أو أداء أو إنجــازات مســتقبلية يمكــن ان يعبــر عنهــا صراحــًة أو ضمنــًا فــي بيانــات 
تلــك التطلعــات. وقــد تــم اســتعراض أهــم المخاطــر أو العوامــل التــي يمكــن ان تــؤدي إلــى مثــل هــذا اإلثــر بصــورة أكثــر تفصيــًا فــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة 
)فضــًا راجــع القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة(. وفيمــا لــو تحقــق واحــد أو أكثــر مــن هــذه المخاطــر أو األمــور غيــر المتيقنــة، أو ثبــت عــدم صحــة 

أو دقــة أي مــن االفتراضــات التــي تــم االعتمــاد عليهــا، فــإن النتائــج الفعليــة قــد تختلــف بشــكل جوهــري عــن تلــك المذكــورة فــي هــذه النشــرة.

مــع مراعــاة متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، يجــب علــى الشــركة تقديــم نشــرة إصــدار تكميليــة إلــى الهيئــة إذا علمــت الشــركة فــي أي 
وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأي مــن اآلتــي: )1( وجــود تغييــر مهــم فــي أمــور جوهريــة واردة فــي نشــرة اإلصــدار أو )2( 
ظهــور أي مســائل مهمــة كان يجــب تضمينهــا فــي نشــرة اإلصــدار. وباســتثناء هاتيــن الحالتيــن، فــإن الشــركة ال تعتــزم تحديــث أو تعديــل أيــة معلومــات تتضمنهــا

هذه النشرة سواًء كان ذلك نتيجة معلومات إضافية جديدة أو نتيجة حوادث مستقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل المخاطرة.

ج



 دليل الشركة

أعضاء مجلس اإلدارة
مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 20١8/0١/١4م*

العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرة***مباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

مستقلرئيس مجلس اإلدارةميسر أنور مسلم نوياتي**
----48سعوديغير تنفيذي

رائد خالد أحمد يوسف زينل علي 
رضا**

نائب رئيس مجلس 
اإلدارة

غير مستقل
--0,1315745%4014,554سعوديغير تنفيذي

خالد أحمد يوسف زينل علي 
رضا****

عضو مجلس 
اإلدارة

غير مستقل
2,4%0,4313014267,775%7047,708سعوديغير تنفيذي

عضو مجلس عبدهللا حسن عثمان مصري 
اإلدارة

غير مستقل
--0,0033630%71372سعوديغير تنفيذي

يوسف أحمد يوسف زينل علي 
رضا****

عضو مجلس 
اإلدارة

غير مستقل
2,4%0,0013108267,775%60145سعوديغير تنفيذي

عضو مجلس عدنان عبدهللا إبراهيم ميمني
اإلدارة

غير مستقل
--0,0013108%73145سعوديغير تنفيذي

عضو مجلس خالد علي حمد العجان
اإلدارة

مستقل
----55سعوديغير تنفيذي

املصدر: الشركة

تاريــخ  مــن  تبــدأ  والتــي  القادمــة  للــدورة  أعــاه  املذكوريــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  انتخــاب  علــى  2018/01/14م(  )املوافــق  1439/04/27ه  تاريــخ  فــي  املنعقــد  اجتماعهــا  فــي  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت   *

2021/01/13م(. )املوافــق  1442/05/29ه  تاريــخ  فــي  وتنتهــي  2018/01/14م(  )املوافــق  1439/04/27ه 

 لــه، وتعييــن الســيد/ رائــد خالــد أحمــد 
ً
 بمجلــس اإلدارة ورئيســا

ً
** قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1439/05/25ه )املوافــق 2018/02/11م( تعييــن الســيد/ ميســر انــور مســلم نوياتــي عضــوا

بتاريــخ  املنعقــد  فــي اجتماعهــا  العاديــة  العامــة  )املوافــق 2018/02/13م(. ووافقــت الجمعيــة  بتاريــخ 1439/05/27ه  قــرار مجلــس اإلدراة  تــم اإلعــان عــن   لرئيــس مجلــس اإلدارة، وقــد 
ً
نائبــا يوســف زينــل علــي رضــا 

اإلدارة. مجلــس  توصيــة  علــى  2018/06/07م(  )املوافــق  1439/09/23ه 

*** إن امللكية غير املباشرة لكٍل من العضو خالد أحمد يوسف زينل علي رضا والعضو يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا ناتجة عن امللكية املباشرة لكٍل منهم في شركة زينل للصناعات املحدودة بنسبة %14.58.

 مــن العضــو خالــد أحمــد يوســف زينــل علــي رضــا والعضــو يوســف أحمــد يوســف زينــل علــي رضــا هــم ممثليــن عــن شــركة زينــل للصناعــات املحــدودة بنســبة 50% لــكٍل منهــم مــن ملكيتهــا فــي شــركة الكابــات والبالغــة 
ً
**** إن كا

نســبة 16.6% من  إجمالي أســهم الشــركة.

عنوان الشركة وممثلوها

شركة الكابالت السعودية

جدة، المنطقة الصناعية، قطعة رقم 12ف

ص.ب. 4403 جدة 21491

المملكة العربية السعودية 

هاتف: 6087666/6087600 12 966 +

فاكس: 6352220 12 966 +

 scc@saudicable.com :البريد اإللكتروني

www.saudicable.com :الموقع اإللكتروني

د



ممثال الشركة

ممثل الشركة المفوض الثانيممثل الشركة المفوض األولالبيان

عبدهللا عبدالرحمن محمد الرشيدميسر انور مسلم نوياتياالسم

نائب الرئيس للتوريداترئيس مجلس اإلدارةالصفة

العنوان
جدة، المنطقة الصناعية، قطعة رقم 12ف

ص.ب. 4403 جدة 21491
المملكة العربية السعودية

جدة، المنطقة الصناعية، قطعة رقم 12ف
ص.ب. 4403 جدة 21491

المملكة العربية السعودية

6087666/6087600 12 966+رقم الهاتف
تحويلة رقم )7603(

+966 12 6087666/6087600
تحويلة رقم )7608(

6352220 12 966+6352220 12 966+رقم الفاكس

mnowailati@saudicable.comaalrashid@saudicable.comالبريد اإللكتروني

املصدر: الشركة 

سوق األسهم

شركة السوق المالية السعودية )تداول(

طريق الملك فهد – العليا 6897

وحدة رقم: 15

الرياض 12211 - 3388

المملكة العربية السعودية

هاتف: 920001919 966+

فاكس: 2189133 11 966+

csc@tadawul.com.sa :البريد اإللكتروني

www.tadawul.com.sa :الموقع اإللكتروني

ه



المستشارون والمحاسبون القانونيون
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

شركة فالكم للخدمات المالية 

الرياض – حي الورود – شارع العليا

ص.ب 884 الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004298888 966+

فاكس: 2054827 11 966+

Info@falcom.com.sa :البريد اإللكتروني

www.falcom.com.sa :الموقع اإللكتروني

المستشار القانوني

مكتب محمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية

مكتب رقم 11 - مجمع البيوت المكتبية طريق العروبة 

ص.ب 245555 الرياض 11312 

المملكة العربية السعودية

هاتف: 4844448 11 966+

فاكس: 2816611 11 +966

aldehais@aldhabaan-es.com :البريد اإللكتروني

 www.aldhabaan.eversheds.com :الموقع اإللكتروني

المحاسب القانوني

شركة العظم والسديري )محاسبون ومراجعون قانونيون( 

الرياض - شارع األمير محمد بن عبدالعزيز - وحدة رقم 11

ص.ب 10504 الرياض 11443

المملكة العربية السعودية

هاتف:  2175000 11 +966

فاكس:  2176000 11 +966

ch@crowehorwath.com.sa :البريد اإللكتروني

www.crowehorwath.com :الموقع اإللكتروني

تنويه:

فاداتهــم بالشــكل والمضمــون  إن جميــع المستشــارين والمحاســب القانونــي الــواردة أســماؤهم أعــاه قــد قدمــوا موافقاتهــم الكتابيــة علــى تضميــن أســمائهم وشــعاراتهم واإ
الوارديــن فــي هــذه النشــرة، ولــم يقــم أي منهــم بســحب هــذه الموافقــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة. وال يمتلــك أي مــن المستشــارين والمحاســب القانونــي أو العامليــن لديهــم 

أو أي مــن أقاربهــم أيــة أســهم أو مصلحــة مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة.

و



ملخص الطرح

يجــب علــى المســتثمرين الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم هــذا الطــرح قــراءة نشــرة اإلصــدار كاملــة قبــل اتخــاذ قرارهــم االســتثماري المتعلــق باالكتتــاب فــي أســهم 
حقــوق األولويــة، حيــث ان ملخــص الطــرح غيــر كاٍف التخــاذ قــرار اســتثماري. وفيمــا يلــي ملخــص عــن الطــرح:

اسم الُمصدر ووصفه 
ومعلومات عن تأسيسه

شــركة الكابــات الســعودية )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بــــ »الشــركة« أو »الكابــات«( تأسســت فــي البدايــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة، وتــم قيدهــا فــي الســجل 
التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه )الموافــق 1976/04/26م(، ومــن ثــّم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بموجــب القــرار 
الــوزاري رقــم )74( وتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م(. ويقــع مقــر المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة جــدة، المنطقــة الصناعيــة، قطعــة 

رقــم 12ف، ص.ب 4403 - جــدة 21491 المملكــة العربيــة الســعودية.

نشاطات الُمصدر

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه )الموافــق 1976/04/26م(، والترخيــص الصناعــي 
الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة )الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقاًً( رقــم )1280( وتاريــخ 1394/04/20ه )الموافــق 

1974/05/12م( والمعــدل بالترخيــص رقــم )1259( وتاريــخ 1438/04/06ه )الموافــق 2017/01/04م(.
وتتمثل انشطة الشركة كما في السجل التجاري في صنع المكونات واللوحات اإللكترونية )رمز النشاط 2610(.

وتتمثل انشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
1. صناعــة القضبــان والموصــات والكابــات واألســاك الكهربائيــة واالتصــاالت مــن النحــاس واأللمنيــوم واألليــاف البصريــة وغيرهــا بكافــة جهودهــا )الكهربائــي/

التقنــي( ومقاســاتها وموصــات تأريــض لاســتخدامات الكهربائيــة واالتصــاالت ومركبــات اللدائــن الباســتيكية والبكــرات والطبالــي الخشــبية وملحقــات تمديــد 
الكابــات الهاتفيــة والمعــدات اإللكترونيــة الخاصــة بهــا، ونظــم األعمــال واألجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة واالتصــاالت والمعلومــات وتســويقها وتوزيعهــا.

دارة وتشــغيل وتركيــب وتشــييد وصيانــة  2. مقــاوالت األعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة واإللكترونيــة والباســتيكية وأعمــال االتصــآالت ونظــم المعلومــات واإ
صــاح مــا ذكــر مــن األعمــال وامتاكهــا وتأجيرهــا لصالــح الغيــر والقيــام بالخدمــات الصناعيــة. إقامــة المشــاريع الصناعيــة المختلفــة بعــد الحصــول علــى  واإ

التراخيــص الازمــة مــن جهــات االختصــاص.
دارة شــبكات الحاســب اآللــي المحليــة والموســعة والمخصصــة ونظــم تكامــل التراســل واالتصــاالت وربطهــا عبــر انظمــة تكامــل  3. تركيــب وتشــغيل وصيانــة واإ

التراســل واســتيراد وتســويق أجهــزة ربــط وحمايــة وتوزيــع الشــبكات وأجهــزة تكامــل الصــوت والصــورة والمعلوماتيــة.
4. تملك األراضي والعقارات والمباني والمستودعات والمعارض الازمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف فيها.

دارة مركــز تدريــب للقــوى العاملــة فــي الشــركة لتنميــة المهــارات الصناعيــة فــي مجــال أعمــال الشــركة وتملــك التقنيــة الصناعيــة ذات العاقــة بأغــراض  5. إقامــة واإ
الشــركة أو التعــاون مــع ممتلكيهــا أو مطوريهــا.

6. تصنيع المواد الخام ذات الصلة بانشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفة.
7. تصنيع القواطع والمفاتيح الكهربائية والمحوالت والمكونات الملحقة بها والنهايات الطرفية والوصات الداخلية والخارجية الخاصة بكابات الطاقة.

8. الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد واألدوات واآلالت والمعدات والخامات المتصلة بنشاط الشركة وتسويقها.
وتمارس الشركة انشطتها وفق االنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

المساهمون الكبار في 
الُمصدر وعدد أسهمهم ونسب 

ملكيتهم قبل الطرح

كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن المســاهمين الكبــار فــي الشــركة )ممــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة( هــي شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة 
)شــركة ذات مســؤولية محــدودة( والتــي تملــك مليــون وثمانمائــة وســتة وثاثــون ألفــًا ومائتــان وثاثــة عشــر )1,836,213( ســهمًا ، أي مــا نســبته )%16,6( 

مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح.

زيادة رأس المال من خال إصدار أسهم حقوق أولوية.طبيعة الطرح

الغرض من إصدار أسهم 
حقوق األولوية المقترح

تهــدف شــركة الكابــات مــن خــال زيــادة رأس مالهــا عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة إلــى إعــادة هيكلــة رأس المــال وضــخ أمــوال جديــدة لتوفيــر رأس 
مــال عامــل حتــى تتمكــن الشــركة مــن زيــادة الطاقــة التشــغيلية ودعــم النشــاط المســتقبلي. )فضــُا راجــع القســم )7( “اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع 

المســتقبلية” فــي هــذه النشــرة(.

 إجمالي المتحصالت المتوقع 
الحصول عليها وتحليل 

ووصف االستخدام المقترح لها

من المتوقع ان يبلغ  إجمالي متحصات االكتتاب في أسهم حقوق األولوية مائتان وخمسون مليون )250,000,000( ريال سعودي.
وســيتم اســتخدام صافــي متحصــات االكتتــاب بشــكل رئيــس بعــد خصــم كافــة تكاليــف الطــرح فــي إعــادة هيكلــة رأس المــال وضــخ أمــوال جديــدة لتوفيــر رأس 

مــال عامــل حتــى تتمكــن الشــركة مــن زيــادة الطاقــة التشــغيلية ودعــم النشــاط المســتقبلي. 
ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصات الطرح:

القيمة )ريال سعودي(االستخدام

1,000,000مشروع زيادة إنتاجية كابات األلمونيوم

7,000,000مشروع زيادة إنتاجية كابات الطاقة 

16,000,000مشروع تحسين خطوط اإلنتاج

10,000,000مشروع تصنيع اإلكسسوارات

211,000,000رأس المال العامل

5,000,000تكاليف الطرح

250,000,000اإلجمالي
املصدر: الشركة

)ولمزيد من المعلومات فضُا راجع القسم )7( “استخدام متحصات الطرح والمشاريع المستقبلية” في هذه النشرة(.

ز



تكاليف الطرح
مــن المتوقــع ان تبلــغ تكاليــف الطــرح حوالــي خمســة ماييــن )5,000,000( ريــال ســعودي، وتشــمل أتعــاب كًا مــن: المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب 
ومتعهــد التغطيــة والمستشــار القانونــي والمحاســب القانونــي ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن المصاريــف المتعلقــة باالكتتــاب. )فضــُا راجــع 

القســم )7( “اســتخدام متحصــات الطــرح والمشــاريع المســتقبلية” فــي هــذه النشــرة(.

من المتوقع ان يبلغ صافي متحصات الطرح حوالي مائتان وخمســة وأربعون مليون )245,000,000( ريال ســعودي. )فضُا راجع القســم )7( “اســتخدام صافي متحصالت الطرح
متحصات الطرح والمشــاريع المســتقبلية” في هذه النشــرة(.

مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفًا وستون )110,614,060( ريال سعودي.رأس مال الُمصدر قبل الطرح

ثاثمائة وستون مليون وستمائة وأربعة عشر ألفًا وستون )360,614,060( ريال سعودي.رأس مال الُمصدر بعد الطرح

 إجمالي عدد أسهم الُمصدر 
أحد عشر مليون وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وستة )11,061,406( سهمًا عاديًا.قبل الطرح

 إجمالي عدد أسهم الُمصدر  
ستة وثاثون مليون وواحد وستون ألفًا وأربعمائة وستة )36,061,406( سهمًا عاديًا.بعد الطرح

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.القيمة االسمية للسهم

 إجمالي عدد األسهم 
خمسة وعشرون مليون )25,000,000( سهم عادي.المطروحة

نسبة األسهم المطروحة من 
226% من رأس مال الُمصدر قبل الطرح.رأس مال الُمصدر

عشرة )10( رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح

مائتان وخمسون مليون )250,000,000( ريال سعودي. إجمالي قيمة الطرح

عدد أسهم الطرح المتعهد 
خمسة وعشرون مليون )25,000,000( سهم عادي.بتغطيتها

 إجمالي قيمة الطرح المتعهد 
مائتان وخمسون مليون )250,000,000( ريال سعودي.بتغطيته

فئات المستثمرون 
المساهمون المقيدون، والمستثمرون الجدد.المستهدفون

المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى المساهمون المقيدون
مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1441/05/05ه )الموافــق 2019/12/31م(.

عامة المستثمرين من األفراد والمؤسسات – باستثناء المساهمين المقيدين – ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خال فترة التداول.المستثمرون الجدد

حقوق األولوية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي لحاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة بعــد الموافقــة علــى زيــادة رأس المــال، وتعتبــر هــذه األوراق حــق 
مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن. ويجــوز تــداول الحــق خــال فتــرة التــداول. ويعطــى كل حــق لحاملــة أحقيــة االكتتــاب بســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة 
بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال. وســتظهر 

هــذه الحقــوق فــي محافــظ المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة.

خمسة وعشرون مليون )25,000,000( حق.عدد حقوق األولوية الُمصدرة

يمنــح كل مســاهم مقيــد )2,26( حــق تقريبــًا عــن كل )1( ســهم واحــد يملكــه،  وهــذا المعامــل هــو ناتــج قســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة معامل األحقية
للشركة.

المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تاريخ األحقية
تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال، وذلــك بتاريــخ 1441/05/05ه )الموافــق 2019/12/31م(.

تبــدأ فتــرة التــداول فــي يــوم 1441/05/11ه )الموافــق 2020/01/06م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم 1441/05/18ه )الموافــق 2020/01/13م(. ويجــوز فترة التداول
خــال هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة - ســواًء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - القيــام بتــداول حقــوق األولويــة.

تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي يــوم 1441/05/11ه )الموافــق 2020/01/06م( وتســتمر حتــى نهايــة يــوم 1441/05/21ه )الموافــق 2020/01/16م(. ويجــوز فترة االكتتاب
خــال هــذه الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة - ســواًء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

ح



يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب إلكترونيــًا عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة التــي تتيــح هــذه الخدمــات للمكتتبيــن أو مــن خــال أي وســيلة أخــرى يقدمهــا طريقة االكتتاب
الوسطاء.

ممارسة االكتتاب في حقوق 
األولوية

يحــق لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة عــن طريــق االكتتــاب إلكترونيــًا عبــر مواقــع ومنصــات الوســطاء اإللكترونيــة 
التــي تتيــح هــذه الخدمــات أو مــن خــال أي وســيلة أخــرى يقدمهــا الوســطاء. كمــا يمكــن لألشــخاص المســتحقين ممارســة حقــوق األولويــة كالتالــي:

1. يحــق للمســاهمين المقيديــن خــال فتــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق الممنوحــة لهــم فــي تاريــخ األحقيــة وأي حقــوق إضافيــة قامــوا بشــرائها خــال فتــرة التــداول 
عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة. كمــا يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا.

2. يحــق للمســتثمرين الجــدد خــال فتــرة االكتتــاب ممارســة الحقــوق التــي قامــوا بشــرائها خــال فتــرة التــداول عــن طريــق االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة. كمــا 
يحــق لهــم عــدم اتخــاذ أي إجــراء بخصــوص الحقــوق التــي يملكونهــا.

وفــي حــال عــدم قيــام أي مــن المســاهمين المقيديــن أو المســتثمرين الجــدد بممارســة حقهــم فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب، فســيتم طــرح 
األســهم المرتبطــة بتلــك الحقــوق فــي فتــرة الطــرح المتبقــي.

قيمة الحق اإلرشادية
تتمثــل قيمــة الحــق اإلرشــادية فــي الفــرق بيــن القيمــة الســوقية لســهم الشــركة خــال فتــرة التــداول وســعر الطــرح. وســتقوم »تــداول« باحتســاب ونشــر قيمــة الحــق 
اإلرشــادية خــال فتــرة التــداول علــى موقعهــا اإللكترونــي متأخــرة بخمــس دقائــق، وســيقوم أيضــًا مــزودو خدمــات معلومــات الســوق بنشــر هــذه المعلومــة حتــى 

يتســنى للمســتثمرين االطــاع علــى قيمــة الحــق اإلرشــادية عنــد إدخــال األوامــر.

هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علمًا بانه يحدد من خال آلية العرض والطلب، وبالتالي فإنه قد يختلف عن قيمة الحق اإلرشادية.سعر تداول الحق 

الطرح المتبقي

فــي حــال تبقــى أســهم لــم يكتتــب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة االكتتــاب )األســهم المتبقيــة( فســتطرح تلــك األســهم علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي 
)المؤسســات االســتثمارية(. وتقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عروضهــا لشــراء األســهم المتبقيــة وســيتم اســتقبال تلــك العــروض ابتــداًء مــن الســاعة 
العاشــرة صباحــًا يــوم 1441/05/26ه )الموافــق 2020/01/21م( وحتــى الســاعة الخامســة مســاًء مــن يــوم 1441/05/27ه )الموافــق 2020/01/22م( 
)فتــرة الطــرح المتبقــي(. وســيتم تخصيــص األســهم المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط ان ال يقــل عــن ســعر الطــرح( 
على ان يتم تخصيص األســهم بالتناســب على المؤسســات االســتثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنســبة لكســور األســهم فســيتم إضافتها لألســهم المتبقية 

ومعاملتهــا بالمثــل.

طريقة التخصيص ورد 
الفائض

ضافتهــا إلــى األســهم  ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل صحيــح ومكتمــل. وســيتم جمــع كســور األســهم واإ
المتبقيــة ومــن ثــم طرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي. ســتحصل الشــركة علــى إجمالــي ســعر الطــرح المحصــل مــن بيــع األســهم 
المتبقيــة، فيمــا ســتوزع باقــي متحصــات الطــرح المتبقــي بــدون احتســاب أي رســوم أو اســتقطاعات )أي مــا يتجــاوز ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها الذيــن لــم 
ــًا فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم )فضــًا راجــع القســم )13( “المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه”  ــًا أو جزئي يكتتبــوا كلي

فــي هــذه النشــرة(.
وسيتم رد فائض االكتتاب )إن وجد( إلى المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من مدير االكتتاب.

سيتم تخصيص األسهم في موعد أقصاه يوم 1441/06/01ه )الموافق 2020/01/26م(.تاريخ التخصيص

سيتم رد الفائض من االكتتاب في موعد أقصاه يوم 1441/06/12ه )الموافق 2020/02/06م(.تاريخ رد الفائض من االكتتاب

دفع مبالغ التعويض )إن 
وجدت(

ســيتم دفــع مبالــغ التعويــض النقــدي لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يمارســوا حقهــم فــي االكتتــاب كليــًا أو جزئيــًا فــي األســهم الجديــدة ولمســتحقي كســور األســهم 
مــن دون أي اســتقطاعات فــي موعــد أقصــاه يــوم 1441/06/12ه )الموافــق 2020/02/06م(، علمــًا بــان مبالــغ التعويــض النقــدي تمثــل المبلــغ الــذي يزيــد 

علــى ســعر الطــرح مــن صافــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم.

تــم تعديــل ســعر ســهم الشــركة فــي الســوق الماليــة إلــى )18,56( ريــال ســعودي للســهم وذلــك قبــل تــداول اليــوم التالــي ليــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة السعر المعدل
الخاصــة بزيــادة رأس المــال، ويمثــل ذلــك انخفــاض فــي ســعر الســهم بمقــدار )51%( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

دراجها.تداول األسهم الجديدة يبدأ تداول األسهم الجديدة في “تداول” بعد استكمال كافة اإلجراءات المتعلقة بتسجيل األسهم الجديدة وتخصيصها واإ

إدراج وتداول حقوق األولوية

تــدرج حقــوق األولويــة فــي تــداول ويتــم تداولهــا خــال فتــرة تــداول حقــوق األولويــة. ويكــون لحقــوق األولويــة رمــز منفصــل ومســتقل عــن رمــز األســهم الحاليــة 
للشــركة علــى شاشــة تــداول. ويملــك المســاهمون المقيــدون خــال فتــرة التــداول عــدة خيــارات والتــي تتضمــن قيامهــم ببيــع الحقــوق أو جــزء منهــا فــي الســوق أو 
شــراء حقــوق إضافيــة مــن خــال الســوق أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال حقــوق األولويــة ســواًء ببيعهــا أو شــراء حقــوق إضافيــة. وســيكون للمســتثمرين الجــدد 
خــال فتــرة التــداول الحــق فــي شــراء حقــوق عــن طريــق الســوق أو بيــع تلــك الحقــوق أو جــزء منهــا أو عــدم اتخــاذ أي إجــراء حيــال الحقــوق التــي تــم شــراؤها خــال 
فتــرة التــداول. وســيقوم نظــام »تــداول« بإلغــاء رمــز حقــوق األولويــة للشــركة علــى شاشــة التــداول بعــد انتهــاء فتــرة تــداول حقــوق األولويــة، وبالتالــي ســيتوقف 

تــداول حقــوق األولويــة مــع انتهــاء تلــك الفتــرة.

سيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها.األحقية في األرباح

حقوق التصويت
إن جميع أســهم الشــركة من فئة واحدة، وال يعطي أي ســهم لحامله حقوق تفضيلية. وســتكون األســهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومســاوية تمامًا لألســهم 
القائمــة. ويعطــي كل ســهم لحاملــه الحــق فــي صــوت واحــد ويحــق لــكل مســاهم فــي الشــركة حضــور اجتمــاع الجمعيــة العامــة للمســاهمين )ســواًء العاديــة أو 

غيــر العاديــة( والتصويــت فيــه.

القيود المفروضة على تداول 
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية المفروضة على األسهم المدرجة بشكل عام.األسهم

القيود المفروضة على تداول 
ال يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق، باستثناء المساهمين األجانب الذين ال يحق لهم شراء حقوق إضافية إال بموافقة الجهات المعنية.الحقوق

ط



األسهم التي سبق للُمصدر 
إدراجها

تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة بعــدد مليونيــن وســبعمائة ألــف )2,700,000( ســهم عــادي، وبقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، 
وذلــك بتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م( بعــد الحصــول علــى موافقــة كٍل مــن وزارة التجــارة ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي. وبتاريــخ 
إلــى  ســعودي  ريــال  مليــون )270,000,000(  وســبعين  مائتيــن  مــن  مالهــا  بزيــادة رأس  الشــركة  قامــت  )الموافــق 1992/05/28م(  1412/11/27هـــ 
ثاثمائــة مليــون )300,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار ثاثمائــة ألــف )300,000( ســهم عــادي كمنحــة أســهم، وبتاريــخ 1418/03/05ه 
)الموافــق 1997/07/11م( قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا علــى مرحلتيــن أواًل مــن ثاثمائــة مليــون )300,000,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة 
مليــون )400,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار مليــون )1,000,000( ســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي 
للســهم الواحــد، وثانيــًا مــن أربعمائــة مليــون )400,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة مليــون )500,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار 
مليــون )1,000,000( ســهم عــادي كمنحــة أســهم بقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي للســهم الواحــد وذلــك بنســبة ســهم واحــد مجانــي لــكل أربعــة 
أســهم يملكهــا المســاهم، وبتاريــخ 1425/05/10ه )الموافــق 2004/06/28م( قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن خمســمائة مليــون )500,000,000( 
ريــال ســعودي إلــى ســتمائة وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد مليــون وســبعمائة وثمانيــن 
صــدار أســهم جديــدة بعــدد مليــون وعشــرين ألــف )1,020,000(  ألــف )1,780,000( ســهم وقيمــة اســمية خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، واإ
ســهم عــادي باســم شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة وبقيمــة اســمية خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد وذلــك وفــاًء لديــن علــى الشــركة بقيمــة واحــد 
وخمســين مليــون )51,000,000( ريــال ســعودي، وبتاريــخ 1426/12/21ه )الموافــق 2006/01/21م( قامــت الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن ســتمائة 
وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي عــن طريــق إصــدار مليونيــن وأربعمائــة ألــف 
)2,400,000( ســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، وبتاريــخ 1438/09/09ه )الموافــق 2017/06/04م( 
قامــت الشــركة بتخفيــض رأس مالهــا مــن ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وأربعــة ماييــن ومائــة وأربعــة عشــر ألــف 
)404,114,000( ريال ســعودي بنســبة تخفيض )46,83%( من رأس مال الشــركة، وبتاريخ 1439/12/22ه )الموافق 2018/09/02م( قامت الشــركة 
بتخفيــض رأس مالهــا مــن أربعمائــة وأربعــة ماييــن ومائــة وأربعــة عشــر ألــف )404,114,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وعشــرة مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر 

ألفــًا وســتين )110,614,060( ريــال ســعودي بنســبة تخفيــض )72,63%( مــن رأس مــال الشــركة.

شروط االكتتاب في أسهم 
حقوق األولوية

يجــب علــى األشــخاص المســتحقين الراغبيــن فــي االكتتــاب باألســهم الجديــدة اســتيفاء شــروط االكتتــاب ذات الصلــة. ولاطــاع علــى شــروط وأحــكام وتعليمــات 
االكتتــاب فضــًا راجــع القســم )13( “المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه” فــي هــذه النشــرة.

عوامل المخاطرة
ينطــوي االســتثمار فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى مخاطــر معينــة، ويمكــن تصنيــف هــذه المخاطــر إلــى: 1( مخاطــر تتعلــق بأعمــال الشــركة 2( مخاطــر 
تتعلــق بالســوق والقطــاع 3( مخاطــر تتعلــق باألســهم الجديــدة، وقــد تمــت مناقشــة هــذه المخاطــر فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، والــذي 

يتوجــب دراســته بعنايــة قبــل اتخــاذ أي قــرار اســتثماري فــي أســهم حقــوق األولويــة.

 إجمالي المتحصالت التي 
سبق الحصول عليها في آخر 
عملية إصدار أسهم حقوق 
أولوية وتحليلها ووصفها

بلــغ  إجمالــي المتحصــات التــي حصلــت عليهــا الشــركة فــي آخــر عمليــة إصــدار أســهم حقــوق أولويــة مبلــغ مائــة وعشــرون مليــون )120,000,000( ريــال 
ســعودي. حيــث قامــت الشــركة فــي تاريــخ 1426/12/21ه )الموافــق 2006/01/21م( بزيــادة رأس مالهــا مــن ســتمائة وأربعيــن مليــون )640,000,000( 
ريــال ســعودي إلــى ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي، عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد مليونيــن وأربعمائــة ألــف 
مليــون  مائــة وعشــرون  تبلــغ  إجماليــة  وبقيمــة  الواحــد،  للســهم  ســعودية  ريــال  قدرهــا خمســين )50(  اســمية  وبقيمــة  عــادي جديــد،  ســهم   )2,400,000(

)120,000,000( ريــال ســعودي.
وكما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار ذات العاقة، كانت الشركة تعتزم استخدام هذه المتحصات كاآلتي:

اســتخدام إجمالــي متحصــات الطــرح البالغــة مائــة وعشــرون مليــون )120,000,000( ريــال ســعودي، لتمويــل عمــل الشــركة علــى مشــاريع خطــوط النقــل 
الهوائيــة الخاصــة بالشــركة الســعودية للكهربــاء، غيــر انــه وبســبب إلغــاء الشــركة الســعودية للكهربــاء العمــل علــى مشــاريع خطــوط النقــل الهوائيــة الخاصــة بهــا، 

فقــد تــم اســتخدام تلــك المتحصــات فعليــًا كاآلتــي:
افتتاح خط جديد لعزل الكابات: )37,6( مليون ريال سعودي.	 
افتتاح خط جديد لتغليف الباستيك: )17,5( مليون ريال سعودي.	 
افتتاح خط جديد لجدل الكابات: )16,8( مليون ريال سعودي.	 
افتتاح خط جديد لتغليف الكابات: )10,4( مليون ريال سعودي.	 
تطوير وتحديث مجموعة من اآلالت: )25,7( مليون ريال سعودي.	 
أصول ثابتة )أراضي و أثاث(: )14,0( مليون ريال سعودي.	 

هــذا وقــد تــم إضافــة مبلــغ اثنــان مليــون )2,000,000( ريــال ســعودي مــن عمليــات الشــركة التشــغيلية إلــى متحصــات الطــرح التــي تــم الحصــول عليهــا ليصبــح 
اإلجمالي مائة واثنين وعشــرين مليون )122,000,000( ريال ســعودي.

التعديالت الجوهرية التي 
طرأت على المعلومات التي تم 
اإلفصاح عنها في آخر نشرة 

إصدار

تمــت موافقــة الهيئــة علــى نشــر آخــر نشــرة إصــدار للشــركة فــي تاريــخ 1427/04/03ه )الموافــق 2006/05/01م(. )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )10,12( 
“المعلومــات الجوهريــة التــي تغيــرت منــذ موافقــة الهيئــة علــى آخــر نشــرة إصــدار أســهم” مــن القســم )10( “المعلومــات القانونيــة” مــن هــذه النشــرة(.

تنويه:

ينبغي دراسة قسم »إشعار مهم« في الصفحة )أ( والقسم )2( »عوامل المخاطرة« من نشرة اإلصدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في أسهم حقوق األولوية.

ي



التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

التاريخالحدث

المــال  رأس  زيــادة  علــى  الموافقــة  المتضمنــة  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  انعقــاد 
وتحديــد تاريــخ األحقيــة والمســاهمين المســتحقين، علمــًا بــان المســاهمين المســتحقين هــم 
المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع 

فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

1441/05/05ه )الموافق 2019/12/31م(

فترة التداول

تبــدأ فتــرة التــداول فــي يــوم 1441/05/11ه )الموافــق 2020/01/06م( وتســتمر حتــى 
نهايــة يــوم 1441/05/18ه )الموافــق 2020/01/13م(. ويجــوز خــال هــذه الفتــرة 
لجميــع حملــة حقــوق األولويــة - ســواًء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين جــدد - 

القيــام بتــداول حقــوق األولويــة.

فترة االكتتاب

تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي يــوم 1441/05/11ه )الموافــق 2020/01/06م( وتســتمر 
حتــى نهايــة يــوم 1441/05/21ه )الموافــق 2020/01/16م(. ويجــوز خــال هــذه 
الفتــرة لجميــع حملــة حقــوق األولويــة - ســواًء كانــوا مســتثمرين مقيديــن أو مســتثمرين 

جــدد - ممارســة حقهــم باالكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

تنتهــي فتــرة االكتتــاب وينتهــي اســتقبال طلبــات االكتتــاب بانتهــاء يــوم 1441/05/21ه انتهاء فترة االكتتاب
)الموافــق 2020/01/16م(.

فترة الطرح المتبقي
يــوم 1441/05/26ه  مــن  العاشــرة صباحــًا  الســاعة  فــي  المتبقــي  الطــرح  فتــرة  تبــدأ 

يــوم  مــن  مســاًء  الخامســة  الســاعة  حتــى  وتســتمر  2020/01/21م(  )الموافــق 
1441/05/27ه )الموافق 2020/01/22م(.

يوم 1441/06/01ه )الموافق 2020/01/26م(اإلشعار بالتخصيص النهائي

فــي  يشــاركوا  لــم  الذيــن  المســتحقين  لألشــخاص  وجــدت(  )إن  التعويــض  مبالــغ  دفــع 
األســهم. كســور  ومســتحقي  جزئيــًا  أو  كليــًا  يوم 1441/06/12ه )الموافق 2020/02/06م(االكتتــاب 

بعــد االنتهــاء مــن جميــع اإلجــراءات الازمــة، ســوف يتــم اإلعــان عــن تاريــخ بــدء التــداول التاريخ المتوقع لبدء التداول في األسهم الجديدة
فــي األســهم الجديــدة علــى موقــع تــداول.

تنويه:

.)www.tadawul.com.sa( )جميع التواريخ المذكورة في الجدول الزمني أعاه تقريبية، وسيتم اإلعان عن التواريخ الفعلية على موقع شركة السوق المالية السعودية )تداول

تواريخ اإلعالنات المهمة 

تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

يوم 1441/04/13ه )الموافق 2019/12/10م(الشركةاإلعان عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يوم 1441/05/06ه )الموافق 2020/01/01م(الشركةاإلعان عن نتائج الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس المال

يداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية يوم 1441/05/06ه )الموافق 2020/01/01م(تداولاإلعان عن تعديل سعر سهم الشركة واإ

يوم 1441/05/10ه )الموافق 2020/01/05م(الشركةاإلعان عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة

يوم 1441/05/11ه )الموافق 2020/01/06م(الشركةإعان تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب

يوم 1441/05/17ه )الموافق 2020/01/12م(الشركةإعان تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم لاكتتاب

اإلعان عن:
نتائج االكتتاب	 
تفاصيل عملية بيع األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح المتبقي	 

يوم 1441/05/24ه )الموافق 2020/01/19م(الشركة

ك



تاريخ اإلعالنالُمعلناإلعالن

يوم1441/06/01ه )الموافق 2020/01/26م(الشركةاإلعان عن نتائج الطرح المتبقي واإلشعار بالتخصيص النهائي

مركز اإلعان عن إيداع األسهم الجديدة في محافظ المستثمرين
يوم 1441/06/11ه )الموافق 2020/02/05م(اإليداع

يوم 1441/06/12ه )الموافق 2020/02/06م(الشركةاإلعان عن توزيع مبالغ التعويض لمستحقيها )إن وجدت(

تنويه: 

جميــع التواريــخ المذكــورة فــي الجــدول الزمنــي أعــاه تقريبيــة، وســيتم اإلعــان عــن التواريــخ الفعليــة علــى موقــع شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( )www.tadawul.com.sa(. باإلضافــة إلــى ذلــك ســيتم تحديــد 

تاريــخ إيــداع األســهم الجديــدة فــي محافــظ المســتثمرين بالتنســيق مــع شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة )إيــداع(.

كما تجدر اإلشارة بانه في حال نشر إعالن يتعلق بالطرح في جريدة محلية بعد نشر نشرة اإلصدار يجب ان يتضمن اإلعالن ما يلي: 

اسم الُمصدر ورقم سجله التجاري.. 1

األوراق المالية وقيمتها ونوعها وفئتها التي يشملها طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها.. 2

 العناوين واألماكن التي يمكن الجمهور الحصول فيها على نشرة اإلصدار.. 3

تاريخ نشر نشرة اإلصدار.. 4

بيان بان اإلعان هو للعلم فقط وال يشكل دعوًة أو طرحًا المتاك األوراق المالية بشرائها أو االكتتاب فيها.. 5

اسم مدير االكتتاب ومتعهد التغطية )إن وجد( والمستشار المالي والمستشار القانوني.. 6

إخــاء مســؤولية بالصيغــة اآلتيــة: “ال تتحمــل هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية (تــداول) أي مســؤولية عــن محتويــات هــذا اإلعــان، وال . 7
تعطيــان أّي تأكيــدات تتعلــق بدقتــه أو اكتمالــه، وتخليــان نفســيهما صراحــًة مــن أّي مســؤولية مهمــا كانــت عــن أّي خســارة تنتــج عمــا ورد فــي هــذا اإلعــان 

أو عــن االعتمــاد علــى أّي جــزء منــه”.

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقتصــر االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين ســواًء كانــوا مــن المســاهمين المقيديــن أو مســتثمرين جــدد، وفــي حــال عــدم ممارســة 
حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين فــإن أيــة أســهم متبقيــة لــم يكتتــب بهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين ســوف تطــرح علــى المؤسســات االســتثمارية 
مــن خــال طرحهــا فــي فتــرة الطــرح المتبقــي، ويتعيــن علــى األشــخاص الراغبيــن فــي االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة تقديــم طلبــات االكتتــاب مــن خــال الوســائل 

والخدمــات التــي يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين، وذلــك بشــرط ان يكــون للشــخص المســتحق حســاب اســتثماري لــدى أحــد الوســطاء الذيــن يقدمــون هــذه الخدمــات.

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة إلــى إمكانيــة 
االكتتــاب مــن خــال أّي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين وأميــن حفــظ األســهم. وتحتفــظ الشــركة بحقهــا فــي رفــض أّي طلــب لاكتتــاب فــي األســهم 
الجديــدة كليــًا أو جزئيــًا فــي حالــة عــدم اســتيفائه ألي مــن شــروط أو متطلبــات االكتتــاب. وال يجــوز التعديــل فــي طلــب االكتتــاب أو ســحبه بعــد تســليمه ويمثــل طلــب 

االكتتــاب عنــد تقديمــه عقــدًا ملزمــًا بيــن الشــركة والمســاهم المســتحق.

أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال، وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمين 
المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم 

تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

ل



متى يتم إيداع حقوق األولوية؟
بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي المحافــظ 
الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي 

محافظهــم تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة ورســائل نصيــة 
قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة، وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )2,26( 
حــق تقريبــًا لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة، ووفقــًا لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد يملــك )1,000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة 

فســيخصص لــه )2,260( حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.

هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعــم، حيــث ســيتم إضافــة الحــق المكتســب إلــى محافــظ المســتثمرين تحــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة إلــى رمــز جديــد لهــذه 
الحقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح )قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى ســبيل المثــال، 
إذا كان ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق )15( ريــال ســعودي، وســعر الطــرح )10( ريــاالت ســعودية، فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون )5( 

ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خال شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هــل مــن الممكــن ان يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة إلــى إمكانيــة االكتتاب 
من خال أي وســائل أخرى يوفرها الوســيط للمســتثمرين وأمين حفظ األســهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مســاهم يملــك )1,000( ســهم فــي 
الشــركة علــى النحــو التالــي )800( ســهم فــي محفظــة )أ( و)200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع الحقــوق التــي ســتودع )2,260( حــق علــى اعتبــار ان 

لــكل ســهم )2,26( حــق تقريبــًا. عليــه فســيتم إيــداع )1,808( حــق فــي محفظــة )أ( و)452( حــق فــي محفظــة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات المســتلمة أو شــركة 
حضــار الوثائــق الازمــة. مركــز إيــداع األوراق الماليــة )»إيــداع«(، واإ

م



هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خال فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على ان يتم االكتتاب في حقوق األولوية خال فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك. وفــي حــال عــدم 
ممارســة الحــق يمكــن ان يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية.

ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب، ُتطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم احتســاب قيمــة 
التعويــض )إن وجــد( لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــًا ان المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر 

الطــرح.

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم 
حقــوق أولوية؟

يحــق للمســاهم الُمقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة المترتبــة 
علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعــم، حيــث انــه ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة(، مــع العلــم بــان حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول 

يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر، بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور ســيتم تجميــع تلــك 
ذا أكملــت رقمــًا صحيحــًا أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق. الكســور، واإ

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور 
فــي هــذه النشــرة واإعانــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خال فترة التداول.

مساعدة إضافية:

فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي )scc@saudicable.com( وألســباب قانونيــة، ســوف يكــون بمقــدور 
الشــركة فقــط تقديــم المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــان األســس الموضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم المشــورة 

الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.
ولمزيــد مــن المعلومــات عــن شــروط وأحــكام وتعليمــات االكتتــاب، فضــًا راجــع القســم )13( »المعلومــات المتعلقــة باألســهم وأحــكام الطــرح وشــروطه« وبقيــة 

المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة.

ن



ملخص المعلومات األساسية

تنويه للمستثمرين

يقــدم هــذا الملخــص نبــذة موجــزة عــن المعلومــات األساســية الــواردة فــي هــذه النشــرة. ونظــراًً النــه ملخــص، فإنــه ال يشــتمل علــى كل المعلومــات التــي قــد تهــم 
المســاهمين وغيرهــم مــن عامــة المســتثمرين مــن المؤسســات واألفــراد. ويتعيــن علــى مســتلمي هــذه النشــرة قراءتهــا بالكامــل قبــل اتخــاذ أّي قــرار اســتثماري يتعلــق 

بالحقــوق أو األســهم الجديــدة.

نبذة عن الشركة

تأسســت شــركة الكابــات الســعودية )ويشــار إليهــا فيمــا بعــد بـ»الشــركة« أو »الكابــات«( فــي البدايــة كشــركة ذات مســؤولية محــدودة، وتــم قيدهــا فــي الســجل 
التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه )الموافــق 1976/04/26م(، ومــن ثــّم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بموجــب القــرار 
الــوزاري رقــم )74( وتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م(. ويقــع مقــر المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة جــدة، المنطقــة الصناعيــة، قطعــة رقــم 

12ف، ص.ب 4403 - جــدة 21491 المملكــة العربيــة الســعودية.

هيكل رأس مال الشركة

تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة بعــدد مليونيــن وســبعمائة ألــف )2,700,000( ســهم عــادي، وبقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، وذلــك 
بتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م( بعــد الحصــول علــى موافقــة كٍل مــن وزارة التجــارة ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي. وقــد أجــرت الشــركة 

منــذ تأسيســها عــدة تعديــات علــى رأس مالهــا وهــي كمــا يلــي:

بتاريــخ 1396/12/13ه )الموافــق 1976/12/04م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثاثــة ماييــن وخمســمائة ألــف )3,500,000( ريــال 	 
ســعودي إلــى عشــرة ماييــن وخمســمائة ألــف )10,500,000( ريــال ســعودي قيمــة كل حصــة منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي، وذلــك عــن طريــق تحويــل 

ديــن بقيمــة ســبعة ماييــن )7,000,000( ريــال ســعودي مــن الشــركاء إلــى ســبعين ألــف حصــة جديــدة للشــركاء فــي الشــركة.

بتاريــخ 1402/05/12ه )الموافــق 1982/03/07م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن عشــرة ماييــن وخمســمائة ألــف )10,500,000( 	 
ريــال ســعودي إلــى ســبعين مليــون )70,000,000( ريــال ســعودي قيمــة كل حصــة منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي، وقــد تــم الوفــاء بمبلــغ الزيــادة نقــًدا عــن 

طريــق الشــركاء كل حســب نســبة ملكيتــه فــي الشــركة.

بتاريــخ 1404/06/16ه )الموافــق 1984/03/18م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن  ســبعين مليــون )70,000,000( ريــال ســعودي 	 
إلــى مائتــي مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2,000,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال وجميعهــا ســهمًا عاديــًا 

وقــد تمــت الزيــادة عــن طريــق تحويــل األربــاح غيــر الموزعــة إلــى حصــص جديــدة.

بتاريــخ 1407/03/20ه )الموافــق 1986/11/23م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال  الشــركة مــن مائتــي مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي 	 
إلــى مائتيــن وخمســين مليــون )250,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونيــن وخمســمائة ألــف )2,500,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( 

ريــال وجميعهــا ســهمًا عاديــًا وقــد تمــت الزيــادة عبــر طــرح خــاص.

بتاريخ 1408/05/11ه )الموافق 1988/01/01م( وافق الشركاء في الشركة على زيادة رأس مال الشركة من مائتين وخمسين مليون )250,000,000( 	 
ريــال ســعودي إلــى مائتيــن وســبعين مليــون )270,000,000( ريــال مقســم إلــى مليونيــن وســبعمائة ألــف )2,700,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة 

)100( ريــال ســعودي وجميعهــا ســهمًا عاديــًا.

بتاريــخ 1412/11/27هـــ )الموافــق 1992/05/28م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة لزيــادة رأس 	 
مــال الشــركة مــن مائتيــن وســبعين مليــون )270,000,000( ريــال ســعودي إلــى ثاثمائــة مليــون )300,000,000( ريــال مقســم إلــى ثاثــة ماييــن 
)3,000,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال وجميعهــا ســهمًا عاديــًا عــن طريــق إصــدار ثاثمائــة ألــف )300,000( ســهم عــادي، وذلــك 
بتحويــل ســبعة وعشــرين مليــون )27,000,000( ريــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة ثــم يتــم توزيعهــا علــى المســاهمين الحالييــن، والتــي تمثــل مائتــان وســبعون 
ألــف )270,000( ســهم عــادي، باإلضافــة إلــى إصــدار  ثاثيــن ألــف )30,000( ســهم عــادي بقيمــة ثاثــة ماييــن )3,000,000( ريــال ســعودي وُتطــرح  

هــذه األســهم لاكتتــاب مــن قبــل موظفــي الشــركة بدفــع قيمتهــا نقــًدا.

بتاريــخ 1418/03/06ه )الموافــق 1997/07/11م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثاثمائــة 	 
مليــون )300,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة مليــون )500,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة ماييــن )5,000,000( ســهم قيمــة 
كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي وجميعهــا ســهمًا عاديــًا نقديــة، وقــد تمــت الزيــادة عبــر مرحلتيــن: 1( إصــدار مليــون )1,000,000( ســهم حقــوق 
أولويــة قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي بمــا مجموعــه مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي ُوزعــت علــى المســاهمين الراغبيــن فــي 
االكتتــاب وذلــك بنســبة ســهم واحــد لــكل ثاثــة أســهم؛ ثــم 2( إصــدار مليــون )1,000,000( ســهم مجانــي إضافــي قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال 
ســعودي بمــا مجموعــه مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي ُوزعــت علــى المســاهمين بواقــع ســهم واحــد مجانــي لــكل أربعــة أســهم يملكهــا المســاهم.

س



مــن 	  الشــركة  مــال  رأس  زيــادة  علــى  الشــركة  لمســاهمي  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت  2004/06/28م(  )الموافــق  1425/05/10ه  بتاريــخ 
خمســمائة )500,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســتمائة وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى اثنــي عشــر مليــون وثمانمائــة ألــف 
)12,800,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا خمســين )50( ريــال ســعودي )حيــث وافقــت الجمعيــة العامــة قبــل ذلــك فــي عــام 1998م علــى تجزئــة أســهم 
الشــركة لتصبــح القيمــة االســمية للســهم الواحــد خمســين )50( ريــال ســعودي، بــداًل مــن مائــة )100( ريــال ســعودي( وجميعهــا ســهمًا عاديــًا وقــد تمــت الزيــادة 
عبــر: 1( إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد مليــون وســبعمائة وثمانيــن ألــف )1,780,000( ســهم؛ 2( إصــدار أســهم جديــدة بعــدد مليــون وعشــرين ألــف 
)1,020,000( ســهم عادي باســم شــركة زينل للصناعات المحدودة وبقيمة اســمية خمســين )50( ريال ســعودي للســهم الواحد وذلك وفاًء لدين على الشــركة 

بقيمــة واحــد وخمســين مليــون )51,000,000( ريــال ســعودي.

بتاريــخ 1426/12/21هـــ )الموافــق 2006/01/21م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى رفــع رأس مــال الشــركة مــن ســتمائة 	 
وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي مدفوعــة بالكامــل مقســمة إلــى خمســة عشــر 
مليونــًا ومائتــي ألــف )15,200,000( ســهم عــادي تبلــغ القيمــة االســمية لــكل ســهم منهــا خمســون )50( ريــال ســعودي وقــد تمــت الزيــادة عــن طريــق إصــدار  

مليونيــن وأربعمائــة ألــف )2,400,000( ســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

بتاريــخ 1438/09/09ه )الموافــق 2017/06/04م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة بنســبة 	 
تخفيــض )46,83%( مــن رأس مــال الشــركة، مــن ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وأربعــة مليــون ومائــة وأربعــة عشــر 
ألــف )404,114,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أربعيــن مليــون وأربعمائــة وأحــد عشــر ألــف وأربعمائــة )40,411,400( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة 
)10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا ســهمًا عاديــًا. حيــث وافقــت الجمعيــة العامــة قبــل ذلــك فــي عــام 2006م علــى تجزئــة أســهم الشــركة لتصبــح القيمــة االســمية 
للســهم الواحــد عشــرة )10( ريــال ســعودي بــداًل مــن خمســين )50( ريــال ســعودي، وذلــك امتثــااًل لقــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ 1427/02/27هـــ 

والــذي يقضــي بتوحيــد القيمــة االســمية لألســهم لتصبــح عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد.

بتاريــخ 1439/12/22ه )الموافــق 2018/09/02م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة بنســبة 	 
تخفيض )72,63%( من رأس مال الشــركة، من أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة عشــر ألف )404,114,000( ريال ســعودي إلى مائة وعشــرة مليون 
وســتمائة وأربعــة عشــر ألــف وســتون )110,614,060( ريــال ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر مليــون ووأحــد وســتون ألــف وأربعمائــة وســتة )11,061,406( 

أســهم قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا ســهمًا عاديــًا.

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة وعشــرة مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتون )110,614,060( ريــال ســعودي، مقســم إلــى أحــد عشــر مليــون وواحــد 
وســتين ألفــًا وأربعمائــة وســتة )11,061,406( ســهم عــادي، بقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد مدفوعــة القيمــة بالكامــل. وكمــا فــي 
تاريــخ هــذه النشــرة فــإن المســاهمين الكبــار فــي الشــركة )ممــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة( هــي شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة )شــركة ذات 
مســؤولية محــدودة( والتــي تملــك مليــون وثمانمائــة وســتة وثاثــون ألفــًا ومائتــان وثاثــة عشــر )1,836,213( ســهم عــادي، أي مــا نســبته )16,6%( تقريبــًا مــن 

أســهم الشــركة قبــل الطــرح.

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بالتمريــر فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1440/08/02ه )الموافــق 2019/04/07م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح 
أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائتــان وخمســين مليــون )250,000,000( ريــال ســعودي، وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الازمــة وموافقــة 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

ملخص األنشطة الرئيسية للشركة

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه )الموافــق 1976/04/26م(، والترخيــص الصناعــي 
الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة )الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقاًً( رقــم )1280( وتاريــخ 1394/04/20ه )الموافــق 

)الموافــق 2017/01/04م(. وتاريــخ 1438/04/06ه  رقــم )1259(  بترخيــص  والمعــدل  1974/05/12م( 

وتتمثل انشطة الشركة كما في السجل التجاري في صنع المكونات واللوحات اإللكترونية )رمز النشاط 2610(.

وتتمثل انشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

صناعــة القضبــان والموصــات والكابــات واألســاك الكهربائيــة واالتصــاالت مــن النحــاس واأللمنيــوم واألليــاف البصريــة وغيرهــا بكافــة جهودهــا )الكهربائــي/. 1
التقنــي( ومقاســاتها وموصــات تأريــض لاســتخدامات الكهربائيــة واالتصــاالت ومركبــات اللدائــن الباســتيكية والبكــرات والطبالــي الخشــبية وملحقــات تمديــد 

الكابــات الهاتفيــة والمعــدات اإللكترونيــة الخاصــة بهــا، ونظــم األعمــال واألجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة واالتصــاالت والمعلومــات وتســويقها وتوزيعهــا.

دارة وتشــغيل وتركيــب وتشــييد وصيانــة . 2 مقــاوالت األعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة واإللكترونيــة والباســتيكية وأعمــال االتصــآالت ونظــم المعلومــات واإ
صــاح مــا ذكــر مــن األعمــال وامتاكهــا وتأجيرهــا لصالــح الغيــر والقيــام بالخدمــات الصناعيــة. إقامــة المشــاريع الصناعيــة المختلفــة بعــد الحصــول علــى  واإ

التراخيــص الازمــة مــن جهــات االختصــاص.

دارة شــبكات الحاســب اآللــي المحليــة والموســعة والمخصصــة ونظــم تكامــل التراســل واالتصــاالت وربطهــا عبــر انظمــة تكامــل . 3 تركيــب وتشــغيل وصيانــة واإ
التراســل واســتيراد وتســويق أجهــزة ربــط وحمايــة وتوزيــع الشــبكات وأجهــزة تكامــل الصــوت والصــورة والمعلوماتيــة.

ع



تملك األراضي والعقارات والمباني والمستودعات والمعارض الازمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف فيها.. 4

دارة مركــز تدريــب للقــوى العاملــة فــي الشــركة لتنميــة المهــارات الصناعيــة فــي مجــال أعمــال الشــركة وتملــك التقنيــة الصناعيــة ذات العاقــة بأغــراض . 5 إقامــة واإ
الشــركة أو التعــاون مــع ممتلكيهــا أو مطوريهــا.

تصنيع المواد الخام ذات الصلة بانشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفة.. 6

تصنيع القواطع والمفاتيح الكهربائية والمحوالت والمكونات الملحقة بها والنهايات الطرفية والوصات الداخلية والخارجية الخاصة بكابات الطاقة.. 7

الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد واألدوات واآلالت والمعدات والخامات المتصلة بنشاط الشركة وتسويقها.. 8

وتمارس الشركة انشطتها وفق االنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

تمــارس الشــركة انشــطتها فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال )3( شــركات تابعــة، وخــارج المملكــة مــن خــال )4( شــركات تابعــة، مملوكــة بالكامــل مــا عــدا 
شــركة مجموعــة اليمســان، وتعمــل جميــع هــذه الشــركات فــي مجــال تصنيــع وتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل وصيانــة الكابــات الكهربائيــة، بــدًء مــن الكابــات 
ذات الجهــد فــوق العالــي والمتوســط والمنخفــض، وأســاك المبانــي، وكابــات االتصــاالت، وكابــات األجهــزة، والكابــات المتخصصــة للبتروكيماويــات، وكابــات 

التحكــم، والمحطــات الكهربائيــة الفرعيــة، والمفاتيــح الكهربائيــة، والمســتلزمات الكهربائيــة، والمحــوالت.

ضافــًة إلــى ذلــك فــإن الشــركة لديهــا إمكانيــة الوصــول الســريع لتحريــك ونقــل كافــة انــواع الكابــات والمنتجــات الكهربائيــة ذات العاقــة مــن مســتودعاتها إلــى  واإ
عمائهــا ، كمــا انهــا تدعــم عمائهــا أيضــًا بحلــول متكاملــة لتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل وصيانــة االنظمــة الكهربائيــة بأحــدث مــا توصلــت إليــه االنظمــة 

الرقميــة وتقنيــة المعلومــات.

رؤية الشركة

تتمثــل رؤيــة الشــركة فــي ان يكــون لهــا دورًا رياديــًا متميــزًا علــى مســتوى العالــم فــي تقديــم الحلــول المتكاملــة للكابــات والمعــدات عبــر توفيــر منتجــات وخدمــات 
تحظــى بثقــة جميــع عمائهــا. ولتعزيــز هــذه الرؤيــة ترتكــز الشــركة علــى تقاليــد راســخة مــع مــزج هــذه التقاليــد بالتفكيــر البّنــاء، واالســتفادة مــن القــدرات اإلبداعيــة 

للمجموعــة لإليفــاء بمــا يفــوق تطلعــات العمــاء المســتقبلية.

رسالة الشركة

ان االستثمار في مرافق التصنيع والخدمات المرتبطة بها وتأسيسها، يتيح لنا إنتاج تقنيات الكابات عالية الجودة وما يتصل بها من مواد ومنتجات.

استراتيجية الشركة

ان االلتزام لإليفاء باالحتياجات والمطالب اآلنية النظمة الطاقة واالتصاالت هو الهدف الرئيس الذي يوجه ويدفع شركة الكابات السعودية.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة

تصديــر المنتجــات والخدمــات ألكثــر مــن 60 بلــدًا حــول العالــم، مــع شــبكة مــن العمــاء والشــركاء المنتشــرين فــي الواليــات المتحــدة واألمريكتيــن وأوروبــا 	 
وأســتراليا واليابــان والفلبيــن وغيرها مــن البلــدان فــي منطقــة المحيــط الهــادئ.

إنشــاء مصانــع لإلنتــاج فــي ثاثــة بلــدان وهــي المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا ومملكــة البحريــن، فضــًا عــن مراكــز البيــع المختلفــة لتلبيــة االحتياجــات 	 
الخاصــة لجميــع العمــاء.

خبــرة تشــمل العديد مــن القطاعــات المتخصصــة، فضــًا عــن الخبــرات الواســعة فــي كل مــن التوصيــات العلويــة لنقــل الطاقــة وتمديــد الشــبكات تحــت األرض 	 
التــي تصــل إلــى 500 كيلــو فولــت، وتوفيــر خدمــات الطــوارئ واإعــادة اإلعمــار.

لــدى الشــركة قاعــدة عمــاء واســعة حيــث تقــدم خدماتهــا لبعــض المنظمــات والجهــات والهيئــات الرائــدة فــي العالــم، وعلــى وجــه الخصــوص فــي منطقــة الشــرق 	 
األوســط على ســبيل المثال ال الحصر، )أرامكو الســعودية، هيئة كهرباء ومياه دبي، هيئة كهرباء ومياء الشــارقة، الشــركة الســعودية للكهرباء، هيئة الكهرباء 

والمــاء - ممكلــة البحريــن، وزارة الكهربــاء والميــاه - دولــة الكويــت(.

تقديــم منتجــات ذات جــودة عاليــة ومطابقــة للمعاييــر الدوليــة، وخدمــات متميــزة إلــى عمائهــا حــول العالــم، كخدمــات مــا بعــد البيــع، والصيانــة، والتركيــب 	 
والتشــغيل، والتصميــم، والدعــم الفنــي.

حــازت الشــركة علــى شــهادة األيــزو رقــم 9001 عــام 2000م، ورقــم 18001 عــام 2007م، ورقــم 9001 عــام 2015م، كأفضــل شــركة فــي مجــال صناعــة 	 
الكابــات علــى مســتوى الشــرق األوســط.

ف



النظرة العامة إلى السوق

يعتبــر اقتصــاد المملكــة العربيــة الســعودية أحــد االقتصــادات الرائــدة عالميــاًً، حيــث يتميــز اقتصــاد المملكــة بتنــوع مــوارده وغنــاه بالعناصــر الفاعلــة والمؤثــرة )كالنفــط 
والغــاز( التــي تمكنــه مــن تعزيــز مكانــة المملكــة التنافســية فــي القطاعــات كافــة.

وستســاهم »رؤيــة 2030« فــي تعزيــز ومضاعفــة هــذه المكانــة التنافســية، وجعــل اقتصــاد المملكــة أكثــر أمانــًا واســتقرارًا. ولقــد أولــت القيــادة الرشــيدة للمملكــة العربيــة 
الســعودية إلــى إنعــاش االقتصــاد بعيــدًا عــن االعتمــاد علــى عائــدات النفــط كمــورد أساســي، وســاعد هــذا فــي نمــو القطاعــات األخــرى.

تعتبــر صناعــة الكابــات واألســاك الكهربائيــة مــن أهــم الصناعــات االســتراتيجية فــي مجــال الطاقــة التــي تشــكل ركيــزة أساســية فــي االقتصــاد الوطنــي، وتصنــف 
المملكــة العربيــة الســعودية مــن الــدول الرائــدة فــي مجــال تصنيــع الكابــات الكهربائيــة، وتعتبــر منتجاتهــا وخبراتهــا فــي الطاقــة والمشــاريع االســتراتيجية مثــااًل يحتــذى 

بــه لــدول المنطقــة والعالــم.

تعتبــر شــركة الكابــات الســعودية مــن الشــركات الرائــدة فــي تصنيــع منتجــات الكابــات واألســاك الكهربائيــة كأقــدم مصنــع للكابــات فــي المملكــة، حيــث تقــوم 
الشــركة بتوفيــر منتجــات معظــم انــواع الكابــات الكهربائيــة فــي الضغــط العالــي والمتوســط والمنخفــض إضافــًة إلــى الكابــات المتخصصــة فــي النفــط والغــاز 
وكابــات أجهــزة القيــاس وانظمــة التحكــم وأســاك البنــاء حســب أحــدث المواصفــات العالميــة، كمــا ان التزامهــا بالجــودة تجــاه عمائهــا جعــل الشــركة واحــدة مــن 
أكبــر المصنعيــن للكابــات علــى مســتوى الشــرق األوســط، حيــث حــازت الشــركة علــى شــهادة األيــزو رقــم 9001 عــام 2000م، ورقــم 18001 عــام 2007م، 

ورقــم 9001 عــام 2015م، كأفضــل شــركة فــي مجــال صناعــة الكابــات علــى مســتوى الشــرق األوســط.

ملخص عوامل المخاطرة

يوجــد عــدد مــن المخاطــر التــي تتعلــق بإصــدار أســهم حقــوق األولويــة، والموضحــة بشــكل مفصــل فــي القســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه النشــرة، وهــي 
تتلخــص فيمــا يلــي:

  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.	 

  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع.	 

المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة.	 

ص



ملخص المعلومات المالية

إن ملخــص المعلومــات الماليــة الــوارد أدنــاه مبنــي علــى القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للشــركة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م 
و2018م واإليضاحــات المرفقــة بهــا. باإلضافــة إلــى المعلومــات الماليــة األوليــة الموجــزة الموحــدة للشــركة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م 

واإليضاحــات المرفقــة بهــا.

الثالثة أشهر المنتهية 
في 3١ مارس 20١٩م 

)غير مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 3١ ديسمبر 20١8م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 3١ ديسمبر 20١7م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية 
في 3١ ديسمبر 20١6م 

)مراجعة(
قائمة المركز المالي

 604,311  631,484  892,924  1,008,934  إجمالي الموجودات المتداولة

 748,969  765,106  1,061,192  1,236,523  إجمالي الموجودات غير المتداولة

 ١,3٥3,280  ١,3٩6,٥٩0  ١,٩٥4,١١6  2,24٥,4٥7  إجمالي الموجودات

 941,068  1,001,384  1,197,083  1,263,136  إجمالي المطلوبات المتداولة

 281,289  233,409  541,583  677,072  إجمالي المطلوبات غير المتداولة

١,222,3٥7 ١,234,7٩3 ١,738,666 ١,٩40,208  إجمالي المطلوبات

١30,٩23 ١6١,7٩7 2١٥,4٥0 30٥,24٩  إجمالي حقوق المساهمين

١,3٥3,280 ١,3٩6,٥٩0 ١,٩٥4,١١6 2,24٥,4٥7  إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

املصدر: القوائم املالية للشركة

الثالثة أشهر المنتهية في 
3١ مارس 20١٩م

 )غير مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١8م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١7م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١6م 

)مراجعة(
قائمة الدخل

 102,457  865,023  1,342,477  1,564,555 إجمالي اإليرادات

 )111,453( )960,889( ) 1,290,559(  )1,525,204( تكلفة اإليرادات

)8,٩٩6( )٩٥,866(  ٥١,٩١8  3٩,3٥١ مجمل )الخسارة( / الربح

)29,700( )63,218( )67,959( )224,886( صافي )الخسارة( / الربح قبل الزكاة

)32,4٥0( )68,627( )80,32١( )23٥,838( صافي )الخسارة( / الربح

املصدر: القوائم املالية للشركة

الثالثة أشهر المنتهية في 
3١ مارس 20١٩م 

)غير مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١8م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١7م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١6م 

)مراجعة(
قائمة التدفقات النقدية

)11,512( 59,337 209,206 80,876 صافي النقد الناتج من / )المستخدم في( االنشطة 
التشغيلية

)1,397( 168,127 2,899 91,053 صافي النقد الناتج من االنشطة االستثمارية

9,034 )223,892( )71,606( )177,366( صافي النقد )المستخدم في( / الناتج من االنشطة 
التمويلية

املصدر: القوائم املالية للشركة

ق



الثالثة أشهر المنتهية في 
3١ مارس 20١٩م

 )غير مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١8م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١7م 

)مراجعة(

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١6م 

)مراجعة(
مؤشرات األداء الرئيسية

)%66,75( )%35,57( )%14,19( )%18,43( معدل النمو في اإليرادات

)%54,33( %14,56 %65.88 )%21.62( معدل نمو صافي )الخسارة( / الربح

)%8,78( )%11,08( %3,87 %2,52 هامش مجمل الربح

)%31,67( )%7.28( )%5,98( )%15,07( هامش صافي )الخسارة( / الربح 

0,64 0,63 0,75 0,80 الموجودات المتداولة / المطلوبات المتداولة
)مرة(

1,11 1,13 1,12 1,16  إجمالي الموجودات /  إجمالي المطلوبات
)مرة(

)%2,40( )%4,91( )%4,11( )%10,50( العائد على األصول 

)%24,79( )%42,42( )%37,28( )%77,26( العائد على حقوق الملكية 

املصدر: الشركة

ر



جدول المحتويات

١التعريفات والمصطلحات. ١

6عوامل المخاطرة. 2

2,16  المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها

2,214  المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع

2,317  المخاطر المتعلقة باألوراق المالية المطروحة 

١٩خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها. 3

3,119  نبذة عن الشركة 

3,219  تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها

3,320  االنشطة الرئيسية للشركة 

3,421  رؤية الشركة 

3,521  رسالة الشركة 

3,621  استراتيجية الشركة 

3,721  نواحي القو ة والمميزات التنافسية للشركة 

3,822  الشركات التابعة 

3,923  االستثمارات في الشركات 

3,1023  كبار مساهمي الشركة 

3,1124  انقطاع األعمال 

3,1224  الموظفون والسعودة 

2٥الهيكل التنظيمي للشركة . 4

4,125  الهيكل التنظيمي 

4,226  مجلس اإلدارة 

4,326  لجان الشركة 

4,428  اإلدارة التنفيذية 

4,528  تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 

2٩ الموظفون. ٥

5,129  برنامج األسهم للموظفين قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة  

5,229  ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال

30 المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة . 6

6,130  مقدمة

ش



6,231  إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية

6,332  السياسات المحاسبية الهامة.

6,441  الرأي المتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم المالية.

6,544  العوامل الرئيسية المؤثرة على المركز المالي ونتائج العمليات.

6,645  نتائج العمليات.

6,798  مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات للفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م و2019م. 

١30 استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية.. 7

7,1130  صافي متحصات الطرح

7,2130 استخدام متحصات الطرح 

131 إفادات الخبراء. 8

132 اإلقرارات . ٩

133المعلومات القانونية . ١0

10,1133  تأسيس الشركة 

10,2137  نشاط الشركة 

10,3143  الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية

10,4146  االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها “ صاحب الترخيص”.

10,5147  ملخص العقود الجوهرية. 

10,6150  تعارض المصالح.

10,7150  عقود التأمين.

10,8151  التسهيات االئتمانية والقروض.

10,9153  العامات التجارية وحقوق الملكية.

10,10154  المنازعات والدعاوى القضائية.

10,11156  المعامات مع األطراف ذات العاقة.

10,12156  المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار  أسهم.

10,13157  اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية.

158 التعهد بتغطية االكتتاب . ١١

11,1158  متعهد التغطية 

11,2158  ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 

159 اإلعفاءات. ١2

160المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه.. ١3

ت



13,1160  الطرح 

13,2160  كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية ) األسهم الجديدة(.

13,3160  طلب االكتتاب.

13,4160  مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي.

13,5161  التخصيص ورد الفائض. 

13,6162  نشرة اإلصدار التكميلية. 

13,7162  تعليق أو إلغاء الطرح.

13,8163  أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية. 

13,9165  القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها. 

13,10166  بنود متفرقة. 

13,11166  إفادة عن أي ترتيبات قائمة لنع التصرق في أسهم معينة 

167التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال.. ١4

168 التعهدات الخاصة باالكتتاب.. ١٥

15,1168  نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب. 

15,2168  عمليات التخصيص. 

15,3168  السوق المالية السعودية )تداول(.

15,4169  تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي.

170 المستندات المتاحة للمعاينة.. ١6

فهرس الجداول

22الجدول رقم )1(: الشركات التابعة.

23الجدول رقم )2(: االستثمارات في الشركات.

23الجدول رقم )3(: كبار مساهمي الشركة.

23الجدول رقم )4(: هيكل الملكية في شركة زينل للصناعات المحدودة.

26الجدول رقم )5(: أعضاء مجلس إدارة الشركة.

27الجدول رقم )6(: أعضاء لجنة المراجعة.

27الجدول رقم )7(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

ث



28الجدول رقم )8(: اإلدارة التنفيذية للشركة.

28الجدول رقم )9(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

45الجدول رقم )10(: قوائم الدخل الموحدة للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

46الجدول رقم )11(: مؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

49الجدول رقم )21(:  تنظيم الشركات التابعة.

50الجدول رقم )31(: اإليرادات بحسب الشركة للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

52الجدول رقم )41(: اإليرادات بحسب المنتجات للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

56الجدول رقم )15(: اإليرادات بحسب قنوات البيع للسنوات المالية  2016م و2017م و2018م.

58الجدول رقم )16(: تكلفة اإليرادات للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

61الجدول رقم )17(: مجمل الربح بحسب الشركة للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

دارية للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م. 62الجدول رقم )18(: مصروفات عمومية واإ

65الجدول رقم )19(: مصروفات بيع وتوزيع للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

67الجدول رقم )20(: إيرادات أخرى للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

68الجدول رقم )21(: الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

69الجدول رقم )22(: صافي الدخل / )الخسارة( للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

70الجدول رقم )23(: قوائم المركز المالي الموحدة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

73الجدول رقم )24(:  إجمالي رأس المال العامل للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

75الجدول رقم )25(: النقد وما في حكمه للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

76الجدول رقم )26(: الذمم المدينة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

76الجدول رقم )27(: حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

76الجدول رقم )28(: أعمار الذمم المدينة للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.

77الجدول رقم )29(: الذمم المدينة حسب الشركة التابعة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

78الجدول رقم )30(: المخزون للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م

79الجدول رقم )31(: أعمار المخزون لشركة الكابات السعودية “الشركة” للسنة المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م.

80الجدول رقم )32(: مطلوب من أطراف ذات عاقة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

80الجدول رقم )33(: حجوزات مدينة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016مم و2017م و2018م 

81الجدول رقم )34(: مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م 

خ



81الجدول رقم )35(: الذمم الدائنة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

82الجدول رقم )36(: مطلوب إلى أطراف ذات عاقة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

83الجدول رقم )37(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

84الجدول رقم ))38: الموجودات غير المتداولة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

84الجدول رقم )39(: استثمار في شركة زميلة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

85الجدول رقم )40(: موجودات غير ملموسة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

86الجدول رقم )41(: ممتلكات ومصانع ومعدات للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

86الجدول رقم )42(: اإلضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

86الجدول رقم )43(: استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

86الجدول رقم )44(: جدول نسب اهاك األصول للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

86الجدول رقم )45(: حركة مشاريع تحت التنفيذ للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

87الجدول رقم )46(: المطلوبات الغير متداولة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

87الجدول رقم )47(: القروض قصيرة األجل للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

88الجدول رقم )48(: القروض طويلة األجل للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

89الجدول رقم )49(: الجدول الزمني لسداد القروض طويلة األجل لشركة الكابات السعودية كما في 31 مارس 2019م. 

89الجدول رقم )50(: تفاصيل التسهيات االئتمانية.

91الجدول رقم )51(: التزامات بموجب عقد إيجار تمويلي للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م. 

91الجدول رقم )52(: االلتزامات واالرتباطات المحتملة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

91الجدول رقم )53(: التزامات منافع الموظفين للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

92الجدول رقم )54(: الوعاء الزكوي للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

92الجدول رقم )55(: مخصص الزكاة ااسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م. 

94الجدول رقم )56(: حقوق المساهمين للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2016م و2017م و2018م.

94الجدول رقم )57(: رأس مال الشركة وشركاتها التابعة كما في 31 ديسمبر2018م.

96الجدول رقم )58(: قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المالية 2016م و2017م و2018م.

98الجدول رقم )59(: قوائم الدخل الموحدة لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019.

98الجدول رقم 60((: مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

100الجدول رقم 61((: اإليرادات بحسب الشركة لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

ذ



101الجدول رقم )62(: اإليرادات بحسب المنتجات لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

103الجدول رقم )63(: اإليرادات بحسب قنوات البيع لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

104الجدول رقم )64(: تكلفة اإليرادات لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

106الجدول رقم )65(: مجمل الربح بحسب الشركة لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

دارية لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م. 107الجدول رقم )66(: مصروفات عمومية واإ

109الجدول رقم )67(: مصروفات بيع وتوزيع لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

110الجدول رقم )68(: اإليرادات األخرى لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

111الجدول رقم )69(: صافي الدخل / )الخسارة( لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

112الجدول رقم )70(: قوائم المركز المالي الموحدة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

114الجدول رقم )71(:  إجمالي رأس المال العامل كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

116الجدول رقم )72(: الذمم المدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

116الجدول رقم )73(: حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

116الجدول رقم )74(: أعمار الذمم المدينة للسنة المالية المنتهية كما في 31 مارس 2019م.

117الجدول رقم )75(: الذمم المدينة حسب الشركة التابعة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

117الجدول رقم )76(: المخزون كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

118الجدول رقم )77(: أعمار المخزون لشركة الكابات السعودية “الشركة” للسنة المالية المنتهية كما في 31 مارس 2019م.

118الجدول رقم )78(: مطلوب من أطراف ذات عاقة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

119الجدول رقم )79(: حجوزات مدينة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

119الجدول رقم )80(: مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

120الجدول رقم )81(: الذمم الدائنة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

120الجدول رقم )82(: مطلوب إلى أطراف ذات عاقة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

120الجدول رقم )83(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

121الجدول رقم )84(: الموجودات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

121الجدول رقم )85(: استثمار في شركة زميلة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

121الجدول رقم )86(: ممتلكات ومصانع ومعدات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

122الجدول رقم )87(: اإلضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

122الجدول رقم )88(: استهاك ممتلكات ومصانع ومعدات كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

ض



122الجدول رقم )89(: جدول نسب اهاك األصول كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

122الجدول رقم )90(: حركة مشاريع تحت التنفيذ كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

123الجدول رقم )91(: المطلوبات غير المتداولة كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

123الجدول رقم )92(: القروض قصيرة األجل كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

123الجدول رقم )93(: القروض طويلة األجل كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

124الجدول رقم )94(: الجدول الزمني لسداد القروض طويلة األجل كما في 31 مارس 2019م.

125الجدول رقم )95(: تفاصيل التسهيات االئتمانية.

126الجدول رقم )96(: التزامات بموجب عقد إيجار تمويلي كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

127الجدول رقم )97(: االلتزامات واالرتباطات المحتملة للسنوات المالية المنتهية كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

127الجدول رقم )98(: حقوق المساهمين كما في 31 ديسمبر 2018م و31 مارس 2019م.

128الجدول رقم )99(: قائمة التدفقات النقدية الموحدة لفترة الثاثة أشهر المنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

130الجدول رقم )100(: االستخدام المتوقع لمتحصات الطرح.

138الجدول رقم )101(: شركة الكابات السعودية للتسويق المحدودة.

139الجدول رقم )102(: شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت.

139الجدول رقم )103(: شركة مراكز الماس لتوزيع األدوات الكهربائية.

140الجدول رقم )104(: شركة الكابات السعودية )اإلمارات( – ش.ذ.م.م.

140الجدول رقم )105(: شركة كابات ماس لاستثمار والتجارة ش.م.ق.

141الجدول رقم )106(: شركة اليمسان لألجهزة الكهربائية والصناعية والكهربائية شركة مساهمة تجارية.

141الجدول رقم )107(: شركة ماس إنترناشيونال تريدنج المحدود.ة.

142الجدول رقم )108(: شركة ميدال للكابات المحدودة ذ.م.م.

142الجدول رقم )109(: شركة زكا العالمية للتقنية والمعلومات.

143الجدول رقم )110(: التراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة.

الجــدول رقــم )111(: تفاصيــل التراخيــص والشــهادات النظاميــة التــي حصلــت عليهــا شــركة الكابــات الســعودية للتســويق )شــركة الكابــات الســعودية للتســويق ال 
145تمــارس أي نشــاط(.

145الجدول رقم )112(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت.

الجــدول رقــم )113(: تفاصيــل التراخيــص والشــهادات النظاميــة التــي حصلــت عليهــا شــركة مراكــز المــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة )شــركة مراكــز المــاس ال تمــارس 
146أي نشــاط(.

147الجدول رقم )114(: اتفاقيات الشركة مع مقدمي الخدمات.

غ



148الجدول رقم )115(: اتفاقيات اإليجار التي أبرمتها الشركة.

150الجدول رقم )116(: تفاصيل وثائق التأمين التي بموجبها تم التأمين على الشركة.

151الجدول رقم )117(: تفاصيل اتفاقيات التمويل.

153الجدول رقم )118(: العامات التجارية للشركة.

154الجدول رقم )119(: الدعاوى القضائية والمطالبات واإلجراءات النظامية.

فهرس األشكال

25الشكل رقم )1(: الهيكل التنظيمي للشركة.

162الشكل رقم )2(: آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية املتداولة

ظ



التعريفات والمصطلحات. 1

 يبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات والمصطلحات للعبارات المستخدمة في نشرة اإلصدار هذه:

التعريفالمصطلح أو االختصار المعرف

شركة الكابات السعودية، شركة مساهمة سعودية.شركة الكابالت أو الشركة أو الُمصدر

شركة الكابات السعودية وشركاتها التابعة.الشركة األم / المجموعة

إدارة الشركة.اإلدارة

المملكة العربية السعودية.المملكة

النظام األساسي للشركة.النظام األساسي

وزارة التجارة واالستثمار بالمملكة العربية السعودية.وزارة التجارة واالستثمار

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات 
المستمرة

قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 123-3-
2017 وتاريــخ 1439/4/09ه )الموافــق 2017/12/27م(. بنــاًء علــى نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
م/30 وتاريخ 1424/06/02ه. والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم 1-104-2019 وتاريخ 1441/02/01ه 

)الموافــق 2019/09/30م(.

المجلس أو مجلس اإلدارة أو أعضاء مجلس 
مجلس إدارة الشركة، والذين تظهر أسماؤهم على الصفحة )د(.اإلدارة

مسشارو الشركة الموضحة أسماؤهم على الصفحة )و(.المستشارون

هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية.هيئة السوق المالية أو الهيئة

نظــام الســوق الماليــة الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم م/30 وتاريــخ 1424/06/02ه )الموافــق 2003/07/31م(. ومــا يطــرأ نظام السوق المالية
عليــه مــن تعديــات.

شركة السوق المالية السعودية
شــركة الســوق الماليــة الســعودية، المؤسســة وفقــًا لقــرار مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1428/02/29ه )الموافــق 2007/03/19م(، 
وذلــك تنفيــذًا لنظــام الســوق الماليــة، وهــي شــركة مســاهمة مقفلــة ســعودية، والجهــة الوحيــدة المصــرح لهــا بالعمــل كســوق لــألوراق 

الماليــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية، حيــث تقــوم بــإدراج األوراق الماليــة وتداولهــا.

السوق المالية السعودية أو السوق المالية أو 
السوق المالية السعودية لتداول األسهم.سوق األسهم أو السوق أو تداول

النظام اآللي لتداول األسهم السعودية.نظام تداول

نظام الشركات
نظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، الصــادر بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/3( بتاريــخ 1437/01/28ه 
تاريــخ 1437/07/25ه)الموافــق 2016/05/02م( والمعــدل  فــي  التنفيــذ  )الموافــق 2015/11/10م( والــذي دخــل حيــز 

)الموافــق 2018/04/11م(. وتاريــخ 1439/07/25ه  )م/79(  رقــم  الملكــي  بالمرســوم 

الشــركات التابعــة للشــركة. )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )10,2,1( “الشــركات التابعــة للشــركة” مــن القســم )10( “المعلومــات الشركات التابعة
القانونيــة” مــن هــذه النشــرة(.

الجمعية العامة للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة

الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة العادية

الجمعية العامة غير العادية للمساهمين في الشركة.الجمعية العامة غير العادية

حكومة المملكة العربية السعودية.الحكومة 

الئحة حوكمة الشركات

الئحــة حوكمــة الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية الصــادرة عــن مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار رقــم 16-8-
2017 وتاريــخ 1438/05/16ه. )الموافــق 2017/02/13م(. بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي رقــم 
م/3 وتاريــخ 1437/01/28ه. والمعدلــة بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-57-2019 وتاريــخ 1440/09/15ه 

)الموافــق 05/20/ 2019م(.
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األطراف ذوي العالقة

لوائــح  فــي  المســتخدمة  المصطلحــات  قائمــة  المســتمرة، وبموجــب  الماليــة وااللتزامــات  األوراق  قواعــد طــرح  فــي  بــه  يقصــد 
هيئــة الســوق الماليــة وقواعدهــا الصــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 4-11-2004 وتاريــخ 1425/08/20ه 
)الموافق 2004/10/04م( والمعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية رقم 1-7-2018 وتاريخ 1439/05/01هـ )الموافق 

2018/01/18م(، علــى مــا يلــي: 
تابعي الُمصدر.

المساهمين الكبار في الُمصدر.. 1
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 2
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 4
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاه.. 5
أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في )1، 2، 3، 4، 5 أو 6( أعاه.. 6

قواعد اإلدراج
قواعــد اإلدراج الصــادرة عــن شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( والموافــق عليهــا بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 
3-123-2017 وتاريــخ 1439/04/09ه )الموافــق 2017/12/27م(، والمعدلــة بموجــب قــراره رقــم )2019-104-1(

بتاريــخ 1441/02/01ه )الموافــق 2019/09/30م(.

المعايير المحاسبية الدولية إلعداد التقارير 
)IFRS( المالية

مجموعة المعايير المحاسبية وتفسيراتها الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية.
)International Financial Reporting Standards(.

هــي الفتــرة الزمنيــة لعــرض نتيجــة نشــاط المنشــأة والمحــددة بدايتهــا ونهايتهــا فــي عقــد التأســيس أو النظــام األساســي للشــركة السنة المالية / السنوات المالية
المعنيــة. علمــًا ان الســنة الماليــة للشــركة تنتهــي فــي 31 ديســمبر.

إحال المواطنين السعوديين مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاص.التوطين / السعودة

العملة الرسمية للمملكة العربية السعودية.ريال أو الريال السعودي أو الريال

العملة الرسمية للواليات المتحدة األمريكية.الدوالر األمريكي

العملة الرسمية لمملكة البحرين.الدينار البحريني

العملة الرسمية لجمهورية تركيا.الليرة التركية

الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين 
)SOCPA(.الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين في المملكة العربية السعودية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية في المملكة العربية السعودية.المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

وزارة العمل والتنمية االجتماعية في المملكة العربية السعودية.وزارة العمل

أي يــوم عمــل فيمــا عــدا يومــي الجمعــة والســبت وأي يــوم يكــون عطلــة رســمية فــي المملكــة العربيــة الســعودية أو أي يــوم تغلــق يوم عمل
فيــه المؤسســات المصرفيــة أبوابهــا عــن العمــل بموجــب االنظمــة الســارية واإلجــراءات الحكوميــة األخــرى.

نظام العمل السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 1426/08/23هـ. الموافق 2005/09/27م.نظام العمل

التقويم الهجري.هـ

التقويم الميادي.م

هــي شــركة مســاهمة مقفلــة مملوكــة بالكامــل لشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(، تأسســت فــي عــام 2016م بموجــب نظــام شركة مركز إيداع األوراق المالية
الشــركات الســعودي الصادر بالمرســوم الملكي رقم م/ 3 بتاريخ 1437/01/28ه )الموافق 2015/11/11م(.

البرنامــج االقتصــادي االســتراتيجي الوطنــي الــذي يهــدف إلــى تقليــل االعتمــاد علــى النفــط وصناعــة البتروكيماويــات وتنويــع رؤية 2030
االقتصــاد الســعودي وتطويــر الخدمــات العامــة.

)VAT( ضريبة القيمة المضافة

قــرر مجلــس الــوزراء بتاريــخ 1438/05/02هـــ )الموافــق 2017/01/30م( الموافقــة علــى االتفاقيــة الموحــدة لضريبــة القيمــة 
المضافــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة والتــي بــدأ العمــل بهــا ابتــداء مــن 1 ينايــر 2018م، كضريبــة جديــدة 
تضــاف لمنظومــة الضرائــب والرســوم األخــرى الواجــب العمــل بهــا مــن قبــل قطاعــات محــددة فــي المملكــة، وفــي دول مجلــس 
التعــاون لــدول الخليــج العربــي. مقــدار هــذه الضريبــة )5%(، وقــد تــم اســتثناء عــدد مــن المنتجــات منهــا )كاألغذيــة األساســية 

والخدمــات المتعلقــة بالرعايــة الصحيــة والتعليــم(.
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الحقوق أو الحقوق األولوية

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تمنــح حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة عنــد الموافقــة علــى الزيــادة فــي رأس المــال. 
وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن، ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد مــن األســهم الجديــدة 
بســعر الطــرح. ويتــم إيــداع الحقــوق بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس مــال. وســتظهر هــذه الحقــوق 
فــي حســابات المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة. وســيتم إبــاغ المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق 

فــي محافظهــم.

الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خال فترة التداول وسعر الطرح.قيمة الحق اإلرشادية 

هــو الســعر الــذي يتــم تــداول الحــق بــه علمــا بانــه يحــدد مــن خــال آليــة العــرض والطلــب، وبالتالــي فإنــه قــد يختلــف عــن قيمــة سعر تداول الحق
الحــق اإلرشــادية.

شركة فالكم للخدمات المالية.متعهد التغطية 

شركة فالكم للخدمات المالية.مدير االكتتاب

الفترة التي تبدأ من يوم 1441/05/11ه )الموافق 2020/01/06م( إلى يوم 1441/05/21ه )الموافق 2020/01/16م(.فترة الطرح 

)10( عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد.سعر الطرح / االكتتاب

األسهم المتبقية التي لم يتم االكتتاب بها خال فترة االكتتاب.األسهم المتبقية

طــرح أيــة أســهم متبقيــة غيــر مكتتــب فيهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا الطرح المتبقي 
فــي فتــرة الطــرح المتبقــي.

الفترة التي تبدأ من الســاعة العاشــرة صباحًا يوم 1441/05/26ه )الموافق 2020/01/21م( وحتى الســاعة الخامســة مســاًء فترة الطرح المتبقي
من يوم 1441/05/27ه )الموافق 2020/01/22م(

خمسة وعشرون مليون )25,000,000( ريال سعودي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.األسهم الجديدة

ناتج قسمة عدد األسهم الجديدة على عدد األسهم الحالية للشركة.معامل األحقية

جميع حملة حقوق األولوية سواًء كانوا من المساهمين المقيدين أو ممن قاموا بشراء حقوق األولوية خال فترة التداول.االشخاص المستحقين 

المســاهمون الذيــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة، وال يوجــد ضمــن مســاهمي الشــركة مســاهمون كبــار كمــا المساهمون الكبار
فــي تاريــخ هــذه النشــرة.

الجمهور 

تعنى في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة األشخاص غير المذكورين أدناه:
تابعي الُمصدر.. 1
المساهمين الكبار في الُمصدر.. 2
أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين للُمصدر.. 3
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي الُمصدر.. 4
أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في الُمصدر.. 5
أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4 أو 5( أعاه.. 6
أي شركة يسيطر عليها أي من األشخاص المشار إليهم في )1، 2، 3، 4، 5، أو 6( أعاه.. 7
األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معَا ويملكون مجتمعين )5%( أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.. 8

صافي متحصات الطرح بعد حسم مصاريف الطرح.صافي متحصالت الطرح

الشخص الطبيعي.الشخص

هذه الوثيقة المعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق األولوية.نشرة اإلصدار 

إدراج األوراق الماليــة فــي الســوق الرئيســية أو - حيــث يســمح ســياق النــص بذلــك - تقديــم طلــب إدراج إلــى شــركة الســوق اإلدراج
الماليــة الســعودية )تــداول(.

المساهمون المقيدون
المســاهمون المالكــون لألســهم بنهايــة تــداول يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيــدون 
فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 

1441/05/05ه )الموافــق 2019/12/31هـــ(.

عامــة المســتثمرين مــن األفــراد والمؤسســات – باســتثناء المســاهمين المقيديــن – ممــن قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة خــال فتــرة المستثمرون الجدد
التــداول.
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األســهم العاديــة للشــركة والبالغــة عددهــا أحــد عشــر مليــون وواحــد وســتين ألفــًا وأربعمائــة وســتة )11,061,406( ســهمًا عاديــًا، األسهم
بقيمــة اســمية عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

هم مؤسسات السوق المرخص لهم عن طريق هيئة السوق المالية بمزاولة نشاط التعامل باألوراق المالية بصفة وكيل.الوسطاء

المؤسسات االستثمارية

تشمل مجموعة من المؤسسات وهي كالتالي:
الجهــات الحكوميــة والشــركات المملوكــة مــن الحكومــة، مباشــرة أو عــن طريــق مديــر محفظــة خاصــة، أو أي هيئــة دوليــة . 1

تعتــرف بهــا الهيئــة، أو الســوق، وأي ســوق ماليــة أخــرى تعتــرف بهــا الهيئــة، أو مركــز اإليــداع.
صناديق االســتثمار العامة المؤسســة في المملكة المطروحة طرحًا عامًا إضافة إلى الصناديق الخاصة والتي تســتثمر . 2

فــي األوراق الماليــة المدرجــة فــي الســوق الماليــة الســعودية إذا كانــت شــروط وأحــكام الصنــدوق تتيــح لــه ذلــك، مــع االلتــزام 
باألحــكام والقيــود المنصــوص عليهــا فــي الئحــة صناديق االســتثمار.

األشخاص المرخص لهم في التعامل في األوراق المالية بصفة أصيل، مع التزام متطلبات الكفاية المالية.. 3
عمــاء شــخص مرخــص لــه فــي ممارســة أعمــال اإلدارة شــريطة ان يكــون ذلــك الشــخص المرخــص لــه قــد تــم تعيينــه . 4

بشــروط تمكنــه مــن اتخــاذ القــرارات الخاصــة بقبــول المشــاركة فــي الطــرح واالســتثمار فــي الســوق الماليــة الســعودية نيابــة 
عــن العميــل دون الحاجــة إلــى الحصــول علــى موافقــة مســبقة منــه.

أي أشــخاص اعتبارييــن آخريــن يجــوز لهــم فتــح حســاب اســتثماري فــي المملكــة وحســاب لــدى مركــز اإليــداع، أخــذًا . 5
باالعتبار ضوابط اســتثمار الشــركات المدرجة في األوراق المالية، على ان ال تؤدي مشــاركة الشــركة إلى أي تعارض 

فــي المصالــح.
المســتثمرين الخليجيــن مــن ذوي الشــخصية االعتباريــة والتــي تشــمل الشــركات والصناديــق المؤسســة فــي دول مجلــس . 6

التعــاون لــدول الخليــج العربيــة.
المستثمرون األجانب المؤهلون.. 7
مســتفيد نهائــي مــن ذوي الصفــة االعتباريــة فــي اتفاقيــة مبادلــة مبرمــة مــع شــخص مرخــص لــه وفــق شــروط وضوابــط . 8

اتفاقيــات المبادلــة.

أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لاكتتاب.المكتتب

أحد الطرق المستخدمة لحساب معدل النمو في بند معين خال فترة زمنية محددة.معدل النمو السنوي المركب

الناتــج المحلــي اإلجمالــي للمملكــة العربيــة الســعودية. وهــو عبــارة عــن القيمــة الســوقية لــكل الســلع النهائيــة والخدمــات المعتــرف الناتج المحلي
بهــا بشــكل محلــي والتــي يتــم إنتاجهــا خــال فتــرة زمنيــة محــددة.

قياس كتلة مساوية أللف كيلوجرام.طن متري

)ISO( هــي منظمــة دوليــة تضــع المعاييــر التجاريــة والصناعيــة العالميــة وتحــدد أفضــل الممارســات واإلجــراءات التــي يجــب اتباعهــا مــن أيزو
قبــل الشــركات والهيئــات والمنشــآت الصناعيــة وهــي تمنــح شــهادات تؤكــد التزامهــم بتلــك المعاييــر.

صندوق التنمية الصناعية السعودي
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي وهــو جهــة حكوميــة مرتبطــة بــوزارة الماليــة، تــم تأسيســها فــي عــام 1394هـــ )الموافــق 
1974م(، لتطويــر الصناعــة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمســاعدة فــي إنشــاء وتطويــر وتوســيع المصانــع فــي المملكــة عــن 

طريــق منــح قــروض طويلــة األجــل بتكاليــف منخفضــة ومتوافقــة مــع أحــكام الشــريعة اإلســامية.

جهــة حكوميــة تــم تأسيســها فــي عــام 1370هـــ )الموافــق 1950م(، وهــي الجهــة المســؤولة عــن البيئــة فــي المملكــة العربيــة الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة
الســعودية إلــى جانــب دورهــا فــي مجــال األرصــاد الجويــة.

الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )مصلحــة الــزكاة والدخــل ســابقاًً(، وهــي إحــدى الجهــات الحكوميــة التــي ترتبــط تنظيميــًا بوزيــر الهيئة العامة للزكاة والدخل
الماليــة، وهــي الجهــة الموكلــة بأعمــال جبايــة الــزكاة وتحصيــل الضرائــب.

ديوان المظالم
هــو هيئــة قضــاء إداريــة مســتقلة ترتبــط مباشــرة بالَملــك، ويهــدف إلــى الفصــل فــي مظالــم النــاس وتحقيــق العدالــة. وتحــددت 
اختصاصاتــه بموجــب المرســوم الملكــي رقــم )م/ 78( وتاريــخ 09/19/ 1428هـــ، ونظــام المرافعــات أمامــه الصــادر بالمرســوم 

الملكــي رقــم )م/3( وتاريــخ 1435/01/22ه.

اتفاقية التعهد بالتغطية بين الشركة والمتعهد بالتغطية.اتفاقية التعهد بالتغطية

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية 
األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.

هــي قواعــد خاصــة بتنظيــم االســتثمار بــاألوراق الماليــة مــن قبــل أشــخاص غيــر ســعوديين مقيميــن خــارج المملكــة. الصــادرة عــن 
مجلــس هيئــة الســوق الماليــة بموجــب القــرار 1-42-2015 وتاريــخ 1436/07/15هـــ )الموافــق 2015/05/04م( والمعدلــة 

بقــرار مجلــس هيئــة الســوق الماليــة رقــم 3-65-2019 وتاريــخ 1440/10/14هـــ )الموافــق 2019/06/17م(.

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 
المدرجة أسهمها في السوق التي بلغت 

خسائرها المتراكمة )20%( فأكثر من رأس 
مالها

قواعــد خاصــة بالشــركات ذات الخســائر المتراكمــة صــادرة عــن مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم 4-48-2013 وتاريــخ 
1435/01/15ه )الموافــق 2013/11/18م( والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم 1-77-2018 وتاريــخ 1439/11/05ه 

)الموافــق 2018/07/18م(.

شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت، شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة )لمزيــد مــن المعلومــات فضــًا راجــع القســم شركة ماس
الفرعــي )10,2,1( “الشــركات التابعــة للشــركة” مــن القســم )10( “المعلومــات القانونيــة” مــن هــذه النشــرة(.
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شــركة اليمســان لألجهــزة الكهربائيــة والصناعيــة والكهربائيــة شــركة تركيــة مســاهمة )لمزيــد مــن المعلومــات فضــًا راجــع القســم شركة اليمسان
الفرعــي )10,2,1( “الشــركات التابعــة للشــركة” مــن القســم )10( “المعلومــات القانونيــة” مــن هــذه النشــرة(.

شــركة كابــات مــاس لاســتثمار والتجــارة شــركة تركيــة مســاهمة قابضــة )لمزيــد مــن المعلومــات فضــًا راجــع القســم الفرعــي شركة ماس كابلو
)10,2,1( “الشــركات التابعــة للشــركة” مــن القســم )10( “المعلومــات القانونيــة” مــن هــذه النشــرة(.

شــركة دميريــر كابلــو تسيســليري ســاناي وتيجــارات انونيــم شــيركاتي شــركة تركيــة، إحــدى الشــركات التابعــة والتــي قامــت شــركة شركة ديميرير كابلو
الكابــات الســعودية ببيــع كامــل حصتهــا فيهــا وذلــك فــي شــهر يوليــو مــن عــام 2018م.

PVC وهــو مــادة باســتيكية شــائعة االســتعمال وتعتبــر مــن أكثــر عديد فينيل الكلورايد ،)Poly vinyl Chloride( يعــرف أيضــًا بالبولــي فينيــل كلوريــد
المنتجــات الباســتيكية اســتخدامًا فــي مجــاالت متعــددة، حيــث تســتخدم فــي عــزل الكابــات التــي تنتجهــا الشــركة.

)HDPE( عديد اإليثيلين عالي الكثافة
يعــرف أيضــًا بالبولــي إيثيليــن عالــي الكثافــة )High density polyethylene(، وهــو مــادة باســتيكية تســتخدم فــي العــزل 
والتغليــف وصناعــة منتجــات متعــددة كقواريــر المنظفــات وعلــب المــواد الغذائيــة، وتســتخدم فــي عــزل وتغليــف الكابــات التــي 

تنتجهــا الشــركة.

)MDPE( وهــو مــادة باســتيكية تســتخدم فــي عديد اإليثيلين متوسط الكثافة ،)Medium density polyethylene( يعــرف أيضــًا بالبولــي إيثليــن متوســط الكثافــة
العــزل والتغليــف مقاومــة جيــدة للصدمــات وللتشــققات. يســتعمل بشــكل خــاص فــي انابيــب الغــاز، التغليــف، والمعــدات المهنيــة.

)XLPE(  عديد اإليثيلين المتشابك
عديــد اإليثيليــن المتشــابك )Cross-linked polyethylene( هــو نــوع مــن المــواد العازلــة ويســتخدم فــي تحســين الخــواص 
الميكانيكيــة فــي درجــة حــرارة مرتفعــة، يتــم اســتخدامه بشــكل أساســي فــي انظمــة انابيــب خدمــات البنــاء، وانظمــة التدفئــة والتبريــد، 

وانابيــب الميــاه المنزليــة، والعــزل للكابــات الكهربائيــة عاليــة التوتــر.

)FR( تعتبــر مــن مثبطــات اللهــب وهــي مــواد كيميائيــة تضــاف إلــى المــواد القابلــة المواد المثبطة للحريق )Fire Retardant( المــواد المثبطــة للحريــق
لاشــتعال مثــل الخشــب أو الباســتيك أو الــورق أو المطــاط أو األليــاف لجعلهــا أقــل عرضــة للحريــق أو لمنــع انتشــار الحريــق.

)PP( خيوط البولي بروبيلين
خيــوط البولــي بروبيليــن )Polypropylene( هــي مــادة يتــم اســتخدامها فــي مجموعــة متنوعــة مــن التطبيقــات لتشــمل التعبئــة 
الســيارات،  ذلــك صناعــة  فــي  بمــا  الصناعــات  لمختلــف  الباســتيك  مــن  االســتهاكية، وقطــع  للمنتجــات  والتغليــف  والعــزل 

والمنســوجات.
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باإلضافــة إلــى المعلومــات األخــرى الــواردة فــي هــذه النشــرة، يتوجــب علــى كل مــن يرغــب باالســتثمار فــي األســهم المطروحــة لاكتتــاب دراســة كافــة المعلومــات التــي 
تحتويهــا نشــرة اإلصــدار هــذه بعنايــة، بمــا فيهــا عوامــل المخاطــرة المبينــة أدنــاه فــي هــذا القســم قبــل اتخــاذ قــرار شــراء أســهم الطــرح، علمــًا بــان المخاطــر الموضحــة 
أدنــاه قــد ال تشــمل كافــة المخاطــر التــي يمكــن ان تواجههــا الشــركة، بــل مــن الممكــن وجــود مخاطــر إضافيــة ليســت معلومــة للشــركة فــي الوقــت الحالــي، أو قــد 
تعتبرهــا الشــركة غيــر جوهريــة، أو انهــا قــد ال تعيــق عملياتهــا. وقــد يتإثــر نشــاط الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتدفقاتهــا النقديــة وتوقعاتهــا المســتقبلية 

بشــكل ســلبي وجوهــري فــي حــال حــدوث أو تحقــق أحــد عوامــل المخاطــر المشــار إليهــا أدنــاه.

كمــا يقــر أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة، بحســب علمهــم واعتقادهــم، بعــدم وجــود أي مخاطــر جوهريــة مــن الممكــن ان يؤثــر عــدم ذكرهــا علــى قــرار المســاهمين 
والمســتثمرين المحتمليــن، وتكــون معلومــة لديهــم حتــى تاريــخ هــذه النشــرة غيــر مــا تــم اإلفصــاح عنــه ضمــن هــذا القســم. ال يكــون االســتثمار فــي األســهم المطروحــة 
مناســبًا ســوى للمســتثمرين القادريــن علــى تقييــم مخاطــر ومزايــا ذلــك االســتثمار والذيــن يملكــون مــوارد كافيــة لتحمــل أيــة خســارة قــد تنجــم عــن ذلــك االســتثمار، 
وينبغــي علــى المســتثمر المحتمــل الــذي لديــه أي شــكوك بشــان قــرار االســتثمار فــي الشــركة ان يســتعين بمستشــار مالــي مرخــص لــه مــن قبــل هيئــة الســوق الماليــة 

للحصــول علــى المشــورة المناســبة بشــان االســتثمار فــي األســهم المطروحــة.

وفــي حــال حــدوث أو تحقــق أي مــن عوامــل المخاطــرة التــي تعتقــد الشــركة فــي الوقــت الحاضــر بانهــا مهمــة، أو حــدوث أيــة مخاطــر أخــرى لــم يتســن للشــركة ان 
تحددهــا، أو التــي تعتبرهــا فــي الوقــت الحاضــر غيــر جوهريــة، فــإن ذلــك قــد يــؤدي إلــى انخفــاض ســعر األســهم فــي الســوق وقــد يخســر المســتثمر المحتمــل كامــل 

اســتثماره بهــذه األســهم أو جــزء منهــا.

إن المخاطــر المبينــة أدنــاه مذكــورة بترتيــب ال يعبــر عــن مــدى أهميتهــا، كمــا ان المخاطــر اإلضافيــة غيــر المعلومــة أو التــي تعتبــر غيــر جوهريــة حاليــاًً قــد يكــون 
لهــا التأثيــرات المبينــة فــي هــذه النشــرة.

المخاطر المتعلقة بنشاط الشركة وعملياتها.1. 

المخاطر المتعلقة بعدم القدرة على تنفيذ االستراتيجية ١,١,١
تعتمــد قــدرة الشــركة فــي زيــادة إيراداتهــا وتحســين ربحيتهــا علــى مــدى التنفيــذ الفّعــال لخطــط أعمالهــا وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، 
تحســين خطــوط اإلنتــاج الحاليــة أوالتوســع فــي خطــوط إنتــاج جديــدة. إن قــدرة الشــركة علــى التوســع فــي أعمالهــا فــي المســتقبل تعتمــد علــى قدرتهــا علــى مواصلــة 
تنفيــذ وتحســين نظــم المعلومــات التشــغيلية والماليــة واإلداريــة بكفــاءة وفــي الوقــت المناســب، وكذلــك علــى قدرتهــا علــى زيــادة قواهــا العاملــة وتدريبهــا وتحفيزهــا 
دارتهــا. عــاوًة علــى ذلــك، فــإن أي خطــط توســع فــي األعمــال تعتــزم الشــركة القيــام بهــا فــي المســتقبل ســوف تخضــع للتكاليــف المقــدرة وجــدول التنفيــذ الزمنــي  واإ
ذا لــم تتمكــن مــن تنفيــذ خطــط التوســع وفقــًا للجــدول الزمنــي المحــدد لهــا ووفــق  المحــدد لهــا، وقــد تحتــاج الشــركة إلــى تمويــل إضافــي إلنجــاز أي خطــط توســع، واإ
التكاليــف المقــدرة للمشــروع أو فــي حــال عــدم تحقيــق الربحيــة المرجــوة مــن هــذه المشــاريع والــذي قــد يعــود ألســباب مختلفــة بمــا فيهــا تغيــر حالــة الســوق وقــت تنفيــذ 

هــذه المشــاريع أو خلــل فــي دراســة الجــدوى، فــإن ذلــك ســيؤثر علــى الوضــع التنافســي للشــركة، وبالتالــي نتائــج أعمالهــا وربحيتهــا.

وتخضــع قــدرة الشــركة علــى تنفيــذ اســتراتيجيتها الحاليــة لعوامــل مختلفــة منهــا مــا هــو خــارج عــن ســيطرتها، وليــس هنــاك أي ضمانــات بعــدم حــدوث أي خلــل 
أو عطــل أو انقطــاع مفاجــئ فــي عمــل خطــوط اإلنتــاج أثنــاء عمليــة التوســع، أو بــان الموظفيــن الذيــن تعينهــم الشــركة وشــركاتها التابعــة أو النظــم واإلجــراءات 
والضوابــط التــي تعتمدهــا ســتكون كافيــة لدعــم النمــو والتوســع المســتقبلي وتحقيقهــا الســتراتيجيتها بنجــاح، وفــي حــال إخفــاق الشــركة فــي تنفيــذ أي جــزء مــن 
اســتراتيجيتها ألي ســبب مــن األســباب، فــإن ذلــك ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسيولة 2,١,١
تتمثــل مخاطــر الســيولة فــي عــدم قــدرة الشــركة علــى مقابلــة التزاماتهــا المتعلقــة بالمطلوبــات الماليــة حــال اســتحقاقها، وتتكــون المطلوبــات الماليــة للشــركة مــن 
قروض وذمم دائنة ومصاريف مســتحقة، وقد بلغ معدل الســيولة للشــركة 0,80 مرة كما في 31 ديســمبر 2016م، و0,75 مرة كما في 31 ديســمبر 2017م، 
و0,63 مــرة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، و0,64 مــرة كمــا فــي 31 مــارس 2019م، وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد 
االســتحقاق. ويمكــن ان تنتــج مخاطــر الســيولة أيضــًا عــن عــدم المقــدرة علــى بيــع موجــودات ماليــة بســرعة وبمبلــغ يقــارب القيمــة العادلــة لهــا، وال تضمــن الشــركة 

عــدم وقــوع أيــة أحــداث طارئــة أو مفاجئــة قــد تتطلــب ســيولة فوريــة، ممــا يؤثــر ســلبًا علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

المخاطر المتعلقة باالئتمان 3,١,١
تنشــأ مخاطــر االئتمــان عندمــا يعجــز أحــد األطــراف عــن الوفــاء بالتــزام مالــي معيــن للطــرف اآلخــر. وقــد تواجــه الشــركة مخاطــر االئتمــان فــي عــدة حــاالت مؤقتــة 

أو دائمــة منهــا وجــود أرصــدة مدينــة مــن العمــاء، وفشــل أطــراف أخــرى دائنــة بالوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه الشــركة، وغيرهــا.

ال تســتطيع الشــركة ضمــان عــدم فشــل األطــراف التــي تتعامــل معهــم فــي الوفــاء بالتزاماتهــم، وهــي ال تســتطيع أيضــًا توقــع قدرتهــم المســتقبلية بااللتــزام بشــكل 
دقيــق. وفــي حالــة عــدم التــزام الدائنيــن بســداد مســتحقات الشــركة، فســوف يؤثــر ذلــك ســلبًا وبشــكل جوهــري علــى الشــركة وعلــى وضعهــا المالــي ونتائــج 

عملياتهــا.
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المخاطر المتعلقة بااللتزامات المحتملة 4,١,١
قــد تنشــأ بعــض االلتزامــات المحتملــة علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة، مثــل تكاليــف وأعبــاء القضايــا القانونيــة القائمــة أو المحتملــة، والتكاليــف المتعلقــة بالــزكاة 
والضرائــب، باإلضافــة إلــى أي التزامــات أو تكاليــف أخــرى متعلقــة بنشــاط الشــركة، وفــي حــال تحقــق هــذه االلتزامــات فإنهــا قــد تؤثــر ســلبًا علــى الوضــع المالــي 

للشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم استخراج أو عدم تجديد التراخيص والتصاريح والشهادات ١,١,٥
يتعيــن علــى الشــركة الحصــول علــى التصاريــح والتراخيــص والموافقــات النظاميــة المختلفــة فيمــا يتعلــق بانشــطتها والمحافظــة عليهــا. وتشــمل هــذه التراخيــص علــى 
ســبيل المثــال ال الحصــر: الترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر مــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة والرخــص البيئيــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة لألرصــاد 
وحمايــة البيئــة وشــهادات تســجيل الشــركة الصــادرة مــن وزارة التجــارة واالســتثمار وشــهادات عضويــة الغرفــة التجاريــة وشــهادات تســجيل العامــات التجاريــة 

وشــهادات الســعودة وشــهادات الــزكاة وشــهادة التســجيل فــي ضريبــة القيمــة المضافــة وشــهادات التأمينــات االجتماعيــة.

إن عــدم تمكــن الشــركة مــن تجديــد رخصهــا وتصاريحهــا وشــهاداتها الحاليــة أو الحصــول علــى أي مــن التراخيــص الازمــة ألعمالهــا أو إذا تــم تعليــق أو انتهــاء 
أي مــن تراخيصهــا أو إذا تــم تجديــد أي مــن تلــك التراخيــص بشــروط غيــر مناســبة للشــركة، أو فــي حالــة عــدم قــدرة الشــركة الحصــول علــى الرخــص والتصاريــح 
والشــهادات اإلضافيــة التــي قــد ُتطلــب منهــا فــي المســتقبل، فــإن ذلــك قــد يعــرض الشــركة للتوقــف واالمتنــاع عــن القيــام بأعمالهــا كإغــاق للشــركة أو تجميــد جميــع 
الخدمــات التــي تقدمهــا الجهــات الرقابيــة للشــركة )كتجديــد التراخيــص والشــهادات واســتخراج التأشــيرات ورخــص اإلقامــة ونقــل الكفاالت...الــخ( ممــا ســينتج عنــه 

تعطــل عمليــات الشــركة وتكبدهــا تكاليــف إضافيــة ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة باالعتماد على الموظفين الرئيسيين واإلدارة التنفيذية 6,١,١
تعتمــد الشــركة وخططهــا المســتقبلية للنجــاح علــى خبــرات وكفــاءات إدارتهــا التنفيذيــة والموظفيــن الرئيســيين، وتهــدف الشــركة إلــى اســتقطاب وتوظيــف األشــخاص 
المؤهليــن لضمــان كفــاءة وجــودة األعمــال مــن خــال اإلدارة الفعالــة والتشــغيل الســليم. وليــس هنــاك مــا يؤكــد بــان الشــركة ســتتمكن مــن ضمــان اســتمرارية خدمــات 
موظفيهــا، كذلــك ســتحتاج الشــركة إلــى زيــادة رواتــب موظفيهــا لكــي تضمــن بقاءهــم أو الســتقطاب كــوادر جديــدة ذات مؤهــات وخبــرات مناســبة. وعليــه إذا خســرت 
الشــركة أيــًا مــن كبــار التنفيذييــن أو الموظفيــن المؤهليــن ولــم تتمكــن مــن توظيــف بدائــل بنفــس مســتوى الخبــرة والمؤهــات وبتكلفــة مناســبة للشــركة فســيكون لذلــك 

تأثيــرًا ســلبيًا جوهريــًا علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بأخطاء الموظفين أو سوء سلوكهم 7,١,١
ال تســتطيع الشــركة وشــركاتها التابعــة ان تضمــن تافــي ســوء ســلوك الموظفيــن أو أخطائهــم كالغــش واألخطــاء المتعمــدة واالختــاس واالحتيــال والســرقة والتزويــر 
ســاءة اســتخدام ممتلكاتهــا والتصــرف نيابــة عنهــا دون الحصــول علــى التفويضــات اإلداريــة المطلوبــة. وبالتالــي قــد يترتــب عــن تلــك التصرفــات تبعــات ومســؤوليات  واإ
تتحملهــا الشــركة، أو عقوبــات نظاميــة، أو مســؤولية ماليــة ممــا ســوف يؤثــر ســلبًا علــى ســمعة الشــركة وشــركاتها التابعــة. لــذا فــإن الشــركة ال تســتطيع ضمــان ان 

ســوء ســلوك موظفيهــا أو أخطائهــم لــن يــؤدي إلــى اإلضــرار بشــكل جوهــري علــى وضعهــا المالــي أو نتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بتوفر التمويل مستقباًل 8,١,١
قــد تحتــاج الشــركة إلــى الحصــول علــى قــروض وتســهيات بنكيــة لتمويــل خطــط التوســع فــي المســتقبل، ومــن الجديــر بالذكــر، ان الحصــول علــى التمويــل يعتمــد 
علــى رأس مــال الشــركة ومركزهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة والضمانــات المقدمــة. وال تعطــي الشــركة أي تأكيــد أو ضمــان بشــان حصولهــا علــى التمويــل المناســب 
إذا اســتدعت الحاجــة، لذلــك فــإن عــدم قــدرة الشــركة علــى الحصــول علــى التمويــل الــذي تحتاجــه مــن جهــات ممولــة، أو تمويــل بشــروط تفضيليــة مقبولــة تتناســب 

مــع الشــركة، ســيكون لــه إثــر ســلبي علــى أداء الشــركة وعملياتهــا التشــغيلية وخططهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بارتفاع مديونية الشركة  ١,١,٩
بلغــت مديونيــة الشــركة مبلــغ )1,0( مليــار ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، و)877,2( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، 
و)424,1( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي ديســمبر 2018م، و)433,1( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م. كمــا مثلــت مديونيــة الشــركة 
مــن  إجمالــي حقــوق المســاهمين نســبة )336%( كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، و)407%( كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، و)262%( كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018م، و)331%( كمــا فــي 31 مــارس 2019م. إذا لــم تتكمــن الشــركة مــن تخفيــض مديونيتهــا فســوف يؤثــر ذلــك ســلبًا علــى أداء الشــركة المالــي وعملياتهــا 

التشــغيلية وخططهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة  ١,١,١0
مــن الممكــن ان تشــكل زيــادة مطلوبــات الشــركة خطــرًا علــى الوضــع المالــي العــام للشــركة وماءتهــا الماليــة، حيــث بلغــت نســبة المطلوبــات 86,41% مــن 
الموجــودات كمــا فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2016م، و88,97% كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، و88,41% كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، و90,33% كمــا فــي 
31 مــارس 2019م، وعليــه فــإن زيــادة مطلوبــات الشــركة ســتؤدي إلــى التأثيــر علــى مركزهــا المالــي وزيــادة تكاليــف التمويــل، وفــي حــال حــدوث ذلــك، ســيصعب 

علــى الشــركة الوفــاء بالتزاماتهــا، وســيكون لذلــك تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالخسائر المتراكمة ١,١,١١
بلغــت الخســائر المتراكمــة للشــركة كمــا فــي30 ســبتمبر 2016م مبلــغ )355,9( مليــون ريــال ســعودي، أي مــا يمثــل )46,83%( مــن رأس مالهــا البالــغ 
وقتهــا )760( مليــون ريــال ســعودي. وفــي تاريــخ 1438/08/06ه )الموافــق 2017/05/02م( أعلنــت الشــركة عــن قــرار مجلــس اإلدارة بالتمريــر بتاريــخ 
1438/08/05ه )الموافــق 2017/05/01م( برفــع توصيــة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن )760( مليــون ريــال ســعودي 
إلــى )404,114( مليــون ريــال ســعودي، بنســبة تخفيــض )46,83%( مــن رأس مــال الشــركة، وقــد حصلــت الشــركة فــي تاريــخ 1438/08/12ه )الموافــق 
2017/05/08م( على موافقة هيئة الســوق المالية على طلب تخفيض رأس المال، ومن ثم حصلت في تاريخ 1438/09/09ه )الموافق 2017/06/04م( 

علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تخفيــض رأس المــال.

وأعلنــت الشــركة بتاريــخ 1439/11/11ه )الموافــق 2018/07/24م( عــن بلــوغ خســائرها المتراكمــة كمــا فــي 30 يونيــو 2018م مبلــغ )293,5( مليــون ريــال 
ســعودي، أي مــا يمثــل )72,63%( مــن رأس مالهــا البالــغ وقتهــا )404,1( مليــون ريــال ســعودي. وفــي تاريــخ 1439/11/20ه )الموافــق 2018/08/02م( 
أعلنــت الشــركة عــن قــرار  مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1439/11/20ه )الموافــق 2018/08/02م( برفــع توصيــة للجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
بتخفيــض رأس مــال الشــركة مــن )404,1( مليــون ريــال ســعودي إلــى )110,614( مليــون ريــال ســعودي، بنســبة تخفيــض )72,63%( مــن رأس مــال الشــركة، 
وقــد حصلــت الشــركة فــي تاريــخ 1439/11/27ه )الموافــق 2018/08/09م( علــى موافقــة هيئــة الســوق الماليــة علــى طلــب تخفيــض رأس المــال، ومــن ثــم 

حصلــت فــي تاريــخ 1439/12/22ه )الموافــق 2018/09/02م( علــى موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى تخفيــض رأس المــال.

وتجدر اإلشارة انه في تاريخ 1438/01/23هـ )الموافق 2016/10/24م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم )1- 130- 2016( بتعديل اإلجراءات والتعليمات 
الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس مالهــا فــي ضــوء نظــام الشــركات، وتــم تعديــل مســماها 
لتصبــح »اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )20%( فأكثــر مــن رأس مالهــا«، وتــم العمــل 
بهــا ابتــداًء مــن تاريــخ 1438/07/25هـــ )الموافــق 2017/04/22م(، والتــي تنــص علــى أنــه يجــب علــى الشــركة أن تفصــح للجمهــور فــورًا ودون تأخيــر بإعــان 

مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها المتراكمــة )20%( فأكثــر.

كذلــك تنــص تلــك اإلجــراءات علــى انــه يجــب علــى الشــركة ان تفصــح للجمهــور فــورًا ودون تأخيــر بإعــان مســتقل عنــد بلــوغ خســائرها المتراكمــة )50%( أو أكثــر 
مــن رأس مالهــا، مــع تقديــم توصيــة مــن مجلــس إدارتهــا إلــى الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، تبعــًا لمتطلبــات المــادة 150 مــن نظــام الشــركات، إمــا بزيــادة رأس مــال 
الشــركة أو خفضــه، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي نظامهــا األســاس، وفــي حــال انقضــاء الشــركة بموجــب المــادة 150 مــن نظــام الشــركات أو بقــرار مــن 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى إلغــاء إدراج أســهم الشــركة فــي الســوق.

ال توجــد أي ضمانــات بعــدم تســجيل الشــركة خســائر إضافيــة. وفــي حــال بلغــت نســبة الخســائر المتراكمــة )20%( أو أكثــر مــن رأس مــال الشــركة فــإن الشــركة 
ســتخضع لائحــة الهيئــة الخاصــة بـــ »اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )20%( فأكثــر مــن 
رأس مالهــا«. وفــي حــال بلغــت نســبة الخســائر المتراكمــة )50%( أو أكثــر فــإن الشــركة ســتخضع لعــدد مــن المتطلبــات األكثــر صرامــة، وعلــى وجــه الخصــوص 
المــادة 150 مــن نظــام الشــركات التــي تلــزم أي مســؤول فــي الشــركة أو مراجــع الحســابات فــور علمــه ببلــوغ الخســائر المتراكمــة للشــركة )50%( أو أكثــر مــن رأس 
مالهــا بإبــاغ رئيــس مجلــس اإلدارة، وعلــى رئيــس مجلــس اإلدارة إبــاغ أعضــاء المجلــس فــورًا بذلــك، وعلــى مجلــس اإلدارة خــال )15( يومــًا مــن علمــه بذلــك 
دعــوة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لاجتمــاع خــال )45( يومــًا مــن تاريــخ علــم المجلــس بالخســائر؛ لتقــرر إمــا زيــادة رأس مــال الشــركة أو تخفيضــه إلــى الحــد 
الــذي تنخفــض معــه نســبة الخســائر إلــى مــا دون نصــف رأس المــال المدفــوع، أو حــل الشــركة قبــل األجــل المحــدد فــي النظــام األساســي للشــركة، وســتعد الشــركة 
منقضيــة بقــوة النظــام إذا لــم تجتمــع الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة خــال المــدة المحــددة أعــاه، أو إذا اجتمعــت وتعــذر عليهــا إصــدار قــرار فــي الموضــوع، أو إذا 
قــررت زيــادة رأس المــال وفــق األوضــاع المقــررة فــي المــادة 150 مــن نظــام الشــركات ولــم يتــم االكتتــاب فــي كل زيــادة رأس المــال خــال )90( يومــًا مــن صــدور 
قــرار الجمعيــة بالزيــادة. وفــي حــال انقضــاء الشــركة بموجــب المــادة 150 مــن نظــام الشــركات أو بقــرار مــن الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى 

الشــركة ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بأنظمة التشغيل وتقنية المعلومات ١,١,١2
تعتمــد الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى انظمــة تقنيــة المعلومــات إلدارة أعمالهــم ومرافقهــم، ممــا ُيعــّرض الشــركة أو أي مــن شــركاتها التابعــة لمخاطــر تعطــل هــذه 
االنظمــة، كانهيــار النظــام أوفشــل انظمــة الحمايــة أو اختــراق انظمــة الشــركة أو الفيروســات اإللكترونيــة أو األخطــاء البشــرية أو الكــوارث الطبيعيــة أو الحرائــق 
دارتهــا، فــإن فشــلت الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي الحفــاظ علــى انظمــة تقنيــة  أو أخطــاء االتصــال أو عــدم توفــر العمالــة الماهــرة الازمــة لتشــغيل هــذه االنظمــة واإ
المعلومــات وتطويرهــا أو فــي حــال وجــود أي أعطــال فــي وظائفهــا أو حــدوث عطــل كبيــر أو إخفــاق متكــرر، ســيؤثر ذلــك بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة 

ونتائجهــا الماليــة والتشــغيلية.

المخاطر المتعلقة بالتغيرات في المعايير المحاسبية الهامة والمعايير الجديدة ١,١,١3
تــم إعــداد القوائــم الماليــة للشــركة عــن الســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م و2018م واإليضاحــات المرفقــة بهــا وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقاريــر 
 ،)SOCPA( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن )IFRS( الماليــة
والشــركة ملزمــة فــي هــذه الحالــة بتطبيــق التعديــات أو التغييــرات التــي تطــرأ علــى هــذه المعاييــر مــن وقــت آلخــر. وبالتالــي فــإن أي تغييــرات فــي هــذه المعاييــر أو 

إلزاميــة تطبيــق بعــض المعاييــر الجديــدة مــن الممكــن ان يؤثــر ســلبًا علــى القوائــم الماليــة وبالتالــي علــى النتائــج الماليــة للشــركة ومركزهــا المالــي.
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المخاطر المتعلقة بمتطلبات التوطين ١,١,١4
يعتبــر االلتــزام بمتطلبــات التوطيــن متطلبــًا نظاميــًا بالمملكــة بحيــث تلتــزم بموجبــه جميــع الشــركات العاملــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك الشــركة وشــركاتها التابعــة 
داخــل المملكــة، بتوظيــف نســبة معينــة مــن الموظفيــن الســعوديين بيــن مجمــوع موظفيهــا والمحافظــة علــى تلــك النســبة. ووفقــًا لبرنامــج نطاقــات الصــادر مــن وزارة 
العمــل والتنميــة االجتماعيــة، بلغــت نســبة التوطيــن كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة حوالــي )31,67%( وُمصنفــة ضمــن النطــاق األخضــر المرتفــع، وعلــى الرغــم مــن 
ان الشــركة ملتزمــة حاليــاًً بنســب التوطيــن المطلوبــة، إال انــه فــي حــال عــدم اســتمرارها فــي الحفــاظ علــى هــذه النســب أو فــي حــال قــررت وزارة العمــل والتنميــة 
االجتماعيــة فــرض سياســات توطيــن أكثــر شــدة فــي المســتقبل، ولــم تتمكــن الشــركة مــن االلتــزام بمتطلبــات وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى 
فــرض عقوبــات علــى الشــركة تفرضهــا الجهــات الحكوميــة، كتعليــق طلبــات تأشــيرات العمــل ونقــل الكفالــة للعامليــن غيــر الســعوديين، والتــي ســيكون لهــا تأثيــر ســلبي 
جوهــري علــى أعمــال الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا. )ولمزيــد مــن المعلومــات، فضــًا راجــع القســم الفرعــي )12,3( »الموظفــون والســعودة« 

مــن القســم )3( »خلفيــة عــن الشــركة وطبيعــة أعمالهــا« فــي هــذه النشــرة(.

المخاطر المتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية ١,١,١٥
قــد يــؤدي أي ضــرر مــن الكــوارث الطبيعيــة يصيــب مرافــق الشــركة أو أيــًا مــن شــركاتها التابعــة مثــل الفيضانــات والــزالزل واألحــداث الطبيعيــة األخــرى، إلــى تكبــد 
الشــركة وشــركاتها التابعــة تكاليــف كبيــرة وطائلــة. كمــا يؤثــر بشــدة علــى قــدرة الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى أداء ممارســة عملياتهــم وبالتالــي التقليــل مــن نتائجهــم 
ضرارهــا بمرافــق الشــركة أو أيــًا مــن شــركاتها التابعــة، فســيكون لذلــك إثــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة  التشــغيلية. وفــي حالــة حــدوث كــوارث طبيعيــة واإ

ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتشغيل والتوقف غير المتوقع لألعمال ١,١,١6
تعتمــد الشــركة فــي اســتمرار عملياتهــا علــى ســير وفعاليــة خطــوط اإلنتــاج وانظمــة العمــل فيهــا، وتعتبــر المنشــآت الصناعيــة عرضــة لمخاطــر تشــغيلية كبيــرة نتيجــة 
لعــدة عوامــل بمــا فــي ذلــك الكــوارث الطبيعيــة واألعطــال المفاجئــة بالمعــدات الرئيســة وقصــور أداء أو توقــف خطــوط اإلنتــاج وأجهــزة الحاســب اآللــي أو توقــف 
إمــداد الطاقــة والكهربــاء، وقــد تتســبب تلــك المخاطــر فــي إلحــاق ضــرر كبيــر بمرافــق المنشــآت الصناعيــة أو القــوة العاملــة بهــا، أو تتســبب فــي تعطــل عمليــة 
اإلنتــاج وقــدرة الشــركة علــى تســليم منتجاتهــا، ممــا يترتــب عليهــا تكبــد الشــركة لخســائر، وبالتالــي التأثيــر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا 

ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االلتزام بمعايير الجودة والمواصفات المطلوبة من قبل العمالء ١,١,١7
تســعى الشــركة إلــى المحافظــة علــى رضــا عمائهــا مــن خــال االســتمرار فــي تقديــم نفــس مســتوى جــودة منتجاتهــا، ولكــن فــي حــال عــدم قــدرة الشــركة علــى 
االســتمرار بتقديــم منتجاتهــا بنفــس مســتوى الجــودة، فــإن ذلــك ســوف يؤثــر ســلبًا علــى ســمعتها لــدى عمائهــا وبالتالــي العــزوف عــن التعامــل معهــا، ممــا يؤثــر بشــكل 

ســلبي علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

المخاطر المتعلقة بالدعاوى القضائية ١,١,١8
عــي( تقــدر بمبلــغ تســعة عشــر مليــون ومائــة وثاثــة وتســعين ألفــًا وســتة )19,193,006(  إن الشــركة وشــركاتها التابعــة طــرف فــي دعــاوى قضائيــة )بصفتهــا مدَّ
عــى عليهــا( تقــدر بمبلــغ تســعة ماييــن ومائــة وثاثــة وعشــرين ألفــًا وســبعمائة وثمانيــن )9,123,780(  ريــاالت ســعودي، وطــرف فــي دعــاوى قضائيــة )بصفتهــا مدَّ
ريــال ســعودي، )يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )10,10( »المنازعــات والدعــاوى القضائيــة« مــن القســم رقــم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. كمــا ان 
الشــركة وشــركاتها التابعــة قــد تجــد نفســها طرًفــا فــي دعــاوى قضائيــة أخــرى ســواًء مدعيــًا أو مدعــى عليــه، ومــن شــان أي نتيجــة ســلبية فيمــا يتعلــق بإجــراءات التقاضــي 
واإلجراءات التنظيمية التأثير ســلبًا على أعمال الشــركة وشــركاتها التابعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المســتقبلية. وال تســتطيع الشــركة ان تتوقع بشــكل 
دقيــق حجــم تكلفــة الدعــاوى أو اإلجــراءات القضائيــة التــي يمكــن ان تقيمهــا أو تقــام ضدهــا فــي المســتقبل أو النتائــج النهائيــة لتلــك الدعــاوى أو األحــكام التــي تصــدر فيهــا 
ومــا تتضمنــه مــن تعويضــات وجــزاءات. وقــد تشــمل هــذه الدعــاوى – علــى ســبيل المثــال ال الحصــر – المســائل الزكويــة والضريبيــة ونظــام العمــل واألخطــاء والشــكاوى 
واألضــرار األخــرى التــي تنجــم عــن اإلهمــال أو االحتيــال مــن قبــل أشــخاص أو مؤسســات بشــكل يكــون خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة أو شــركاتها التابعــة. وبالتالــي 

فــإن أي نتائــج ســلبية لمثــل هــذه القضايــا ســتؤثر ســلبًا علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية المحتملة والمطالبات اإلضافية ١,١,١٩

شركة الكابالت السعودية

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2002م إلــى 2004م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بقيمــة 22 
مليــون ريــال ســعودي، واعترضــت الشــركة علــى جــزء مــن هــذه االلتزامــات اإلضافيــة ولكــن لــم يتــم قبــول اعتراضهــا، ونتيجــًة لذلــك تــم صــرف ضمــان بنكــي مــن 
بــي إن بــي باريبــاس بمبلــغ 11 مليــون ريــال ســعودي مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وتمــت الموافقــة علــى الســداد المتبقــي وفقــًا لخطــة التقســيط بــدًء مــن 

ينايــر 2019.

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2005م إلــى 2007م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي وضريبــة 
اســتقطاع بقيمــة 35,7 مليــون ريــال ســعودي، واعترضــت الشــركة علــى ذلــك الربــط وتــم تحويــل االعتــراض إلــى لجنــة االعتــراض األوليــة للنظــر والبــت فيهــا، 
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وقــد وافقــت لجنــة االعتــراض األوليــة علــى وجهــة نظــر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. وبنــاًء عليــه، تقدمــت الشــركة بطلــب اســتئناف ضــد قــرار لجنــة االعتــراض 
األوليــة لــدى لجنــة االســتئناف العليــا والــذي تــم رفضــه. وقامــت الشــركة بتقديــم اعتــراض إلــى ديــوان المظالــم والــذي ال يــزال قيــد المراجعــة مــن قبــل ديــوان المظالــم 

حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة 2008م و2009م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بقيمــة 32,9 مليــون 
ريــال ســعودي، واعترضــت الشــركة علــى ذلــك الربــط وتــم تحويــل االعتــراض إلــى لجنــة االعتــراض األوليــة وال يــزال قيــد المراجعــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة. 

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2010م إلــى 2012م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بقيمــة 66,97 
مليــون ريــال ســعودي، واعترضــت الشــركة علــى ذلــك الربــط لــدى لجنــة االعتــراض األوليــة وقــد وافقــت لجنــة االعتــراض األوليــة علــى وجهــة نظــر الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل. وبنــاًء عليــه، تقدمــت الشــركة بطلــب اســتئناف ضــد قــرار لجنــة االعتــراض األوليــة لــدى لجنــة االســتئناف العليــا واليــزال االعتــراض قيــد المراجعــة 

حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص بمبلــغ 101,9 مليــون ريــال ســعودي للربــوط الزكويــة عــن الســنوات المذكــورة أعــاه الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
وقدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة للســنوات مــن 2013م إلــى 2018م وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة المقيــدة عــن هــذه الســنوات، ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي 

لهــذه الســنوات قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 1998م إلــى 2007م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بقيمــة 1 
مليــون ريــال ســعودي، قامــت شــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة المحــدودة باالعتــراض لــدى لجنــة االســتئناف العليــا ضــد هــذه الربــوط، وحتــى تاريــخ 

هــذه النشــرة لــم تســتلم شــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة المحــدودة أي قــرار بهــذا الخصــوص. 

قدمــت شــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة المحــدودة إقراراتهــا الزكويــة عــن الســنوات الماليــة مــن 2008م إلــى 2010م، وحصلــت علــى شــهادات زكاة 
مقيــدة، ولــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات المذكــورة. 

وعلــى الرغــم مــن ان شــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة المحــدودة ال تمــارس أي نشــاط، إال انهــا بصــدد تقديــم إقراراتهــا الزكويــة عــن الســنوات الماليــة 
مــن 2011م إلــى 2018م.

شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة 

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 1999م إلــى 2004م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بقيمــة 3,2 
مليــون ريــال ســعودي، وقدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة اعتراضهــا علــى ذلــك الربــط لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. أصــدرت 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تقييمهــا المعــدل للــزكاة لشــركة مــاس للســنوات الماليــة مــن 1999م إلــى 2004م اســتنادًا علــى اعتــراض شــركة مــاس لمشــاريع 
الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة والــذي أظهــر خفــض فــي التــزام الــزكاة المقــرر عــن الســنوات المذكــورة أعــاه بمبلــغ 13,462 مليــون ريــال ســعودي. حيــث طالبــت 
شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بــان يتــم تحويــل اعتراضهــا علــى الســنوات المذكــورة إلــى لجنــة االعتــراض 
األوليــة، وأصــدرت لجنــة االعتــراض األوليــة قــرار تــم بموجبــه تقليــص الفــوارق الزكويــة بمبلــغ 2,1 مليــون ريــال ســعودي، ليصبــح مبلــغ التــزام الــزكاة 11,362 
مليــون ريــال ســعودي. وتقدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة باســتئناف ضــد قــرار لجنــة االعتــراض األوليــة لــدى لجنــة االســتئناف العليــا 
وقدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة ضمانــًا مصرفيــًا بقيمــة 1 مليــون ريــال ســعودي، واليــزال قيــد المراجعــة مــن قبــل لجنــة االســتئناف 

العليــا حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.  

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2005م إلــى 2012م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بمبلــغ 34,7 
مليــون ريــال ســعودي، وقدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة اعتراضــًا علــى تقييمــات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وقامــت الهيئــة العامــة 
للــزكاة والدخــل بنــاًء علــى االعتــراض المقــدم بإعــادة تقييمهــا للــزكاة وأصــدرت تقييمهــا المعــدل للــزكاة للســنوات الماليــة مــن 2005م إلــى 2012م والــذي أظهــر 

اختافــاًً فــي الــزكاة قــدره 22,7 مليــون ريــال ســعودي بعــد التخفيــض والــذي اليــزال قيــد المراجعــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

قدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة إقراراتهــا الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2013م إلــى 2018م وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة المقيــدة 
عــن هــذه الســنوات. ولــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات المذكــورة.

شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 1999م إلــى 2004م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بقيمــة 17 
مليــون ريــال ســعودي، وقدمــت شــركة الكابــات الســعودية للتســويق المحــدودة اعتراضهــا ضــد هــذه الربــوط، وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة لــم تســتلم شــركة الكابــات 

الســعودية للتســويق المحــدودة أي قــرار بهــذا الخصــوص.  

قدمــت شــركة الكابــات الســعودية للتســويق المحــدودة إقرارتهــا الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2005م إلــى 2007م، ولــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى 
تاريــخ هــذه النشــرة بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات المذكــورة، وعلــى الرغــم مــن ان شــركة الكابــات الســعودية للتســويق المحــدودة ال تمــارس أي نشــاط، إال انهــا 

بصــدد تقديــم إقرارتهــا الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2008م إلــى 2018م.
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وبنــاًء علــى مــا ذكــر أعــاه مــن شــرح للوضــع الزكــوي للشــركة وشــركاتها التابعــة، يتمثــل أســاس االعتــراض مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة )اســتنادًا لــرأي 
مستشــار الــزكاة الخــاص بالشــركة(، فيمــا يتعلــق بالربــوط الزكويــة الصــادرة مــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، علــى آليــة وطريقــة احتســاب الوعــاء الزكــوي للشــركة.     

هــذا وال تســتطيع الشــركة وال شــركاتها التابعــة التنبــؤ مــا إذا كانــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل ســتقبل تقديراتهــم الزكويــة عــن الســنوات الماليــة المذكــورة أعــاه والتــي 
لــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة بإصــدار الربــوط الزكويــة لهــا، أو ســتطالبها بدفــع أي فروقــات زكويــة مســتقبًا عــن هــذه األعــوام، 
ذا مــا قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل فعــًا بمطالبــة الشــركة وشــركاتها التابعــة بدفــع مثــل هــذه الفروقــات، و/أو لــم يتــم قبــول االعتراضــات المقدمــة مــن قبــل  واإ
الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى المطالبــات الزكويــة اإلضافيــة المذكــورة أعــاه، فــإن الشــركة ســتكون ملزمــة بدفــع مبالــغ أكبــر ممــا تــم تخصيصــه للربــوط المذكــورة 
أعــاه )قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص بمبلــغ 101,9 مليــون ريــال ســعودي(، وأيضــًا ســتكون شــركاتها التابعــة ملزمــة بدفــع المطالبــات الزكويــة اإلضافيــة، )قــد 
تصــل المطالبــات الزكويــة اإلضافيــة للشــركة وشــركاتها التابعــة إلــى )183( مليــون ريــال ســعودي(، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أربــاح الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة باتفاقيات التمويل 20,١,١
أبرمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة عــدد مــن التســهيات االئتمانيــة واتفاقيــات التمويــل مــع البنــوك المعنيــة )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )10,8( »التســهيات 
االئتمانيــة والقــروض« مــن القســم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(، وال يوجــد ضمــان علــى قــدرة الشــركة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي مواعيــد 
االســتحقاق ممــا يعــد إخــااًل باالتفاقيــات المبرمــة، وبالتالــي يحــق للبنــوك إلغــاء أو إنهــاء التســهيات االئتمانيــة ومطالبــة الشــركة بســداد كامــل المديونيــة فــورًا؛ ممــا 

يؤثــر ســلبًا علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وقدرتهــا علــى االقتــراض والتمويــل وتنفيــذ خططهــا المســتقبلية.

إن القــرض والتســهيات القائمــة مضمونــة بســند ألمــر مقــدم مــن الشــركة وشــركاتها التابعــة باإلضافــة إلــى رهــن بعــض ممتلــكات ومعــدات المصنــع التابــع لهــا، وقــد 
ذا  يطلــب البنــك ضمانــات أخــرى مقابــل التســهيات االئتمانيــة وال تتمكــن الشــركة مــن تقديمهــا، األمــر الــذي ســيجعل الشــركة فــي حالــة إخــال لبنــود االتفاقيــات؛ واإ
لــم تتمكــن الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن الوفــاء بالتزامــات الســداد المترتبــة عليهــا بموجــب اتفاقيــات القــروض والتســهيات االئتمانيــة، أو لــم تتمكــن مــن تقديــم أي 
ضمانــات أخــرى قــد تطلبهــا البنــوك، أو أخلــت فــي المســتقبل بــأي مــن االلتزامــات أو التعهــدات الخاصــة بالديــون المترتبــة عليهــا، فقــد تطلــب الجهــات المقرضــة 
ســداد الديــن علــى الفــور وتحصيــل الضمانــات المقدمــة مــن الشــركة وشــركاتها التابعــة. وفــي هــذه الحالــة، ال يوجــد ضمــان بــان الشــركة وشــركاتها التابعــة ســتتمكن 
مــن الحصــول علــى مصــادر تمويــل بديلــة كافيــة للوفــاء بســداد تلــك الديــون. وســيكون ألي مــن هــذه العوامــل تأثيــر ســلبي جوهــري علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها 
التابعــة ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية. )ولمزيــد مــن المعلومــات حــول اتفاقيــات التمويــل يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )10,8( »التســهيات االئتمانيــة 

والقــروض« مــن القســم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

المخاطر المتعلقة بتركز العمالء 2١,١,١
تعتمــد الشــركة علــى مجموعــة عمــاء رئيســين تشــكل نســبة أكبــر خمســة عمــاء منهــم تقريبــًا )27%( مــن  إجمالــي اإليــرادات كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، 
و)33%( كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، و)27%( كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، و)44%( كمــا فــي 31 مــارس 2019م، وبالتالــي فإنــه فــي حــال قطــع العاقــة 
خفــاق الشــركة فــي إيجــاد العاقــات الازمــة مــع عمــاء جــدد ســيؤثر بشــكل ســلبي علــى أعمــال الشــركة وبالتالــي  مــع أحــد أو مجموعــة مــن العمــاء الرئيســين، واإ

علــى نتائــج عملياتهــا وأداءهــا المالــي.

المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات 22,١,١
تتكــون إيــرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل رئيســي مــن بيــع الكابــات النحاســية واأللمنيــوم )ذات الجهــد المنخفــض والمتوســط والعالــي وغيرهــا مــن كابــات 
متخصصــة وأخــرى تســتخدم فــي قطــاع النفــط والغــاز( وكابــات األليــاف البصريــة، حيــث تتركــز إيــرادات شــركة الكابــات الســعودية مــن هــذه المنتجــات فــي 
مبيعــات الكابــات النحاســية حيــث شــكلت مــا نســبته 49,7% و56,1% و59,4% و74,1% مــن  إجمالــي إيــرادات منتجــات الشــركة الســعودية للكابــات كمــا فــي 
31 ديســمبر  2016م و2017م و2018م وكمــا فــي 31 مــارس 2019م علــى التوالــي.  وبالتالــي فإنــه فــي حــال انخفــاض المبيعــات مــن منتجــات الكابــات 

عامــًة ومــن الكابــات النحاســية بشــكل خــاص، فــإن ذلــك ســوف يؤثــر بشــكل ســلبي علــى مبيعــات الشــركة وبالتالــي علــى نتائــج العمليــات التشــغيلية والماليــة.

المخاطر المتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركة 23,١,١
تتكــون مبيعــات الشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل رئيســي مــن بيــع الكابــات النحاســية واأللمنيــوم )ذات الجهــد المنخفــض والمتوســط والعالــي وغيرهــا مــن كابــات 
متخصصــة وأخــرى تســتخدم فــي قطــاع النفــط والغــاز( وكابــات األليــاف البصريــة. تتغيــر أســعار منتجــات الشــركة محليــًا وفــي األســواق العالميــة نتيجــًة لتغيــر 
العــرض والطلــب علــى هــذه المنتجــات، حيــث بلــغ متوســط ســعر بيــع الشــركة للطــن المتــري مــن الكابــات النحاســية )24,78( ألــف ريــال ســعودي فــي العــام 
2016م، و)30,85( ألــف ريــال ســعودي فــي العــام 2017م، و)31,32( ألــف ريــال ســعودي فــي العــام 2018م، و)34,64( ألــف ريــال ســعودي خــال فتــرة 
الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م. كمــا بلــغ متوســط ســعر بيــع الشــركة للطــن المتــري مــن الكابــات األلمونيــوم )33,33( ألــف ريــال ســعودي فــي 
العــام 2016م، و)33,70( ألــف ريــال ســعودي فــي العــام 2017م، و)33,69( ألــف ريــال ســعودي فــي العــام 2018م، و)22,30( ألــف ريــال ســعودي خــال 
فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م. وبلــغ متوســط ســعر بيــع الشــركة للكيلومتــر مــن كابــات األليــاف البصريــة )0,12( ألــف ريــال ســعودي 
فــي العــام 2016م، و)0,13( ألــف ريــال ســعودي فــي العــام 2017م، و)0,11( ألــف ريــال ســعودي فــي العــام 2018م، و)0,44( ألــف ريــال ســعودي خــال 
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فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م. إن انخفــاض األســعار الســوقية لمنتجــات الشــركة ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا 
ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بزيادة الديون المشكوك في تحصيلها 24,١,١
بلغت مخصصات الديون المشــكوك في تحصيلها مبلغ )162,5( مليون ريال ســعودي في 2016م و)158,6( مليون ريال ســعودي في 2017م و)147,6( 
مليــون ريــال ســعودي فــي 2018م، بينمــا بلغــت )147,6( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، وفــي حــال تباطــؤ النمــو االقتصــادي فقــد ال يتمكــن 
عمــاء الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن تســديد ديونهــم، ممــا ســيزيد مــن احتماليــة ارتفــاع قيمــة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا، وفــي مثــل هــذه الحــاالت ســتلجأ 
الشــركة إمــا إلــى القضــاء أو ســترفع قيمــة المخصصــات التــي يتوجــب عليهــا تجنيبهــا لتغطيــة قيمــة الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي 

علــى أربــاح الشــركة ومركزهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بحماية العالمات التجارية وحقوق الملكية 2٥,١,١
تعتمــد قــدرة الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا وتطويــر أعمالهــا علــى اســتخدام اســمها وشــعارها وعاماتهــا التجاريــة، والتــي تدعــم أعمالهــا 
ومركزهــا التنافســي وتمنحهــا تميــزًا واضحــًا فــي الســوق بيــن العمــاء. وقــد قامــت الشــركة بتســجيل عاماتهــا التجاريــة لــدى الجهــات المختصــة )فضــًا راجــع القســم 
الفرعــي )10,9( »العامــات التجاريــة وحقــوق الملكيــة« مــن القســم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(. إن أي إخــال بحقــوق الملكيــة أو اســتخدام 
غيــر مشــروع للعامــات التجاريــة للشــركة ســيؤدي إلــى التأثيــر علــى ســمعة الشــركة وشــركاتها التابعــة، ورفــع دعــاوى قضائيــة ومطالبــات أمــام المحاكــم المختصــة 
لحمايــة هــذه الحقــوق. وهــي عمليــة مكلفــة وتحتــاج إلــى وقــت وجهــد كبيــر مــن قبــل اإلدارة فــي متابعتهــا. وفــي حــال مــا إذا فشــلت الشــركة فــي حمايــة عاماتهــا 
التجاريــة بشــكل فعــال عنــد تجديــد شــهادة التســجيل أو تتبــع العامــات المشــابهة، فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى قيمتهــا، ممــا ينعكــس ســلبًا علــى أعمــال الشــركة 

ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالتغطية التأمينية 26,١,١
تحتفــظ الشــركة بانــواع مختلفــة مــن عقــود التأميــن لتغطيــة أعمالهــا وأصولهــا، غيــر انــه قــد ال يكــون لــدى الشــركة جميــع العقــود التأمينيــة المهمــة ألعمالهــا وأصولهــا، 
أو ال يكــون لديهــا الغطــاء التأمينــي الكافــي فــي كل الحــاالت، أو انــه ال يغطــي جميــع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا الشــركة. كمــا انــه مــن الممكــن ان تقــع أحــداث 
فــي المســتقبل ال تكــون الشــركة مؤمنــة ضدهــا بشــكل يغطــي الخســائر المحتملــة، أو قــد ال تكــون مؤمنــة ضدهــا علــى اإلطــاق. وال يوجــد أي ضمــان ان عقــود 
التأميــن الخاصــة بالشــركة ســتظل متاحــة بشــروط مقبولــة تجاريــًا، أو ســتظل متاحــة علــى اإلطــاق. فــإن أيــًا مــن هــذه األحــداث أو الظــروف أو وقــوع حــدث غيــر 
مؤمــن عليــه للشــركة ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال وأصــول الشــركة وأوضاعهــا الماليــة ونتائــج أعمالهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية )ولمزيــد مــن المعلومــات 

حــول عقــود التأميــن يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )10,7( »عقــود التأميــن« مــن القســم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

المخاطر المتعلقة بالمعامالت مع األطراف ذات عالقة 27,١,١
تتعامــل الشــركة فــي ســياق أعمالهــا االعتياديــة مــع أطــراف ذات عاقــة كأعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار المســاهمين وشــركاتها التابعــة، وبلــغ حجــم العقــود 
والتعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة حوالــي )68,8( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، و)64,8( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م، و)76,5( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، و)69,4( مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، وفــي حــال 
لــم تتــم التعامــات واالتفاقيــات مــع األطــراف ذات العاقــة فــي المســتقبل علــى أســس تجاريــة بحتــة فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى أعمــال الشــركة ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالعقود مع الغير 28,١,١
أبرمــت الشــركة عــدد مــن العقــود واالتفاقيــات )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )10,5( »ملخــص العقــود الجوهريــة« مــن القســم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه 
النشــرة(، وتشــمل هــذه العقــود عقــود التوريــد وعقــود تســويق وتوزيــع وعقــود اإليجــار. وعليــه تتعــرض الشــركة لخطــر عــدم قــدرة الجهــات المتعاقــدة معهــا أو عــدم 
رغبتهــا بالوفــاء بالتزاماتهــا التعاقديــة. وقــد تخــل الجهــات التــي تتعاقــد معهــا الشــركة بالتزاماتهــا ألي ســبب مــن األســباب بمــا فــي ذلــك نتيجــًة إلفاســها أو عــدم 

ماءتهــا الماليــة أو تعطــل عملياتهــا، وتصبــح المخاطــر التــي تنشــأ عــن التعامــل مــع هــذه الجهــات أكثــر حــّدة فــي ظــل ظــروف الســوق الصعبــة.

كمــا ال يمكــن التأكيــد بــان تلــك األطــراف ســوف تكــون علــى مســتوى تطلعــات الشــركة، وفــي حــال عــدم قــدرة الشــركة أو األطــراف المتعاقــدة معهــا علــى االلتــزام 
ببنــود تلــك العقــود، أو فــي حــال وقــوع أي منازعــات مســتقبلية أو قضايــا، وخســارة الشــركة لتلــك المنازعــات فــإن ذلــك ســيؤثر ســلبًا علــى مركزهــا المالــي وتدفقاتهــا 

النقديــة ونتائجهــا التشــغيلية.

المخاطر المتعلقة باالتفاقيات التي تخضع لقوانين أجنبية والختصاص المحاكم األجنبية أو التحكيم الدولي 2٩,١,١
أبرمت الشــركة وشــركاتها التابعة عدد من العقود واالتفاقيات التي تخضع في تفســيرها لقوانين أجنبية غير ســعودية، وتشــمل عقود توريد وعقود تســويق وتوزيع، 
وتنــص هــذه العقــود واالتفاقيــات علــى إحالــة أي نــزاع ينشــأ عنهــا للفصــل مــن قبــل محاكــم أجنبيــة أو التحكيــم األجنبــي، وفــي حالــة حــدوث نــزاع مــع أحــد األطــراف 
المتعاقــد معهــم وصــدور حكــم قضائــي أجنبــي أو صــدر حكــم ضــد الشــركة أو شــركاتها التابعــة بنــاًء علــى القانــون األجنبــي الواجــب التطبيــق، فــإن مــن الممكــن 
ان تكــون التبعــات القانونيــة والماليــة التــي ســتتعرض لهــا الشــركة أو شــركاتها التابعــة والناشــئة عــن مثــل هــذا الحكــم أكبــر ممــا لــو صــدر الحكــم مــن قبــل المحاكــم 
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الســعودية وفقــًا للنظــام الســعودي المطبــق ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى عمليــات الشــركة ووضعهــا المالــي.

ومــن الجديــر بالذكــر ان الشــركة طــرف فــي دعــوى قضائيــة كمدعــى عليهــا مــن قبــل شــركة االتصــاالت الجزائريــة، حيــث ان العقــد المبــرم بيــن الشــركة وشــركة 
ــة الجزائــر )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )10,10( »المنازعــات والدعــاوى القضائيــة« مــن القســم )10(  االتصــاالت الجزائريــة يخضــع لقوانيــن التحكيــم فــي دول

»المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(

المخاطر المتعلقة بعدم قدرة الشركة على مواكبة التطورات التقنية 30,١,١
تســتخدم الشــركة تقنيــات ونظــم متطــورة ومكلفــة لتصنيــع منتجاتهــا، ولمواكبــة التطــور فــي إنتــاج الكابــات يجــب إجــراء تحســينات متكــررة علــى المنتجــات واســتخدام 
التقنيــات المتطــورة. وال تضمــن الشــركة قدرتهــا علــى ســرعة توفيــر التقنيــات الجديــدة وتطبيــق االنظمــة الخاصــة بهــا علــى منتجاتهــا فــي الوقــت والشــكل المناســب 
كمــا انهــا ســتتكبد تكاليــف عاليــة فــي هــذا المجــال ممــا ســيؤثر علــى إنتــاج المنتجــات المطلوبــة مــن عمائهــا فــي المواعيــد المحــددة، وســيكون لذلــك إثــر ســلبي علــى 

نتائــج عملياتهــا وأدائهمــا المالــي والتشــغيلي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع 12.

المخاطر المتعلقة باألداء االقتصادي للمملكة  ١,2,١
يعتمــد األداء المســتقبلي المتوقــع للشــركة علــى عــدد مــن العوامــل التــي تتعلــق باألوضــاع االقتصاديــة فــي المملكــة بشــكل عــام وتشــمل، علــى ســبيل المثــال ال 
الحصــر، عوامــل التضخــم ونمــو الناتــج المحلــي ومتوســط دخــل الفــرد ونحــو ذلــك. ويعتمــد اقتصــاد المملكــة الكلــي والجزئــي بشــكل أساســي علــى النفــط والصناعــات 
النفطيــة والتــي ال تــزال تســيطر علــى حصــة كبيــرة مــن الناتــج المحلــي اإلجمالــي، وعليــه فــإن أي تقلبــات غيــر مواتيــة تحــدث فــي أســعار النفــط ســيكون لهــا إثرهــا 
المباشــر والجوهــري علــى خطــط ونمــو اقتصــاد المملكــة بشــكل عــام وعلــى معــدالت اإلنفــاق الحكومــي، والــذي مــن شــانه التأثيــر ســلبًا علــى أداء الشــركة المالــي، 

نظــراًً لعملهــا ضمــن منظومــة اقتصــاد المملكــة وتإثرهــا بمعــدالت اإلنفــاق الحكومــي.

كمــا يعتمــد اســتمرار نمــو اقتصــاد المملكــة علــى عــدة عوامــل أخــرى بمــا فيهــا اســتمرار النمــو الســكاني واســتثمارات القطاعيــن الحكومــي والخــاص فــي البنيــة 
التحتيــة، لــذا فــإن أي تغييــر ســلبي فــي أي مــن هــذه العوامــل ســيكون لــه تأثيــر كبيــر علــى االقتصــاد وبالتالــي ســيؤثر بشــكل ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة 

ونتائجهــا الماليــة وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي واالقتصادي في منطقة الشرق األوسط 2,2,١
تعانــي العديــد مــن دول منطقــة الشــرق األوســط مــن عــدم االســتقرار السياســي أو األمنــي فــي الوقــت الحاضــر. وال يوجــد ضمانــات بــان الظــروف االقتصاديــة 

والسياســية فــي تلــك البلــدان أو أي بلــدان أخــرى لــن يكــون لهــا تأثيــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بنظام الشركات والئحة حوكمة الشركات 2,3,١
تخضــع الشــركة فــي إدارتهــا وتســيير أعمالهــا ونشــاطاتها المختلفــة ألحــكام نظــام الشــركات، الصــادر بتاريــخ 1437/01/28هـــ )الموافــق 2015/11/11م(، 
كمــا أصــدر مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم )8-127-2016( وتاريــخ 1438/1/16هـــ )الموافــق 2016/10/17م( الضوابــط واإلجــراءات التنظيميــة 
الصــادرة تنفيــذًا لنظــام الشــركات الخاصــة بشــركات المســاهمة المدرجــة والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )3-57-2019( وتاريــخ 1440/09/15ه )الموافــق 
2019/05/20م(. وباإلضافــة إلــى ذلــك، أصــدر مجلــس الهيئــة بموجــب القــرار رقــم )8-16-2017( وتاريــخ 1438/5/16هـــ )الموافــق 2017/2/13م( الئحــة 
حوكمــة الشــركات والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )3-57-2019( وتاريــخ 1440/09/15ه )الموافــق 2019/05/20م(. ويفــرض نظــام الشــركات والئحــة 
حوكمــة الشــركات بعــض المتطلبــات الجديــدة المتعلقــة بالتنظيــم وحوكمــة الشــركات والتــي يجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا. كمــا فــرض نظــام الشــركات عقوبــات 
أشــد صرامــة علــى مخالفــة أحكامــه وقواعــده والتــي تعتبــر إلزاميــة علــى جميــع الشــركات، وبالتالــي فإنــه مــن الممكــن ان تتعــرض الشــركة أو أعضــاء مجلــس إدارتهــا 
أو إدارتهــا التنفيذيــة إلــى مثــل هــذه العقوبــات مــن غرامــات ماليــة أو الســجن أو كاهمــا )علــى ســبيل المثــال نــص نظــام الشــركات علــى ان كل مديــر أو مســؤول 
أو عضــو مجلــس إدارة أو مراجــع حســابات أو مصــف ســجل بيانــات كاذبــة أو مضللــة فإنــه يعاقــب بالســجن مــدة ال تزيــد عــن 5 ســنوات وبغرامــة ال تزيــد علــى 
خمســة ماييــن ريــال ســعودي( فــي حــال عــدم التزامهــا بتلــك األحــكام والقواعــد. وتجــدر اإلشــارة بــان الشــركة ملتزمــة بجميــع المــواد اإللزاميــة فــي الئحــة حوكمــة 

الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة فيمــا عــدا المادتيــن التاليتيــن:

المادة الثامنة والخمسون: ترتيبات تقديم الملحوظات.	 

المادة الرابعة والثمانون: اإلباغ عن الممارسات المخالفة.	 

ومــن المتوقــع ان تلتــزم الشــركة بهــذه المادتيــن فــي تاريــخ 31 ديســمبر 2019م. إن إخفــاق الشــركة فــي تطبيــق الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة عــن الهيئــة 
وعــدم التزامهــا بجميــع المــواد اإللزاميــة ســيعرضها لمخالفــات تفرضهــا الهيئــة ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي وجوهــري علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا 

المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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المخاطر المتعلقة بعدم التقيد باالنظمة والقوانين الحالية و/أو صدور انظمة وقوانين جديدة 2,4,١
تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة )داخــل المملكــة( إلشــراف عــدد مــن الجهــات الحكوميــة فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك علــى ســبيل المثــال ال الحصــر 
وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة والهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة وهيئــة الســوق الماليــة ووزارة التجــارة واالســتثمار وغيرهــا. بالتالــي تخضــع الشــركة 
وشــركاتها التابعــة )داخــل المملكــة( لمخاطــر التغييــرات فــي االنظمــة واللوائــح والتعاميــم والسياســات فــي المملكــة. وتشــهد البيئــة التشــريعية والتنظيميــة فــي 
المملكــة إصــدار عــدد مــن االنظمــة واللوائــح، أي انهــا أكثــر عرضــة للتغييــر والتطويــر. وتعتبــر تكاليــف االلتــزام لهــذه االنظمــة مرتفعــة. وفــي حالــة إدخــال 
تغييــرات علــى االنظمــة أو اللوائــح الحاليــة أو إصــدار قوانيــن أو لوائــح جديــدة فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى تكبــد الشــركة وشــركاتها التابعــة )داخــل المملكــة( 
لمصروفــات ماليــة إضافيــة غيــر متوقعــة ألغــراض تتعلــق بااللتــزام بتلــك اللوائــح وتلبيــة اشــتراطات هــذه القوانيــن، أو قــد تخضــع للعقوبــات والغرامــات التــي 
تفرضهــا الســلطات اإلشــرافية المختصــة فــي حــال عــدم التزامهــا لهــذه اللوائــح واالنظمــة بشــكل مســتمر، ممــا ســيؤثر ســلبًا علــى أعمالهــا ونتائــج عملياتهــا 

ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بسحب الترخيص الصناعي ٥,2,١
تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الترخيــص الصناعــي الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة )الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقاًً( 
رقــم )1280( وتاريــخ 1394/04/20ه )الموافــق 1974/05/12م( والمعــدل بترخيــص رقــم )1259( وتاريــخ 1438/04/06ه )الموافــق 2017/01/04م(.

يجــب علــى الشــركة االلتــزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة علــى الشــركات التــي حصلــت علــى تراخيــص صناعيــة، وعلــى 
المرّخــص لــه بمزاولــة نشــاط صناعــي التقــدم فــورًا لــوزارة التجــارة واالســتثمار بعــد البــدء بإنشــاء المصنــع الســتكمال البيانــات الصناعيــة بمعلومــات عــن  إجمالــي 
التمويــل والطاقــة اإلنتاجيــة والمــواد واآلالت والعمالــة المطلوبــة، ليتســنى لــوزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة تقديــم الدعــم الــازم وذلــك حســب شــروط الرخصــة. 
وعلــى كافــة الشــركات الصناعيــة المرخصــة مــن وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة التقــدم بطلــب تعديــل ترخيصهــا تبعــًا ألي تعديــات فــي بياناتهــا ومنهــا علــى ســبيل 
ذا لــم تلتــزم الشــركة بهــذه الشــروط والتعليمــات فإنهــا معرضــة لســحب  المثــال تغيــر الملكيــة أو زيــادة رأس المــال أو تعديــل االســم التجــاري أو زيــادة عــدد العمالــة. واإ
الترخيــص الصناعــي الخــاص بهــا، وفــي حــال ســحب الترخيــص مــن الشــركة فإنــه لــن يكــون باســتطاعتها االســتمرار فــي ممارســة نشــاطها. وســيكون لذلــك تأثيــر 

ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ووضعهــا المالــي وعلــى توقعاتهــا المســتقبلية وســعر ســهمها فــي الســوق.

المخاطر المتعلقة بالبيئة التنافسية 2,6,١
تعمــل الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي بيئــة تنافســية قويــة، وال يوجــد ضمــان باســتمرار قــدرة الشــركة علــى المنافســة بشــكل فّعــال مــع الشــركات األخــرى فــي الســوق، 
كمــا تؤثــر سياســات تســعير منافســي الشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل كبيــر علــى أدائهــا المالــي، وال يوجــد ضمــان بــان الشــركة وشــركاتها التابعــة ســتكون قــادرة 

باســتمرار علــى منافســة تلــك الشــركات، ممــا يــؤدي إلــى خفــض حصــة الشــركة فــي الســوق وبالتالــي التأثيــر ســلبًا علــى أربــاح الشــركة ونتائجهــا الماليــة.

المخاطر المتعلقة بضريبة القيمة المضافة 2,7,١
قامــت المملكــة بإصــدار نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة والــذي دخــل حيــز النفــاذ بتاريــخ 1 ينايــر 2018م. ويفــرض هــذا النظــام قيمــة مضافــة بنســبة 5% علــى 
عــدد مــن المنتجــات والخدمــات وذلــك حســب مــا هــو وارد فــي النظــام، وبالتالــي، فإنــه يتعيــن علــى المنشــآت ذات العاقــة معرفــة طبيعــة ضريبــة القيمــة المضافــة 
وطريقــة تطبيقهــا وكيفيــة حســابها. كمــا ســيتعين عليهــا تقديــم تقاريرهــا الخاصــة إلــى الجهــات الحكوميــة ذات العاقــة. وبنــاًء علــى ذلــك، يتعيــن علــى الشــركة 
التكيــف مــع التغييــرات الناتجــة عــن تطبيــق ضريبــة القيمــة المضافــة، والتــي تشــمل تحصيلهــا وتســليمها، وتأثيــر تطبيــق نظــام ضريبــة القيمــة المضافــة علــى أعمــال 
الشــركة وشــركاتها التابعــة داخــل المملكــة. إن أي انتهــاك أو تطبيــق خاطــئ لنظــام الضريبــة مــن قبــل إدارة الشــركة أو مــن شــركاتها التابعــة داخــل المملكــة أو أيــًا 
مــن شــركاتها التابعــة خــارج المملكــة )والتــي تخضــع لضريبــة الدخــل وفقــًا للقوانيــن الضريبيــة لبلــدان تأسيســها(، ســوف ُيعرضهــم لغرامــات أو عقوبــات أو يــؤدي 
إلــى اإلضــرار بســمعتهم ممــا ســيزيد أيضــًا مــن التكاليــف والمصاريــف التشــغيلية، وهــو مــا يمكــن ان يقلــل مــن الوضــع التنافســي للشــركة وشــركاتها التابعــة ومســتوى 

الطلــب علــى خدماتهــم، ممــا ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى الشــركة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على توظيف الموظفين غير السعوديين 2,8,١
أقــرت الحكومــة عــددًا مــن القــرارات التــي تهــدف إلجــراء إصاحــات شــاملة لســوق العمــل فــي المملكــة العربيــة الســعودية، والتــي اشــتملت علــى إقــرار رســوم إضافيــة 
مقابــل كل موظــف غيــر ســعودي يعمــل لــدى جهــة ســعودية اعتبــاراًً مــن 2018/01/01م، وبواقــع مائتــي )200( ريــال ســعودي شــهريًا عــن كل موظــف غيــر 

ســعودي عــام 2018م، تزيــد إلــى أربعمائــة )400( ريــال ســعودي شــهريًا عــام 2020م ثــم ســتمائة )600( ريــال ســعودي شــهريًا عــام 2020م. 

ومــن الجديــر بالذكــر، انــه فــي تاريــخ 1441/01/25ه )الموافــق 2019/09/24م( وافــق مجلــس الــوزراء برئاســة خــادم الحرميــن الشــريفين، علــى ان تتحمــل الدولــة 
لمــدة خمســة أعــوام المقابــل المالــي المقــرر علــى العمالــة الوافــدة وفقــًا للفقرتيــن )1ـ أ( و )2ـ أ( مــن البنــد )ثانيــًا( مــن قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )197( وتاريــخ 
1438/03/23ه )الموافــق 2016/12/22م(، عــن المنشــآت الصناعيــة المرخــص لهــا بموجــب ترخيــص صناعــي وذلــك اعتبــاراًً مــن تاريــخ 1441/02/02ه 
)الموافــق 2020/10/01م(، وبنــاًء عليــه فــإن الشــركة معفــاة مــن رســوم المقابــل المالــي علــى العمالــة الوافــدة لديهــا لمــدة خمســة أعــوام، وعنــد انتهــاء المــدة المحــددة 
لتحمــل الدولــة هــذه الرســوم وعــدم تجديدهــا، أو فــي حــال إلغــاء هــذا القــرار، فــإن الشــركة ســتكون معرضــة لدفــع هــذه الرســوم، األمــر الــذي ســيؤدي إلــى زيــادة 
الرســوم الحكوميــة التــي ســتدفعها الشــركة مقابــل موظفيهــا غيــر الســعوديين، وبالتالــي زيــادة فــي تكاليــف الشــركة بشــكل عــام، األمــر الــذي ســيؤثر بشــكل ســلبي 

علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.
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باإلضافــة إلــى ذلــك فقــد أقــرت الحكومــة أيضــًا رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة لتابعــي ومرافقــي الموظفيــن غيــر الســعوديين )رســوم المرافقيــن( والتــي أصبحــت نافــذة 
اعتبــاراًً مــن 2017/07/01م، علمــًا انهــا ســترتفع تدريجيــاًً مــن مائتــي )200( ريــال ســعودي شــهريًا لــكل تابــع فــي عــام 2017م، لتصــل إلــى أربعمائــة )400( 
ريــال ســعودي شــهريًا لــكل تابــع فــي عــام 2020م، وعليــه فــإن الزيــادة فــي رســوم إصــدار وتجديــد اإلقامــة التــي ســيتحملها الموظــف غيــر الســعودي عــن عائلتــه 
ذا  مــن الممكــن ان تــؤدي إلــى زيــادة تكلفــة المعيشــة عليــه، األمــر الــذي مــن شــانه ان يــؤدي إلــى توجهــه للعمــل فــي دول أخــرى تكــون تكلفــة المعيشــة فيهــا أقــل، واإ
مــا حــدث مثــل هــذا األمــر فســتواجه الشــركة صعوبــة فــي المحافظــة علــى موظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي قــد يضطرهــا إلــى تحمــل تلــك التكاليــف عــن 
الموظفيــن غيــر الســعوديين أو جــزء منهــا بشــكل مباشــر، أو  بطريقــة غيــر مباشــرة عــن طريــق رفــع األجــور الخاصــة بموظفيهــا غيــر الســعوديين، األمــر الــذي 

ســيؤدي إلــى زيــادة فــي تكاليــف الشــركة، وبالتالــي ســيكون لــه تأثيــر ســلبي علــى أعمالهــا وأدائهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في أسعار صرف العمالت ٩,2,١
بلغــت نســبة مبيعــات الشــركة خــارج المملكــة )43,6%( و)40,7%( و)35,1%( و)20,1%( كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م وكمــا فــي 31 
مــارس 2019م علــى التوالــي، لــذا، فــإن الشــركة عرضــة للتإثــر بمخاطــر التغيــرات فــي صــرف العمــات األجنبيــة فيمــا يتعلــق بالتزاماتهــا ومصروفاتهــا المرتبطــة 

بعملــة غيــر عملــة المملكــة، وبالتالــي فــإن التذبــذب فــي أســعار صــرف العمــات األجنبيــة قــد يكــون لــه آثــار ســلبية علــى أربــاح الشــركة وأدائهــا المالــي.

المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب في األسواق المحلية واإلقليمية ١0,2,١
يتإثــر حجــم إنتــاج قطــاع صناعــة الكابــات، كغيــره مــن القطاعــات، بتقلبــات العــرض والطلــب فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة. لذلــك، فــإن عــدم تكيــف مســتويات 
اإلنتــاج المحليــة واإلقليميــة مــع الهبــوط الحــاد للطلــب، ســيؤثر علــى إنتاجيــة الشــركات المصّنعــة للكابــات ومســتويات البيــع لديهــا، والــذي ســيؤثر بــدوره علــى أداء 

القطــاع بشــكٍل عــام، وبالتالــي ســيؤثر علــى أداء الشــركة وشــركاتها التابعــة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

المخاطر المتعلقة بوقف الحوافز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعية ١١,2,١
اســتفادة الشــركة وشــركاتها التابعــة )داخــل المملكــة( تاريخيــًا مــن الحوافــر التــي تقدمهــا الحكومــة للمســتثمرين مــن أجــل دعــم التصنيــع فــي المملكــة، بمــا فــي ذلــك 
توفيــر التمويــل مــن خــال صنــدوق التنميــة الــذي يقــدم قــروض ميســرة لدعــم القطــاع الصناعــي، ودعــم البنيــة التحتيــة وتوفيــر األراضــي والطاقــة والميــاه بأســعار 
مخفضــة فــي المــدن الصناعيــة. وكان لهــذه الحوافــز دور هــام فــي نجــاح المشــاريع التــي نفذتهــا الشــركة، وســيؤدي أي وقــف أو تعليــق لهــذه الحوافــز إلــى تأثيــر 

ســلبي علــى أعمــال الشــركة وشــركاتها التابعــة ووضعهــا المالــي ونتائــج عملياتهــا.

المخاطر  المتعلقة بخضوع عمليات الشركة النظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة ١2,2,١
تخضــع عمليــات الشــركة وشــركاتها التابعــة إلــى نطــاق واســع مــن االنظمــة واللوائــح المتعلقــة بحمايــة البيئــة والصحــة والســامة فــي المملكــة، والتــي تفــرض 
بصــورة متزايــدة معاييــر صارمــة يتوجــب علــى الشــركة االلتــزام بهــا بصــورة مســتمرة. وقــد تكــون تكاليــف االلتــزام بتلــك االنظمــة واللوائــح والغرامــات الناتجــة 
عنهــا كبيــرة، كمــا يتطلــب االلتــزام بمعاييــر جديــدة وصارمــة إلــى تحمــل مصروفــات إضافيــة مــن رأس المــال أو نشــوء تعديــات فــي الممارســات التشــغيلية. 
وقــد تنشــأ الحــوادث المتعلقــة بالبيئــة والصحــة والســامة بشــكل خــارج عــن نطــاق ســيطرة الشــركة، فعلــى ســبيل المثــال يمكــن ان ينتــج عــن عمليــات الشــركة 
دارتهــا بالشــكل الصحيــح أو فــي حــال ُتركــت  عــدد مــن مــواد النفايــات والمــواد الملوثــة المنبعثــة التــي يمكــن ان تــؤدي، فــي حــال لــم يتــم الســيطرة عليهــا واإ
مــن دون عــاج أو إدارة ســليمة، إلــى خطــر تلــوث البيئــة. إن عــدم االلتــزام واالمتثــال الكامــل بالتشــريعات واالنظمــة البيئيــة يمكــن ان يــؤدي إلــى إغــاق 
المنشــآت الصناعيــة التابعــة للشــركة كمــا ســوف يعــرض الشــركة إلــى مخالفــات أو غرامــات أو عقوبــات قــد تفرضهــا الجهــات الرقابيــة عليهــا، والتــي ســتؤثر 
ســلبًا علــى عملياتهــا بحيــث تحــد مــن نمــو إيراداتهــا أو تعليــق عملهــا أو ترخيصهــا وســوف يؤثــر ذلــك علــى مقدرتهــا علــى مزاولــة أعمالهــا وبالتالــي التأثيــر 

ســلبًا علــى نتائجهــا الماليــة وربحيتهــا.

المخاطر المتعلقة بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة ١3,2,١
أصــدر مجلــس الــوزراء قــراره رقــم )95( وتاريــخ 1437/3/17هـــ )الموافــق 2015/12/28م( برفــع أســعار منتجــات الطاقــة وتعرفــة اســتهاك الكهربــاء وتســعيرة 
بيــع الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي للقطــاع الســكني والتجــاري والصناعــي، كجــزء مــن السياســات المتعلقــة برفــع كفــاءة الدعــم الحكومــي فــي المملكــة، وقــد أدت 
هــذه الزيــادة إلــى ارتفــاع تكاليــف اإلنتــاج بمبلــغ مليــون وثمانمائــة وواحــد وعشــرين ألــف وخمســمائة وثاثــة وســتين )1,821,563( ريــال ســعودي فــي عــام 2016م 
ومبلغ مليون وأربعمائة ألف وثمانمائة وأربعة وتســعين )1,400,894( ريال ســعودي في عام 2017م )أي بنســبة تمثل حوالي 20% و20% في عام 2016م 

و2017م علــى التوالــي، مــن إجمالــي تكاليــف اإلنتــاج(. 

كمــا أصــدرت وزارة الطاقــة )الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقاًً( بيانــًا فــي تاريــخ 1439/3/24هـــ )الموافــق 2017/12/12م( حــول خطــة برنامــج التــوازن 
المالــي لتصحيــح أســعار منتجــات الطاقــة وذلــك ابتــداًء مــن يــوم 1439/4/14هـــ )الموافــق 2018/01/01م(. وتعتمــد عمليــات الشــركة التشــغيلية علــى توفــر 
منتجــات الطاقــة والكهربــاء، لــذا فــإن أي انقطــاع أو تقليــص فــي اإلمــدادات مــن هــذه المنتجــات أو أي ارتفــاع فــي أســعارها مــن شــانه ان يؤثــر بشــكل كبيــر علــى 
حجــم اإلنتــاج ودرجــة الربحيــة مــن عمليــات تشــغيل الشــركة، ممــا ســيؤدي إلــى تقليــص هوامــش أرباحهــا وبالتالــي التأثيــر ســلبًا علــى أعمالهــا ووضعهــا المالــي 

ونتائــج عملياتهــا وتوقعاتهــا المســتقبلية.
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المخاطر المتعلقة بالتذبذب المحتمل في سعر حقوق األولوية ١,3,١
قــد يخضــع الســعر الســوقي لحقــوق األولويــة لتذبذبــات كبيــرة بســبب التغيــر فــي العوامــل المؤثــرة علــى ســهم الشــركة. وقــد يكــون هــذا التذبــذب كبيــرًا بســبب الفــرق 
بيــن نســبة التذبــذب اليومــي المســموح بهــا بالنســبة للحقــوق، مقارنــًة بنســبة التذبــذب اليومــي المســموح بهــا بالنســبة ألســهم الشــركة. ويعتمــد ســعر تــداول الحقــوق 

علــى ســعر تــداول أســهم الشــركة ورؤيــة الســوق للســعر العــادل للحقــوق. إن هــذه العوامــل مــن الممكــن ان تؤثــر ســلبًا علــى ســعر تــداول الحقــوق.

المخاطر المتعلقة بالتذبذبات المحتملة في سعر السهم 3,2,١
قــد ال يكــون الســعر الســوقي للحقــوق أثنــاء فتــرة التــداول مؤشــرا علــى الســعر الســوقي ألســهم الشــركة بعــد الطــرح. وكذلــك قــد ال يكــون ســعر ســهم الشــركة مســتقرًا 
وقــد يتإثــر بشــكل كبيــر بســبب التقلبــات الناتجــة عــن ظــروف الســوق المتعلقــة بالحقــوق أو األســهم الحاليــة للشــركة. وقــد تنتــج هــذه التقلبــات أيضــا عــن العديــد مــن 
العوامــل منهــا دون الحصــر: ظــروف ســوق األســهم، ضعــف أداء الشــركة، عــدم القــدرة علــى تنفيــذ خطــط الشــركة المســتقبلية، دخــول منافســين جــدد للســوق، التغيــر 
في رؤية أو تقديرات الخبراء والمحللين لســوق األوراق المالية، وأي إعان للشــركة أو أي من منافســيها يتعلق بعمليات اندماج واســتحواذ أو تحالفات اســتراتيجية.

وســيؤثر بيــع كميــات كبيــرة مــن األســهم مــن قبــل المســاهمين أو اإلعتقــاد باحتماليــة حــدوث مثــل هــذا البيــع ســلبًا علــى ســعر أســهم الشــركة فــي الســوق. باإلضافــة 
إلــى ذلــك، قــد ال يتمكــن المســاهمون مــن بيــع أســهمهم فــي الســوق دون ان يؤثــر ذلــك ســلبًا علــى ســعر األســهم. ليــس هنــاك مــا يضمــن ان الســعر الســوقي ألســهم 
ذا حــدث هــذا األمــر بعــد اكتتــاب المســتثمرين فــي األســهم الجديــدة، فإنــه ال يمكــن إلغــاء االكتتــاب أو تعديلــه. وعليــه  الشــركة لــن يكــون أقــل مــن ســعر الطــرح، واإ
قــد يتكبــد المســتثمرون خســائر نتيجــًة لذلــك. عــاوًة علــى مــا تقــدم، ليــس هنــاك مــا يضمــن ان المســاهم ســوف يتمكــن مــن بيــع أســهمه بســعر يســاوي ســعر الطــرح 

أو يزيــد عنــه بعــد اإلكتتــاب فــي األســهم الجديــدة.

المخاطر المتعلقة بعدم ربحية أو بيع حقوق األولوية 3,3,١
 ليــس هنالــك مــا يضمــن ربحيــة الســهم مــن خــال التــداول بــه بســعر أعلــى. ويضــاف إلــى ذلــك، عــدم ضمــان التمكــن مــن بيعــه مــن األســاس ممــا ينــوه إلــى عــدم 

وجــود مــا يضمــن الطلــب الكافــي فــي الســوق لممارســة حقــوق األولويــة أو اســتام تعويــض مــن قبــل الشــركة.

المخاطر المتعلقة بالبيانات المستقبلية 3,4,١
إن النتائــج المســتقبلية وبيانــات األداء للشــركة ال يمكــن توقعهــا فعليــًا وقــد تختلــف عــن الموجــودة فــي هــذه النشــرة. إذ ان انجــازات وقــدرة الشــركة علــى التطــور هــي 
مــن تحــدد النتائــج الفعليــة والتــي ال يمكــن توقعهــا أو تحديدهــا. إن عــدم دقــة البيانــات والنتائــج تعتبــر إحــدى المخاطــر التــي يجــب علــى المســاهم التعــرف عليهــا 

حتــى ال تؤثــر علــى قــراره االســتثماري.

المخاطر المتعلقة باحتمال إصدار أسهم جديدة ٥,3,١
فــي حــال قــررت الشــركة إصــدار أســهم جديــدة، فــإن ملكيــة األســهم ســوف تنخفــص بشــكل تناســبي إضافــة إلــى ملحقاتــه مــن حــق التصويــت والحصــول علــى 

األربــاح ممــا ســيؤثر علــى الســعر الســوقي للســهم.

المخاطر المتعلقة بانخفاض الطلب على حقوق األولوية وأسهم الشركة  3,6,١
ليــس هنــاك مــا يضمــن انــه ســيكون هنــاك طلــب كاٍف علــى حقــوق األولويــة خــال فتــرة التــداول، وذلــك لتمكيــن حامــل حقــوق األولويــة )ســواًء كان مســاهم مقيــد 
أو مســتثمر جديــد( مــن بيــع حقــوق األولويــة وتحقيــق ربــح منهــا، أو تمكينــه مــن بيــع الحقــوق علــى اإلطــاق. كمــا انــه ليــس هنــاك أي ضمــان بانــه ســيكون هنــاك 
طلــب كاٍف علــى أســهم الشــركة مــن قبــل المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي. وفــي حــال لــم تقــم المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض لألســهم 
المتبقيــة بســعر عالــي، قــد ال يكــون هنــاك تعويــض كافــي لتوزيعــه علــى أصحــاب حقــوق األولويــة الذيــن لــم يمارســوا حقهــم باالكتتــاب. وعــاوًة علــى ذلــك ليــس 
هنــاك ضمــان مــن وجــود طلــب كاٍف فــي الســوق علــى األســهم التــي حصــل عليهــا مكتتــب إمــا مــن خــال ممارســة حقــوق األولويــة لهــذه األســهم، أو مــن خــال 

الطــرح المتبقــي أو مــن خــال الســوق المفتوحــة.

المخاطر المتعلقة بانخفاض نسبة الملكية  3,7,١
إذا لــم يكتتــب أصحــاب حقــوق األولويــة بكامــل حقهــم فــي األســهم الجديــدة، ســوف تنخفــض ملكيتهــم وحقــوق التصويــت التابعــة لهــا. كمــا انــه ليــس هنــاك أي ضمــان 
فــي حــال رغــب حامــل حقــوق األولويــة المقيــد ببيــع حقــوق األولويــة الخاصــة بــه خــال فتــرة التــداول، بــان يكــون العائــد الــذي يتلقــاه كافيــًا لتعويضــه بالكامــل عــن 

انخفــاض نســبة ملكيتــه فــي رأس مــال الشــركة نتيجــًة لزيــادة رأس مالهــا.
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المخاطر المتعلقة بعدم ممارسة حقوق األولوية في الوقت المناسب 3,8,١
تبــدأ فتــرة االكتتــاب فــي 1441/05/11هـــ )الموافــق 2020/01/06م( وســتنتهي فــي 1441/05/21هـــ )الموافــق 2020/01/16م(. ويجــب علــى مالكــي 
ــم يتمكــن المســاهمون  الحقــوق والوســطاء المالييــن الذيــن يمثلونهــم اتخــاذ التدابيــر المناســبة التبــاع جميــع التعليمــات الازمــة قبــل انقضــاء فتــرة االكتتــاب. إذا ل
المســتحقون مــن ممارســة حقــوق االكتتــاب بشــكل صحيــح بحلــول نهايــة فتــرة االكتتــاب، بنــاًء علــى مــا يملكونــه مــن حقــوق األولويــة، فــا يوجــد ضمــان ان يكــون 

هنــاك مبلــغ تعويــض يــوزع علــى المســاهمين المســتحقين غيــر المشــاركين أو ممــن لــم يقومــوا بإجــراءات ممارســة االكتتــاب بشــكل صحيــح.

المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح لحاملي األسهم ٩,3,١
 تعتمــد أربــاح الســهم فــي المســتقبل علــى عــدد مــن العوامــل مــن بينهــا ربحيــة الشــركة والمحافظــة علــى مركزهــا المالــي الجيــد واالحتياجــات الــرأس ماليــة واحتياطاتهــا 
القابلــة للتوزيــع والقــوة االئتمانيــة المتوفــرة للشــركة واألوضــاع االقتصاديــة العامــة. قــد تــؤدي زيــادة رأس مــال الشــركة إلــى انخفــاض ربحيــة الســهم فــي المســتقبل علــى 
خلفيــة ان أربــاح الشــركة ســوف تــوزع علــى عــدد أكبــر مــن األســهم نتيجــًة لزيــادة رأس مالهــا. ال تضمــن الشــركة بــان أيــة أربــاح علــى األســهم ســوف تــوزع فعليــًا، 

كمــا ال تضمــن المبلــغ الــذي ســيوزع فــي أي ســنة معينــة. يخضــع توزيــع األربــاح لقيــود وشــروط معينــة ينــص عليهــا النظــام األساســي للشــركة.

المخاطر المتعلقة بالمضاربة في حقوق األولوية ١0,3,١
تخضــع المضاربــة فــي حقــوق األولويــة لمخاطــر قــد تتســبب فــي خســائر جوهريــة. ويفــوق نطــاق التذبــذب اليومــي المســموح بــه لســعر تــداول حقــوق األولويــة نطــاق 
التذبــذب اليومــي المســموح بــه للســعر الســوقي )والــذي يتمثــل فــي 10% ارتفاعــًا وهبوطــًا مــن ســعر اإلغــاق لليــوم الســابق(. كمــا توجــد عاقــة طرديــة بيــن ســعر 
ســهم الشــركة وقيمــة الحــق اإلرشــادية. وعليــه ســتتإثر الحــدود الســعرية اليوميــة )أي نطــاق التذبــذب اليومــي( لتــداول الحقــوق بالحــدود الســعرية اليوميــة لتــداول 
األســهم. وفــي حــال عــدم بيــع المســاهم المســتحق للحقــوق قبــل نهايــة فتــرة التــداول، فســيضطر لممارســة هــذه الحقــوق لاكتتــاب فــي األســهم الجديــدة، وقــد يتكبــد 
بعــض الخســائر. وبالتالــي يجــب علــى المســتثمرين مراجعــة التفاصيــل الكاملــة عــن آليــة إدراج وتــداول الحقــوق واألســهم الجديــدة وطريقــة عملهــا، واإللمــام بجميــع 

دراك كامليــن. العوامــل المؤثــرة فيهــا، وذلــك للتأكــد مــن اســتناد أي قــرار اســتثماري علــى وعــي واإ
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خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها. 3

نبذة عن الشركة .1.

تأسســت شــركة الكابات الســعودية في البداية كشــركة ذات مســؤولية محدودة، وتم قيدها في الســجل التجاري رقم )4030009931( وتاريخ 1396/04/27ه 
)الموافــق 1976/04/26م(، ومــن ثــّم تحولــت إلــى شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )74( وتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 
1988/09/03م(. ويقــع مقــر المركــز الرئيــس للشــركة فــي مدينــة جــدة، المنطقــة الصناعيــة، قطعــة رقــم 12ف، ص.ب 4403 جــدة 21491 المملكــة العربيــة 

الســعودية.

تاريخ الشركة وأهم التطورات في هيكل رأس مالها 12.

تأسســت الشــركة - فــي البدايــة - كشــركة ذات مســؤولية محــدودة وتــم قيدهــا فــي الســجل التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه 	 
)الموافــق 1976/04/26م(، وبــرأس مــال ثاثــة ماييــن وخمســمائة ألــف )3,500,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة وثاثيــن ألــف )35,000( 

حصــة قيمــة كل حصــة مائــة )100( ريــال ســعودي.

بتاريــخ 1396/12/13ه )الموافــق 1976/12/04م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثاثــة ماييــن وخمســمائة ألــف )3,500,000( 	 
ريــال ســعودي إلــى عشــرة ماييــن وخمســمائة ألــف )10,500,000( ريــال ســعودي قيمــة كل حصــة منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي، وذلــك عــن طريــق 

تحويــل ديــن بقيمــة ســبعة ماييــن )7,000,000( ريــال ســعودي مــن الشــركاء إلــى ســبعين ألــف حصــة جديــدة للشــركاء فــي الشــركة.

بتاريــخ 1402/05/12ه )الموافــق 1982/03/07م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن عشــرة ماييــن وخمســمائة ألــف )10,500,000( 	 
ريــال ســعودي إلــى ســبعين مليــون )70,000,000( ريــال ســعودي قيمــة كل حصــة منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي، وقــد تــم الوفــاء بمبلــغ الزيــادة نقــًدا 

عــن طريــق الشــركاء كل حســب نســبة ملكيتــه فــي الشــركة.

بتاريــخ 1404/06/16ه )الموافــق 1984/03/18م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن  ســبعين مليــون )70,000,000( ريــال ســعودي 	 
إلــى مائتــي مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2,000,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال وجميعهــا ســهمًا 

عاديــًا وقــد تمــت الزيــادة عــن طريــق تحويــل األربــاح غيــر الموزعــة إلــى حصــص جديــدة.

بتاريــخ 1407/03/20ه )الموافــق 1986/11/23م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال  الشــركة مــن مائتــي مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي 	 
إلى مائتين وخمســين مليون )250,000,000( ريال ســعودي مقســم إلى مليونين وخمســمائة ألف )2,500,000( ســهم قيمة كل ســهم منها مائة )100( 

ريــال وجميعهــا ســهمًا عاديــًا وقــد تمــت الزيــادة عبــر طــرح خــاص.

مليــون 	  وخمســين  مائتيــن  مــن  الشــركة  مــال  رأس  زيــادة  علــى  الشــركة  فــي  الشــركاء  وافــق  1988/01/01م(  )الموافــق  1408/05/11ه  بتاريــخ 
)250,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائتيــن وســبعين مليــون )270,000,000( ريــال مقســم إلــى مليونيــن وســبعمائة ألــف )2,700,000( ســهم قيمــة 

كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي وجميعهــا ســهمًا عاديــًا.

تحولــت الشــركة إلــى شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )74( وتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م(، وتــم إدراج 	 
كامــل أســهمها بعــدد مليونيــن وســبعمائة ألــف )2,700,000( ســهم عــادي، وبقيمــة اســمية قدرهــا مائــة )100( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، وذلــك بتاريــخ 

1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م( بعــد الحصــول علــى موافقــة كًا مــن وزارة التجــارة ومؤسســة النقــد العربــي الســعودي.

بتاريــخ 1412/11/27هـــ )الموافــق 1992/05/28م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تفويــض مجلــس اإلدارة لزيــادة رأس 	 
مــال الشــركة مــن مائتيــن وســبعين مليــون )270,000,000( ريــال ســعودي إلــى ثاثمائــة مليــون )300,000,000( ريــال مقســم إلــى ثاثــة ماييــن 
)3,000,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال وجميعهــا ســهمًا عاديــًا عــن طريــق إصــدار ثاثمائــة ألــف )300,000( ســهم عــادي، وذلــك 
بتحويل ســبعة وعشــرين مليون )27,000,000( ريال ســعودي من األرباح المبقاة ثم يتم توزيعها على المســاهمين الحاليين، والتي تمثل مائتان وســبعون 
ألــف )270,000( ســهم عــادي، باإلضافــة إلــى إصــدار  ثاثيــن ألــف )30,000( ســهم عــادي بقيمــة ثاثــة ماييــن )3,000,000( ريــال ســعودي وُتطــرح  

هــذه األســهم لاكتتــاب مــن قبــل موظفــي الشــركة بدفــع قيمتهــا نقــًدا.

بتاريــخ 1418/03/06ه )الموافــق 1997/07/11م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثاثمائــة 	 
مليــون )300,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة مليــون )500,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة ماييــن )5,000,000( ســهم قيمــة 
كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي وجميعهــا ســهمًا عاديــًا نقديــة، وقــد تمــت الزيــادة عبــر مرحلتيــن: 1( إصــدار مليــون )1,000,000( ســهم حقــوق 
أولويــة قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي بمــا مجموعــه مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي ُوزعــت علــى المســاهمين الراغبيــن فــي 
االكتتــاب وذلــك بنســبة ســهم واحــد لــكل ثاثــة أســهم؛ ثــم 2( إصــدار مليــون )1,000,000( ســهم مجانــي إضافــي قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال 
ســعودي بمــا مجموعــه مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي ُوزعــت علــى المســاهمين بواقــع ســهم واحــد مجانــي لــكل أربعــة أســهم يملكهــا المســاهم.

مــن 	  الشــركة  مــال  الشــركة علــى زيــادة رأس  لمســاهمي  العاديــة  العامــة غيــر  الجمعيــة  )الموافــق 2004/06/28م( وافقــت  بتاريــخ 1425/05/10ه 
خمســمائة )500,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســتمائة وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى اثنــي عشــر مليــون وثمانمائــة ألــف 

18



)12,800,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا خمســين )50( ريــال ســعودي )حيــث وافقــت الجمعيــة العامــة قبــل ذلــك فــي عــام 1998م علــى تجزئــة أســهم 
الشــركة لتصبــح القيمــة االســمية للســهم الواحــد خمســين )50( ريــال ســعودي، بــداًل مــن مائــة )100( ريــال ســعودي( وجميعهــا ســهمًا عاديــًا وقــد تمــت الزيــادة 
عبــر: 1( إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد مليــون وســبعمائة وثمانيــن ألــف )1,780,000( ســهم؛ 2( إصــدار أســهم جديــدة بعــدد مليــون وعشــرين ألــف 
)1,020,000( ســهم عــادي باســم شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة وبقيمــة اســمية خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد وذلــك وفــاًء لديــن علــى 

الشــركة بقيمــة واحــد وخمســين مليــون )51,000,000( ريــال ســعودي.

بتاريــخ 1426/12/21هـــ )الموافــق 2006/01/21م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى رفــع رأس مــال الشــركة مــن ســتمائة 	 
وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي مدفوعــة بالكامــل مقســمة إلــى خمســة 
عشــر مليونــًا ومائتــي ألــف )15,200,000( ســهم عــادي تبلــغ القيمــة االســمية لــكل ســهم منهــا خمســون )50( ريــال ســعودي وقــد تمــت الزيــادة عــن طريــق 

إصــدار  مليونيــن وأربعمائــة ألــف )2,400,000( ســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

بتاريــخ 1438/09/09ه )الموافــق 2017/06/04م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة بنســبة 	 
تخفيــض )46,83%( مــن رأس مــال الشــركة، مــن ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وأربعــة مليــون ومائــة وأربعــة 
عشــر ألــف )404,114,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أربعيــن مليــون وأربعمائــة وأحــد عشــر ألــف وأربعمائــة )40,411,400( ســهم قيمــة كل ســهم 
منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا ســهمًا عاديــًا. حيــث وافقــت الجمعيــة العامــة قبــل ذلــك فــي عــام 2006م علــى تجزئــة أســهم الشــركة لتصبــح 
القيمــة االســمية للســهم الواحــد عشــرة )10( ريــال ســعودي بــداًل مــن خمســين )50( ريــال ســعودي، وذلــك امتثــااًل لقــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ 

1427/02/27هـــ والــذي يقضــي بتوحيــد القيمــة االســمية لألســهم لتصبــح عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد.

بتاريــخ 1439/12/22ه )الموافــق 2018/09/02م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة بنســبة 	 
تخفيــض )72,63%( مــن رأس مــال الشــركة، مــن أربعمائــة وأربعــة مليــون ومائــة وأربعــة عشــر ألــف )404,114,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وعشــرة 
ألــف وأربعمائــة وســتة  إلــى أحــد عشــر مليــون ووأحــد وســتون  ألــف وســتون )110,614,060( ريــال ســعودي مقســم  مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر 

)11,061,406( أســهم قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا ســهمًا عاديــًا

يبلــغ رأس مــال الشــركة الحالــي مائــة وعشــرة مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتون )110,614,060( ريــال ســعودي، مقســم إلــى أحــد عشــر مليــون 	 
وواحد وســتين ألفًا وأربعمائة وســتة )11,061,406( ســهمًا عاديًا، بقيمة اســمية قدرها عشــرة )10( رياالت ســعودية للســهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل. 
وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة فــإن المســاهمين الكبــار فــي الشــركة )ممــن يمتلكــون نســبة 5% أو أكثــر مــن أســهم الشــركة( هــي شــركة زينــل للصناعــات 
المحــدودة )شــركة ذات مســؤولية محــدودة( والتــي تملــك مليــون وثمانمائــة وســتة وثاثــون ألفــًا ومائتــان وثاثــة عشــر )1,836,213( ســهم، أي مــا نســبته 

)16,6%( تقريبــًا مــن أســهم الشــركة قبــل الطــرح.

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بالتمريــر فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1440/08/02ه )الموافــق 2019/04/07م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال 	 
طــرح أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائتــان وخمســين مليــون )250,000,000( ريــال ســعودي، وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الازمــة 

وموافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

االنشطة الرئيسية للشركة 13.

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه )الموافــق 1976/04/26م(، والترخيــص الصناعــي 
الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة )الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقاًً( رقــم )1280( وتاريــخ 1394/04/20ه )الموافــق 

)الموافــق 2017/01/04م(. وتاريــخ 1438/04/06ه  رقــم )1259(  بترخيــص  والمعــدل  1974/05/12م( 

تتمثل انشطة الشركة كما في السجل التجاري في صنع المكونات واللوحات اإللكترونية )رمز النشاط 2610(.

وتتمثل انشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

صناعــة القضبــان والموصــات والكابــات واألســاك الكهربائيــة واالتصــاالت مــن النحــاس واأللمنيــوم واألليــاف البصريــة وغيرهــا بكافــة جهودهــا )الكهربائــي/. 1
التقنــي( ومقاســاتها وموصــات تأريــض لاســتخدامات الكهربائيــة واالتصــاالت ومركبــات اللدائــن الباســتيكية والبكــرات والطبالــي الخشــبية وملحقــات تمديــد 

الكابــات الهاتفيــة والمعــدات اإللكترونيــة الخاصــة بهــا، ونظــم األعمــال واألجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة واالتصــاالت والمعلومــات وتســويقها وتوزيعهــا.

دارة وتشــغيل وتركيــب وتشــييد وصيانــة . 2 مقــاوالت األعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة واإللكترونيــة والباســتيكية وأعمــال االتصــآالت ونظــم المعلومــات واإ
صــاح مــا ذكــر مــن األعمــال وامتاكهــا وتأجيرهــا لصالــح الغيــر والقيــام بالخدمــات الصناعيــة. إقامــة المشــاريع الصناعيــة المختلفــة بعــد الحصــول علــى  واإ

التراخيــص الازمــة مــن جهــات االختصــاص.

دارة شــبكات الحاســب اآللــي المحليــة والموســعة والمخصصــة ونظــم تكامــل التراســل واالتصــاالت وربطهــا عبــر انظمــة تكامــل . 3 تركيــب وتشــغيل وصيانــة واإ
التراســل واســتيراد وتســويق أجهــزة ربــط وحمايــة وتوزيــع الشــبكات وأجهــزة تكامــل الصــوت والصــورة والمعلوماتيــة.

تملك األراضي والعقارات والمباني والمستودعات والمعارض الازمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف فيها.. 4
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دارة مركــز تدريــب للقــوى العاملــة فــي الشــركة لتنميــة المهــارات الصناعيــة فــي مجــال أعمــال الشــركة وتملــك التقنيــة الصناعيــة ذات العاقــة بأغــراض . 5 إقامــة واإ
الشــركة أو التعــاون مــع ممتلكيهــا أو مطوريهــا.

تصنيع المواد الخام ذات الصلة بانشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفة.. 6

تصنيع القواطع والمفاتيح الكهربائية والمحوالت والمكونات الملحقة بها والنهايات الطرفية والوصات الداخلية والخارجية الخاصة بكابات الطاقة.. 7

الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد واألدوات واآلالت والمعدات والخامات المتصلة بنشاط الشركة وتسويقها.. 8

وتمارس الشركة انشطتها وفق االنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

تمــارس الشــركة انشــطتها فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال )3( شــركات تابعــة، وخــارج المملكــة مــن خــال )4( شــركات تابعــة، مملوكــة بالكامــل مــا عــدا 
شــركة مجموعــة اليمســان، وتعمــل جميــع هــذه الشــركات فــي مجــال تصنيــع وتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل وصيانــة الكابــات الكهربائيــة، بــدًء مــن الكابــات 
ذات الجهــد فــوق العالــي والمتوســط والمنخفــض، وأســاك المبانــي، وكابــات االتصــاالت، وكابــات األجهــزة، والكابــات المتخصصــة للبتروكيماويــات، وكابــات 

التحكــم، والمحطــات الكهربائيــة الفرعيــة، والمفاتيــح الكهربائيــة، والمســتلزمات الكهربائيــة، والمحــوالت.

ضافــًة إلــى ذلــك فــإن الشــركة لديهــا إمكانيــة الوصــول الســريع لتحريــك ونقــل كافــة انــواع الكابــات والمنتجــات الكهربائيــة ذات العاقــة مــن مســتودعاتها إلــى  واإ
عمائهــا ، كمــا انهــا تدعــم عمائهــا أيضــًا بحلــول متكاملــة لتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل وصيانــة االنظمــة الكهربائيــة بأحــدث مــا توصلــت إليــه االنظمــة 

الرقميــة وتقنيــة المعلومــات.

رؤية الشركة 14.

تتمثــل رؤيــة الشــركة فــي ان يكــون لهــا دورًا رياديــًا متميــزًا علــى مســتوى العالــم فــي تقديــم الحلــول المتكاملــة للكابــات والمعــدات عبــر توفيــر منتجــات وخدمــات 
تحظــى بثقــة جميــع عمائهــا. ولتعزيــز هــذه الرؤيــة ترتكــز الشــركة علــى تقاليــد راســخة مــع مــزج هــذه التقاليــد بالتفكيــر البّنــاء، واالســتفادة مــن القــدرات اإلبداعيــة 

للمجموعــة لإليفــاء بمــا يفــوق تطلعــات العمــاء المســتقبلية.

رسالة الشركة 15.

ان االستثمار في مرافق التصنيع والخدمات المرتبطة بها وتأسيسها، يتيح لنا إنتاج تقنيات الكابات عالية الجودة وما يتصل بها من مواد ومنتجات.

استراتيجية الشركة 16.

إن االلتزام لإليفاء باالحتياجات والمطالب اآلنية ألنظمة الطاقة واالتصاالت هو الهدف الرئيس الذي يوجه ويدفع شركة الكابات السعودية.

نواحي القوة والميزات التنافسية للشركة 17.

تصديــر المنتجــات والخدمــات ألكثــر مــن 60 بلــدًا حــول العالــم، مــع شــبكة مــن العمــاء والشــركاء المنتشــرين فــي الواليــات المتحــدة واألمريكتيــن وأوروبــا وأســتراليا 
واليابــان والفلبيــن وغيرها  مــن البلــدان فــي منطقــة المحيــط الهــادئ.

إنشــاء مصانــع لإلنتــاج فــي ثاثــة بلــدان وهــي المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا ومملكــة البحريــن، فضــًا عــن مراكــز البيــع المختلفــة لتلبيــة االحتياجــات الخاصــة 
لجميــع العمــاء.

خبــرة تشــمل العديد مــن القطاعــات المتخصصــة، فضــًا عــن الخبــرات الواســعة فــي كل مــن التوصيــات العلويــة لنقــل الطاقــة وتمديــد الشــبكات تحــت األرض التــي 
تصــل إلــى 500 كيلــو فولــت، وتوفيــر خدمــات الطــوارئ واإعــادة اإلعمــار.

لــدى الشــركة قاعــدة عمــاء واســعة حيــث تقــدم خدماتهــا لبعــض المنظمــات والجهــات والهيئــات الرائــدة فــي العالــم، وعلــى وجــه الخصــوص فــي منطقــة الشــرق 
األوســط علــى ســبيل المثــال ال الحصــر، )أرامكــو الســعودية، هيئــة كهربــاء وميــاه دبــي، هيئــة كهربــاء وميــاء الشــارقة، الشــركة الســعودية للكهربــاء، هيئــة الكهربــاء 

والمــاء - ممكلــة البحريــن، وزارة الكهربــاء والميــاه - دولــة الكويــت (.

تقديــم منتجــات ذات جــودة عاليــة ومطابقــة للمعاييــر الدوليــة، وخدمــات متميــزة إلــى عمائهــا حــول العالــم، كخدمــات مــا بعــد البيــع، والصيانــة، والتركيــب والتشــغيل، 
والتصميــم، والدعــم الفنــي.

حــازت الشــركة علــى شــهادة األيــزو رقــم 9001 عــام 2000م، ورقــم 18001 عــام 2007م، ورقــم 9001 عــام 2015م، كأفضــل شــركة فــي مجــال صناعــة 
الكابــات علــى مســتوى الشــرق األوســط.
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الشركات التابعة 18.

تمــارس الشــركة انشــطتها فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال )3( شــركات تابعــة، وخــارج المملكــة مــن خــال )4( شــركات تابعــة، مملوكــة بالكامــل مــا عــدا 
شــركة مجموعــة اليمســان. )ولمزيــد مــن المعلومــات حــول الشــركات التابعــة يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )10,2,1( »الشــركات التابعــة للشــركة« مــن القســم )10( 

»المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

يوضح الجدول التالي الشركات التابعة لشركة الكابات السعودية:

الجدول رقم ).(: الشركات التابعة.

اسم الشركة
رأس المال

)ريال سعودي(
مكان 
التأسيس

المكان الرئيس للعمليات
نسبة نشاطها

الملكية المدينةالدولة

الشركات المحلية

شراء وبيع الكابات الكهربائية جدةالسعوديةالسعودية10,000,000شركة الكابات السعودية للتسويق المحدودة*
100%والمنتجات المتعلقة بها

شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت 
مشاريع الطاقة واالتصاالت على جدةالسعوديةالسعودية10,000,000المحدودة

100%أساس تسليم المفتاح

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية 
خدمات توزيع الطاقة الكهربائية جدةالسعوديةالسعودية44,500,000المحدودة*

100%واالتصاالت

الشركات الدولية

شركة ماس كابلو ياتيريم انونيم شيركاتي 
100%شركة قابضةاسطنبولتركياتركيا477,270,000)ماس هولدنج انونيم شيركاتي سابقاًً(

100%التجارة الدوليةدبلنإيرلنداإيرلندا187,500شركة ماس إنترناشيونال تريدنج المحدودة

شركة الكابات السعودية )اإلمارات العربية 
100%بيع الكابات والمنتجات المتعلقة بهادبياإلماراتاإلمارات1,000,000المتحدة(

صناعة المفاتيح والمحوالت كوجاليتركياتركيا71,577,566مجموعة اليمسان
94,4%ومستلزماتها

املصدر: الشركة

 من شركة الكابات السعودية للتسويق املحدودة وشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية ال تمارس نشاط تشغيلي، وتعتمد على عائدات استثماراتها في شركات أخرى.
ً
* إن كا

االستثمارات في الشركات 19.

يوضــح الجــدول التالــي اســتثمارات شــركة الكابــات فــي الشــركات: )وملزيــد مــن املعلومــات يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )10.2.1.3( »الشــركات املســتثمرة فيهــا الشــركة« مــن 
القســم )10( »املعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة(.

 الجدول رقم )2(: االستثمارات في الشركات.

اسم الشركة
رأس المال

)ريال سعودي(
مكان 
التأسيس

المكان الرئيس 
نسبة نشاطهاللعمليات

الملكية

25%دعم انظمة المعلومات وخدمات الشبكاتالسعوديةالسعودية13,200,000شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات *

تصنيع وتوريد قبضان األلمنيوم واألساك والموصات البحرينالبحرين79,102,500شركة ميدال للكابات المحدودة
50%والمنتجات األخرى ذات الصلة

املصدر: الشركة

*جــاري العمــل علــى التخلــص مــن نســبة امللكيــة فــي شــركة زكا العامليــة لتقنيــة املعلومــات املحــدودة والبالغــة )25%(، حيــث مــن املتوقــع التخلــص منهــا وبيعهــا فــي الربــع األول مــن العــام 2020م. و يرجــع ســبب التخلــص مــن 

هــذه امللكيــة إلــى ارتفــاع الخســائر املتراكمــة لشــركة زكا العامليــة لتقنيــة املعلومــات وعــدم قدرتهــا علــى تحقيــق أربــاح تشــغيلية.
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كبار مساهمي الشركة 1.0.
يوضح الجدول التالي كبار مساهمي الشركة )املساهمين الذين يملكون 5% أو أكثر من أسهم الشركة( كما في تاريخ هذه النشرة:

الجدول رقم )3(: كبار مساهمي الشركة.

القيمة االسمية )ريال سعودي(عدد األسهمنسبة الملكيةالجنساالسم

16,61,836,21318,362,130%سعوديةشركة زينل للصناعات المحدودة

املصدر: الشركة

نبذة عن شركة زينل للصناعات المحدودة
شــركة ســعودية ذات مســؤولية محــدودة بموجــب الســجل التجــاري رقــم )4030007655( وتاريــخ 1393/03/02ه )املوافــق 1973/04/04م( الصــادر فــي مدينــة جــدة، ويبلــغ 
 
ً
رأس مالهــا خمســون مليــون )50,000,000( ريــال ســعودي، مقســم إلــى خمســمائة ألــف )500,000( حصــة، قيمــة كل حصــة مائــة )100( ريــال ســعودي. ويتمثــل نشــاطها وفقــا

لســجلها التجــاري فــي إدارة وتشــغيل وصيانــة املبانــي والطــرق وصيانــة وتشــغيل مرافــق امليــاه واملجــاري وصيانــة وتشــغيل املنشــآت الكهربائيــة وامليكانيكيــة وصيانــة وتشــغيل 
املراكــز الطبيــة. وكمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة ال يوجــد عقــود تشــغيلية بيــن الشــركة وشــركة زينــل للصناعــات املحــدودة. ويوضــح الجــدول التالــي هيــكل امللكيــة فــي شــركة زينــل 

للصناعــات املحــدودة:

الجدول رقم )4(: هيكل الملكية في شركة زينل للصناعات المحدودة.

نسبة الملكيةالقيمة االسمية )ريال سعودي(قيمة الحصةعدد الحصصاالسمرقم

14,58%72,9151007,291,500محمد أحمد يوسف زينل علي رضا1

14,58%72,9151007,291,500عبدهللا أحمد يوسف زينل علي رضا2

14,58%72,9151007,291,500خالد أحمد يوسف زينل علي رضا3

14,58%72,9151007,291,500يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا4

7,29%36,4591003,645,900مريم أحمد يوسف زينل علي رضا5

2,92%14,5841001,458,400المعتصم باهلل محمد يوسف زينل علي رضا6

2,92%14,5841001,458,400المنتصر باهلل محمد يوسف زينل علي رضا7

2,92%14,5841001,458,400صاح الدين محمد يوسف زينل علي رضا8

2,92%14,5841001,458,400عمار محمد يوسف زينل علي رضا9

2,92%14,5841001,458,400غازي محمود يوسف زينل علي رضا10

2,92%14,5841001,458,400عاصم محمود يوسف زينل علي رضا11

2,92%14,5841001,458,400آمنة محمود يوسف زينل علي رضا12

2,92%14,5841001,458,400نسرين محمود يوسف زينل علي رضا13

2,92%14,5841001,458,400غزوة محمود يوسف زينل علي رضا14

2,92%14,5841001,458,400إبراهيم محمد يوسف زينل علي رضا15

1,56%7,813100781,300عبدهللا عمر عبدهللا عقيل16

1,22%6,076100607,600زينل إبراهيم يوسف زينل علي رضا17

1,22%6,076100607,600يس إبراهيم يوسف زينل علي رضا 18

1,22%6,076100607,600مصطفى إبراهيم يوسف زينل علي رضا19

100%50,000,000-500,000اإلجمالي

املصدر: الشركة
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انقطاع األعمال ..1.

 األخيرة.
ً
 في الوضع املالي خال الـ)12( شهرا

ً
 ملحوظا

ً
لم يكن هناك أّي انقطاع في أعمال الشركة أو أي شركة من شركاتها التابعة يمكن ان يؤثر أو يكون قد إثر تأثيرا

الموظفون والسعودة 1.2.

كما في تاريخ هذه النشرة، بلغ عدد موظفي الشركة )791( موظف منهم )243( موظف سعودي و)548( موظف غير سعودي أي بنسبة سعودة قدرها حوالي

 تحت النطاق »األخضر املرتفع« من برنامج نطاقات للسعودة.
ًً
 )30.72%(، وتندرج الشركة حاليا

الهيكل التنظيمي للشركة. 4

.41    الهيكل التنظيمي

يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة: 

الشكل رقم )1(

الشكل رقم ).(: الهيكل التنظيمي للشركة.

املصدر: الشركة
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412    مجلس اإلدارة

يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:

الجدول رقم )5(: أعضاء مجلس إدارة الشركة.

مجلس إدارة الشركة الُمعّين بتاريخ 20١8/0١/١4م*

العمرالجنسيةصفة العضويةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرة***مباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

رئيس مجلس ميسر أنور مسلم نوياتي**
اإلدارة

مستقل
----48سعوديغير تنفيذي

نائب رئيس مجلس رائد خالد أحمد يوسف زينل علي رضا**
اإلدارة

غير مستقل
--0,1315745%4014,554سعوديغير تنفيذي

عضو مجلس خالد أحمد يوسف زينل علي رضا****
اإلدارة

غير مستقل
2,4%0,4313014267,775%7047,708سعوديغير تنفيذي

عضو مجلس عبدهللا حسن عثمان مصري 
اإلدارة

غير مستقل
--0,0033630%71372سعوديغير تنفيذي

عضو مجلس يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا****
اإلدارة

غير مستقل
2,4%0,0013108267,775%60145سعوديغير تنفيذي

عضو مجلس عدنان عبدهللا إبراهيم ميمني
اإلدارة

غير مستقل
--0,0013108%73145سعوديغير تنفيذي

عضو مجلس خالد علي حمد العجان
اإلدارة

مستقل
----55سعوديغير تنفيذي

املصدر: الشركة

تاريــخ  مــن  تبــدأ  والتــي  القادمــة  للــدورة  أعــاه  املذكوريــن  اإلدارة  مجلــس  أعضــاء  انتخــاب  علــى  2018/01/14م(  )املوافــق  1439/04/27ه  تاريــخ  فــي  املنعقــد  اجتماعهــا  فــي  العاديــة  غيــر  العامــة  الجمعيــة  وافقــت   *

2021/01/13م(. )املوافــق  1442/05/29ه  تاريــخ  فــي  وتنتهــي  2018/01/14م(  )املوافــق  1439/04/27ه 

 لــه، وتعييــن الســيد/ رائــد خالــد أحمــد 
ً
 بمجلــس اإلدارة ورئيســا

ً
** قــرر مجلــس إدارة الشــركة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1439/05/25ه )املوافــق 2018/02/11م( تعييــن الســيد/ ميســر انــور مســلم نوياتــي عضــوا

بتاريــخ  املنعقــد  فــي اجتماعهــا  العاديــة  العامــة  )املوافــق 2018/02/13م(. ووافقــت الجمعيــة  بتاريــخ 1439/05/27ه  قــرار مجلــس اإلدراة  تــم اإلعــان عــن   لرئيــس مجلــس اإلدارة، وقــد 
ً
نائبــا يوســف زينــل علــي رضــا 

اإلدارة. مجلــس  توصيــة  علــى  2018/06/07م(  )املوافــق  1439/09/23ه 

*** إن امللكية غير املباشرة لكٍل من العضو خالد أحمد يوسف زينل علي رضا والعضو يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا ناتجة عن امللكية املباشرة لكٍل منهم في شركة زينل للصناعات املحدودة بنسبة %14.58.

 مــن العضــو خالــد أحمــد يوســف زينــل علــي رضــا والعضــو يوســف أحمــد يوســف زينــل علــي رضــا هــم ممثليــن عــن شــركة زينــل للصناعــات املحــدودة بنســبة 50% لــكٍل منهــم مــن ملكيتهــا فــي شــركة الكابــات والبالغــة 
ً
**** إن كا

نســبة 16.6% من  إجمالي أســهم الشــركة.

413  لجان الشركة

فيما يلي وصف للجان الشركة ومسؤولياتها واألعضاء الحاليين لكل لجنة:

لجنة المراجعة    4,3,١
وافقــت الجمعيــة العامــة العاديــة فــي اجتماعهــا المنعقــد فــي تاريــخ 1439/04/27ه )الموافــق 2018/01/14م( علــى تشــكيل لجنــة المراجعــة وتحديــد مهامهــا 
وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا ومــدة عضويتهــم للــدورة الجديــدة والتــي تبــدأ مــن تاريــخ 1439/04/27ه )الموافــق 2018/01/14م( وتنتهــي فــي تاريــخ 

1442/05/29ه )الموافــق 2021/01/13م(. ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء لجنــة المراجعــة:
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الجدول رقم )6(: أعضاء لجنة المراجعة.

الوظيفةاالسم

رئيسعدنان عبدهللا ميمني

عضومحمد أشرف تومبي

عضوزياد سعد طيارة

عضوخالد علي العجان*

املصدر: الشركة

* وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة فــي اجتماعهــا املنعقــد بتاريــخ 1439/09/23ه )املوافــق 2018/06/07م( علــى توصيــة مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1439/05/25ه )املوافــق 2018/02/11م( 

 فــي لجنــة املراجعــة ابتــداًء مــن قــرار الجمعيــة باملوافقــة علــى التوصيــة أي بتاريــخ 1439/09/23ه )املوافــق 2018/06/07م( ولحيــن انتهــاء الــدورة الحاليــة للجنــة فــي تاريــخ 
ً
بتعييــن الســيد/ خالــد علــي العجــان عضــوا

2021/01/13م(. )املوافــق  1442/05/29ه 

مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة
يشــمل الغــرض األساســي للجنــة المراجعــة، بــدون حصــر، التأكــد مــن كفايــة السياســات واإلجــراءات وســامة المراقبــة الداخليــة ومائمتهــا للمحاســبة الماليــة 
والتقاريــر، كذلــك التأكيــد علــى فعاليــة دور المراجعــة الداخليــة والخارجيــة باســتمرار، كمــا تراجــع اللجنــة أيضــًا البيانــات الماليــة الدوريــة والســنوية والميزانيــات الســنوية 
للشــركة وتوصــي مجلــس اإلدارة باعتمادهــا، تقــوم لجنــة المراجعــة أيضــًا بتقديــم توصياتهــا للمســاهمين حــول تعييــن المراجــع الخارجــي المــراد اختيــاره واعتمــاده مــن 
قبــل المســاهمين. تشــرف لجنــة المراجعــة علــى عمــل المراجعــة الداخليــة فــي الشــركة بصفــة دوريــة للتأكــد مــن كفــاءة وفعاليــة نظــام الرقابــة الداخليــة عمومــًا وبشــان 
ــة البيانــات الماليــة علــى وجــه الخصــوص، كمــا انهــا تقــوم بتقييــم مســتمر لنظــام الرقابــة الداخليــة وفعاليتــه وتتعامــل مــع أي ماحظــات خطيــرة فــي ســياق  عدال

أهــداف مجلــس اإلدارة للحصــول علــى قــرار تأكيــد حــول ســامة التصميــم وفعاليتــه.

4,3,2   لجنة الترشيحات والمكافآت
مهامهــا  وتحديــد  والمكافــآت،  الترشــيحات  لجنــة  تشــكيل  )الموافــق 2018/02/11م(  بتاريــخ 1439/05/25هـــ  المنعقــد  اجتماعــه  فــي  اإلدارة  مجلــس  قــرر 
وضوابــط عملهــا ومكافــآت أعضائهــا ومــدة عضويتهــم للــدورة الجديــدة والتــي تبــدأ مــن تاريــخ 1439/04/27ه )الموافــق 2018/01/14م( وتنتهــي فــي تاريــخ 

1442/05/29ه )الموافــق 2021/01/13م(. ويوضــح الجــدول التالــي أعضــاء لجنــة الترشــيحات والمكافــآت:

الجدول رقم )7(: أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت.

الوظيفةاالسم

رئيسعبد هللا حسن عثمان مصري

عضويوسف أحمد يوسف زينل علي رضا

عضووديع أحمد عشقي*

املصدر: الشركة

* قــرر مجلــس اإلدارة فــي اجتماعــه املنعقــد بتاريــخ 1440/07/12هـــ )املوافــق 2019/03/19م( املوافقــة علــى قبــول طلــب إســتقالة عضــو لجنــة الترشــيحات واملكافــآت الدكتــور أحمــد ســعد قبانــي مــن عضويتــه فــي اللجنــة، 

 عنــه ابتــداًء مــن قــرار مجلــس اإلدارة بتاريــخ 1440/07/12هـــ )املوافــق 2019/03/19م( ولحيــن انتهــاء الــدورة الحاليــة للجنــة فــي تاريــخ 
ً
 فــي لجنــة الترشــيات واملكافــآت بديــا

ً
وتعييــن املهنــدس وديــع أحمــد عشــقي عضــوا

1442/05/29ه )املوافــق 2021/01/13م(.

مهام ومسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت
تتلخــص مهــام لجنــة الترشــيحات والمكافــآت الرئيســية بتحديــد السياســات والمعاييــر للترشــيح لعضويــة مجلــس اإلدارة مــع المراجعــة الدوريــة لاحتياجــات مــن 
القــدرات والمهــارات المطلوبــة فــي المجلــس، ودراســة جوانــب القــوة والضعــف فــي مجلــس اإلدارة واقتــراح معالجتهــا والتأكــد مــن اســتقالية أعضــاء مجلــس اإلدارة 
المســتقلين وجوانــب تعــارض المصالــح فــي عضويــة األعضــاء فــي مجالــس إدارة الشــركات األخــرى إلــى جانــب دراســة أو اقتــراح سياســات تعويضــات ومكافــآت 

مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن.
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414  اإلدارة التنفيذية

يوضح الجدول التالي تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركة:

الجدول رقم )8(: اإلدارة التنفيذية للشركة.

تاريخ التعيينالعمرالجنسيةالمنصباالسم

األسهم المملوكة

غير مباشرةمباشرة

النسبةالعددالنسبةالعدد

----2018/06/01م50سعوديالرئيس التنفيذيعبدالهادي أبوالخير

----2018/06/20م42هندينائب الرئيس لإلدارة الماليةاشفاق سيد

----2016/01/01م39سعودينائب الرئيس للشؤون التجاريةعمار قاري

----2015/10/04م42سعودينائب الرئيس للعملياتمحمد طال حمدي

----2018/08/01م51سعودينائب الرئيس للتوريداتعبدهللا الرشيد

--0,008%2007/08/01914م35سعودينائب الرئيس للتسويقهشام اسماعيل

-------مدير المطابقة وشؤون الشركاتشاغر*

----2018/11/01م55سعوديمدير الشؤون اإلدارية والموارد البشريةأسامة الطلحي

----2018/12/01م42أردنيمدير مالية الشركاتأحمد شتيوي

----2018/03/01م61سعوديمدير الشؤون العامة والمساهمينمنصور بن شهيوين

----2017/03/25م43أردنيمدير  اإلنتاج والتكنولوجياخليل الحايك

----2006/01/01م62باكستانيمدير مركز التميزريحان حنيف

----2010/06/01م66سعوديمدير الخزينة والنقدصديق السعيدي

----2018/01/01م71سودانيالمدير القانونيشهاب الدين شريف

----2016/03/01م51سعوديمدير اإلدارة العامةسعيد الزهراني

املصدر: الشركة

*إن عبدهللا الرشيد نائب الرئيس للتوريدات مكلف بالقيام بهام منصب مدير املطابقة وشؤون الشركات.

414  تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

تقــع مســؤولية اقتــراح التعويضــات واملكافــآت التــي يتقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن علــى لجنــة الترشــيحات واملكافــآت. ويوضــح الجــدول التالــي قيمــة الرواتــب 
واملكافــآت والبــدالت التــي تقاضاهــا أعضــاء مجلــس اإلدارة وأعلــى خمســة مــدراء تنفيذييــن خــال الثاثــة أعــوام املاضيــة:

الجدول رقم )9(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين.

السنة المالية المنتهية في بالرياالت السعودية
3١ ديسمبر 20١6م

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١7م

السنة المالية المنتهية في 
3١ ديسمبر 20١8م

63,000392,000952,000أعضاء مجلس اإلدارة

10,390,0004,985,0004,709,000أعلى خمسة مدراء تنفيذيين

10,453,0005,377,0005,661,000اإلجمالي

املصدر: الشركة
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الموظفون. 5

.51  برامج األسهم للموظفين القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد لدى الشركة أي برامج تخصيص أسهم لموظفيها. 

512  ترتيبات تشرك الموظفين في رأس المال

كما بتاريخ هذه النشرة، ال يوجد أي ترتيبات تشرك الموظفين في رأس مال الشركة.
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المعلومات المالية ومناقشة وتحليل اإلدارة. 6

مقدمة .61

تــم إعــداد مناقشــة وتحليــل اإلدارة للمركــز المالــي لشــركة الكابــات الســعودية وشــركاتها التابعــة )»الشــركة وشــركاتها التابعــة«( ونتائــج عملياتهــا كمــا هــو مبيــن فيمــا يلــي 
بنــاًء علــى القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م والقوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 
2017م و2018م، باإلضافــة إلــى المعلومــات الماليــة األوليــة الموجــزة الموحــدة لفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م و2019م واإليضاحــات المرفقــة بهــم.

وقــد تمــت مراجعــة وتدقيــق البيانــات الماليــة للشــركة عــن الســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م باإلضافــة إلــى المعلومــات الماليــة لعــام 2016م المذكــورة 
فيهــا والتــي تــم تعديلهــا لتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS(، والســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م، وفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 

فــي 31 مــارس 2019م مــن قبــل شــركة العظــم والســديري )محاســبون ومراجعــون قانونيــون(.

أعــدت الشــركة وشــركاتها التابعــة قوائمهــا الماليــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م وفقــًا للمعاييــر الصــادرة عــن الهيئــة الســعودية للمحاســبين 
القانونيين )SOCPA(، وقوائمها المالية للســنوات المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2017م و2018م والمعلومات المالية األولية الموجزة الموحدة لفترة الثاثة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م و 2019م وفًقــا للمعايــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة )IFRS( المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 

.)SOCPA( األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن

تختلــف المعلومــات الماليــة لعــام 2016م المذكــورة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م عــن تلــك المذكــورة 
ألغــراض المقارنــة فــي القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنة الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م، حيــث تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة للتقاريــر 

الماليــة )IFRS(، وانــه لغــرض المقارنــة والتحليــل تــم تضمينهــا فــي هــذا القســم.

ولذلــك، وانــه لضمــان تحليــل ومقارنــة المثــل بالمثــل، تــم االعتمــاد فــي هــذه النشــرة علــى المعلومــات الماليــة لعــام 2016م التــي تــم تعديلهــا لتتوافــق مــع المعاييــر الدوليــة 
للتقارير المالية )IFRS( وأدرجت ألغراض المقارنة في القوائم المالية الموحدة المراجعة للســنة المالية المنتهية في 31 ديســمبر 2017م.ال تملك شــركة العظم والســديري 
)محاســبون ومراجعــون قانونيــون( وال أي مــن شــركاتها التابعــة أو الشــقيقة أي حصــة أو مصلحــة مــن أي نــوع فــي الشــركة وشــركاتها التابعــة، كمــا وأعطــت موافقتهــا الكتابيــة 

فاداتهــا فــي نشــرة اإلصــدار هــذه كمراجــع حســابات للشــركة وشــركاتها التابعــة لألعــوام المذكــورة أعــاه. ولــم تتراجــع عنهــا فيمــا يتعلــق بنشــر اســمها وشــعارها واإ

تضمنــت القوائــم الماليــة المراجعــة الموحــدة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي ديســمبر 2016م و2017 و2018م آراء متحفظــة للمراجــع القانونــي والتــى تــم اإلفصــاح 
عنهــا فــي هــذا القســم.

قــد يشــتمل هــذا الجــزء علــى بيانــات ذات طبيعــة مســتقبلية مرتبطــة بإمكانيــات الشــركة وشــركاتها التابعــة المســتقبلية اســتنادًا إلــى خطــط اإلدارة وتوقعاتهــا الحاليــة 
فيمــا يتعلــق بنمــو الشــركة وشــركاتها التابعــة ونتائــج عملياتهــا وأوضاعهــا الماليــة وقــد تنطــوي علــى مخاطــر وتوقعــات غيــر مؤكــدة. كمــا قــد تختلــف نتائــج الشــركة 
وشــركاتها التابعــة الفعليــة جوهريــًا عــن تلــك التوقعــات وذلــك نتيجــة لعوامــل وأحــداث مســتقبلية متعــددة بمــا فــي ذلــك العوامــل التــي تمــت مناقشــتها فــي هــذا القســم 

مــن نشــرة اإلصــدار أو فــي أماكــن أخــرى منهــا وخاصــة تلــك الــواردة فــي القســم رقــم )2( »عوامــل المخاطــرة«.

إن جميــع المعلومــات الماليــة التــي يحتويهــا هــذا القســم تــم عرضهــا بالريــال الســعودي مــا لــم ينــص علــى خــاف ذلــك، وتــم تقريــب المبالــغ إلــى أقــرب عــدد صحيــح. 
وعليــه فإنــه فــي حــال تــم جمــع األرقــام الــواردة فــي الجــداول، قــد ال يتوافــق مجموعهــا مــع المجاميــع المذكــورة فــي تلــك الجــداول. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى انــه تــم 

احتســاب جميــع نســب النمــو الســنوية وهوامــش الربحيــة والتكاليــف ومعــدالت النمــو الســنوية المركبــة بنــاًء علــى األرقــام التــي تــم تقريبهــا فــي الجــداول أدنــاه.
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يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

أن المعلومــات الماليــة الــواردة فــي هــذه النشــرة قــد تــم اســتخراجها مــن القوائــم الماليــة الموحــدة المراجعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2016م 	 
فــي 31 مــارس 2018م و 2019م   المنتهيــة  الثاثــة أشــهر  لفتــرة  الموحــدة  الموجــزة  الماليــة األوليــة  المعلومــات  إلــى  و2017م و2018م باإليضافــة 
واإليضاحــات المرفقــة بهــم دون إجــراء أي تعديــل جوهــري عليهــا، وانهــا تشــمل علــى معلومــات ماليــة مقدمــة علــى أســاس موحــد فــي شــكل يتفــق مــع القوائــم 

.)IFRS( الماليــة التــي تقرهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة ســنوياًً بحســب المعاييــر الدوليــة للتقاريــر الماليــة

أن الشــركة تكبــدت خســائر خــال الســنوات الثــاث الماضيــة، وباســتثناء مــا تــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والقســم )2( »عوامــل المخاطــرة« مــن هــذه 	 
النشــرة فيمــا يتعلــق بالخســائر المتراكمــة، لــم يكــن هنــاك أي تغييــر ســلبي جوهــري فــي الوضــع المالــي والتجــاري للشــركة وشــركاتها التابعــة خــال الســنوات 
الماليــة الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب إصــدار أســهم حقــوق أولويــة إضافــة إلــى نهايــة الفتــرة التــي يشــملها تقريــر المحاســب القانونــي فــي اعتمــاد 
نشــرة اإلصــدار. ويؤكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة بــان كل الحقائــق الجوهريــة المتعلقــة بالشــركة وشــركاتها التابعــة وأدائهــا المالــي تــم اإلفصــاح عنهــا فــي هــذه 

النشــرة، وانــه ال توجــد أي معلومــات أو مســتندات أو حقائــق أخــرى لــو تــم إغفــال ذكرهــا ســتصبح البيانــات الــواردة فــي هــذه النشــرة بيانــات مضللــة.

أن ليــس لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي ممتلــكات بمــا فــي ذلــك أوراق ماليــة تعاقديــة أو غيرهــا مــن األصــول التــي تكــون قيمتهــا عرضــة للتقلبــات أو 	 
يصعــب التأكــد مــن قيمتهــا ممــا يؤثــر بشــكل كبيــر فــي تقييــم الموقــف المالــي باســتثناء مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم.
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لــم يتــم منــح أي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة ألي مــن أعضــاء مجلــس اإلدارة، أو كبــار 	 
التنفيذييــن، أو القائميــن بعــرض أو طــرح األوراق الماليــة أو الخبــراء خــال الســنوات الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب إصــدار أســهم حقــوق أولويــة. 

 أنــه اليوجــد لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي قــروض أو مديونيــات أخــرى بمــا فــي ذلــك الســحب علــى المكشــوف مــن الحســابات المصرفيــة، كمــا يقــرون بعــدم 	 
وجــود أي التزامــات ضمــان )بمــا فــي ذلــك الضمــان الشــخصي أو غيــر المشــمولة بضمــان شــخصي أو المضمونــة برهــن أو غيــر المضمونــة برهــن( أو التزامــات 
تحــت القبــول أو ائتمــان القبــول أو التزامــات الشــراء التأجيــري باســتثناء ماتــم اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والقســم )10( »المعلومــات القانونيــة« مــن هــذه النشــرة.

أنــه -وعلــى حــد علمهــم- ال توجــد أي رهونــات أو حقــوق أو أي أعبــاء أو تكاليــف علــى ممتلــكات الشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة، باســتثناء 	 
مــا جــرى اإلفصــاح عنــه فــي هــذا القســم والقســم )10( »المعلومــات القانونيــة« وفــي أقســام أخــرى مــن هــذه النشــرة.

أنــه اليوجــد لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة أي التزامــات محتملــة أو ضمانــات أو أي أصــول ثابتــة مهمــة مزمــع علــى شــرائها أو إســتئجارها بخــاف مــا تــم اإلفصــاح 	 
عنــه فــي هــذا القســم والقســم )6( »اســتخدام متحصــات الطــرح« مــن هــذه النشــرة.

رأس مال الشركة وشركاتها التابعة ال يخضع لحق الخيار.	 

السياسات المحاسبية الهامة 613

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل ثابت على جميع الفترات المعروضة في القوائم المالية الموحدة.

بيان االلتزام
تــم إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركاتها التابعــة وفقــًا للمعاييــر الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات 

األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.

أساس القياس
أعــدت هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة وفقــًا لمبــدأ التكلفــة التاريخيــة، باســتثناء البنــود التــي ينطبــق عليهــا قيــاس القيمــة العادلــة، القيمــة الحاليــة، القيمــة القابلــة للتحقــق، 

والتكلفــة اإلســتبدالية فــي ضــوء مبــدأ اإلســتحقاق وفــرض اإلســتمرارية للشــركة وشــركاتها التابعــة.

التغيرات في السياسات المحاسبية
فيما يلي المعايير الصادرة التي لم تصبح بعد سارية حتى تاريخ إصدار القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة:

ساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ 
ملخص المتطلباتالمعايير والتعديالت أو التفسيراتفي أو بعد

فترات التقرير السنوي التي تبدأ في 1 
يناير 2019 أو بعد ذلك التاريخ، يسمح 

بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 - 
“عقود اإليجار”

يقدم المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 16 تصنيفا لعقود اإليجار بناًء على طبيعة 
الموجودات الخاضعة لعقد اإليجار. وعليه، يتم تصنيف كافة عقود اإليجار كعقود من 
النوع »أ« أو »ب«. يتضمن المعيار نموذج حق االنتفاع والذي يتطلب من المستأجر 
االعتراف بمعظم عقود اإليجار في قائمة المركز المالي كمطلوبات إيجار بحق انتفاع 

من الموجودات.

تقوم الشركة وشركاتها التابعة حاليًا بتقييم آثار تطبيق المعايير المذكورة أعاه على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة عند التطبيق.

فيما يلي المعايير الصادرة التي أصبحت سارية منذ 1 يناير 2018 على القوائم المالية الموحدة للشركة وشركاتها التابعة:

ملخص المتطلباتالمعايير والتعديالت أو التفسيراتساري المفعول للفترات السنوية التي تبدأ في أو بعد

فترات التقرير السنوي التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2018 أو 
بعد ذلك التاريخ، يسمح بالتطبيق المبكر.

المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 15، 
»اإليرادات من العقود مع العماء”

يضع المعيار الدولي للتقارير المالية15 نموذجًا من خمس خطوات لجميع 
انواع عقود اإليرادات، وعليه من الممكن االعتراف باإليرادات في مرحلة 

زمنية محددة أو على مدى فترة زمنية. يحل المعيار محل توجيهات االعتراف 
باإليرادات الحالي بما في ذلك المعيار المحاسبي الدولي رقم 18 اإليرادات« 
والمعيار المحاسبي الدولي رقم 11 عقود اإلنشاء، وتفسير المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 13 »برامج والء العماء«، وتفسير المعيار الدولي 

للتقارير المالية رقم 15 »اتفاقيات إلنشاء عقار«، وتفسير المعيار الدولي 
للتقارير المالية رقم 18 »تحويات الموجودات من عماء«. 

فترات التقرير السنوي التي تبدأ بتاريخ 1 يناير 2018 أو 
بعد ذلك التاريخ، يسمح

بالتطبيق المبكر.

معيار التقارير المالية الدولي رقم 9  
“األدوات المالية”

لغاء االعتراف  يتناول المعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9  تصنيف وقياس واإ
بالموجودات والمطلوبات المالية، ويدخل قواعد جديدة لمحاسبة التغطية 

المحاسبية ونموذجًا جديدًا لانخفاض في قيمة الموجودات المالية.

إن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقاريــر الماليــة رقــم 15، »اإليــرادات مــن العقــود مــع العمــاء« والمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي رقــم 9 »األدوات الماليــة« لــم يكــن 
لهــا إثــر جوهــري علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركاتها التابعــة.
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األحكام والتقديرات المحاسبية الهامة

يتطلــب إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركاتها التابعــة قيــام اإلدارة باســتخدام أحــكام وتقديــرات وافتراضــات لهــا تأثيــر علــى المبالــغ المدرجــة لإليــرادات 
والمصاريــف والموجــودات والمطلوبــات واإلفصاحــات ذات الصلــة، وقــد يــؤدي عــدم التأكــد حــول هــذه االفتراضــات والتقديــرات إلــى نتائــج تتطلــب تعديــات جوهريــة 

علــى القيمــة الدفتريــة لألصــل أو االلتــزام المتإثــر فــي الفتــرات المســتقبلية.

فيمــا يلــي تفصيــل باالفتراضــات الرئيســية التــي تتعلــق بالمســتقبل والمصــادر األخــرى الهامــة لتقديــرات عــدم التأكــد كمــا فــي تاريــخ التقريــر والتــي قــد ينتــج عنهــا 
تعديــات جوهريــة فــي القيمــة الدفتريــة للموجــودات والمطلوبــات خــال الفتــرة الماليــة الاحقــة. تســتند الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي افتراضاتهــا وتقديراتهــا علــى 

المؤشــرات المتاحــة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة.

قــد يحــدث تغيــر فــي الظــروف واالفتراضــات والتقديــرات المســتقبلية نظــراًً للتغيــرات فــي الســوق أو الظــروف الخارجــة عــن إرادة الشــركة وشــركاتها التابعــة. ويتــم 
االعتــراف بتلــك التغيــرات فــي االفتراضــات عنــد حدوثهــا.

فيمــا يلــي المعلومــات حــول التقديــرات واألحــكام المســتخدمة عنــد تطبيــق السياســات المحاســبية التــي مــن الممكــن ان يكــون لهــا إثــر علــى المبالــغ المعتــرف بهــا 
فــي القوائــم الماليــة الموحــدة:

مخصص االنخفاض في قيمة الذمم المدينة التجارية	 
تســتند مخصصــات الخســارة للموجــودات الماليــة علــى افتراضــات حــول مخاطــر التعثــر ومعــدالت الخســارة المتوقعــة. تســتخدم الشــركة وشــركاتها التابعــة افتراضــات 
عنــد اتخــاذ هــذه االفتراضــات وتحديــد مدخــات حســاب االنخفــاض فــي القيمــة، وذلــك بنــاًء علــى تاريــخ الشــركة وشــركاتها التابعــة الســابق وظــروف الســوق الحاليــة، 

باإلضافــة إلــى التقديــرات المســتقبلية فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. 

مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة	 
تحــّدد الشــركة وشــركاتها التابعــة مخصــص تقــادم المخــزون والمخــزون بطــيء الحركــة الخــاص بهــا بنــاًء علــى الخبــرة الســابقة والوضــع الحالــي والتوقعــات الحالّيــة 
والمســتقبلّية فيمــا يتعلــق بالمبيعــات أو اإلســتخدام. يمكــن لتقديــرات الشــركة وشــركاتها التابعــة عــن مخصــص تقــادم المخــزون والمخــزون بطــيء الحركــة ان تتغيــر 

مــن فتــرة ألخــرى بســبب اختــاف األعمــار اإلنتاجيــة المتبقيــة للمخــزون مــن ســنة ألخــرى.

األعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية للممتلكات والمصانع والمعدات	 
د هــذا التقديــر بعــد األخــذ بعيــن االعتبــار  ــة والقيمــة المتبقيــة المقــدرة للممتلــكات والمصانــع والمعــدات لحســاب االســتهاك. وُيحــدَّ تحــّدد اإلدارة األعمــار اإلنتاجّي
االســتخدام المتوقــع للموجــودات أو التلــف المــادي. وتفحــص اإلدارة األعمــار اإلنتاجيــة والقيمــة المتبقيــة علــى أســاس ســنوي ويتــم تعديــل تكاليــف االســتهاك 

المســتقبلّية عندمــا تعتقــد اإلدارة اّن األعمــار اإلنتاجّيــة تختلــف عــن التقديــرات الســابقة.

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المالية ذات األعمار اإلنتاجية المحددة	 
تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي تاريــخ كل تقريــر أو أكثــر تكــرارًا، إذا مــا وجــدت أحــداث أو تغيــرات فــي الظــروف، بتقييــم مــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر علــى 
احتمــال تعــّرض الموجــودات النخفــاض فــي قيمتهــا. وفــي حالــة وجــود مثــل هــذا المؤشــر، أو عندمــا يســتدعي األمــر فحــص انخفــاض القيمــة لألصــل ســنويًا، ُتقــدر 
الشــركة القيمــة القابلــة لاســترداد لألصــل. وتتمثــل قيمــة األصــل القابلــة لاســترداد فــي القيمــة العادلــة لألصــل أو للوحــدة المولــدة للنقــد ناقصــًا تكاليــف البيــع أو 
القيمــة مــن االســتخدام، أيهمــا أعلــى، ويتــم تحديدهــا لــكل أصــل علــى حــدة، إال إذا كان األصــل ال يحقــق تدفقــات نقديــة واردة ومســتقلة إلــى حــد كبيــر عــن التدفقــات 

النقديــة للموجــودات األخــرى أو مجموعــة مــن الموجــودات.

عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة لألصــل أو للوحــدة المولــدة للنقــد القيمــة القابلــة لاســترداد، يعتبــر األصــل منخفــض القيمــة ويتــم تخفيضــه إلــى قيمتــه القابلــة 
لاســترداد. ولتقديــر القيمــة مــن االســتخدام، فإنــه يتــم خصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة إلــى قيمتهــا الحاليــة باســتخدام معــدل خصــم قبــل الضريبــة يعكــس 
تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المصاحبــة لألصــل. وعنــد تحديــد القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف البيــع، يســتخدم مصــدر مناســب مثــل 
األســعار التــي يمكــن ماحظتهــا، وفــي حــال عــدم وجودهــا، تســتخدم األســعار التقديريــة للموجــودات المماثلــة، وفــي حــال عــدم وجودهــا يتــم االعتمــاد علــى حســاب 

التدفقــات النقديــة المســتقبلية المخصومــة.

مزايا الموظفين – خطط المزايا المحددة	 
تتمثــل قيمــة مزايــا نهايــة الخدمــة للموظفيــن فــي القيــم الحاليــة لالتزامــات ذات العاقــة كمــا هــو محــدد باســتخدام التقييمــات االكتواريــة. يتضمــن التقييــم االكتــواري 
القيــام بوضــع عــدة افتراضــات والتــي قــد تختلــف عــن التطــورات المســتقبلية الفعليــة. وتشــتمل علــى تحديــد معــّدل الخصــم والزيــادة المســتقبلية فــي الراتــب وتــرك 
الوظيفــة قبــل الوصــول إلــى ســن التقاعــد المحــدد ومعــدل الوفيــات وغيرهــا. ونظــراًً لتعقيــد عمليــة التقييــم، واالفتراضــات المعتبــرة وطبيعتهــا طويلــة األجــل، تعتبــر 

التزامــات مزايــا نهايــة الخدمــة للموظفيــن حساســة للتغيــرات فــي تلــك االفتراضــات. يتــم فحــص جميــع االفتراضــات فــي تاريــخ كل تقريــر.
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السياسات المحاسبية الهامة 

تم تطبيق السياسات المحاسبية المبينة أدناه بشكل منتظم في إعداد هذه  القوائم المالية الموحدة.

أساس التوحيد 
الشركات التابعة 

تمثــل الشــركات التابعــة تلــك الشــركات التــي تخضــع لســيطرة الشــركة وشــركاتها التابعــة. ومــن أجــل تحقيــق تعريــف الســيطرة، يجــب ان يتــم تحقيــق المعاييــر الثاثــة 
التالية:

ان يكون للشركة وشركاتها التابعة سلطة على الشركة.

ان تكون الشركة وشركاتها التابعة معرضة، أو ان يكون لديها حقوق في العوائد المتغيرة نتيجة مشاركتها مع الشركة؛ و

ان يكون للشركة وشركاتها التابعة القدرة على استخدام سلطتها على الشركة للتأثير على قيمة عائدات الشركة.

يتــم توحيــد الشــركات التابعــة اعتبــارًا مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة إلــى الشــركة وشــركاتها التابعــة ويتــم التوقــف عــن ذلــك اعتبــارًا مــن تاريــخ انتقــال الســيطرة مــن الشــركة 
وشــركاتها التابعــة. ُتعــرض نتائــج الشــركات التابعــة المســتحوذ عليهــا أو المســتبعدة خــال الســنة، إن وجــدت، فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل 

اآلحــر الموحــدة اعتبــاراًً مــن تاريــخ االســتحواذ وحتــى تاريــخ االســتبعاد، كمــا هــو مائــم.

المعامالت المستبعدة عند التوحيد 
يتــم اســتبعاد األرصــدة واإليــرادات والمصاريــف الناتجــة عــن المعامــات بيــن شــركات الشــركة وشــركاتها التابعــة عنــد إعــداد القوائــم الماليــة الموحــدة. يتــم اســتبعاد 
األربــاح والخســائر غيــر المحققــة الناتجــة مــن المعامــات مــع الشــركات المســتثمر فيهــا وفقــًا لطريقــة حقــوق الملكيــة إلــى مســتوى حصــة الشــركة وشــركاتها التابعــة 

فــي الجهــة المســتثمر فيهــا.

يتم استبعاد الخسائر غير المحققة بنفس طريقة األرباح غير المحققة وذلك فقط بشرط عدم تواجد دليل على حدوث انخفاض في القيمة.

الممتلكات والمصانع والمعدات 
االعتراف والقياس

تقــاس بنــود الممتلــكات والمصانــع والمعــدات بالتكلفــة ناقصــًا االســتهاك المتراكــم والخســائر المتراكمــة لانخفــاض فــي القيمــة. تتضمــن التكلفــة ســعر الشــراء 
وأي تكاليــف مرتبطــة مباشــرة إلــى إيصــال الموجــودات إلــى الموقــع والوضــع الــازم لهــا لتتمكــن مــن العمــل بالطريقــة المقصــودة مــن قبــل اإلدارة. تتضمــن تكلفــة 
الموجــودات المشــيدة داخليــا تكاليــف المــواد والعمالــة المباشــرة وأي تكاليــف أخــرى مرتبطــة مباشــرة إلــى إيصــال الموجــودات إلــى حالــة التشــغيل بهــدف اســتخدامها 
زالــة البنــود واســتعادة الموقــع التــي توجــد فيــه، وتكاليــف االقتــراض علــى الموجــودات المؤهلــة. عندمــا تختلــف األعمــار  بالشــكل المقصــود منــه، وتكاليــف تفكيــك واإ
اإلنتاجيــة لألجــزاء الهامــة ألي بنــد مــن بنــود الممتلــكات والمصنــع والمعــّدات، يتــم المحاســبة عنهــا كبنــود منفصلــة )مكونــات رئيســية( ضمــن الممتلــكات واآلالت 
والمعــّدات. تحــدد األربــاح والخســائر مــن اســتبعاد الممتلــكات والمعــدات بمقارنــة المتحصــات مــن االســتبعاد مــع القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمعــدات ويتــم 

االعتــراف بهــا بالصافــي تحــت بنــد إيــرادات أخــرى فــي األربــاح أو الخســائر.

التكاليف الالحقةأ(  
يتــم االعتــراف بكلفــة اســتبدال جــزء مــن بنــد الممتلــكات والمصانــع والمعــدات فــي القيمــة الدفتريــة للبنــد إذا كان مــن المرجــح ان تتدفــق إلــى الشــركة وشــركاتها التابعــة 
منافــع اقتصاديــة مســتقبلية ضمــن ذلــك البنــد. يتــم إلغــاء االعتــراف بالقيمــة الدفتريــة للجــزء المســتبدل. يتــم االعتــراف بتكاليــف خدمــات الصيانــة اليوميــة للممتلــكات 

والمصانــع والمعــّدات ضمــن األربــاح أو الخســائر عنــد تكبدهــا.

استهالك ب(  
يمثــل االســتهاك مخصصــًا منتظمــًا للقيمــة القابلــة لاســتهاك للموجــودات علــى مــدى عمرهــا اإلنتاجــي. تمثــل القيمــة القابلــة لاســتهاك كلفــة الموجــودات أو 

القيمــة األخــرى البديلــة للكلفــة ناقصــًا قيمتهــا المتبقيــة. 

يتــم االعتــراف باالســتهاك ضمــن األربــاح أو الخســائر علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى العمــر اإلنتاجــي لــكل جــزء مــن بنــد الممتلــكات والمصانــع والمعــدات. 
يتــم اســتهاك الموجــودات المؤجــرة علــى مــدى فتــرة عقــد اإليجــار أو أعمارهــا اإلنتاجيــة، أيهمــا أقصــر. ال يتــم اســتهاك األرض.
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فيما يلي األعمار اإلنتاجية المقدرة للفترة الحالية وفترة المقارنة:
عدد السنوات

15 – 50مباني

4 – 20آالت ومعدات وسيارات

4 – 10أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

يتم مراجعة طرق االستهاك واألعمار اإلنتاجية والقيمة المتبقية سنويًا على األقل ويتم تعديلها الحقًا،ً إذا تتطلب األمر.

مشاريع تحت التنفيذ
تظهــر المشــاريع تحــت التنفيــذ بالتكلفــة وتتضمــن تكلفــة اإلنشــاءات والمعــدات والمصروفــات المباشــرة. ال يتــم اســتهاك المشــاريع تحــت التنفيــذ والتــي ســوف يتــم 
إســتخدامها مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة حتــى تصبــح جاهــزة لاســتخدام حيــث يتــم تحويلهــا إلــى الممتلــكات، المصانــع والمعــدات أو عقــارات اســتثمارية 

عقاريــة حســب طبيعــة االســتخدام.

موجودات غير ملموسة
تشــتمل الموجــودات غيــر الملموســة علــى تكاليــف التطويــر والحقــوق والتراخيــص والتكاليــف المؤجلــة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة، ويتــم إطفاؤهــا علــى مــدى 
3 إلــى 22 ســنة مــن تاريــخ التطبيــق. ويتــم اختبــار هــذه الموجــودات لتحــري تعرضهــا لانخفــاض فــي القيمــة عندمــا يكــون هنــاك مؤشــر علــى احتمــال تعــرض 
الموجــودات غيــر الملموســة لانخفــاض فــي القيمــة. يتــم فحــص فتــرة وطريقــة اإلطفــاء للموجــودات غيــر الملموســة ذات األعمــار اإلنتاجيــة المحــددة ســنويًا علــى 

األقــل. تتــم معاملــة أي تغيــر فــي األعمــار اإلنتاجيــة التقديريــة علــى انــه تغيــر فــي التقديــر المحاســبي وتتــم المحاســبة عنــه بإثــر مســتقبلي.

المخزون 
يظهــر المخــزون بالتكلفــة أو صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق أيهمــا أقــل. تتضمــن تكاليــف المخــزون جميــع تكاليــف الشــراء زائــد النفقــات األخــرى المتكبــدة عليهــا بعــد 
خصــم الحســومات والخصومــات. يتــم تخصيــص التكاليــف لبنــود المخــزون الفرديــة علــى أســاس متوســط التكاليــف المرجــح. يمثــل صافــي القيمــة القابلــة للتحقــق 

ســعر البيــع المقــدر فــي ســياق األعمــال االعتياديــة ناقًصــا التكاليــف المقــدرة الســتكمال العمليــة والتكاليــف المقــدرة الازمــة لتنفيــذ عمليــة البيــع.

الذمم المدينة
الذمــم المدينــة التجاريــة هــي المبالــغ المســتحقة مــن العمــاء نظيــر المنتجــات المبيعــة والخدمــات المقدمــة فــي ســياق العمــل االعتيــادي. فــإذا كان مــن المتوقــع 
تحصيــل هــذه الذمــم فــي غضــون ســنة واحــدة أو أقــل، يتــم تصنيفهــا كموجــودات متداولــة، وخافــًا لذلــك يتــم عرضهــا كموجــودات غيــر متداولــة. يتــم إثبــات الذمــم 
المدينــة التجاريــة مبدئيــًا بالقيمــة العادلــة وتقــاس الحقــًا بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة، ناقصــاًً مخصــص االنخفــاض فــي القيمــة. ُتقيــد أي مبالــغ 

داريــة« فــي الربــح أو الخســارة. تســترد فــي وقــت الحــق لذمــم قــد تــم شــطبها بقيــد دائــن علــى »مصاريــف عموميــة واإ

النقد وما في حكمه 
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد فــي الصنــدوق والودائــع تحــت الطلــب لــدى البنــوك واســتثمارات أخــرى عاليــة الســيولة ذات فتــرات اســتحقاق أصليــة مدتهــا 

ثاثــة أشــهر أو أقــل مــن تاريــخ االقتنــاء.

رأس المال
تصنف األسهم العادية كحقوق ملكية. يتم بيان تكاليف المعاملة التي تعزى مباشرة إلى إصدار أسهم جديدة ضمن حقوق الملكية كخصم من المتحصات.

احتياطي نظامي
وفقــًا للنظــام األساســي للشــركة ونظــام الشــركات فــي المملكــة العربيــة الســعودية، يتوجــب علــى الشــركة تحويــل نســبة 10% مــن الربــح للســنة إلــى احتياطــي نظامــي 

حتــى يبلــغ هــذا االحتياطــي 30% مــن رأس مالهــا. إن هــذا االحتياطــي غيــر قابــل للتوزيــع علــى مســاهمي الشــركة.

ذمم دائنة ومستحقات 
يتم إثبات مبالغ المطلوبات التي سيتم دفعها مقابل بضائع وخدمات مستلمة، سواًء تم إصدار فواتير بموجبها إلى الشركة أم ال.

العمالت األجنبية
يتــم تحويــل المعامــات التــي تتــم بالعمــات األجنبيــة إلــى العمــات الوظيفيــة لشــركات الشــركة وشــركاتها التابعــة ذات الصلــة بأســعار الصــرف الســائدة فــي تاريــخ 

تلــك المعامــات.

ويتــم إعــادة تحويــل الموجــودات والمطلوبــات النقديــة المســجلة بالعمــات األجنبيــة بتاريــخ التقريــر إلــى العملــة الوظيفيــة باســتخدام ســعر الصــرف بذلــك التاريــخ. إن 
ربــح أو خســارة العملــة األجنبيــة مــن البنــود النقديــة هــو الفــرق بيــن التكلفــة المطفــأة بالعملــة الوظيفيــة فــي بدايــة الفتــرة، المعدلــة بالفائــدة الفعليــة والدفعــات خــال 

الفتــرة، والتكلفــة المطفــأة بالعملــة األجنبيــة المحولــة بســعر الصــرف فــي نهايــة فتــرة التقريــر.
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المقاصة
ظهــار المبلــغ الصافــي فــي القوائــم الماليــة الموحــدة فقــط عنــد وجــود حــق نظامــي ملــزم لتســوية  يتــم إجــراء مقاصــة بيــن الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة واإ
المبالــغ المثبتــة وعندمــا يكــون هنــاك نيــة لتســوية الموجــودات مــع المطلوبــات علــى أســاس الصافــي مــن أجــل بيــع الموجــودات وتســديد المطلوبــات فــي آن واحــد.

األدوات المالية 
يحــدد المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 متطلبــات إثبــات وقيــاس الموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة وبعــض عقــود شــراء أو بيــع البنــود غيــر الماليــة. ويحــل 

هــذا المعيــار محــل معيــار المحاســبة الدولــي 39 »األدوات الماليــة: االعتــراف والقيــاس«.

فيما يلي تفاصيل السياسات المحاسبية الهامة الجديدة وطبيعة التغيرات التي طرأت على السياسات المحاسبية السابقة.

تصنيف وقياس الموجودات المالية والمطلوبات المالية
 يحتفــظ المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بشــكل كبيــر بالمتطلبــات الحاليــة فــي معيــار المحاســبة الدولــي 39 بهــدف تصنيــف وقيــاس المطلوبــات الماليــة. إال انــه 
يســتبعد الفئــات الــواردة ســابًقا فــي معيــار المحاســبة الدولــي 39 المتعلقــة بالموجــودات الماليــة المحتفــظ بهــا حتــى تاريــخ االســتحقاق والقــروض والســلف والمتاحــة 

للبيع.

وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9، عنــد اإلثبــات األولــي، يتــم تصنيــف الموجــودات الماليــة علــى انهــا موجــودات ماليــة مقاســة بالتكلفــة المطفــأة، أو بالقيمــة 
العادلة من خال الدخل الشــامل اآلخر – اســتثمارات أدوات الدين، أو بالقيمة العادلة من خال الدخل الشــامل اآلخر – اســتثمارات في أدوات حقوق الملكية، 
أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر. إن تصنيــف الموجــودات الماليــة وفقــًا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يســتند إلــى نمــوذج األعمــال الــذي يتــم 
مــن خالــه إدارة الموجــودات الماليــة وكذلــك خصائــص تدفقاتهــا النقديــة التعاقديــة. ال يتــم أبــدًا فصــل المشــتقات المتضمنــة فــي العقــود التــي تكــون فيهــا الموجــودات 

الماليــة هــي المضيــف ضمــن نطــاق المعيــار، وبــداًل مــن ذلــك، يتــم تقييــم األداة الماليــة المختلطــة ككل بهــدف تصنيفهــا.

يتم قياس الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة إذا استوفت كا الشرطين أدناه وال يتم تخصيصها بالقيمة العادلة من خال األرباح أو الخسائر.

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية، و

تنشأ شروطها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

يتــم قيــاس االســتثمارات فــي أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر اذا اســتوفت كا الشــرطين أدنــاه وال يتــم تخصيصهــا بالقيمــة العادلــة 
مــن خــال األربــاح أو الخســائر.

يتم االحتفاظ بها ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية.

تنشأ شروطها التعاقدية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصل المبلغ القائم.

عنــد اإلثبــات األولــي لاســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة التــي ال يتــم االحتفــاظ بهــا بغــرض المتاجــرة  فإنــه يحــق للشــركة وشــركاتها التابعــة ان تختــار بشــكل 
نهائــي عــرض التغيــرات الاحقــة فــي القيمــة العادلــة لاســتثمار ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. يتــم هــذا الخيــار علــى أســاس كل اســتثمار علــى حــدة.

إن جميــع الموجــودات الماليــة غيــر المصنفــة كمقاســة بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر وفقــًا لمــا تــم بيانــه أعــاه، يتــم قياســها 
بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر، وهــذا يتضمــن جميــع الموجــودات الماليــة المشــتقة. وعنــد اإلثبــات األولــي، يحــق للشــركة وشــركاتها التابعــة ان 
تخصــص بشــكل نهائــي الموجــودات الماليــة التــي بطريقــة أخــرى تســتوفي متطلبــات القيــاس بالتكلفــة المطفــأة أو بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل الشــامل اآلخــر، 
ذا قامــت بذلــك، تقــوم بحــذف عــدم التطابــق المحاســبي الــذي قــد ينشــأ بطريقــة أخــرى أو  كموجــودات ماليــة بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر، واإ

تخفيضــه بشــكل كبيــر.

يتــم القيــاس األولــي للموجــودات الماليــة )مالــم تكــن ذمــم مدينــة تجاريــة دون عنصــر مالــي جوهــري مقــاس بشــكل أولــي بســعر المعاملــة( بالقيمــة العادلــة، بالنســبة 
للبنــد غيــر المقــاس بالقيمــة العادلــة مــن خــال األربــاح أو الخســائر، زائــًدا تكاليــف المعاملــة التــي تتعلــق باقتنائهــا بشــكل مباشــر.

يتم تطبيق السياسات المحاسبية التالية على القياس الاحق للموجودات المالية.
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يتــم القيــاس الاحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة. يتــم إثبــات صافــي المكاســب والخســائر، الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل األرباح أو الخسائر
وتشــمل أي فائــدة أو دخــل توزيعــات أربــاح، ضمــن الربــح أو الخســارة.

الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة 

يتــم القيــاس الاحــق لهــذه الموجــودات بالتكلفــة المطفــأة باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة. يتــم 
تخفيــض التكلفــة المطفــأة بخســائر االنخفــاض فــي القيمــة. يتــم إثبــات إيــرادات الفائــدة وأربــاح 
وخســائر تحويــل العمــات األجنبيــة واالنخفــاض فــي القيمــة ضمــن األربــاح أو الخســائر. يتــم 

إثبــات أي ربــح أو خســارة ضمــن األربــاح أو الخســائر.

االستثمارات في أدوات الدين بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتــم القيــاس الاحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة. إن إيــرادات الفائــدة التــي يتــم احتســابها 
باســتخدام طريقــة الفائــدة الفعليــة، وكذلــك أربــاح وخســائر تحويــل العمــات األجنبيــة واالنخفــاض 
فــي القيمــة يتــم إثباتهــا ضمــن األربــاح أو الخســائر. يتــم إثبــات صافــي األربــاح والخســائر 
األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر. وعنــد التوقــف عــن اإلثبــات، فــإن األربــاح والخســائر 

المتراكمــة فــي الدخــل الشــامل اآلخــر يعــاد تصنيفهــا إلــى األربــاح أو الخســائر. 

االستثمارات في أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يتــم القيــاس الاحــق لهــذه الموجــودات بالقيمــة العادلــة. يتــم إثبــات توزيعــات األربــاح كإيــرادات 
ضمن األرباح أو الخســائر ما لم تمثل توزيعات األرباح بشــكل واضح اســترداد جزء من تكلفة 
االســتثمار. يتــم إثبــات األربــاح والخســائر األخــرى ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر وال يتــم إعــادة 

تصنيفهــا أبــدا إلــى األربــاح أو الخســائر.

االنخفاض في قيمة الموجودات المالية
يســتبدل المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 نمــوذج »الخســارة المتكبــدة« فــي معيــار المحاســبة الدولــي 39 بنمــوذج »الخســائر االئتمانيــة المتوقعــة«. ويتــم تطبيــق 
النمــوذج الجديــد علــى الموجــودات الماليــة التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة وموجــودات العقــود واالســتثمارات فــي أدوات الديــن بالقيمــة العادلــة مــن خــال الدخــل 
الشــامل اآلخــر وليــس االســتثمارات فــي أدوات حقــوق الملكيــة. ووفقــًا للمعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 يتــم االعتــراف بالخســائر االئتمانيــة المعتــرف بهــا ســابقًا 

وفقــًا لمعيــار المحاســبة الدولــي 39.

الموجودات المالية ذات القيمة االئتمانية المنخفضة
تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بتاريــخ كل تقريــر بتقييــم مــا إذا كانــت الموجــودات الماليــة المدرجــة بالتكلفــة المطفــأة ذات قيمــة ائتمانيــة منخفضــة. ويعتبــر األصــل 

المالــي »منخفــض القيمــة االئتمانيــة« عندمــا يكــون لحصــول حــدث أو أكثــر إثــر محــدد علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المقــدرة لألصــل المالــي.

عرض االنخفاض في القيمة
يتــم خصــم مخصصــات الخســائر للموجــودات الماليــة التــي تقــاس بالتكلفــة المطفــأة مــن القيمــة الدفتريــة للموجــودات. يتــم عــرض خســائر االنخفــاض فــي القيمــة 

المتعلقــة بالذمــم التجاريــة فــي قائمــة األربــاح أو الخســائر الموحــدة.

المحاسبة عن التحوط
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي 9 من الشــركة وشــركاتها التابعة التأكد من ان عاقات محاســبة التحوط تتماشــى مع أهداف واســتراتيجيات إدارة المخاطر 

فــي الشــركة وشــركاتها التابعــة وتطبيــق نهــج أكثــر نوعيــة ونظــرة مســتقبلية لتقييــم فعاليــة التحــوط.

تســتوفي كافــة عاقــات التحــوط بموجــب معيــار المحاســبة الدولــي 39 فــي 31 ديســمبر 2017 ضوابــط محاســبة التحــوط بموجــب المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 
9 فــي 1 ينايــر 2018 وعليــه فإنهــا تعتبــر عاقــات تحــوط مســتمرة.

قامــت الشــركة وشــركاتها التابعــة باســتخدام اإلعفــاء الــذي يســمح لهــا بعــدم تعديــل معلومــات المقارنــة للفتــرات الســابقة فيمــا يتعلــق بالتغيــرات فــي التصنيــف والقيــاس 
)يشــمل االنخفــاض فــي القيمــة(. ال يتــم االعتــراف بالفروقــات فــي القيــم الدفتريــة للموجــودات الماليــة والمطلوبــات الماليــة الناتجــة مــن تطبيــق المعيــار الدولــي للتقريــر 
المالــي 9 فــي األربــاح المبقــاة كمــا فــي 1 ينايــر 2018 الن المبالــغ غيــر هامــة. وعليــه، التعكــس المعلومــات المعروضــة لســنة 2017 بشــكل عــام متطلبــات 

المعيــار الدولــي للتقريــر المالــي 9 بــل تعــرض معيــار المحاســبة الدولــي رقــم 39.

تم التقييم التالي على أساس الحقائق والظروف القائمة بتاريخ التطبيق األولي:
تحديد نموذج األعمال الذي يتم االحتفاظ بالموجودات المالية فيه.

لغاء التسميات السابقة لبعض الموجودات المالية. تحديد واإ

تصنيف بعض االستثمارات في أدوات حقوق الملكية غير المحتفظ بها لغرض المتاجرة بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل اآلخر.

عقود اإليجار 
عقود إيجار تشغيلي

يتــم تصنيــف عقــد اإليجــار كعقــد إيجــار تشــغيلي إذا لــم تحــّول كافــة المخاطــر والمكافــآت العائــدة لملكيــة األصــل أو مجموعــة األصــول الخاضعــة لترتيــب اإليجــار. 
ُتحمــل الدفعــات التــي تتــم بموجــب عقــود اإليجــار التشــغيلية علــى األربــاح أو الخســائر علــى أســاس القســط الثابــت علــى مــدى فتــرة العقــد. عنــد إنهــاء عقــد اإليجــار 
قبــل انتهــاء فتــرة عقــد اإليجــار، فــإن أي دفعــة تقــدم للمؤجــر كغرامــة، ناقصــًا دخــل التأجيــر المتوقــع )إن وجــد( ُتقيــد كمصــروف فــي الفتــرة التــي يتــم فيهــا إنهــاء العقــد.
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االنخفاض في قيمة الموجودات
تتــم مراجعــة القيــم الدفتريــة للموجــودات غيــر الماليــة للشــركة وشــركاتها التابعــة بتاريــخ كل تقريــر للتحقــق ممــا إذا كان هنــاك أي مؤشــر يــدل علــى تعرضهــا 

لانخفــاض فــي القيمــة. وفــي حــال وجــود مثــل هــذا المؤشــر، يتــم تقديــر قيمــة األصــل القابلــة لاســترداد.

يحــدث انخفــاض القيمــة عندمــا تتجــاوز القيمــة الدفتريــة ألصــل مــا أو وحــدة مــدرة للنقــد قيمتهــا القابلــة لاســترداد، وتتمثــل القيمــة القابلــة لاســترداد فــي القيمــة 
العادلــة ناقصــًا تكاليــف االســتبعاد أو القيمــة المســتخدمة، أيهمــا أعلــى. يتــم احتســاب القيمــة العادلــة ناقصــًا تكاليــف االســتبعاد بنــاًء علــى المعلومــات المتوفــرة مــن 
معامــات البيــع الملتــزم بهــا علــى أســاس تجــاري بحــت بالنســبة للموجــودات المماثلــة. تســتند القيمــة المســتخدمة علــى نمــوذج خصــم التدفقــات النقديــة، يتــم بموجبــه 
خصــم التدفقــات المســتقبلية المتوقعــة باســتخدام معــدل الخصــم قبــل الضريبــة والــذي يعكــس تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المرتبطــة 

بالموجــودات.

يتــم تســجيل خســائر انخفــاض القيمــة ضمــن األربــاح أو الخســائر. ويتــم توزيــع خســائر انخفــاض القيمــة المســجلة فيمــا يتعلــق بالوحــدات المــدرة للنقــد أواًل لتخفيــض 
القيمــة الدفتريــة ألي شــهرة موزعــة علــى الوحــدات، ومــن ثــم لتخفيــض القيمــة الدفتريــة للموجــودات األخــرى فــي الوحــدة )مجموعــة الوحــدات( علــى أســاس تناســبي.

مزايا الموظفين
مزايا موظفين قصيرة األجل

تقيــد مزايــا الموظفيــن قصيــرة األجــل كمصاريــف علــى مــدى فتــرة تقديــم الخدمــة. يتــم إثبــات االلتــزام للمبلــغ المتوقــع دفعــه فــي حــال وجــود التزامــات قانونيــة حاليــة 
أو متوقعــة علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة لدفــع تلــك المبالــغ مقابــل خدمــات ســبق تقديمهــا مــن قبــل الموظــف مــع وجــود إمكانيــة لتقديــر تلــك االلتزامــات علــى 

نحــو موثــوق بــه.

مكافآت نهاية الخدمة
خطــط المزايــا المحــددة تتــم المحاســبة عــن التــزام الشــركة وشــركاتها التابعــة بموجــب خطــة مكافــأة نهايــة الخدمــة للموظفيــن كخطــة مزايــا غيــر محــددة ويتــم احتســابها 

مــن خــال تقديــر قيمــة المزايــا المســتقبلية التــي يحققهــا الموظفــون خــال الفتــرات الحاليــة والســابقة وخصــم ذلــك المبلــغ.

يقــوم خبيــر اكتــواري باحتســاب التزامــات المزايــا المحــددة ســنويًا باســتخدام طريقــة الوحــدة اإلضافيــة المقــدرة. يتــم االعتــراف بعمليــات إعــادة قيــاس التــزام المزايــا 
المحــددة، والــذي يشــتمل علــى أربــاح وخســائر اكتواريــة، ضمــن الدخــل الشــامل اآلخــر بشــكل فــوري. تحــدد الشــركة وشــركاتها التابعــة مصــروف الفائــدة اللتــزام 
المزايــا المحــددة للفتــرة باســتخدام معــّدل الخصــم المســتخدم فــي قيــاس التــزام المزايــا المحــددة فــي بدايــة الفتــرة الســنوية اللتــزام المزايــا المحــددة آنــذاك، آخذيــن فــي 
االعتبــار أي تغيــرات فــي التــزام المزايــا المحــددة خــال الفتــرة نتيجــة لدفعــات المزايــا. يتــم االعتــراف بمصــروف الفائــدة والمصاريــف األخــرى المتعلقــة بخطــط المزايــا 

المحــددة كمصاريــف موظفيــن ضمــن األربــاح أو الخســائر.

المخصصات 
يحتســب المخصص إذا كان لدى الشــركة وشــركاتها التابعة التزام قانوني أو ضمني يمكن تقديره بشــكل موثوق، نتيجة لحدث ســابق، وعندما يكون من المرجح 
ان يتطلــب ذلــك منافــع اقتصاديــة لتســوية االلتــزام. تحــدد المخصصــات بخصــم التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتوقعــة بمعــدل مــا قبــل الضريبــة والــذي يعكــس 

تقييمــات الســوق الحاليــة للقيمــة الزمنيــة للنقــود والمخاطــر المرتبطــة بالمطلوبــات. ويتــم االعتــراف بعكــس الخصــم كتكاليــف تمويــل.

االعتراف باإليرادات من العقود مع العمالء والعقود ذات الصلة بالموجودات وااللتزامات 
تصنيع الكابالت وتركيبها

يتــم اإلعتــراف باإليــراد عنــد اســتيفاء االلتزامــات بموجــب شــروط العقــد مــع العميــل؛ بشــكل عــام، يتــم هــذا مــع نقــل الســيطرة علــى المنتجــات أو الخدمــات. يتــم قيــاس 
اإليــرادات بالمبالــغ الــذي تتوقــع الشــركة اســتامها مقابــل تحويــل البضائــع أو تقديــم الخدمــات. يتــم االســتمرار باالعتــراف بالتكاليــف المتوقعــة المتعلقــة بالضمانــات 
كمصروفــات عنــد بيــع المنتجــات. ال تقــوم الشــركة بتقديــم تغطيــة صيانــة ممــددة تتجــاوز الضمانــات األساســية. ليــس لــدى الشــركة أي شــروط دفــع جوهريــة ماديــة 

حيــث يتــم اســتام الدفعــات مقدًمــا، عنــد أو بعــد فتــرة وجيــزة مــن لحظــة البيــع.

التزامات األداء
فــي معظــم الحــاالت، يتــم اعتبــار العقــد بأكملــه كالتــزام أداء واحــد. ولكــن فــي حــاالت أقــل شــيوعا، قــد تلتــزم الشــركة بتقديــم ســلع أو خدمــات منفصلــة ضمــن العقــد، 
وفــي هــذه الحالــة يتــم فصــل العقــود إلــى أكثــر مــن التــزام أداء واحــد. فــي الغالــب تقــوم الشــركة ببيــع منتجــات قياســية بمبيعــات منفــردة ملحوظــة. فــي مثــل هــذه 

الحــاالت، يتــم اســتخدام المبيعــات المنفــردة الملحوظــة لتحديــد ســعر البيــع المســتقل.

توقيت التعرف على اإليرادات
تعتــرف الشــركة بشــكل عــام باإليــراد فــي وقــت محــدد باســتثناء بعــض العقــود طويلــة األجــل، التــي تعتمــد علــى طريقــة التكلفــة إلــى التكلفــة. تقــوم الشــركة بتحويــل 
الســيطرة واالعتــراف بعمليــة البيــع عنــد تســليم المنتــج للعميــل لغالبيــة عقــود اإليــرادات. إن مبلــغ التعويــض المســتلم واإليــرادات المعتــرف بهــا نــادرًا مــا تتغيــر. تقــوم 
الشــركة بتعديــل تقديــر اإليــرادات، إن وجــد، عندمــا يتغيــر المبلــغ المتوقــع اســتامه األكثــر ترجيحــًا أو عندمــا يصبــح العائــد ثابًتــا، أيهمــا أســبق. تســتخدم اإلدارة 

ســعًرا ملحوًظــا لتحديــد ســعر البيــع المنفــرد اللتزامــات األداء المنفصلــة أو نهــج هامــش التكلفــة عندمــا ال يتوفــر أحدهــا.
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يتم التعامل مع النقد الذي يتم استامه قبل تحقق اإليرادات علــى انــه إيرادات مؤجلة متداولــة ويصنف تحت بنــد دفعــات مقدمــة مــن العماء، باستثناء الجزء 
المتوقع تسويته بعد 12 شهرًا من تاريخ قائمــة المركــز المالــي الموحــدة، والتي تصنف على أنها إيرادات مؤجلة غير متداولة.

إن توقيــت إثبــات اإليــرادات والفواتيــر والمبالــغ النقديــة ينشــأ عنــه حســابات ذمــم مدينــة مفوتــرة، إيــرادات غيــر مفوتــرة )موجــودات العقــود(، ودفعــات مقدمــة وودائــع  
مــن العمــاء )مطلوبــات العقــود( فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد. فــي معظــم الحــاالت، يتــم إعــداد فواتيــر للمبالــغ عنــد تقــدم العمــل وفًقــا للشــروط التعاقديــة المتفــق 
عليهــا، عنــد إنجــاز المراحــل التعاقديــة. يتــم تســجيل هــذه الموجــودات والمطلوبــات فــي قائمــة المركــز المالــي الموحــد علــى أســاس العقــد فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر. 
فــي بعــض الحــاالت، يتــم اســتام الودائــع مــن العمــاء بشــكل عــام عنــد تنفيــذ العقــد وعنــد إنجــاز المعالــم التعاقديــة. يتــم تصفيــة هــذه الودائــع عندمــا يتــم االعتــراف 

باإليرادات.

موجــودات العقــود  - تشــتمل موجــودات العقــود علــى إيــرادات غيــر مفوتــرة ناتجــة عــادة عــن المبيعــات بموجــب عقــود طويلــة األجــل عندمــا يتــم اســتخدام طريقــة 
التكلفــة إلــى التكلفــة فــي االعتــراف باإليــرادات وتكــون اإليــرادات المعتــرف بهــا تتجــاوز المبلــغ الــذي تــم إصــدار فواتيــر مقابلــة، ويكــون حــق الســداد ال يخضــع 
فقــط لمــرور الوقــت. ال يجــوز ان تزيــد المبالــغ عــن صافــي القيمــة الممكــن تحقيقهــا. تصنــف موجــودات العقــود بصفــة عامــة علــى انهــا متداولــة، إال عندمــا يكــون 

العقــد أكثــر مــن 12 شــهًرا.

مطلوبــات العقــود - تتكــون التزامــات العقــود مــن المدفوعــات المقدمــة والفواتيــر الزائــدة عــن اإليــرادات معتــرف بهــا واإليــرادات المؤجلــة. قــد تتلقــى الشــركة أيًضــا 
دفعــات مســبقة، يتــم فــي معظــم الحــاالت االعتــراف بهــا بشــكل متعاقــب خــال مــدة العقــد أو يتــم تعديلهــا مقابــل الفواتيــر الاحقــة. يتــم عــرض موجــودات ومطلوبــات 

العقــود بالصافــي علــى أســاس العقــد فــي نهايــة كل فتــرة تقريــر.

القروض 
يتم تسجيل القروض مبدئيًا بالقيمة العادلة، بالصافي من تكاليف المعاملة المتكبدة، وتقاس الحقًا بالتكلفة المطفأة مع بيان أي فرق بين المتحصات

)بالصافــي مــن تكاليــف المعاملــة( والقيمــة المســتردة فــي األربــاح أو الخســائر علــى مــدى فتــرة القــروض باســتخدام طريقــة معــدل الفائــدة الفعلــي. يتــم إثبــات الرســوم 
المدفوعــة علــى تســهيات القــروض كتكاليــف معامــات لاقتــراض إلــى الحــد الــذي يكــون عنــده مــن المحتمــل ان يتــم ســحب بعــض أو كل التســهيات. فــي هــذه 

الحالــة، يتــم تأجيــل هــذه الرســوم حتــى يتــم ســحب هــذه التســهيات. 

عندمــا ال يتوفــر دليــل بانــه مــن المحتمــل ان يتــم ســحب بعــض أو كل التســهيات، تتــم رســملة الرســوم كمصاريــف مدفوعــة مقدمــاًً مقابــل خدمــات الســيولة، ويتــم 
إطفاؤهــا علــى مــدى فتــرة التســهيل المتعلــق بهــا.

يتطلــب المعيــار المحاســبي رقــم 23 »تكاليــف قــروض«  ان يتــم إطفــاء التكاليــف اإلضافيــة للمعامــات باســتخدام معــدل الفائــدة الفعليــة. تقــوم الشــركة وشــركاتها 
طفــاء كلفــة المعامــات( وفقــًا لطريقــة معــدل الفائــدة الفعليــة. بالنســبة للقــروض ذات أســعار العمولــة العائمــة،  التابعــة بالمحاســبة عــن تكاليــف التمويــل )كلفــة الفائــدة واإ
يســتخدم معــدل الفائــدة الفعليــة الــذي تــم تحديــده عنــد االعتــراف المبدئــي بمطلوبــات القــرض علــى مــدى كامــل مــدة العقــد. تتــم رســملة تكاليــف القــروض المتكبــدة 

ألي مــن الموجــودات المؤهلــة كجــزء مــن كلفــة الموجــودات.

الزكاة
تخضــع الشــركة وشــركاتها التابعــة للــزكاة وفقــًا النظمــة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل )«الهيئــة«( يتــم تحميــل مصــروف الــزكاة علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة والــزكاة 
المتعلقــة بملكيــة الشــركة فــي الشــركة التابعــة الســعودية علــى األربــاح أو الخســائر. يتــم احتســاب المبالــغ اإلضافيــة المســتحقة عنــد اســتكمال الربــوط النهائيــة، إن 

وجــدت، فــي الفتــرة التــي يتــم تحديدهــا فيهــا.

يتــم االســتدراك للــزكاة وفقــًا لمبــدأ االســتحقاق. يتــم احتســاب مخصــص الــزكاة وفقــًا للوعــاء الزكــوي. يجــري تســجيل أيــة فروقــات بيــن المخصــص والربــط النهائــي عنــد 
اعتمــاد الربــط النهائــي حيــث يتــم حينهــا إقفــال المخصــص. تحتســب الــزكاة المســتحقة علــى أســاس 2,5% مــن الوعــاء الزكــوي أو مــن الربــح المعــدل أيهمــا أكثــر.

الضريبة
بمــا يتعلــق بالموجــودات الضريبيــة المؤجلــة، يتــم اإلعتــراف بهــا عندمــا يكــون مــن المحتمــل تحقــق أربــاح ضريبيــة فــي المســتقبل ويمكــن مــن خالهــا االســتفادة مــن 
الفروقــات المؤقتــة. يتــم مراجعــة الموجــودات الضريبيــة المؤجلــة فــي نهايــة كل ســنة ماليــة ويتــم تخفيضهــا عندمــا يكــون مــن غيــر المحتمــل تحقــق المنافــع الضريبيــة 

المرتبطــة بهــا.

المصاريف
تشــتمل مصروفــات البيــع والعموميــة واإلداريــة علــى التكاليــف المباشــرة وغيــر المباشــرة التــي تكــون تحديــدًا غيــر مرتبطــة بتكلفــة اإليــرادات. تــوزع هــذه التكاليــف 

بين مصروفات البيع والعمومية واإلدارية وتكلفة اإليرادات، إن لزم األمر، بطريقة منتظمة. 

ربحية السهم
تعــرض الشــركة وشــركاتها التابعــة معلومــات ربحيــة الســهم األساســية ألســهمها العاديــة. يتــم احتســاب ربحيــة الســهم األساســية بتقســيم األربــاح أو الخســائر العائــدة 

إلــى المســاهمين العادييــن لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى المتوســط المرجــح لعــدد األســهم العاديــة القائمــة خــال الســنة، والمعــدل باألســهم المحتفــظ بهــا.
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التقارير القطاعية 
قطاع التشغيل

يتم رفع التقارير عن القطاعات التشغيلية على نحو يتفق مع آلية رفع التقارير الداخلية إلى المسؤول الرئيسي عن اتخاذ القرارات التشغيلية.

إن القطاع التشغيلي هو مجموعة من الموجودات والعمليات التي:

تعمل في انشطة تدر إيرادات؛

تقوم اإلدارة بتحليل نتائج عملياتها باستمرار من أجل اتخاذ القرارات التي تتعلق بتوزيع الموارد وتقييم األداء.

تتوفر عنها معلومات مالية بشكل منفصل. 

توزيعات أرباح
يتم إثبات توزيعات األرباح في القوائم المالية الموحدة في الفترة التي يتم الموافقة عليها من قبل جمعية المساهمين في الشركة وشركاتها التابعة.

الرأي المتحفظ للمراجع القانوني عن القوائم المالية 614

أساس الرأي المتحفظ  للسنة المالية 2016م

نلفــت االنتبــاه إلــى اإليضــاح رقــم 3 حــول القوائــم الماليــة الموحــدة والــذي يوضــح األســاس الــذي تــم بــه إعــداد هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة. خــال الســنة المنتهيــة 
فــي 31 ديســمبر 2016م، تكبــدت الشــركة وشــركاتها التابعــة صافــي خســارة بمبلــغ 198,8 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2015م: ربــح صافــي بمبلــغ 
1,7 مليــون ريــال ســعودي(. كمــا فــي ذلــك التاريــخ، تجــاوزت المطلوبــات المتداولــة للشــركة وشــركاتها التابعــة موجوداتهــا المتداولــة بمبلــغ 253,20 مليــون ريــال 
ســعودي )31 ديســمبر 2015م: 706,2 مليــون ريــال ســعودي( وبلغــت خســائرها المتراكمــة 501 مليــون ريــال ســعودي )31 ديســمبر 2015م: 365,6 مليــون 
ريــال ســعودي( التــي تمثــل 65,92% مــن رأس المــال )31 ديســمبر 2015م: 48,11%(. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فــي 1 مايــو 2017م، أوصــى مجلــس اإلدارة 
بتخفيض رأس مال الشــركة عن طريق تحمل الخســائر المتراكمة للشــركة بمبلغ 355,9 مليون ريال ســعودي. والحقًا، في 8 مايو 2017م، وافقت هيئة الســوق 
الماليــة علــى طلــب التخفيــض. ووافــق المســاهمون علــى هــذا التخفيــض فــي رأس المــال فــي جمعيتهــم العموميــة غيــر العاديــة التــي عقــدت فــي 4 يونيــو 2017م.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فــي 23 فبرايــر 2016م، بلغــت ديــون الشــركة وشــركاتها التابعــة 796 مليــون ريــال ســعودي مســتحقة الســداد علــى مــدى الســنوات الســبع 
القادمــة بموجــب »اتفاقيــة إطــار إعــادة هيكلــة« مــع مقرضيهــا األربعــة الرئيســيين )»البنــوك المشــاركة«(، والمرهونــة باســتيفاء شــروط تشــمل ســداد مبلــغ 84 مليــون 
ريــال ســعودي خــال عــام 2016م ومبلــغ 224 مليــون ريــال ســعودي بحلــول 31 ديســمبر 2017م، والتــي ســيتم دفعهــا بصــورة رئيســية مــن خــال إصــدار أســهم 
حقــوق أولويــة كمــا هــو مذكــور فــي اتفاقيــة إعــادة الهيكلــة مــع المقرضييــن الرئيســيين. تشــير هــذه العوامــل إلــى وجــود شــكوك جوهريــة فيمــا يتعلــق بقــدرة الشــركة 

وشــركاتها التابعــة علــى االســتمرار وفقــًا لمفهــوم االســتمرارية.

قامــت اإلدارة بوضــع خطــط داخليــة لتحقيــق األهــداف التشــغيلية للشــركة وشــركاتها التابعــة خــال الفتــرة المنظــورة؛ مــع ضمــان توافــر المــوارد الكافيــة لمواصلــة 
األعمــال، وخدمــة التزامــات الديــون وااللتــزام بااللتزامــات الماليــة األخــرى عنــد وحــال اســتحقاقها. كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، بلــغ الرصيــد المتبقــي مــن القــرض 

المعــاد هيكلتــه 712 مليــون ريــال ســعودي وتــم اتخــاذ الترتيبــات التاليــة فــي مقابلــه بعــد نهايــة الســنة:

فــي 17 أبريــل 2017م، تفاوضــت الشــركة علــى اتفاقيــة تســوية نهائيــة مــع بنــك بــي إن بــي باريبــا. وبنــاًء علــى ذلــك، انخفــض  إجمالــي التزامــات الشــركة القائمــة 
والبالغــة 142 مليــون ريــال ســعودي إلــى 24,99 مليــون ريــال ســعودي بعــد دفــع مبلــغ 40 مليــون ريــال ســعودي فــي 18 أبريــل 2017م. وقــد أدى ذلــك إلــى 

عكــس االلتزامــات مــن خــال قائمــة الدخــل وخفــض الخســائر المتراكمــة بمبلــغ 77 مليــون ريــال ســعودي.

فــي 11 يونيــو 2017م، انتهــت الشــركة مــن إعــادة التفــاوض علــى “اتفاقيــة إطــار إعــادة الهيكلــة” مــن خــال اتفاقيــة تعديــل واإعــادة إقــرار والتــي بموجبهــا وافقــت 
البنــوك المشــاركة )باســتثناء بنــك بــي إن بــي باريبــا( علــى تأجيــل ســداد القــرض لفتــرة أخــرى. وفًقــا لشــروط االتفاقيــة المذكــورة، ســتقوم الشــركة بزيــادة رأس مالهــا 
عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق وســداد مبلــغ 188,38 مليــون ريــال ســعودي مــن المتحصــات المذكــورة فــي 30 يونيــو 2018م. بلغــت األقســاط النصــف ســنوية 

المســتحقة مبلــغ 371,65 مليــون ريــال ســعودي والتــي ســيتم ســدادها خــال الفتــرة مابيــن 31 ديســمبر 2018م حتــى 30 يونيــو 2022م.

ولكــن، فــي حــال تعــذر تنفيــذ إصــدار أســهم الحقــوق بحلــول 30 يونيــو 2018م؛ يجــوز الشــركة وشــركاتها التابعــة اتبــاع وســائل بديلــة لتوليــد نقــِد كاِف. ويشــمل ذلــك 
قيمــة بيــع حصــة ملكيــة فــي شــركة زميلــة للوفــاء بالتزاماتهــا تجــاه البنــوك المشــاركة. وفــي هــذا الصــدد، فــي 22 أغســطس 2017م، وفًقــا التفاقيــة المســاهمين بيــن 
شــركة الكابــات الســعودية وشــركة الزيانــي لاســتثمار )»المســاهم الثانــي«(، أعربــت الشــركة رســميًا عــن رغبتهــا فــي بيــع حصتهــا فــي شــركة ميــدال للكابــات إلــى 

المســاهم الثانــي. وفقــًا لشــروط عقــد تأســيس شــركة ميــدال للكابــات، فــإن للمســاهم الثانــي خيــار قبــول العــرض بحلــول تاريــخ 22 نوفمبــر 2017م.

خــال أكتوبــر 2017م، أكــدت البنــوك المشــاركة فــي تحالــف إعــادة الهيكلــة، علــى تقديــم الدعــم المســتمر فــي حــال عــدم الســداد غيــر المتعمــد مــن قبــل الشــركة 
بســبب الظــروف غيــر المتوقعــة، كمــا ذكــر وأكثــر:

في حال تأخر إصدار أســهم حق اإلصدار، وعدم قدرة الشــركة على توليد نقد كاف لســداد المبالغ المســتحقة في 30 يونيو 2018م، فســتراجع البنوك المشــاركة 
شــروط الســداد الحالية وتؤجل االلتزامات لفترة كافية لضمان عدم توقف عمليات الشــركة.
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يتم إعفاء الشركة من أي مخالفات لعقود الديون ناتجة عن التأخير المذكور.

إن قــدرة الشــركة وشــركاتها التابعــة علــى مواصلــة نشــاطها وفقــًا لمفهــوم االســتمرارية يعتمــد فقــط علــى نجــاح نتائــج األحــداث المذكــورة أعــاه. ال توضــح القوائــم 
الماليــة الموحــدة للشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل كافــي عــن مــدى تأثيــر هــذه الشــكوك الجوهريــة علــى المركــز المالــي للشــركة وشــركاتها التابعــة وأدائهــا، بمــا 
فــي ذلــك حقيقــة ان الشــركة وشــركاتها التابعــة قــد تكــون غيــر قــادرة علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي ســياق النشــاط االعتيــادي لهــا، وقــد يكــون مــن الضــروري إجــراء 
تســويات وذلــك لتعكــس الموقــف الــذي قــد تحتــاج فيــه الموجــودات إلــى التحقــق بخــاف ســياق النشــاط االعتيــادي وبمبالــغ قــد تختلــف اختافــًا كبيــرًا عــن المبالــغ 
المســجلة لهــا حاليــاًً فــي المركــز المالــي.  باإلضافــة إلــى ذلــك، قــد تضطــر الشــركة وشــركاتها التابعــة إلــى إعــادة تصنيــف الموجــودات والمطلوبــات غيــر المتداولــة 

كموجــودات ومطلوبــات متداولــة.

لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن الحصــول علــى أدلــة مراجعــة مائمــة كافيــة فيمــا يتعلــق بتســجيل اإليــرادات المتحققــة بمبلــغ 28,7 مليــون ريــال ســعودي )31 
ديســمبر 2015م: 45,3 مليــون ريــال ســعودي( والتــي تأخــرت ألكثــر مــن ســنة واحــدة. ونتيجــة لذلــك، لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن تحديــد مــا إذا كانــت 

التعديــات قــد تكــون ضروريــة فيمــا يتعلــق باإليــرادات غيــر المفوتــرة فــي 31 ديســمبر 2016م.

لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن الحصــول علــى أدلــة مراجعــة مائمــة كافيــة فيمــا يتعلــق بإمكانيــة اســترداد تكاليــف التطويــر والتكاليــف المؤجلــة الخاصــة بتكاليــف 
تطويــر أداء وقــدرة الكابــات فــي المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا والبالغــة 20,9 مليــون ريــال ســعودي و4 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي. ونتيجــة لذلــك، لــم 

يتمكــن المراجــع القانونــي مــن تحديــد مــا إذا كانــت التعديــات ضروريــة فيمــا يتعلــق بتكاليــف التطويــر والتكاليــف المؤجلــة فــي 31 ديســمبر 2016م.

وفــي رأي المراجــع القانونــي، باســتثناء التأثيــرات المحتملــة لألمــور الموضحــة فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ أعــاه، فــإن القوائــم الماليــة الموحــدة ينظــر إليهــا 
ككل باعتبارهــا:

تظهــر بعــدل مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، المركــز المالــي الموحــد لشــركة الكابــات الســعودية وشــركاتها التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م ونتائــج   )1
أعمالهــا وتدفقاتهــا النقديــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ، وفقــًا لمعاييــر المحاســبة المتعــارف عليهــا فــي المملكـــة العربيــة الســعودية المائمــة 

لظــروف الشــركة وشــركاتها التابعــة، و

تتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعرض القوائم المالية.  )2
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أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية 20١7م
لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن الحصــول علــى أدلــة كافيــة ومائمــة فيمــا يتعلــق بالقــدرة علــى اســترداد اإليــرادات غيــر المفوتــرة والتــي بلغــت 20,7 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م )31 ديســمبر 2016م: 28,7 مليــون ريــال ســعودي( والمتأخــرة ألكثــر مــن ســنة، وتتعلــق هــذه المبالــغ بأحــد الشــركات 
التابعــة. ونتيجــة لذلــك، لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن تحديــد مــا إذا كانــت التعديــات قــد تكــون ضروريــة فيمــا يتعلــق باإليــرادات غيــر المفوتــرة كمــا فــي 31 

ديســمبر 2017م. 

لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن الحصــول علــى أدلــة كافيــة ومائمــة فيمــا يتعلــق بإمكانيــة اســترداد تكاليــف التطويــر البالغــة 4,13 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017م  في ظل عدم وجود دراســة جدوى مالية وتجارية للكابات المتخصصة وملحقاتها )31 ديســمبر 2016م: 20,9 مليون ريال ســعودي(. 

ونتيجــة لذلــك، لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن تحديــد مــا إذا كانــت التعديــات قــد تكــون ضروريــة فيمــا يتعلــق بتكاليــف التطويــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م.

لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن الحصــول علــى أدلــة كافيــة ومائمــة فيمــا يتعلــق المصاريــف المســتحقة البالغــة 5,13 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م وتتعلــق هــذه المبالــغ بشــركة الكابــات الســعودية. فــي ضــوء مــا ســبق، لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن تحديــد مــا إذا كانــت التعديــات قــد 
تكــون ضروريــة فيمــا يتعلــق بالمصاريــف المســتحقة ولــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن تحديــد اإلثــر المحتمــل علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م.

لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن الحصــول علــى أدلــة كافيــة ومائمــة فيمــا يتعلــق بجــرد المخــزون كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. حيــث انــه قــد تــم تعييــن المراجــع 
القانونــي كمراجعــي حســابات بعــد تاريــخ الجــرد، باإلضافــة إلــى ذلــك لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن الحصــول علــى أدلــة كافيــة ومائمــة للبضاعــة بطيئــة الحركــة 
فــي ضــوء مــا ســبق، لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن تحديــد مــا إذا كانــت التعديــات قــد تكــون ضروريــة فيمــا يتعلــق بالمخــزون ولــم يتمكــن مــن تحديــد اإلثــر 

المحتمــل علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م.

لــم يتــم تزويــد المراجــع القانونــي بمصادقــة بنــك )بــي إن بــي( والمتعلقــة بحســاب القــرض )أي االلتزامــات الماليــة واالئتمانيــة( والمتضمنــة أصــل القــرض والتأميــن 
النقــدي علــى القــرض والفوائــد المســتحقة علــى القــرض )التســهيات البنكيــة( والبالــغ 27 مليــون ريــال ســعودي 11 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م. فــي ضــوء مــا ســبق، لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن اتخــاذ إجــراءات بديلــة، لذلــك لــم يتمكــن المراجــع القانونــي مــن الحصــول علــى تأكيــدات 

مراجعــة معقولــة وكافيــة لألرصــدة البنكيــة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2017م.

أساس الرأي المتحفظ للسنة المالية 20١8م 
لــم يتــم تزويــد المراجــع القانونــي ببعــض مصادقــات البنــوك التــي تؤكــد بــان األرصــدة النقديــة المتاحــة لاســتخدام والتــي بلغــت أرصدتهــا 2,2 مليــون ريــال ســعودي، 
باإلضافــة إلــى رصيــد القــروض مــع بنــك الراجحــي والبالغــة 261,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م. ونتيجــة لذلــك، لــم يتمكــن المراجــع 
القانونــي مــن تحديــد مــا إذا كانــت التعديــات، إن وجــدت، قــد تكــون ضروريــة فــي حــال تمكنــه مــن الحصــول علــى هــذه المصادقــات البنكيــة، ولــم يتمكــن المراجــع 
القانونــي مــن تحديــد اإلثــر المحتمــل علــى القوائــم الماليــة الموحــدة للســنة المنتهيــة فــي 31 ديســمبر 2018م. باإلضافــة إلــى ذلــك، لــم يتمكــن المراجــع القانونــي 
مــن القيــام بإجــراءات مراجعــة بديلــة كافيــة لتزويــده بالتأكيــد الــازم حــول االكتمــال والوجــود لهــذه األرصــدة البنكيــة وهــي إجــراءات بديلــة تعتبــر ضمــن نطــاق عمــل 

المراجــع القانونــي فــي حــال عــدم توفــر المصادقــات البنكيــة.

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م حققــت إحــدى الشــركات التابعــة، مــاس كابلــو ياتيريــم وتيجــارات انونيــم شــيركاتي، صافــي خســائر بلغــت 94,5 مليــون ريــال ســعودي 
وبلغــت خســائرها المتراكمــة 413,3 مليــون ريــال ســعودي فــي ذلــك التاريــخ والــذي يمثــل 86,7% مــن رأس مــال الشــركة التابعــة، ممــا يعطــي مؤشــرًا جوهريــا 
ًعلــى عــدم قــدرة الشــركة التابعــة علــى االســتمرار كمنشــأة مســتمرة، وقدرتهــا علــى الوفــاء بالتزاماتهــا فــي حــال تحققهــا. ولكــن تعتقــد اإلدارة بانــه ال توجــد مخاطــر 
تتعلــق باســتمرارية الشــركة التابعــة، وبالتالــي فقــد قامــت الشــركة التابعــة بإعــادة هيكلــة المبالــغ المســتحقة للبنــوك والدائنــون اآلخــرون وقامــت بعمــل خطــة لتخفيــض 
مطلوباتهــا مــن خــال االعتمــاد علــى التدفقــات النقديــة المســتقبلية المتعلقــة بالمشــاريع القائمــة. وبنــاًء علــى ذلــك تــم إعــداد القوائــم الماليــة مــن قبــل إدارة الشــركة 

التابعــة طبقــًا ألســاس االســتمرارية المحاســبي.

لقد قام المراجع القانوني بمراجعة القوائم المالية الموحدة للشــركة وشــركاتها التابعة والتي تتكون من قائمة المركز المالي الموحدة كما في 31 ديســمبر 2018م 
وكل مــن قائمــة األربــاح أو الخســائر والدخــل الشــامل اآلخــر الموحــدة وقائمــة التغيــرات فــي حقــوق المســاهمين الموحــدة وقائمــة التدفقــات النقديــة الموحــدة للســنة 

المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ واإليضاحــات المرفقــة المعتبــرة جــزءًا ال يتجــزأ مــن هــذه القوائــم الماليــة الموحــدة، بمــا فــي ذلــك ملخــص للسياســات المحاســبية الهامــة.

فــي رأي المراجــع القانونــي، باســتثناء آثــار المســائل المبينــة فــي فقــرة أســاس الــرأي المتحفــظ، فــإن القوائــم الماليــة الموحــدة تظهــر بعــدل، مــن كافــة النواحــي الجوهريــة، 
المركــز المالــي الموحــد للشــركة وشــركاتها التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م وأدائهــا المالــي وتدفقاتهــا النقديــة للســنة المنتهيــة فــي ذلــك التاريــخ وفقــًا للمعاييــر 

الدوليــة للتقريــر المالــي المعتمــدة فــي المملكــة العربيــة الســعودية والمعاييــر واإلصــدارات األخــرى التــي اعتمدتهــا الهيئــة الســعودية للمحاســبين القانونييــن.
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الوضع االقتصادي والجيوسياسي العام 
يتإثــر حجــم إنتــاج قطــاع صناعــة الكابــات واألســاك الكهربائيــة بشــكل مباشــر بالوضــع االقتصــادي. حيــث يواجــه االقتصــاد الســعودي العديــد مــن التحديــات 
مــن أهمهــا تذبــذب أســعار النفــط وتكاليــف المعيشــة، وقــد يــؤدي أي انخفــاض فــي أســعار النفــط أو ارتفــاع فــي تكاليــف المعيشــة إلــى التأثيــر ســلبًا علــى الوضــع 

االقتصــادي فــي المملكــة إجمــااًل، ممــا ســيكون لــه إثــر ســلبي علــى أعمــال الشــركة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا المســتقبلية.

باإلضافــة إلــى ذلــك، تعــد صناعــة الكابــات واألســاك الكهربائيــة مــن الصناعــات الدوريــة نظــراًً للطبيعــة الدوريــة لقطاعــات األعمــال التــي تســتهلك الكابــات 
واألســاك الكهربائيــة كقطــاع اإلنشــاءات واألدوات واآلالت والمعــدات والبنيــة التحتيــة. وبالتالــي، فيرتبــط الطلــب علــى منتجــات الشــركة وشــركاتها التابعــة عامــة 

بالتقلبــات االقتصاديــة الكليــة فــي االقتصــاد العالمــي.

كمــا تتإثــر نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة باألوضــاع الجيوسياســية التــي تشــهدها منطقــة الشــرق األوســط بشــكل عــام. فقــد تتضمــن مبيعــات الشــركة وشــركاتها 
التابعــة، مبيعــات إلــى دول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن دول أجنبيــة. وفــي حــال حــدوث أي تطــورات فــي األوضــاع االقتصاديــة والعاقــات الجيوسياســية 

فــإن نتائــج عمليــات الشــركة وشــركاتها التابعــة وربحيتهــا ووضعهــا المالــي ســتتإثر جميعهــا بشــكل ســلبي جوهــري.

التقلبات في العرض والطلب في األسواق المحلية واإلقليمية 
يتإثــر حجــم إنتــاج قطــاع صناعــة الكابــات واألســاك الكهربائيــة، كغيــره مــن القطاعــات، بتقلبــات العــرض والطلــب فــي األســواق المحليــة واإلقليميــة. لذلــك، فــإن 
عــدم تكيــف مســتويات اإلنتــاج المحليــة واإلقليميــة مــع الهبــوط الحــاد للطلــب ســيؤثر علــى إنتاجيــة الشــركات المصّنعــة للكابــات ومســتويات البيــع لديهــا، والــذي 
ســيؤثر بــدوره علــى أداء القطــاع بشــكٍل عــام، والــذي ســيؤثر بــدوره علــى توقعــات أعمــال الشــركة والشــركات التابعــة ونتائــج عملياتهــا ومركزهــا المالــي وتوقعاتهــا 

المســتقبلية.

معدل الفائدة والعمالت األجنبية
مخاطــر معــدل الفائــدة هــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألدوات الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق. إن 
تعــرض الشــركة وشــركاتها التابعــة لمخاطــر التغيــرات فــي أســعار الفائــدة فــي الســوق المحلــي والعالمــي يتعلــق بالدرجــة األولــى بالقــروض طويلــة األجــل. تقــوم 

الشــركة وشــركاتها التابعــة بــإدارة تعرضهــا لمخاطــر أســعار الفائــدة مــن خــال مراقبــة التحــركات فــي أســعار الفائــدة بشــكل مســتمر.

أمــا مخاطــر العمــات األجنبيــة فهــي مخاطــر تقلــب القيمــة العادلــة أو التدفقــات النقديــة المســتقبلية لــألداة الماليــة بســبب التغيــرات فــي أســعار صــرف العمــات 
األجنبيــة. تتعامــل الشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل رئيســي بالــدوالر األمريكــي والريــال الســعودي والليــرة التركيــة. وحيــث ان الريــال الســعودي مرتبــط بالــدوالر 
األمريكــي، فــإن األرصــدة المدرجــة بالريــال الســعودي ال تمثــل مخاطــر عملــة أجنبيــة جوهريــة. بخــاف ذلــك، فــإن تعامــات الشــركات التابعــة بالليــرة التركيــة كانــت 
ومــا زالــت عرضــة للتغيــرات فــي أســعار الصــرف، والتــي إثــرت علــى نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة خــال فتــرة الثــاث ســنوات الماليــة. وفــي حــال حــدوث أي 
تغيــرات جيوسياســية قــد تؤثــر علــى اقتصــاد تركيــا أو تقلبــات فــي أســعار صــرف الليــرة التركيــة فــإن نتائــج عمليــات الشــركة وشــركاتها التابعــة وربحيتهــا ووضعهــا 
المالــي ســتتإثر جميعهــا بشــكل ســلبي جوهــري. أمــا بالنســبة لخطــة الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي التعامــل مــع هــذه التغييــرات، فتتمحــور الخطــة فــي زيــادة الصــادرات 

مــن الشــركات التابعــة فــي تركيــا إلــى خــارج الســوق التركــي للحصــول علــى العمــات األجنبيــة والتــي تســاعد الشــركة علــى مواجهــة هــذه التقلبــات.

نتائج العمليات 616

قوائم الدخل الموحدة .6161

الجدول رقم )0.(: قوائم الدخل الموحدة للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

)25,6%()35,6%()14,2%(1,564,5551,342,477865,023اإليرادات

)20,6%()25,5%()15,4%()960,889()1,290,559()1,525,204(تكلفة اإليرادات

ال ينطبق)284,6%(31,9%)95,866(39,35151,918مجمل الربح / )الخسارة(

دارية )22,9%()25,9%()19,7%()76,840()103,717()129,161(مصروفات عمومية واإ

)17,4%()1,9%()30,5%()35,420()36,106()51,924(مصروفات بيع وتوزيع

21,2%136,8%)38,0%()208,126()87,905()141,734(ربح / )خسارة( التشغيل
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آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

)17,9%()32,7%(0,2%)43,981()65,394()65,258(أعباء تمويلية – بالصافي

حصة الشركة وشركاتها التابعة من 
ال ينطبق272,2%)154,6%()86,490()23,238(42,577ربح/ )خسارة( شركة زميلة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق47,280--الربح الناتج من استبعاد شركة تابعة

االنخفاض في قيمة األصول غير 
)100,0%(ال ينطبق)100,0%(--)111,931(الملموسة

110,5%110,1%%51,460108,578228,099111,0إيرادات أخرى – بالصافي

صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 
)47,0()7,0%()69,8%()63,218()67,959()224,886(وضريبة الدخل

1,5%)5,3%(8,7%)11,000()11,615()10,686(الزكاة

ال ينطبق)848,5%(180,8%5,591)747()266(وفر / )مصروف( ضريبة الدخل

)46,1%()14,6%()65,9%()68,627()80,321()235,838(صافي دخل / )خسارة( السنة

الدخل الشامل اآلخر:

حصة الشركة وشركاتها التابعة من 
ال ينطبق)95,0%()239,9%(7,280365)5,205(فروقات ترجمة عمات أجنبية

)18,1%()175,3%()189,1%(12,608)16,745(18,789تسويات احتياطي القيمة العادلة

73,2%2023,1%)85,9%()276()13()92(حقوق الملكية غير المسيطرة

األرباح االكتوارية )إعادة قياس التزام 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2,277--منافع موظفين(

)50,9%()40,3%()59,6%()53,653()89,799()222,346( إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

صافي الخسارة العائد إلى:

)48,3%()21,6%()65,9%()62,952()80,313()235,393(المساهمين في الشركة األم

257,1%الينطبق)98,2%()5,675()8()445(حقوق الملكية غير المسيطرة

الخسارة الشاملة العائدة إلى:

)53,6%()46,9%()59,5%()47,702()89,778()221,809(المساهمين في الشركة األم

232,9%الينطبق)96,1%()5,951()21()537(حقوق الملكية غير المسيطرة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

الجدول رقم )..(: مؤشرات األدء الرئيسية للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م 

كنسبة مئوية من اإليرادات
نقاط مئوية20١8م20١7م20١6م

20١6م – 20١7م
نقاط مئوية

20١7م – 20١8م
نقاط مئوية

20١6م – 20١8م )المراجعة الموحدة()المراجعة الموحدة()المراجعة الموحدة(

)13,6()14,9(1,4)11,1%(3,9%2,5%هامش الربح / )الخسارة(
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آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

دارية 1.20.6)0.5(8.9%7.7%8.3%مصروفات عمومية واإ

1.40.8)0.6(4.1%2.7%3.3%مصروفات بيع وتسويق

)15.0()17.5(2.5)24.1%()6.5%()9.1%(هامش ربح / )خسارة( التشغيل

هامش الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 
7.1)2.2(9.3)7.3%()5.1%()14.4%(وضريبة الدخل

7.1)2.0(9.1)7.9%()6.0%()15.1%(هامش دخل / )خسارة( السنة

7.50.58.0)6.2%()6.7%()14.2%(هامش الربح / )الخسارة( الشاملة للسنة

متوسط سعر معدن النحاس العالمي 
15.8%5.8%26.8%18,23623,12324,461للطن )ريال سعودي(

متوسط سعر معدن األلمنيوم العالمي 
14.7%7.2%22.7%6,0197,3847,913للطن )ريال سعودي(

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

اإليرادات
 تتكــون إيــرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة بشــكل رئيســي مــن بيــع الكابــات النحاســية واأللمنيــوم )ذات جهــد منخفــض ومتوســط وعالــي( وغيرهــا مــن كابــات 
متخصصــة )المتعلقــة بالكابــات المحــددة الصنــع بمواصافــات خاصــة لبعــض مشــاريع شــركات النفــط والغــاز( وأخــرى تســتخدم فــي قطــاع النفــط والغــاز والتــي 
شــكلت ما نســبته 94,6% و92,6% و92,6% من إجمالي اإليرادات خال الســنوات المالية الثاث 2016م، و2017م، و2018م، على التوالي. فيما تحصل 
الشــركة وشــركاتها التابعة الجزء اآلخر من إيراداتها من مشــاريع تســليم مفتاح كمشــاريع الحفر والتركيب وتوريد الملحقات الخاصة بمشــاريع الطاقة واالتصاالت 

والتــي تمثــل 6,5% مــن  إجمالــي اإليــرادات فــي نفــس الفتــرة.

انخفضت إيرادات  الشركة وشركاتها التابعة بنسبة 14,2% من 1,564,6 مليون ريال سعودي في السنة المالية 2016م إلى 1,342,5 مليون ريال سعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس مــن 31,4 ألــف طــن إلــى 24,4 ألــف طــن بســبب  
قــرار الشــركة فــي الحــد مــن المنافســة علــى المناقصــًات المطروحــة نتيجــة قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة. قابــل ذلــك االنخفــاض ارتفــاع 
فــي أســعار معــدن النحــاس واأللمنيــوم العالميــة فــي ذات الفتــرة. كمــا إثــر انخفــاض الطلبــات مــن الســوق التركــي بشــكل رئيســي علــى الشــركات التابعــة فــي تركيــا 

نظــرًا لألوضــاع االقتصاديــة فــي تركيــا فــي ذات الفتــرة باإلضافــة إلــى عــدم تمكــن شــركة ديميريــر كابلــو إلــى توفيــر طلبــات جديــدة كافيــة.

انخفضــت إيــرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي الســنة الماليــة 2018م بنســبة 35,6% إلــى 865,0 مليــون ريــال ســعودي، نتيجــة االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة 
من كابات النحاس من 24,4 ألف طن في الســنة المالية 2017م إلى 16,4 ألف طن في الســنة المالية 2018م، بســبب التباطؤ االقتصادي العام واالنخفاض 
فــي وتيــرة المشــاريع اإلنشــائية باإلضافــة إلــى ارتفــاع حــدة قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة ممــى أدى إلــى انخفــاض نســب التشــغيل. عــاوة 
علــى ذلــك، قامــت الشــركة ببيــع كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي شــهر يوليــو مــن الســنة الماليــة 2018م ممــا أدى إلــى انخفــاض حصــة اإليــرادات مــن 

شــركة ديميريــر كابلــو بنســبة 47,5% مــن 171,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 90,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م.

تكلفة اإليرادات 
تتكــون تكلفــة اإليــرادات بشــكل رئيســي مــن المــواد الخــام وتكاليــف الموظفيــن ومصاريــف االســتهاك. انخفضــت تكلفــة اإليــرادات بنســبة 15,4% مــن 1,525,2 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 1,290,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، ويعــزى ذلــك االنخفــاض بشــكل رئيســي إلــى 
انخفــاض تكلفــة المــواد الخــام مــن 1,055,9 مليــون ريــال ســعودي إلــى 914,0 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة نتيجــة انخفــاض الكميــات المباعــة مــن 
كابــات النحــاس مــن 31,4 ألــف طــن إلــى 24,4 ألــف طــن وانخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات األلمنيــوم مــن 2,9 ألــف طــن إلــى 939 طــن بيــن الســنة 
الماليــة 2016م و2017م. باإلضافــة إلــى انخفــاض تكلفــة المــواد الخــام، انخفضــت تكاليــف الموظفيــن نتيجــة عكــس مخصصــات تــم تكوينهــا فــي الســنة الماليــة 
2016م لمكافــآت واســتحقاقات الموظفييــن حيــث لــم يتــم دفــع هــذه المكافــآت فــي الســنة الماليــة 2017م وبالتالــي عكــس المخصصــات التــي تــم تســجيلها فــي الســنة 
الماليــة 2016م بقيمــة 13,7 مليــون ريــال ســعودي ترقبــًا ألي مخالفــات أو قضايــا ترفــع علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن قبــل الموظفيــن مــن خــال وزارة العمــل 

فيمــا يتعلــق بإعــادة هيكلــة وتقليــص عــدد الموظفيــن فــي ذات الفتــرة.

 اســتمرت تكلفــة اإليــرادات باالنخفــاض بنســبة 25,5% لتصــل إلــى 960,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة انخفــاض المــواد الخــام 
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ومصاريــف االســتهاك، حيــث انخفضــت المــواد الخــام إلــى 702 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة. كمــا وانخفضــت تكاليــف الموظفيــن مــن 102,9 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 77,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة انخفــاض عــدد الموظفيــن مــن 1,513 موظــف فــي 
الســنة الماليــة 2017م إلــى 1,253 موظــف فــي الســنة الماليــة 2018م )260 موظــف( علــى خلفيــة إعــادة هيكلــة الموظفيــن خــال الفتــرة. صاحــب ذلــك انخفــاض 
تكلفــة إيــرادات شــركة ديميريــر كابلــو مــن 148,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 90,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م 

حيــث قامــت الشــركة ببيــع كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي شــهر يوليــو مــن الســنة الماليــة 2018م.

مجمل الربح / )الخسارة(
ارتفــع مجمــل الربــح بنســبة 31,9% مــن 39,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 51,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م 
نتيجــة ارتفــاع مجمــل ربــح شــركة اليمســان بنســبة 93,5% فــي نفــس الفتــرة وذلــك بســبب احتســاب إيــرادات غيــر صحيحــة والتــي تــم تســجيلها علــى خلفيــة خاطئــة 
)والتــي بلغــت حوالــي 20 مليــون ريــال ســعودي( ممــا أدى إلــى ارتفــاع نســبي فــي اإليــرادات والتــي تــم عكســها فــي الســنة الماليــة 2018م وبالتالــي أدت إلــى ارتفــاع 
هامــش ربــح شــركة اليمســان مــن 1,1% فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 2,4% فــي الســنة الماليــة 2017م وهامــش ربــح الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن 2,5% إلــى 
3,9% خــال ذات الفتــرة. فيمــا يخــص احتســاب إيــرادات غيــر صحيحــة المذكــورة ســابقاًً والتــي تــم عكســها فــي الســنة الماليــة 2018م )والتــي تخــص إيــرادات فــي 
الســنة الماليــة 2017م والبالغــة قيمتهــا حوالــي 20 مليــون ريــال ســعودي(. توضــح الشــركة بــان هــذه العمليــة نتجــت عــن تســجيل إيــرادات قبــل التوريــد للمنتجــات، 
وبالتالــي عنــد مطابقــة الحســابات واألرصــدة مــع عمــاء شــركة اليمســان تبيــن فروقــات. قامــت الشــركة األم فــي المملكــة العربيــة الســعودية بعمليــة تدقيــق داخلــي 
الكتشــاف هــذه الفروقــات التــي توضحــت مــن خــال تســجيل إيــرادات قبــل التوريــد. فــي الســنة الماليــة 2018م، قامــت الشــركة األم بإعــادة هيكلــة إدارة شــركة 

اليمســان باإلضافــة إلــى اعتمــاد عمليــات تدقيــق داخليــة دوريــة لضمــان عــدم تكــرار هــذه األخطــاء مســتقبليًا.

انخفــض مجمــل الربــح إلــى خســارة مــن مجمــل ربــح بلــغ 51,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى خســارة بلغــت 95,9 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب األوضــاع االقتصاديــة فــي تركيــا الناتجــة عــن تقلبــات أســعار الليــرة التركيــة وانخفــاض وتيــرة األعمــال باإلضافــة إلــى انخفــاض 
التوريــدات إلــى دولــة قطــر مصحوبــًا بعكــس اإليــرادات الخاطئــة فــي شــركة اليمســان فــي الســنة الماليــة 2018م كمــا وارتفعــت خســارة الشــركة بنســبة %242,7 
مــن خســارة بلغــت 10,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى خســارة بلغــت 34,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة 
ارتفــاع قيــود التمويــل لــرأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة ممــا أدى إلــى انخفــاض نســب التشــغيل للمصانــع وبالتالــي انخفــاض اإليــرادات وعــدد 
المناقصــًات والــذي إثــر علــى مجمــل الربــح. كمــا وانخفضــت أربــاح شــركة ديميريــر كابلــو نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو. أدى ذلــك 
إلــى انخفــاض هامــش ربــح الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن هامــش ربــح 3,9% إلــى هامــش خســارة بلــغ 11,1% فــي الســنة الماليــة 2017م و2018م، علــى التوالــي.

دارية مصروفات عمومية واإ
طفــاءات. انخفضــت المصاريــف  تتكــون المصاريــف العموميــة واإلداريــة بشــكل رئيســي مــن رواتــب ومزايــا موظفيــن وأتعــاب مهنيــة ومصاريــف اســتهاكات واإ
العموميــة واإلداريــة بنســبة 19,7% مــن 129,2 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م إلــى 103,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة 
انخفــاض بشــكل رئيســي رواتــب ومزايــا الموظفيــن مــن 64,5  مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 33,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م، بســبب انخفــاض عــدد الموظفيــن اإلدارييــن مــن 278 موظــف إلــى 211 موظــف خــال ذات الفتــرة علــى خلفيــة إعــادة هيكلــة الموظفيــن. انخفضــت 
المصاريــف العموميــة واإلداريــة بنســبة 25,9% إلــى 76,8 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض األتعــاب المهنيــة بنســبة 68,8% إلــى 8,3 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب انخفــاض االستشــارات البنكيــة بعــد ان تمــت الموافقــة علــى إعــادة هيكلــة القــروض وااللتزامــات الماليــة فــي 

الســنة الماليــة 2017. 

مصروفات بيع وتسويق
تتكــون مصاريــف البيــع والتســويق بشــكل رئيســي مــن مصاريــف الشــحن والتأميــن والنقــل ورواتــب ومزايــا الموظفيــن. انخفضــت مصاريــف البيــع والتســويق بنســبة 
30,5% مــن 51,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 36,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة بشــكل رئيســي إلــى 
انخفــاض رواتــب ومزايــا الموظفيــن ومصاريــف الشــحن والتأميــن والنقــل بســبب انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس مــن 31,4 ألــف طــن إلــى 24,4 
ألــف طــن وانخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات األلمنيــوم مــن 2,9 ألــف طــن إلــى 939 طــن بيــن الســنة الماليــة 2016م و2017م. كمــا انخفضــت مصاريــف 
البيــع والتســويق بنســبة طفيفــة بلغــت 1,9% إلــى 35,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب انخفــاض رواتــب ومزايــا الموظفيــن الــذي نتــج عــن 

انخفــاض عــدد الموظفيــن فــي البيــع والتســويق مــن 89 موظــف فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 71 موظــف فــي الســنة الماليــة 2018م.

أعباء تمويلية
اســتقرت األعباء التمويلية عند حوالي 65 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2016م و2017م، حيث بلغت قيمتها 65,3 مليون ريال ســعودي في الســنة 
الماليــة 2016م و 65,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، ويعــزى ذلــك إلــى االرتفــاع فــي معــدل الســايبور)SAIBOR( خــال الســنة علــى الرغــم 
مــن انخفــاض  إجمالــي القــروض خــال الفتــرة ذاتهــا حيــث قابــل هــذا االنخفــاض ارتفــاع فــي األعبــاء التمويليــة المتعلقــة بالقــروض قصيــرة األجــل لشــركة اليمســان 

التركيــة وذلــك نتيجــة ارتفــاع أســعار الفائــدة مــن قبــل البنــوك التركيــة تماشــيًا مــع التباطــؤ االقتصــادي التركــي وانخفــاض قيمــة الليــرة التركيــة.

كمــا انخفضــت األعبــاء التمويليــة بنســبة 32,7% لتصــل إلــى 44,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة إعــادة هيكلــة القــروض وااللتزامــات 
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الماليــة فــي نهايــة الســنة الماليــة 2017م باإلضافــة إلــى انخفــاض األعبــاء التمويليــة المتعلقــة بشــركة ديميريركابلــو نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصتهــا فــي شــركة 
ديميريــر كابلــو فــي الســنة الماليــة 2018م.

حصة الشركة وشركاتها التابعة من ربح / )خسارة( شركة زميلة
تقــوم الشــركة وشــركاتها التابعــة بتســجل حصتهــا مــن صافــي أربــاح شــركاتها الزميلــة فــي قائمــة الدخــل الموحــدة. وكمــا فــي 2018م، تعــد شــركة ميــدال كابلــز 
المحــدودة دبليــو.إل.إل هــي الشــركة الزميلــة الوحيــدة المســتثمر بهــا مــن الشــركة وشــركاتها التابعــة. انخفضــت حصــة الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن ربــح شــركة 
زميلــة بنســبة 154,6% مــن 42,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى حصــة خســارة فــي شــركة زميلــة بلغــت 23,2 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2017م نتيجــة بشــكل رئيســي إلــى إعــادة تقييــم أحــد األصــول التابعــة لشــركة ميــدال كابلــز المحــدودة دبليــو.إل.إل فــي دولــة أســتراليا والــذي نتــج عنــه 
انخفــاض فــي قيمــة األصــل والــذي ســاهم ذلــك بشــكل رئيســي إلــى تراكــم خســائر فــي الســنة الماليــة 2017م. كمــا اســتمرت الخســارة باالرتفــاع مــن حصــة الشــركة 
وشــركاتها التابعــة مــن شــركة زميلــة والتــي بلغــت 86,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة إنهــاء عمليــات الكابــات فــي اســتراليا لشــركة ميــدال 

والــذي نتــج عنــه خســائر إثــرت علــى نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة.

االنخفاض في قيمة األصول غير الملموسة
قامــت الشــركة وشــركاتها التابعــة بتقييــم قيمــة االنخفــاض فــي الشــهرة، مــع األخــذ فــي االعتبــار التباطــؤ االقتصــادي العــام وأداء شــركة اليمســان وبلغــت قيمــة 
االنخفــاض 74,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م  باإلضافــة إلــى مبلــغ 37,7 مليــون ريــال ســعودي علــى أســاس تقديــر تفصيلــي للقيمــة 

االســتردادية لتكاليــف التطويــر الخاصــة بتطويــر انــواع الكابــات خــال الفتــرة ذاتهــا.

إيرادات أخرى
تتكــون اإليــرادات األخــرى بشــكل أساســي مــن األربــاح ناتجــة عــن تعامــات بالعمــات األجنبيــة وعكــس مخصصــات الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا وأربــاح ناتجــة 
عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة. ارتفعــت اإليــرادات األخــرى بنســبة 111% مــن 51,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 
108,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، وذلــك بســبب أربــاح ناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة والتــي بلغــت أرباحهــا 
77,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، حيــث أبرمــت الشــركة اتفاقيــة تســوية نهايــة مــع بنــك بــي إن بــي باريبــا علــى أساســها قامــت الشــركة بدفــع 
مبلــغ 40 مليــون ريــال ســعودي، وتــم تخفيــض رصيــد القــرض مــن 142 مليــون ريــال ســعودي إلــى 25 مليــون ريــال ســعودي، وبنــاء عليــه قامــت الشــركة بعكــس 
االلتــزام وتســجيل ربــح بقيمــة 77,2 مليــون ريــال ســعودي. يتــم تســجيل هــذه األربــاح مــن خــال قيــد محاســبي ينتــج عنــه إطفــاء المبلــغ المتبقــي مــن االلتــزات البنكيــة 
المتفــق عليهــا فــي اتفاقيــة إعــادة هيكلــة القــروض )والتــي بلغــت 77,2 مليــون ريــال ســعودي( مقابــل تســجيل إيــرادات أخــرى ناتجــة عــن إعــادة الهيكلــة بــذات القيمــة.

كمــا تضمنــت اإليــرادات األخــرى فــي الســنة الماليــة 2017م مخصصــات انتفــى الغــرض منهــا بلغــت 13,7 مليــون ريــال ســعودي، وذلــك بســبب إعــادة تبويــب 
بعــض التكاليــف المتعلقــة بدراســة اكتواريــة والتــي أوضحــت ان إدارة الشــركة وشــركاتها التابعــة قامــت بتخصيــص مبلــغ إضافــي متعلــق بإعــادة هيكلــة الموظفيــن 
فــي الســنة الماليــة 2017م، باإلضافــة إلــى إيــرادات أخــرى بلغــت 13,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، وذلــك يعــود إلــى أربــاح نتجــت عــن بيــع 

بعــض ممتلــكات الشــركة وعكــس مصاريــف تمويليــة.

اســتمرت اإليــرادات األخــرى باالرتفــاع بنســبة 110,1% مــن 108,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 228,1 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2018م بســبب ارتفــاع األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة بنســبة 196,4% لتصــل إلــى 228,8 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، ويعــزى ذلــك إلــى توقيــع الشــركة إلــى اتفاقيــات تســوية أخــرى مــع البنــك األهلــي التجــاري وبنــك الجزيــرة علــى أساســها قامــت 
الشــركة بدفــع مبلــغ 110 مليــون ريــال ســعودي، مقابــل تنــازل عــن الرصيــد المســتحق بقيمــة 203 مليــون ريــال ســعودي.  يعــود إلــى تفــاوض اإلدارة مــع مقرضيهــا 

وتوقيــع عــدد مــن اتفاقيــات إعــادة الهيكلــة.

وفر / )مصروف( ضريبة الدخل
ارتفــع مصــروف ضريبــة الدخــل بنســبة 180,8% مــن 266 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 747 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م، وذلــك بســبب التقلبــات فــي وفــر / )مصــروف( ضريبــة الدخــل فــي الشــركات األجنبيــة خــال الســنة الماليــة. بلــغ وفــر ضريبــة الدخــل 5,6 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م والناتــج عــن عكــس المخصصــات لشــركة اليمســان نتيجــة تحقيقهــا لخســائر فــي الســنة الماليــة 2018م باإلضافــة إلــى 5,6 

مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م وذلــك بســبب بيــع الشــركة كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي الســنة الماليــة 2018م. 

الزكاة
ارتفعــت مصاريــف الــزكاة بنســبة 8,7% مــن 10,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 11,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م 
بســبب التــزام الشــركة وشــركاتها التابعــة بزيــادة مخصــص الــزكاة علــى الرغــم مــن انخفــاض الوعــاء الزكــوي وذلــك لدفــع التزامــات زكويــة محتملــة عــن ســنوات ماليــة 
ســابقة قد تصل قيمتها إلى 183 مليون ريال ســعودي )لمزيد من المعلومات يرجى مراجعة القســم الفرعي )6,6,1,7( »الزكاة وضريبة الدخل« والقســم الفرعي 

)6,6,2,5( »الــزكاة« مــن هــذا القســم(. كمــا وبلغــت مصاريــف الــزكاة 11,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م لنفــس الســبب.
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صافي دخل / )خسارة( السنة
انخفــض صافــي خســارة الســنة بنســبة 65,9% وذلــك بانخفــاض مــن 235,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 80,3 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة بشــكل رئيســي األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة باإلضافــة إلــى انخفــاض خســارة التشــغيل 
مــن 141,7 مليــون ريــال ســعودي إلــى 87,9 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا ممــا أدى إلــى انخفــاض هامــش خســارة الســنة مــن 15,1% فــي الســنة 

الماليــة 2016م إلــى 60% فــي الســنة الماليــة 2017م.

انخفــض صافــي خســارة الســنة بنســبة 14,6% مــن 80,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 68,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2018م، نتيجــًة إلــى بشــكل رئيســي األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة وربــح ناتــج عــن بيــع شــركة ديميريــر كابلــو. قابــل ذلــك 
ارتفــاع فــي خســارة التشــغيل بنســبة 136,8% مــن 87,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 208,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 

2018م بســبب عكــس اإليــرادات الخاطئــة فــي شــركة اليمســان فــي الســنة الماليــة 2018م كمــا ذكــر ســابقًا.

 تفاصيل اإليرادات
الجدول رقم )2.(:  تنظيم الشركات التابعة

بلد التأسيسالشركة
نسبة الملكية الفعلية 
كما في 3١ ديسمبر 

20١6م

نسبة الملكية الفعلية 
كما في 3١ ديسمبر 

20١7م

نسبة الملكية الفعلية 
كما في 3١ ديسمبر 

20١8م

محلية:

100%100%100%المملكة العربية السعوديةشركة الكابات السعودية للتسويق المحدودة*

100%100%100%المملكة العربية السعوديةشركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة “ماس”

100%100%100%المملكة العربية السعوديةشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة*

دولية:

100%100%100%تركياماس كابلو ياتيريم وتيجارات انونيم شيركاتي “ماس كابلو”

دميرير كابلو تسيسليري ساناي وتيجارات انونيم شيركاتي “ديميرير 
-100%100%تركياكابلو”

100%100%100%ايرلنداشركة ماس انترناشيونال ترادينج المحدودة )ال تمارس نشاط(*

100%100%100%اإلمارات العربية المتحدةشركة الكابات السعودية )اإلمارات العربية المتحدة(

94%94%94%تركيااليمسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أي اس**

94%94%94%تركيااليمسان ايدين والت أي ان تيك سان وتيك اس ايه**

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

* تــم احتســاب االســتثمارفي شــركة الكابــات الســعودية للتســويق املحــدودة وشــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة املحــدودة وشــركة مــاس انترناشــيونال ترادينــج املحــدودة بنــاًء علــى القوائــم املاليــة املعــدة مــن قبــل 

إدارات الشــركات التابعــة وتعتقــد اإلدارة انــه ال توجــد أي تعديــات جوهريــة علــى هــذه القوائــم املاليــة وان حســابات هــذه الشــركات التابعــة ليســت جوهريــة علــى مســتوى القوائــم املاليــة املوحــدة.

**إن شــركة اليمســان ايديــن والــت أي ان تيــك ســان وتيــك اس ايــه مملوكــة مــن قبــل شــركة اليمســان ســولت ســيهازالي والكتريمكانــك ســان وتيــك أي اس بنســبة 100% والتــي تملكهــا شــركة الكابــات الســعودية وشــركاتها 

التابعــة بنســبة 94%. علــى هــذا النحــو، تــم اعتبــار الشــركتين كشــركة واحــدة فــي عــرض النتائــج.

الجدول رقم )3.(: اإليرادات بحسب الشركة للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م

20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

)20,2%()29,5%()9,7%(882,258796,325561,490شركة الكابات السعودية “الشركة”

)38,7%()47,5%()28,5%(240,085171,68990,172شركة ديميرير كابلو

شركة الكابات السعودية – اإلمارات 
)29,4%(74,5%)71,4%(153,69743,95076,705العربية المتحدة
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)%40,3()%68,6(%204,612231,71672,85713,2شركة اليمسان

)%12,8()%35,4(%83,90398,79763,80017,8شركة ماس

)%2٥,6()%3٥,6()%١4,2(١,٥64,٥٥٥١,342,47786٥,023اإلجمالي

20١8م20١7م20١6مكنسبة مئوية من اإلجمالي
نقاط مئوية

20١6م – 20١7م
نقاط مئوية

20١7م – 20١8م
نقاط مئوية

20١6م – 20١8م

64,92,95,68,5%59,3%56,4%شركة الكابات السعودية )الشركة(

)4,9()2,4()2,5(10,4%12,8%15,3%شركة ديميرير كابلو

شركة الكابات السعودية – اإلمارات 
)0,9(5,6)6,5(8,9%3,3%9,8%العربية المتحدة

)4,7()8,9(8,44,2%17,3%13,1%شركة اليمسان

2,0-7,42,0%7,4%5,4%شركة ماس

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

شركة الكابالت السعودية »الشركة«
تتعلــق إيــرادات شــركة الكابــات الســعودية ببيــع الكابــات النحاســية واأللمنيــوم )ذات جهــد منخفــض ومتوســط وعالــي( وغيرهــا مــن كابــات متخصصــة وأخــرى 
تســتخدم فــي قطــاع النفــط والغــاز حيــث ترتكــز هــذه اإليــرادات فــي الســوق المحلــي فــي المملكــة العريبــة الســعودية. انخفضــت إيــرادات شــركة الكابــات الســعودية 
بنســبة 9,7% من 882,3 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2016م إلى 796,3 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2017م نتيجة انخفاض الكميات 
المباعــة مــن كابــات النحــاس مــن 31,4 ألــف طــن إلــى 24,4 ألــف طــن بســبب  قــرار الشــركة فــي الحــد مــن المنافســة علــى المناقصــًات المطروحــة نتيجــة قيــود 
رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة. قابــل ذلــك االنخفــاض ارتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس واأللمنيــوم العالميــة فــي ذات الفتــرة. انخفضــت 
اإليــرادات بنســبة 29,5% إلــى 561,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، علــى الرغــم مــن االرتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس واأللمنيــوم العالميــة، 
نتيجــة االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس إلــى 16,4 ألــف طــن بســبب التباطــؤ االقتصــادي العــام واالنخفــاض فــي وتيــرة المشــاريع اإلنشــائية 

باإلضافــة إلــى ارتفــاع حــدة قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة ممــا أدى إلــى انخفــاض نســب التشــغيل.

شركة ديميرير كابلو
تتعلــق انشــطة شــركة ديمريــر كابلــو التركيــة بصناعــة وتوريــد وتجــارة الكابــات الكهربائيــة وملحقاتهــا. انخفضــت إيــرادات شــركة ديميريــر كابلــو بنســبة 28,5% مــن 
240,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 171,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة انخفــاض الطلبــات مــن الســوق 
التركــي بشــكل رئيســي نظــراًً لألوضــاع االقتصاديــة فــي ذات الفتــرة باإلضافــة إلــى عــدم تمكــن شــركة ديميريــر كابلــو إلــى توفيــر طلبــات جديــدة كافيــة. قامــت الشــركة 
ببيــع كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي شــهر يوليــو مــن الســنة الماليــة 2018م  ممــا أدى إلــى انخفــاض اإليــرادات بنســبة 47,5% إلــى 90,2 مليــون 

ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م.

شركة الكابالت السعودية – اإلمارات العربية المتحدة
تتعلــق إيــرادات شــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة بايــردات بيــع منتجــات الشــركة الســعودية للكابــات خــارج المملكــة العربيــة الســعودية 
كــدول مجلــس التعــاون الخليجــي وغيرهــا مــن الصــادرات. انخفضــت إيــرادات شــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 71,4% مــن 153,7 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 44,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة انخفــاض المبيعــات المتعلقــة بأحــد العمــاء 
الرئيســيين فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي تــم توريــد الجــزء األكبــر مــن الكميــات المطلوبــة فــي الســنة المايــة 2016م حيــث بلغــت نســبة المبيعــات إلــى 
هــذا العميــل 40% مــن إجمالــي مبيعــات شــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي الســنة الماليــة 2016م. ثــم ارتفعــت إيــرادات شــركة الكابــات 
الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة بنســبة 74,5% إلــى 76,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة توريــدات أســاك داخليــة وغيرهــا مــن 

الكابــات إلــى دولــة اليمــن والتــي شــهدت ارتفــاع فــي النشــاط بســبب األوضــاع اإلقليميــة.

شركة اليمسان
تتعلــق إيــرادات شــركة اليمســان التركيــة بشــكل رئيســي بصناعــة المفاتيــح الكهربائيــة والمحــوالت ومســتلزماتها. ارتفعــت إيــرادات شــركة اليمســان التركيــة بنســبة 
13,2% مــن 204,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 231,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة لكســب مشــروع 
جديــد لعميــل فــي قطــاع النفــط والغــاز فــي دولــة قطــر فــي نهايــة الســنة الماليــة 2016م وتــم توريــد جــزء منــه فــي الســنة الماليــة 2017م والتــي تضمنــت منتجــات 
متخصصــة تــم تصميمهــا لهــذا المشــروع والبالغــة قيمتهــا حوالــي 15 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، باإلضافــة إلــى إيــرادات وهميــة تــم تســجيلها 
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علــى خلفيــة خاطئــة والتــي تــم عكســها فــي الســنة الماليــة 2018م )والتــي تخــص إيــرادات فــي الســنة الماليــة 2017م والبالغــة قيمتهــا حوالــي 20 مليــون ريــال 
ســعودي(. توضــح الشــركة بــان هــذه العمليــة نتجــت عــن تســجيل إيــرادات قبــل التوريــد للمنتجــات، وبالتالــي عنــد مطابقــة الحســابات واألرصــدة مــع عمــاء شــركة 
اليمســان تبيــن فروقــات. قامــت الشــركة األم فــي المملكــة العربيــة الســعودية بعمليــة تدقيــق داخلــي الكتشــاف هــذه الفروقــات التــي توضحــت مــن خــال تســجيل 
إيــرادات قبــل التوريــد. فــي الســنة الماليــة 2018م، قامــت الشــركة األم بإعــادة هيكلــة إدارة شــركة اليمســان باإلضافــة إلــى اعتمــاد عمليــات تدقيــق داخليــة دوريــة 

لضمــان عــدم تكــرار هــذه األخطــاء مســتقبليًا.

ثم انخفضت اإليرادات لشــركة اليمســان بنســبة 68,6% إلى 72,9 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2018م نتيجة التباطؤ االقتصادي في تركيا وتقلبات 
الليــرة التركيــة )حيــث شــكلت حوالــي 6% مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة األم كمــا فــي عــام 2018م(. يعــزى هــذا االنخفــاض فــي اإليــرادات إلــى مــا نســبته مــا 
يقارب 60%  بســبب التقلبــات فــي الليــرة التركيــة التــي تإثــرت فــي الفتــرة ذاتهــا بســبب التقلبات االقتصاديــة الكليــة فــي االقتصــاد العالمــي واألوضــاع السياســية فــي 
الشــرق األوســط. يجــدر الذكــر ان إيــرادات شــركة اليمســان انخفضــت فــي الســوق التركــي مــن 127 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 48,4 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م حيــث أدى ارتفــاع ســعر صــرف الليــرة التركيــة مقابــل الــدوالر األمريكــي إلــى خســارة العديــد مــن الطلبــات لشــركات 
منافســة أخــرى مــن الصيــن وكوريــا وغيرهــا )والتــي تعتبــر تكلفــة صناعــة وبيــع منتجاتهــا فــي الســوق التركــي أقــل ســعرًا مقارنــة بالتكلفــة العاليــة المتإثــرة بســبب ســعر 
صــرف الليــرة التركيــة(، باإلضافــة إلــى انكمــاش الوضــع االقتصــادي العــام فــي تركيــا خــال الفتــرة ذاتهــا ممــا إثــر علــى الطلــب لمنتجــات شــركة اليمســان بشــكل عــام.

باإلضافــة إلــى ذلــك، فقــد تإثــرت إيــرادات شــركة اليمســان بانخفــاض المبيعــات إلــى دولــة قطــر )حيــث شــكلت حوالــي 2% مــن إجمالــي إيــرادات الشــركة األم كمــا 
فــي عــام 2018م(  والتــي بلغــت نســبتها مــا يقــارب 40% مــن انخفــاض إيــرادات شــركة اليمســان. حيــث ان علــى الرغــم مــن كيــان شــركة اليمســان التركــي، فقــد 
خســرت شــركة اليمســان العديــد مــن المناقصــًات التــي تــم طرحهــا فــي الســوق القطــري فــي الســنة الماليــة 2018م. ونظــراًً لطبيعــة المناقصــًات التــي ال تعتبــر 
ثــر انخفــاض الطلــب فــي  مضمونــة لشــركة اليمســان، لــم تســتطع شــركة اليمســان كســب أي مناقصــة فــي الســنة الماليــة 2018م خافــًا للســنوات الســابقة، كمــا واإ
الســوق القطــري بشــكل رئيــس نتيجــة انكمــاش الوضــع االقتصــادي فــي دولــة قطــر ممــا أدى إلــى انخفــاض إيــرادات شــركة اليمســان مــن دولــة قطــر مــن 92,8 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 20,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م. ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس إلــى انخفــاض الطلــب 
والتوريــد الخــاص بالمشــروع الــذي تــم كســبه فــي نهايــة الســنة الماليــة 2016م حيــث انخفضــت اإليــرادات الخاصــة بهــذا المشــروع مــن حوالــي 75 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 14 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م مصحوبــًا بانخفــاض الطلــب مــن القطــاع الخــاص فــي دولــة قطــر 

بشــكل عــام ممــا أضــاف إلــى انخفــاض اإليــرادات مــا يقــارب 26 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا.

كمــا أدت قيــود رأس المــال العامــل للشــركة وشــركاتها التابعــة إلــى انخفــاض المــاءة الماليــة لمســاندة الشــركات التابعــة علــى اعتمــاد وتوفيــر طلبــات جديــدة فــي األســواق 
الدوليــة حيــث ارتكــزت جهــود الشــركة علــى متابعــة الســوق المحلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن القــدرة الماليــة المتوفــرة لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة.

شركة ماس لمشاريع الطاقة واالإتصاالت
يتمثــل نشــاط شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت فــي مشــاريع تســليم مفتــاح كمشــاريع الحفــر والتركيــب وتوريــد الملحقــات الخاصــة بمشــاريع الطاقــة 
واالإتصــاالت. يتــم تســجيل إيــرادات شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت علــى أســاس احتســاب نســبة إنجــاز المشــروع لــكل فتــرة. ارتفعــت إيــرادات شــركة 
مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت بنســبة 17,8% مــن 83,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 98,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م نتيجــة تأخــر بعــض التركيبــات الخاصــة بمشــاريع الســنة الماليــة 2016م إلــى الســنة الماليــة 2017م. ثــم انخفضــت اإليــرادات بنســبة %35,4 
إلــى 63,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب التباطــؤ االقتصــادي بشــكل عــام ممــا أدى إلــى االنخفــاض فــي عــدد المشــاريع والمناقصــًات 
المطروحــة باإلضافــة إلــى االنتهــاء مــن التركيبــات فــي مشــاريع الســنوات الســابقة خــال الســنة الماليــة 2017م. كمــا ان الشــركة وشــركاتها التابعــة لــم تقــدم علــى 
المنافســة فــي المناقصــًات بســبب قيــود رأس المــال العامــل حيــث ان طبيعــة معــدل دوران الذمــم المدينــة الخاصــة بمشــاريع التســليم مفتــاح غالبــًا مــا تكــون فتراتهــا 

طويلــة والتــي تؤثــر ســلبًا علــى معــدل رأس المــال العامــل.

الجدول رقم )4.(: اإليرادات بحسب المنتجات للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م 

20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

كابالت النحاس:

)14,2()37,9%(18,6%291,354345,435214,516الكابات ذات الجهد المنخفض

)33,6%()17,7%()46,4%(127,22568,24256,132الكابات ذات الجهد المتوسط

)25,4%()45,8%(2,8%178,419183,34399,423الكابات ذات الجهد العالي

)11,4%()25,5%(5,2%92,83397,70372,812األساك الداخلية

0,4%)4,7%(5,7%37,08539,19237,357الكابات الخاصة بقطاع النفط والغاز
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20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

3,8%169,3%)60,0%(30,10112,04932,453الكابات المتخصصة

)80,4%()88,9%()65,3%(21,0487,298809الكابات الهاتفية المعدنية

)١8,8%()3١,8%()3,2%(778,06٥7٥3,262٥١3,٥02 إجمالي كابالت النحاس

كابالت األلمنيوم:

)21,6%(806,9%)93,2%(6,4064343,936الكابات ذات الجهد المنخفض

)56,5%(2579,2%)99,3%(61,37743311,601الكابات ذات الجهد المتوسط

)10,6%()17,4%()3,2%(27,86126,96722,284الكابات ذات الجهد العالي

الينطبق)46,6%(الينطبق3,8082,034-كابات النواقل الهوائية

)3٥,4%(26,0%)66,٩%(٩٥,6443١,6423٩,8٥٥ إجمالي كابالت األلمنيوم

)2,5%()28,8%(33,6%8,54911,4218,133كابات األلياف البصرية

 إجمالي إيرادات المنتجات للشركة 
)20,2%()2٩,٥%()٩,7%(882,2٥87٩6,42٥٥6١,4٩0السعودية للكابالت

)38,7%()47,5%()28,5%(240,085171,68990,172إيرادات منتجات شركة ديميرير كابلو

إيرادات شركة الكابات السعودية - 
)29,4%(74,5%)71,4%(153,69743,95076,705اإلمارات العربية المتحدة

)40,3%()68,6%(13,2%204,612231,71672,857إيرادات منتجات شركة اليمسان

)12,8%()35,4%(17,8%83,90398,79763,800إيرادات شركة ماس

)2٥,6%()3٥,6%()١4,2%(١,٥64,٥٥٥١,342,47786٥,023اإلجمالي

20١8م20١7م20١6مكنسبة مئوية من اإلجمالي
نقاط مئوية

20١6م – 20١7م
نقاط مئوية

20١7م – 20١8م
نقاط مئوية

20١6م – 20١8م

59,46,43,29,1%56,1%49,7%كابات النحاس

)1,6(2,3)3,8(4,6%2,4%6,1%كابات األلمنيوم

0,90,30,10,4%0,9%0,5%الكابات األخرى

 إجمالي إيرادات المنتجات للشركة 
64,92,95,67,9%59,3%56,4%السعودية للكابات

)4,9()2,4()2,6(10,4%12,8%15,3%إيرادات منتجات شركة ديميرير كابلو

إيرادات شركة الكابات السعودية - 
)1,0()5,6()6,5(8,9%3,3%9,8%اإلمارات العربية المتحدة

)4,8()8,9(8,44,2%17,3%13,1%إيرادات منتجات شركة اليمسان

2,0-7,42,0%7,4%5,4%إيرادات شركة ماس

20١8م20١7م20١6مالكميات المباعة )طن(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي 

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

كابالت النحاس:

)29,1%()36,8%()20,5%د(17,38213,8128,733الكابات ذات الجهد المنخفض

)29,3%()20,8%()36,8%(3,6392,2991,820الكابات ذات الجهد المتوسط
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20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

)32,5%()44,7%()17,6%(5,3004,3672,415الكابات ذات الجهد العالي

)17,9%()24,6%()10,6%(3,3242,9702,239األساك الداخلية

)7,6%()13,4%()1,5%(544536464الكابات الخاصة بقطاع النفط والغاز

2,7%164,4%)60,1%(677270714الكابات المتخصصة

)85,5%()93,3%()69,0%(52516311الكابات الهاتفية المعدنية

)27,7%()32,٩%()22,2%(3١,3٩١24,4١7١6,3٩6 إجمالي كابالت النحاس

كابالت األلمنيوم:

)19,6%(968,4%)93,9%(31419203الكابات ذات الجهد المنخفض

)59,8%(3150,0%)99,5%(2,01610325الكابات ذات الجهد المتوسط

)6,0%()16,2%(5,4%540569477الكابات ذات الجهد العالي

الينطبق)47,8%(الينطبق341178-كابات النواقل الهوائية

)3٥,8%(26,0%)67,3%(2,870٩3٩١,١83 إجمالي كابالت األلمنيوم

3,٥%)١7,٩%(30,٥%6٩,6٩8٩0,٩2674,66١كابالت األلياف البصرية )كيلومتر(
املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

كابالت النحاس ذات الجهد المنخفض
ارتفعــت إيــرادات كابــات النحــاس ذات الجهــد المنخفــض بنســبة 18,6% مــن 291,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 345,5 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م بســبب ارتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس العالمــي والــذي قابلــه انخفــاض فــي الكميــة المباعــة بنســبة 20,5% مــن 17,4 
ألــف طــن إلــى 13,8 ألــف طــن خــال ذات الفتــرة نتيجــة التباطــؤ االقتصــادي بشــكل عــام ممــا إثــر ســلبًا علــى مبيعــات كابــات النحــاس ذات الجهــد المنخفــض 
خــال الفتــرة باإلضافــة إلــى انخفــاض نســب التشــغيل والتركيــز علــى عمــاء التوزيــع لاســتفادة مــن معــدالت دوران الذمــم األســرع نســبيًا مقارنــة بقنــوات بيــع 
أخــرى وذلــك نتيجــة قيــود رأس المــال العامــل للشــركة وشــركاتها التابعــة. وانخفضــت إيــرادات كابــات النحــاس ذات الجهــد المنخفــض بنســبة 37,9% لتصــل إلــى 
214,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض الكميــة المباعــة بنســبة 36,8%  إلــى 8,7 ألــف طــن بســبب انخفــاض نســب 
التشــغيل الناتجــة عــن قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة التــي تواجههــا الشــركة وشــركاتها التابعــة والتــي أدت إلــى الحــد واالنســحاب مــن المنافســة علــى 

المناقصــًات المطروحــة.

كابالت النحاس ذات الجهد المتوسط 
انخفضــت إيــرادات كابــات النحــاس ذات الجهــد المتوســط بنســبة 46,4% مــن 127,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 68,2 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، ويعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة بنســبة 36,8% فــي نفــس الفتــرة مــن 3,6 ألــف طــن إلــى 2,3 ألــف طــن 
نتيجــة التباطــؤ االقتصــادي بشــكل عــام ممــا إثــر ســلبًا علــى عــدد المشــاريع والمناقصــًات المطروحــة علــى الرغــم مــن ارتفــاع ســعر معــدن النحــاس العالمــي خــال 
ذات الفتــرة. واســتمرت اإليــرادات باالنخفــاض بنســبة 17,7% لتصــل إلــى 56,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، نتيجــة النخفــاض الكميــات 
المباعــة بنســبة 20,8% إلــى 1,8 ألــف طــن بســبب انخفــاض نســب التشــغيل الناتجــة عــن قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة التــي تواجههــا الشــركة 
وشــركاتها التابعــة والتــي أدت إلــى الحــد واالنســحاب مــن المنافســة علــى المناقصــًات المطروحــة وخصوصــا المناقصــًات الخاصــة بكابــات الجهــد المتوســط والجهــد 
العالــي والتــي ترتكــز علــى مقاولــي اإلنشــاءات والمقاوليــن مــن الباطــن لشــركة الكهربــاء الســعودية والتــي غالبــًا مــا تكــون فتــرات تحصيــل الذمــم طويلــة نســبيًا والتــي 

تؤثــر ســلبًا علــى معــدل رأس المــال العامــل للشــركة وشــركاتها التابعــة.

كابالت النحاس ذات الجهد العالي
ارتفعــت إيــرادات كابــات النحــاس ذات الجهــد العالــي بنســبة 2,8% مــن 178,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 183,3 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م بســبب ارتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس العالمــي والــذي قابلــه انخفــاض فــي الكميــة المباعــة بنســبة 17,6% فــي نفــس الفتــرة مــن 5,3 
ألــف طــن إلــى 4,4 ألــف طــن نتيجــة التباطــؤ االقتصــادي بشــكل عــام ممــا إثــر ســلبًا علــى عــدد المشــاريع والمناقصــًات المطروحــة. كمــا وانخفضــت اإليــرادات بنســبة 
45,8% لتصــل إلــى 99,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة النخفــاض الكميــات المباعــة بنســبة 44,7% إلــى 2,4 ألــف طــن بســبب انخفــاض 
نســب التشــغيل الناتجــة عــن قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة التــي تواجههــا الشــركة وشــركاتها التابعــة والتــي أدت إلــى الحــد واالنســحاب مــن المنافســة 
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علــى المناقصــًات المطروحــة وخصوصــا المناقصــًات الخاصــة بكابــات الجهــد المتوســط والجهــد العالــي والتــي ترتكــز علــى مقاولــي اإلنشــاءات والمقاوليــن مــن الباطــن 
لشــركة الكهربــاء الســعودية والتــي غالبــًا مــا تكــون فتــرات تحصيــل الذمــم طويلــة نســبيًا والتــي تؤثــر ســلبًا علــى معــدل رأس المــال العامــل للشــركة وشــركاتها التابعــة.

األسالك الداخلية
ارتفعــت إيــرادات األســاك الداخليــة بنســبة 5,2% مــن 92,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 97,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس العالمــي فــي الســنة الماليــة 2017م. قابــل ذلــك انخفــاض فــي الكميــة المباعــة بنســبة 10,6% مــن 
3,3 ألــف طــن إلــى 2,9 ألــف طــن نتيجــة انخفــاض نشــاط الموزعيــن بشــكل رئيســي بســبب التباطــؤ االقتصــادي بشــكل عــام. انخفضــت إيــرادات األســاك الداخليــة 
بنســبة 25,5% لتصــل إلــى 72,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب انخفــاض الكميــة المباعــة بنســبة 24,6% إلــى 2,2 ألــف طــن نتيجــة 
اســتمرار إثــر التباطــؤ االقتصــادي علــى أداء الموزعيــن بشــكل عــام. يجــدر الذكــر ان علــى خــاف نتائــج مبيعــات الكابــات النحاســية األخــرى، فــان الكميــات 
المباعــة مــن األســاك الداخليــة هــي األقــل انخفاضــا نســبيًا خــال الســنوات الماليــة الثاثــة 2016م و2017م و2018م حيــث يعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع مبيعــات 

األســاك الداخليــة إلــى دولــة اليمــن نتيجــة ارتفــاع الطلــب فــي الســوق اليمنــي خــال ذات الفتــرة.

الكابالت الخاصة بقطاع النفط والغاز
ارتفعــت إيــرادات الكابــات الخاصــة بقطــاع النفــط والغــاز بنســبة 5,7% مــن 37,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 39,2 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م بســبب االرتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس العالمــي فــي الســنة الماليــة 2017م. قابــل ذلــك انخفــاض طفيــف فــي الكميــة 
المباعــة بنســبة 1,5% مــن 544 طــن إلــى 536 طــن نتيجــة انخفــاض عــدد المشــاريع المطروحــة مــن قبــل شــركة ارامكــو الســعودية بشــكل رئيســي. انخفضــت 
إيــرادات الكابــات الخاصــة بقطــاع النفــط والغازبنســبة 4,7% لتصــل إلــى 37,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة النخفــاض الكميــة المباعــة 

بنســبة 13,4% إلــى 464 طــن فــي نفــس الفتــرة. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس العالمــي فــي الســنة الماليــة 2018م.

الكابالت المتخصصة
تتعلــق الكابــات المتخصصــة بالكابــات المحــددة الصنــع بمواصافــات خاصــة لبعــض مشــاريع شــركات النفــط والغــاز. انخفضــت إيــرادات الكابــات المتخصصــة 
بنســبة 60% مــن 30,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 12,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي 
إلــى االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة بنســبة 60,1% مــن 677 طــن إلــى 270 طــن نتيجــة توريــد جــزء كبيــر مــن طلبــات هــذه الكابــات لبعــض المشــاريع فــي 
الســنة الماليــة 2016م وبذلــك عــدم وجــود طلبــات كابــات متخصصــة فــي الســنة الماليــة 2017م. ثــم ارتفعــت إيــرادات الكابــات المتخصصــة بنســبة %169,3 
لتصــل إلــى 32,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة االرتفــاع فــي الكميــات المباعــة بنســبة 164,2% إلــى 714 طــن والمتعلقــة بطلبــات 

مشــروع خــاص لشــركة أرامكــو الســعودية.

الكابالت الهاتفية المعدنية
انخفضــت إيــرادات الكابــات الهاتفيــة المعدنيــة تدريجيــًا بنســبة 65,3% مــن حوالــي 21,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 7,3 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م ومــن ثــم بنســبة 88,9% لتصــل إلــى 809 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة انخفــاض الطلــب حيــث 
أصبحــت هــذه الكابــات قديمــة الطــراز والتــي اســتبدلت بكابــات األليــاف البصريــة، ممــا أدى إلــى انخفــاض الكميــات المباعــة مــن 525 طــن إلــى 163 طــن ومــن 

ثــم إلــى 11 طــن خــال فتــرة الثــاث ســنوات الماليــة 2016م و2017م و2018م، علــى التوالــي.

كابالت األلمنيوم ذات الجهد المنخفض
انخفضــت إيــرادات كابــات األلمنيــوم ذات الجهــد المنخفــض بنســبة 93,2% مــن 6,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 434 ألــف ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة انخفــاض الكميــات المباعــة بنســبة 93,9% فــي نفــس الفتــرة بســبب توريــد جــزء كبيــر مــن الكابــات إلــى مقاولــي الشــركة 
الســعودية للكهربــاء فــي الســنة الماليــة 2016م وعــدم المنافســة علــى مناقصــًات جديــدة فــي الســنة الماليــة 2017م بســبب االلتزامــات الماليــة لــدى الشــركة. ارتفعــت 
إيــرادات كابــات األلمنيــوم ذات الجهــد المنخفــض بنســبة 806,9% لتصــل إلــى 3,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة ارتفــاع الكميــات 

المباعــة بنســبة 968,4% مــن 19 طــن إلــى 203 طــن فــي نفــس الفتــرة باإلضافــة إلــى ارتفــاع أســعار معــدن األلمنيــوم العالمــي فــي الســنة الماليــة 2018م.

كابالت األلمنيوم ذات الجهد المتوسط
انخفضــت إيــرادات كابــات األلمنيــوم ذات الجهــد المتوســط بنســبة 99,3% مــن 61,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 433 ألــف ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة انخفــاض الكميــات المباعــة بنســبة 99,5% مــن 2,0 ألــف طــن إلــى 10 طــن فــي نفــس الفتــرة بســبب توريــد جــزء 
كبيــر مــن الكابــات إلــى مقاولــي الشــركة الســعودية للكهربــاء فــي الســنة الماليــة 2016م حيــث قامــت الشــركة الســعودية للكهربــاء بتغييــر بعــض بنــود المناقصــًات 
باســتبدال الكابــات ذات الجهــد المتوســط مــن النحــاس باأللمنيــوم والتــي قــد تــم توريدهــا فــي عــام 2015م و2016م باإلضافــة إلــى عــدم المنافســة علــى مناقصــًات 
جديــدة فــي الســنة الماليــة 2017م بســبب االلتزامــات الماليــة لــدى الشــركة. وارتفعــت إيــرادات كابــات األلمنيــوم ذات الجهــد المتوســط بنســبة 2579,2% لتصــل 
إلــى 11,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، نتيجــة ارتفــاع الكميــات المباعــة بنســبة 3102,7% مــن 10 طــن إلــى 325 طــن فــي نفــس الفتــرة 

باإلضافــة إلــى ارتفــاع أســعار معــدن األلمنيــوم العالمــي فــي الســنة الماليــة 2018م.
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كابالت األلمنيوم ذات الجهد العالي
انخفضــت إيــرادات كابــات األلمنيــوم ذات الجهــد العالــي انخفــاض طفيــف بنســبة 3,2% مــن 27,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 27,0 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م علــى الرغــم مــن االرتفــاع فــي الكميــات المباعــة بنســبة 5,4% فــي نفــس الفتــرة باإلضافــة إلــى االرتفــاع فــي أســعار 
معــدن األلمنيــوم العالمــي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة مبيعــات إلــى عمــاء بأســعار منخفضــة نســبيًا ولكــن بدفعــات مقدمــة أكبــر لتمويــل رأس المــال العامــل. 
انخفضــت إيــرادات كابــات األلمنيــوم ذات الجهــد العالــي بنســبة 17,4% لتصــل إلــى 22,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، ويعــود ذلــك إلــى 
انخفــاض الكميــات المباعــة بنســبة 16,2% فــي نفــس الفتــرة نتيجــة انخفــاض الطلــب بســبب انخفــاض عــدد المشــاريع خــال الفتــرة، قابــل ذلــك ارتفــاع فــي أســعار 

معــدن األلمنيــوم العالمــي فــي الســنة الماليــة 2018م.

كابالت النواقل الهوائية
بلغــت إيــرادات كابــات النواقــل الهوائيــة 3,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م متعلقــة بكميــات مباعــة بلغــت 341 طــن خــال الفتــرة. لــم تنتــج 
الشــركة أي كابــات نواقــل هوائيــة فــي الســنة الماليــة 2016م حيــث كانــت شــركة ميــدال )شــركة زميلــة( مســؤولة عــن إنتــاج كابــات النواقــل الهوائيــة. فــي بدايــة 
الســنة الماليــة 2017م، بــدأت الشــركة بإنتــاج كابــات النواقــل الهوائيــة لغــرض تنشــيط نســب التشــغيل فــي ذات الفتــرة وكانــت تتركــز المبيعــات بشــكل رئيســي إلــى 
شــركة ميــدال خــال الفتــرة. انخفضــت إيــرادات كابــات النواقــل الهوائيــة بنســبة 46,6% لتصــل إلــى مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، ويعــزى 
ذلــك إلــى انخفــاض الكميــات المباعــة بنســبة 47,9% مــن 341 طــن إلــى 178 طــن فــي نفــس الفتــرة نتيجــة انخفــاض الطلــب علــى كابــات النواقــل الهوائيــة. 

كابالت األلياف البصرية
ارتفعــت إيــرادات كابــات األليــاف البصريــة بنســبة 33,6% مــن 8,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 11,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م، وذلــك بســبب ارتفــاع الكميــات المباعــة بنســبة 30,5% نتيجــة ارتفــاع عــدد المشــاريع التــي تتطلــب كابــات أليــاف بصريــة التــي تــم المشــاركة 
فيهــا مــن قبــل الشــركة. وانخفضــت إيــرادات كابــات األليــاف البصريــة بنســبة 28,8% لتصــل إلــى 8,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة 
النخفــاض الكميــة المباعــة بنســبة 17,9% مــن 90,9 ألــف كيلومتــر إلــى 74,7 ألــف كيلومتــر فــي نفــس الفتــرة بســبب انخفــاض عــدد المشــاريع التــي تتطلــب 

كابــات األليــاف البصريــة فــي الســنة الماليــة 2018م.

الجدول رقم )5.(: اإليرادات بحسب قنوات البيع للسنوات المالية  20.6م و20.7م و20.8م

20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي 

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

)44,3%()54,4%()32,0%(430,220292,453133,261شركات النفط والغاز

)11,3%()40,2%(31,6%162,987214,417128,227المشاريع والمرافق

159,3%240,5%97,4%16,46532,502110,674الصادرات

)34,9%()55,4%()5,0%(227,265215,79696,198الموزعين

)43,3%(126,3%)9,2%(45,32141,15793,130مقاولي عقود إنشائية

 إجمالي إيرادات قنوات بيع الشركة السعودية 
)20,2%()2٩,٥%()٩,7%(882,2٥87٩6,32٥٥6١,4٩0للكابالت

)38,7%()47,5%()28,5%(240,085171,68990,172إيرادات شركة ديميرير كابلو

إيرادات شركة الكابات السعودية - اإلمارات 
)29,4%(74,5%)71,4%(153,69743,95076,705العربية المتحدة

)40,3%()68,6%(13,2%204,612231,71672,857إيرادات شركة اليمسان

)12,8%()35,4%(17,8%83,90398,79763,800إيرادات شركة ماس

)25,6%()35,6%()14,2%(1,564,5551,342,477865,023اإلجمالي

20١8م20١7م20١6مكنسبة مئوية من اإلجمالي
نقاط مئوية

20١6م – 20١7م
نقاط مئوية

20١7م – 20١8م
نقاط مئوية

20١6م – 20١8م

)12,1()6,4()5,7(15,4%21,8%27,5%شركات النفط والغاز

4,4)1,1(14,85,6%16,0%10,4%المشاريع والمرافق

12,81,410,411,7%2,4%1,1%الصادرات
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20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي 

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

)3,4()5,0(11,11,5%16,1%14,5%الموزعين

7,77,9)0,2(10,8%3,1%2,9%مقاولي عقود إنشائية

 إجمالي إيرادات قنوات بيع الشركة السعودية 
64,92,95,68,5%59,3%56,4%للكابات

)4,9()2,4()2,6(10,4%12,8%15,3%إيرادات شركة ديميرير كابلو

إيرادات شركة الكابات السعودية - اإلمارات 
)1,0()5,6()6,5(8,9%3,3%9,8%العربية المتحدة

)4,7()8,8(8,44,2%17,3%13,1%إيرادات شركة اليمسان

2,0-7,42,0%7,4%5,4%إيرادات شركة ماس

20١7م20١6مالكميات المباعة )طن(
التغيير السنوي20١8م

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي 

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

)51,3%()62,6%()36,7%(13,2608,3953,139شركات النفط والغاز

)10,3%()40,2%(34,6%4,1935,6423,372المشاريع والمرافق

122,6%185,2%73,7%6321,0983,132الصادرات

)40,3%()42,1%()38,4%(14,3928,8665,133الموزعين

25,3%106,9%)24,1%(1,7851,3552,804مقاولي عقود إنشائية

)28,4%()30,7%()26,0%(34,26125,35717,580 إجمالي كابات النحاس واأللمنيوم

3,5%)17,9%(30,5%69,69890,92674,661كابات األلياف البصرية )كيلومتر(

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

شركات النفط والغاز
انخفضــت اإليــرادات مــن شــركات النفــط والغــاز بنســبة 32,0% مــن 430,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 292,5 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م، وذلــك بســبب انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس واأللمنيــوم بشــكل عــام نتيجــة انخفــاض المشــاريع المخطــط لهــا مــن قبــل 
شــركات النفــط والغــاز خــال الســنة وخاصــة شــركة أرامكــو الســعودية حيــث انخفــض عــدد مشــاريعها المطروحــة مــن 20 مشــروع خــال الســنة الماليــة 2016م إلــى 
8 مشــاريع خــال الســنة الماليــة 2017م. واســتمرت اإليــرادات مــن شــركات النفــط والغــاز باالنخفــاض بنســبة 54,4% لتصــل إلــى 133,3 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة لانخفــاض المســتمر فــي المشــاريع المخطــط لهــا مــن قبــل شــركات النفــط والغــاز خــال الســنة بســبب التباطــؤ االقتصــادي فــي 

المملكــة العربيــة الســعودية بشــكل عــام.

المشاريع والمرافق
ارتفعــت إيــرادات المشــاريع والمرافــق بنســبة 31,6% مــن 162,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 214,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م، وذلــك بســبب ارتفــاع الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس ذات الجهــد المنخفــض والعالــي لقنــوات المشــاريع والمرافــق بنســبة %297,9 
و45,6% علــى التوالــي خــال الفتــرة ذاتهــا نتيجــة توريــدات كابــات تمــت فــي الســنة الماليــة 2017م والخاصــة بطلبــات ومنافســات مــن الســنة الماليــة 2016م كمــا 
صوحــب هــذا االرتفــاع بارتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس العالمــي خــال ذات الفتــرة. انخفضــت إيــرادات المشــاريع والمرافــق بنســبة 40,2% لتصــل إلــى 128,2 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة النخفــاض الكميــات المباعــة بشــكل عــام بســبب انخفــاض نســب التشــغيل الناتجــة عــن قيــود رأس المــال 

العامــل وااللتزامــات الماليــة التــي تواجههــا الشــركة وشــركاتها التابعــة والتــي أدت إلــى الحــد واالنســحاب مــن المنافســة علــى المناقصــًات المطروحــة.

الصادرات
تتعلــق إيــرادات الصــادرات بمبيعــات الشــركة إلــى دول خليجيــة )بخــاف مــا يتــم بيعــه مــن قبــل شــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة فــي األســواق 
الخليجيــة وذلــك بحســب طلبــات العمــاء حيــث تتــم بعــض المبيعــات إلــى دول الخليــج والشــرق األوســط مــن خــال الشــركة(. ارتفعــت إيــرادات الصــادارات بنســبة 
97,4% مــن 16,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 32,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة توريــدات لعميــل رئيســي 
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فــي دولــة خليجيــة بــدأت فــي الربــع الرابــع مــن الســنة الماليــة 2017م والتــي اســتكمل توريدهــا فــي الســنة الماليــة 2018م. بنــاًء علــى ذلــك، ارتفعــت إيــرادات 
الصــادرات بنســبة 240,5% لتصــل إلــى 110,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م.

الموزعين
انخفضــت إيــرادات الموزعيــن بنســبة 5,0% مــن 227,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 215,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م، وذلــك بســبب االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة مــن معظــم المنتجــات عــن طريــق الموزعيــن نتيجــة التباطــؤ االقتصــادي بشــكل عــام وانخفــاض المشــاريع 
ممــا إثــر ســلبًا خصوصــا علــى مبيعــات كابــات النحــاس ذات الجهــد المنخفــض خــال الفتــرة. كمــا انخفضــت إيــرادات الموزعيــن بنســبة 55,4% لتصــل إلــى 96,2 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة اســتمرار إثــر التباطــؤ االقتصــادي ممــا أدى إلــى انخفــاض الكميــات المباعــة مــن معظــم المنتجــات بخــاف 

االرتفــاع الطفيــف فــي مبيعــات األســاك الداخليــة عــن طريــق الموزعيــن.

مقاولي عقود إنشائية
انخفضــت اإليــرادات مــن مقاولــي العقــود اإلنشــائية بنســبة 9,2% مــن 45,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 41,2 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م، وذلــك بســبب االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس ذات الجهــد المنخفــض نتيجــة التباطــؤ االقتصــادي بشــكل عــام. 
ارتفعــت اإليــرادات مــن مقاولــي العقــود اإلنشــائية بنســبة 126,3% لتصــل إلــى 93,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة عــدم المنافســة فــي 
مشــاريع مقاولــي العقــود اإلنشــائية مــن قبــل الشــركة بســبب قيــود رأس المــال العامــل حيــث ارتبطــت مشــاريع المقاوليــن إجمــااًل بفتــرات تحصيــل ذات طابــع بطــيء.

تكلفة اإليرادات .6161.1

الجدول رقم )6.(: تكلفة اإليرادات للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م

20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي 

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

)17,4%()23,4%()10,9%(636,090566,698434,232نحاس

)30,4%(15,1%)57,9%(19,2648,1089,330ألمنيوم

9,0%)42,4%(106,3%19,00539,21622,595رصاص

)21,4%()21,4%()21,4%(381,580299,991235,838مواد غير معدنية ومواد أخرى

)18,5%()23,2%()13,4%(1,055,939914,014701,995 إجمالي المواد الخام

)20,7%()24,4%()16,9%(123,844102,91277,842تكاليف الموظفين

)34,9%()52,0%()11,9%(29,39925,90712,441المواد االستهاكية

)14,5%(3,7%)29,5%(16,61811,71212,142المنافع

)21,0%()36,1%()2,3%(79,78177,92549,793االستهاك

19,7%67,7%)14,6%(11,6299,93216,662مصاريف أخرى

 إجمالي تكلفة إيرادات الشركة السعودية 
)١8,7%()23,8%()١3,3%(١,3١7,20٩١,١42,402870,87٥وشركاتها التابعة ما عدا شركة ديميرير كابلو

)34,2%()39,2%()28,8%(207,993148,15890,015تكلفة إيرادات شركة ديميرير كابلو

)20,6%()2٥,٥%()١٥,4%(١,٥2٥,204١,2٩0,٥٥٩٩60,88٩اإلجمالي

20١8م20١7م20١6مكنسبة مئوية من اإليرادات
نقاط مئوية

20١6م – 20١7م
نقاط مئوية

20١7م – 20١8م
نقاط مئوية

20١6م – 20١8م

50,21,68,09,5%42,2%40,7%نحاس

)0,2(0,5)0,6(1,1%0,6%1,2%ألمنيوم

1,4)0,3(2,61,7%2,9%1,2%رصاص

4,92,9)2,0(27,3%22,3%24,4%مواد غير معدنية ومواد أخرى
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20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي 

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

81,20,613,113,7%68,1%67,5% إجمالي المواد الخام

1,31,1)0,2(9,0%7,7%7,9%تكاليف الموظفين

)0,4()0,5(1,40,1%1,9%1,9%المواد االستهاكية

0,50,3)0,2(1,4%0,9%1,1%المنافع

0,7-5,80,7%5,8%5,1%االستهاك

1,21,2-1,9%0,7%0,7%مصاريف أخرى

 إجمالي تكلفة إيرادات الشركة السعودية 
١00,70,٩١٥,6١6,٥%8٥,١%84,2%وشركاتها التابعة ما عدا شركة ديميرير كابلو

)2,9()0,6()2,3(10,4%11,0%13,3%تكلفة إيرادات شركة ديميرير كابلو

14,913,6)1,4(111,1%96,1%97,5%اإلجمالي

)10,8%()17,2%()3,9%(1,5741,5131,253عدد الموظفين

متوسط   تكلفة الموظفين لكل موظف )آالف 
)11,1%()8,7%()13,6%(78,68168,01862,124الرياالت السعودية(

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

المواد الخام
تتكــون المــواد الخــام المســتخدمة فــي صناعــة الكابــات واألســاك الكهربائيــة مــن معدنــي النحــاس واأللمنيــوم بشــكل رئيســي باإلضافــة إلــى المــواد التــي تســتخدم 
لعــزل وحمايــة الكابــات واألســاك الكهربائيــة مثــل عديــد فينيــل الكلورايــد )PVC(، عديــد اإليثيليــن المتشــابك )XLPE( والرصــاص وغيرهــا مــن المــواد التــي 

تســتخدم فــي العــزل الحــراري والتوصيــل الكهربائــي.

تتبــع الشــركة سياســة تحــوط متحفظــة ضــد تقلبــات أســعار المعــادن األساســية الداخلــة فــي تصنيــع الكابــات واألســاك الكهربائيــة وهــي النحــاس واأللمنيــوم 
والرصاص والتــي تتغيــر عالميــًا بشــكل يومــي، للحمايــة ضــد تقلبــات أســعار هــذه المعــادن، للحفــاظ علــى اســتقرار هوامــش الربــح نســبيًا. يتــم تطبيــق هــذه السياســة 
بنــاًء علــى عقــود المبيعــات، وعليــه فــإن الشــركة تلتــزم بتحديــد ســعر المنتــج للعميــل علــى أســاس ســعر المعــادن عنــد تأكيــده وتدخــل فــي اتفاقيــة تحــوط ألجــل تثبيــت 

كلفتهــا للحــد مــن مخاطــر التقلبــات باألســعار.

يتــم إدراج التغيــرات فــي القيمــة العادلــة لــألدوات الماليــة المشــتقة غيــر المؤهلــة لمحاســبة عقــود التحــوط فــي قائمــة الدخــل الموحــدة عنــد إســتحقاق وتنفيــذ الشــركة 
للعقــود المســتقبلية المبرمــة لشــراء أو بيــع المعــادن وذلــك إلســتخدامها ضمــن انشــطة الشــركة ويتــم اإلفصــاح عــن قيمــة العقــود القائمــة والغيــر منفــذة فــي تاريــخ كل 

مركــز مالــي ضمــن إيضاحــات القوائــم الماليــة.

تتمثــل األدوات الماليــة المشــتقة للشــركة فــي مشــتقات محتفــظ فيهــا )لغيــر غــرض المضاربــة( ويتــم االعتــراف بالمشــتقات بالقيمــة العادلــة فــي تاريــخ الدخــول فــي 
عقــد المشــتقة، ويتــم إعــادة قياســها الحقــًا بقيمتهــا العادلــة. ويتــم الحصــول علــى القيمــة العادلــة مــن أســعارها الســوقية المعلنــة فــي األســواق النشــطة، أو المعامــات 
الســوقية الحديثــة، أو أســاليب التقييــم مثــل نمــاذج التدفقــات النقديــة المخصومــة ونمــاذج تســعير الخيــارات، بحســب األحــوال. وتظهــر جميــع المشــتقات ضمــن 
األصــول إذا كانــت قيمتهــا العادلــة موجبــة، أو ضمــن االلتزامــات إذا كانــت قيمتهــا العادلــة ســالبة. والجديــر بالذكــران األربــاح أوالخســائر مــن عقــود التحــوط يتــم 

تســويتها مــع الخســائر أو األربــاح مــن الشــراء الفعلــي للمعــادن بحيــث ال يكــون هنــاك أي إثــر مالــي علــى القوائــم الماليــة للشــركة والشــركات التابعــة.

تتعامــل الشــركة فــي عقــود آجلــة مــن خــال وســطاء مالييــن فــي بورصــة لنــدن للمعــادن، والتــي يمكــن شــرائها وبيعهــا دون التســليم الفعلــي للمعــدن فــي تاريــخ آجــل 
وبأســعار الســوق فــي ذلــك التاريــخ. تتــم مطابقــة هــذه العقــود مــع ارتباطــات البيــع والشــراء اآلجلــة، حيــث يتــم إبرامهــا بغــرض توفيــر الحمايــة مــن تقلبــات أســعار 

المعــادن.

بلــغ صافــي قيمــة أدوات التحــوط 40,5 و44,4 و91,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر مــن الســنوات الماليــة 2016م و2017م و2018م، علــى 
التوالي. حققــت هــذه األدوات أربــاح بقيمــة 5,1 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م وخســائر بقيمــة 11,7 مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2017م، وأربــاح 
بقيمــة 958 ألــف ريــال فــي عــام 2018م وتــم تســوية هــذه األربــاح والخســائر مــع التقلبــات فــي أســعار المعــادن التــي تــم شــراؤها بحيــث ينتفــي تأثيــر التعــرض 

للتقلبــات المذكــورة.
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نحاس
انخفضــت تكلفــة معــدن النحــاس بنســبة 10,9% مــن 636,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 566,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م، وذلــك بســبب انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس مــن 31,4 ألــف طــن إلــى 24,4 ألــف طــن فــي ذات الفتــرة. قابــل ذلــك ارتفــاع 
فــي أســعار معــدن النحــاس العالمــي خــال ذات فتــرة ممــا أدى إلــى ارتفــاع تكلفــة النحــاس كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن 40,7% فــي الســنة الماليــة 2016م 
إلــى 42,2% فــي الســنة الماليــة 2017م. انخفضــت تكلفــة معــدن النحــاس بنســبة 23,4% لتصــل إلــى 434,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م 
نتيجــة اســتمرار انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس مــن 24,4 ألــف طــن فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 16,4 ألــف طــن فــي الســنة الماليــة 
2018م مصحوبــًا بارتفــاع فــي أســعار معــدن النحــاس العالمــي خــال ذات فتــرة ممــا أدى إلــى ارتفــاع تكلفــة النحــاس كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات إلــى %50,2 

فــي الســنة الماليــة 2018م.

األلمنيوم
انخفضــت تكلفــة معــدن األلمنيــوم بنســبة 57,9% مــن 19,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 8,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م، وذلــك بســبب انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات األلمنيــوم مــن 2,9 ألــف طــن إلــى 939 طــن فــي ذات الفتــرة. كمــا انخفضــت تكلفــة معــدن 
األلمنيــوم كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن 1,2% فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 0,6% فــي الســنة الماليــة 2017م. ارتفعــت تكلفــة معــدن األلمنيــوم بنســبة 
15,1% لتصــل إلــى 9,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة ارتفــاع الكميــات المباعــة مــن كابــات األلمنيــوم مــن 939 طــن إلــى 1,183 
طــن مصحوبــًا بارتفــاع فــي أســعار معــدن األلمنيــوم العالمــي خــال ذات فتــرة ممــا أدى إلــى ارتفــاع تكلفــة األلمنيــوم كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات إلــى 1,1% فــي 

الســنة الماليــة 2018م.

رصاص
ارتفعــت تكلفــة معــدن الرصــاص بنســبة 106,3% مــن 19,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 39,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م، وذلــك بســبب ارتفــاع مبيعــات الكابــات ذات الجهــد العالــي والتــي غالبــًا مــا تتطلــب كميــة اكبــر مــن معــدن الرصــاص مصحوبــًا بارتفــاع فــي أســعار 
معــدن الرصــاص العالمــي خــال ذات فتــرة ممــا أدى إلــى ارتفــاع تكلفــة معــدن الرصــاص كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن 1,2% فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 
2,9% فــي الســنة الماليــة 2017م. انخفضــت تكلفــة معــدن الرصــاص بنســبة 42,4% لتصــل إلــى 22,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة 

انخفــاض مبيعــات الكابــات ذات الجهــد العالــي ممــا أدى إلــى انخفــاض تكلفــة الرصــاص كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات إلــى 2,6% فــي الســنة الماليــة 2018م.

مواد غير معدنية ومواد أخرى
يتضمــن بنــد المــواد غيــر المعدنيــة والمــواد األخــرى أي مــواد تدخــل فــي إنتــاج الكابــات واألســاك الكهربائيــة بخــاف النحــاس واأللمنيــوم والرصــاص حيــث تشــمل 

بشــكل رئيســي أشــرطة النحــاس ومشــتقات الباســتيك التــي تشــمل عديــد اإليثيليــن عالــي ومتوســط الكثافــة )HDPE( و)MDPE( والمــواد المثبطــة للحريــق 

)FR( وخيوط البولي بروبيلين )PP( وعديد فينيل الكلورايد )PVC( وعديد اإليثيلين المتشابكْ )XLPE(. انخفضت تكلفة المواد الغير معدنية والمواد األخرى 
بنســبة 21,4% مــن 381,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 300 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة إلختــاف تركيبــة 
المبيعــات والتــي يدخــل فــي إنتاجهــا نســبة أقــل مــن مــواد العــزل ممــا أدى إلــى انخفــاض تكلفــة المــواد غيــر معدنيــة والمــواد األخــرى كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات 
مــن 24,4% إلــى 22,3% خــال نفــس الفتــرة. انخفصــت تكلفــة المــواد غيــر معدنيــة والمــواد األخــرى بنســبة 21,4% لتصــل إلــى 235,8 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2018م نتيجــة انخفــاض المبيعــات خــال الفتــرة ذاتهــا حيــث إثــر االنخفــاض الحــاد فــي مســتوى المبيعــات علــى  تكلفــة المــواد الغيــر معدنيــة والمــواد 

األخــرى كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات والتــي ارتفغــت إلــى 27,3% فــي الســنة الماليــة 2018م.

تكاليف الموظفين
انخفضــت تكاليــف الموظفيــن بنســبة 16,9% مــن 123,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 102,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م نتيجــة عكــس مخصصــات االلتزامــات محتملــة تــم تســجيلها فــي الســنة الماليــة 2016م بقيمــة 13,7 مليــون ريــال ســعودي ترقبــًا ألي مخالفــات أو قضايــا 
ترفــع علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن قبــل الموظفيــن مــن خــال وزارة العمــل فيمــا يتعلــق بإعــادة هيكلــة وتقليــص عــدد الموظفيــن مــن 1,574 موظــف إلــى 
1,513 موظــف فــي ذات الفتــرة. كمــا وانخفضــت تكاليــف الموظفيــن بنســبة 24,4% لتصــل إلــى 77,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة 
انخفــاض عــدد الموظفيــن مــن 1,513 موظــف فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 1,253 موظــف فــي الســنة الماليــة 2018م )260 موظــف( علــى خلفيــة إعــادة 

هيكلــة الموظفيــن خــال الفتــرة.
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المواد االستهالكية
تتكــون المــواد االســتهاكية مــن قطــع الغيــار واألصبــاغ واألدوات والتــي ترتبــط بالكميــات المباعــة ســنويًا. انخفضــت مصاريــف المــواد االســتهاكية بنســبة %11,9 
مــن 29,4 مليــون ريــال ســعودي ) 1,9% كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات( فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 25,9 مليــون ريــال ســعودي )1,9% كنســبة مئويــة مــن 
اإليــرادات( فــي الســنة الماليــة 2017م ومــن ثــم بنســبة 52,0% لتصــل إلــى 12,4 مليــون ريــال ســعودي 1,4% كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات( فــي الســنة الماليــة 

2018م بسســب االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة والتــي انخفضــت تدريجيــًا خــال فتــرة الثــاث ســنوات الماليــة 2016م و2017م و2018م.

المنافع
انخفضــت مصاريــف المنافــع بنســبة 29,5% مــن 16,6 مليــون ريــال ســعودي )1,1% كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات( فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 11,7 مليــون 
ريــال ســعودي )0,9% كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات( فــي الســنة الماليــة 2017م، بســبب انخفــاض نســب التشــغيل للمصانــع. وارتفعــت مصاريــف المنافــع بنســبة 
3,7% لتصــل إلــى 12,1 مليــون ريــال ســعودي )1,4% كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات( فــي الســنة الماليــة 2018م، بســبب ارتفــاع تســعيرة الكهربــاء فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية علــى الرغــم مــن انخفــاض نســب التشــغيل فــي ذات الفتــرة.

االستهالك
انخفضــت مصاريــف االســتهاك بنســبة 2,3% مــن 79,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 77,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م نتيجــة وصــول بعــض المعــدات إلــى عمرهــا اإلنتاجــي حيــث وصلــت تكلفــة اســتهاكها إلــى صفــر. انخفضــت مصاريــف االســتهاك بنســبة %36,1 
لتصــل إلــى 49,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة بشــكل رئيســي بيــع الشــركة كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي شــهر يوليــو 

مــن الســنة الماليــة 2018م  وذلــك اســتبعاد اصولهــا.

مصاريف أخرى
تتضمــن المصاريــف األخــرى مصاريــف االستشــارات التنفيذيــة ومصاريــف التدريــب ومصاريــف ســفر واألتعــاب المهنيــة وغيرهــا مــن مصاريــف نثريــة. انخفضــت 
المصاريــف األخــرى بنســبة 14,6% مــن 11,6 مليــون ريــال ســعودي )0,7% كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات( فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 9,9 مليــون ريــال 
ســعودي )0,7% كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات( فــي الســنة الماليــة 2017م، وذلــك نتيجــة عكــس مخصــص مخــزون تــم احتســابه وتســجيله علــى خلفيــة خاطئــة مــن 
قبــل الشــركات التابعــة التركيــة بقيمــة 15,4 مليــون ريــال ســعودي والتــي تــم تعديلــه فــي الســنة الماليــة 2017م. ثــم ارتفعــت المصاريــف األخــرى بنســبة %67,7 
لتصــل إلــى 16,6 مليــون ريــال )1,9% كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات( ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م والتــي تمثــل متوســط التكاليــف األخــرى لــدى الشــركة 

وشــركاتها التابعــة.

مجمل الربح / )الخسارة( 6161.12

الجدول رقم )7.(: مجمل الربح بحسب الشركة للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م

20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي 

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

38,4%242,7%)44,1%()34,295()10,008()17,910(شركة الكابات السعودية “الشركة”

)72,1%()89,4%()26,7%(32,09423,5342,493شركة ديميرير كابلو

شركة الكابات السعودية – اإلمارات 
)94,1%()94,4%()93,8%(6,02337521العربية المتحدة

ال ينطبق)317,3%(93,5%)69,409(16,51031,947شركة اليمسان

28,1%)28,7%(130,4%2,6346,0704,325شركة ماس

ال ينطبق)284,6%(3١,٩%)٩٥,866(3٩,3٥١٥١,٩١8اإلجمالي

20١8م20١7م20١6مهامش الربح / )الخسارة(
نقاط مئوية

20١6م – 20١7م
نقاط مئوية

20١7م – 20١8م
نقاط مئوية

20١6م – 20١8م

)2,8()3,2(0,4)4,0%()0,7%()1,1%(شركة الكابات السعودية “الشركة”

)1,8()1,5()0,3(0,3%1,8%2,1%شركة ديميرير كابلو
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20١8م20١7م20١6مآالف الرياالت السعودية
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي 

20١7م – 20١8م

النمو السنوي 
المركب

20١6م – 20١8م

شركة الكابات السعودية – اإلمارات 
)0,4(-)0,4(0,0%0,0%0,4%العربية المتحدة

)9,1()10,4(1,3)8,0%(2,4%1,1%شركة اليمسان

0,3-0,50,3%0,5%0,2%شركة ماس

)١3,6()١4,٩(١,4)١١,١(%3,٩%2,٥%اإلجمالي

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

يتإثــر هامــش الربــح بتكلفــة مــواد العــزل وغيرهــا مــن المــواد التــي تعتمــد علــى أســعار البتروكيماويــات العالميــة مثــل البولــي فينيــل كلورايــد )PVC(، عديــد اإليثيليــن 
المتشــابك )XLPE( وغيرهــا مــن المــواد والتــي ال تتحــوط بهــا الشــركة مــن تقلبــات فــي أســعارها علمــًا ان الشــركة تســعى للحفــاظ علــى أرباحهــا مــن تقلبــات أســعار 
المعــادن األساســية مــن النحــاس واألمنيــوم والرصــاص مــن خــال اســتعمال أدوات التحــوط. وبنــاًء علــى ذلــك، فــإن التغيــرات فــي أســعار النحــاس واأللمنيــوم العالميــة 
ال تؤثــر علــى مجمــل الربــح. كمــا يتإثــر مجمــل الربــح بالتكاليــف األخــرى كتكاليــف الموظفيــن والمنافــع واالســتهاك وغيرهــا التــي غالبــًا مــا تكــون بطبيعتهــا ثابتــة 

نســبيًا بخــاف مــا يتــم بيعــه خــال الســنة.

ارتفــع مجمــل الربــح بنســبة 31,9% مــن 39,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 51,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة 
ارتفــاع مجمــل ربــح شــركة اليمســان بنســبة 93,5% فــي نفــس الفتــرة وذلــك بســبب احتســاب إيــرادات غيــر صحيحــة والتــي تــم تســجيلها علــى خلفيــة خاطئــة ممــا أدى 
إلــى ارتفــاع نســبي فــي اإليــرادات والتــي تــم عكســها فــي الســنة الماليــة 2018م وبالتالــي أدت إلــى ارتفــاع هامــش ربــح شــركة اليمســان مــن 1,1% فــي الســنة الماليــة 

2016م إلــى 2,4% فــي الســنة الماليــة 2017م وهامــش ربــح الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن 2,5% إلــى 3,9% خــال ذات الفتــرة.

انخفــض مجمــل الربــح إلــى خســارة مــن مجمــل ربــح بلــغ 51,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى خســارة بلغــت 95,9 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب عكــس اإليــرادات الخاطئــة فــي شــركة اليمســان فــي الســنة الماليــة 2018م كمــا وارتفعــت خســارة الشــركة بنســبة 242,7% مــن 
خســارة بلغــت 10,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى خســارة بلغــت 34,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة ارتفــاع 
حــدة قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة ممــا أدى إلــى انخفــاض نســب التشــغيل. كمــا وانخفضــت أربــاح شــركة ديميريــر كابلــو نتيجــة بيــع 
الشــركة كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو كمــا ذكــر ســابقًا. أدى ذلــك إلــى انخفــاض هامــش ربــح الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن هامــش ربــح 3,9% إلــى 

هامــش خســارة بلــغ 11,1% فــي الســنة الماليــة 2017م و2018م، علــى التوالــي.

مصروفات عمومية وإدارية 6161.13

الجدول رقم )8.(: مصروفات عمومية وإدارية للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م

آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

)21,7%(16,7%)47,5%(64,46433,85839,526رواتب ومزايا موظفين

)29,4%()39,4%()17,7%(24,15019,88212,045استهاكات واطفاءات

)32,3%()68,8%(46,9%18,15326,6648,327أتعاب مهنية

)18,4%()54,0%(44,8%3,6905,3442,456إصاحات وصيانة

)12,6%(39,6%)45,2%(2,3111,2661,767شحن وتنقات

)21,5%(5,0%)41,3%(2,6801,5721,651منافع

)23,6%()10,2%()35,0%(2,4421,5881,426رسوم بنكية

)31,5%()19,6%()41,7%(2,8871,6841,354إيجار وتأمين

)70,2%()49,3%()82,5%(1,169205104طباعة وقرطاسية واإعانات

)50,0%(163,0%)90,5%(2842771تدريب

8,2%)30,2%(67,8%6,93111,6278,113أخرى

)22,9%()25,9%()19,7%(129,161103,71776,840اإلجمالي
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كنسبة مئوية من اإليرادات
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
نقاط مئوية

20١6م – 20١7م
نقاط مئوية

20١7م – 20١8م
نقاط مئوية

20١6م – 20١8م

2,00,4)1,6(4,6%2,5%4,1%رواتب ومزايا موظفين

)0,2()0,1()0,1(1,4%1,5%1,5%استهاكات واطفاءات

)0,2()1,0(1,00,8%2,0%1,2%أتعاب مهنية

0,0)0,1(0,30,2%0,4%0,2%إصاحات وصيانة

0,10,1)0,1(0,2%0,1%0,1%شحن وتنقات

0,10,0)0,1(0,2%0,1%0,2%منافع

0,00,0)0,0(0,2%0,1%0,2%رسوم بنكية

)0,0(0,0)0,1(0,2%0,1%0,2%إيجار وتأمين

)0,1()0,0()0,1(0,0%0,0%0,1%طباعة وقرطاسية واإعانات

)0,0(0,0)0,0(0,0%0,0%0,0%تدريب

0,90,40,10,5%0,9%0,4%أخرى

1,20,6)0,5(8,9%7,7%8,3%اإلجمالي

)11,6%(2,8%)24,1%(278211217عدد الموظفين

متوسط   الراتب لكل موظف )آالف 
)11,4%(13,5%)30,8%(19,313,415,2الرياالت السعودية(

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

رواتب ومزايا موظفين
انخفضــت مصاريــف الرواتــب ومزايــا الموظفيــن بنســبة 47,5% مــن 64,5  مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 33,9 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2017م، بســبب انخفــاض عــدد الموظفيــن مــن 278 موظــف إلــى 211 موظــف خــال ذات الفتــرة علــى خلفيــة إعــادة هيكلــة الموظفيــن. ارتفعــت 
مصاريــف الرواتــب ومزايــا الموظفيــن بنســبة 16,7% إلــى 39,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب إعــادة تبويــب بعــض التكاليــف المتعلقــة 
بدراســة اكتواريــة والتــي أوضحــت ان إدارة الشــركة وشــركتها التابعــة قامــت بتخصيــص مبلــغ إضافــي متعلــق بإعــادة هيكلــة الموظفيــن فــي الســنة الماليــة 2017م 
والــذي بلــغ 5,1 مليــون ريــال ســعودي مصحوبــًا بارتفــاع فــي عــدد الموظفيــن مــن 211 موظــف إلــى 217 موظــف فــي الســنة الماليــة 2017م و2018م، علــى 

التوالــي.

استهالكات واطفاءات
انخفضــت مصاريــف االســتهاكات واإلطفــاءات بنســبة 17,7% مــن 24,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 19,9 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2017م بســبب وصــول بعــض األثــاث والمفروشــات إلــى عمرهــا اإلنتاجــي حيــث وصلــت تكلفــة اســتهاكها إلــى صفــر. كمــا انخفضــت مصاريــف 
االســتهاكات واإلطفــاءات بنســبة 39,4% إلــى 12,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر 

كابلــو فــي الســنة الماليــة 2018م.

أتعاب مهنية 
تتعلــق المصاريــف المهنيــة بمصاريــف استشــارات قانونيــة ومحاســبية وبنكيــة. ارتفعــت مصاريــف األتعــاب المهنيــة بنســبة 46,9% مــن 18,2 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 26,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، وذلــك بســبب ارتفــاع االستشــارات البنكيــة المتعلقــة بإعــادة هيكلــة القــروض 
وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة. انخفضــت مصاريــف األتعــاب المهنيــة بنســبة 68,8% إلــى 8,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب 
انخفــاض االستشــارات البنكيــة بعــد ان تمــت الموافقــة علــى إعــادة هيكلــة القــروض وااللتزامــات الماليــة فــي الســنة الماليــة 2017. يجــدر الذكــر ان بلغــت قيمــة 
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األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة االلتزامــات الماليــة والقــروض مــع البنــوك التجاريــة 77,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م و228,8 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م.

إصالحات وصيانة
تتعلــق مصاريــف اإلصاحــات والصيانــة بمصاريــف صيانــة عامــة للشــركة باإلضافــة إلــى مصاريــف صيانــة نظــام تخطيــط مــوارد المؤسســات مــاي ســاب 
)MySAP(. ارتفعــت مصاريــف االصاحــات والصيانــة بنســبة 44,8% مــن 3,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 5,3 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م بســبب ترقيــة نظــام مــاي ســاب )MySAP( إلــى إصــدار جديــد والــذي بلــغ قيمتــه 2,6 مليــون ريــال ســعودي. انخفضــت مصاريــف 
اإلصاحــات والصيانــة بنســبة 54% إلــى 2,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م وذلــك لعــدم إجــراء أي صيانــات أو إصاحــات جوهريــة فــي تلــك 

الفتــرة.

شحن وتنقالت
انخفضت مصاريف الشــحن والتنقات بنســبة 45,2% من 2,3 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2016م إلى 1,3 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 
2017م نتيجــة ضبــط أوجــه اإلنفــاق التــي اعتمدتهــا إدارة الشــركة وشــركاتها التابعــة. ارتفعــت مصاريــف الشــحن والتنقــات بنســبة 39,6% إلــى 1,8 مليــون ريــال 
ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب ارتفــاع التنقــات لــدى أعضــاء مجلــس اإلدارة ألغــراض تطويــر األعمــال فــي ظــل نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة فــي 

الســنة المالية 2018م.  

منافع
انخفضت مصاريف المنافع بنســبة 41,3% من 2,7 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2016م إلى 1,6 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2017م، 
بســبب انخفــاض مصاريــف الهاتــف نتيجــة ضبــط أوجــه اإلنفــاق التــي اعتمدتهــا إدارة الشــركة وشــركاتها التابعــة. ارتفعــت مصاريــف المنافــع بنســبة 5,0% إلــى 1,7 

مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م وذلــك بســبب ارتفــاع تســعيرة الكهربــاء فــي المملكــة العربيــة الســعودية خــال نفــس الفتــرة.

رسوم بنكية
انخفضــت مصاريــف الرســوم البنكيــة بنســبة 35,0% مــن 2,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 1,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م ومــن ثــم بنســبة 10,2% إلــى 1,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة انخفــاض المبيعــات بشــكل عــام ممــا أدى إلــى انخفــاض 

المعامــات البنكيــة واالعتمــادات البنكيــة وتحويــات وغيرهــا التــي تؤثــر علــى المصاريــف البنكيــة.

إيجار وتأمين
انخفضــت مصاريــف اإليجــار والتأميــن بنســبة 41,7% مــن 2,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 1,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م بســبب انخفــاض إيجــار مبنــى شــركة ديميريــر كابلــو بنحــو557 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م بســبب انخفــاض أســعار العقــارات 
فــي الســوق التركــي والــذي ســمح لشــركة ديميريــر كابلــو بإعــادة التفــاوض علــى اإليجــار الســنوي باإلضافــة إلــى انخفــاض أســعار التأميــن فــي تركيــا نتيجــة التباطــؤ 
االقتصــادي ممــا أدى إلــى انخفــاض مصروفــات تأميــن شــركة ديميريــر كابلــو بلــغ 500 ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا. انخفضــت مصاريــف اإليجــار 
والتأميــن بنســبة 19,6% إلــى 1,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب اســتمرار االنخفــاض فــي إيجــار مبنــى شــركة ديميريــر كابلــو بلــغ 190 

ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م.   

عالنات طباعة وقرطاسية واإ
انخفضــت مصاريــف الطباعــة والقرطاســية واإلعانــات بنســبة 82,5% مــن 1,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 205 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م، ومــن ثــم بنســبة 49,3% إلــى 104 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة ضبــط أوجــه اإلنفــاق فــي ظــل نتائــج الشــركة 

وشــركاتها التابعــة خــال فتــرة الثــاث ســنوات الماليــة 2016م و2017م و2018م. 

تدريب
انخفضــت مصاريــف التدريــب بنســبة 90,5% مــن 284 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 27 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م 
نتيجــة ضبــط أوجــه اإلنفــاق ثــم ارتفعــت بنســبة 163% إلــى 71 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة تدريبــات محــدودة غيــر متكــررة بســبب ضبــط 

أوجــه اإلنفــاق فــي ظــل نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة خــال فتــرة الثــاث ســنوات الماليــة 2016م و2017م و2018م. 

أخرى
ارتفعــت المصاريــف األخــرى بنســبة 67,8% مــن 6,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 11,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
داريــة نتيجــة اختــاف تصنيفــات المراجــع القانونــي فــي الشــركات الســعودية  2017م بســبب مبالــغ تــم إعــادة تصنيفهــا مــن بنــود أخــرى ضمــن مصروفــات عموميــة واإ
وتصنيفــات المراجــع القانونــي فــي الشــركات التركيــة، بلغــت هــذه التصنيفــات 2,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة المالــي 2016م و7,5 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2017م انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة 30,2% إلــى 8,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة انخفــاض المبالــغ الــذي 

تــم إعــادة تصنيفهــا فــي الســنوات الماليــة الســابقة إلــى 5,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م.
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مصروفات بيع وتوزيع 6161.14

الجدول رقم )9.(: مصروفات بيع وتوزيع للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م

آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

)34,6%()40,9%()27,7%(27,58119,95111,788رواتب ومزايا موظفين

)2,4%(28,7%)26,0%(16,58012,26715,783شحن وتأمين وتنقات

)46,7%()23,3%()63,0%(825305234إيجار

)73,9%()33,8%()89,7%(1,43614898إصاح وصيانة

)57,3%()62,3%()51,8%(53325797منافع

)58,5%()40,0%()71,3%(2447042استهاكات

)79,9%(62,5%)97,5%(9692439طباعة وقرطاسية واإعانات

)100,0%(ال ينطبق)100,0%(--1,091الرسوم المهنية

65,9%138,0%15,7%2,6653,0847,339أخرى

)١7,4%()١,٩%()30,٥%(٥١,٩2436,١063٥,420اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإليرادات
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
نقاط مئوية

20١6م – 20١7م
نقاط مئوية

20١7م – 20١8م
نقاط مئوية

20١6م – 20١8م

)0,4()0,1()0,3(%1,51,4%1,8%رواتب ومزايا موظفين

0,90,8)0,1(%0,91,8%1,1%شحن وتأمين وتنقات

)0,1(-)0,1(%0,00,0%0,1%إيجار

)0,1(-)0,1(%0,00,0%0,1%إصاح وصيانة

---%0,00,0%0,0%منافع

---%0,00,0%0,0%استهاكات

)0,1(-)0,1(%0,00,0%0,1%طباعة وقرطاسية واإعانات

)0,1(-)0,1(%0,00,0%0,1%الرسوم المهنية

0,60,6-%0,20,8%0,2%أخرى

١,40,8)0,6(%2,74,١%3,3%اإلجمالي

)33,2%()20,2%()44,0%(1598971عدد الموظفين

متوسط   الراتب لكل موظف )آالف 
)2,2%()25,9%(29,2%14,518,713,8الرياالت السعودية(

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

رواتب ومزايا موظفين
انخفضــت مصاريــف الرواتــب ومزايــا الموظفيــن بنســبة 27,7% مــن 27,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 20,0 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2017م، نتيجــة انخفــاض عــدد الموظفيــن مــن 159 موظــف إلــى 89 موظــف. انخفضــت مصاريــف الرواتــب ومزايــا الموظفيــن بنســبة %40,9 
إلــى 11,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة إعــادة هيكلــة الموظفيــن ممــا أدى إلــى انخفــاض عــدد الموظفيــن والذيــن تضمنــوا موظفيــن ذو 

خبــرة عاليــة مــن 89 موظــف إلــى 71 موظــف.
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شحن وتأمينات وتنقالت
انخفضــت مصاريــف الشــحن والتأمينــات والتنقــات بنســبة 26% مــن 16,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 12,3 مليــون ريــال ســعودي فــي 
الســنة الماليــة 2017م، تماشــيًا مــع انخفــاض المبيعــات خــال الفتــرة ذاتهــا. ارتفعــت مصاريــف الشــحن والتأمينــات والتنقــات بنســبة 28,7% إلــى 15,8 مليــون 
ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة ارتفــاع إيــرادات الصــادرات مــن 32,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 110,7 مليــون ريــال 

ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م. 

إيجار  
انخفضــت مصاريــف اإليجــار بنســبة 63,0% مــن 825 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 305 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، 
بســبب انخفــاض عــدد الفــروع فــي دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة خــال الفتــرة. انخفضــت مصاريــف اإليجــار بنســبة 23,3% إلــى 234 ألــف ريــال ســعودي فــي 

الســنة الماليــة 2018م نتيجــة تفــاوض الشــركة علــى تخفيــض بعــض اإليجــارات فــي المملكــة العربيــة الســعودية.

إصالح وصيانة 
تتعلــق مصاريــف اإلصــاح والصيانــة فــي الســنة الماليــة 2016م بشــكل رئيســي مــن إصاحــات غيــر متكــررة تتعلــق بشــركة اليمســان بمبلــغ 1,3 مليــون ريــال 
ســعودي والتــي تخــص اصاحــات غيــر متكــررة تتعلــق بشــركة اليمســان الخاصــة بصيانــة خــط اإلنتــاج والــذي تــم تســجيله كمصــروف ضمــن مصروفــات البيــع 
والتوزيــع بــدال مــن مصــروف ضمــن تكلفــة اإليــرادات بشــكل خاطــئ مــن قبــل الشــركة التابعــة. انخفضــت مصاريــف اإلصــاح وصيانــة  بنســبة 89,7% مــن 1,4 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 148 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م ومــن ثــم بنســبة 33,8% إلــى 98 ألــف ريــال ســعودي 

فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب انخفــاض فــي اإلصاحــات المطلوبــة خــال الفتــرة.

منافع
انخفضــت مصاريــف االمنافــع بنســبة 51,8% مــن 533 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 257 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م 
ومــن ثــم انخفضــت بنســبة 62,3% إلــى 97 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب انخفــاض مســتوى اإلنتــاج تدريجيــًا خــال فتــرة الثــاث ســنوات.

استهالكات 
انخفضــت مصاريــف االســتهاكات بنســبة 71,3% مــن 244 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 70 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م ومــن ثــم انخفضــت بنســبة 40,0% إلــى 42 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة انخفــاض عــدد فــروع البيــع والتوزيــع فــي دولــة األمــارات 

العربيــة المتحــدة.

عالنات  طباعة وقرطاسية واإ
انخفضــت مصاريــف الطباعــة والقرطاســية واإلعانــات بنســبة 97,5% مــن 969 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 24 ألــف ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م ومــن ثــم ارتفعــت بنســبة 62,5% إلــى 39 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة ضبــط أوجــه اإلنفــاق لــدى الشــركة 

وشــركاتها التابعــة.

الرسوم المهنية
داريــة فــي الســنة الماليــة 2017م  بلغــت الرســوم المهنيــة 1,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م والتــي تــم إعــادة تبويبهــا إلــى مصاريــف عموميــة واإ

و2018م ممــا أدى إلــى نســبة انخفــاض 100% بيــن الســنوات الماليــة 2016م و2017م.

أخرى 
ارتفعــت مصاريــف األخــرى بنســبة 15,7% مــن 2,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 3,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، 
وذلــك بســبب مبالــغ تــم إعــادة تصنيفهــا مــن بنــود أخــرى ضمــن مصروفــات البيــع والتوزيــع، نتيجــة اختــاف تصنيفــات المراجــع القانونــي فــي الشــركات الســعودية 
وتصنيفــات المراجــع القانونــي فــي الشــركات التركيــة والتــي بلغــت 1,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م مقابــل صفــر فــي الســنة الماليــة 2016م. 
ارتفعت المصاريف األخرى بنســبة 138,0% إلى 7,3 مليون ريال ســعودي في الســنة المالية 2018م بســبب ارتفاع رســوم الشــحن والنقل والجمارك بقيمة 3,1 
مليــون ريــال ســعودي والمتعلقــة بإحتســاب تكاليــف إضافيــة نتيجــة تســجيل اإليــرادات الخاطئــة )المذكــورة ســابقًا( فــي شــركة اليمســان فــي الســنة الماليــة 2018م. 
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إيرادات أخرى – بالصافي 6161.15

الجدول رقم )20(: إيرادات أخرى للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م

آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

أرباح ناتجة عن تعامات 
بالعمات األجنبية – 

بالصافي
ال ينطبق)21,6%(ال ينطبق439344-

أرباح ناتجة عن إعادة هيكلة 
التزامات وقروض مع بنوك 

تجارية
ال ينطبق%196,4ال ينطبق77,200228,827-

عكس مخصص الذمم 
)9,5%(22,6%)33,1%(5,7933,8734,748المشكوك في تحصيلها

أرباح ناتجة عن بيع 
)100,0%(ال ينطبق)100,0%(--41,102الممتلكات واآلالت والمعدات

مخصصات إنتفى الغرض 
ال ينطبق)100,0%(ال ينطبق-13,749-منها

ال ينطبق)143,7%(191,7%)5,820(4,56513,317)خسائر( إيرادات أخرى

110,5%110,1%111,0%51,460108,578228,099اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

أرباح ناتجة عن تعامالت بالعمالت األجنبية
بلغــت األربــاح الناتجــة عــن تعامــات بالعمــات األجنبيــة 439 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، وانخفضــت بنســبة 21,6% لتصــل إلــى 344 
ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، ويعــود ذلــك إلــى األربــاح الناتجــة عــن تحويــل عملــة اليــورو والتــي تســتخدم فــي بعــض عمليــات الشــركات التابعــة 

فــي تركيــا.

أرباح ناتجة عن إعادة هيكلة التزامات وقروض مع بنوك تجارية
بلغــت األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة 77,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، حيــث أبرمــت الشــركة 
اتفاقيــة تســوية نهايــة مــع بنــك بــي إن بــي باريبــا علــى أساســها قامــت الشــركة بدفــع مبلــغ 40 مليــون ريــال ســعودي، وتــم تخفيــض رصيــد القــرض مــن 142 مليــون 

ريــال ســعودي إلــى 25 مليــون ريــال ســعودي، وبنــاء عليــه قامــت الشــركة بعكــس االلتــزام وتســجيل ربــح بقيمــة 77,2 مليــون ريــال ســعودي. 

وارتفعــت األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة بنســبة 196,4% لتصــل إلــى 228,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2018م، ويعــزى ذلــك إلــى توقيــع الشــركة إلــى اتفاقيــات تســوية أخــرى مــع البنــك األهلــي التجــاري وبنــك الجزيــرة علــى أساســها قامــت الشــركة بدفــع مبلــغ 110 

مليــون ريــال ســعودي، مقابــل تنــازل عــن الرصيــد المســتحق بقيمــة 203 مليــون ريــال ســعودي. 

عكس مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
انخفضــت األربــاح الناتجــة عــن عكــس مخصــص الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا بنســبة 33,1% مــن 5,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 
3,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، فيمــا ارتفعــت بنســبة 22,6% لتصــل إلــى 4,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، ويعــود 

ذلــك إلــى دفــع بعــض العمــاء لمســتحقاتهم للشــركة وشــركاتها التابعــة.

أرباح ناتجة عن بيع الممتلكات واآلالت والمعدات
بلغــت األربــاح الناتجــة عــن بيــع الممتلــكات واآلالت والمعــدات 41,1  مليــون ريــال ســعودي فــي عــام 2016م، ويعــزى ذلــك إلــى بيــع أرض وثــاث مســتودعات 

مملوكــة للشــركة والتــي تــم إعــادة اســتئجارها وذلــك لنتشــيط متوســط رأس المــال العامــل للشــركة وشــركاتها التابعــة.
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مخصصات انتفى الغرض منها
بلــغ رصيــد األربــاح مــن مخصصــات انتفــى الغــرض منهــا 13,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، وذلــك بســبب إعــادة تبويــب بعــض التكاليــف 
المتعلقــة بدراســة اكتواريــة والتــي أوضحــت ان إدارة الشــركة وشــركاتها التابعــة قامــت بتخصيــص مبلــغ إضافــي متعلــق بإعــادة هيكلــة الموظفيــن فــي الســنة الماليــة 

2017م.

)خسائر( إيرادات أخرى
ارتفعــت اإليــرادات األخــرى مــن 4,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 13,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م، وذلــك يعــود 
إلــى أربــاح نتجــت عــن بيــع بعــض ممتلــكات الشــركة وعكــس مصاريــف تمويليــة. وانخفضــت لتصــل إلــى صافــي خســائر بقيمــة 5,8 مليــون ريــال ســعودي فــي 

الســنة الماليــة 2018م، نتيجــة بشــكل رئيســي إلــى خســائر نتجــت عــن عمليــات التحــوط.

الزكاة وضريبة الدخل 6161.16

الجدول رقم ).2(: الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م

آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

%1,5)%5,3(%10,68611,61511,0008,7الزكاة المحملة للسنة

ال ينطبق)%848,5(%180,8)5,591(266747)فائدة( ضريبة مؤجلة محملة للسنة

)%29,7()%56,2(%10,95212,3625,40912,9الزكاة وضريبة الدخل المحمل للسنة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

الزكاة المحملة للسنة
ارتفعــت مصاريــف الــزكاة المحملــة للســنة بنســبة 8,7% مــن 10,7 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 11,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م بســبب التــزام الشــركة وشــركاتها التابعــة بزيــادة مخصــص الــزكاة علــى الرغــم مــن انخفــاض الوعــاء الزكــوي وذلــك لدفــع التزامــات زكويــة محتملــة 
عــن ســنوات ماليــة ســابقة قــد تصــل قيمتهــا إلــى 183 مليــون ريــال ســعودي )لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )6,6,2,5( »الــزكاة« مــن هــذا 

القســم(. كمــا وبلغــت مصاريــف الــزكاة 11,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م لنفــس الســبب.

)فائدة( ضريبية مؤجلة محملة للسنة
ارتفــع مصــروف ضريبــة الدخــل بنســبة 180,8% مــن 266 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 747 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2017م بســبب نتائــج الشــركات التابعــة التركيــة. حققــت الشــركة فائــدة ضريبيــة محملــة للســنة بلغــت 5,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة 

الخســائر المســجلة مــن قبــل شــركة اليمســان خــال الســنة الماليــة 2018م.

صافي دخل / )خسارة( السنة 6161.17

الجدول رقم )22(: صافي الدخل / )الخسارة( للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م

آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

%21,2%136,8)%38,0()208,126()87,905()141,734(ربح / )خسارة( التشغيل

)%17,9()%32,7(%0,2)43,981()65,394()65,258(أعباء تمويلية – بالصافي

حصة الشركة وشركاتها التابعة من 
ال ينطبق%272,2)%154,6()86,490()23,238(42,577ربح/ )خسارة( شركة زميلة

ال ينطبقال ينطبقال ينطبق47,280--الربح الناتج من استبعاد شركة تابعة

االنخفاض في قيمة األصول غير 
)%100,0(ال ينطبق)%100,0(--)111,931(الملموسة
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آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(
التغيير السنوي

20١6م – 20١7م
التغيير السنوي

20١7م – 20١8م
النمو السنوي المركب
20١6م – 20١8م

%110,5%110,1%51,460108,578228,099111,0إيرادات أخرى – بالصافي

صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 
)%47,0()%7,0()%6٩,8()63,2١8()67,٩٥٩()224,886(وضريبة الدخل

%1,5)%5,3(%8,7)11,000()11,615()10,686(الزكاة

ال ينطبق)%848,5(%5,591180,8)747()266(وفر / )مصروف( ضريبة الدخل

%46,١)%١4,6()%6٥,٩()68,627()80,32١()23٥,838(صافي دخل / )خسارة( السنة

الدخل الشامل اآلخر:

حصة الشركة وشركاتها التابعة من 
ال ينطبق)%95,0()%239,9(7,280365)5,205(فروقات ترجمة عمات أجنبية

)%18,1()%175,3()%189,1(12,608)16,745(18,789تسويات احتياطي القيمة العادلة

%73,2%2023,1)%85,9()276()13()92(حقوق الملكية غير المسيطرة

األرباح االكتوارية )إعادة قياس التزام 
ال ينطبقال ينطبقال ينطبق2,277--منافع موظفين(

)%٥0,٩()%40,3()%٥٩,6()٥3,6٥3()8٩,7٩٩()222,346( إجمالي الخسارة الشاملة للسنة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

صافي دخل / )خسارة( السنة
انخفــض صافــي خســارة الســنة بنســبة 65,9% وذلــك بانخفــاض مــن 235,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 80,3 مليــون ريــال ســعودي 
فــي الســنة الماليــة 2017م نتيجــة بشــكل رئيســي األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة باإلضافــة إلــى انخفــاض خســارة التشــغيل 
مــن 141,7 مليــون ريــال ســعودي إلــى 87,9 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا ممــا أدى إلــى انخفــاض هامــش خســارة الســنة مــن 15,1% فــي الســنة 

الماليــة 2016م إلــى 6,0% فــي الســنة الماليــة 2017م.

انخفــض صافــي خســارة الســنة بنســبة 14,6% مــن 80,3 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 68,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 
2018م، نتيجــة بشــكل رئيســي األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة وربــح ناتــج عــن بيــع شــركة ديميريــر كابلــو. قابــل ذلــك 
ارتفــاع فــي خســارة التشــغيل بنســبة 136,8% مــن 87,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى 208,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 

2018م بســبب عكــس اإليــرادات الخاطئــة فــي شــركة اليمســان فــي الســنة الماليــة 2018م كمــا ذكــر ســابقًا.

قوائم المركز المالي الموحدة 6.6.2

الجــدول رقــم )23(: قوائــم المركــز المالــي الموحــدة للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م و20.7م 
و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

الموجودات

الموجودات المتداولة

29,35983,62615,488النقد وما في حكمه

466,030329,571225,714ذمم مدينة

47,21848,55718,845إيرادات – غير مفوترة

281,417249,773112,287مخزون
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آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

18725,709-مطلوب من أطراف ذات عاقة

74,14772,01464,153حجوزات مدينة – الجزء المتداول

110,763109,196169,288مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى

١,008,٩348٩2,٩2463١,484مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 
66166145الدخل الشامل اآلخر

470,971416,844321,982استثمار في شركة زميلة

51,85322,24735,738حجوزات مدينة – الجزء غير المتداول

28,79427,8313,053استثمارات عقارية

649,526569,730393,380ممتلكات ومصانع ومعدات

5,5684,8218,408موجودات ضريبية مؤجلة

29,15019,0582,500موجودات غير ملموسة

1,236,5231,061,192765,106مجموع الموجودات غير المتداولة

2,24٥,4٥7١,٩٥4,١١6١,3٩6,٥٩0مجموع الموجودات

المطلوبات المتداولة

142,522116,50750,492قروض قصيرة األجل

265,671268,185188,373قروض طويلة األجل – الجزء المتداول

التزام بموجب عقد إيجار تمويلي - الجزء 
9,3587,1701,103المتداول

406,865339,073276,574ذمم دائنة

68,79064,56350,749مطلوب إلى أطراف ذات عاقة

278,874299,639332,147مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

91,056101,946101,946مخصص الزكاة

١,263,١36١,١٩7,083١,00١,384مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

قروض طويلة األجل – الجزء غير 
594,515473,776183,658المتداول

التزام بموجب عقد إيجار تمويلي – الجزء 
14,87111,538469غير المتداول

7,018--حجوزات دائنة

67,68656,26942,264التزامات منافع الموظفين

677,072٥4١,٥83233,40٩مجموع المطلوبات غير المتداولة

١,٩40,208١,738,666١,234,7٩3مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

760,000404,114110,614رأس المال
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آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

958)11,650(5,095احتياطي القيمة العادلة

)6,703()7,068()14,348(احتياطي ترجمة عمات أجنبية

2,277--احتياطي خطة منافع الموظفين

55,006)175,542()451,115(أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق 
299,632209,854162,152الملكية غير المسيطرة

)355(5,6175,596حقوق الملكية غير المسيطرة

30٥,24٩2١٥,4٥0١6١,7٩7مجموع حقوق المساهمين

2,24٥,4٥7١,٩٥4,١١6١,3٩6,٥٩0مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

نسبة األصول المتداولة للمطلوبات 
63,1%74,6%79,9%المتداولة )نسبة السيولة الجارية(

نسبة إجمالي المطلوبات ل إجمالي 
88,4%89,0%86,4%الموجودات )نسبة الرفع المالي(

7,63 مرة8,07 مرة6,36 مرةنسبة الدين إلى حقوق المساهمين

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

الموجودات المتداولة
انخفضــت الموجــودات المتداولــة مــن 1,008,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 892,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م، نتيجــة انخفــاض الذمــم المدينــة مــن 466,0 مليــون ريــال ســعودي إلــى 329,6 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة بســبب تحصيــل الذمــم المدينــة 
المتعلقــة بشــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت بمبلــغ 62,4 مليــون ريــال ســعودي وشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة بمبلــغ 51,3 

مليــون ريــال ســعودي والناتــج عــن وصــول مشــاريع كبــرى إلــى مرحلــة االنتهــاء خــال هــذه الفتــرة.

انخفضــت الموجــودات المتداولــة إلــى 631,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة النخفــاض المخــزون مــن 249,8 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى 112,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إثــر قــرارات الشــركة بتقليــل اإلنتــاج نظــراًً لقيــود رأس المــال 
العامــل باإلضافــة إلــى انخفــاض الذمــم المدينــة والمخــزون المتعلقــة بشــركة ديميريــر كابلــو والناتــج عــن بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو 

فــي يوليــو 2018م.

الموجودات غير المتداولة 
انخفضــت الموجــودات غيــر المتداولــة مــن 1,236,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 1,061,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م بســبب انخفــاض فــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمصانــع والمعــدات مــن 649,5 مليــون ريــال ســعودي إلــى 569,7 مليــون ريــال ســعودي 
نتيجــة اســتبعاد اآلالت والمعــدات والســيارات المســتهلكة بالكامــل خــال الفتــرة ذاتهــا. باإلضافــة إلــى ذلــك، انخفــض رصيــد االســتثمار فــي شــركة زميلــة مــن 471,0 
مليــون ريــال ســعودي إلــى 416,8 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة حصــة الخســارة فــي شــركة زميلــة بلغــت 23,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م 
بســبب إعــادة تقييــم أحــد األصــول التابعــة لشــركة ميــدال كابلــز المحــدودة دبليــو.إل.إل فــي دولــة أســتراليا والــذي نتــج عنــه انخفــاض فــي قيمــة األصــل والــذي ســاهم 

بشــكل رئيســي فــي تراكــم الخســائر فــي الســنة الماليــة 2017م.

انخفضــت الموجــودات غيــر المتداولــة إلــى 765,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض القيمــة الدفتريــة 
للممتلــكات والمصانــع والمعــدات إلــى 393,4 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة والناتــج عــن بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي يوليــو 
2018م. باإلضافــة لذلــك، انخفــض رصيــد االســتثمار فــي شــركة زميلــة إلــى 322,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م حيــث اســتمرت الخســارة 
باالرتفــاع مــن حصــة الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن شــركة زميلــة والتــي بلغــت 86,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة إنهــاء عمليــات 

الكابــات فــي اســتراليا لشــركة ميــدال والــذي نتــج عنــه خســائر إثــرت علــى نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة.
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المطلوبات المتداولة
انخفضــت المطلوبــات المتداولــة مــن 1,263,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 1,197,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض الذمــم الدائنــة مــن 406,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 339,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017م نتيجــة بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض ذمــم شــركة الكابــات الســعودية الدائنــة لمورديــن دولييــن كمــوردي النحــاس بمبلــغ 60,1 مليــون ريــال 

ســعودي إثــر تســديد الشــركة بعــض مســتحقاتها.

انخفضــت المطلوبــات المتداولــة إلــى 1,001,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، بســبب بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض الجــزء المتــداول مــن 
القــروض طويلــة األجــل مــن 268,2 مليــون ريــال ســعودي إلــى 188,4 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة إعــادة هيكلــة قــروض الشــركة. باإلضافــة لذلــك، انخفضــت 
القــروض قصيــرة األجــل مــن 116,5 مليــون ريــال ســعودي إلــى 50,5 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض أرصــدة شــركة ديميريــر كابلــو بقيمــة 70,2 مليــون 
ريــال ســعودي بعــد بيــع الشــركة كامــل حصتهــا فــي الســنة الماليــة 2018م قابلــه ارتفــاع فــي القــروض قصيــرة األجــل لشــركة اليمســان بقيمــة 20,9 مليــون ريــال 
ســعودي. كمــا وانخفضــت الذمــم الدائنــة مــن 339,1 مليــون ريــال ســعودي إلــى 276,6 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة نظــراًً النخفــاض المشــتريات مــن 

المورديــن وبيــع حصــة الشــركة فــي شــركة ديميريــر كابلــو. 

المطلوبات غير المتداولة
انخفضــت المطلوبــات غيــر المتداولــة مــن 677,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 541,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م، وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض رصيــد القــروض طويلــة األجــل مــن 594,5 مليــون ريــال ســعودي إلــى 473,8 مليــون ريــال ســعودي فــي 
نفــس الفتــرة نظــراًً لتوقيــع الشــركة التفاقيــة تســوية نهايــة مــع بنــك بــي إن بــي باريبــاس علــى أســاس قيــام الشــركة وشــركاتها التابعــة بدفــع 40 مليــون ريــال ســعودي 

وتخفيــض رصيــد قــرض بنــك بــي إن بــي باريبــاس مــن 142 مليــون ريــال ســعودي إلــى 24,99 مليــون ريــال ســعودي وذلــك فــي 17 ابريــل 2017م.

انخفضت االلتزامات غير المتداولة إلى 233,4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م نتيجة إعادة هيكلة القروض.

حقوق المساهمين
انخفضــت حقــوق المســاهمين مــن  305,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 215,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م وفًقــا لقــرار مجلــس اإلدارة الصــادر فــي 4 يونيــو 2017م، حيــث قامــت شــركة الكابــات الســعودية وشــركاتها التابعــة بإطفــاء الخســائر المتراكمــة المقــدرة 
بـــ 355,9 مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة. وفًقــا لذلــك، وصــل رأس مــال الشــركة إلــى 404,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

ديســمبر 2017م.

انخفضــت حقــوق المســاهمين إلــى 161,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م بســبب انخفــاض رأس المــال إلــى 110,6 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة قــرار الشــركة الصــادر فــي 2 أغســطس 2018م بإطفــاء الخســائر المتراكمــة بمبلــغ بـــ 293,5 مليــون ريــال ســعودي عــن 

طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة.

إجمالي رأس المال العامل .616121

الجدول رقم )24(:  إجمالي رأس المال العامل للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

29,35983,62615,488النقد وما في حكمه

466,030329,571225,714ذمم مدينة

47,21848,55718,845إيرادات – غير مفوترة

281,417249,773112,287مخزون

18725,709-مطلوب من أطراف ذات عاقة

74,14772,01464,153حجوزات مدينة – الجزء المتداول

110,763109,196169,288مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

)276,574()339,073()406,865(ذمم دائنة

)50,749()64,563()68,790(مطلوب إلى أطراف ذات عاقة
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آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

)332,147()299,639()278,874(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)27,٩86(2٥4,40٥١8٩,64٩رأس المال العامل

115108123أيام استحقاق الذمم المدينة

737569أيام استحقاق المخزون

104105117أيام استحقاق الذمم الدائنة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

النقد ومافي حكمه
يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد لــدى البنــوك ونقــد بالصنــدوق. ارتفــع رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه مــن 29,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2016م إلــى 83,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م بســبب تحصيــل بعــض مــن أرصــدة الذمــم المدينــة. انخفــض رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه 
إلــى 15,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة تســوية قــروض مــع البنــوك بمبلــغ 140,1 مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى الخســارة 
الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة القــروض مــع البنــوك التجاريــة بمبلــغ 151,6 خــال الفتــرة. قابــل ذلــك أربــاح محصلــة مــن بيــع اســتثمار فــي شــركة ديميريــر كابلــو والتــي 

بلغــت 175 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2018م.

ذمم مدينة
انخفض صافي الذمم المدينة من 466,0 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2016م إلى 329,6 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2017م، 
بســبب تحصيــل الذمــم المدينــة المتعلقــة بشــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت بمبلــغ 62,4 مليــون ريــال ســعودي وشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة بمبلــغ 51,3 مليــون ريــال ســعودي والناتــج عــن وصــول مشــاريع كبــرى إلــى مرحلــة االنتهــاء خــال هــذه الفتــرة. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي الذمــم المدينــة 
لشــركة الكابــات الســعودية بمبلــغ 22,9 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا. أدت التحصيــات المذكــورة إلــى انخفــاض أيــام اســتحقاق الذمــم المدينــة مــن 

115 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 108 أيــام كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م.

واســتمر رصيــد صافــي الذمــم المدينــة باالنخفــاض ليصــل إلــى 225,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، وذلــك تماشــيًا مــع انخفــاض المبيعــات 
فــي ذات الفتــرة باإلضافــة إلــى انخفــاض الذمــم المدينــة المتعلقــة بشــركة ديميريــر كابلــو والناتــج عــن بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي 
يوليــو 2018م، كمــا واســتمر تأخيــر تحصيــل أرصــدة الذمــم المدينــة علــى متوســط رأس المــال العامــل للشــركة وشــركاتها التابعــة حيــث ارتفــع عــدد أيــام اســتحقاق 

الذمــم المدينــة إلــى 123 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

إيرادات غير مفوترة
تتعلــق اإليــرادات غيــر المفوتــرة باألعمــال المنجــزة فــي مشــاريع شــركة مــاس والتــي لــم يتــم رفــع مســتخلص بهــا حتــى تاريخــه. ارتفعــت اإليــرادات غيــر المفوتــرة مــن 
47,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 48,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م والمتعلقــة ببعــض التركيبــات الخاصــة 
بمشــاريع الســنة الماليــة 2016م التــي تــم االنتهــاء منهــا فــي الســنة الماليــة 2017م. انخفضــت اإليــرادات غيــر المفوتــرة إلــى 18,8 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة 

انخفــاض عــدد المشــاريع وحجــم المبيعــات خــال ذات الفتــرة.

مخزون
انخفــض رصيــد المخــزون مــن 281,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 249,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، 
ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض رصيــد البضاعــة الجاهــزة مــن 139,6 مليــون ريــال ســعودي إلــى 88,3 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة إثــر قــرارات الشــركة 

بتقليــل اإلنتــاج نظــراًً لقيــود رأس المــال العامــل باإلضافــة إلــى فائــض البضاعــة الجاهــزة.

انخفــض المخــزون ليصــل إلــى 112,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، بســبب اســتمرار قيــود رأس المــال العامــل باإلضافــة إلــى انخفــاض 
المخــزون المتعلقــة بشــركة ديميريــر كابلــو والناتــج عــن بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي يوليــو 2018م.

مطلوب من أطراف ذات عالقة
ارتفــع رصيــد المطلــوب مــن أطــراف ذات عاقــة مــن 187 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى 25,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2018م، وذلــك نتيجــة لمطلوبــات مــن شــركة ديميريــر كابلــو بلغــت 25,5 مليــون ريــال ســعودي والتــي ارتبطــت بمبيعــات كابــات قبــل بيــع الشــركة 
حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو الســنة الماليــة 2018م والتــي تــم االتفــاق عليهــا مــع مــاك شــركة ديميريــر كابلــو الجــدد بتســديد المبالــغ المتبقيــة إلــى شــركة 

الكابــات الســعودية.
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حجوزات مدينة – الجزء المتداول
تقــوم شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت بتنفيــذ مشــاريع الحفــر والتركيــب والتــي تعتمــد مســتخلصاتها علــى نســب اإلنجــاز فــي كل فتــرة. تتعلــق الحجــوزات 
المدينــة بمبالــغ محجــوزة لــدى عمــاء الشــركة لضمــان حســن التنفيــذ والتــي غالبــًا مــا تتــراوح مدتهــا الســنتين. يشــكل الجــزء المتــداول منهــا المبالــغ التــي يســتحق 
اســتامها فــي العــام الحالــي مــن كل ســنة مــن ســنوات القوائــم الماليــة وعلــى هــذا األســاس يقــوم المقــاول الرئيســي لــكل مشــروع باســتقطاع جــزء مــن كل مســتخلص 
)يتــراوح بيــن 5% و10% بنــاًء علــى طبيعــة المشــروع( كضمــان لحســن التنفيــذ حيــث تتــم تســوية كامــل الرصيــد عنــد اكتمــال المشــروع وانتهــاء فتــرة الضمــان. 
انخفضــت الحجــوزات المدينــة مــن 74,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 72 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م 
ومــن ثــم إلــى 64,2 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض مشــاريع شــركة مــاس بشــكل أساســي باإلضافــة إلــى اكتمــال بعــض المشــاريع والتــي تــم اســتام أرصــدة 

الحجــوزات المدينــة الخاصــة بهــا. 

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى
انخفضــت المدفوعــات المقدمــة واألرصــدة المدينــة األخــرى مــن 110,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 109,2 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض الدفعــات المقدمــة للمورديــن مــن 26,3 مليــون ريــال ســعودي إلــى 22,8 مليــون ريــال ســعودي إثــر 
قيــود رأس المــال العامــل لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة مصحوبــًا بانخفــاض المصاريــف المدفوعــة مقدمــاًً مــن 19 مليــون ريــال ســعودي إلــى 13,9 مليــون ريــال 
ســعودي نتيجــة انخفــاض فــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا متعلقــة بشــركة ديميريــر كابلــو مــن 12,4 مليــون ريــال ســعودي إلــى 4,6 مليــون ريــال ســعودي والناتــج 

عــن عكــس مبلــغ متعلــق بمبيعــات ألحــد العمــاء.

وارتفعــت المدفوعــات المقدمــة واألرصــدة المدينــة األخــرى إلــى 169,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة ذمــم متعلقــة بعمليــة بيــع شــركة 
ديميريــر كابلــو والتــي بلغــت 75 مليــون ريــال ســعودي فــي والتــي تخــص عقــارات شــركة ديميريــر كابلــو غيــر المبرمــة ضمــن اتفاقيــة بيــع الشــركة للمســتثمر الجديــد. 

يجــدر الذكــر ان الشــركة تقــوم حاليــاًً بعمليــة اســتكمال اتفاقيــة نقــل العقــارات.

ذمم دائنة
انخفضت الذمم الدائنة من 406,9 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى 339,1 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2017م نتيجًة 
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض ذمــم شــركة الكابــات الســعودية الدائنــة لمورديــن دولييــن كمــوردي النحــاس بمبلــغ 60,1 مليــون ريــال ســعودي إثــر تســديد الشــركة 
بعــض مســتحقاتها. اســتقر عــدد أيــام اســتحقاق الذمــم الدائنــة عنــد 104 و105 أيــام كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م، علــى التوالــي. واســتمرت الذمــم 
الدائنــة باالنخفــاض لتصــل إلــى 276,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا 31 ديســمبر 2018م، بســبب انخفــاض فــي رصيــد الذمــم الدائنــة الخاصــة بشــركة ديميريــر 
كابلــو والناتــج عــن بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي يوليــو 2018م باإلضافــة إلــى انخفــاض نســب التشــغيل فــي الشــركة ممــا أدى إلــى 
انخفــاض مســتوى المشــتريات نظــراًً لقيــود رأس المــال العامــل ممــا إثــرت علــى أيــام اســتحقاق الذمــم الدائنــة والتــي وصلــت 117 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
يتعلــق رصيــد المطلــوب إلــى أطــراف ذات عاقــة بشــركة زينــل للصناعــات المحــدودة بشــكل أساســي حيــث منحــت شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة الشــركة 
وشــركاتها التابعــة قــرض لتمويــل المصاريــف التشــغيلية واإلداريــة )مــع فائــدة( بقيمــة 35 مليــون ريــال ســعودي. انخفــض الرصيــد المطلــوب إلــى أطــراف ذات 
عاقــة مــن 68,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 64,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة انخفــاض الرصيــد 
المطلــوب إلــى شــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل والمتعلقــة بشــراء مــواد خــام ومكافــأة أعضــاء وتوزيعــات أربــاح مــن 22,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2016م إلــى 15,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م بســبب انخفــاض مشــتريات المــواد الخــام )األلمنيــوم(. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي 
الرصيــد المطلــوب إلــى شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة مــن 41,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 44,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا 

فــي 31 ديســمبر 2017م المتعلقــة بخدمــات إداريــة مقدمــة مــن قبــل شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة.

انخفــض الرصيــد المطلــوب إلــى أطــراف ذات عاقــة إلــى 50,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م بســبب انخفــاض مشــتريات المــواد الخــام 
)األلمنيــوم( مــن شــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل والــذي انخفــض مــن 15,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر2017م إلــى 3,4 مليــون ريــال ســعودي 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ارتفعــت المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى مــن 278,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 299,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة ارتفــاع األعبــاء التمويليــة المســتحقة مــن 6,9 مليــون ريــال ســعودي إلــى 31,7 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة والمتعلقــة 
برســوم إعــادة هيكلــة القــروض، كمــا ارتفعــت الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء مــن 74,3 مليــون ريــال ســعودي إلــى 91 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة تماشــيًا 
مــع اســتراتيجية الشــركة فــي مطالبــة العمــاء بالدفــع مقدمــاًً بســبب قيــود رأس المــال العامــل. قابــل ذلــك انخفــاض فــي المصروفــات المســتحقة مــن 80,8 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي ديســمبر 2016م إلــى 36,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى شــطب مخصصــات 

متعلقــة بالســنة الماليــة 2016م بمبلــغ 23,5 مليــون ريــال ســعودي مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة خــال الفتــرة.

ارتفعــت المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى إلــى 332,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع مصروفــات 
مســتحقة من 36,6 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2017م إلى 61,7 مليون ريال ســعودي 31 ديســمبر 2018م إثر قيد مبلغ 29,7 مليون ريال 
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ســعودي نتيجــة مســتحقات تتعلــق بالضريبــة الناتجــة عــن بيــع أصــول شــركة ديميريــر كابلــو. باإلضافــة إلــى ذلــك، بلــغ مخصــص االلتزامــات المحتملــة القضائيــة 
16,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م الحتمــاالت مطالبــات قضائيــة علــى شــركة اليمســان التركيــة والتــي تخــص مصاريــف متعلقــة بمطالبــات 

قضائيــة محتملــة مــع الموردييــن كالغرامــات والفوائــد غيــر المدفوعــة.

النقد وما في حكمه .616121.1

الجدول رقم )25(: النقد وما في حكمه للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

22,04282,66714,772نقد في الصندوق

6,000597716أرصدة لدى البنوك في الحسابات الجارية

28,04283,26415,488نقد وما في حكمه لغرض قائمة التدفق النقدي

-1,317362مبالغ محتجزة

2٩,3٥٩83,626١٥,488اإلجمالي

املصدر: املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

يتكــون النقــد ومــا فــي حكمــه مــن النقــد لــدى البنــوك ونقــد بالصنــدوق. ارتفــع رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه مــن 29,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2016م إلــى 83,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م بســبب تحصيــل بعــض مــن أرصــدة الذمــم المدينــة. انخفــض رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه 
إلــى 15,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة تســوية قــروض مــع البنــوك بمبلــغ 140,1 مليــون ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى الخســارة 
الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة القــروض مــع البنــوك التجاريــة بمبلــغ 151,6 خــال الفتــرة. قابــل ذلــك أربــاح محصلــة مــن بيــع اســتثمار فــي شــركة ديميريــر كابلــو والتــي 

بلغــت 175 مليــون ريــال ســعودي خــال الســنة الماليــة 2018م.

يمثل رصيد المبالغ المحتجزة في أرصدة محتفظ بها في حسابات جارية كرهن غير متاح لاستخدام في االنشطة التجارية.

ذمم مدينة

الجدول رقم )26(: الذمم المدينة للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

 آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

630,385488,219373,347 إجمالي الذمم المدينة

)147,633()158,648()164,355(يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

466,03032٩,٥7١22٥,7١4صافي المدينون

115108123أيام استحقاق الذمم المدينة

املصدر: القوائم املالية املوحدة املدققة للسنوات املالية 2016م و2017م و2018م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

الجــدول رقــم )27(: حركــة مخصــص الديــون المشــكوك فــي تحصيلهــا للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م 
و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

168,314162,521158,648في بداية السنة

)4,748()3,873(506عكس مخصص

)6,267(-)6,299(شطب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

162,521158,648147,633رصيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

املصدر: القوائم املالية املوحدة املدققة للسنوات املالية 2016م و2017م و2018م.
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انخفــض صافــي الذمــم المدينــة مــن 466 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 329,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، 
بســبب تحصيــل الذمــم المدينــة المتعلقــة بشــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت بمبلــغ 62,4 مليــون ريــال ســعودي وشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات 
العربيــة المتحــدة بمبلــغ 51,3 مليــون ريــال ســعودي والناتــج عــن وصــول مشــاريع كبــرى إلــى مرحلــة االنتهــاء خــال هــذه الفتــرة. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي الذمــم المدينــة 
لشــركة الكابــات الســعودية بمبلــغ 23,2 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا. أدت التحصيــات المذكــورة إلــى انخفــاض أيــام اســتحقاق الذمــم المدينــة مــن 

115 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 108 أيــام كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م.

واســتمر رصيــد صافــي الذمــم المدينــة باالنخفــاض ليصــل إلــى 225,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، وذلــك تماشــيًا مــع انخفــاض المبيعــات 
فــي ذات الفتــرة باإلضافــة إلــى انخفــاض الذمــم المدينــة المتعلقــة بشــركة ديميريــر كابلــو والناتــج عــن بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي 
يوليــو 2018م، كمــا واســتمر تأخيــر تحصيــل أرصــدة الذمــم المدينــة علــى متوســط رأس المــال العامــل للشــركة وشــركاتها التابعــة حيــث ارتفــع عــدد أيــام اســتحقاق 

الذمــم المدينــة إلــى 123 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

الجدول رقم )28(: أعمار الذمم المدينة للسنة المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.8م 

إجماليأكثر من ١20 يوم٩١ – ١20 يوم6١ – ٩0 يوم3١ – 60 يوم0 – 30 يومليس مستحقًا بعدآالف الرياالت السعودية

35,13715,4626,1972,7601,201146,977207,734شركة الكابات السعودية

48,51473,853-1,1851,819-22,334شركة ماس

 إجمالي شركة الكابالت 
٥7,47١١٥,4627,3824,٥7٩١,20١١٩٥,4٩١28١,٥87السعودية وشركة ماس

مخصص ديون مشكوك 
)134,944(------في تحصيلها

صافي شركة الكابات 
146,643------السعودية وشركة ماس

كنسبة مئوية من  
إجمالي  المدينون لشركة 

الكابات السعودية 
وشركة ماس

20,4%5,5%2,6%1,6%0,4%69,4%100,0%

52,359------شركة اليمسان

شركة الكابات السعودية 
– اإلمارات العربية 

المتحدة
------22,893

شركة الكابات السعودية 
2,118------للتسويق

1,702------شركة ديميرير كابلو

22٥,7١4 ------اإلجمالي

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

بحسب جدول أعمار الذمم المدينة: 

بلغــت األرصــدة اإلجماليــة للذمــم المدينــة غيــر المســتحقة لشــركة الكابــات الســعودية وشــركة مــاس 57,5 مليــون ريــال ســعودي والتــي تعــادل مــا نســبته %20,4 
مــن  إجمالــي الذمــم المدينــة. 

بلغــت األرصــدة اإلجماليــة للذمــم المدينــة المســتحقة مــا بيــن صفــر و120 يــوم لشــركة الكابــات الســعودية وشــركة مــاس 28,6 مليــون ريــال ســعودي والتــي تعــادل 
مــا نســبته 10,2% مــن  إجمالــي الذمــم المدينــة. 

بلغــت األرصــدة اإلجماليــة للذمــم المدينــة المســتحقة أكثــر مــن 120 يــوم لشــركة الكابــات الســعودية وشــركة مــاس 195,5 مليــون ريــال ســعودي والتــي تعــادل مــا 
نســبته  69,4%  مــن  إجمالــي الذمــم المدينــة. 
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الجــدول رقــم )29(: الذمــم المدينــة حســب الشــركة التابعــة للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م و20.7م 
و20.8م 

كما في 3١ ديسمبر 20١8مكما في 3١ ديسمبر 20١7مكما في 3١ ديسمبر 20١6مآالف الرياالت السعودية

130,471153,35872,790شركة الكابات السعودية )الشركة(

136,87274,49873,853شركة ماس

64,20950,81052,359شركة اليمسان

شركة الكابات السعودية – اإلمارات 
70,13118,84222,893العربية المتحدة

2,1182,1182,118شركة الكابات السعودية للتسويق

62,22929,9461,702شركة ديميرير كابلو

466,03032٩,٥7222٥,7١4اإلجمالي

أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة الكابات 
546574السعودية )الشركة(

595390424أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة ماس

11591258أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة اليمسان

أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة الكابات 
16736999السعودية – اإلمارات العربية المتحدة

أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة ديميرير 
959864كابلو

أيام استحقاق الذمم المدينة للشركة 
115108123وشركاتها التابعة

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

ارتفــع رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة الكابــات الســعودية مــن 130,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 153,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة ارتفــاع الذمــم المدينــة الخاصــة بعمــاء خطابــات اعتمــاد بمبلــغ 19,5 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تحفيــز العمــاء إلصــدار 
خطابــات اعتمــاد بمقابــل المزيــد مــن النفــوذ علــى الدفــع المســتحق ويعــزى ذلــك إلــى تإثــر العمــاء مــن التباطــؤ االقتصــادي خــال الفتــرة ممــا أدى إلــى ارتفــاع أيــام 
اســتحقاق الذمــم المدينــة لشــركة الكابــات الســعودية مــن 54 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 65 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. انخفــض رصيــد 
الذمــم المدينــة لشــركة الكابــات الســعودية إلــى 72,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة انخفــاض المبيعــات فــي ذات الفتــرة، كمــا وارتفــع 

أيــام اســتحقاق الذمــم المدينــة إلــى 74 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م. 

انخفــض رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة مــاس مــن 136,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 74,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م نتيجــة ســداد أحــد عمــاء شــركة مــاس الرئيســيين مــن القطــاع الحكومــي بمبلــغ 73,0 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة القــرب مــن انتهــاء المشــروع 
الخــاص بالعميــل ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي أيــام اســتحقاق الذمــم المدينــة لشــركة مــاس مــن 595 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 390 يــوم كمــا فــي 
31 ديســمبر 2017م. انخفــض رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة مــاس انخفــاض طفيــف إلــى 73,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م مصحوبــًا 

بتأخــر تحصيــل الذمــم والــذي بلــغ 424 يــوم فــي ذات الفتــرة.

انخفــض رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة اليمســان مــن 64,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 50,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م نتيجــة ســداد بعــض األرصــدة الخاصــة بعميــل مــن القطــاع الحكومــي مبلــغ 15,8 مليــون ريــال ســعودي ممــا أدى إلــى انخفــاض فــي أيــام اســتحقاق 
الذمــم المدينــة لشــركة اليمســان مــن 115 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 91 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. ارتفــع رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة 
اليمســان إلــى 52,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة التخــر فــي التحصيــل حيــث ارتفــع عــدد أيــام اســتحقاق الذمــم المدينــة لشــركة 
اليمســان إلــى 258 والــذي تإثــر باإليــرادات الوهميــة التــي تــم تســجيلها علــى خلفيــة خاطئــة فــي الســنة الماليــة 2017م والتــي تــم عكســها فــي الســنة الماليــة 2018م.

انخفــض رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة مــن 70,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 18,8 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م  تماشــيًا مــع انخفــاض المبيعــات باإلضافــة إلــى تحصيــل مبلــغ متعلــق بعميــل بلــغ 45,1 مليــون ريــال ســعودي 
خــال الفتــرة. يجــدر الذكــر ان نســبة انخفــاض اإليــرادات لشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة كان أكبــر مــن نســبة التحصيــل فــي ذات الفتــرة 
ممــا إثــر ســلبًا علــى عــدد أيــام اســتحقاق الذمــم المدينــة لشــركة الكابــات الســعودية  – اإلمــارات العربيــة المتحــدة والــذي ارتفــع مــن 167 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 
2016م إلــى 369 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. ارتفــع رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة إلــى 22,9 مليــون 

ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة ارتفــاع األرصــدة المدينــة مــن قبــل عــدد مــن العمــاء خــال الفتــرة. 

بلــغ رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة الكابــات الســعودية للتســويق 2,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و31 ديســمبر 2017م و31 ديســمبر 
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2018م والمتعلــق بعمليــة بيــع غيــر متكــررة لكيــان حكومــي خــارج المملكــة العربيــة الســعودية والخــاص ببيــع كابــات خــال الســنة الماليــة 2012م والتــي لــم يتــم 
تحصيلهــا حتــى تاريخــه.

انخفــض رصيــد الذمــم المدينــة لشــركة ديميريــر كابلــو مــن 62,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 1,7 مايــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 ديســمبر 2018م نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي يوليــو 2018م.

مخزون 616121.12

الجدول رقم )30(: المخزون للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

132,601122,06854,780مواد خام

139,60888,26942,890بضاعة جاهزة

69,95969,23532,622بضاعة تحت التصنيع

36,02134,80537,623قطع غيار وبكرات خشبية

378,١8٩3١4,377١67,٩١٥ إجمالي المخزون

يخصم: مخصص مخزون متقادم وبطيء 
)55,628()64,604()96,772(الحركة

28١,4١724٩,773١١2,287صافي المخزون

737569أيام استحقاق المخزون

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

الجــدول رقــم ).3(: أعمــار المخــزون لشــركة الكابــالت الســعودية »الشــركة« للســنة الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 
20.8م

أكثر من 4 3-4 سنوات2-3 سنوات١-2 سنواتأقل من سنةفرق سعر المواد الخام المعدنيةآالف الرياالت السعودية
إجماليسنوات

3,53917,1256,5916,355967334,292مواد خام

15,95413,0416871,5871,39084533,503بضاعة جاهزة

1,2162,3301,2321,18926,22932,196-قطع غيار

17,693----9,2068,487بضاعة تحت التصنيع

3,409----3,409-بضاعة في الطريق

2,907----2,907-بضاعة تجارية

909----909-خردة

 إجمالي المخزون لشركة 
28,6٩٩47,0٩4٩,607٩,١742,٥8827,747١24,٩١0الكابالت السعودية

كنسبة مئوية من مجموع المخزون 
%100,0%22,2%2,1%7,3%7,7%37,7%23,0لشركة الكابات السعودية

40,879------ إجمالي المخزون لشركة اليمسان

2,090------ إجمالي المخزون لشركة ماس
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 إجمالي المخزون لشركة 
الكابات السعودية – اإلمارات 

العربية المتحدة
------37

)55,628(------المخصص

١١2,287------ إجمالي المخزون

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

انخفــض رصيــد المــواد الخــام مــن 132,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 122,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، 
ومــن ثــم إلــى 54,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م بســبب انخفــاض الكميــات نظــرًا لقيــود رأس المــال العامــل باإلضافــة إلــى بيــع الشــركة 

كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي الســنة الماليــة 2018م. 

انخفــض رصيــد البضاعــة الجاهــزة مــن 139,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 88,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م، ومــن ثــم إلــى 42,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إثــر قــرارات الشــركة بتقليــل اإلنتــاج نظــرًا لقيــود رأس المــال العامــل باإلضافــة 

إلــى فائــض البضاعــة الجاهــزة.

انخفــض رصيــد البضاعــة تحــت التصنيــع انخفاضــًا طفيفــًا مــن 69,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 69,2 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م ومــن ثــم إلــى 32,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة انخفــاض نســب التشــغيل والمبيعــات بشــكل عــام.

انخفــض رصيــد قطــع الغيــار والبكــرات الخشــبية مــن 36,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 34,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م، نتيجة انخفاض المبيعات ونســب التشــغيل. ارتفع رصيد قطع الغيار والبكرات الخشــبية إلى 37,6 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 
2018م نتيجــة انخفــاض نســب التشــغيل والتــي تؤثــر علــى العمــر اإلنتاجــي وكفــاءة اآلالت والمعــدات والتــي تحتــاج قطــع غيــار أكثــر مــن معــدل عملهــا الطبيعــي.

تتبــع الشــركة سياســة مخصصــات بطيئــة الحركــة للمخــزون تحيــط بواســطتها 50% مــن قيمــة المخــزون الراكــد فــوق الســنتين ومخصــص 100% للمخــزون الراكــد 
أكثــر مــن 4 ســنوات باســتثناء الجــزء المعدنــي )أي النحــاس واأللمنيــوم والرصــاص وغيرهــا مــن معــادن مســتخدمة فــي تصنيــع الكابــات( والتــي يتــم إعــادة تدويرهــا 
أو بيعهــا. بلغــت قيمــة مخصــص المخــزون المتقــادم والبطــيء الحركــة 96,8 مليــون ريــال ســعودي و64,6 مليــون ريــال ســعودي و55,6 مليــون ريــال ســعودي 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م، علــى التوالــي. 

مطلوب من أطراف ذات عالقة 616121.13

الجدول رقم )32(: مطلوب من أطراف ذات عالقة للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

طبيعة التعاملطبيعة العالقةآالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 

20١6م
)المراجعة الموحدة(

كما في 3١ ديسمبر 
20١7م

)المراجعة الموحدة(

كما في 3١ ديسمبر 
20١8م

)المراجعة الموحدة(

187187-مبيعات بضائعشركة شقيقةحدادة المحدودة

دميرير كابلو تسيسليري ساناي وتيجارات 
مبيعات بضائع شركة تابعة سابقاًًانونيم شيركاتي

25,522--ومصاريف

١872٥,70٩-اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

ارتفــع رصيــد المطلــوب مــن أطــراف ذات عاقــة مــن 187 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى 25,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2018م، وذلــك نتيجــة لمطلوبــات مــن شــركة ديميريــر كابلــو بلغــت 25,5 مليــون ريــال ســعودي والتــي ارتبطــت بمبيعــات كابــات قبــل بيــع الشــركة 
حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي الســنة الماليــة 2018م والتــي تــم االتفــاق عليهــا مــع مــاك شــركة ديميريــر كابلــو الجــدد بتســديد المبالــغ المتبقيــة إلــى 

شــركة الكابــات الســعودية.
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حجوزات مدينة 616121.14

الجدول رقم )33(: حجوزات مدينة للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6مم و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

74,14772,01464,153خال سنة

74,14772,01464,153الجزء المتداول

21,42316,94735,501من سنة إلى سنتين

30,4305,300237من سنتين إلى خمس سنوات

51,85322,24735,738الجزء غير المتداول

126,00094,26199,891اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

تقــوم شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت بتنفيــذ مشــاريع الحفــر والتركيــب والتــي تعتمــد مســتخلصاتها علــى نســب اإلنجــاز فــي كل فتــرة. وعلــى هــذا األســاس 
يقــوم المقــاول الرئيســي لــكل مشــروع باســتقطاع جــزء مــن كل مســتخلص )يتــراوح بيــن 5% و10% بنــاًء علــى طبيعــة المشــروع( كضمــان لحســن التنفيــذ حيــث تتــم 
تســوية كامــل الرصيــد عنــد اكتمــال المشــروع وانتهــاء فتــرة الضمــان. انخفضــت الحجــوزات المدينــة مــن 74,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م 
إلــى 72 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م ومــن ثــم إلــى 64,2 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض مشــاريع شــركة مــاس بشــكل أساســي 

باإلضافــة إلــى اكتمــال بعــض المشــاريع والتــي تــم اســتام أرصــدة الحجــوزات المدينــة الخاصــة بهــا. 

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 616121.15

الجــدول رقــم )34(: مدفوعــات مقدمــة وأرصــدة مدينــة أخــرى للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م 
و20.8م  و20.7م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

75,000--ذمم نشأت عن عملية بيع شركة تابعة

37,78445,94431,856ودائع

26,30122,79830,963دفعات مقدمة لموردين

18,99013,9019,070مصاريف مدفوعة مقدماًً

7246,894-ضريبة القيمة المضافة

--1,702القيمة العادلة اإليجابية للمشتقات

25,98625,82915,505أرصدة مدينة أخرى

١١0,763١0٩,١٩6١6٩,288اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

انخفضــت المدفوعــات المقدمــة واألرصــدة المدينــة األخــرى مــن 110,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 109,2 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض الدفعــات المقدمــة للمورديــن مــن 26,3 مليــون ريــال ســعودي إلــى 22,8 مليــون ريــال ســعودي إثــر 
قيــود رأس المــال العامــل لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة مصحوبــًا بانخفــاض المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا مــن 19,0 مليــون ريــال ســعودي إلــى 13,9 مليــون ريــال 
ســعودي بســبب انخفــاض فــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا متعلقــة بشــركة ديميريــر كابلــو مــن 12,4 مليــون ريــال ســعودي إلــى 4,6 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة 
عكــس مبلــغ متعلــق بمبيعــات ألحــد العمــاء، حيــث تــم الدفــع مــن قبــل العميــل ولــم يتــم تســليم البضاعــة، حســب تعليمــات العميــل. تــم تســليم البضاعــة فــي الســنة 
الماليــة 2017م ممــا أدى إلــى عكــس المخصــص خــال الفتــرة. وقابــل ذلــك ارتفــاع فــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا متعلقــة بشــركة الكابــات الســعودية مــن 6,5 

مليــون ريــال ســعودي إلــى 9,7 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا.
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وارتفعــت المدفوعــات المقدمــة واألرصــدة المدينــة األخــرى إلــى 169,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة ذمــم متعلقــة بعمليــة بيــع شــركة 
ديميريــر كابلــو والتــي بلغــت 75,0 مليــون ريــال ســعودي فــي والتــي تخــص عقــارات شــركة ديميريــر كابلــو غيــر المبرمــة ضمــن اتفاقيــة بيــع الشــركة للمســتثمر 

الجديــد. يجــدر الذكــر ان الشــركة تقــوم حاليــاًً بعمليــة اســتكمال اتفاقيــة نقــل العقــارات.

تتعلــق األرصــدة المدينــة األخــرى بشــكل أساســي مــن المدفوعــات المقدمــة للموظفيــن، المدفوعــات المقدمــة المتعلقــة بســفريات العمــل وغيرهــا. انخفــض إجمالــي 
األرصــدة المدينــة األخــرى مــن 26,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 25,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م 
نتيجــة النخفــاض المدفوعــات المقدمــة للموظفيــن مــن قبــل شــركة الكابــات الســعودية بمبلــغ 2,1 مليــون ريــال ســعودي بســبب انخفــاض نســبة اقــراض موظفــي 
الشــركةوالتي تــم تعليقهــا بدايــة الســنة الماليــة 2016م. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي  إجمالــي األرصــدة المدينــة األخــرى لــدى شــركة مــاس وديميريــر كابلــو بمبلــغ 1,9 
مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة ذاتهــا. ثــم انخفضــت األرصــدة المدينــة األخــرى مــن 25,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م إلــى 15,5 
مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض مبلــغ 9,9 مليــون ريــال ســعودي متعلــق بشــركة ديميريــر كابلــو بســبب بيــع الشــركة حصتهــا فــي شــركة ديميــرو كابلــو خــال 

الســنة الماليــة 2018م.

ذمم دائنة 616121.16

الجدول رقم )35(: الذمم الدائنة للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

406,865339,073276,574ذمم دائنة

406,865339,073276,574اإلجمالي

104105117أيام استحقاق الذمم الدائنة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

انخفضت الذمم الدائنة من 406,9 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى 339,1 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2017م نتيجة 
بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض ذمــم شــركة الكابــات الســعودية الدائنــة لمورديــن دولييــن كمــوردي النحــاس بمبلــغ 60,1 مليــون ريــال ســعودي إثــر تســديد الشــركة 

بعــض مســتحقاتها. اســتقر عــدد أيــام اســتحقاق الذمــم الدائنــة عنــد 104 و105 أيــام كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م، علــى التوالــي.

واســتمرت الذمــم الدائنــة باالنخفــاض لتصــل إلــى 276,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا 31 ديســمبر 2018م، بســبب انخفــاض فــي رصيــد الذمــم الدائنــة الخاصــة 
بشــركة ديميريــر كابلــو والناتــج عــن بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي يوليــو 2018م باإلضافــة إلــى انخفــاض نســب التشــغيل فــي الشــركة 
ممــا أدى إلــى انخفــاض مســتوى المشــتريات نظــراًً لقيــود رأس المــال العامــل ممــا إثــرت علــى أيــام اســتحقاق الذمــم الدائنــة والتــي وصلــت 117 يــوم كمــا فــي 31 

ديســمبر 2018م.

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 616121.17

الجــدول رقــم )36(: مطلــوب إلــى أطــراف ذات عالقــة للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م و20.7م 
و20.8م 

طبيعة التعاملطبيعة العالقةآالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

شركة زميلةشركة ميدال كيبلز دبليو.إل.إل
شراء مواد خام مكافأة أعضاء 

توزيع األرباح أخرى
22,28815,8763,374

مساهمشركة زينل للصناعات المحدودة
مصاريف للشركة وشركاتها 

التابعة
41,41744,10243,540

شركة شقيقةكيم العالمية المحدودة
نفقات تتكبدها الشركة وشركاتها 

التابعة
664664664

شركة شقيقةحدادة المحدودة
نفقات تتكبدها الشركة وشركاتها 

التابعة
1,4521,4521,452

شركة زميلةزكا العالمية لتقنية المعلومات
نفقات تتكبدها الشركة وشركاتها 

التابعة
2,9692,4691,719

68,79064,56350,749اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

76



يتعلــق رصيــد المطلــوب إلــى أطــراف ذات عاقــة بشــركة زينــل للصناعــات المحــدودة بشــكل أساســي حيــث منحــت شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة الشــركة 
وشــركاتها التابعــة قــرض لتمويــل المصاريــف التشــغيلية واإلداريــة )مــع فائــدة( بقيمــة 35 مليــون ريــال ســعودي. انخفــض الرصيــد المطلــوب إلــى أطــراف ذات عاقــة 
من 68,8 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى 64,6 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2017م نتيجة انخفاض الرصيد المطلوب 
إلــى شــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل والمتعلقــة بشــراء مــواد خــام ومكافــأة أعضــاء وتوزيعــات أربــاح مــن 22,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م 
إلــى 15,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م بســبب انخفــاض مشــتريات المــواد الخــام )األلمنيــوم(. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي الرصيــد المطلــوب 
إلــى شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة مــن مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 44,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م 

المتعلقــة بخدمــات إداريــة مقدمــة مــن قبــل شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة.

انخفــض الرصيــد المطلــوب إلــى أطــراف ذات عاقــة إلــى 50,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م بســبب انخفــاض مشــتريات المــواد الخــام 
)األلمنيــوم( مــن شــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل والــذي انخفــض مــن 15,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر2017م إلــى 3,4 مليــون ريــال ســعودي 

كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

تتعلــق األرصــدة المســتحقة إلــى شــركة كيــم العالميــة المحــدودة والتــي بلغــت قيمتهــا 664 ألــف ريــال ســعودي واألرصــدة المســتحقة إلــى حــدادة المحــدودة والتــي 
بلغــت قيمتهــا 1,5 مليــون ريــال ســعودي خــال الثــاث ســنوات الماليــة بأرصــدة قديمــة لــم يتــم تســويتها مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة نظــراًً لقيــود رأس المــال 

العامــل وااللتزامــات االئتمانيــة.

تتعلق األرصدة المســتحقة إلى زكا العالمية لتقنية المعلومات البالغة 1,7 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م بحصة شــركة الكابات الســعودية 
وشــركاتها التابعــة مــن الخســائر المتكبــدة مــن قبــل شــركة زكا العالميــة لتقنيــة المعلومــات، وهــي شــركة تــم إنشــاؤها بالتعــاون مــع شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة 

وشــريك أجنبــي والتــي كانــت توفــر خدمــات تقنيــة معلومــات للشــركة وشــركاتها التابعــة.

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى 616121.18

الجــدول رقــم )37(: مصروفــات مســتحقة ومطلوبــات أخــرى للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م و20.7م 
و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

6,91231,75025,595أعباء تمويلية مستحقة

80,78736,63161,745مصروفات مستحقة

89,74589,74589,745مستحق لمساهمي شركة تابعة

74,31591,03089,326دفعات مقدمة من العماء

27,11532,22632,182إيرادات مفوترة بالزيادة عن أعمال منجزة

16,391--مخصص المطالبات القضائية

18,25717,163-أخرى

278,8742٩٩,63٩332,١47اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

تتعلــق األعبــاء التمويليــة المســتحقة بشــركة الكابــات الســعودية بشــكل أساســي وتشــمل رســوم التمويــل علــى القــروض وفوائــد تمويــل المورديــن ورســوم قــرض 
صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودية.  ارتفعــت األعبــاء التمويليــة المســتحقة مــن 6,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 31,7 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م  بســبب رســوم إعــادة هيكلــة القــروض. كمــا وانخفضــت األعبــاء التمويليــة المســتحقة لتصــل إلــى 25,6 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة انخفــاض فــي رســوم إعــادة هيكلــة القــروض المســتحقة مــن 10,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 

2017م إلــى 5,4 مليــون ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

انخفضت المصروفات المســتحقة من 80,8 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى 36,6 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2017م 
نتيجــة شــطب مخصصــات لــدى شــركة مــاس بمبلــغ 12,0 مليــون ريــال ســعودي متعلقــة بتكاليــف إضافيــة الســتكمال المشــاريع فــي قطــر واإلمــارات العربيــة المتحــدة 
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باإلضافــة إلــى شــطب مخصــص 7 مليــون ريــال ســعودي متعلــق بمكافــأت الموظفيــن و3,5 مليــون ريــال ســعودي متعلــق بتكلفــة تمويــل مــن قبــل أحــد المورديــن. 
وارتفعــت المصروفــات المســتحقة لتصــل إلــى 61,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، ويعــزى ذلــك االرتفــاع بشــكل رئيســي إلــى مســتحقات 

متعلقــة بالضريبــة الخاصــة بعمليــة بيــع الحصــة فــي شــركة ديميريــر كابلــو )أي بيــع األصــول الخاصــة بشــركة ديميريــر كابلــو( فــي الســنة الماليــة 2018م.

بلــغ رصيــد المســتحق لمســاهمي شــركة تابعــة 89,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و2017م و2018م. ويتعلــق هــذا الرصيــد بااللتزامــات 
المســددة لحقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة فــي شــركة ســولت ســيهازالي اليمســان والكتريمكانــك ســان وتيــك أي اس، بموجــب اتفاقيــة شــراء األســهم مــن قبــل مــاس 
كابلــو. وفقــًا لتلــك االتفاقيــة، يجــب علــى مــاس كابلــو دفــع 90% مــن صافــي الربــح للمســاهمين فــي اليمســان حتــى الســنة المنتهيــة فــي ديســمبر 2014م. بالرغــم 
مــن ذلــك، ففــي حــال عــدم تحقــق أربــاح خــال الفتــرة المذكــورة، تلتــزم مــاس كابلــو بدفــع 14,3 مليــون دوالر أمريكــي )اي مــا يعــادل 53,6 مليــون ريــال ســعودي( 
ومبلــغ 5 مليــون دوالرامريكــي )اي مــا يعــادل 18,8 مليــون ريــال ســعودي( فــي نهايــة كل مــن ســنة 2015م وســنة 2016م. كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، لــم 

تســدد الشــركة أيــًا مــن تلــك المبالــغ إلــى مســاهمي ســولت ســيهازالي اليمســان والكتريمكانــك ســان وتيــك أي اس.

ارتفعــت الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء مــن 74,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 91,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م تماشــيًا مــع اســتراتيجية الشــركة فــي مطالبــة العمــاء بالدفــع مقدمــًا بســبب قيــود رأس المــال العامــل. وانخفضــت الدفعــات المقدمــة إلــى 89,3 مليــون ريــال 

ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض المبيعــات فــي نفــس الفتــرة.

تتعلــق اإليــرادات المفوتــرة بالزيــادة عــن أعمــال منجــزة بمشــاريع تركيبــات شــركة مــاس والتــي تعتمــد علــى نســب اإلنجــاز. ارتفعــت اإليــرادات المفوتــرة بالزيــادة عــن 
أعمــال منجــزة مــن 27,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 32,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة إيــرادات 
مفوتــرة إضافيــة خاصــة بمشــروع فــي البحريــن وآخــر فــي المملكــة العربيــة الســعودية. اســتقرت اإليــرادات المفوتــرة بالزيــادة عــن أعمــال منجــزة عنــد 32,2 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م بســبب عــدم إنجــاز مراحــل إضافيــة مــن المشــاريع القائمــة نظــرًا لقيــود رأس المــال العامــل لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة.

بلغ مخصص المطالبات القضائية 16,4 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م الحتماالت مطالبات قضائية على شركة اليمسان التركية.

تتعلــق المصاريــف األخــرى بالبنــود التــي تــم إعــادة تصنيفهــا مــن قبــل المراجــع المالــي للشــركة وشــركاتها التابعــة مــن بنــد المصروفــات المســتحقة والــذي بلــغ  12,2 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، باإلضافــة إلــى البنــود المعــاد تصنيفهــا مــن بنــد دفعــات مقدمــة مــن العمــاء بقيمــة 6,1 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. وانخفــض بنــد المصاريــف األخــرى ليصــل إلــى 17,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، نتيجــة إلــى انخفــاض 
فــي المســتحقات الضريبــة بمبلــغ 2,8 مليــون ريــال ســعودي وانخفــاض الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء، وقــد قابــل ذلــك إضافــة بنــد متعلــق بحســابات التحــوط علــى 

المعــادن بلغــت 8,1 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة إلــى الخســارة غيــر المحققــة مــن المشــتقات كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

الموجودات غير المتداولة 6161212

الجدول رقم )38(: الموجودات غير المتداولة للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال 
66166145الدخل الشامل اآلخر

470,971416,844321,982استثمار في شركة زميلة

51,85322,24735,738حجوزات مدينة – الجزء غير المتداول

28,79427,8313,053استثمارات عقارية

649,526569,730393,380ممتلكات ومصانع ومعدات

5,5684,8218,408موجودات ضريبية مؤجلة

29,15019,0582,500موجودات غير ملموسة

١,236,٥23١,06١,١٩276٥,١06اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.
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استثمار في شركة زميلة ١,6,6,2,2

الجدول رقم )39(: استثمار في شركة زميلة للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(

كما في 3١ ديسمبر 
20١7م

)المراجعة الموحدة(

كما في 3١ ديسمبر 20١8م
)المراجعة الموحدة(

1469,985470,971416,845 يناير

)86,490()23,238(42,577حصة الشركة وشركاتها التابعة من الربح/)خسارة( السنة

حصة الشركة وشركاتها التابعة من صافي الربح/)خسارة( غير 
17,561)9,547()389(المحققة المتعلقة باحتياطات التحوط وترجمة العمات األجنبية

)25,933()21,341()41,202(توزيعات أرباح

470,٩7١4١6,84٥32١,٩82اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

انخفضــت صافــي قيمــة االســتثمارات فــي شــركات زميلــة مــن 471,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 416,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة حصــة الخســارة فــي شــركة زميلــة بلغــت 23,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م ويعــرد ذلــك بشــكل رئيســي إلــى 
إعــادة تقييــم أحــد األصــول التابعــة لشــركة ميــدال كابلــز المحــدودة دبليــو.إل.إل فــي دولــة أســتراليا والــذي نتــج عنــه انخفــاض فــي قيمــة األصــل والــذي ســاهم ذلــك 
بشــكل رئيســي فــي تراكــم خســائر فــي الســنة الماليــة 2017م. كمــا وانخفــض صافــي قيمــة االســتثمارات فــي شــركات زميلــة إلــى 322,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 ديســمبر 2018م، حيــث اســتمرت الخســارة باالرتفــاع مــن حصــة الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن شــركة زميلــة والتــي بلغــت 86,5 مليــون ريــال ســعودي 

فــي الســنة الماليــة 2018م نتيجــة إنهــاء عمليــات الكابــات فــي اســتراليا لشــركة ميــدال والــذي نتــج عنــه خســائر إثــرت علــى نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة.

انخفضــت حصــة الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن صافــي الربح/)خســارة( غيــر المحققــة المتعلقــة باحتياطــات التحــوط وترجمــة العمــات األجنبيــة مــن  خســارة بلغــت 
398 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى خســارة بلغــت 9,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة خســارة مــن ترجمــة 
عمــات أجنبيــة بقيمــة 5,2 مليــون ريــال ســعودي )قابلهــا ربــح مــن احتياطــات التحــوط بقيمــة 4,8 مليــون ريــال ســعودي( كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م. أمــا فــي 
ديســمبر 2017م، بلــغ الربــح مــن ترجمــة عمــات أجنبيــة مبلــغ 7,3 مليــون ريــال ســعودي مقابــل خســارة مــن احتياطــات التحــوط بلغــت 16,8 مليــون ريــال ســعودي.

ارتفعــت حصــة الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن صافــي الربح/)خســارة( غيــر المحققــة المتعلقــة باحتياطــات التحــوط وترجمــة العمــات األجنبيــة إلــى صافــي ربــح 
بلــغ 17,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة ربــح مــن ترجمــة العمــات األجنبيــة بمبلــغ 364 ألــف ريــال ســعودي وربــح مــن احتياطــات 

التحــوط بمبلــغ 17,2 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة.

استثمارات عقارية 6,6,2,2,2
تتعلــق االســتثمارات العقاريــة بمبانــي تجاريــة مملوكــة مــن قبــل ديميريــر كابلــو ومــاس كابلــو باإلضافــة إلــى مبانــي ســكنية مملوكــة مــن قبــل شــركة اليمســان. 
انخفضت صافي القيمة الدفترية لاســتثمارات العقارية من 28,8 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م و27,8 مليون ريال ســعودي كما في 31 
ديســمبر 2017م إلى 3,1 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م نتيجة بيع الشــركة كامل حصصها في شــركة ديميرير كابلو في يوليو 2018م.

موجودات غير ملموسة 6,6,2,2,3

الجدول رقم )40(: موجودات غير ملموسة للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

-20,85713,421تكاليف التطوير

-4,0312,272تكاليف مؤجلة

4,2623,3652,500حقوق وتراخيص

2,500   19,058                29,150اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.
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تتعلق الموجودات غير الملموسة بتكاليف تطوير كابات وغيرها من المواد ذات الصلة من قبل الشركة وغيرها من منتجات خاصة بشركة ديميرير كابلو.

انخفضت القيمة الدفترية لتكاليف التطوير من 20,9 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى 13,4 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 
2017م، ويعــود ذلــك إلــى تكاليــف اإلطفــاء التــي بلغــت خــال الفتــرة 9,5 مليــون ريــال ســعودي وقابــل ذلــك إضافــات فــي قيمــة التطويــر بلغــت مــا يقــارب 2,0 
مليــون ريــال ســعودي. انخفضــت القيمــة الدفتريــة للتكاليــف التطويــر إلــى صفــر كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة 

ديميريــر كابلــو فــي يوليــو 2018م.

انخفضــت القيمــة الدفتريــة للتكاليــف المؤجلــة مــن 4,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 2,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م، ويعــود ذلــك إلــى تكاليــف اإلطفــاء التــي بلغــت خــال الفتــرة 1,8 مليــون ريــال ســعودي. انخفضــت القيمــة الدفتريــة للتكاليــف المؤجلــة إلــى صفــر كمــا فــي 

31 ديســمبر 2018م، بســبب تكاليــف اإلطفــاء والتــي بلغــت 2,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

انخفضــت القيمــة الدفتريــة للحقــوق والتراخيــص مــن 4,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 3,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2017م، ويعــود ذلــك إلــى تكاليــف اإلطفــاء التــي بلغــت 927 ألــف ريــال ســعودي خــال الفتــرة. انخفضــت القيمــة الدفتريــة للحقــوق والتراخيــص إلــى 2,5 مليــون 

ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي يوليــو 2018م.

ممتلكات ومصانع ومعدات 6,6,2,2,4
تتكــون الممتلــكات والمصانــع والمعــدات بصفــة أساســية مــن أراضــي بيضــاء شــاغرة لشــركة اليمســان ومبانــي وآالت المصانــع وهــي تمثــل مــا يقــارب مــن 87% مــن 
إجمالــي األصــول الثابتــة بالشــركة وشــركاتها التابعــة، حيــث لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة 5 مصانــع رئيســية )4 منهــا متعلقــة بالشــركة والمتواجــدة فــي المملكــة 

العربيــة الســعودية ومصنــع واحــد خــاص بشــركة اليمســان فــي تركيــا(.

تقع المنشآت اإلنتاجية للشركة في مدينة جدة الصناعية وتم إنشاؤها على أراضي مستأجرة لمدة تتراوح بين 10 و25 سنة حسب عقد كل منشأة.

كما تمتلك الشركة وشركاتها التابعة مبنى إداري في مدينة جدة الصناعية، باإلضافة إلى الوحدات السكنية.

تمثــل االلتزامــات الــرأس ماليــة المعتمــدة والمتعاقــد عليهــا، اآلالت والمعــدات التــي تحــت الصيانــة الدوريــة واألعمــال المرتبطــة بهــا. لــدى الشــركة خطــة صيانــة 
دوريــة لــآالت ومعــدات المصانــع للمحافظــة علــى كفــاءة وجــودة اإلنتــاج.

الجدول رقم ).4(: ممتلكات ومصانع ومعدات للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(

كما في 3١ ديسمبر 
20١7م

)المراجعة الموحدة(

كما في 3١ ديسمبر 20١8م
)المراجعة الموحدة(

140,010140,010129,603أراضي

182,959170,851100,010مباني

281,103210,063113,385آالت ومعدات وسيارات

12,8498,1194,252أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

32,60540,68746,130مشاريع تحت التنفيذ

٥6٩,7303٩3,380               64٩,٥26اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.
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ــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م  ــع ومعــدات للســنوات المالي ــكات ومصان الجــدول رقــم )42(: اإلضافــات علــى ممتل
و20.8م  و20.7م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

96051512مباني

6,5646,4951,978آالت ومعدات وسيارات

1,0301,455382أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

14,5878,08229,720مشاريع تحت التنفيذ

23,14116,54732,092اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

الجــدول رقــم )43(: اســتهالك ممتلــكات ومصانــع ومعــدات للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م و20.7م 
و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

11,61512,6157,078مباني

45,23077,49240,792آالت ومعدات وسيارات

12,1786,1661,518أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

6٩,023٩6,2734٩,378 إجمالي االستهالك للسنة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

الجدول رقم )44(: جدول نسب اهالك األصول للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
20١6م

عدد السنوات
20١7م

عدد السنوات
20١8م

عدد السنوات
نسب اإلهالك 

20١6م
نسب اإلهالك 

20١7م
نسب اإلهالك 

20١8م

%2 -% 6,67%2 - %6,67%2 - %156,67 - 1550 - 1550 - 50مباني

%5 -% 25%5 - %25%5 - %425 - 420 - 420 - 20آالت ومعدات وسيارات

%10 - %25%10 - %25%10 - %425 - 410 - 410 - 10أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

الجدول رقم )45(: حركة مشاريع تحت التنفيذ للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

22,56732,60540,687الرصيد في أول السنة/الفترة

14,5878,08229,720اإلضافات خال السنة/الفترة

)24,277(-)4,549(محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

32,60٥40,68746,١30الرصيد في نهاية السنة/الفترة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

تشــمل القيمة الدفترية لألراضي أراضي بيضاء شــاغرة لشــركة اليمســان والتي بلغت 117,0 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م  باإلضافة إلى 
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أرض خاصة بمجمع ســكن موظفي شــركة الكابات الســعودية والتي بلغت 12,2 مليون ريال ســعودي.. اســتقرت قيمة األراضي كما في 31 ديســمبر 2016م 
و2017م حيــث بلغــت قيمتهــا 140,0 مليــون ريــال ســعودي، ويعــزى ذلــك لعــدم وجــود أي إضافــات علــى األراضــي فــي الســنة الماليــة 2017م. وانخفضــت 
األراضــي لتصــل إلــى 129,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، ويعــود ذلــك إلــى اســتبعاد أراضــي بقيمــة 10,4 مليــون ريــال ســعودي فــي 

الســنة الماليــة 2018م تتعلــق بشــركة ديميريــر كابلــو التــي تــم بيعهــا خــال الســنة الماليــة 2018م.

انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني من 183,0 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2016م إلى 170,9 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 
2017م نتيجــة مصاريــف االســتهاك الســنوية والبالغــة 12,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة للمبانــي إلــى 
100,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي31 ديســمبر 2018م نتيجــة اســتبعادات مبانــي بلغــت 127,7 مليــون ريــال ســعودي الممثلــة بشــكل رئيســي باســتبعادات 

مبانــي شــركة ديميريــر كابلــو عنــد بيــع الشــركة حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو.

انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لــآالت والمعــدات والســيارات مــن 281,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 210,1 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، نتيجــة اســتبعاد اآلالت والمعــدات والســيارات المســتهلكة بالكامــل خــال الفتــرة ذاتهــا. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لــآالت 
والمعدات والســيارات إلى 113,4 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 2018م نتيجة اســتبعادات لآالت والمعدات والســيارات بلغت قيمتها 57,9 مليون 

ريــال ســعودي المتعلقــة ببيــع الشــركة حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو.

انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والمفروشــات واألجهــزة المكتبيــة مــن 12,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 8,1 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م نتيجــة مصاريــف االســتهاك الســنوية والبالغــة 6,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م قابلهــا إضافــات 
إلــى األثــاث والمفروشــات واألجهــزة المكتبيــة بقيمــة 1,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الفتــرة ذاتهــا. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والمفروشــات واألجهــزة 
المكتبيــة إلــى 4,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة اســتبعادات أثــاث ومفروشــات وأجهــزة مكتبيــة بقيمــة 2,7 مليــون ريــال المتعلقــة 

ببيــع الشــركة حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو.

تتعلــق صافــي القيمــة الدفتريــة للمشــاريع تحــت التنفيــذ بإصاحــات وصيانــة علــى المبانــي والمعــدات واألجهــزة كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م، و31 ديســمبر 
2017م، و31 ديســمبر 2018م وال يوجــد أي مشــاريع تحــت التطويــر خــال الفتــرة المذكــورة مــن قبــل الشــركة وشــركاتها التابعــة. ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة 
للمشــاريع تحــت التنفيــذ مــن 32,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 40,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، ومــن ثــم 

إلــى 46,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة ارتفــاع فــي إصاحــات وصيانــة علــى المعــدات واألجهــزة خــال الفتــرة.

 المطلوبات غير المتداولة3121616 

الجدول رقم )46(: المطلوبات الغير متداولة للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

قروض طويلة األجل – الجزء غير 
594,515473,776183,658المتداول

التزام بموجب عقد إيجار تمويلي – الجزء 
14,87111,538469غير المتداول

7,018--حجوزات دائنة

67,68656,26942,264التزامات منافع الموظفين

677,072٥4١,٥83233,40٩مجموع المطلوبات غير المتداولة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.
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القروض والتسهيالت االئتمانية ١,6,6,2,3

الجدول رقم )47(: القروض قصيرة األجل للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

15,27429,9463,141بنوك محلية

مقرضي الشركات التابعة )خارج المملكة 
127,24886,56147,351العربية السعودية(

١42,٥22١١6,٥07٥0,4٩2اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

تشــمل القــروض قصيــرة األجــل بشــكل أساســي خطابــات اعتمــاد. ارتفــع رصيــد القــروض قصيــرة األجــل مــن البنــوك المحليــة مــن 15,3 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 30,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م بســبب ارتفــاع رصيــد خطابــات اعتمــاد مــن قبــل البنــك الســعودي 
البريطانــي مــن 5,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 29,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 2017م. قابــل ذلــك انخفــاض فــي تســديد 
األرصــدة المســتحقة لبنــك البــاد والتــي بلغــت 9,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م. انخفــض رصيــد القــروض قصيــرة األجــل مــن البنــوك 
المحليــة إلــى 3,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م بســبب تســديد مبالغــة مســتحقة للبنــك الســعودي البريطانــي بقيمــة 26,8 مليــون ريــال 

ســعودي.

انخفــض رصيــد القــروض قصيــرة األجــل مــن مقرضــي الشــركات التابعــة )خــارج المملكــة العربيــة الســعودية( مــن 127,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2016م إلــى 86,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م، بســبب تســوية القــروض المتعلقــة بشــركة ديميــرو كابلــو بمبلــغ 36,2 مليــون 
ريــال ســعودي مقابــل ارتفــاع فــي القــروض قصيــرة األجــل لشــركة اليمســان بمبلــغ 5,6 مليــون ريــال ســعودي. انخفــض رصيــد القــروض قصيــرة األجــل مــن مقرضــي 
الشــركات التابعــة )خــارج المملكــة العربيــة الســعودية( إلــى 47,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، بســبب انخفــاض أرصــدة شــركة ديميريــر 
كابلــو بقيمــة 70,2 مليــون ريــال ســعودي بعــد بيــع الشــركة كامــل حصتهــا فــي الســنة الماليــة 2018م قابلــه ارتفــاع فــي القــروض قصيــرة األجــل لشــركة اليمســان 

بقيمــة 20,9 مليــون ريــال ســعودي. 

الجدول رقم )48(: القروض طويلة األجل للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

712,016590,016261,892القروض المعاد هيكلتها من البنوك التجارية

مقرضي الشركات التابعة )خارج المملكة 
35,98041,715889العربية السعودية(

112,190110,230109,250قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

860,١8674١,٩6١372,03١ إجمالي القروض طويلة األجل

ناقص: الجزء المتداول من القروض طويلة 
)188,373()268,185()265,671(األجل

الجزء غير المتداول من القروض طويلة 
594,515473,776183,658األجل

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

فــي 23 فبرايــر 2016م، أبرمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة عقــود إعــادة هيكلــة مــع أربعــة مقرضيــن رئيســيين والتــي تتطلــب مــن الشــركة وشــركاتها التابعــة االلتــزام 
بتعهــدات إضافيــة وتســمح للشــركة وشــركاتها التابعــة بإعــادة هيكلــة ســداد ديونهــا علــى فتــرة ســبع ســنوات تنتهــي بســداد دفعــة نهائيــة فــي نهايــة ديســمبر 2022م 
وقــد تخضــع لبعــض المتطلبــات اإلضافيــة. إن إجمالــي الديــون المعــاد هيكلتهــا بلــغ 793 مليــون ريــال ســعودي متضمنــة تكاليــف تمويــل متراكمــة بلغــت 85 

مليــون ريــال ســعودي.

فــي 17 إبريــل 2017م، أبرمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة اتفاقيــة التســوية النهائيــة مــع بنــك بــي إن بــي باريبــاس علــى أســاس قيــام الشــركة وشــركاتها التابعــة 
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بدفــع مبلــغ 40 مليــون ريــال ســعودي. وبنــاًء علــى شــروط االتفاقيــة المذكــورة، وعنــد اســتام مبلــغ 40 مليــون ريــال ســعودي مــن بنــك بــي إن بــي باريبــاس، ســيتم 
تخفيــض قــرض بنــك بــي إن بــي باريبــاس مــن 142 مليــون ريــال ســعودي إلــى 24,99 مليــون ريــال ســعودي. بنــاًء علــى ذلــك، قامــت الشــركة وشــركاتها التابعــة 

بعكــس التزامهــا مــن خــال األربــاح والخســائر بمبلــغ 77 مليــون ريــال ســعودي.

فــي 11 يونيــو 2017م، تمكنــت الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن إبــرام مزيــد مــن العقــود إلعــادة التفــاوض علــى اتفاقيــة إطــار العمــل إلعــادة هيكلــة تتضمــن تعديــل 
واإعــادة هيكلــة مــن قبــل البنــوك المشــاركة )باســتثناء بنــك بــي ان بــي باريبــاس( لتأجيــل ســداد القــروض لفتــرات أخــرى. وفقــًا لشــروط االتفاقيــة المذكــورة، حيــث تقــوم 
الشــركة بزيــادة رأس مالهــا مــن خــال إصــدار األســهم وتســوية مبلــغ 188,38 مليــون ريــال ســعودي بحلــول 30 يونيــو 2018م. ويتــم مــن خالهــا دفــع المبلــغ 

المتبقــي وقــدره 371,65 مليــون ريــال ســعودي علــى أقســاط ســنوية متســاوية تبــدأ مــن 31 ديســمبر 2018م حتــى 30 يونيــو 2022م.

فــي 25 ديســمبر 2018م، أبرمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة اتفاقيــة تســوية نهائيــة مــع البنــك األهلــي التجــاري وبنــك الجزيــرة ويتــم بموجبهــا ســداد شــركة الكابــات 
الســعودية مبلــغ 110 مليــون ريــال ســعودي، مقابــل حصولهــا علــى تنــازل عــن الرصيــد بقيمــة 203 مليــون ريــال ســعودي. وبنــاًء علــى ذلــك، قامــت الشــركة 

وشــركاتها التابعــة بعكــس االلتــزام المذكــور مــن خــال األربــاح أو الخســائر.

تعتقــد اإلدارة بانــه ســوف يتــم إعــادة هيكلــة الجــزء المتبقــي مــن القــرض لبنــك الراجحــي، حيــن يتــم االتفــاق علــى الشــروط واألحــكام المتبادلــة خــارج إطــار اتفاقيــة 
إعــادة الهيكلــة الســابقة.

إن التســهيات والقــروض القائمــة مضمونــة بســند ألمــر مقــدم مــن الشــركة وشــركاتها التابعــة، باإلضافــة إلــى رهــن بعــض ممتلــكات ومعــدات المصنــع التابــع للشــركة 
وشــركاتها التابعة.

الجدول رقم )49(: الجدول الزمني لسداد القروض طويلة األجل لشركة الكابالت السعودية كما في .3 مارس 20.9م 

 إجمالي آالف الرياالت السعودية
التسهيالت

مدفوع حتى 3١ 
ديسمبر 20١8

الرصيد كما 
في 3١ مارس 

20١٩م
3١ ديسمبر 

2020م
3١ ديسمبر 

2020م
3١ ديسمبر 

202١م
3١ ديسمبر 

2022م

172,92980,81592,1145,0005,0005,00032,929مصرف الراجحي )أ(

172,4572,678169,77911,75611,75611,75611,399مصرف الراجحي )ب(

 إجمالي التسهيات المعاد 
345,38683,493261,89316,75616,75616,75644,328هيكلتها

الصندوق السعودي للتنمية 
112,9604,690108,27057,6307,7007,70011,160الصناعية

 إجمالي التسهيات لشركة 
458,38688,183370,16374,38624,45624,45655,488الكابات السعودية

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

بلــغ  إجمالــي المبالــغ المســتحقة للتمويــل طويــل األجــل 372,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، حيــث بلــغ الجــزء المتــداول 188,4 مليــون 
ريــال ســعودي. تضمنــت المبالــغ المســتحقة أرصــدة: 

تمويــل مــن بنــك الراجحــي لتمويــل رأس المــال العامــل بقيمــة 126,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، والمتوقــع ان يتــم ســداده بالكامــل 	 
فــي الســنة الماليــة 2022م.

تمويــل مــن بنــك الراجحــي بقيمــة 30,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م لتمويــل رأس المــال العامــل، والمتوقــع ان يتــم ســداده بالكامــل 	 
فــي الســنة الماليــة 2022م.

تمويــل مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة الصناعيــة بقيمــة 16,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م لتمويــل رأس المــال العامــل، وســيتم 	 
ســداد التمويــل بالكامــل فــي الســنة الماليــة 2022م. 

قامــت الشــركة وشــركاتها التابعــة بإعــادة هيكلــة القــروض قصيــرة األجــل الخاصــة بشــركة اليمســان والتــي بلغــت 42,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018م إلــى قــروض طويلــة األجــل خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2020م. )الرجــاء مراجعــة قســم القــروض طويلــة األجــل للفتــرة المنتهيــة فــي 31 مــارس 

2019م للمزيــد مــن المعلومــات(.
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الجدول رقم )50(: تفاصيل التسهيالت االئتمانية

المبلغالجهة الممولة
الرصيد كما في 
3١ ديسمبر  

20١8م
مصاريف الضمانات

تمويلية
الغرض من 

شروط وأحكامتاريخ التمويلالتمويل

173,0 مليون بنك الراجحي
ريال سعودي

92,1
مليون ريال 

سعودي

سند ألمر مقدم 
من الشركة 

وشركاتها التابعة

سايبور %+ 
2,0

قرض رأس 
المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2016م

ان اليتعدى متوسط نسبة الدين إلى حقوق الملكية 
3.5 مرة كما في 31 ديسمبر 2018م و3.0 

مرة كما في 31 ديسمبر 2020م و2.5 مرة كما 
في 31 ديسمبر 2020م و2.5 مرة كما في 31 

ديسمبر 2021م و2022م
ان اليتعدى متوسط نسبة التدفق النقدي إلى 

الديون 1.5 مرة كما في 31 ديسمبر 2018م 
و1.75 مرة كما في 31 ديسمبر 2020م 

و2020م و2021م و2022م

172,5 مليون بنك الراجحي
ريال سعودي

169,8
مليون ريال 

سعودي

سند ألمر مقدم 
من الشركة 

وشركاتها التابعة

سايبور %+ 
2,0

قرض رأس 
المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2016م

صندوق التنمية 
الصناعي 
السعودي

191,5 مليون 
ريال سعودي

109,5
مليون ريال 

سعودي
قرض رأس ال يوجدمجموعة آالت

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2016م
ال يوجد

اإلجمالي من 
٥36,84637١,١43البنوك المحلية

بنك كوفيتورك
12,3

مليون ريال 
سعودي

8,0
مليون ريال 

سعودي
قرض رأس %6,6ال يوجد

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2020م
ال يوجد

بنك فاكيف

9,4
مليون ريال 

سعودي

4,9
مليون ريال 

سعودي
قرض رأس %6,0ال يوجد

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2020م
ال يوجد

بنك فاكيف

5,9
مليون ريال 

سعودي

7,1
مليون ريال 

سعودي
قرض رأس %6,0ال يوجد

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2020م
ال يوجد

بنك دينيز
9,1

مليون ريال 
سعودي

8,2
مليون ريال 

سعودي
قرض رأس %5,5ال يوجد

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2020م
ال يوجد

بنك ايشبانكزه
9,4

مليون ريال 
سعودي

9,0
مليون ريال 

سعودي
قرض رأس %7,0ال يوجد

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2020م
ال يوجد

بنك يابي كريدي
8,5

مليون ريال 
سعودي

8,1
مليون ريال 

سعودي
قرض رأس %7,0ال يوجد

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2020م
ال يوجد

بنك أسيا

5,6
مليون ريال 

سعودي

4,0
مليون ريال 

سعودي
قرض رأس %6,69ال يوجد

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2020م
ال يوجد

اإلجمالي من 
٥١,١6١43,33١البنوك األجنبية

 إجمالي 
التسهيالت 
االئتمانية

٥٩7,382422,٥23

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة 
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التزامات بموجب عقد إيجار تمويلي 616121312

الجــدول رقــم ).5(: التزامــات بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م و20.7م 
و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

26,79620,1631,744الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

)172(1,455)2,567(يخصم: أعباء تمويل غير مستحقة

القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات 
24,22918,7081,572اإليجار

)1,103()7,170()9,358(يخصم: الجزء المتداول

14,87111,538469الجزء غير المتداول

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

تتعلــق عقــود التأجيــر التمويلــي بعقــود تأجيــر المعــدات الصناعيــة لمــدة 5 ســنوات أو أقــل. ولــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة خيــار شــراء المعــدات بقيمتهــا االســمية 
فــي نهايــة مــدة العقــد. يجــدر الذكــر ان التزامــات الشــركة وشــركاتها التابعــة بموجــب عقــود التأجيــر التمويلــي مضمونــة بموجــب ســند ملكيــة المؤجــر للموجــودات 
المؤجــرة. تــم اقتنــاء الموجــودات المســتأجرة بموجــب ترتيبــات عقــود تأجيــر تمويلــي بقيمــة إيجــار إجماليــة بلغــت 48,6 مليــون ريــال ســعودي، ويســتحق دفــع الرصيــد 
المتبقــي البالــغ 1,6 مليــون ريــال ســعودي علــى أقســاط شــهرية متســاوية. تــم تحديــد القيمــة الحاليــة للحــد األدنــى لمدفوعــات عقــد اإليجــار بســعر فائــدة فعلــي يقــدر 
بـــ 6% ســنويًا. انخفــض رصيــد األصــول المســتأجرة بعقــد إيجــار تمويلــي تدريجًيــا مــن 14,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 11,5 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م وثــم إلــى 469 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة ســداد مبالــغ االلتزامــات للتمويــل.

االلتزامات واالرتباطات المحتملة 6161214

الجــدول رقــم )52(: االلتزامــات واالرتباطــات المحتملــة للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.6م و20.7م 
و20.8م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

21,938199,493167,313رهن عقاري وضمانات

أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء 
40,50844,43391,036معادن

التزامات محتملة بشان ضمانات تنفيذ 
86,09768,08654,849العقود وضمانات مناقصًات

4,6672,4124,222التزامات رأس مالية معتمدة ومتعاقد عليها

153,210314,424317,420 إجمالي االلتزامات واالرتباطات المحتملة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.
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التزامات منافع الموظفين .61612141

الجدول رقم )53(: التزامات منافع الموظفين للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

167,44467,68656,269 يناير

7,0608,0738,456المحمل على األرباح والخسائر للسنة

)15,649()19,490()6,818(المدفوع خال السنة

)2,335(--تعديات ناتجة عن استبعاد شركة تابعة

)2,277(--المحمل على الدخل الشامل اآلخر

67,686٥6,26٩44,464 إجمالي التزامات منافع الموظفين

مدفوعات مقدمة على حساب التزام منافع 
)2,200(--الموظفين

67,686٥6,26٩42,264صافي التزامات منافع الموظفين

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة خطــة مكافــآت محــددة بعــد انتهــاء الخدمــة طبقــًا لقانــون العمــل الســعودي. وتســتند هــذه المكافــآت إلــى رواتــب وبــدالت الموظفيــن 
النهائيــة وســنوات خدمتهــم المتراكمــة، كمــا هــو منصــوص عليــه فــي قوانيــن عمــل المملكــة العربيــة الســعودية. وفًقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة والتــي تــم تطبيقهــا 
ابتــداًء مــن الســنة الماليــة 2017م فإنــه تــم احتســاب مخصــص منافــع الموظفيــن بحســب التقريــر االكتــواري حيــث يتــم عمــل افتراضــات مســتقبلية بحيــث تســتخدم 
فــي حســاب المخصــص كمعــدل الخصــم ومعــدل الزيــادة الســنوية للرواتــب ومعــدل تضخــم األســعار. انخفــض صافــي التزامــات منافــع الموظفيــن مــن 67,7 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 56,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م ثــم إلــى 42,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

ديســمبر 2018م نتيجــة انخفــاض عــدد الموظفيــن خــال فتــرة الثــاث ســنوات.

الزكاة 6161215

الجدول رقم )54(: الوعاء الزكوي للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

15,8345,5684,821 يناير

5,591)747()266(المحمل على السنة

)2,004(--تعديات

٥,٥684,82١8,408 إجمالي الوعاء الزكوي

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.
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الجدول رقم )55(: مخصص الزكاة السنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

80,19191,056101,946الرصيد في بداية السنة

10,95211,61511,000مكون خال السنة

)11,000()725()87(المسدد خال السنة

٩١,0٥6١0١,٩46١0١,٩46الرصيد في نهاية السنة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

شركة الكابالت السعودية
قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2002م إلــى 2004م، وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي علــى الشــركة بمبلــغ 22 
مليــون ريــال ســعودي، واعترضــت الشــركة علــى جــزء مــن هــذه االلتزامــات اإلضافيــة ولكــن لــم يتــم قبــول اعتراضهــا، ونتيجــًة لذلــك تــم صــرف ضمــان بنكــي مــن 
بــي إن بــي باريبــاس بمبلــغ 11 مليــون ريــال ســعودي مــن قبــل الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وتمــت الموافقــة علــى الســداد المتبقــي وفقــًا لخطــة التقســيط بــدًء مــن 

ينايــر 2019م.

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2005م إلــى 2007م، وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي وضريبــة اســتقطاع بمبلــغ 
35,7 مليــون ريــال ســعودي، واعترضــت الشــركة علــى ذلــك الربــط وتــم تحويــل االعتــراض إلــى لجنــة االعتــراض األوليــة للنظــر والبــت فيهــا، وقــد وافقــت لجنــة 
االعتــراض األوليــة علــى وجهــة نظــر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. وبنــاًء عليــه، تقدمــت الشــركة بطلــب اســتئناف ضــد قــرار لجنــة االعتــراض األوليــة لــدى لجنــة 

االســتئناف العليــا والــذي تــم رفضــه. وقامــت الشــركة بتقديــم اعتــراض إلــى ديــوان المظالــم والــذي ال يــزال قيــد المراجعــة مــن قبــل ديــوان المظالــم.

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة 2008م و2009م، وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي بمبلــغ 32,9 مليــون ريــال 
ســعودي، واعترضــت الشــركة علــى ذلــك الربــط وتــم تحويــل االعتــراض إلــى لجنــة االعتــراض األوليــة وال يــزال قيــد المراجعــة. 

قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2010م إلــى 2012م، وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي بمبلــغ 66,97 مليــون ريــال 
ســعودي، واعترضــت الشــركة علــى ذلــك الربــط لــدى لجنــة االعتــراض األوليــة وقــد وافقــت لجنــة االعتــراض األوليــة علــى وجهــة نظــر الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. 

وبنــاًء عليــه، تقدمــت الشــركة بطلــب اســتئناف ضــد قــرار لجنــة االعتــراض األوليــة لــدى لجنــة االســتئناف العليــا واليــزال االعتــراض قيــد المراجعــة.

قامــت الشــركة بتكويــن مخصــص بمبلــغ 101,9 مليــون ريــال ســعودي للربــوط الزكويــة عــن الســنوات المذكــورة أعــاه الصــادرة عــن الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، 
وقدمــت الشــركة إقراراتهــا الزكويــة للســنوات مــن 2013م إلــى 2018م وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة المقيــدة عــن هــذه الســنوات. ومــازال الربــط الزكــوي النهائــي 

لهــذه الســنوات قيــد المراجعــة لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل.

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية المحدودة
قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 1998م إلــى 2007م، وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي بمبلــغ 1 مليــون ريــال 
ســعودي، قامــت شــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة المحــدودة باالعتــراض لــدى لجنــة االســتئناف العليــا ضــد هــذه الربــوط، وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة لــم 

تســتلم شــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة المحــدودة أي قــرار بهــذا الخصــوص.

قدمــت شــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة المحــدودة إقراراتهــا الزكويــة عــن الســنوات الماليــة مــن 2008م إلــى 2010م، وحصلــت علــى شــهادات زكاة 
مقيــدة، ولــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات المذكــورة. 

وعلــى الرغــم مــن ان شــركة مراكــز مــاس لتوزيــع األدوات الكهربائيــة المحــدودة ال تمــارس أي نشــاط، إال انهــا بصــدد تقديــم إقراراتهــا الزكويــة عــن الســنوات الماليــة 
مــن 2011م إلــى 2018م.

شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة
قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 1999م إلــى 2004م، وطالبــت الشــركة بدفــع مبلــغ زكاة إضافــي بقيمــة 3,2 
مليــون ريــال ســعودي، وقدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة اعتراضهــا علــى ذلــك الربــط لــدى الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل. أصــدرت 
الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل تقييمهــا المعــدل للــزكاة لشــركة مــاس للســنوات الماليــة مــن 1999م إلــى 2004م اســتنادًا إلــى اعتــراض شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة 
واالتصــاالت المحــدودة والــذي أظهــر خفــض فــي التــزام الــزكاة المقــرر عــن الســنوات المذكــورة أعــاه بمبلــغ 13,462 مليــون ريــال ســعودي. حيــث طالبــت شــركة 
مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بــان يتــم تحويــل اعتراضهــا علــى الســنوات المذكــورة إلــى لجنــة االعتــراض األوليــة، 
وأصــدرت لجنــة االعتــراض األوليــة قــرار تــم بموجبــه تقليــص الفــوارق الزكويــة بمبلــغ 2,1 مليــون ريــال ســعودي، ليصبــح مبلــغ التــزام الــزكاة 11,362 مليــون ريــال 
ســعودي. وتقدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة باســتئناف ضــد قــرار لجنــة االعتــراض األوليــة لــدى لجنــة االســتئناف العليــا وقدمــت شــركة 

مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة ضمانــًا مصرفيــًا بقيمــة 1 مليــون ريــال ســعودي، واليــزال قيــد المراجعــة مــن قبــل لجنــة االســتئناف العليــا.  
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قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2005م إلــى 2012م، وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي بمبلــغ 34,7 مليــون ريــال 
ســعودي، وقدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة اعتراضــًا علــى تقييمــات الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل، وقامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل 
بنــاًء علــى االعتــراض المقــدم بإعــادة تقييمهــا للــزكاة وأصــدرت تقييمهــا المعــدل للــزكاة للســنوات الماليــة مــن 2005م إلــى 2012م والــذي أظهــر اختافــاًً فــي الــزكاة 

قــدره 22,7 مليــون ريــال ســعودي بعــد التخفيــض الــذي اليــزال قيــد المراجعــة.

قدمــت شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت المحــدودة إقراراتهــا الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2013م إلــى 2018م وحصلــت علــى شــهادات الــزكاة المقيــدة 
عــن هــذه الســنوات. ولــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى تاريــخ هــذه النشــرة بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات المذكــورة.

شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة
قامــت الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 1999م إلــى 2004م، وطالبــت بالتــزام زكاة إضافــي بمبلــغ 17 مليــون ريــال 
ســعودي، وقدمــت شــركة الكابــات الســعودية للتســويق المحــدودة اعتراضهــا ضــد هــذه الربــوط، وحتــى تاريــخ هــذه النشــرة لــم تســتلم شــركة الكابــات الســعودية 

للتســويق المحــدودة أي قــرار بهــذا الخصــوص. 

قدمــت شــركة الكابــات الســعودية للتســويق المحــدودة إقرارتهــا الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2005م إلــى 2007م، ولــم تقــم الهيئــة العامــة للــزكاة والدخــل حتــى 
تاريــخ هــذه النشــرة بإصــدار الربــوط الزكويــة للســنوات المذكــورة، وعلــى الرغــم مــن ان شــركة الكابــات الســعودية للتســويق المحــدودة ال تمــارس أي نشــاط، إال انهــا 

بصــدد تقديــم إقرارتهــا الزكويــة للســنوات الماليــة مــن 2008م إلــى 2018م.

 حقوق المساهمين6121616 

الجدول رقم )56(: حقوق المساهمين للسنوات المالية المنتهية كما في .3 ديسمبر 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١6م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١7م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(

760,000404,114110,614رأس المال

958)11,650(5,095احتياطي القيمة العادلة

)6,703()7,068()14,348(احتياطي ترجمة عمات أجنبية

2,277--احتياطي خطة منافع الموظفين

55,006)175,542()451,115(أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

 إجمالي حقوق المساهمين قبل حقوق 
2٩٩,63220٩,8٥4١62,١٥2الملكية غير المسيطرة

)355(5,6175,596حقوق الملكية غير المسيطرة

30٥,24٩2١٥,4٥0١6١,7٩7 إجمالي حقوق المساهمين

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

رأس المال
وفًقــا لقــرار مجلــس اإلدارة الصــادر فــي 4 يونيــو 2017م، قامــت شــركة الكابــات الســعودية وشــركاتها التابعــة بإطفــاء الخســائر المتراكمــة المقــدرة بـــ 355,9 مليــون 
ريــال ســعودي عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة. وفًقــا لذلــك، وصــل رأس مــال الشــركة إلــى 404,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. 
كمــا وانخفــض رأس المــال إلــى 110,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة قــرار الشــركة الصــادر فــي 2 اغســطس 2018م بإطفــاء 

الخســائر المتراكمــة بمبلــغ بـــ 293,5 مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة.

يجــدر الذكــر انــه لــم يتــم تعديــل رأس المــال ألي مــن الشــركات التابعــة خــال الثــاث ســنوات الماليــة 2016م و2017و 2018م. بلــغ رأس المــال للشــركات 
التابعــة كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م كمــا يلــي:
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الجدول رقم )57(: رأس مال الشركة وشركاتها التابعة كما في .3 ديسمبر20.8م 

آالف الرياالت السعوديةالعالقةالشركة
نسبة الملكية الفعلية كما في

 3١ ديسمبر 20١8م

محلية:

%110,614100الشركة األمشركة الكابات السعودية

%10,000100شركة تابعةشركة الكابات السعودية للتسويق المحدودة

شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت 
%10,000100شركة تابعةالمحدودة “ماس”

شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات 
%44,500100شركة تابعةالكهربائية المحدودة

دولية:

ماس كابلو ياتيريم وتيجارات انونيم 
%477,270100شركة تابعةشيركاتي “ماس كابلو”

شركة ماس انترناشيونال ترادينج المحدودة 
%187,5100شركة تابعة)ال تمارس نشاط(

شركة الكابات السعودية )اإلمارات العربية 
%1,000100شركة تابعةالمتحدة(

71,57794,4شركة تابعةمجموعة اليمسان

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

احتياطي القيمة العادلة
يمثــل احتياطــي القيمــة العادلــة بشــكل رئيســي األربــاح )الخســائر( غيــر المحققــة الناتجــة عــن القيمــة العادلــة للمشــتقات. انخفــض احتياطــي القيمــة العادلــة مــن 
5,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى ســالب 11,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م ثــم ارتفــع إلــى 958 ألــف ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، ويعــزى ذلــك إلــى التقلبــات فــي أســعار الســلع األساســية وخصوصــا النحــاس واأللمنيــوم والتــي تمثــل األربــاح والخســائر 

مــن عقــود التحــوط كمــا فــي نهايــة كل فتــرة.

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
ارتفــع احتياطــي ترجمــة عمــات أجنبيــة مــن ســالب 14,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى ســالب 7,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م ثــم إلــى ســالب 6,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، نتيجــة تحســن فــي أســعار العمــات مثــل اليــورو والجنيــة اإلســترليني 

خــال الفتــرة. 

احتياطي خطة منافع الموظفين
يتمثــل احتياطــي خطــة منافــع الموظفيــن مــن خــال قيــام الشــركة وشــركاتها التابعــة بتقييــم اكتــواري لمنافــع الموظفيــن والــذي أظهــر ربًحــا قــدره 2,3 مليــون ريــال 

ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م.

أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(
انخفضــت الخســائر المتراكمــة مــن 451,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى خســائر بلغــت 175,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2017م نتيجــة قيــد غيــر متكــرر البالــغ قيمتــه 111,9 مليــون ريــال ســعودي والمتعلــق بانخفــاض قيمــة الموجــودات غيــر الملموســة المســجلة فــي الســنة 
الماليــة 2016م، كمــا تــم إطفــاء الخســائر المتراكمــة التــي بلغــت بـــ 355,9 مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة. ارتفعــت الخســائر 
المتراكمــة إلــى أربــاح مبقــاة بلغــت 55,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، ويعــزى ذلــك إلــى إطفــاء الخســائر المتراكمــة بمبلــغ بـــ 293,5 مليــون 
ريــال ســعودي عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة وتســجيل األربــاح الناتجــة عــن تســوية القــروض كمــا ذكــر ســابقاًً )فضــًا راجــع الفقــرة 6,6,1,6 » إيــرادات 
أخــرى – بالصافــي« مــن هــذا القســم(، حيــث ارتفعــت األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة التزامــات وقــروض مــع بنــوك تجاريــة بنســبة 196,4% لتصــل إلــى 228,8 
مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، ويعــزى ذلــك إلــى توقيــع الشــركة إلــى اتفاقيــات تســوية أخــرى مــع البنــك األهلــي التجــاري وبنــك الجزيــرة علــى 

أساســها قامــت الشــركة بدفــع مبلــغ 110 مليــون ريــال ســعودي، مقابــل تنــازل عــن الرصيــد المســتحق بقيمــة 203 مليــون ريــال ســعودي.
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حقوق الملكية غير المسيطرة
تتعلــق حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة بحصــة شــركة الكابــات الســعودية فــي شــركة اليمســان حيــث تمتلــك الشــركة نســبة 94,4% مــن شــركة اليمســان. بنــاًءا علــى 
ذلــك، تمثــل حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة نســبة الشــركاء اآلخريــن مــن نتائــج شــركة اليمســان البالغــة 5,6%. اســتقرت حقــوق الملكيــة غيــر المســيطرة عنــد 5,6 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م و31 ديســمبر 2017م ومــن ثــم انخفضــت إلــى خســارة بلغــت 355 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 

2018م تماشــيًا مــع خســارة شــركة اليمســان خــال الفتــرة.

قوائم التدفقات النقدية الموحدة

الجدول رقم )58(: قائمة التدفقات النقدية الموحدة للسنوات المالية 20.6م و20.7م و20.8م 

آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(

)68,627()80,321()235,838(صافي خسارة السنة

تعديات:

)47,280(--الربح الناتج من استبعاد شركة تابعة

استهاك الممتلكات، المصانع والمعدات 
106,59097,23650,338واالستثمارات العقارية

)4,748()3,873()5,793()عكس( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)8,976()32,166(17,800)عكس( مخصص مخزون بطيء الحركة

--)11(مخصصات لاستثمارات

)228,827()77,200(-أرباح ناتجة عن إعادة هيكلة قروض تجارية

-)113()41,102(أرباح بيع الممتلكات، المصانع والمعدات

12,62612,1704,395اطفاءات الموجودات غير الملموسة

--111,931انخفاض في قيمة الموجودات غير الملموسة

)3,587(266747موجودات ضريبية مؤجلة

23,23886,490)42,577(الحصة من خسارة شركة زميلة

المحمل على التزامات منافع الموظفين خال 
7,0607,9048,456السنة

65,25865,39443,981أعباء تمويلية

10,95211,61511,000مخصص الزكاة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

61,177140,145108,605ذمم مدينة

)5,630(34,68631,739حجوزات مدينة

)25,522(--مطلوب من أطراف ذات عاقة

59,4381,5685,952مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

29,712)1,339(17,104إيرادات غير مفوترة

32,58363,810146,462مخزون

)62,499()67,792()57,130(ذمم دائنة

7,018--حجوزات دائنة

20,67126,438)31,402(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)13,814()4,227(5,841مطلوب إلى أطراف ذات عاقة
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آالف الرياالت السعودية
20١6م

)المراجعة الموحدة(
20١7م

)المراجعة الموحدة(
20١8م

)المراجعة الموحدة(

129,459209,20659,337النقد الناتج من  االنشطة التشغيلية

)11,000()725()87(زكاة مدفوعة

)42,499()65,394()41,678(أعباء تمويلية مدفوعة

)17,849()19,158()6,818(التزامات منافع الموظفين المدفوعة

صافي النقد )المستخدم في ( المتوفر من 
)12,011(80,876123,929االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية:

)32,092()16,547()23,141(إضافات إلى ممتلكات، مصانع ومعدات

)1,455()2,078()3,165(إضافات في موجودات غير ملموسة

175,125--المتحصل من بيع استثمار في شركة تابعة

-76,157183المتحصل من بيع ممتلكات، مصانع ومعدات

الحركة في موجودات مالية بالقيمة العادلة من 
616--خال الدخل الشامل اآلخر

41,20221,34125,933توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

٩١,0٥32,8٩٩١68,١27صافي النقد المتوفر من االنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية:

)207,118()67,040()197,313(صافي حركة قروض طويلة وقصيرة األجل

)17,136()5,521()5,351(الحركة على التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

25,298955362صافي التغير في النقد المقيد

)223,8٩2()7١,606()١77,366(صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية

)67,776(55,222)5,437(صافي التغير في النقد وما في حكمه

33,47928,04283,264النقد وما في حكمه في بداية السنة

28,04283,264١٥,488النقد وما في حكمه في نهاية السنة

املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
ارتفــع صافــي النقــد المتوفــر مــن االنشــطة التشــغيلية مــن 80,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 123,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م، نتيجــة انخفــاض أرصــدة الذمــم المدينــة بالتزامــن مــع انخفــاض أرصــدة شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت والتــي بلغــت 62,4 مليــون 
ريــال ســعودي وأرصــدة شــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة والتــي بلغــت 51,3 مليــون ريــال ســعودي. كمــا وارتفعــت المصروفــات المســتحقة 
والمطلوبــات األخــرى مــن 278,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 299,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م بســبب 
ارتفــاع األعبــاء التمويليــة المســتحقة مــن 6,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2016م إلــى 31,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م  

الناتجــة عــن رســوم إعــادة هيكلــة القــروض.

انخفــض صافــي النقــد المتوفــر مــن االنشــطة التشــغيلية البالــغ 123,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2017م إلــى صافــي نقــد مســتخدم فــي االنشــطة 
التشــغيلية بلــغ 12,0 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م، بســبب انخفــاض الذمــم المدينــة نتيجــة بيــع شــركة ديميريــر كابلــو مضافــة إلــى ارتفــاع الذمــم 
المطلوبــة مــن أطــراف ذات عاقــة بقيمــة 25,5 مليــون ريــال ســعودي والتــي ارتبطــت بمبيعــات كابــات قبــل بيــع الشــركة حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي 

الســنة الماليــة 2018م والتــي تــم االتفــاق عليهــا مــع مــاك شــركة ديميريــر كابلــو الجــدد بتســديد المبالــغ المتبقيــة إلــى شــركة الكابــات الســعودية.
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التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
انخفــض صافــي النقــد المتوفــر مــن االنشــطة االســتثمارية مــن 91,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 2,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م، وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض المتحصــل مــن بيــع ممتلــكات ومصانــع ومعــدات والتــي بلغــت 183 ألــف ريــال ســعودي فــي الســنة 

الماليــة 2017م مقارنــة بـــ 76,2 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إثــر بيــع الشــركة ألرض و3 مســتودعات.

ارتفــع صافــي النقــد المتوفــر مــن االنشــطة االســتثمارية إلــى 168,1 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م بســبب المتحصــل مــن بيــع الشــركة كامــل 
حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو خــال الســنة.

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
انخفــض صافــي النقــد المســتخدم مــن االنشــطة التمويليــة مــن 177,4 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2016م إلــى 71,6 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة 
الماليــة 2017م، وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض رصيــد القــروض طويلــة األجــل مــن 594,5 مليــون ريــال ســعودي إلــى 473,8 مليــون ريــال ســعودي 
فــي نفــس الفتــرة نظــراًً لتوقيــع الشــركة التفاقيــة تســوية نهايــة مــع بنــك بــي إن بــي باريبــاس علــى أســاس قيــام الشــركة وشــركاتها التابعــة بدفــع 40 مليــون ريــال 

ســعودي وتخفيــض رصيــد قــرض بنــك بــي إن بــي باريبــاس مــن 142 مليــون ريــال ســعودي إلــى 24,99 مليــون ريــال ســعودي وذلــك فــي 17 ابريــل 2017م.

ارتفــع صافــي النقــد المســتخدم فــي االنشــطة التمويليــة إلــى 223,9 مليــون ريــال ســعودي فــي الســنة الماليــة 2018م. ويعــزى ذلــك إلــى توقيــع الشــركة التفاقيــة 
تســوية مــع بنــك الجزيــرة والبنــك األهلــي التجــاري والــذي يتــم بموجبهــا تســديد شــركة الكابــات الســعودية مبلــغ 110 مليــون ريــال ســعودي مقابــل حصولهــا علــى 

تنــازل رصيــد بقيمــة 203 مليــون ريــال ســعودي وذلــك فــي 25 ديســمبر 2018م.

مناقشة اإلدارة وتحليلها للمركز المالي ونتائج العمليات للفترة المالية المنتهية في .3 مارس 20.8م و  617
20.9م

قوائم الدخل الموحدة .6171

الجدول رقم )59(: قوائم الدخل الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م 

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م )الموجزة الموحدة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م )الموجزة الموحدة(

)%62,8(275,066102,457اإليرادات

)%59,5()111,453()274,921(تكلفة اإليرادات

)%6304,١()8,٩٩6(١4٥مجمل الربح / )الخسارة(

دارية )%44,6()12,550()22,657(مصروفات عمومية واإ

)%29,8()5,139()7,325(مصروفات بيع وتوزيع

)%١0,6()26,68٥()2٩,837(ربح / )خسارة( التشغيل

)%59,1()6,221()15,216(أعباء تمويلية - بالصافي

حصة الشركة وشركاتها التابعة من ربح/ 
)%103,7()72(1,972)خسارة( شركة زميلة

)%86,8(24,8043,278إيرادات أخرى – بالصافي

صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 
%62,٥)2٩,700()١8,277(وضريبة الدخل

%0,0)2,750()2,750(الزكاة

%٥4,3)32,4٥0()2١,027(صافي دخل / )خسارة( الفترة

الدخل الشامل اآلخر:

حصة الشركة وشركاتها التابعة من فروقات 
ال ينطبق917-ترجمة عمات أجنبية

)%93,3(16,7101,117تسويات احتياطي القيمة العادلة

%604,6)30,416()4,317( إجمالي الخسارة الشاملة للفترة
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م )الموجزة الموحدة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م )الموجزة الموحدة(

صافي الخسارة العائد إلى:

%54,9)32,095()20,718(المساهمين في الشركة األم

%14,9)355()309(حقوق الملكية غير المسيطرة

الخسارة الشاملة العائدة إلى:

%648,5)30,061()4,016(المساهمين في الشركة األم

%17,9)355()301(حقوق الملكية غير المسيطرة

املصدر: قوائم الدخل املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

الجدول رقم )60(: مؤشرات األداء الرئيسية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م  

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ كنسبة مئوية من اإليرادات
مارس 20١8م )الموجزة الموحدة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م )الموجزة الموحدة(

)8,8()%8,8(%0,1هامش الربح / )الخسارة(

دارية )4,0(%12,2%8,2مصروفات عمومية واإ

)2,4(%5,0%2,7مصروفات بيع وتسويق

)15,2()%26,0()%10,8(هامش ربح / )خسارة( التشغيل

هامش الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 
)22,3()%29,0()%6,6(وضريبة الدخل

)24,0()%31,7()%7,6(هامش دخل / )خسارة( السنة

)28,1()%29,7()%1,6(هامش الربح / )الخسارة( الشاملة للسنة

متوسط سعر معدن النحاس العالمي للطن 
)%10,7(6,9616,215)ريال سعودي(

متوسط سعر معدن األلمنيوم العالمي للطن 
)%13,9(2,1591,859)ريال سعودي(

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

اإليرادات
انخفضــت إيــرادات الشــركة وشــركاتها التابعــة بنســبة 62,8% مــن 275,1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 
102,5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض الكميــات المباعــة مــن جميــع 
انــواع الكابــات بســبب انخفــاض نســب التشــغيل وقيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة التــي تواجههــا الشــركة وشــركاتها التابعــة والتــي أدت إلــى الحــد مــن 
اإلنتــاج بمعظــم المنتجــات. هــذا وباإلضافــة إلــى انخفــاض متوســط ســعر معــدن النحــاس واأللمنيــوم العالمــي بنســبة 10,7% و13,9% خــال ذات الفتــرة، علــى 

التوالــي. 

تكلفة اإليرادات 
انخفضــت تكلفــة اإليــرادات بنســبة 59,5% مــن 274,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 111,5 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2019م، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض تكلفــة المــواد الخــام بنســبة 56,1% وباألخــص النحــاس بنســبة 
58,4% بســبب انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس واأللمنيــوم فــي ذات الفتــرة بنســبة 54,6% و13,9% مصحوبــًا بانخفــاض فــي متوســط ســعر 

معــدن النحــاس واأللمنيــوم العالمــي.
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مجمل الربح / )الخسارة(
انخفــض مجمــل الربــح إلــى خســارة مــن مجمــل ربــح بلــغ 145 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 
9,0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م بســبب ارتفــاع نســبة خســارة الشــركة بنســبة 383,9% مــن خســارة بلغــت 1,4 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 6,8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 
فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة ارتفــاع حــدة قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة ممــا أدى إلــى انخفــاض نســب التشــغيل. كمــا وانخفضــت 
أربــاح شــركة ديميريــر كابلــو نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو كمــا ذكــر ســابقًا. أدى ذلــك إلــى انخفــاض هامــش ربــح الشــركة وشــركاتها 
التابعــة مــن هامــش ربــح 0,1% إلــى هامــش خســارة بلــغ 8,8% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م وفــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 

31 مــارس 2019م، علــى التوالــي.

دارية مصروفات عمومية واإ
انخفضــت المصروفــات العموميــة واإلداريــة بنســبة 44,6% مــن 22,7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2018م إلــى 12,6 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2019م، نتيجــة النخفــاض مصاريــف األتعــاب المهنيــة بنســبة 71,9% مــن 8,3 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 2,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م وذلــك 
بســبب عكــس مبلــغ 5,2 مليــون ريــال ســعودي فــي أبريــل 2018م تــم تســجيله بشــكل خاطــئ مــن قبــل الشــركة يتعلــق برســوم إعــادة هيكلــة القــروض والتــي تــم 
ســدادها قبيــل فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م. باإلضافــة إلــى انخفــاض مصاريــف االســتهاكات واإلطفــاءات مــن 4,1 مليــون ريــال ســعودي 
إلــى 396 ألــف ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة، وذلــك يعــود إلــى بيــع شــركة ديميريــر كابلــو، حيــث كانــت اإلطفــاءات متعلقــة بشــكل رئيســي باألصــول غيــر 

الملموســة المملوكــة لشــركة ديمريــر كابلــو والتــي بلغــت 3,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م. 

مصروفات بيع وتوزيع
انخفضــت مصروفــات البيــع والتســويق بنســبة 29,8% مــن 7,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2018م إلــى 5,1 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2019م، بســبب انخفــاض مصاريــف الرواتــب ومزايــا الموظفيــن بنســبة 49,2% مــن 3,7 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 1,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، بســبب 
انخفــاض عــدد الموظفيــن مــن 69 موظــف إلــى 47 موظــف نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو. كمــا وانخفضــت مصاريــف الشــحن 
والتأميــن والتنقــات بنســبة 51%  مــن 3,0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 1,5 مليــون ريــال ســعودي فــي 
فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو وانخفــاض الكميــات المباعــة فــي نفــس الفتــرة.

أعباء تمويلية - بالصافي
انخفضــت األعبــاء التمويليــة بنســبة 59,1% مــن 15,2 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2018م إلــى 6,2 مليــون ريــال ســعودي 
فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2019م نتيجــة النخفــاض رصيــد القــروض بســبب إعــادة هيكلــة القــروض وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة وشــركاتها 

التابعة.

حصة الشركة وشركاتها التابعة من ربح / )خسارة( شركة زميلة
انخفضــت حصــة الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن ربــح شــركة زميلــة بنســبة 103,7%  مــن 1,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 
مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 72 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــود ذلــك إلــى انخفــاض صافــي الربــح 

لشــركة ميــدال كيبلــز تماشــيًا مــع ارتفــاع األعبــاء التمويليــة والتكاليــف التشــغيلية فــي نفــس الفتــرة.

إيرادات أخرى - بالصافي
انخفضــت اإليــرادات األخــرى بنســبة 86,8% مــن 24,8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 3,3 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، بســبب انخفــاض األربــاح الناتجــة عــن إعــادة هيكلــة االلتزامــات والقــروض مــع بنــوك تجاريــة 

والتــي بلغــت 25 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م، نتيجــة إعــادة هيكلــة القــروض المذكــورة ســابقًا.

الزكاة
تتعلــق مصاريــف الــزكاة بالتزامــات زكويــة محتملــة عــن ســنوات ماليــة ســابقة قــد تصــل قيمتهــا إلــى 183 مليــون ريــال ســعودي. يجــدر الذكــر انــه قامــت الشــركة 
بتقديــم اعتراضهــا علــى هــذه الفــروق والتــي بلغــت 17 مليــون ســعودي متعلقــة بشــركة الكابــات الســعودية للتســويق المحــدودة وهــي واثقــة مــن تحقيــق نتائــج لصالحهــا 
)لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )6,6,١,7( »الــزكاة وضريبــة الدخــل« والقســم الفرعــي )6,6,2,٥( »الــزكاة« مــن هــذا القســم(. كمــا 
وبلغــت مصاريــف الــزكاة 2,8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م وفــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 

2019م.
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صافي دخل / )خسارة( الفترة 
ارتفــع صافــي خســارة الفتــرة بنســبة 54,3% مــن 21,0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 32,5 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض فــي مجمــل الربــح/ )الخســارة( بنســبة 
6304% مــن ربــح بلــغ 145 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 9,0 مليــون ريــال ســعودي. ولقــد 
شــكلت األرباح الناتجة عن إعادة هيلكة القروض في الســنة المالية 2018م ســببا رئيســيا في خفض صافي خســارة في الربع األول من الســنة المالية 2018م. 

تفاصيل االيرادات .6171.1

الجدول رقم ).6(: اإليرادات بحسب الشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)%49,4(161,68781,863شركة الكابات السعودية “الشركة”

)%76,0(38,8699,326شركة اليمسان

)%32,5(13,3038,982شركة ماس

شركة الكابات السعودية – اإلمارات 
)%85,1(15,3882,286العربية المتحدة

)%100,0(-45,818شركة ديميرير كابلو

)%62,8(27٥,066١02,4٥7اإلجمالي

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

شركة الكابالت السعودية »الشركة«
انخفضــت إيــرادات شــركة الكابــات الســعودية بنســبة 49,4% مــن 161,7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 
81,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض مســتوى اإلنتــاج ونســب التشــغيل وبالتالــي انخفــاض الكميــات 

المباعــة مــن كابــات النحــاس مــن 4,8 ألــف طــن إلــى 2,1 ألــف طــن خــال نفــس الفتــرة نتيجــة قيــود علــى رأس المــال العامــل لــدى الشــركة. 

شركة اليمسان
انخفضــت إيــرادات شــركة اليمســان بنســبة 76,0% مــن 38,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 9,3 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة التباطــؤ االقتصــادي فــي تركيــا كمــا أدت قيــود رأس المــال العامــل للشــركة وشــركاتها 
التابعــة إلــى انخفــاض المــاءة الماليــة لمســاندة الشــركات التابعــة علــى اعتمــاد وتوفيــر طلبــات جديــدة فــي األســواق الدوليــة حيــث ارتكــزت جهــود الشــركة علــى 

متابعــة الســوق المحلــي فــي المملكــة العربيــة الســعودية ضمــن القــدرة الماليــة المتوفــرة لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة.

شركة ماس لمشاريع الطاقة واالإتصاالت
انخفضــت إيــرادات شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت بنســبة 32,5% مــن 13,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2018م إلــى 9,0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م ،بســبب إنتهــاء أحــد المشــاريع الكبــرى والــذي حقــق إيــرادات 
بلغــت 4,6 مليــون فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م و479 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م. 
كمــا ان لــم تقــدم شــركة مــاس لمشــاريع الطاقــة واالتصــاالت علــى المنافســة فــي المناقصــًات بســبب قيــود رأس المــال العامــل حيــث ان طبيعــة معــدل دوران الذمــم 

المدينــة الخاصــة بمشــاريع التســليم مفتــاح غالبــًا مــا تكــون فتراتهــا طويلــة والتــي تؤثــر ســلبًا علــى معــدل رأس المــال العامــل.

شركة الكابالت السعودية – اإلمارات العربية المتحدة
انخفضت إيرادات شــركة الكابات الســعودية – اإلمارات العربية المتحدة بنســبة 85,1% من 15,4 مليون ريال ســعودي في فترة الثاثة أشــهر المنتهية في 31 
مــارس 2018م إلــى 2,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض الكميــات المباعــة إلــى الــدول الخليجيــة 

ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض فــي إنتــاج شــركة الكابــات الســعودية. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي مبيعــات كابــات األلمنيــوم لدولــة البحريــن.
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شركة ديميرير كابلو
انخفضــت إيــرادات شــركة ديميريــر كابلــو بنســبة 100% مــن 45,8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى صفــر 
فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م حيــث قامــت الشــركة ببيــع كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو فــي شــهر يوليــو مــن الســنة الماليــة 

2018م. 

الجدول رقم )62(: اإليرادات بحسب المنتجات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

كابالت النحاس:

)%61,9(75,49728,802الكابات ذات الجهد المنخفض

)%50,6(18,1328,954الكابات ذات الجهد المتوسط

)%37,8(22,98214,302الكابات ذات الجهد العالي

)%0,1(14,85214,840األساك الداخلية

)%57,1(11,1924,801الكابات الخاصة بقطاع النفط والغاز

)%38,1(6,7714,194الكابات المتخصصة

)%100,0(-353الكابات الهاتفية المعدنية

)%4٩,3(١4٩,77٩7٥,8٩3 إجمالي كابالت النحاس

كابالت األلمنيوم:

%4391,975349,9الكابات ذات الجهد المنخفض

)%51,2(2,9951,461الكابات ذات الجهد المتوسط

)%32,1(3,0862,094الكابات ذات الجهد العالي

)%100,0(-932كابات النواقل الهوائية

)%2٥,8(7,4٥2٥,٥30 إجمالي كابالت األلمنيوم

)%٩0,١(4,4٥6440كابالت األلياف البصرية

 إجمالي إيرادات المنتجات للشركة 
)%4٩,4(١6١,6878١,864السعودية للكابالت

)%100,0(-45,818إيرادات منتجات شركة ديميرير كابلو

إيرادات شركة الكابات السعودية - 
)%85,1(15,3882,286اإلمارات العربية المتحدة

)%76,0(38,8699,326إيرادات منتجات شركة اليمسان

)%32,5(13,3038,982إيرادات شركة ماس

)%62,8(27٥,066١02,4٥7اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ كنسبة مئوية من اإلجمالي
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

19,6%74,1%54,5كابات النحاس

2,7%5,4%2,7كابات األلمنيوم

)1,2(%0,4%1,6الكابات األخرى

 إجمالي إيرادات المنتجات للشركة 
2١,١%7٩,٩%٥8,8السعودية للكابالت
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)16,7(%0,0%16,7إيرادات منتجات شركة ديميرير كابلو

إيرادات شركة الكابات السعودية - 
)3,4(%2,2%5,6اإلمارات العربية المتحدة

)5,0(%9,1%14,1إيرادات منتجات شركة اليمسان

)3,9(%8,8%4,8إيرادات شركة ماس

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ الكميات المباعة )طن(
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

كابالت النحاس:

)%65,2(2,9061,012الكابات ذات الجهد المنخفض

)%62,9(649241الكابات ذات الجهد المتوسط

)%35,0(523340الكابات ذات الجهد العالي

%4514663,3األساك الداخلية

)%71,3(15043الكابات الخاصة بقطاع النفط والغاز

)%37,8(14389الكابات المتخصصة

)%100,0(-7الكابات الهاتفية المعدنية

)%٥4,6(4,82٩2,١٩١ إجمالي كابالت النحاس

كابالت األلمنيوم:

%23114395,7الكابات ذات الجهد المنخفض

)%66,2(7726الكابات ذات الجهد المتوسط

%1081080,0الكابات ذات الجهد العالي

)%100,0(-80كابات النواقل الهوائية

)%١3,٩(288248 إجمالي كابالت األلمنيوم

)%٩8,0(4٩,708٩٩٥كابالت األلياف البصرية )كيلومتر(
املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

كابالت النحاس 
انخفضــت إيــرادات كابــات النحــاس بنســبة 49,3% مــن 149,8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م  إلــى 75,9 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض إيــرادات كابــات النحــاس ذات الجهــد المنخفــض بنســبة %61,9 
مــن  75,5مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى  28,8مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 
31 مــارس 2019م، باإلضافــة إلــى انخفــاض إيــرادات كابــات النحــاس ذات الجهــد المتوســط بنســبة 50,6% مــن 18,1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 8,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى 
انخفــاض الكميــة المباعــة مــن شــركه الكابــات الســعودية جــراء قيــود رأس المــال العامــل ممــا أدى إلــى انخفــاض المبيعــات عــن طريــق مقاولــي العقــود اإلنشــائية 

بنســبة 100% والصــادرات بنســبة 99,5% فــي نفــس الفتــرة.

كابالت األلمنيوم 
انخفضــت إيــرادات كابــات األلمنيــوم بنســبة 25,8% مــن 7,5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م  إلــى 5,5 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة االنخفــاض فــي مبيعــات الكابــات ذات الجهــد المتوســط والعالــي بســبب انخفــاض 
الطلــب مــن قبــل المشــاريع والمرافــق بنســبة 10,3%. وقابــل ذلــك ارتفــاع فــي إيــرادات كابــات األلمنيــوم ذات الجهــد المنخفــض مــن 439 ألــف ريــال ســعودي 
فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 2,0 مليــون ريــاٍل ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة ارتفــاع 

المبيعــات بســبب توجــه شــركة الكهربــاء الســعودية إلــى كابــات األلمنيــوم بــدال مــن كابــات النحــاس.
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كابالت األلياف البصرية
انخفضــت إيــرادات كابــات األليــاف البصريــة بنســبة 90,1% مــن 4,5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 440 
ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، بســبب االنخفــاض الحــاد فــي الكميــات المصــدرة المباعــة بنســبة 98,0% ويعــزى 

ذلــك النخفــاض طلــب العمــاء لكابــات األليــاف البصريــة باإلضافــة إلــى إيقــاف التصنيــع للمنتــج مــن قبــل الشــركة.

الجدول رقم )63(: اإليرادات بحسب قنوات البيع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و2020م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)%100,0(-30,270مقاولي عقود إنشائية

)%13,0(36,91432,128موزعين

)%70,4(22,6226,688صادرات

)%31,7(39,98827,322شركات النفط والغاز

)%50,7(31,89315,726المشاريع والمرافق

 إجمالي إيرادات قنوات بيع الشركة 
)%4٩,4(١6١,6878١,864السعودية للكابالت

)%100,0(-45,818إيرادات شركة ديميرير كابلو

إيرادات شركة الكابات السعودية - 
)%85,1(15,3882,286اإلمارات العربية المتحدة

)%76,0(38,8699,326إيرادات شركة اليمسان

)%32,5(13,3038,982إيرادات شركة ماس

)%62,8(27٥,066١02,4٥7اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ كنسبة مئوية من اإلجمالي
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)11,0(%0,0%11,0مقاولي عقود إنشائية

17,9%31,4%13,4موزعين

)1,7(%6,5%8,2صادرات

12,1%26,7%14,5شركات النفط والغاز

3,8%15,3%11,6المشاريع والمرافق

 إجمالي إيرادات قنوات بيع الشركة 
2١,١%7٩,٩%٥8,8السعودية للكابالت

)16,7(%0,0%16,7إيرادات شركة ديميرير كابلو

إيرادات شركة الكابات السعودية - 
)3,4(%2,2%5,6اإلمارات العربية المتحدة

)5,0(%9,1%14,1إيرادات شركة اليمسان

3,9%8,8%4,8إيرادات شركة ماس

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ الكميات المباعة )طن(
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

ال ينطبق-939مقاولي عقود إنشائية

)%37,6(1,7461,089موزعين

)%64,7(709250صادرات

)%31,3(942647شركات النفط والغاز
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)%42,1(781452المشاريع والمرافق

)%٥2,3(٥,١١82,43٩ إجمالي كابالت النحاس واأللمنيوم

)%٩8,0(4٩,708٩٩٥كابالت األلياف البصرية )كيلومتر(
املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

مقاولي العقود اإلنشائية
انخفضــت مبيعــات مقاولــي العقــود اإلنشــائية بنســبة 100,0% مــن 30,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى ال 
شــيء فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــزى ذلــك إلــى عــدم بيــع الشــركة أي مــن منتجاتهــا عــن طريــق مقاولــي العقــود اإلنشــائية فــي 
الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2019م نتيجــة قــرار اإلدارة بعــدم المناقصــة بالمشــاريع الخاصــة بمقاولــي العقــود اإلنشــائية بســبب قيــود رأس المــال العامــل حيــث 

ارتبطــت مشــاريع المقاوليــن إجمــااًل بفتــرات تحصيــل ذات طابــع بطــيء.

الموزعين
انخفضــت مبيعــات الموزعيــن بنســبة 13,0% مــن 36,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 32,1 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس ذات الجهــد 
المنخفــض إلــى الموزعيــن بنســبة 59,4% مــن 27,4 مليــون ريــال ســعودي إلــى 15,3 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة ويعــزى ذلــك إلــى قيــود رأس المــال 

العامــل وااللتزامــات الماليــة التــي تواجههــا الشــركة وشــركاتها التابعــة والتــي أدت إلــى الحــد مــن اإلنتــاج بمعظــم المنتجــات.

الصادرات
انخفضــت مبيعــات الصــادارات بنســبة 70,4% مــن 22,6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 6,7 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، وذلــك بســبب انخفــاض الكميــات المطلوبــة عــام مــن العمــاء الدولييــن باإلضافــة إلــى قيــود رأس 

المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة التــي تواجههــا الشــركة وشــركاتها التابعــة.

شركات النفط والغاز
انخفضت مبيعات شــركات النفط والغاز بنســبة 31,7% من 40 مليون ريال ســعودي في فترة الثاثة أشــهر المنتهية في 31 مارس 2018م إلى 27,3 مليون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، وذلــك يعــود إلــى تأجيــل العديــد مــن المشــاريع فــي قطــاع النفــط والغــاز إثــر التركيــز علــى 
زيــادة اإلنفــاق الــرأس مالــي الحكومــي فــي القطاعــات غيــر النفطيــة والــذي بــدوره أدى إلــى انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس ذات جهــد المنخفــض 

بنســبة 65,2% والكابــات الخاصــة بقطــاع النفــط والغــاز بنســبة 71,3% فــي نفــس الفتــرة.

المشاريع والمرافق
انخفضــت مبيعــات المشــاريع والمرافــق  بنســبة 50,7% مــن 31,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 15,7 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس 

ذات الجهــد العالــي إلــى المشــاريع والمرافــق بنســبة 73,8% فــي نفــس الفتــرة نتيجــة انخفــاض عــدد المشــاريع خــال الفتــرة.
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تكلفة اإليرادات 6171.12

الجدول رقم )64(: تكلفة اإليرادات لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)%58,4(127,01752,845نحاس

)%23,1(2,4571,890ألمنيوم

)%39,6(8,0474,857الرصاص

)%54,3(42,39619,364مواد غير معدنية ومواد أخرى

)%56,1(179,91778,956 إجمالي المواد الخام

)%16,9(22,38218,604تكاليف الموظفين

)%60,0(4,1651,666مواد استهاكية

)%61,4(3,3871,308منافع

)%39,6(14,3148,647االستهاك

)%39,8(3,7792,274مصاريف أخرى

إجمالي تكلفة إيرادات شركة الكابات 
السعودية وشركاتها التابعة ما عدا شركة 

ديميرير كابلو
227,944111,455)51,1%(

)%100,0(-46,976تكلفة إيرادات شركة ديميرير كابلو

)%٥٩,٥(274,٩20١١١,4٥٥اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ كنسبة مئوية من اإليرادات
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

5,4%51,6%46,2نحاس

1,0%1,8%0,9ألمنيوم

1,8%4,7%2,9الرصاص

3,5%18,9%15,4مواد غير معدنية ومواد أخرى

11,7%77,1%65,4 إجمالي المواد الخام

10,0%18,2%8,1تكاليف الموظفين

0,1%1,6%1,5مواد استهاكية

0,1%1,3%1,2منافع

3,2%8,4%5,2االستهاك

0,8%2,2%1,4مصاريف أخرى

 إجمالي تكلفة إيرادات شركة الكابالت 
السعودية وشركاتها التابعة ما عدا شركة 

ديميرير كابلو
82,١%٩08,8%2٥,٩

)17,1(%0,0%17,1تكلفة إيرادات شركة ديميرير كابلو

8,8%١08,8%٩٩,٩اإلجمالي

)%19,6(1,2471,002عدد الموظفين

متوسط   تكلفة الموظفين الشهرية )آالف 
%6,06,23,3الرياالت السعودية (

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.
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المواد الخام
انخفض  إجمالي تكلفة المواد الخام بنســبة 56,1% من 180,0 مليون ريال ســعودي في فترة الثاثة أشــهر المنتهية في 31 مارس 2018م إلى 79,0 مليون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض الكميــات المباعــة مــن كابــات النحــاس واأللمنيــوم فــي ذات الفتــرة بنســبة 
54,6% و13,9% علــى التوالــي مصحوبــًا بانخفــاض فــي أســعار معــدن النحــاس واأللمنيــوم العالمــي خــال ذات فتــرة بنســبة 10,7% و13,9%، علــى التوالــي. 
أدى هــذا االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة إلــى ارتفــاع تكلفــة المــواد الخــام كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن 65,4% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 

2018م إلــى 77,1% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

تكاليف الموظفين
انخفضــت تكاليــف الموظفيــن بنســبة 16,9% مــن 22,4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 18,6 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م. ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض عــدد الموظفيــن مــن 1,247 موظــف إلــى 1,002 موظــف خــال 
نفــس الفتــرة إثــر إعــادة هيكلــة الموظفيــن فــي شــركة اليمســان نظــراًً للمشــاكل التــي تواجههــا شــركة الكابــات الســعودية فــي تمويــل شــركاتها التابعــة. أدى االنخفــاض 
فــي الكميــات المباعــة إلــى ارتفــاع تكلفــة الموظفيــن كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن 8,1% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2018م إلــى 18,2% فــي 

فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

مواد استهالكية
ترتبــط المــواد االســتهاكية بالكميــات المباعــة ونتيجــة النخفــاض الكميــات المباعــة بنســبة 54,6% لمنتجــات النحــاس و13,9% لمنتجــات األلمنيــوم و%98,0 
للمنتجــات األخــرى خــال فترتــي الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م و2020م، انخفضــت تكلفــة المــواد االســتهاكية بنســبة 60,0% مــن 4,2 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 1,7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م. 
أدى النخفــاض فــي الكميــات المباعــة إلــى ارتفــاع تكلفــة المــواد االســتهاكية كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن 1,5% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 

2018م إلــى 1,6% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

منافع
ترتبــط تكلفــة المنافــع بالكميــات المنتجــة ونســب إشــغال اآلالت والمعــدات. انخفضــت تكلفــة المنافــع بنســبة 61,4% مــن 3,4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة 
أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 1,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م تماشــيًا مــع انخفــاض نســب 
التشــغيل نتيجــة إلــى قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة التــي تواجههــا الشــركة وشــركاتها التابعــة خــال الفتــرة. أدى االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة إلــى 
ارتفــاع تكلفــة المنافــع كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن 1,2% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 31 مــارس 2018م إلــى 1,3% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 

فــي 31 مــارس 2019م.

االستهالك 
انخفضــت تكلفــة االســتهاك بنســبة 39,6% مــن 14,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 8,6 مليــون ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة وصــول بعــض اآلالت والمعــدات إلــى عمرهــا اإلنتاجــي حيــث وصلــت تكلفــة اســتهاكها 
إلــى صفــر خــال الفتــرة. أدى االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة إلــى ارتفــاع تكلفــة االســتهاك كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن 5,2% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر 

المنتهيــة 31 مــارس 2018م إلــى 8,4% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

أخرى
تتعلــق المصاريــف األخــرى بمصاريــف اإليجــار وتأميــن المصانــع ومعداتهــا، باإلضافــة إلــى مصاريــف الدرايــة التقنيــة. انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة 
39,8% مــن 3,8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 2,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 
فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض تكلفــة بوليصــة التأميــن بعــد إعــادة التفــاوض علــى شــروطها مــع شــركة التأميــن نظــرًا لالتزامــات الماليــة لــدى الشــركة 
وشــركاتها التابعــة. علــى الرغــم مــن ذلــك، أدى االنخفــاض فــي الكميــات المباعــة إلــى ارتفــاع تكلفــة المصاريــف األخــرى كنســبة مئويــة مــن اإليــرادات مــن1,4%  

فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018 إلــى 2,2% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

102



مجمل الربح / )الخسارة( 6171.13

الجدول رقم )65(: مجمل الربح بحسب الشركة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

%383,9)6,784()1,402(شركة الكابات السعودية “الشركة”

)%100,0(-)1,156(شركة ديميرير كابلو

شركة الكابات السعودية – اإلمارات 
)%100,0(-15العربية المتحدة

)%210,7()3,048(2,753شركة اليمسان

)%1396,6(836)64(شركة ماس

)%6304,١()8,٩٩6(١4٥اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ هامش الربح / )الخسارة(
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس 
التغير20١٩م

)6,1()%6,6()%0,5(شركة الكابات السعودية “الشركة”

0,4-)%0,4(شركة ديميرير كابلو

شركة الكابات السعودية – اإلمارات 
--%0,0العربية المتحدة

)4,0()%3,0(%1,0شركة اليمسان

0,8%0,8%0,0شركة ماس

)8,8()%8,8(%0,١اإلجمالي
املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة. 

انخفــض مجمــل الربــح إلــى خســارة مــن مجمــل ربــح بلــغ 145 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 
9,0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م بســبب ارتفــاع نســبة خســارة الشــركة بنســبة 383,9% مــن خســارة بلغــت 1,4 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 6,8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة 
فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة ارتفــاع حــدة قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة ممــا أدى إلــى انخفــاض نســب التشــغيل. كمــا وانخفضــت 
أربــاح شــركة ديميريــر كابلــو نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصتهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو كمــا ذكــر ســابقًا. أدى ذلــك إلــى انخفــاض هامــش ربــح الشــركة وشــركاتها 
التابعــة مــن هامــش ربــح 0,1% إلــى هامــش خســارة بلــغ 8,8% فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م وفــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 

31 مــارس 2019م، علــى التوالــي.

مصروفات عمومية وإدارية 6171.14

الجدول رقم )66(: مصروفات عمومية وإدارية لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

%7,6767,7891,5رواتب ومزايا موظفين

)%71,9(8,2602,321أتعاب مهنية

)%90,4(4,120396استهاكات واطفاءات

)%27,3(366266رسوم بنكية

)%51,5(793385إصاحات وصيانة

%4394768,4مصروفات شحن وتنقات

)%59,2(490200إيجار وتأمين
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)%51,4(500243منافع

)%85,7(426تدريب

%7410541,9طباعة وقرطاسية واإعانات

%365447,7)105(أخرى

)%44,6(22,6٥٥١2,٥٥2اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ كنسبة مئوية من اإليرادات
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

4,8%7,6%2,8رواتب ومزايا موظفين

)0,7(%2,3%3,0أتعاب مهنية

)1,1(%0,4%1,5استهاكات واطفاءات

0,1%0,3%0,1رسوم بنكية

0,1%0,4%0,3إصاحات وصيانة

0,3%0,5%0,2مصروفات شحن وتنقات

0,0%0,2%0,2إيجار وتأمين

0,1%0,2%0,2منافع

)0,0(%0,0%0,0تدريب

0,1%0,1%0,0طباعة وقرطاسية واإعانات

0,4%0,4)%0,0(أخرى

4,0%١2,3%8,2اإلجمالي

)%4,0(202194عدد الموظفين

متوسط   تكلفة الموظفين الشهرية )آالف 
%12,713,45,5الرياالت السعودية (

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

رواتب ومزايا موظفين
ارتفعــت مصاريــف الرواتــب ومزايــا الموظفيــن بنســبة 1,5% مــن 7,7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 7,8 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، وذلــك يعــود إلــى إعــادة هيكلــة المــدراء التنفيذييــن للشــركات حيــث تمــت إضافــة 

مديــر جديــد لــدى الشــركة. قابــل ذلــك انخفــاض فــي عــدد الموظفيــن مــن 202 موظــف إلــى 194 موظــف خــال الفتــرة ذاتهــا.

أتعاب مهنية
انخفضــت مصاريــف األتعــاب المهنيــة بنســبة %71,9 مــن 8,3 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 2,3 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م وذلــك بســبب عكــس مبلــغ 5,2 مليــون ريــال ســعودي فــي أبريــل 2018م تــم تســجيله بشــكل 

خاطــئ مــن قبــل الشــركة يتعلــق برســوم إعــادة هيكلــة القــروض والتــي تــم ســدادها قبيــل فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م.

استهالكات واطفاءات
انخفضــت مصاريــف االســتهاكات واإلطفــاءات بنســبة 90,4% مــن 4,1 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 
396 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م  بســبب بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو، حيــث كانــت 
اإلطفــاءات متعلقــة بشــكل رئيســي باألصــول غيــر الملموســة المملوكــة لشــركة ديميريــر كابلــو بمبلــغ 3,8 مليــون ريــال ســعودي فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة 

2018م.
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رسوم بنكية
انخفضــت مصاريــف الرســوم البنكيــة بنســبة 27,3% مــن 366 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 266 ألــف ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، بســبب بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو باإلضافــة إلــى انخفــاض نســبة 

المعامــات البنكيــة خــال الفتــرة.

إصالحات وصيانة
انخفضــت مصاريــف اإلصاحــات والصيانــة بنســبة 51,5% مــن 793 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 385 
ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض تكاليــف االصــاح المتعلقــة بنظــام تخطيــط مــوارد 

.)MySAP( المؤسســات مــاي ســاب

مصروفات شحن وتنقالت
ارتفعــت مصاريــف الشــحن والتنقــات بنســبة 8,4% مــن 439 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 476 ألــف ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع نســبة الســفريات مــن قبــل المــدراء إلــى الشــركات التابعــة األجنبيــة 

خــال الفتــرة.

إيجار وتأمين
انخفضــت مصاريــف اإليجــار والتأميــن بنســبة 59,2% مــن 490 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 200 ألــف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــزى ذلــك إلــى تغييــر مقــر اإلدارة اإلقليميــة بالريــاض والمفاوضــات مــع شــركات التأميــن 

لتخفيــض تكلفــة بوليصــة التأميــن.

منافع
انخفضــت مصاريــف المنافــع بنســبة 51,4% مــن 500 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 243 ألــف ريــال ســعودي 

فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م بســبب عــدم قيــام شــركة زينيــل تســليم الفواتيــر للشــركة وشــركاتها التابعــة مقابــل خدمــات المنافــع المقدمــة.

تدريب
انخفضــت مصاريــف التدريــب بنســبة 85,7% مــن 42 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 6 أالف ريــال ســعودي 

فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، نتيجــة ضبــط أوجــه اإلنفــاق فــي ظــل نتائــج الشــركة وشــركاتها التابعــة خــال الفتــرة.

عالنات طباعة وقرطاسية واإ
ارتفعــت مصاريــف الطباعــة والقرطاســية واإلعانــات بنســبة 41,9% مــن 74 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 
105 أالف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــود ذلــك إلــى ارتفــاع مصاريــف مســتلزمات الحاســب اآللــي والتــي تتعلــق 

بموظفــي اإلدارة الجــدد. 

المصاريف األخرى
ارتفعــت المصاريــف األخــرى بنســبة 447,7% مــن ناقــص 105 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 365 أالف 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، وذلــك يعــود إلــى عكــس المصاريــف المتعلقــة بشــركة زينــل والتــي تــم قيدهــا فــي فتــرة ســابقة 

والتــي بلغــت 563 ألــف ريــال ســعودي، وذلــك بعــد تصنيفهــا فــي المصاريــف األخــرى.

مصروفات بيع وتوزيع 6171.15

الجدول رقم )67(: مصروفات بيع وتوزيع لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)%49,2(3,7471,903رواتب ومزايا موظفين

)%51,0(3,0281,484شحن وتأمين وتنقات

)%4,8(6259إصاح وصيانة

%111,39412572,7استهاكات

%455113,3إيجار
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

)%63,0(7327منافع

)%81,1(377طباعة وقرطاسية واإعانات

ال ينطبق85-الرسوم المهنية

ال ينطبق-)235(مصاريف عمولة

)%77,2(557127أخرى

)%2٩,٩(7,32٥٥,١37اإلجمالي

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس كنسبة مئوية من اإليرادات
20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

0,5%1,9%1,4رواتب ومزايا موظفين

0,3%1,4%1,1شحن وتأمين وتنقات

0,1%0,1%0,0إصاح وصيانة

1,4%1,4%0,0استهاكات

-%0,0%0,0إيجار

-%0,0%0,0منافع

-%0,0%0,0طباعة وقرطاسية واإعانات

0,1%0,1%0,0الرسوم المهنية

0,1%0,0)%0,1(مصاريف عمولة

)0,1(%0,1%0,2أخرى

2,4%٥,0%2,7اإلجمالي

)%31,9(6947عدد الموظفين

متوسط   تكلفة الموظفين الشهرية )آالف 
)%25,4(18,113,5الرياالت السعودية (

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

رواتب ومزايا موظفين
انخفضــت مصاريــف الرواتــب ومزايــا الموظفيــن بنســبة 49,2% مــن 3,7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 1,9 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، بســبب انخفــاض عــدد الموظفيــن مــن 69 موظــف إلــى 47 موظــف نتيجــة بيــع 

الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو.

شحن وتأمين وتنقالت
انخفضــت مصاريــف الشــحن والتأميــن والتنقــات بنســبة 51% مــن 3,0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 1,5 
مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، نتيجــة بيــع الشــركة كامــل حصصهــا فــي شــركة ديميريــر كابلــو وانخفــاض الكميــات 

المباعــة فــي نفــس الفتــرة.
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استهالكات
ارتفعــت مصاريــف االســتهاكات بنســبة 12,572% مــن 11 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 1,4 مليــون ريــال 

ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، وذلــك يعــود بشــكل رئيســي إلــى إعــادة تبويــب اإلطفــاءات المتعلقــة بشــركة اليمســان.

الرسوم المهنية
بلغت الرسوم المهنية 85 ألف ريال سعودي في فترة الثاثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2019م، وتتعلق بتوقيع عقد استشاري مع أحد خبراء التسويق.

مصاريف أخرى
انخفضــت المصاريــف األخــرى بنســبة 77,2% مــن 557 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 127 ألــف ريــال 
ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــزى ذلــك إلــى عــدم المشــاركة فــي أحــد المؤتمــرات الكبــرى التــي شــاركت بهــا الشــركة خــال 

فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م.

إيرادات أخرى – بالصافي 6171.16

الجدول رقم )68(: اإليرادات األخرى لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م

أرباح )خسائر( ناتجة عن تعامات 
)%42,4()299()519(بالعمات األجنبية – بالصافي

أرباح ناتجة عن إعادة هيكلة التزامات 
)%100,0(-24,986وقروض مع بنوك تجارية

عكس مخصص الذمم المشكوك في 
)%100,0(-110تحصيلها

أرباح ناتجة عن بيع الممتلكات واآلالت 
)%96,4(30811والمعدات

ال ينطبق3,020-رصيد حساب من قبل شركة تابعة

)%775,3(546)81()خسائر( إيرادات أخرى

)%86,8(24,8043,278اإلجمالي

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

أرباح )خسائر( ناتجة عن تعامالت بالعمالت األجنبية
بلغــت الخســائر الناتجــة عــن تعامــات بالعمــات األجنبيــة 519 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م، وانخفضــت بنســبة 
42,4% لتصــل إلــى 299 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، بســبب األربــاح الناتجــة عــن تحويــل عملــة اليــورو والتــي 

تســتخدم فــي بعــض عمليــات الشــركات التابعــة فــي تركيــا والتــي خفضــت نســبة الخســائر الناتجــة عــن التعامــات بالليــرة التركيــة.

أرباح ناتجة عن إعادة هيكلة التزامات وقروض مع بنوك تجارية
بلغت األرباح الناتجة عن إعادة هيكلة التزامات وقروض مع بنوك تجارية 25,0 مليون ريال ســعودي في فترة الثاثة أشــهر المنتهية في 31 مارس 2018م، 

نتيجة إعادة هيكلة القروض المذكورة ســابقًا.

عكس مخصص الذمم المشكوك في تحصيلها
بلغــت األربــاح الناتجــة عــن عكــس مخصــص الذمــم المشــكوك فــي تحصيلهــا 110 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م 

ويعــود ذلــك إلــى دفــع بعــض العمــاء لمســتحقاتهم للشــركة وشــركاتها التابعــة.

أرباح ناتجة عن بيع الممتلكات واآلالت والمعدات
انخفضــت األربــاح الناتجــة عــن بيــع الممتلــكات واآلالت والمعــدات بنســبة 96,4% مــن 308 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2018م لتصــل إلــى 11 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، بســبب عــدم بيــع أصــول ثابتــة بالنســبة للفتــرة الســابقة 

المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م.
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رصيد حساب من قبل شركة تابعة
يتعلــق رصيــد حســاب مــن قبــل شــركة تابعــة بحســاب أربــاح مــن أدوات التحــوط تابــع لشــركة ديميريــر كابلــو مــا بعــد بيــع الشــركة والــذي بلــغ 3,0 مليــون ريــال 

ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

)خسائر( إيرادات أخرى
بلغــت الخســائر األخــرى 81 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م وارتفعــت بنســبة 775,3% إلــى إيــرادات أخــرى بلغــت 
546 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م. وتعلقــت بشــكل رئيســي باألربــاح الناتجــة عــن إعــادة قيــاس المعامــات 

بالعمــات األجنبيــة فــي تركيــا.

صافي دخل / )خسارة( الفترة 6171.17

الجدول رقم )69(: صافي الدخل / )الخسارة( لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و20.9م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ آالف الرياالت السعودية
مارس 20١8م )الموجزة الموحدة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ 
التغيرمارس 20١٩م )الموجزة الموحدة(

)%10,6()26,685()29,837(ربح / )خسارة( التشغيل

)%59,1()6,221()15,216(أعباء تمويلية – بالصافي

حصة الشركة وشركاتها التابعة من ربح/ 
)%103,7()72(1,972)خسارة( شركة زميلة

)%86,8(24,8043,278إيرادات أخرى – بالصافي

صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 
%62,٥)2٩,700()١8,277(وضريبة الدخل

%0,0)2,750()2,750(وفر / )مصروف( ضريبة الدخل

%٥4,3)32,4٥0()2١,027(صافي دخل / )خسارة( الفترة

الدخل الشامل اآلخر:

حصة الشركة وشركاتها التابعة من فروقات 
ال ينطبق917-ترجمة عمات أجنبية

)%93,3(16,7101,117تسويات احتياطي القيمة العادلة

%604,6)30,4١6()4,3١7( إجمالي الخسارة الشاملة للفترة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

صافي دخل / )خسارة( الفترة 
ارتفــع صافــي خســارة الفتــرة بنســبة 54,3% مــن 21 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 32,5 مليــون 
ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م، ويعــود ذلــك بشــكل رئيســي إلــى انخفــاض فــي مجمــل الربــح/ )الخســارة( بنســبة %6,304 
مــن ربــح بلــغ 145 ألــف ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى خســارة بلغــت 9 مليــون ريــال ســعودي. ولقــد شــكلت األربــاح 

الناتجــة عــن إعــادة هيلكــة القــروض فــي الســنة الماليــة 2018م ســببًا رئيســيًا فــي خفــض صافــي خســارة فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2018م.
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قوائم المركز المالي الموحدة 61712

 الجدول رقم )70(: قوائم المركز المالي الموحدة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

الموجودات

الموجودات المتداولة

15,48811,613النقد وما في حكمه

225,714184,344ذمم مدينة

18,84520,316إيرادات – غير مفوترة

112,287130,917مخزون

25,70922,296مطلوب من أطراف ذات عاقة

64,15365,504حجوزات مدينة – الجزء المتداول

169,288169,321مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى

63١,484604,3١١مجموع الموجودات المتداولة

الموجودات غير المتداولة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل 
4545الشامل اآلخر

321,982317,833استثمار في شركة زميلة

35,73831,109حجوزات مدينة – الجزء غير المتداول

3,0533,053استثمارات عقارية

393,380385,914ممتلكات ومصانع ومعدات

8,4088,643موجودات ضريبية مؤجلة

2,5002,372موجودات غير ملموسة

76٥,١06748,٩6٩مجموع الموجودات غير المتداولة

١,3٩6,٥٩0١,3٥3,280مجموع الموجودات

المطلوبات المتداولة

50,49216,793قروض قصيرة األجل

188,373187,395قروض طويلة األجل – الجزء المتداول

1,103369التزام بموجب عقد إيجار تمويلي - الجزء المتداول

276,574282,576ذمم دائنة

50,74947,152مطلوب إلى أطراف ذات عاقة

332,147304,837مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

101,946101,946مخصص الزكاة
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آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

١,00١,384٩4١,068مجموع المطلوبات المتداولة

المطلوبات غير المتداولة

183,658227,663قروض طويلة األجل – الجزء غير المتداول

التزام بموجب عقد إيجار تمويلي – الجزء غير 
469909المتداول

7,0187,345حجوزات دائنة

42,26445,372التزامات منافع الموظفين

233,40٩28١,28٩مجموع المطلوبات غير المتداولة

١,234,7٩3١,222,3٥7مجموع المطلوبات

حقوق المساهمين

110,614110,614رأس المال

9582,075احتياطي القيمة العادلة

)5,786()6,703(احتياطي ترجمة عمات أجنبية

2,2772,277احتياطي خطة منافع الموظفين

55,00622,911أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

مجموع حقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير 
162,152132,091المسيطرة

)1,168()355(حقوق الملكية غير المسيطرة

١6١,7٩7١30,٩23مجموع حقوق المساهمين

١,3٩6,٥٩0١,3٥3,280مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م.

الموجودات المتداولة
انخفضت الموجودات المتداولة من 631,5 مليون ريال سعودي كما في 31 ديسمبر 2018م إلى 604,3 مليون ريال سعودي كما في 31 مارس 2019م، 
ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض الذمــم المدينــة مــن 225,7 مليــون ريــال ســعودي إلــى 184,3 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة نتيجــة انخفــاض فــي الذمــم المدينــة 
المتعلقــة بشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــركة اليمســان بمبلــغ 19,1 مليــون ريــال ســعودي و13,3 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي 
جــراء ســداد بعــض أرصــدة العمــاء خــال الفتــرة. باإلضافــة إلــى انخفــاض مســتوى المبيعــات خــال الفتــرة نتيجــة حــدة قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة 
لــدى الشــركة ممــا أدى إلــى انخفــاض نســب التشــغيل. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي رصيــد المخــزون مــن 112,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م 
إلــى 130,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة ارتفــاع بشــكل رئيســي فــي بضاعــة تحــت التصنيــع مــن 32,6 مليــون ريــال ســعودي إلــى 

40,7 مليــون ريــال ســعودي الخاصــة بشــركة اليمســان تتعلــق بطلبــات ألحــد العمــاء مــن القطــاع الحكومــي.

الموجودات غير المتداولة 
انخفضــت الموجــودات غيــر المتداولــة مــن 765,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 749,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2019م ويعــزى ذلــك إلــى انخفــاض فــي القيمــة الدفتريــة للممتلــكات والمصانــع والمعــدات مــن 393,4 مليــون ريــال ســعودي إلــى 385,9 مليــون ريــال ســعودي بســبب 
مصاريف االستهاك خال نفس الفترة. باإلضافة إلى ذلك، انخفضت القيمة الدفترية للحجوزات المدينة الغير متداولة من 35,7 مليون ريال سعودي إلى 31,1 
مليــون ريــال ســعودي نتيجــة إلــى انخفــاض المشــاريع الخاصــة بشــركة مــاس نتيجــة حــدة قيــود رأس المــال العامــل وااللتزامــات الماليــة لــدى الشــركة وشــركاتها التابعــة.
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المطلوبات المتداولة
انخفضــت المطلوبــات المتداولــة مــن 1,001 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 941,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م 
ويعــزى ذلــك إلــى االنخفــاض فــي القــروض قصيــرة األجــل مــن 50,5 مليــون ريــال ســعودي إلــى 16,8 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة انخفــاض فــي القــروض 
قصيــرة األجــل مــن مقرضــي الشــركات التابعــة )خــارج المملكــة العربيــة الســعودية( مــن 47,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 14,6 
مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، بســبب تســوية القــروض المتعلقــة بشــركة ديميــرو كابلــو باإلضافــة إلــى إعــادة هيكلــة بعــض القــروض قصيــرة 
االجــل إلــى قــروض طويلــة األجــل مقابــل ارتفــاع فــي القــروض قصيــرة األجــل لشــركة اليمســان بمبلــغ 10 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة. كمــا وانخفضــت 
المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى مــن 332,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 304,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
مــارس 2019م بســبب انخفــاض فــي الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء مــن 89,3 مليــون ريــال ســعودي إلــى 69,4 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة نتيجــة 

بشــكل رئيســي انخفــاض الطلــب.

المطلوبات غير المتداولة
ارتفعــت المطلوبــات غيــر المتداولــة مــن 233,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 281,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2019م، ويعــزى ذلــك بشــكل رئيســي إلــى ارتفــاع رصيــد القــروض طويلــة األجــل مــن 183,7 مليــون ريــال ســعودي إلــى 227,7 مليــون ريــال ســعودي خــال 
الفتــرة ذاتهــا حيــث ارتفعــت القــروض طويلــة األجــل مــن مقرضــي الشــركات التابعــة )خــارج المملكــة العربيــة الســعودية( مــن 889 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
ديســمبر 2018م إلــى 44,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، بســبب إعــادة هيكلــة بعــض القــروض قصيــرة األجــل إلــى قــروض طويلــة األجــل 

المتعلقــة بمقرضــي الشــركات التابعــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية.

حقوق المساهمين
انخفضــت حقــوق المســاهمين مــن 161,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 130,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م 
نتيجــة انخفــاض األربــاح المبقــاة مــن 55 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 22,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، 
ويعــزى ذلــك إلــى خســارة الفتــرة التــي تكبدتهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة والتــي بلغــت 32,5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 

2019م.
 إجمالي رأس المال العامل121716. 

الجدول رقم ).7(:  إجمالي رأس المال العامل كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

15,48811,613النقد وما في حكمه

225,714184,344ذمم مدينة

18,84520,316إيرادات – غير مفوترة

112,287130,917مخزون

25,70922,296مطلوب من أطراف ذات عاقة

64,15365,504حجوزات مدينة – الجزء المتداول

169,288169,321مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى

)282,576()276,574(ذمم دائنة

)47,152()50,749(مطلوب إلى أطراف ذات عاقة

)304,837()332,147(مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)30,2٥4()27,٩86(رأس المال العامل

123204أيام استحقاق الذمم المدينة

69100أيام استحقاق المخزون

117229أيام استحقاق الذمم الدائنة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.
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النقد ومافي حكمه
انخفــض رصيــد النقــد ومــا فــي حكمــه مــن 15,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 11,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2019م نتيجــة ارتفــاع رصيــد المخــزون بمبلــغ 18,6 مليــون ريــال ســعودي بشــكل رئيســي باإلضافــة إلــى انخفــاض المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى 
مــن 332,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 304,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م بســبب انخفــاض فــي الدفعــات 

المقدمــة مــن العمــاء مــن 89,3 مليــون ريــال ســعودي إلــى 69,4 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس الفتــرة نتيجــة بشــكل رئيســي انخفــاض الطلــب.

ذمم مدينة
انخفــض صافــي الذمــم المدينــة مــن 225,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 184,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م 
نتيجــة انخفــاض فــي الذمــم المدينــة المتعلقــة بشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــركة اليمســان بمبلــغ 19,1 مليــون ريــال ســعودي و13,3 
مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي جــراء ســداد بعــض أرصــدة العمــاء خــال الفتــرة. علــى الرغــم مــن ذلــك، ارتفــع عــدد أيــام اســتحقاق الذمــم المدينــة مــن 123 

يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 204 يــوم كمــا فــي 31 مــارس 2019م.

إيرادات غير مفوترة
ارتفعــت اإليــرادات غيــر المفوتــرة مــن 18,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 20,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م 
نتيجــة ارتفــاع فــي نســب إنجــاز مــن مشــروع ألحــد العمــاء مــن القطــاع الحكومــي، وقابــل ذلــك انخفــاض فــي اإليــرادات غيــر المفوتــرة متعلقــة بشــركة الكهربــاء 

الســعودية بمبلــغ 4,5 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تحريــر الفواتيــر للعميــل خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2020م.

مخزون
ارتفــع رصيــد المخــزون مــن 112,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 130,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة 
ارتفــاع بشــكل رئيســي فــي بضاعــة تحــت التصنيــع مــن 32,6 مليــون ريــال ســعودي إلــى 40,7 مليــون ريــال ســعودي الخاصــة بشــركة اليمســان تتعلــق بطلبــات 
ألحــد العمــاء مــن القطــاع الحكومــي، ونتيجــة لذلــك ارتفــع عــدد أيــام اســتحقاق المخــزون مــن 69 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 100 يــوم كمــا فــي 

31 مــارس 2019م.

مطلوب من أطراف ذات عالقة
انخفــض رصيــد المطلــوب مــن أطــراف ذات عاقــة مــن 25,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 22,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 مــارس 2019م نتيجــة إلــى انخفــاض رصيــد المطلــوب مــن شــركة ديميريــر كابلــو والتــي تتعلــق بمبيعــات كابــات قبــل بيــع الشــركة حصصهــا فــي شــركة 
ديميريــر كابلــو فــي الســنة الماليــة 2018م والتــي تــم االتفــاق عليهــا مــع مــاك شــركة ديميريــر كابلــو الجــدد بتســديد المبالــغ المتبقيــة إلــى شــركة الكابــات الســعودية.

تتعلــق هــذه المبالــغ بقيمــة تعامــات بلغــت 3,9 مليــون ريــال ســعودي بيــن شــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل وشــركة ديميريــر كابلــو. تــم اســتقطاع هــذه المبالــغ مــن 
توزيعــات أربــاح حصــة الشــركة فــي شــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل والتــي بلغــت 5,5 مليــون ريــال ســعودي مقابــل مصاريــف الشــركة وشــركاتها التابعــة إلــى شــركة 

ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل البالغــة 2,3 مليــون ريــال ســعودي متعلقــة بمشــتريات مــواد خــام.

حجوزات مدينة – الجزء المتداول
ارتفعــت الحجــوزات المدينــة مــن 64,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 65,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م بســبب 
اســتام مبلــغ 3,6 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تأخــر تســليم أحــد مشــاريع شــركة مــاس وبالتالــي تأخــر تســليم الجــزء المســتقطع كحجــوزات مدينــة كضمــان لحســن التنفيــذ.

مدفوعات مقدمة وارصدة مدينة أخرى
اســتقرت المدفوعــات المقدمــة واألرصــدة المدينــة األخــرى عنــد 169,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض 
فــي الدفعــات المقدمــة لمورديــن مــن قبــل شــركة اليمســان مــن 10,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 4,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 مــارس 2019م تماشــيًا مــع انخفــاض المبيعــات خــال الفتــرة إثــر قيــود رأس المــال العامــل. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا مــن 9,1 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 21,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة ارتفــاع المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا الخاصــة 

بشــركة اليمســان بمبلــغ 11,1 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة.

ذمم دائنة
ارتفعــت الذمــم الدائنــة مــن 276,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 282,6 كمــا فــي 31 مــارس 2019م ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع 
فــي الذمــم الدائنــة لشــركة الكابــات الســعودية بمبلــغ 9,8 مليــون ريــال ســعودي متعلقــة بمشــتريات مــواد خــام ومســتحقات شــركة التأميــن بســبب قيــود رأس المــال 
العامــل ممــا إثــرت علــى أيــام اســتحقاق الذمــم الدائنــة والتــي ارتفعــت مــن 117 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 229 يــوم كمــا فــي 31 مــارس 2019م.

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة
انخفــض الرصيــد المطلــوب إلــى أطــراف ذات عاقــة مــن 50,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 47,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 مــارس 2019م بســبب تصفيــة الحســابات المتعلقــة بشــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل مصحوبــًا بانخفــاض الرصيــد المطلــوب إلــى شــركة زكا العالميــة 
لتقنيــة المعلومــات بمبلــغ 222 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة ســداد الشــركة وشــركاتها التابعــة حصــة مــن النفقــات المتكبــدة عليهــا مــن قبــل شــركة زكا العالميــة لتقنيــة 

المعلومــات.
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مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
انخفضــت المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى مــن 332,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 304,8 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس 2019م بســبب انخفــاض فــي الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء مــن 89,3 مليــون ريــال ســعودي إلــى 69,4 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس 

الفتــرة نتيجــة بشــكل رئيســي انخفــاض الطلــب.

ذمم مدينة .617121.1

الجدول رقم )72(: الذمم المدينة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

373,347331,977 إجمالي الذمم المدينة

)147,633()147,633(يخصم: مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

225,714184,344صافي المدينون

123204أيام استحقاق الذمم المدينة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

الجدول رقم )73(: حركة مخصص الديون المشكوك في تحصيلها كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

158,648147,633في بداية السنة

-)4,748(عكس مخصص

-)6,267(شطب مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

147,633147,633رصيد مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م.

الجدول رقم )74(: أعمار الذمم المدينة للسنة المالية المنتهية كما في .3 مارس 20.9م 

إجماليأكثر من ١20 يوم٩١ – ١20 يوم6١ – ٩0 يوم3١ – 60 يوم0 – 30 يومليس مستحقًا بعدآالف الرياالت السعودية

43,01510,1671,2994173,268148,345206,511شركة الكابات السعودية

45,13667,776-3,713-18,9224شركة ماس

 إجمالي شركة الكابالت السعودية 
6١,٩37١0,١7١١,2٩٩4,١303,268١٩3,48١274,287وشركة ماس

كنسبة مئوية من  إجمالي  المدينون 
لشركة الكابات السعودية وشركة 

ماس
22,6%3,7%0,5%1,5%1,2%70,5%100,0%

مخصص ديون مشكوك في 
)134,944(تحصيلها

صافي شركة الكابات السعودية 
139,343 وشركة ماس
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39,066------شركة اليمسان

شركة الكابات السعودية – 
3,817------اإلمارات العربية المتحدة

2,118------شركة الكابات السعودية للتسويق

١84,344------اإلجمالي

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

الجدول رقم )75(: الذمم المدينة حسب الشركة التابعة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

كما في 3١ مارس 20١٩مكما في 3١ ديسمبر 20١8مآالف الرياالت السعودية

72,79071,567شركة الكابات السعودية “الشركة”

22,8933,817شركة الكابات السعودية – اإلمارات العربية المتحدة

52,35939,066شركة اليمسان

2,1182,118شركة الكابات السعودية للتسويق

73,85367,776شركة ماس

-1,702شركة ديميرير كابلو

22٥,7١4١84,344اإلجمالي

أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة الكابات السعودية 
7480“الشركة”

أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة الكابات السعودية – 
99533اإلمارات العربية المتحدة

258451أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة اليمسان

424720أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة ماس

ال ينطبق64أيام استحقاق الذمم المدينة لشركة ديميرير كابلو

123204أيام استحقاق الذمم المدينة للشركة وشركاتها التابعة

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

انخفــض صافــي الذمــم المدينــة مــن 225,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 184,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م 
نتيجــة انخفــاض فــي الذمــم المدينــة المتعلقــة بشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــركة اليمســان بمبلــغ 19,1 مليــون ريــال ســعودي و13,3 
مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي جــراء ســداد بعــض أرصــدة العمــاء خــال الفتــرة. علــى الرغــم مــن ذلــك، ارتفــع عــدد أيــام اســتحقاق الذمــم المدينــة مــن 123 

يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 204 يــوم كمــا فــي 31 مــارس 2019م.

مخزون 617121.12

الجدول رقم )76(: المخزون كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

54,78050,049مواد خام

42,89044,220بضاعة جاهزة

32,62240,720بضاعة تحت التصنيع
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37,62334,804قطع غيار وبكرات خشبية

13,000-بضاعة في الطريق

167,915182,793 إجمالي المخزون

)51,876()55,628(يخصم: مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

112,287130,917صافي المخزون

69100أيام استحقاق المخزون

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

الجــدول رقــم )77(: أعمــار المخــزون لشــركة الكابــالت الســعودية »الشــركة« للســنة الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 مــارس 
20.9م

فرق سعر المواد الخام آالف الرياالت السعودية
١-2 أقل من سنةالمعدنية

سنوات
 3-2
سنوات

 4-3
سنوات

أكثر من 4 
إجماليسنوات

5,00914,0375,4035,209855230,217مواد خام

20,34312,8856781,5681,37383537,682بضاعة جاهزة

1,2332,3631,2501,20626,60832,661-قطع غيار

25,738----13,92411,814بضاعة تحت التصنيع

2,921----2,921-بضاعة تجارية

1,581----1,581-خردة

9,734----5,2554,479بضاعة في الطريق

44,53148,9508,4448,0272,58727,995140,534 إجمالي المخزون لشركة الكابات السعودية

كنسبة مئوية من مجموع المخزون لشركة الكابات 
%100,0%19,9%1,8%5,7%6,0%34,8%31,7السعودية

36,833------ إجمالي المخزون لشركة اليمسان

5,390------ إجمالي المخزون لشركة ماس

 إجمالي المخزون لشركة الكابات السعودية – اإلمارات 
37------العربية المتحدة

)51,876(------يخصم: مخصص مخزون متقادم وبطيء الحركة

130,917------صافي  إجمالي المخزون

املصدر: ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

ارتفــع رصيــد المخــزون مــن 112,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 130,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة 
ارتفــاع بشــكل رئيســي فــي بضاعــة تحــت التصنيــع مــن 32,6 مليــون ريــال ســعودي إلــى 40,7 مليــون ريــال ســعودي الخاصــة بشــركة اليمســان تتعلــق بطلبــات 
ألحــد العمــاء مــن القطــاع الحكومــي، ونتيجــة لذلــك ارتفــع عــدد أيــام اســتحقاق المخــزون مــن 69 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 100 يــوم كمــا فــي 

31 مــارس 2019م.

انخفــض مخصــص المخــزون المتقــادم وبطــيء الحركــة مــن 55,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 51,9 مليــون ريــال ســعودي يتعلــق 
بمخصــص زائــد تــم حســابه فــي فتــرات ســابقة وتــم عكســه خــال الربــع األول مــن عــام 2019م.
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مطلوب من أطراف ذات عالقة 617121.13

الجدول رقم )78(: مطلوب من أطراف ذات عالقة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

طبيعة التعاملطبيعة العالقةآالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 

20١8م
)المراجعة الموحدة(

كما في 3١ مارس 
20١٩م

)الموجزة الموحدة(

187187مبيعات بضائعشركة شقيقةشركة حدادة المحدودة

489-مكافأة أعضاءشركة زميلةشركة ميدال كيبلز دبليو.إل.إل

25,52221,620مبيعات بضائع ومصاريفشركة تابعة سابقًاشركة دميرير كابلو تسيسليري ساناي وتيجارات انونيم شيركاتي

25,70922,296اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

انخفــض رصيــد المطلــوب مــن أطــراف ذات عاقــة مــن 25,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 22,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
مــارس 2019م نتيجــة نتيجــة إلــى انخفــاض رصيــد المطلــوب مــن شــركة ديميريــر كابلــو والتــي تتعلــق بمبيعــات كابــات قبــل بيــع الشــركة حصصهــا فــي شــركة 
ديميريــر كابلــو فــي الســنة الماليــة 2018م والتــي تــم االتفــاق عليهــا مــع مــاك شــركة ديميريــر كابلــو الجــدد بتســديد المبالــغ المتبقيــة إلــى شــركة الكابــات الســعودية.

تتعلــق هــذه المبالــغ بقيمــة تعامــات بلغــت 3,9 مليــون ريــال ســعودي بيــن شــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل وشــركة ديميريــر كابلــو. تــم اســتقطاع هــذه المبالــغ مــن 
توزيعــات أربــاح حصــة الشــركة فــي شــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل والتــي بلغــت 5,5 مليــون ريــال ســعودي مقابــل مصاريــف الشــركة وشــركاتها التابعــة إلــى شــركة 

ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل البالغــة 2,3 مليــون ريــال ســعودي متعلقــة بمشــتريات مــواد خــام.

حجوزات مدينة 617121.14

الجدول رقم )79(: حجوزات مدينة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

64,15365,504خال سنة

64,15365,504الجزء المتداول

35,50130,903من سنة إلى سنتين

237206من سنتين إلى خمس سنوات

35,73831,109الجزء غير المتداول

٩٩,8٩١٩6,6١3اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

ارتفعــت الحجــوزات المدينــة مــن 64,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 65,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م بســبب 
اســتام مبلــغ 3,6 مليــون ريــال ســعودي نتيجــة تأخــر تســليم أحــد مشــاريع شــركة مــاس وبالتالــي تأخــر تســليم الجــزء المســتقطع كحجــوزات مدينــة كضمــان لحســن التنفيــذ.

مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى 617121.15

الجدول رقم )80(: مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

75,00078,332ذمم نشأت عن عملية بيع شركة تابعة

31,85628,238ودائع

30,96320,879دفعات مقدمة لموردين

9,07021,160مصاريف مدفوعة مقدمًا

6,8949,396ضريبة القيمة المضافة
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15,50511,316أرصدة مدينة أخرى

١6٩,288١6٩,32١اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

اســتقرت المدفوعــات المقدمــة واألرصــدة المدينــة األخــرى عنــد 169,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض 
فــي الدفعــات المقدمــة لمورديــن مــن قبــل شــركة اليمســان مــن 10,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 4,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 
31 مــارس 2019م تماشــيًا مــع انخفــاض المبيعــات خــال الفتــرة إثــر قيــود رأس المــال العامــل. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا مــن 9,1 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 21,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة ارتفــاع المصاريــف المدفوعــة مقدمــًا الخاصــة 

بشــركة اليمســان بمبلــغ 11,1 مليــون ريــال ســعودي خــال الفتــرة.

ذمم دائنة 617121.16

الجدول رقم ).8(: الذمم الدائنة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

276,573282,576ذمم دائنة

276,573282,576اإلجمالي

117229أيام استحقاق الذمم الدائنة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

ارتفعــت الذمــم الدائنــة مــن 276,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 282,6 كمــا فــي 31 مــارس 2019م ويعــزى ذلــك إلــى ارتفــاع 
فــي الذمــم الدائنــة لشــركة الكابــات الســعودية بمبلــغ 9,8 مليــون ريــال ســعودي متعلقــة بمشــتريات مــواد خــام ومســتحقات شــركة التأميــن بســبب قيــود رأس المــال 
العامــل ممــا إثــرت علــى أيــام اســتحقاق الذمــم الدائنــة والتــي ارتفعــت مــن 117 يــوم كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 229 يــوم كمــا فــي 31 مــارس 2019م.

مطلوب إلى أطراف ذات عالقة 6.7.2.1.7

الجدول رقم )82(: مطلوب إلى أطراف ذات عالقة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

طبيعة التعاملطبيعة العالقةآالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

شركة زميلةميدال كيبلز دبليو.إل.إل
شراء مواد خام مكافأة أعضاء

توزيع األرباح أخرى
3,374-

43,54043,540مصاريف للشركة وشركاتها التابعةمساهمزينل للصناعات المحدودة

664664نفقات تتكبدها الشركة وشركاتها التابعةشركة شقيقةكيم العالمية المحدودة

1,4521,452نفقات تتكبدها الشركة وشركاتها التابعةشركة شقيقةحدادة المحدودة

1,7191,497نفقات تتكبدها الشركة وشركاتها التابعةشركة زميلةزكا العالمية لتقنية المعلومات

٥0,74٩47,١٥3اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

انخفــض الرصيــد المطلــوب إلــى أطــراف ذات عاقــة مــن 50,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 47,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 مــارس 2019م بســبب تصفيــة الحســابات المتعلقــة بشــركة ميــدال كيبلــز دبليــو.إل.إل مصحوبــًا بانخفــاض الرصيــد المطلــوب إلــى شــركة زكا العالميــة 
لتقنيــة المعلومــات بمبلــغ 222 ألــف ريــال ســعودي نتيجــة ســداد الشــركة وشــركاتها التابعــة حصــة مــن النفقــات المتكبــدة عليهــا مــن قبــل شــركة زكا العالميــة لتقنيــة 

المعلومــات.
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الجدول رقم )83(: مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

25,59528,784أعباء تمويلية مستحقة

61,74554,443مصروفات مستحقة

89,74589,745مستحق لمساهمي شركة تابعة

89,32669,391دفعات مقدمة من العماء

32,18231,687إيرادات مفوترة بالزيادة عن أعمال منجزة

16,39117,250مخصص المطالبات القضائية

17,16313,537أخرى

332,١47304,837اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

انخفضــت المصروفــات المســتحقة والمطلوبــات األخــرى مــن 332,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 304,8 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس 2019م بســبب انخفــاض فــي الدفعــات المقدمــة مــن العمــاء مــن 89,3 مليــون ريــال ســعودي إلــى 69,4 مليــون ريــال ســعودي خــال نفــس 

الفتــرة نتيجــة بشــكل رئيســي انخفــاض الطلــب.

الموجودات غير المتداولة 6.7.2.2

الجدول رقم )84(: الموجودات غير المتداولة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خال الدخل الشامل 
4545اآلخر

321,982317,833استثمار في شركة زميلة

35,73831,109حجوزات مدينة – الجزء غير المتداول

3,0533,053استثمارات عقارية

393,380385,914ممتلكات ومصانع ومعدات

8,4088,643موجودات ضريبية مؤجلة

2,5002,372موجودات غير ملموسة

76٥,١06748,٩6٩اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م.
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استثمار في شركة زميلة .61712121

الجدول رقم )85(: استثمار في شركة زميلة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

1416,845321,983 يناير

)72()86,490(حصة الشركة وشركاتها التابعة من الربح/)خسارة( السنة

حصة الشركة وشركاتها التابعة من صافي الربح/)خسارة( 
غير المحققة المتعلقة باحتياطات التحوط وترجمة العمات 

األجنبية
17,561)4,077(

-)25,933(توزيعات أرباح

32١,٩833١7,834اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م.

انخفضــت صافــي قيمــة االســتثمارات فــي شــركات زميلــة مــن 322,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 317,8 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس 2019م، نتيجــة انخفــاض حصــة الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن خســارة غيــر محققــة متعلقــة باحتياطــات التحــوط وترجمــة العمــات األجنبيــة 

والتــي بلغــت 4,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م.

ممتلكات ومصانع ومعدات 617121212

الجدول رقم )86(: ممتلكات ومصانع ومعدات كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

129,603129,603أراضي

100,01098,510مباني

113,385107,330آالت ومعدات وسيارات

4,2523,884أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

46,13046,588مشاريع تحت التنفيذ

393,380385,915اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

الجدول رقم )87(: اإلضافات على ممتلكات ومصانع ومعدات كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

-12مباني

1,978368آالت ومعدات وسيارات

-382أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

29,720781مشاريع تحت التنفيذ

32,0921,149اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.
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الجدول رقم )88(: استهالك ممتلكات ومصانع ومعدات كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الريآالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

7,0681,504مباني

40,7926,971آالت ومعدات وسيارات

1,518389أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

4٩,3788,863 إجمالي االستهالك للسنة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

الجدول رقم )89(: جدول نسب اهالك األصول كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
20١8م

عدد السنوات
20١٩م

عدد السنوات
نسب اإلهالك 20١٩منسب اإلهالك 20١8م

%2 - %6,67%2 - %506,67 – 5015 – 15مباني

%5 - %25%5 - %2025 – 204 – 4آالت ومعدات وسيارات

%10 - %25%10 - %1025 – 104 – 4أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

الجدول رقم )90(: حركة مشاريع تحت التنفيذ كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

40,68746,130الرصيد في أول السنة/الفترة

29,720781اإلضافات خال السنة/الفترة

)323()24,277(محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات

46,١3046,٥88الرصيد في نهاية السنة/الفترة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

تشــمل القيمــة الدفتريــة لألراضــي أراضــي بيضــاء شــاغرة لشــركة اليمســان والتــي بلغــت 117,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م  باإلضافــة 
إلــى أرض خاصــة بمجمــع ســكن موظفــي شــركة الكابــات الســعودية والتــي بلغــت 12,2 مليــون ريــال ســعودي. اســتقرت قيمــة األراضــي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018م و31 مــارس 2019م عنــد 129,6 مليــون ريــال ســعودي ويعــزى ذلــك لعــدم وجــود أي إضافــات علــى األراضــي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 

31 مــارس 2019م.

انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة للمبانــي مــن 100,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 98,5 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2019م نتيجــة مصاريــف االســتهاك للفتــرة والتــي بلغــت 1,5 مليــون ريــال ســعودي فــي الفتــرة ذاتهــا.

انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لــآالت والمعــدات والســيارات مــن 113,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 107,3 مليــون ريــال ســعودي 
كمــا فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة مصاريــف االســتهاك للفتــرة والتــي بلغــت 7,0 مليــون ريــال ســعودي واســتبعادات بلغــت 548 ألــف ريــال ســعودي، والــذي 
قابلــه إضافــات بقيمــة 368 ألــف ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة. انخفــض صافــي القيمــة الدفتريــة لألثــاث والمفروشــات واألجهــزة المكتبيــة مــن 4,3 مليــون ريــال 
ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 3,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة مصاريــف االســتهاك للفتــرة والتــي بلغــت 389 ألــف 
ريــال ســعودي باإلضافــة إلــى اســتبعادات بلغــت 20 ألــف ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة. تتعلــق صافــي القيمــة الدفتريــة للمشــاريع تحــت التنفيــذ بإصاحــات وصيانــة 
علــى المبانــي والمعــدات. ارتفــع صافــي القيمــة الدفتريــة للمشــاريع تحــت التنفيــذ مــن 46,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 46,6 مليــون 
ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، نتيجــة ارتفــاع فــي إصاحــات وصيانــة علــى المعــدات واألجهــزة خــال الفتــرة والتــي بلغــت 781 ألــف ريــال ســعودي 

مقابــل تحويــات بلغــت 323 ألــف ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة. 
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المطلوبات غير المتداولة 6171213

الجدول رقم ).9(: المطلوبات غير المتداولة كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

183,658227,663قروض طويلة األجل – الجزء غير المتداول

469909التزام بموجب عقد إيجار تمويلي – الجزء غير المتداول

7,0187,345حجوزات دائنة

42,26445,372التزامات منافع الموظفين

233,40٩28١,28٩مجموع المطلوبات غير المتداولة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م.

القروض والتسهيالت االئتمانية .61712131

الجدول رقم )92(: القروض قصيرة األجل كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

3,1412,220بنوك محلية

47,35114,573مقرضي الشركات التابعة )خارج المملكة العربية السعودية(

٥0,4٩2١6,7٩3اإلجمالي

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م.

انخفــض رصيــد القــروض قصيــرة األجــل مــن البنــوك المحليــة مــن 3,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 2,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض خطابــات االعتمــاد خــال ذات الفتــرة.

انخفضت رصيد القروض قصيرة األجل من مقرضي الشــركات التابعة )خارج المملكة العربية الســعودية( من 47,4 مليون ريال ســعودي كما في 31 ديســمبر 
2018م إلــى 14,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، بســبب تســوية القــروض المتعلقــة بشــركة ديميــرو كابلــو باإلضافــة إلــى إعــادة هيكلــة بعــض 
القــروض قصيــرة االجــل إلــى قــروض طويلــة األجــل مقابــل ارتفــاع فــي القــروض قصيــرة األجــل لشــركة اليمســان بمبلــغ 10,0 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة.

الجدول رقم )93(: القروض طويلة األجل كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

261,892261,894القروض المعاد هيكلتها من البنوك التجارية

88944,894مقرضي الشركات التابعة )خارج المملكة العربية السعودية(

109,250108,270قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

372,031415,058 إجمالي القروض طويلة األجل

)187,395()188,373(ناقص: الجزء المتداول من القروض طويلة األجل

183,658227,663الجزء غير المتداول من القروض طويلة األجل

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م.
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بلغــت القــروض المعــاد هيكلتهــا مــن البنــوك التجاريــة 261,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و31 مــارس 2019م وذلــك يعــود لعــدم تســديد 
أي أقســاط أو توقيــع أي اتفاقيــات تســوية أخــرى فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

ارتفعــت القــروض طويلــة األجــل مــن مقرضــي الشــركات التابعــة )خــارج المملكــة العربيــة الســعودية( مــن 889 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م 
إلــى 44,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، بســبب إعــادة هيكلــة بعــض القــروض قصيــرة األجــل إلــى قــروض طويلــة األجــل المتعلقــة بمقرضــي 

الشــركات التابعــة خــارج المملكــة العربيــة الســعودية.

انخفــض قــرض صنــدوق التنميــة الصناعيــة الســعودي مــن 109,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 108,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا 
فــي 31 مــارس 2019م بســبب تســديد الشــركة لقســط مســتحق متأخــر والــذي بلــغ 980 ألــف ريــال ســعودي.

الجدول رقم )94(: الجدول الزمني لسداد القروض طويلة األجل كما في .3 مارس 20.9م 

 إجمالي آالف الرياالت السعودية
التسهيالت

مدفوع حتى 3١ 
ديسمبر 20١8

الرصيد كما 
في 3١ مارس 

20١٩م
3١ ديسمبر 

20١٩م
3١ ديسمبر 

2020م
3١ ديسمبر 

202١م
3١ ديسمبر 

2022م
3١ ديسمبر 

2023م

-172,92980,81592,1145,0005,0005,00032,929مصرف الراجحي )أ(

-172,4572,678169,77911,75611,75611,75611,399مصرف الراجحي )ب(

 إجمالي التسهيات المعاد 
-345,38683,493261,89316,75616,75616,75644,328هيكلتها

الصندوق السعودي للتنمية 
-112,9604,690108,27057,6307,7007,70011,160الصناعية

 إجمالي التسهيات لشركة 
-458,34688,183370,16374,38624,45624,45655,488الكابات السعودية

 إجمالي التسهيات من 
البنوك األجنبية المتعلقة 

بالشركات األجنبية
56,5251,64154,8849,95611,44011,27711,11411,098

514,87189,824425,04784,34235,89635,73311,16911,098 إجمالي التسهيات

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

بلــغ  إجمالــي المبالــغ المســتحقة للتمويــل الطويــل األجــل 372,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م حيــث بلــغ الجــزء المتــداول 188,4 مليــون 
ريــال ســعودي. تضمنــت المبالــغ المســتحقة أرصــدة: 

تمويــل مــن بنــك الراجحــي لتمويــل رأس المــال العامــل بقيمــة 126,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م المتوقــع ان يتــم ســداده بالكامــل 	 
فــي الســنة الماليــة 2022م.

تمويــل مــن بنــك الراجحــي بقيمــة 30,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م لتمويــل رأس المــال العامــل والمتوقــع ان يتــم ســداده بالكامــل 	 
فــي الســنة الماليــة 2022م.

تمويــل مــن الصنــدوق الســعودي للتنميــة الصناعيــة بقيمــة 16,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م لتمويــل رأس المــال العامــل. ســيتم 	 
ســداد التمويــل بالكامــل فــي الســنة الماليــة 2022م. 

قامــت الشــركة وشــركاتها التابعــة بإعــادة هيكلــة القــروض قصيــرة األجــل الخاصــة بشــركة اليمســان والتــي بلغــت 42,2 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 
2018م إلــى قــروض طويلــة األجــل خــال الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2019م.
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 الجدول رقم )95(: تفاصيل التسهيالت االئتمانية

الرصيد كما في 3١ المبلغالجهة الممولة
مصاريف الضماناتمارس 20١٩م

تمويلية
الغرض من 

شروط وأحكامتاريخ التمويلالتمويل

173.0 مليون بنك الراجحي
ريال سعودي

92.1
مليون ريال سعودي

سند ألمر مقدم من 
الشركة وشركاتها 

التابعة

سايبور + 
2.0%

قرض رأس 
المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2016م

ان اليتعدى متوسط نسبة الدين إلى 
حقوق الملكية 3,5 مرة كما في 31 
ديسمبر 2018م و3,0 مرة كما في 

31 ديسمبر 2020م و2,5 مرة 
كما في 31 ديسمبر 2019م و2,5 

مرة كما في 31 ديسمبر 2021م 
و2022م

ان اليتعدى متوسط نسبة التدفق 
النقدي إلى الديون 1,5 مرة كما 

في 31 ديسمبر 2018م و1,75 
مرة كما في 31 ديسمبر 2019م 

و2020م و2021م و2022م

172.5 مليون بنك الراجحي
ريال سعودي

169.8
مليون ريال سعودي

سند ألمر مقدم من 
الشركة وشركاتها 

التابعة

سايبور + 
2.0%

قرض رأس 
المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2016م

صندوق التنمية 
الصناعي 
السعودي

191,5 مليون 
ريال سعودي

108,3
قرض رأس ال يوجدمجموعة آالت مليون ريال سعودي

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2016م
ال يوجد

البنك السعودي 
2,2ال يوجدالبريطاني

متغيرال يوجدمليون ريال سعودي

مطلوبات 
متعلقة 

بخصومات 
خطاب اعتماد

ال يوجد

اإلجمالي من 
البنوك المحلية

536,8
مليون ريال 

سعودي

372,3
مليون ريال سعودي

بنك كوفيتورك 
12,3

مليون ريال 
سعودي

10,1
قرض رأس %6,6ال يوجدمليون ريال سعودي

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2019م
ال يوجد

بنك فاكيف
9,4

مليون ريال 
سعودي

4,6
قرض رأس %6,0ال يوجدمليون ريال سعودي

ال يوجد2014المال العامل

بنك فاكيف
6,3

مليون ريال 
سعودي

7,1
قرض رأس %6,0ال يوجدمليون ريال سعودي

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2019م
ال يوجد

بنك دينيز
9,1

مليون ريال 
سعودي

10,9
قرض رأس %5,5ال يوجدمليون ريال سعودي

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2019م
ال يوجد

بنك ايشبانكزه
9,4

مليون ريال 
سعودي

12,0
قرض رأس %7,0ال يوجدمليون ريال سعودي

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2019م
ال يوجد

بنك يابي كريدي
8,5

مليون ريال 
سعودي

10,8
قرض رأس %7,0ال يوجدمليون ريال سعودي

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2019م
ال يوجد

5,6334,0بنك أسيا 
قرض رأس %6,69ال يوجدمليون ريال سعودي

المال العامل

تم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 

2019م
ال يوجد

اإلجمالي من 
51,16154,884البنوك األجنبية

اإلجمالي 
التسهيات 

االئتمانية
597,382431,852

املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.
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التزامات بموجب عقد إيجار تمويلي 617121312

الجدول رقم )96(: التزامات بموجب عقد إيجار تمويلي كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

1,7441,784الحد األدنى لمدفوعات اإليجار

)506()172(يخصم: أعباء تمويل غير مستحقة

1,5721,278القيمة الحالية للحد األدنى لمدفوعات اإليجار

)369()1,103(يخصم: الجزء المتداول

469909الجزء غير المتداول

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.

ارتفــع رصيــد األصــول المســتأجرة بعقــد إيجــار تمويلــي مــن 469 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 909 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 
مــارس 2019م وتتعلــق بشــكل رئيســي بإعــادة هيكلــة بعــض المبالــغ المتعلقــة بالمصاريــف بموجــب عقــد إيجــار تمويلــي المتــداول إلــى الجــزء الغيــر متــداول وقابــل 

ذلــك انخفــاض فــي قيمــة مدفوعــات اإليجــار بمبلــغ 294 ألــف ريــال ســعودي.

 االلتزامات واالرتباطات المحتملة 617121313

الجــدول رقــم )97(: االلتزامــات واالرتباطــات المحتملــة للســنوات الماليــة المنتهيــة كمــا فــي .3 ديســمبر 20.8م و.3 مــارس 
20.9م

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

167,313182,312رهن عقاري وضمانات

91,03690,365أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء معادن

التزامات محتملة بشان ضمانات تنفيذ العقود وضمانات 
54,84959,373مناقصًات

4,2223,953التزامات رأس مالية معتمدة ومتعاقد عليها

317,420336,003 إجمالي االلتزامات واالرتباطات المحتملة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة للسنة املالية 2016م و2017م و2018م.

التزامات منافع الموظفين 617121314

وفًقــا لمعاييــر المحاســبة الدوليــة والتــي تــم تطبيقهــا ابتــداء مــن الســنة الماليــة 2017م فإنــه تــم احتســاب مخصــص منافــع الموظفيــن بحســب التقريــر االكتــواري حيــث 
يتــم عمــل افتراضــات مســتقبلية بحيــث تســتخدم فــي حســاب المخصــص كمعــدل الخصــم ومعــدل الزيــادة الســنوية للرواتــب ومعــدل تضخــم األســعار. ارتفــع صافــي 
التزامــات منافــع الموظفيــن مــن 42,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 45,4 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة 

ارتفــاع فــي احتســاب المخصــص االكتــواري فــي الربــع األول مــن عــام 2019م مقارنــة بالفتــرة الســابقة. 

الزكاة 617121315

بلــغ مخصــص الــزكاة 101,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و31 مــارس 2019م بســبب التــزام الشــركة وشــركاتها التابعــة بزيــادة مخصــص 
الــزكاة علــى الرغــم مــن انخفــاض الوعــاء الزكــوي وذلــك لدفــع التزامــات زكويــة محتملــة عــن ســنوات ماليــة ســابقة قــد تصــل قيمتهــا إلــى 183 مليــون ريــال ســعودي 

)لمزيــد مــن المعلومــات يرجــى مراجعــة القســم الفرعــي )6,6,1,7( »الــزكاة وضريبــة الدخــل« والقســم الفرعــي )6,6,2,5( »الــزكاة« مــن هــذا القســم(.
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حقوق المساهمين 6171214

الجدول رقم )98(: حقوق المساهمين كما في .3 ديسمبر 20.8م و.3 مارس 20.9م 

آالف الرياالت السعودية
كما في 3١ ديسمبر 20١8م

)المراجعة الموحدة(
كما في 3١ مارس 20١٩م

)الموجزة الموحدة(

110,614110,614رأس المال

9582,075احتياطي القيمة العادلة

)5,786()6,703(احتياطي ترجمة عمات أجنبية

2,2772,277احتياطي خطة منافع الموظفين

55,00622,911أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

 إجمالي حقوق المساهمين قبل حقوق الملكية غير 
162,152132,091المسيطرة

)1,168()355(حقوق الملكية غير المسيطرة

161,797130,923 إجمالي حقوق المساهمين

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في 31 مارس 2019م.

رأس المال
وفًقــا لقــرار مجلــس اإلدارة الصــادر فــي 4 يونيــو 2017م، قامــت شــركة الكابــات الســعودية وشــركاتها التابعــة بإطفــاء الخســائر المتراكمــة المقــدرة بـــ 355,9 مليــون 
ريــال ســعودي عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة. وفًقــا لذلــك، وصــل رأس مــال الشــركة إلــى 404,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2017م. 
كمــا وانخفــض رأس المــال إلــى 110,6 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م نتيجــة قــرار الشــركة الصــادر فــي 2 اغســطس 2018م بإطفــاء 
الخســائر المتراكمــة بمبلــغ بـــ 293,5 مليــون ريــال ســعودي عــن طريــق تخفيــض رأس مــال الشــركة. والجديــر بالذكــر انــه لــم يتــم أي تغييــر علــى رأس مــال الشــركة 

خــال الفتــرة مــا بيــن 31 ديســمبر 2018م و31 مــارس 2019م.

احتياطي القيمة العادلة
ارتفــع احتياطــي القيمــة العادلــة مــن 958 ألــف ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 2,1 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، 
ويعــزى ذلــك إلــى التقلبــات فــي أســعار الســلع األساســية وخصوصــا النحــاس واأللمنيــوم والتــي تمثــل األربــاح والخســائر مــن عقــود التحــوط كمــا فــي نهايــة كل فتــرة.

احتياطي ترجمة عمالت أجنبية
ارتفــع احتياطــي ترجمــة عمــات أجنبيــة مــن ســالب 6,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى ســالب 5,8 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 

مــارس 2019م، نتيجــة تحســن فــي أســعار العمــات مثــل اليــورو والجنيــة اإلســترليني خــال الفتــرة. 

احتياطي خطة منافع الموظفين
بلــغ احتياطــي خطــة منافــع الموظفيــن 2,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م و31 مــارس 2019م، وذلــك يعــود إلــى قيــام الشــركة وشــركاتها 
التابعــة بتقييــم اكتــواري لمنافــع الموظفيــن والــذي نتــج عنــه أرباحــًا اكتواريــة بلغــت 2,3 كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م، ولــم يتــم أي تقييــم اكتــواري لمنافــع الموظفيــن 

خــال فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(
انخفضــت األربــاح المبقــاة مــن 55,0 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 22,9 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 2019م، وذلــك 
يعــود إلــى خســارة الفتــرة التــي تكبدتهــا الشــركة وشــركاتها التابعــة والتــي بلغــت 32,5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.
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قوائم التدفقات النقدية الموحدة 61713

الجدول رقم )99(: قائمة التدفقات النقدية الموحدة لفترة الثالثة أشهر المنتهية في.3 مارس 20.8م و2020م

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس آالف الرياالت السعودية
20١8م )الموجزة الموحدة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس 
20١٩م )الموجزة الموحدة(

)29,700()18,277(صافي خسارة الفترة

تعديات:

17,7978,863استهاك الممتلكات، المصانع والمعدات واالستثمارات العقارية

-)110()عكس( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها

)3,752()4,527()عكس( مخصص مخزون بطيء الحركة

-)120(أرباح بيع الممتلكات، المصانع والمعدات

2,041128اطفاءات الموجودات غير الملموسة

72)1,972(الحصة من خسارة شركة زميلة

-)24,986(أرباح إطفاء قروض

543,785المحمل على التزامات منافع الموظفين خال الفترة

15,2166,221أعباء تمويلية

التغيرات في الموجودات والمطلوبات التشغيلية:

29,31141,370ذمم مدينة

3,4873,278حجوزات مدينة

3,413-مطلوب من أطراف ذات عاقة

5,620)21,431(مدفوعات مقدمة وأرصدة مدينة أخرى

)1,471(10,200إيرادات غير مفوترة

)14,878(10,718مخزون

)235()1,238(موجودات ضريبية مؤجلة

6,002)44,729(ذمم دائنة

327-حجوزات دائنة

)33,531(20,915مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

)3,597()2,683(مطلوب إلى أطراف ذات عاقة

)8,085()10,334(النقد الناتج من  االنشطة التشغيلية

)2,750(-زكاة مدفوعة

-)4,301(أعباء تمويلية مدفوعة

)677()7,152(التزامات منافع الموظفين المدفوعة

)١١,٥١2()2١,787(صافي النقد المستخدم في االنشطة التشغيلية

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية:

)1,397()2,196(إضافات إلى ممتلكات، مصانع ومعدات

-)3,304(إضافات في موجودات غير ملموسة

-919المتحصل من بيع ممتلكات، مصانع ومعدات
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لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس آالف الرياالت السعودية
20١8م )الموجزة الموحدة(

لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 3١ مارس 
20١٩م )الموجزة الموحدة(

)١,3٩7()4,٥8١(صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية:

9,328)21,585(صافي حركة قروض طويلة وقصيرة األجل

)294()707(الحركة على التزام بموجب عقد إيجار تمويلي

-)1,409(صافي التغير في النقد المقيد

٩,034)23,70١(صافي النقد المتوفر من / )المستخدم في( االنشطة التمويلية

)3,875()50,069(صافي التغير في النقد وما في حكمه

83,26415,488النقد وما في حكمه في بداية الفترة

33,١٩٥١١,6١3النقد وما في حكمه في نهاية الفترة

املصدر: القوائم املالية املوجزة املوحدة لفترة الثاثة أشهر املنتهية في31 مارس 2018م و2019م.

التدفقات النقدية من االنشطة التشغيلية
انخفضــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي االنشــطة التشــغيلية مــن 21,8 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 
11,5 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة إلــى االرتفــاع فــي التدفقــات النقديــة مــن تحصيــات فــي الذمــم المدينــة 
حيــث انخفــض صافــي الذمــم المدينــة مــن 225,7 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 ديســمبر 2018م إلــى 184,3 مليــون ريــال ســعودي كمــا فــي 31 مــارس 
2019م بســبب انخفــاض فــي الذمــم المدينــة المتعلقــة بشــركة الكابــات الســعودية – اإلمــارات العربيــة المتحــدة وشــركة اليمســان بمبلــغ 19,1 مليــون ريــال ســعودي 
و13,3 مليــون ريــال ســعودي علــى التوالــي جــراء ســداد بعــض أرصــدة العمــاء خــال الفتــرة. قابــل ذلــك ارتفــاع فــي رصيــد المخــزون ممــا أدى إلــى انخفــاض 
التدفقــات النقديــة مــن المخــزون البالغــة 10,7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى تدفقــات نقديــة مســتخدمة بلغــت 

14,9 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.

التدفقات النقدية من االنشطة االستثمارية
انخفضــت التدفقــات النقديــة المســتخدمة فــي االنشــطة االســتثمارية مــن 4,6 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2018م إلــى 
1,4 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة انخفــاض أعمــال الصيانــة علــى الممتلــكات واآلالت والمعــدات خــال 

الفتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م باإلضافــة إلــى عــدم وجــود اســتبعادات أصــول غيــر ملموســة خــال الفتــرة ذاتهــا.

التدفقات النقدية من االنشطة التمويلية
انخفضــت التدفقــات النقديــة مــن االنشــطة التمويليــة مــن صافــي نقــد مســتخدم بلــغ 23,7 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 
2018م إلــى صافــي تدفقــات متوفــرة بلغــت 9,0 مليــون ريــال ســعودي فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م نتيجــة إضافــات فــي القــروض 
قصيــرة األجــل الخاصــة بشــركة اليمســان بقيمــة 10,0 مليــون ريــال ســعودي فــي نفــس الفتــرة باإلضافــة لعــدم تســديد أي أقســاط أو توقيــع أي اتفاقيــات تســوية أخــرى 

جوهريــة فــي فتــرة الثاثــة أشــهر المنتهيــة فــي 31 مــارس 2019م.
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استخدام متحصالت الطرح والمشاريع المستقبلية. 7

صافي متحصالت الطرح .1.

يقــدر  إجمالــي متحصــات طــرح أســهم حقــوق األولويــة بقيمــة مائتــان وخمســون مليــون )250,000,000( ريــال ســعودي، ســيدفع منهــا مبلــغ حوالــي خمســة 
ماييــن )5,000,000( ريــال ســعودي، لتغطيــة تكاليــف الطــرح والتــي تشــمل أتعــاب المستشــار المالــي ومديــر االكتتــاب ومتعهــد التغطيــة والمستشــار القانونــي 

والمحاســب القانونــي ومصاريــف التســويق والطباعــة والتوزيــع وغيرهــا مــن المصاريــف المتعلقــة باالكتتــاب.

ســيبلغ صافــي متحصــات الطــرح حوالــي مائتــان وخمســة وأربعــون مليــون )245,000,000( ريــال ســعودي، والــذي سيســتخدم فــي إعــادة هيكلــة رأس المــال 
وضــخ أمــوال جديــدة لتوفيــر رأس مــال عامــل حتــى تتمكــن الشــركة مــن زيــادة الطاقــة التشــغيلية ودعــم النشــاط المســتقبلي. ولــن يحصــل المســاهمون علــى أي مــن 

المتحصــات الناشــئة عــن الطــرح.

كمــا ســتقوم الشــركة باإلفصــاح للجمهــور علــى موقــع الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( عنــد وجــود اختــاف بنســبة )5%( أو أكثــر بيــن االســتخدام الفعلــي 
لمتحصــات الطــرح مقابــل مــا ُأفِصــح عنــه فــي نشــرة اإلصــدار هــذه فــور علمهــا بذلــك.

استخدام متحصالت الطرح 12.

ســيتم اســتخدام صافــي متحصــات الطــرح بشــكل رئيــس فــي إعــادة هيكلــة رأس المــال وضــخ أمــوال جديــدة لتوفيــر رأس مــال عامــل حتــى تتمكــن الشــركة مــن زيــادة 
الطاقــة التشــغيلية ودعــم النشــاط المســتقبلي. ولــن يحصــل المســاهمون علــى أي مــن المتحصــات الناشــئة عــن الطــرح.

ستقوم الشركة باستخدام صافي متحصات الطرح لتمويل المشاريع التالية:

زيادة الطاقة اإلنتاجية من كابات األلمونيوم من 6,000 طن متري إلى 12,000 طن متري سنوياًً.	 

زيادة الطاقة اإلنتاجية من كابات الطاقة )ذات الجهد المتوسط والمنخفض( من 800 طن متري إلى 1,600 طن متري سنوياًً.	 

تحســين خطــوط اإلنتــاج: تســعى الشــركة لتحســين خطــوط اإلنتــاج وذلــك مــن أجــل الوصــول إلــى الطاقــة اإلنتاجيــة المســتهدفة لــكٍل مــن كابــات األلمونيــوم 	 
وكابــات الطاقــة المذكــورة أعــاه، باإلضافــة إلــى ان تحســين خطــوط اإلنتــاج ســوف يســاعد علــى التقليــل مــن التكاليــف التصنيعيــة وتحســين مســتوى األداء.

تصنيــع اإلكسســوارات: تعتــزم الشــركة افتتــاح خــط إنتــاج جديــد لتصنيــع اإلكسســوارات )القواطــع والمفاتيــح الكهربائيــة والمحــوالت والمكونــات الملحقــة بهــا 	 
والنهايــات الطرفيــة والوصــات الداخليــة والخارجيــة الخاصــة بكابــات الطاقــة( بحيــث ســيتم إضافــة طاقــة إنتاجيــة بواقــع 3,000 وحــدة.

دعم رأس المال العامل: حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم النشاط المستقبلي	 

ويوضح الجدول التالي االستخدام المتوقع لمتحصات الطرح:

الجدول رقم )00.(: االستخدام المتوقع لمتحصالت الطرح.

رياالت سعودية
202١م2020م20١٩م

اإلجمالي
الربع األولالربع الرابعالربع الثالثالربع الرابع

1,000,000--1,000,000-مشروع زيادة إنتاجية كابات األلمونيوم

5,250,0001,050,000700,0007,000,000-مشروع زيادة إنتاجية كابات الطاقة 

12,800,0002,400,000800,00016,000,000-مشروع تحسين خطوط اإلنتاج

7,500,0001,500,0001,000,00010,000,000-مشروع تصنيع اإلكسسوارات

211,000,000---211,000,000رأس المال العامل

5,000,000---5,000,000تكاليف الطرح

2١6,000,00026,٥٥0,0004,٩٥0,0002,٥00,0002٥0,000,000اإلجمالي

املصدر: الشركة

وتجدر اإلشارة إلى ان المشاريع المذكورة أعاه سيتم تمويلها حصريًا من متحصات الطرح.
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إفادات الخبراء. 8

قــدم جميــع المستشــارين الــواردة أســمائهم فــي الصفحــات )و(، مــن هــذه النشــرة موافقتهــم الخطيــة علــى اإلشــارة إلــى أســمائهم وشــعاراتهم وعلــى نشــر إفاداتهــم فــي 
هــذه النشــرة، ولــم يقــم أي منهــم بســحب موافقتــه حتــى تاريــخ هــذه النشــرة.

إن جميــع المستشــارين والعامليــن لديهــم – مــن ضمــن فريــق العمــل القائــم علــى تقديــم خدمــات للشــركة – أو أقاربهــم ال يملكــون أي أســهم وليــس ألي منهــم مصلحــة 
مهمــا كان نوعهــا فــي الشــركة وشــركاتها التابعــة بمــا قــد يؤثــر علــى اســتقالهم كمــا فــي تاريــخ هــذه النشــرة.
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اإلقرارات. 9

يقر أعضاء مجلس اإلدارة حتى تاريخ هذه النشرة بما يلي:

لــم يكــن هنــاك أي انقطــاع فــي أعمــال الشــركة أو أّي شــركة مــن شــركاتها التابعــة يمكــن ان يؤثــر أو يكــون قــد إثــر تأثيــرًا ملحوظــًا فــي الوضــع المالــي خــال . 1
الـ )12( شــهرًا األخيرة.

ــم تمنــح أّي عمــوالت أو خصومــات أو أتعــاب وســاطة أو أّي عــوض غيــر نقــدي مــن قبــل الشــركة أو أّي شــركة مــن شــركاتها التابعــة خــال الســنوات . 2 ل
الثــاث الســابقة مباشــرة لتاريــخ تقديــم طلــب التســجيل وطــرح األوراق الماليــة فــي مــا يتعلــق بإصــدار أو طــرح أّي أوراق ماليــة.

بخــاف مــا ورد فــي القســم )6( »المعلومــات الماليــة ومناقشــة وتحليــل اإلدارة« فيمــا يتعلــق بتخفيــض رأس مــال الشــركة، لــم يكــن هنــاك أّي تغييــر ســلبي . 3
جوهري في الوضع المالي والتجاري للشــركة أو أّي شــركة من شــركاتها التابعة خال الســنوات الثاث الســابقة مباشــرة لتاريخ تقديم طلب التســجيل وطرح 

األوراق الماليــة الخاضعــة لهــذه النشــرة، إضافــة إلــى الفتــرة التــي يشــملها تقريــر المحاســب القانونــي حتــى اعتمــاد نشــرة اإلصــدار.

بخــاف مــا ورد فــي الصفحــات )ج،26( مــن هــذه النشــرة، ليــس ألعضــاء مجلــس اإلدارة أو أليٍّ مــن أقربائهــم أّي أســهم أو مصلحــة مــن أّي نــوع فــي . 4
الشــركة أو فــي أيٍّ مــن شــركاتها التابعــة.
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المعلومات القانونية. 10

تأسيس الشركة .01.

نبذة عامة ١,١,١0
بتاريــخ   الصــادر   )74( رقــم  الــوزاري  القــرار  بموجــب  الســعودية،  العربيــة  المملكــة  ولوائــح  انظمــة  بموجــب  مســاهمة  شــركة  هــي  الســعودية  الكابــات  شــركة 
1409/01/22هـــ )الموافــق 1988/09/03م(، وبســجل تجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27هــــ )الموافــق 1976/04/26م( الصــادر مــن 
محافظــة جــدة، ويســري الســجل التجــاري حتــى تاريــخ 1446/04/26هـــ )الموافــق 2024/10/29م(، وعنوانهــا المســجل: المنطقــة الصناعيــة، قطعــة رقــم 12 ف، 

ص.ب 4403، الرمــز البريــدي 21491، محافظــة جــدة، المملكــة العربيــة الســعودية. 

تأسســت الشــركة - فــي البدايــة - كشــركة ذات مســؤولية محــدودة بــرأس مــال ثاثــة ماييــن وخمســمائة ألــف )3,500,000( ريــال ســعودي، ومــن ثــّم تحولــت إلــى 
شــركة مســاهمة عامــة ســعودية بموجــب القــرار الــوزاري رقــم )74( وتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م(. وتعتبــر الشــركة مــن أولــى الشــركات 
التــي تــم إدراج أســهمها فــي الســوق، حيــث تــم إدراج كامــل أســهم الشــركة بعــدد مليونيــن وســبعمائة ألــف )2,700,000( ســهم عــادي، وبقيمــة اســمية قدرهــا مائــة 
)100( ريــال ســعودي للســهم الواحــد، وذلــك بتاريــخ 1409/01/22ه )الموافــق 1988/09/03م( بعــد الحصــول علــى موافقــة كٍل مــن وزارة التجــارة ومؤسســة 

النقــد العربــي الســعودي. 

 

أتمت الشركة عدة تعديالت على نظامها األساسي على النحو التالي:

تعديل رأس المال: تم تعديل المادة )7( السابعة من النظام األساسي الخاصة برأس المال عدة مرات وفق ما يلي:

بتاريــخ 1396/12/13ه )الموافــق 1976/12/04م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثاثــة ماييــن وخمســمائة ألــف )3,500,000( 	 
ريــال ســعودي إلــى عشــرة ماييــن وخمســمائة ألــف )10,500,000( ريــال ســعودي قيمــة كل حصــة منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي وذلــك عــن طريــق 

تحويــل ديــن بقيمــة ســبعة ماييــن )7,000,000( ريــال ســعودي مــن الشــركاء إلــى ســبعين ألــف حصــة جديــدة للشــركاء فــي الشــركة.

بتاريــخ 1402/05/12ه )الموافــق 1982/03/07م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن عشــرة ماييــن وخمســمائة ألــف )10,500,000( 	 
ريــال ســعودي إلــى ســبعين مليــون )70,000,000( ريــال ســعودي قيمــة كل حصــة منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي، وقــد تــم الوفــاء بمبلــغ الزيــادة نقــًدا 

عــن طريــق الشــركاء كل حســب نســبة ملكيتــه فــي الشــركة.

بتاريــخ 1404/06/16ه )الموافــق 1984/03/18م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن  ســبعين مليــون )70,000,000( ريــال ســعودي 	 
إلــى مائتــي مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونــي )2,000,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي وجميعهــا 

ســهمًا عاديــًا وقــد تمــت الزيــادة عــن طريــق تحويــل األربــاح غيــر الموزعــة إلــى حصــص جديــدة.

بتاريــخ 1407/03/20ه )الموافــق 1986/11/23م( وافــق الشــركاء علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائتــي مليــون )200,000,000( ريــال ســعودي 	 
إلى مائتين وخمســين )250,000,000( مليون ريال ســعودي مقســم إلى مليونين وخمســمائة ألف )2,500,000( ســهم قيمة كل ســهم منها مائة )100( 

ريــال وجميعهــا ســهمًا عاديــًا وقــد تمــت الزيــادة عبــر طــرح خــاص.

مليــون 	  وخمســين  مائتيــن  مــن  الشــركة  مــال  رأس  زيــادة  علــى  الشــركة  فــي  الشــركاء  وافــق  1988/01/01م(  )الموافــق  1408/05/11ه  بتاريــخ 
)250,000,000( ريــال ســعودي إلــى مائتيــن وســبعين مليــون )270,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى مليونيــن وســبعمائة ألــف )2,700,000( 

ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي وجميعهــا ســهمًا عاديــًا.

بتاريخ 1412/11/27هـ )الموافق 1992/05/28م( وافقت الجمعية العامة غير العادية لمســاهمي الشــركة على تفويض مجلس اإلدارة لزيادة رأس مال 	 
الشــركة مــن مائتيــن وســبعين مليــون )270,000,000( ريــال ســعودي إلــى ثاثمائــة مليــون )300,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى ثاثــة ماييــن 
)3,000,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال وجميعهــا ســهمًا عاديــًا عــن طريــق إصــدار ثاثمائــة ألــف )300,000( ســهم عــادي وذلــك 
بتحويــل ســبعة وعشــرين مليــون )27,000,000( ريــال ســعودي مــن األربــاح المبقــاة يتــم توزيعهــا علــى المســاهمين الحالييــن، والتــي تمثــل مائتــان وســبعون 
ألــف )270,000( ســهم عــادي، باإلضافــة إلــى إصــدار  ثاثيــن ألــف )30,000( ســهم عــادي بقيمــة ثاثــة ماييــن )3,000,000( ريــال ســعودي وتطــرح 

هــذه األســهم لاكتتــاب مــن قبــل موظفــي الشــركة بدفــع قيمتهــا نقــًدا.

بتاريــخ 1418/03/06ه )الموافــق 1997/07/11م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن ثاثمائــة 	 
مليــون )300,000,000( ريــال ســعودي إلــى خمســمائة مليــون )500,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى خمســة ماييــن )5,000,000( ســهم قيمــة 
كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي وجميعهــا ســهمًا عاديــًا نقديــة وقــد تمــت الزيــادة عبــر مرحلتيــن: 1( إصــدار مليــون )1,000,000( ســهم حقــوق 
أولويــة قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال ســعودي بمــا مجموعــه مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي تــوزع علــى المســاهمين الراغبيــن فــي 
االكتتــاب وذلــك بنســبة ســهم واحــد لــكل ثاثــة أســهم؛ ثــم 2( إصــدار مليــون )1,000,000( ســهم مجانــي إضافــي قيمــة كل ســهم منهــا مائــة )100( ريــال 
ســعودي بمــا مجموعــه مائــة مليــون )100,000,000( ريــال ســعودي ُوزعــت علــى المســاهمين بواقــع ســهم واحــد مجانــي لــكل أربعــة أســهم يملكهــا المســاهم.
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مــن 	  الشــركة  مــال  الشــركة علــى زيــادة رأس  لمســاهمي  العاديــة  العامــة غيــر  الجمعيــة  )الموافــق 2004/06/28م( وافقــت  بتاريــخ 1425/05/10ه 
خمســمائة )500,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســتمائة وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى اثنــي عشــر مليــون وثمانمائــة 
ألــف )12,800,000( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا خمســون )50( ريــال ســعودي )حيــث وافقــت الجمعيــة العامــة قبــل ذلــك فــي عــام 1998م بتجزئــة أســهم 
الشــركة لتصبــح القيمــة االســمية للســهم الواحــد خمســين )50( ريــال ســعودي بــداًل مــن مائــة )100( ريــال ســعودي( وجميعهــا ســهمًا عاديــًا وقــد تمــت الزيــادة 
عبــر: 1( إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بعــدد مليــون وســبعمائة وثمانيــن ألــف )1,780,000( ســهم؛ 2( إصــدار أســهم جديــدة بعــدد مليــون وعشــرين ألــف 
)1,020,000( ســهم عــادي باســم شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة وذلــك وفــاًء لديــن علــى الشــركة بقيمــة واحــد وخمســين مليــون )51,000,000( ريــال 

ســعودي. 

بتاريــخ 1426/12/21هـــ )الموافــق 2006/01/21م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى رفــع رأس مــال الشــركة مــن ســتمائة 	 
وأربعيــن مليــون )640,000,000( ريــال ســعودي إلــى ســبعمائة وســتين مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي مدفوعــة بالكامــل مقســمة إلــى خمســة 
عشــر مليونــًا ومائتــي ألــف )15,200,000( ســهم عــادي تبلــغ القيمــة االســمية لــكل ســهم منهــا خمســون )50( ريــال ســعودي وقــد تمــت الزيــادة عــن طريــق 

إصــدار مليونيــن وأربعمائــة ألــف )2,400,000( ســهم حقــوق أولويــة بقيمــة اســمية قدرهــا خمســين )50( ريــال ســعودي للســهم الواحــد.

بتاريــخ 1438/09/09ه )الموافــق 2017/06/04م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة بنســبة 	 
تخفيــض )46,83%( مــن رأس مــال الشــركة، مــن ســبعمائة وســتون مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وأربعــة مليــون ومائــة وأربعــة 
عشــر ألــف )404,114,000( ريــال ســعودي مقســم إلــى أربعيــن مليــون وأربعمائــة وأحــد عشــر ألــف وأربعمائــة )40,411,400( ســهم قيمــة كل ســهم 
منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا ســهمًا عاديــًا. حيــث وافقــت الجمعيــة العامــة قبــل ذلــك فــي عــام 2006م علــى تجزئــة أســهم الشــركة لتصبــح 
القيمــة االســمية للســهم الواحــد عشــرة )10( ريــال ســعودي بــداًل مــن خمســين )50( ريــال ســعودي، وذلــك امتثــااًل لقــرار مجلــس الــوزراء الصــادر بتاريــخ 

1427/02/27هـــ والــذي يقضــي بتوحيــد القيمــة االســمية لألســهم لتصبــح عشــرة )10( ريــاالت للســهم الواحــد.

بتاريــخ 1439/12/22ه )الموافــق 2018/09/02م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس مــال الشــركة بنســبة 	 
إلــى مائــة  ألــف )404,114,000( ريــال ســعودي  الشــركة، مــن أربعمائــة وأربعــة مليــون ومائــة وأربعــة عشــر  تخفيــض )72,63%) مــن رأس مــال 
وعشــرة مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألــف وســتون )110,614,060( ريــال ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر مليــون وواحــد وســتين ألــف وأربعمائــة وســتة 

)11,061,406( أســهم قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا ســهمًا عاديــًا.

وقــد تمــت الموافقــة خــال اجتمــاع الجمعيــة العامــة )غيــر العاديــة( بتاريــخ 1439/04/27ه )الموافــق 2018/01/14م( علــى تحديــث النظــام األساســي للشــركة 
تماشــيًا مــع نظــام الشــركات الجديــد وقــد تمــت الموافقــة علــى النســخة المعدلــة األخيــرة مــن النظــام األساســي للشــركة مــن قبــل وزارة التجــارة واالســتثمار )إدارة حوكمــة 

الشــركات( بتاريخ 2018/10/29م.

وقــد التزمــت الشــركة بمتطلبــات هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة الســعودية )تــداول( مــن ناحيــة تحميــل نســخة عــن النظــام األساســي علــى موقــع تــداول فــي 
الصفحــة الخاصــة بالشــركة.

مجلس اإلدارة 2,١,١0

تشكيل المجلس ١,2,١,١0
عنــد تحويــل الشــركة عــام 1988م إلــى شــركة مســاهمة كان مجلــس اإلدارة مؤلــف مــن ســبعة )7( أعضــاء تعينهــم الجمعيــة العامــة العاديــة لمــدة ثــاث )3( 
ســنوات علــى ان تبــدأ مــدة عضويــة أول مجلــس إدارة مــن تاريــخ القــرار الــوزاري الصــادر بإعــان تحــول الشــركة إلــى شــركة مســاهمة ولمــدة ثــاث )3( ســنوات.

وحســب آخــر تعديــل لنظــام الشــركة األساســي بتاريــخ 1440/02/20هـــ الموافــق 2018/10/29م فــإن الشــركة حالًيــا ملتزمــة بنظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم 
الملكــي رقــم )م/ 3( وتاريــخ 1437/01/28ه، والمعــدل بالمرســوم الملكــي رقــم )م/79( وتاريــخ 1439/07/25هـــ، والئحــة الحوكمــة الصــادرة عــن مجلــس إدارة 
هيئة الســوق المالية بموجب القرار رقم 8 - 16- 2017 بتاريخ 16/ 05/ 1438ه )الموافق 2017/02/13م(، والمعدلة بقرار مجلس هيئة الســوق المالية 
رقــم 3 - 45 - 2018 وتاريــخ 15/ 09/ 1440ه )الموافــق 2019/05/20م(. حيــث ان النظــام األساســي للشــركة ينــص علــى ان عــدد أعضــاء المجلــس 
يجــب ان يكــون مــن ســبعة أعضــاء تنتخبهــم الجمعيــة العامــة العاديــة. كمــا تبيــن الئحــة حوكمــة الشــركة التــزام الشــركة بالمــادة )16( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات 
هيئــة الســوق الماليــة التــي تلــزم الشــركات المدرجــة بــان تكــون أغلبيــة أعضــاء المجلــس مــن األعضــاء غيــر التنفيذيــن وبــان ال يقــل عــدد أعضائــه المســتقلين عــن 
عضويــن أو عــن ثلــث أعضــاء المجلــس )أيهمــا أكثــر(، وحالًيــا فــإن أغلــب أعضــاء مجلــس إدارة شــركة الكابــات الســعودية مــن غيــر التنفيذييــن ويبلغــون ســتة )6( 

أعضــاء مــن  أصــل ســبعة، كمــا يوجــد فــي المجلــس عضويــن مســتقلين مــن أصــل ســبعة أعضــاء.

رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس وأمين السر 2,2,١,١0
الشــركة ملتزمــة بمتطلبــات التعييــن فــي هــذه المناصــب وفــق النظــام األساســي والئحــة حوكمــة الشــركات، حيــث وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 
1439/04/27ه )الموافــق 2018/01/14م( علــى تعييــن أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة الحالييــن. وفــي 1439/05/25هـــ )الموافــق 2018/02/11م( وافــق 

ــا لرئيــس المجلــس. مجلــس اإلدارة علــى تعييــن األســتاذ/ ميســر انــور مســلم نوياتــي رئيســًا لمجلــس اإلدارة وتعييــن األســتاذ رائــد خالــد علــي رضــا نائًب
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وتتلخص مهام مجلس اإلدارة فيما يلي:

تحديد أهداف الشركة وتوجهاتها االستراتيجية وذلك باالشتراك مع الرئيس التنفيذي للشركة.	 

مراقبة الوضع التشغيلي والمالي للشركة وأداء المجموعة ككل.	 

مراقبة االتجاه االستراتيجي للشركة وتحقيق استراتيجياتها وأهدافها بالمشاركة مع التنفيذيين فيها.	 

توجيه أداء الشركة وزيادة القيمة الناتجة للمساهمين.	 

الحــرص علــى وضــع ُأطــر عامــة وتوجيــه اإلدارة التنفيذيــة بشــان سياســات التحــوط وأخاقيــات الســوق وأفضــل الممارســات التــي تنعكــس إيجابيــًا علــى كافــة 	 
أصحــاب المصالــح فــي الشــركة والمجتمــع بشــكل عــام.

دارة هذه المخاطر.	  الحرص على تحديد المخاطر الرئيسية التي تواجهها الشركة وعلى وضع انظمة رقابة وضوابط مناسبة لتقييم واإ

مراجعة واعتماد سياسات الشركة المتعلقة بانظمة االلتزام واالنضباط الداخلي وقواعد السلوك.	 

ضمــان تطبيــق السياســات المحاســبية والماليــة المعتمــدة والتــي توفــر آليــات إعــداد التقاريــر الماليــة وغيرهــا مــن التقاريــر لــدى الشــركة بصــورة تحــوي معلومــات 	 
كافيــة ودقيقــة وشــفافة فــي المواعيــد المحــددة لهــا علــى ان تقدمهــا اإلدارات المعنيــة إلــى مجلــس اإلدارة.

تعييــن الرئيــس التنفيــذي للشــركة وغيــره مــن كبــار المســؤولين التنفيذييــن، وعزلهــم حيــن يكــون ذلــك مناســبا، وتطويــر واعتمــاد خطــط لخلــف المســؤولين 	 
التنفيذييــن.

اإلشــراف علــى وتقييــم أداء الرئيــس التنفيــذي للشــركة ومــن خــال اســتام الرئيــس التنفيــذي للشــركة التقاريــر حــول أداء كبــار المســؤولين التنفيذييــن اآلخريــن 	 
فــي الشــركة فــي ســياق اســتراتيجيات الشــركة وأهدافهــا وتحقيقهــا.

مراجعــة مكافــآت كبــار المســؤولين التنفيذييــن، بالمشــاركة مــع الرئيــس التنفيــذي للشــركة ورئيــس مجلــس اإلدارة والعضــو المنتــدب، ومكافــأة الرئيــس التنفيــذي 	 
للشركة.

دارة رأس المال وعمليات الحيازة والتصرفات.	  اعتماد الميزانيات التقديرية للشركة وخطط عملها ومراقبة سير وأداء النفقات الرأس مالية الكبرى واإ

الحرص على إعداد تقارير مناسبة ودقيقة حول النتائج المالية في المواعيد المحددة لذلك.	 

الحرص على انشطة عمليات الشركة وانظمتها بشكل يحترم كافة القوانين واالنظمة الحكومية والمعايير المحاسبية.	 

الحرص على متابعة شؤون الشركة بشفافية ومسؤولية مع األخذ بعين االعتبار متطلبات سياسية اإلفصاح.	 

 وضع سياسات مناسبة وفعالة للمكافآت في الشركة.	 

وضع الخطط االحتياطية لشغل شواغر مجلس اإلدارة بأفراد قادرين على القيام بمسؤوليات أعضاء مجلس إدارة الشركة بصورة فورية حال الحاجة لهم.	 

مراجعة النفقات الرأس مالية الكبرى التي تزيد قيمتها عن المسؤوليات المسندة إلى اإلدارة واعتماد تلك النفقات.	 

إجراء مراجعات دورية ألداء مجلس اإلدارة وفعاليته وكذلك ألداء اللجان الدائمة لمجلس اإلدارة وفعاليتها.	 

مراجعة الميزانيات التقديرية للنفقات التشغيلية والرأس مالية السنوية واعتمادها.	 

مراجعة الخطط االستراتيجية المالية/التجارية طويلة األجل واعتمادها ومراقبتها بعد ذلك.	 

وفــي 1439/05/25هـــ )الموافــق 2018/02/11م( وافــق مجلــس اإلدارة علــى تعييــن األســتاذ/ مجــدي يوســف درار أميًنــا لســر المجلــس. وتتلخــص مهــام أميــن 
المجلــس فيمــا يلــي:

الترتيــب لعقــد االجتماعــات والتأكــد مــن صاحيــة التمثيــل ونســب الحضــور واســتعراض كامــل أعمــال، وصحــة التصويــت لمجلــس ولجــان مجلــس اإلدارة 	 
فــي عقــد اجتماعاتهــا.

حفظ محاضر لجميع اجتماعات مجلس اإلدارة ولجانه والجمعيات العامة وأية لجان أخرى.	 

شــعارات االجتماعــات والتوكيــات والمســتندات التــي تقــدم للمنظميــن 	  حيــازة وتحديــث ســجات الشــركة )بمــا فــي ذلــك ســجات المحاضــر وجــداول األعمــال واإ
والتقاريــر المطلوبــة بموجــب القانــون والمراســات مــع المراجعيــن الخارجييــن(.

متابعة التزام الشركة مع األشخاص واإلدارات المعنية حسب توجيهات مجلس اإلدارة ولجانه باالنظمة المتعلقة بالشركات واألسهم وحقوق المساهمين.	 

تطوير ومراجعة سياسات الشركة وممارساتها الخاصة بحوكمة الشركات.	 

مكافآت المجلس 2,3,١,١0
تتكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة بنــاًء علــى مــا نصــت عليــه المــادة )19( »مكافــآت أعضــاء المجلــس« مــن النظــام األساســي للشــركة )بعــد التعديــل( بــان تحــدد 
المكافــآت الســنوية ألعضــاء مجلــس اإلدارة عــن الخدمــات التــي يؤدونهــا طبقــاًً ألحــكام الفقــرة )5( مــن المــادة الثالثــة واألربعــون مــن النظــام األساســي، ويجــوز 
ان يحصــل كل عضــو باإلضافــة إلــى ذلــك علــى أتعــاب حضــور جلســات اجتماعــات مجلــس اإلدارة بحــد أقصــى وقــدره ســتة آالف )6,000( ريــال ســعودي 
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عــن كل اجتمــاع. وقــد نصــت الفقــرة )5( مــن المــادة )الثالثــة واألربعــون( مــن النظــام األساســي بــان تكــون مكافــأة مجلــس اإلدارة فــي حــدود مــا نــص عليــه نظــام 
الشــركات ولوائحــه مــع مراعــاة مــا تنــص عليــه المــادة  )76( مــن نظــام الشــركات، وفــي حــال حققــت الشــركة أربــاح يجــوز ان يتــم توزيــع نســبة تعــادل )%10( 
مــن باقــي صافــي الربــح بعــد خصــم االحتياطيــات التــي قررتهــا الجمعيــة العامــة تطبيقــًا ألحــكام نظــام الشــركات والنظــام األساســي للشــركة، وبعــد توزيــع ربــح علــى 
المســاهمين ال يقــل عــن )5%( مــن رأس مــال الشــركة المدفــوع، علــى ان يكــون اســتحقاق هــذه المكافــأة متناســبًا مــع عــدد الجلســات التــي يحضرهــا العضــو، وكل 

تقديــر يخالــف ذلــك يكــون باطــًا. 

يشتمل تقرير مجلس اإلدارة لعام 2018م والذي تمت الموافقة عليه من قبل الجمعية العامة )العادية( في تاريخ 1440/10/09ه )الموافق 2019/06/12م( 
علــى بيــان شــامل لــكل مــا حصــل عليــه أعضــاء مجلــس اإلدارة خــال الســنة الماليــة مــن رواتــب ونصيــب فــي األربــاح وبــدل حضــور ومصروفــات وغيــر ذلــك 
مــن المزايــا؛ كمــا تضمــن التقريــر المذكــور علــى بيــان مــا قبضــه أعضــاء المجلــس بوصفهــم موظفيــن أو إدارييــن أو مــا قبضــوه نظيــر أعمــال فنيــة أو إداريــة أو 
استشــارية ويشــتمل أيضــًا علــى بيــان بعــدد جلســات المجلــس وعــدد الجلســات التــي حضرهــا كل عضــو مــن تاريــخ آخــر اجتمــاع للجمعيــة العامــة، وقــد بلغــت قيمــة 
نفقــات أعضــاء مجلــس اإلدارة للعــام المنتهــي فــي 2018/12/31م مبلــغ وقــدره تســعمائة واثنــان وخمســون ألــف )952,000( ريــال ســعودي؛ منهــا مبلــغ وقــدره 
مائتيــن وثمــان وعشــرون ألــف )228,000( ريــال ســعودي مقابــل بــدل حضــور الجلســات؛ ومبلــغ وقــدره ســبعمائة وأربعــة وعشــرون ألــف )724,000( ريــال تــم 
تخصيصــه للمكافــآت الدوريــة والســنوية. )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )4,5( »تعويضــات ومكافــآت أعضــاء مجلــس اإلدارة وكبــار التنفيذييــن« مــن القســم )4( 

»الهيــكل التنظيمــي للشــركة« مــن هــذه النشــرة(.

اجتماعات المجلس  10.1.2.4 

وفــق النظــام األساســي للشــركة يجتمــع المجلــس مرتيــن علــى األقــل فــي الســنة بدعــوة مــن رئيســه أو متــى طلــب إليــه ذلــك اثنــان )2( مــن األعضــاء. ويجــب ان 
تكــون الدعــوة كتابيــة ومصحوبــة بجــدول أعمــال االجتمــاع. ووفقــًا للمــادة )32( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات يجتمــع المجلــس بصفــة دوريــة كل ثاثــة أشــهر علــى 
األقــل خــال الســنة الماليــة الواحــدة. كمــا يجــب علــى مجلــس اإلدارة توثيــق اجتماعاتــه واإعــداد محاضــر بالمناقشــات والمــداوالت بمــا فيهــا عمليــات التصويــت التــي 

تمــت وتبويبهــا وحفظهــا بحيــث يســهل الرجــوع إليهــا.

ويتبيــن مــن محاضــر اجتماعــات مجلــس إدارة شــركة الكابــات الســعودية عــن األعــوام 2016م و2017م و2018م، بــان الشــركة ملتزمــة بالحــد األدنــى المطلــوب 
نظامــًا الجتماعــات المجلــس.

لجان الشركة  10.1.2.5

لدى الشركة لجنتين وهما:

لجنة المراجعة وتتشكل من أربعة )4( أعضاء. 	 

لجنة الترشيحات والمكافآت وتتشكل من ثاثة )3( أعضاء.	 

تشــمل مهــام لجــان الشــركة رفــع التقاريــر إلــى الجمعيــة العامــة للمســاهمين ومجلــس اإلدارة إلــى جانــب مســؤوليتها فــي التعامــل مــع مجموعــة مــن الشــؤون التشــغيلية 
وشــؤون األعمــال مــن بينهــا المــوارد البشــرية والمكافــآت والترشــيحات( ولمزيــد مــن التفاصيــل حــول لجــان الشــركة، فضــًا راجــع القســم الفرعــي

)4-4 »لجان الشركة«(.

وفقــًا للمــادة )57( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات تجتمــع لجنــة المراجعــة بصفــة دوريــة علــى أال تقــل اجتماعاتهــا عــن أربعــة اجتماعــات خــال الســنة الماليــة للشــركة. 
ووفقــًا للمــادة )50( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات تجتمــع لجنــة الترشــيحات والمكافــآت بصفــة دوريــة كل ســتة أشــهر علــى األقــل. ويتبيــن مــن محاضــر اجتماعــات 

لجــان المجلــس عــن األعــوام 2016م و2017م و2018م، بــان الشــركة ملتزمــة بالحــد األدنــى المطلــوب نظامــًا الجتماعــات لجــان المجلــس.

حوكمة الشركة 3,١,١0
وفقــًا لانظمــة واللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن هيئــة الســوق الماليــة وعلــى وجــه الخصــوص الئحــة حوكمــة الشــركات الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الهيئــة 
بموجــب القــرار رقــم )8 - 16 - 2017م( وتاريــخ 05/16 / 1438ه )الموافــق 2017/02/13م( بنــاًء علــى نظــام الشــركات الصــادر بالمرســوم الملكــي 
رقــم )م/ 3( وتاريــخ 1437/01/28ه )الموافــق2015/11/10م( والمعدلــة بقــرار مجلــس الهيئــة رقــم )3-57-2019) وتاريــخ 1440/09/15ه )الموافــق 
2020/05/20م(، تــم وضــع دليــل حوكمــة خــاص بالشــركة وتــم الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة )العاديــة( بقرارهــا رقــم )10( فــي اجتماعهــا رقــم )36( 
المنعقــد بتاريــخ 1432/07/05ه )الموافــق 2011/06/07م(. وتــم تعديــل بموجــب القــرار رقــم )11( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة العاديــة للمســاهمين فــي 

اجتماعهــا رقــم )42( المنعقــد بتاريــخ 1439/09/23ه )الموافــق 2018/06/07م(.

وباستثناء ما ورد في القسم )2( »عوامل المخاطرة«، فإن الشركة ملتزمة بائحة حوكمة الشركات التي وضعتها هيئة السوق المالية.

نشاط الشركة 012.

تمــارس الشــركة نشــاطها بموجــب الســجل التجــاري رقــم )4030009931( وتاريــخ 1396/04/27ه )الموافــق 1976/04/26م(، والترخيــص الصناعــي 
الوطنــي الصــادر مــن قبــل وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة )الطاقــة والصناعــة والثــروة المعدنيــة ســابقاًً( رقــم )1280( وتاريــخ 1394/04/20ه )الموافــق 

)الموافــق 2017/01/04م(. وتاريــخ 1438/04/06ه  رقــم )1259(  بترخيــص  والمعــدل  1974/05/12م( 

وتتمثل انشطة الشركة كما في السجل التجاري في صنع المكونات واللوحات اإللكترونية )رمز النشاط 2610(.
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وتتمثل انشطة الشركة كما في النظام األساسي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:

صناعــة القضبــان والموصــات والكابــات الكهربائيــة واالتصــاالت مــن النحــاس واأللمنيــوم واألليــاف البصريــة وغيرهــا بكافــة جهودهــا )الكهربائي/التقنــي( . 1
ومقاســاتها وموصــات تأريــض لاســتخدامات الكهربائيــة واالتصــاالت ومركبــات اللدائــن الباســتيكية والبكــرات والطبالــي الخشــبية وملحقــات تمديــد الكابــات 

الهاتفيــة والمعــدات اإللكترونيــة الخاصــة بهــا، ونظــم األعمــال واألجهــزة الكهربائيــة واإللكترونيــة واالتصــاالت والمعلومــات وتســويقها وتوزيعهــا. 

دارة وتشــغيل وتركيــب وتشــييد وصيانــة . 2 مقــاوالت األعمــال الكهربائيــة والميكانيكيــة واإللكترونيــة والباســتيكية وأعمــال االتصــاالت ونظــم المعلومــات واإ
قامــة المشــاريع الصناعيــة المختلفــة بعــد الحصــول علــى  صــاح مــا ذكــر مــن األعمــال وامتاكهــا وتأجيرهــا لصالــح الغيــر والقيــام بالخدمــات الصناعيــة. واإ واإ

التراخيــص الازمــة مــن جهــات االختصــاص.

دارة شــبكات الحاســب اآللــي المحليــة والموســعة والمخصصــة ونظــم تكامــل التراســل واالتصــاالت وربطهــا عبــر انظمــة تكامــل . 3 تركيــب وتشــغيل وصيانــة واإ
التراســل، واســتيراد وتســويق أجهــزة ربــط وحمايــة وتوزيــع الشــبكات وأجهــزة تكامــل الصــوت والصــورة والمعلوماتيــة.

تملك األراضي والعقارات والمباني والمستودعات والمعارض الازمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف فيها. . 4

إقامــة مركــز تدريــب للقــوى العاملــة فــي الشــركة لتنميــة المهــارات الصناعيــة فــي مجــال أعمالهــا وتملــك التقنيــة الصناعيــة ذات العاقــة بأغــراض الشــركة أو . 5
التعــاون مــع ممتلكيهــا أو مطوريهــا. 

تصنيع المواد الخام ذات الصلة بانشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية المختلفة.. 6

تصنيع القواطع والمفاتيح الكهربائية والمحوالت والمكونات الملحقة بها والنهايات الطرفية والوصات الداخلية والخارجية الخاصة بكابات الطاقة.. 7

والوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في المواد واألدوات واآلالت والمعدات والخامات المتصلة بنشاط الشركة وتسويقها.. 8

وتمارس الشركة انشطتها وفق االنظمة المتبعة وبعد الحصول على التراخيص الازمة من الجهات المختصة إن وجدت.

تملــك شــركة الكابــات الســعودية عــدة شــركات صناعيــة، حيــث تمــارس الشــركة انشــطتها فــي المملكــة العربيــة الســعودية مــن خــال ثــاث )3( شــركات تابعــة، 
وخــارج المملكــة مــن خــال أربعــة )4( شــركات تابعــة وفــرع، مملوكــة بالكامــل مــا عــدا شــركة مجموعــة اليمســان، وتعمــل جميــع هــذه الشــركات فــي مجــال تصنيــع 
وتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل وصيانــة الكابــات الكهربائيــة، بــدًء مــن الكابــات ذات الجهــد فــوق العالــي والمتوســط والمنخفــض، وأســاك المبانــي، وكابــات 
االتصــاالت، وكابــات األجهــزة، والكابــات المتخصصــة للبتروكيماويــات، وكابــات التحكــم، والمحطــات الكهربائيــة الفرعيــة، والمفاتيــح الكهربائيــة، والمســتلزمات 
ضافــًة إلــى ذلــك فــإن الشــركة لديهــا إمكانيــة الوصــول الســريع لتحريــك ونقــل كافــة انــواع الكابــات والمنتجــات الكهربائيــة ذات العاقــة  الكهربائيــة، والمحــوالت. واإ
مــن مســتودعاتها إلــى عمائهــا، كمــا انهــا تدعــم عمائهــا أيضــًا بحلــول متكاملــة لتوريــد وتركيــب واختبــار وتشــغيل وصيانــة االنظمــة الكهربائيــة بأحــدث مــا توصلــت 

إليــه االنظمــة الرقميــة وتقنيــة المعلومــات.

الشركات التابعة للشركة   10.2.1

تملــك شــركة الكابــات الســعودية حصــة مســيطرة فــي عــدد مــن الشــركات قامــت بتأسيســها أو االســتحواذ عليهــا أو علــى حصــص فيهــا داخــل المملكــة العربيــة 
الســعودية وخارجهــا.

الشركات التابعة داخل السعودية ١,١0,2,3
قامت شركة الكابات السعودية بتأسيس شركات ذات مسؤولية محدودة بسجات تجارية مستقلة وفق ما يلي:

شركة الكابات السعودية للتسويق المحدودة.	 

شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت.	 

شركة مراكز الماس لتوزيع األدوات الكهربائية.	 

الجدول رقم ).0.(: شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة

شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة *اسم الشركة

جدةالعنوان

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وتوليد طاقة الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والتشييد، والتركيبات الكهربائية، وشراء وبيع النشاط )حسب السجل التجاري(
واستيراد وتصدير المنتجات الكهربائية

عشرة مايين )10,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة

 مائة ألف )100,000( حصة، قيمة كل حصة منها مائة )100( ريال سعودي.عدد الحصص
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99% الشركة )شركة الكابات السعودية _ مساهمة عامة(.نسبة الملكية
1% شركة زينل للصناعات المحدودة.

اإلدارة

يدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من:
ميسر انور مسلم نوياتي

يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
عدنان عبدهللا إبراهيم ميمني

عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير
هشام عبدالرحمن عصام اسماعيل

4030036636رقم شهادة السجل التجاري

1403/02/20هـ )الموافق 1982/12/05م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1441/03/05هـ )الموافق 2019/11/02م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

7001368336ملف مكتب العمل رقم )700(

املصدر: الشركة.

* شركة الكابات السعودية للتسويق املحدودة ال تمارس نشاط تشغيلي، وتعتمد على عائدات استثماراتها في شركات أخرى.

الجدول رقم )02.(: شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت

شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالتاسم الشركة

جدةالعنوان

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء، وتوليد طاقة الكهرباء ونقلها وتوزيعها، والتشييد، والتركيبات الكهربائيةالنشاط )حسب السجل التجاري(

عشرة مايين )10,000,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة

عشرة آالف )10,000( حصة، قيمة كل حصة منها ألف )1,000( ريال سعودي.عدد الحصص

90% شركة الكابات السعودية للتسويق.	 نسبة الملكية
10% الشركة )شركة الكابات السعودية _ مساهمة عامة(.	 

اإلدارة

يدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من:
ميسر انور مسلم نوياتي	 
عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير	 
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	 
عدنان عبدهللا إبراهيم ميمني	 
أسامة علي حامد أبو علوه	 

4030114314رقم شهادة السجل التجاري

1416/04/16هـ )الموافق 1995/09/11م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1441/04/15هـ )الموافق 2019/12/12م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

7001763239ملف مكتب العمل رقم )700(

املصدر: الشركة.
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الجدول رقم )03.(: شركة مراكز الماس لتوزيع األدوات الكهربائية

شركة مراكز الماس لتوزيع األدوات الكهربائية *اسم الشركة

جدةالعنوان

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

النشاط )حسب السجل التجاري(
تجارة الجملة والتجزئة في المواد واألدوات واآلالت والمعدات واألجهزة الكهربائية والهاتفية وااللكترونية، وتركيب وتشغيل 
وصيانة األجهزة الكهربائية والهاتفية وااللكترونية، وشراء األراضي إلقامة المباني عليها واستثمار هذه المباني بالبيع أو 

اإليجار لصالح الشركة، والوكاالت التجارية.

أربعة وأربعين مليون وخمسمائة ألف )44,500,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة

أربعة وأربعون ألف وخمسمائة )44,500( حصة، قيمة كل حصة منها ألف )1,000( ريال سعودي.عدد الحصص

90% الشركة )شركة الكابات السعودية - مساهمة عامة(.	 نسبة الملكية
10% شركة الكابات السعودية للتسويق.	 

اإلدارة

يدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من:
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	 
يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا	 
عدنان عبدهللا ميمني	 
عبدهللا محمد أمين بخاري	 
مازن محمد عبدالستار أبو طالب	 

4030113498رقم شهادة السجل التجاري

1416/03/06هـ )الموافق 1995/08/02م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1442/05/29 هـ )الموافق 2021/01/13م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

7001426613ملف مكتب العمل رقم )700(

املصدر: الشركة.

*شركة مراكز املاس لتوزيع األدوات الكهربائية ال تمارس نشاط تشغيلي، وتعتمد على عائدات استثماراتها في شركات أخرى.

الشركات التابعة خارج السعودية وفروعها 0121312.
الشركات التابعة للشركة خارج المملكة العربية السعودية هي الشركات التالية:

شركة الكابات السعودية )اإلمارات( –ش.ذ.م.م	 

شركة كابات ماس لاستثمار والتجارة ش.م.ق	 

شركة اليمسان لألجهزة والصناعية والكهربائية شركة مساهمة تجارية	 

شركة ماس إنترناشيونال تريدنج المحدودة	 

الجدول رقم )04.(: شركة الكابالت السعودية )اإلمارات( – ش.ذ.م.م

شركة الكابالت السعودية )اإلمارات( –ش.ذ.م.ماسم الشركة

إمارة دبي - اإلمارات العربية المتحدةالعنوان

شركة ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

تجارة أدوات اإلنارة ولوازمها، وتجارة أجهزة التهوية، وتجارة أدوات التمديدات الكهربائية، وتجارة معدات اإلنارة ولوازمها، وتجارة النشاط )حسب السجل التجاري(
معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها، وتشمل كافة االنشطة المتعلقة بهذه األغراض أو المتصلة بها.

مليون )1,000,000( درهم إماراتي.رأس مال الشركة

ألف )1,000( حصة، قيمة كل حصة منها ألف )1,000( درهم إماراتي.عدد الحصص
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51% الشركة )شركة الكابات السعودية _ مساهمة عامة(.	 نسبة الملكية
49% شركة الكابات السعودية للتسويق المحدودة.	 

52085رقم السجل التجاري

1419/08/06هـ )الموافق 1998/11/25م(تاريخ التأسيس

1441/03/27هـ )الموافق 2019/11/24م(تاريخ انتهاء السجل التجاري

املصدر: الشركة.

الجدول رقم )05.(: شركة كابالت ماس لالستثمار والتجارة ش.م.ق

شركة كابالت ماس لالستثمار والتجارة ش.م.قاسم الشركة

تركياالعنوان

شركة مساهمة قابضةالكيان القانوني

النشاط )حسب السجل التجاري(
المعدات الكهربائية، بيع المواد الكهربائية )كابل، مصهر، حامل مصباح، سدادة، مقبس، لمبة، مفتاح كهربائي، قاطع دارة، مفتاح، مرحل، بطارية، 

بطارية، وغيره(، وتوزيع وتجارة جميع انواع المناجم والمنتجات المعدنية والمواد الخام ونصف المصنعة والتامة الصنع وجميع انواع الكابات 
والملحقات.

أربعمائة وسبعة وسبعون مليون ومائتان وسبعون ألف )477,270,000( ريال سعوديرأس مال الشركة

100% الشركة )شركة الكابات السعودية _ مساهمة عامة(نسبة الملكية

222744رقم السجل التجاري

1416/10/28هـ )الموافق 1996/03/18م(تاريخ التأسيس

ال يوجد تاريخ انتهاء.تاريخ انتهاء السجل التجاري

املصدر: الشركة.

الجدول رقم )06.(: شركة اليمسان لألجهزة الكهربائية والصناعية والكهربائية شركة مساهمة تجارية

شركة اليمسان لألجهزة الكهربائية والصناعية والكهربائية شركة مساهمة تجاريةاسم الشركة

تركياالعنوان

شركة مساهمة تجارية خاصةالكيان القانوني

النشاط )حسب السجل التجاري(

لتصنيــع وتصميــم وتــداول جميــع انــواع المنتجــات الكهروميكانيكيــة ذات الجهــد المنخفــض والمتوســط   والعالــي ومحطــات الخرســانة. الختبــار المعــدات 
ذات الجهــد العالــي والمتوســطة التــي تنتجهــا و/ أو األطــراف الثالثــة وفقــًا لمعاييــر IEC الدوليــة والمعاييــر التركيــة. توفيــر لجميــع انــواع المؤسســات 
والمنظمــات والمســتهلكين؛ جميــع انــواع الكهربائيــة واإللكترونيــة والكهروميكانيكيــة، واإلضــاءة، والكهربائيــة الضوئيــة، واإلشــارات، والطاقــة، والطاقــة 
البديلــة، وأشــباه الموصــات، والكمبيوتــر، والمعلومــات، واالتصــاالت، واألتمتــة، والتشــفير، والتوجيــه، وانظمــة األمــن، والتكنولوجيــا العســكرية، والموجــات 
الدقيقــة، والميكانيكيــة، والســيارات والكيميــاء؛ اإلنتــاج، التجميــع، التصميــم، الهندســة، البرمجيــات، الجهــاز، النظــام، األدوات، البحــث والتطويــر فــي 
المعــدات والمنصــات، أعمــال الدمــج للقيــام باإلنتــاج، االســتيراد والتصديــر والتجــارة، لتقديــم خدمــات مــا بعــد البيــع، المشــروع، التدريــب، االستشــارات، 
التعاقــد، التشــغيل تقديــم الخدمــات وخدمــات اإلنترنــت، تصنيــع وشــراء وبيــع واســتيراد وتصديــر وتعاقــد جميــع انــواع اآلالت واآلالت الصناعيــة واألدوات 
واآلالت والمعــدات والمنشــآت والمعــدات وأدوات القطــع والحفــر واألدوات اليدويــة وملحقاتهــا وقطــع غيارهــا، ورســم مامــح قــذف األلومنيــوم، األلومنيــوم 
الصــب وتزويــر األعمــال، وصــب الســبائك النحاســية، والمعالجــة الحراريــة، والمعالجــة الحراريــة لســبائك األلومنيــوم وجميــع انــواع الخدمــات الهندســية 

المعدنيــة للقيــام والقيــام.

رأس مال الشركة
مائة وثمانية مليون ومائتان وخمسون ألف )108,250,000( ليرة تركية أي مايعادل تقريبًا واحد وسبعون مليون وخمسمائة وسبعة وسبعون ألف 

وخمسمائة وستة وستون )71,577,566( ريال سعودي.

نسبة الملكية
94% شركة كابات ماس لاستثمار والتجارة ش.م.ق	 
6% شركاء آخرون	 

19364/27638رقم السجل التجاري

1430/05/11هـ )الموافق 2009/05/06م(تاريخ التأسيس

ال يوجد تاريخ انتهاء.تاريخ انتهاء السجل التجاري

املصدر: الشركة.
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الجدول رقم )07.(: شركة ماس إنترناشيونال تريدنج المحدودة

شركة ماس إنترناشيونال تريدنج المحدودة )التمارس نشاط (اسم الشركة

الجزر العذراء البريطانيةالعنوان

شركة تجارة دوليةالكيان القانوني

التجارة الدوليةالنشاط )حسب السجل التجاري(

خمسون ألف )50,000( دوالر أمريكي أي ما يعادل تقريبًا مائة وسبعة وثمانون ألف وخمسمائة )187,500( ريال رأس مال الشركة 
سعودي.

خمسون ألف )50,000( حصة قيمة كل حصة منها واحد )1( دوالر أمريكي.عدد الحصص

100% شركة كابات ماس لاستثمار والتجارة ش.م.قنسبة الملكية

583295رقم السجل التجاري

1425/04/06هـ )الموافق 2004/02/25م(تاريخ التأسيس

ال يوجد تاريخ انتهاء.تاريخ انتهاء السجل التجاري

املصدر: الشركة.

الشركات المستثمرة فيها الشركة 0121313.
الشركات المستثمرة فيها الشركة دون ان تكون لها سيطرة على أعمالها هي الشركات التالية:

الجدول رقم )08.(: شركة ميدال للكابالت المحدودة ذ.م.م

شركة ميدال للكابالت المحدودة ذ.م.ماسم الشركة

مملكة البحرينالعنوان

شركة بحرينية ذات مسؤولية محدودةالكيان القانوني

نتاج بكرات لكبيات مصنوعة من الخشب والحديدالنشاط )حسب السجل التجاري( تصنيع كابات األلمنيوم واإ

سبعة مايين وتسعمائة وخمسون ألف )7,950,000( دينار بحريني أي ما يعادل تقريبًا تسعة وسبعون مليون ومائة واثنان رأس مال الشركة
ألف وخمسمائة )79,102,500( ريال سعودي.

مائة وتسعة وخمسون ألف )159,000( حصة، قيمة كل حصة منها 50 دينار بحريني.عدد الحصص

50% الشركة )شركة الكابات السعودية - مساهمة عامة(.نسبة الملكية
50% شركة انترستيل.

7108رقم السجل التجاري

1440/08/12هـ )الموافق 2019/04/17م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1441/10/21هـ )الموافق 2020/06/13م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

1397/06/26هـ )الموافق 1977/06/13م(تاريخ التأسيس

املصدر: الشركة.

139



الجدول رقم )09.(: شركة زكا العالمية للتقنية والمعلومات

شركة زكا العالمية للتقنية والمعلومات*اسم الشركة

جدةالعنوان

شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مختلطة )برأس مال أجنبي غير خليجي(الكيان القانوني

النشاط )حسب السجل التجاري(
دارة وتشغيل انظمة ومراكز وشبكات تقنية المعلومات بما في ذلك خدمات الدخول في التجارة  تنفيذ عقود تطوير واإ

اإللكترونية والتدريب المهني عن طريق الشبكات اإللكترونية واألعمال المتعلقة بها داخل وخارج المملكة وأعمال تنفيذ 
وتشغيل وصيانة األعمال اإللكترونية وانظمة الحاسب اآللي.

ثاثة عشر مليون ومائتي ألف )13,200,000( ريال سعودي.رأس مال الشركة

ثاثة عشر مليون ومائتي ألف )13,200,000(، قيمة كل حصة منها واحد )1( ريال سعوديعدد الحصص

نسبة الملكية
25% الشركة )شركة الكابات السعودية - مساهمة عامة(.	 
25% شركة زينل للصناعات المحدودة.	 
50% كمبيوتر أسوشيتس زكا جي في كوربوريشن.	 

اإلدارة

يدير الشركة مجلس مديرين مؤلف من:
خالد أحمد يوسف زينل علي رضا	 
أحمد هاشم زينل علي رضا	 
عمر هاشم عبدالحفيظ خليفتي	 
هيراسو كتوان	 
فينكاترامان سوباراو	 
جيان بنج داون	 

4030144356رقم شهادة السجل التجاري

1424/06/22هـ )الموافق 2003/08/20م(تاريخ إصدار شهادة السجل التجاري

1444/01/06هـ )الموافق 2022/08/04م(تاريخ انتهاء شهادة السجل التجاري

7001453880ملف مكتب العمل رقم )700(

املصدر: الشركة.

* جــاري العمــل علــى التخلــص مــن نســبة امللكيــة فــي شــركة زكا العامليــة لتقنيــة املعلومــات املحــدودة والبالغــة )25%(، حيــث مــن املتوقــع التخلــص منهــا وبيعهــا فــي الربــع األول مــن العــام 2020م. و يرجــع ســبب التخلــص مــن 

هــذه امللكيــة إلــى ارتفــاع الخســائر املتراكمــة لشــركة زكا العامليــة لتقنيــة املعلومــات وعــدم قدرتهــا علــى تحقيــق أربــاح تشــغيلية.

الموافقات والتراخيص والشهادات الحكومية 013.

جداول الموافقات والتراخيص  ١,١0,3
حصلــت الشــركة )بمــا فــي ذلــك فروعهــا( علــى عــدة تراخيــص وشــهادات نظاميــة وتشــغيلية مــن الجهــات المختصــة، ويتــم تجديــد تلــك التراخيــص والشــهادات بصفــة 
دوريــة. ويقــر أعضــاء مجلــس اإلدارة بــان الشــركة حاصلــة علــى جميــع التراخيــص والموافقــات الازمــة لمزاولــة أعمالهــا واالســتمرار فــي ذلــك. وتوضــح الجــداول 

التاليــة التراخيــص والشــهادات الحاليــة التــي حصلــت عليهــا الشــركة.

الجدول رقم )0..(: التراخيص والموافقات التي حصلت عليها الشركة

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري للشركة
قيد الشركة في سجل 

الشركات التجارية )شركات 
المساهمة( بمحافظة جدة

1396/04/27هــ4030009931
)الموافق 1976/04/26م(

1446/04/26ه
وزارة التجارة واالستثمار)الموافق2024/12/27م(

السجل التجاري لفرع 
الرياض

قيد فرع الشركة في سجل 
الشركات التجارية )شركات 
المساهمة( بمدينة الرياض

1401/04/19هــ1010037248
)الموافق 1981/02/23م(

1441/05/29ه
وزارة التجارة واالستثمار)الموافق2020/01/24م(
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري لفرع الخبر
قيد فرع الشركة في سجل 
الشركات التجارية )شركات 

المساهمة( بمدينة الخبر
20510197011396/04/27

)الموافق 1976/04/26م(
1441/08/10ه

وزارة التجارة واالستثمار)الموافق 2020/04/03م(

السجل التجاري لفرع 
البحرين

قيد فرع الشركة في إدارة 
التسجيل بوزارة الصناعة 
والتجارة والسياحة بمملكة 

البحرين

1423/12/02هـ 1-50152
)الموافق 2003/02/03م(

1441/06/09هـ
)الموافق 2020/02/03م(

وزارة الصناعة والتجارة 
والسياحة – مملكة البحرين

شهادة التأمينات االجتماعية
)شهادة التزام تكون 

صاحيتها لمدة شهر 
واحد بحد أقصى وهي 

قابلة للتجديد إلكترونيًا عند 
الطلب(

التزام الشركة تجاه انظمة 
للمؤسسة العامة للتأمينات 

االجتماعية
1441/01/02ه92900305

)الموافق 2019/09/01م(
1441/02/02ه

)الموافق 2019/10/01(

المؤسسة العامة للتأمينات 
االجتماعية

)محافظة جدة(

شهادة عضوية غرفة جدة
)الدرجة الممتازة(

التزام الشركة بنظام السجل 
التجاري الذي يوجب على 
الشركة االشتراك في الغرفة 

التجارية الصناعية

1439/06/02ه82
)الموافق 2018/02/17م(

1441/05/30ه
غرفة جدة)الموافق 2020/01/25م(

شهادة الزكاة والدخل
لإلفادة بان الشركة قد 
قدمت إقرارها الزكوي/
الضريبي لعام 2018م

1440/11/06هــ1110488022
)الموافق 2019/07/09م(

1441/09/07هـ
)الموافق 2020/04/30م(

الهيئة العامة
للزكاة والدخل

شهادة الزكاة والدخل
لإلفادة بان الشركة التزمت

بنظام الضريبة على القيمة 
المضافة

1438/12/03هـ3000006197
الهيئة العامةال يوجد تاريخ انتهاء)الموافق 2017/08/25م(

للزكاة والدخل

شهادة سعودة
)شهادة التزام تكون 

صاحيتها لمدة ثاثة 
أشهر  بحد أقصى وهي 

قابلة للتجديد إلكترونيًا عند 
الطلب(

لإلفادة بان الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة
منها وفق برنامج نطاقات

1441/01/02هـ20001906014598
)الموافق 2019/09/01م(

1441/04/04ه
)الموافق 2019/12/01م(

وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية

التزام الشركة بتعليمات وزارة ترخيص صناعي وطني
1438/04/06ه1259الصناعة والثروة المعدنية

)الموافق 2017/01/04م(

1441/04/05ه
) الموافق 

2020/12/02م(

وزارة الصناعة والثروة 
المعدنية

رخصة تشغيل
االلتزام بتعليمات الهيئة 

السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

الهيئة السعودية للمدن 1441/07/13ه--5871440630006682
الصناعية ومناطق التقنية

رخصة تشغيل
االلتزام بتعليمات الهيئة 

السعودية للمدن الصناعية 
ومناطق التقنية

الهيئة السعودية للمدن 1441/03/22ه--5871440311005434
الصناعية ومناطق التقنية

تصريح بيئي للتشغيل 
)مصنع كابات 

االتصاالت(

االلتزام بتعليمات الهيئة 
العامة لألرصاد وحماية 

البيئة
الهيئة العامة لألرصاد 1442/05/14ه1440/05/03ه14039

وحماية البيئة

تصريح بيئي للتشغيل 
)مصنع كابات الطاقة(

االلتزام بتعليمات الهيئة 
العامة لألرصاد وحماية 

البيئة
الهيئة العامة لألرصاد 1442/05/28ه1440/05/21ه16209

وحماية البيئة

شهادة تسجيل األيزو
9001:2015 ISO

التزام الشركة وشركاتها
التابعة بالمعايير الدولية

إلدارة الجودة وفق متطلبات
 ISO األيزو
9001:2015

1439/09/03ه179019
)الموافق 2018/05/17(

1442/10/07ه
)الموافق 2021/05/18م(

أس أي آي غلوبال
)الشركة المعتمدة
إلصدار شهادات

)األيزو(
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الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

شهادة تسجيل
OHSAS األيزو
18001:2007

التزام الشركة وشركاتها 
التابعة بالمعايير الدولية
إلدارة الصحة والسامة
وفق متطلبات األيزو

OHSAS18001:2007

1439/04/08ه18190/16891
)الموافق 2017/12/26م(

1442/05/11ه
)الموافق 2019/12/25م(

أس أي آي غلوبال
)الشركة المعتمدة
إلصدار شهادات

)األيزو(

 املصدر: الشركة.

الجــدول رقــم )...(: تفاصيــل التراخيــص والشــهادات النظاميــة التــي حصلــت عليهــا شــركة الكابــالت الســعودية للتســويق 
)شــركة الكابــالت الســعودية للتســويق ال تمــارس أي نشــاط(

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد الشركة في سجل الشركات 
التجارية )شركات المساهمة( 

بمحافظة جدة
1403/02/20هــ4030036636

)الموافق 1982/12/06م(
1442/05/29ه

وزارة التجارة واالستثمار)الموافق 2021/01/12م(

شهادة عضوية غرفة جدة
)الدرجة األولى(

التزام الشركة بنظام السجل 
التجاري الذي يوجب على الشركة 

االشتراك في الغرفة التجارية 
الصناعية

1438/06/15ه13677
)الموافق 2017/03/13م(

1442/05/29ه
غرفة جدة)الموافق 2021/01/12م(

املصدر: الشركة.

الجدول رقم )2..(: تفاصيل التراخيص والشهادات النظامية التي حصلت عليها شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
ســجل  فــي  الشــركة  قيــد 
)شــركات  التجاريــة  الشــركات 
جــدة بمحافظــة  المســاهمة( 

1416/04/16ه4030114314
)الموافق 1995/09/11م(

1441/04/15ه
وزارة التجارة واالستثمار)الموافق 2019/12/12م(

التأمينــات  شــهادة 
عيــة جتما ال ا

تكــون  التــزام  )شــهادة 
شــهر  لمــدة  صاحيتهــا 
وهــي  أقصــى  بحــد  وأحــد 
قابلــة للتجديدإلكترونيــًا عنــد 

) لطلــب ا

انظمــة  تجــاه  الشــركة  التــزام 
للتأمينــات  العامــة  للمؤسســة 

عيــة جتما ال ا
1441/01/10هـ29260777

)الموافق 2019/09/09م(
1441/02/10هـ

)الموافق 2019/10/09م(

للتأمينــات  العامــة  المؤسســة 
االجتماعيــة

)محافظة جدة(

شهادة عضوية غرفة جدة
)الدرجة الممتازة(

الســجل  بنظــام  الشــركة  التــزام 
علــى  يوجــب  الــذي  التجــاري 
الغرفــة  فــي  االشــتراك  الشــركة 

الصناعيــة التجاريــة 

1437/02/11ه56840
)الموافق 2015/11/23م(

1441/04/15ه
غرفة جدة)الموافق 2019/12/12م(

شهادة الزكاة والدخل
لإلفادة بان الشركة التزمت

القيمــة  علــى  الضريبــة  بنظــام 
فــة لمضا ا

1438/12/03هـ3002474665
الهيئة العامةال يوجد لها تاريخ انتهاء)الموافق 2017/08/25م(

للزكاة والدخل

شهادة سعودة
تكــون  التــزام  )شــهادة 
ثاثــة  لمــدة  صاحيتهــا 
أشــهر  بحــد أقصــى وهــي 
إلكترونيــًا  للتجديــد  قابلــة 

الطلــب( عنــد 

لإلفادة بان الشركة ملتزمة
بنسبة التوطين المطلوبة
منها وفق برنامج نطاقات

1440/11/28هـ20001904018890
)الموافق 2019/07/31م(

1441/03/03هـ
)الموافق 2019/10/31م(

وزارة العمل والتنمية 
االجتماعية

شهادة تسجيل
OHSAS األيزو
18001:2007

التــزام الشــركة وشــركاتها التابعــة 
بالمعاييــر الدولية

إلدارة الصحة والسامة
وفق متطلبات األيزو

OHSAS18001:2007

1439/04/08ه18190/16891
)الموافق 2017/12/26م(

1442/05/11ه
)الموافق 2019/12/25م(

أس أي آي غلوبال
)الشركة المعتمدة
إلصدار شهادات

)األيزو(

املصدر: الشركة.

142



الجــدول رقــم )3..(: تفاصيــل التراخيــص والشــهادات النظاميــة التــي حصلــت عليهــا شــركة مراكــز المــاس لتوزيــع األدوات 
الكهربائيــة )شــركة مراكــز المــاس ال تمــارس أي نشــاط(

الجهة المصدرةتاريخ االنتهاءتاريخ اإلصداررقم الترخيصالغرضنوع الترخيص

السجل التجاري
قيد الشركة في سجل الشركات 

التجارية )شركات المساهمة( بمحافظة 
جدة

1416/03/06هــ4030113498
)الموافق 1995/08/02م(

1441/03/05ه
وزارة التجارة واالستثمار)الموافق 2019/11/02م(

شهادة عضوية غرفة 
جدة

)الدرجة الممتازة(

التزام الشركة بنظام السجل التجاري 
الذي يوجب على الشركة االشتراك في 

الغرفة التجارية الصناعية
1437/03/12ه55573

)الموافق 2015/12/23م(
1441/03/05ه

غرفة جدة)الموافق 2019/11/02م(

املصدر: الشركة.

االلتزامات المستمرة التي تفرضها الجهات الحكومية على الشركة وشركاتها التابعة بصفتها “صاحب  014.
الترخيص”

تلزم الجهات الرقابية أدناه الشركة االلتزام ببعض المتطلبات الجوهرية على النحو التالي:

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية ١,١0,4
علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة وفــق التراخيــص التــي حصلــت عليهــا وتعهداتهــا بموجبهــا االلتــزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا وزارة الصناعــة والثــروة 
المعدنيــة خاصــة تلــك التــي تفــرض علــى الشــركات التــي حصلــت علــى تراخيــص صناعيــة، وتكــون هــذه الشــروط مكتوبــة علــى نفــس الترخيــص الصناعــي كًا 

حســب طبيعتــه ومقتضياتــه.

ويؤكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ان الشــركة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات وزارة الصناعــة والثــروة المعدنيــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة كمــا يتعهــدون باســتمرار االلتــزام 
بها.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة ١0,4,2
علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة وفــق التصاريــح التــي حصلــت عليهــا وتعهداتهــا بموجبهــا االلتــزام بالشــروط والتعليمــات التــي تفرضهــا الهيئــة العامــة لألرصــاد 

وحمايــة البيئــة علــى الشــركات التــي حصلــت علــى موافقــات بيئيــة للتشــغيل.

ويؤكــد أعضــاء مجلــس اإلدارة ان الشــركة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات الهيئــة العامــة لألرصــاد وحمايــة البيئــة حتــى تاريــخ هــذه النشــرة كمــا يتعهــدون باســتمرار 
االلتــزام بهــا.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة التجارة واالستثمار ١0,4,3
الشــركة ملتزمــة بنظــام الســجل التجــاري مــن ناحيــة التســجيل لــدى إدارة الســجل التجــاري بــوزارة التجــارة واالســتثمار، وقــد تــم اســتخراج شــهادات ســجل تجــاري 
لشــركة الكابــات وفروعهــا وشــركاتها التابعــة. كمــا التزمــت الشــركة وشــركاتها التابعــة بنظــام الســجل التجــاري حيــث تــم تســجيلها لــدى غرفــة جــدة وتنتهــي صاحيــة 

شــهادات العضويــة فــي الغــرف التجاريــة بانتهــاء مــدة ســريان صاحيــة شــهادات الســجل التجــاري المشــار إليهمــا أعــاه.

لــدى الشــركة عامــات تجاريــة تــم تســجيلها وفــق االنظمــة واإلجــراءات المتبعــة لــدى وزارة التجــارة واالســتثمار فــي المملكــة العربيــة الســعودية، باســتثناء عامــة 
تجاريــة واحــدة مســجلة فــي مملكــة البحريــن )فضــًا راجــع القســم الفرعــي )10,9( »العامــات التجاريــة وحقــوق الملكيــة« فــي القســم )10( »المعلومــات القانونيــة« 

مــن هــذه النشــرة(.

كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة الشــركة ملتزمــة بنظــام الشــركات. وقــد تــم تحديــث النظــام األساســي للشــركة تماشــيًا مــع التعديــات الجديــدة التــي أدخلــت علــى 
نظــام الشــركات والتــي صــدرت بالمرســوم الملكــي رقــم )م/ 79( وتاريــخ 1439/07/25ه الموافــق  )2018/04/11م(، وذلــك بعــد أخــذ موافقــة وزارة التجــارة 

واالســتثمار.  

ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة ان الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة واالستثمار حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات هيئة السوق المالية ١0,4,4
تلــزم الهيئــة الشــركات المدرجــة بقواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة باإلضافــة إلــى اللوائــح والتعليمــات الصــادرة عــن الهيئــة وكذلــك تلــك الصــادرة 
عــن شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( ال ســّيما قواعــد اإلدراج واإلفصــاح الــدوري عــن التطــورات الجوهريــة والماليــة وتقريــر مجلــس اإلدارة ويجــب التقيــد 
بنمــاذج اإلعانــات الــواردة ضمــن التعليمــات الخاصــة بإعانــات الشــركات لنتائجهــا الماليــة، وعلــى الشــركة أيضــًا تقديــم بيــان بجميــع األســباب والمؤثــرات للتغيــر 

فــي النتائــج الماليــة للســنة الماليــة الحاليــة مــع فتــرة المقارنــة بحيــث تشــمل األســباب جميــع بنــود إعــان النتائــج الماليــة.

وتجــدر اإلشــارة إلــى انــه بالنســبة لمــاءة الشــركات المســاهمة العامــة فقــد صــدر بتاريــخ 1439/11/05ه )الموافــق 2018/07/18م( قــرار مجلــس الهيئــة رقــم 
)1-77-2018( بتعديــل اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة )%50( فأكثــر مــن رأس مالهــا 
فــي ضــوء نظــام الشــركات، وتــم تعديــل مســماها لتصبــح »اإلجــراءات والتعليمــات الخاصــة بالشــركات المدرجــة أســهمها فــي الســوق التــي بلغــت خســائرها المتراكمــة 

)20%( فأكثــر مــن رأس مالهــا«.
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كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة التــي تبلــغ خســائرها المتراكمــة )50%( فأكثــر مــن رأس المــال المدفــوع باإلفصــاح علــى موقــع تــداول قبــل 
تاريــخ 1438/07/24ه )الموافــق 2017/04/21م( عــن خطتهــا عنــد انطبــاق المــادة )150( مــن نظــام الشــركات.

كمــا ألزمــت الهيئــة الشــركات المدرجــة فــي الســوق الماليــة باتبــاع الئحــة التعليمــات الخاصــة بإعانــات الشــركات المســاهمة المدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة 
الصــادرة بموجــب قــرار مجلــس الهيئــة رقــم )1-199-2006( وتاريــخ 1427/07/18ه )الموافــق 2006/08/12م( المعدلــة بموجــب القــرار رقــم )104-1-

2019( وتاريــخ 1441/02/01ه )الموافــق 2019/09/30م(.

ــم تخالــف أي مــن التعليمــات المبينــة أعــاه وهــي ملتزمــة بنظــام الســوق الماليــة ولوائحــه التنفيذيــة. ويؤكــد أعضــاء  كمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة فــإن الشــركة ل
مجلــس اإلدارة ان الشــركة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات نظــام ولوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة والســوق الماليــة )تــداول( حتــى تاريــخ هــذه النشــرة كمــا 

يتعهــدون باســتمرار االلتــزام بهــا.

االلتزامات المستمرة حسب متطلبات وزارة العمل والتنمية االجتماعية ٥,١0,4
صــدار الرقــم الموحــد لمكتــب العمــل للشــركة وشــركاتها التابعــة )700( وفــق مــا هــو مبيــن فــي شــهادة الســجل  تــم فتــح ملــف العمــل للشــركة وشــركاتها التابعــة واإ
التجــاري. وكمــا بتاريــخ نشــر هــذه النشــرة تســتفيد الشــركة وشــركاتها التابعــة مــن الخدمــات اإللكترونيــة لــوزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة وتــم اســتخراج شــهادة 
الســعودة لإلفــادة بــان الشــركة وشــركاتها التابعــة ملتزمــة بنســبة التوطيــن المطلوبــة منهــا وفــق برنامــج نطاقــات حيــث ان الشــركة تقــع حاليــاًً ضمــن النطــاق 
األخضــر المرتفــع. كمــا تــم أخــذ موافقــة وزارة العمــل والتنميــة االجتماعيــة علــى الئحــة تنظيــم العمــل الداخليــة الخاصــة بالشــركة بموجــب رقــم )9-7867( وتاريــخ 

2019/04/11م(. )الموافــق  1440/08/05ه 

ملخص العقود الجوهرية  015.

تستعرض الجداول أدناه ملخص لاتفاقيات التي تراها الشركة جوهرية، وذلك بناًء على مدى أهميتها وتأثيرها على عمليات الشركة التشغيلية.

اتفاقية توريد الكابالت لشركة إف سي سي الكهروميكانيكية ٥,١,١0
وقــدره  بمبلــغ  وكابــات  معــدات  مــن  عــدد 182  بتوريــد  الشــركة  تقــوم  بموجبهــا  والتــي  الكهروميكانيكيــة  ســي  ســي  إف  شــركة  مــع  اتفاقيــة  الشــركة  أبرمــت 
)52,995,069( ريــال ســعودي. وقــد أبرمــت الشــركة هــذه االتفاقيــة بتاريــخ 1438/04/21ه )الموافــق 2017/01/19م(. وتســري هــذه االتفاقيــة اعتبــاراًً مــن 

هــذا التاريــخ، ويســتمر ســريانها مــا لــم يتــم إنهــاء االتفاقيــة عــن طريــق إشــعار أحــد األطــراف اآلخــر قبــل اإلنهــاء بســبعة أيــام.

اتفاقيات مع مقدمي الخدمات 2,٥,١0
لدى الشركة اتفاقيات مع عدد من الشركات مقدمي الخدمات. ويستعرض الجدول أدناه االتفاقيات مع مقدمي الخدمات التي تراها الشركة جوهرية.

الجدول رقم )4..(: اتفاقيات الشركة مع مقدمي الخدمات

اسم الشركة التجديد أو التسليمتاريخ العقدرقم
السعرموضوع التوريدالموردالمتفق معها

1
1437/09/14ه

) الموافق 
2016/06/19م(

يتم تسليم الطلب كاما بعد 
14 أسبوع من تاريخ اإلنتاج 
والشحن، وال تزال االتفاقية 

سارية حتى 2019/12/31م.

شركة الحيدر 
للتجارة والمقاوالت

شركة الحيدر 
للتجارة والمقاوالت

تركيب وتشغيل كيبل طاقة وكابات 
أخرى*

15,162,372
ريال سعودي

2

1426/11/27ه
الموافق 

)2005/12/29م(

يسري اعتباًرا من التاريخ 
المحدد، وليس له تاريخ انتهاء 
فيستمر سريانه ما لم يتم إنهاؤه 
بإشعار أحد األطراف الطرف 
اآلخر قبل اإلنهاء بـ30 يوم.

الشركة العربية 
لانظمة 

والتطبيقات 
والمنتجات في 
معالجة البيانات

الشركة العربية 
لانظمة 

والتطبيقات 
والمنتجات في 
معالجة البيانات

تمنح الشركة العربية لانظمة 
والتطبيقات والمنتجات في معالجة 
البيانات ترخيًصا غير حصري 

الستخدام البرامج، وتوثيق معلومات 
الشركة األخيرة االحتياطية األخرى 
لتشغيل عمليات األعمال الداخلية 
المرخص لها في السعودية, تركيا, 

البحرين واإلمارات.

 3,697,795
ريال سعودي

3

1440/03/23ه
الموافق 

)2018/12/01م إلى 
2019/12/31م(

يجوز ألي من األطراف إنهاء 
شعار الطرف  هذا االتفاق واإ
اآلخر كتابة، في حال فشل 
الطرف بااللتزام بشروط العقد.

شركة هيوليت 
شركة هيوليت باكارد

باكارد
  HPE دعم أجهزة ومعدات وتقنية

ومعداتها.*
 212,382
ريال سعودي
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اسم الشركة التجديد أو التسليمتاريخ العقدرقم
السعرموضوع التوريدالموردالمتفق معها

4

1440/03/23ه
)الموافق 

2018/12/01م(
إلى

2020/12/31م

ال تنوي الشركة تجديد هذا 
العقد عند انتهائه، وسيقوم فريق 
الشركة المختص بخدمة أس 
إيه بي »SAP” بتقديم الدعم 

المطلوب

شركة آبس بيست 
 Best  Appes(
( لحلول األعمال

آبس بيست لحلول 
األعمال

تقديم شركة آبس بيست لحلول األعمال 
دعم خدمة   »SAP« أس إيه بي  
التقنية إلى شركة الكابات السعودية

 440,000
ريال سعودي

من 2014/01/01م5
إلى 2019/12/31م

ال تنوي الشركة تجديد هذا العقد 
عند انتهائه، وسيتم االنتقال إلى 
حلول أخرى مثل أوفيس 365

شركة 
مايكروسوفت

شركة 
مايكروسوفت

تقديم برنامج مايكروسوفت مع الخدمة 
عبر اإلنترنت حتى انتهاء االتفاقية

تختلف من سنة إلى 
أخرى.

في العام 2019: 
 485,660
ريال سعودي.

املصدر: الشركة.

* العقد محكوم بقانون والية نيويورك، وهو خاضع للتحكيم في لندن.

عقود اإليجار مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية 3,٥,١0
أبرمت الشركة عدد من عقود استئجار أراضي صناعية من هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية. ويستعرض الجدول أدناه هذه العقود.

الجدول رقم )5..(: اتفاقيات اإليجار التي أبرمتها الشركة

المدةالمستأجرالمؤجرتاريخ االستئجارالعقاررقم
قيمة العقد

سنوياًً
التجديد

أرض صناعية – جدة1
1428/10/11هـ

) الموافق 
2007/10/23م(

الهيئة السعودية للمدن 
818 24 سنةالشركةالصناعية ومناطق التقنية

ريال سعودي

يمكن تجديده وذلك باتفاق 
الطرفين كتابًيا قبل انتهاء مدة 

هذا العقد بشهرين.

2
أرض صناعية – 
المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1430/12/24هـ
)الموافق 

2009/12/11م(

الهيئة السعودية للمدن 
8,000 10 سنواتالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ريال سعودي

يتجدد العقد تلقائًيا لمدة سنة ما 
لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم الرغبة في التجديد 
كتابه قبل نهايته بستين يوًما.

3
أرض صناعية – 
المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1431/01/07ه
)الموافق 

2009/12/24م(

الهيئة السعودية للمدن 
16,800 20 سنةالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ريال سعودي

يتجدد العقد تلقائًيا لمدة سنة ما 
لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم الرغبة في التجديد 
كتابه قبل نهايته بستين يوًما.

4
أرض صناعية – 
المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1431/02/03هـ 
)18الموافق 
/2010/01م(

الهيئة السعودية للمدن 
37,500 20 سنةالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ريال سعودي

يتجدد العقد تلقائًيا لمدة سنة ما 
لم يشعر أحد الطرفين الطرف 
اآلخر بعدم الرغبة في التجديد 
كتابه قبل نهايته بستين يوًما.

5
أرض المباني السكنية 
– المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1431/03/15هـ 
)الموافق 

2010/03/01م(

الهيئة السعودية للمدن 
40,000 سنةالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ريال سعودي

يتجدد تلقائًيا بنفس المدة 
والشروط واألحكام, وفي حالة 
رغبة أحد الطرفين إنهاء العقد 
قبل تاريخ انتهائه, عليه إشعار 
الطرف اآلخر كتابة قبل 60 
يوًما من تاريخ انتهاء مدة 

العقد.

6
أرض صناعية – 
المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1431/08/10هـ
)الموافق 

2010/07/22م(

الهيئة السعودية للمدن 
125,977 20 سنةالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ريال سعودي
يتجدد العقد بموافقة خطية من 

الطرفين.

7
أرض صناعية – 
المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1430/06/24هـ
)الموافق 

2009/06/17م(

الهيئة السعودية للمدن 
5,400 10 سنواتالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ريال سعودي

يتجدد العقد بموافقة خطية 
من الطرفين، والعقد في إطار 

التجديد.

8
أرض صناعية – 
المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1433/01/01هـ
)الموافق 

2011/11/26م(

الهيئة السعودية للمدن 
7,200 20 سنةالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ال يوجدريال سعودي
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المدةالمستأجرالمؤجرتاريخ االستئجارالعقاررقم
قيمة العقد

سنوياًً
التجديد

9
أرض الخدمات 

اللوجستية – المدينة 
الصناعية األولى بجدة

1437/01/16هـ
)الموافق 

2015/10/29م(

الهيئة السعودية للمدن 
156,000 5 سنواتالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ال يوجدريال سعودي

10
أرض صناعية – 
المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1427/12/25هـ
)الموافق 

2007/01/15م(

الهيئة السعودية للمدن 
75 25 سنةالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ريال سعودي 

يمكن تجديدها بنفس الشروط 
أو أي شروط أخرى إلحاقيه, 
وذلك باتفاق الطرفين كتابًيا 
قبل انتهاء مدة هذه االتفاقية 

بسنتين.

11
أرض صناعية – 
المدينة الصناعية 

األولى بجدة

1436/05/24هـ
)الموافق 

2015/03/15م(

الهيئة السعودية للمدن 
426,000 15 سنةالشركةالصناعية ومناطق التقنية 

ال يوجدريال سعودي

املصدر: الشركة.

تعارض المصالح 016.

باســتثناء ما تم اإلفصاح عنه في القســم )10,11( »المعامات مع األطراف ذات العاقة«، يقر أعضاء مجلس اإلدارة بانه لم ينشــأ أي تعارض في المصالح 
بيــن أعضــاء مجلــس اإلدارة فيمــا يتعلــق بالعقــود و/أو المعامــات المبرمــة مــع الشــركة ولــم يكونــوا جــزًء مــن أي نشــاط مشــابه أو منافــس لنشــاطات الشــركة كمــا 

فــي تاريــخ هــذه النشــرة.

عقود التأمين  017.

تحتفــظ الشــركة بوثائــق تأميــن تغطــي مختلــف انــواع المخاطــر التــي قــد تتعــرض لهــا، وتــم إبــرام هــذه الوثائــق مــع عــدة شــركات تأميــن داخــل المملكــة وخارجهــا.  
ويوضــح الجــدول التالــي التفاصيــل الرئيســية لوثائــق التأميــن التــي تحتفــظ بهــا الشــركة.

الجدول رقم )6..(: تفاصيل وثائق التأمين التي بموجبها تم التأمين على الشركة

مدة السريانالحد األقصى للتغطية التأمينيةنوع التغطية التأمينيةالمؤمن عليهالمؤمنرقم

شركة الخليجية العامة1
الشركةللتأمين التعاوني

تأمين من الحوادث
والمسؤولية العامة ونقل البضائع 

بريًا

المسؤولية العامة : 10,000,000 ريال سعودي.
المسؤولية عن المنتجات: 35,000,000 ريال 

سعودي

من: 2019/04/01م
إلى: 2020/03/31م

شركة الخليجية العامة2
المبلغ اإلجمالي المؤمن عليه: 10,000,000 ريال تأميل النقد في الخزنةالشركةللتأمين التعاوني

سعودي.
من: 2019/04/01م
إلى: 2020/03/31م

شركة الخليجية العامة3
المبلغ اإلجمالي المتوقع المؤمن عليه: تأمين على األموال أثناء التنقلالشركةللتأمين التعاوني

20,500,000 ريال سعودي.
من: 2019/04/01م
إلى: 2020/03/31م

شركة الخليجية العامة4
من: 2019/04/01مالمجموع : 5,000,000 ريال سعوديتأمين ضد مخاطر خيانة األمانةالشركةللتأمين التعاوني

إلى: 2020/03/31م

شركة الخليجية العامة5
المبلغ اإلجمالي المؤمن عليه : تأمين حريق / الممتلكاتالشركةللتأمين التعاوني

1,136,843,613,75 ريال سعودي
من: 2019/04/01م
إلى: 2020/03/31م

شركة الخليجية العامة6
الحد األعلى لكل شحنة: 20,000,000 ريال تأمين على البضائع البحريةالشركةللتأمين التعاوني

سعودي أو ما يعادلها
من: 2019/04/01م
إلى: 2020/03/31م

شركة بوبا العربية للتأمين 7
من: 2019/01/01متشمل التغطية الرعاية الطبية لجميع الموظفينتأمين طبيالشركةالتعاوني

إلى: 2020/12/31م

تشمل التغطية الرعاية الطبية لجميع الموظفين )فرع تأمين طبيالشركةشركة الهال تكافل )البحرين(8
الشركة في البحرين(

من: 2018/12/06م
إلى: 2019/12/05م 
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مدة السريانالحد األقصى للتغطية التأمينيةنوع التغطية التأمينيةالمؤمن عليهالمؤمنرقم

شركة أوريانتل للتأمين9

شركة 
الكابات 
السعودية 
)اإلمارات(

من: 2020/01/19متشمل التغطية الرعاية الطبية لجميع الموظفينتأمين طبي
إلى: 2020/01/18م

املصدر: الشركة.

التسهيالت االئتمانية والقروض 018.

لدى الشركة تسهيات ائتمانية وقروض مقدمة من صندوق التنمية الصناعية السعودي ومصرف الراجحي وفيما يلي تفصيل هذه االتفاقيات.

الجدول رقم )7..(: تفاصيل اتفاقيات التمويل

 مبلغ التمويل فترة السرياننوع التمويلالمقرضالعدد
الضمان المقدم من الشركة)ريال سعودي(

مصرف الراجحي1

خط عقود مشاركة

هذه االتفاقية سارية من 03 
مارس 2012م، تم إعادة 
هيكلتها في السنة المالية 

2016م، وتخضع للمراجعة 
الدورية.

250,000,000

سند ألمر يغطي الحد األقصى 
للتعامل المتفق عليه في هذه االتفاقية، 
وسندات ألمر أخرى في حال تجاوز 
حدود المبلغ اإلجمالي للتسهيل عن 
الحدود المتفق عليها، وسند أمر لكل 

صيغة تعامل )خط تمويل(.

100,000,000خط عقود بيع آجل

20,000,000عقد بيع آجل

106,000,000عقود )قبول/اطاع( مشاركة

6,000,000خط خطاب ضمان ابتدائي

30,000,000خطابات ضمان

صندوق التنمية الصناعية 2
عقد قرضالسعودي

هذا العقد ساٍر من 31 مايو 
2010م، وتم إعادة هيكلته 
في السنة المالية 2016م 
ويخضع للمراجعة الدورية.

أصول مرهونة لصالح الصندوق.471,894,000

املصدر: الشركة.

اتفاقية التسهيالت االئتمانية مع مصرف الراجحي ١,١0,8
أبرمت الشــركة اتفاقية تســهيات ائتمانية مع مصرف الراجحي بتاريخ 03 مارس 2012م، عن طريق منح الشــركة تســهيات بمبلغ  إجمالي 512,000,000 

ريال ســعودي تتضمن اآلتي:

خــط عقــود مشــاركة، لغــرض تمويــل رأس المــال العامــل المســتخدم فــي شــراء واســتيراد المــواد الخــام، بمبلــغ أقصــاه 250,000,000 ريــال ســعودي، بســعر . 1
التكلفــة الكليــة للشــراء زائــًدا ربــح البنــك محســوًبا علــى أســاس هامــش الربــح ســايبور لعــام باإلضافــة إلــى 2%، بغطــاء نقــدي )حصــة المشــاركة( يســاوي 
2%، لمــدة 12 شــهر شــاملة فتــرة الموّرديــن، ويســمح للشــركة بإصــدار اعتمــادات )قبول/اطــاع( خصًمــا مــن خــط المشــاركة ولمــدة 180 يــوم إلصــدار 
االعتمــادات. وتلتــزم الشــركة بدفــع مقــدم مــن الثمــن بقيمــة 0,9% مــن قيمــة كل عقــد مشــاركة وليــس مــن مبلــغ التســهيات اإلجمالــي، تخصــم مــن حســابها 

عنــد تنفيــذ العقــد.

خط عقود بيع آجل، لغرض شــراء واســتيراد المواد الخام مع اســتيفاء التنازل المؤبد عن المشــاريع الممولة، بمبلغ أقصاه 100,000,000 ريال ســعودي، . 2
بســعر التكلفــة الكليــة للشــراء زائــًدا ربــح البنــك محســوًبا علــى أســاس هامــش الربــح 1,5ســايبور لعاميــن باإلضافــة إلــى 2%، لمــدة 18 شــهر. وتلتــزم الشــركة 

بدفــع مقــدم مــن الثمــن بقيمــة 0,9% مــن قيمــة كل عقــد بيــع آجــل وليــس مــن مبلــغ التســهيات اإلجمالــي، تخصــم مــن حســابها عنــد تنفيــذ العقــد.

عقــد بيــع آجــل، لغــرض دفــع الفواتيــر الخاصــة بمشــروع كهرمــاء )2( فــي دولــة قطــر مقابــل فواتيــر، بمبلــغ أقصــاه 20,000,000 ريــال ســعودي، بســعر . 3
التكلفــة الكليــة للشــراء زائــًدا ربــح البنــك محســوًبا علــى أســاس هامــش الربــح ســايبور 18 باإلضافــة إلــى شــهر 2,25%، لمــدة 18 شــهر. وتلتــزم الشــركة بدفــع 

مقــدم مــن الثمــن بقيمــة 1,5% مــن قيمــة كل عقــد بيــع آجــل وليــس مــن مبلــغ التســهيات اإلجمالــي، تخصــم مــن حســابها عنــد تنفيــذ العقــد.

عقــود )قبول/اطــاع( مشــاركة، لغــرض المشــاركة فــي تمويــل بمشــروع كهرمــاء )2( فــي دولــة قطــر، بمبلــغ أقصــاه 106,000,000 ريــال ســعودي، بســعر . 4
التكلفــة الكليــة للشــراء زائــًدا ربــح البنــك محســوًبا علــى أســاس هامــش الربــح ســايبور لمــدة 18 شــهر باإلضافــة إلــى شــهر واحــد بنســبة 2,25%، لمــدة 18 
شــهر، بغطــاء نقــدي )حصــة المشــاركة( يســاوي 2%. وتلتــزم الشــركة بدفــع مقــدم مــن الثمــن بقيمــة 1,5% مــن قيمــة كل عقــد )قبول/اطــاع( المشــاركة وليــس 

مــن مبلــغ التســهيات اإلجمالــي، تخصــم مــن حســابها عنــد تنفيــذ العقــد.
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خــط خطــاب ضمــان ابتدائــي، لغــرض الدخــول فــي مشــاريع الكهربــاء واالتصــاالت لصالــح جهــات حكوميــة وشــبه حكوميــة )محلي/خارجــي(، بمبلــغ أقصــاه . 5
6,000,000 ريــال ســعودي، بســعر التكلفــة الكليــة للشــراء زائــًدا ربــح البنــك محســوًبا علــى أســاس هامــش الربــح حســب تعرفــة المصــرف، لمــدة 8 شــهور، 

بغطــاء نقــدي )حصــة المشــاركة( يســاوي %5.

خط خطاب ضمانات دفعة مقدمة/نهائية، بمبلغ أقصاه 30,000,000 ريال ســعودي، بســعر التكلفة الكلية للشــراء زائًدا ربح البنك محســوًبا على أســاس . 6
هامش الربح حســب تعرفة المصرف، لمدة 5 ســنوات، بغطاء نقدي )حصة المشــاركة( يســاوي %3.

وقــد تمــت إعــادة هيكلــة هــذه االتفاقيــة فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2016م وكمــا فــي 31 مــارس 2019م، فــإن الشــركة ال تــزال مدينــة لمصــرف الراجحــي 
بمبلــغ وقــدره 261,894,000 ريــال ســعودي، علــى ان يكــون اســتحقاق كامــل مبلــغ الديــن بتاريــخ 2022/12/31م.

االلتزامات والقيود الرئيسية:
تلتزم الشركة بتوقيع سند ألمر يغطي جميع االلتزامات وسند ألمر عند تنفيذ كل عملية سحب.	 

تلتزم الشركة بان ال يقل معدل تغطية الفوائد عن 2,0 مرة.	 

تلتزم الشركة بان ال يقل معدل خدمة الدين عن 1,5 مرة.	 

تلتــزم وتتعهــد الشــركة بــان يكــون الحــد األدنــى لإليداعــات بنســبة ال تقــل عــن 20% مــن مبلــغ إيــرادات المبيعــات اإلجمالــي فــي حســابها لــدى مصــرف 	 
الراجحــي.

تلتزم وتتعهد الشركة بتقديم ما يثبت التأمين على مخزونات الشركة. 	 

تلتزم الشركة وتتعهد بالحصول على الموافقة النصية من مصرف الراجحي ألي تمويل رأس مالي تتجاوز قيمته مبلغ 75,000,000 ريال سعودي.	 

تلتــزم الشــركة وتتعهــد بتقديــم تقاريــر ربــع ســنوية للمــواد الخــام والمنتجــات النهائيــة لتثبــت تغطيــة ال تقــل عــن 120% مــن  إجمالــي التعــرض المباشــر القائــم 	 
عليها.

علــى الشــركة وشــركاتها التابعــة أو القابضــة أو مجموعتهــا، االحتفــاظ بوجودهــا االعتبــاري كشــركات ويتعيــن عليهــا عــدم القيــام بتعديــل عقــود ولوائــح تأسيســها 	 
أو شــهادات ســجاتها التجاريــة أو أي وثيقــة تأسيســية أخــرى، تعديــًا قــد يكــون لــه إثــر ســلبي جوهــري وفًقــا لمــا يقــرره المصــرف بتقديــره المنفــرد.

إخطــار البنــك بــأي تغييــر محتمــل فــي الشــكل القانونــي وذلــك قبــل إجــراء هــذا التغييــر، وفــي حــال قبــول البنــك لاســتمرار مــع الشــركة بالشــكل القانونــي 	 
الجديــد فــإن الشــركة تقــدم جميــع المســتندات الازمــة خــال خمســة عشــر يوًمــا مــن إجــراء هــذا التغييــر المطلــوب وتوقيــع جميــع العقــود والمســتندات اإلضافيــة 

مــع البنــك الســتمرار العاقــة.

أي تغيــر فــي الشــكل القانونــي للشــركة أو الشــركاء أو النشــاط أو األهليــة أو الصفــة أو غيــر ذلــك لــن يؤثــر بــأي حــال علــى اســتمرار نفــاذ هــذه االتفاقيــة 	 
واســتحقاق البنــك لجميــع التزاماتــه.

عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية السعودي ١0,8,2
أبرمت الشــركة عقد قرض مع صندوق التنمية الصناعية الســعودي بتاريخ 31 مايو  2010م، بقيمة 471,894,000 ريال ســعودي، بغرض توســعة المصنع 
القائــم إلنتــاج الكابــات الكهربائيــة ومركبــات اللدائــن الباســتيكية وكابــات طاقــة كهربائيــة جهــد عالــي فــوق المعتــاد ومتوســط ومنخفــض وأســاك كهربائيــة للمبانــي، 

ويتــم الوفــاء بــه علــى شــكل أقســاط )17 قســط( حســب تواريــخ محــددة فــي العقــد.

وقــد تمــت إعــادة هيكلــة هــذه االتفاقيــة فــي الربــع األول مــن الســنة الماليــة 2016م، وكمــا فــي 31 مــارس 2019م، فــإن الشــركة ال تــزال مدينــة لصنــدوق التنميــة 
الصناعيــة الســعودي بمبلــغ وقــدره 108,270,000 ريــال ســعودي، علــى ان يكــون اســتحقاق كامــل مبلــغ القــرض بتاريــخ 2022/12/31م.

االلتزامات والقيود الرئيسية:
تلتــزم الشــركة بتقديــم خطــة قابلــة لتنفيــذ المشــروع لخفــض التكلفــة يقبــل بهــا المختصــون بالصنــدوق وذلــك قبــل صــرف النصــف األخيــر )50%( مــن مبلــغ 	 

القــرض.

ان يتــم تنفيــذ توصيــات الصنــدوق الخاصــة بالســامة الصناعيــة والوقايــة مــن األخطــار والمتطلبــات البيئيــة علــى نحــو يقبــل بــه المختصــون بالصنــدوق وذلــك 	 
قبــل صــرف الخمــس األخيــر )20%( مــن مبلــغ القــرض.

ان تقــدم الشــركة قائمــة جــرد لموجوداتهــا وتحضيــر قائمــة بهــا تتضمــن النــوع، الوصــف، الرقــم، والمصــدر علــى ان يتــم التوقيــع عليهــا مــن قبــل الشــركة 	 
ومستشــار االئتمــان المختــص بالصنــدوق وذلــك قبــل صــرف الخمــس األخيــر )%20( مــن المبلــغ القــرض.

يقــوم الصنــدوق وفًقــا لسياســة الصــرف التــي ينتهجهــا، بصــرف مبالــغ تناســبية مــع القــرض مــن آن إلــى آخــر، مقابــل مــا تقــوم الشــركة بــه مــن إنفــاق علــى 	 
تنفيــذ المشــروع، علــى ان يقتنــع الصنــدوق بــان التكاليــف التــي انفقتهــا الشــركة حقيقيــة وســليمة.

علــى الشــركة كلمــا أرادت ان تســحب جــزًء مــن مبلــغ القــرض بموجــب هــذا العقــد ان ترســل إلــى الصنــدوق قبــل خمســة أيــام عمــل مــن التاريــخ المقتــرح لذلــك 	 
الســحب إشــعارا خطًيــا نافــذ المفعــول لــدى اســتامه، تبيــن فيــه التاريــخ المقتــرح للســحب ومبلغــه.

يدقع الصندوق قيمة كل سحب مقابل سند ألمر تصدره وتسلمه الشركة للصندوق، بمبلغ يساوي القسط المسحوب.	 
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ال يجوز للشركة ان تقوم بأية تغييرات جوهرية في المشروع كما جاء في وصف المشروع دون الحصول على موافقة الصندوق الخطية.	 

ال يجوز إجراء أي تغيير في الوصف القانوني للشركة أو األشخاص الذين يكونون الشركة دون موافقة خطية مسبقة من الصندوق.	 

العالمات التجارية وحقوق الملكية 019.

تعتمــد الشــركة فــي تســويق خدماتهــا ومنتجاتهــا علــى اســمها التجــاري المســجل فــي ســجلها التجــاري والــذي ينعكــس فــي شــعارها، والــذي يدعــم أعمالهــا ومركزهــا 
التنافســي، ويمنحهــا تميــزًا واضحــًا فــي الســوق بيــن العمــاء. ويوضــح الجــدول أدنــاه العامــات التجاريــة للشــركة.

الجدول رقم )8..(: العالمات التجارية للشركة

تاريخ انتهاء الحماية تاريخ بداية الحماية رقم التسجيل وتاريخه اسم العالمة التجارية تصميم العالمة التجارية

--- -- 140601227
قيد التجديد شركة الكابات السعودية 

المحدودة

1448/05/28هـ
)الموافق 

2026/11/08م(

1438/05/29هـ
)الموافق 

2017/02/26م(

1438012457
تاريخ 1438/09/05هـ

)الموافق 2017/05/31م(
شركة الكابات السعودية للتسويق 

المحدودة

1448/05/28هـ
)الموافق 

2026/11/09م(

1438/05/29هـ
)الموافق 

2017/02/26م(

1438012464
تاريخ 1438/09/08 هـ 
)الموافق 2017/06/03م(

شركة ماس لمشاريع الطاقة 
واالتصاالت

1442/12/14هـ
)الموافق 

2021/07/24م(

1432/08/23هـ
)الموافق 

2011/07/24م(

1089634
1432/08/23 هـ

)الموافق 2011/07/24م(

شركة ميدال للكابات المحدودة 
- البحرين

املصدر: الشركة.

 .www.saudicable.com :وقد انشأت الشركة موقع خاص بها على شبكة اإلنترنت بعنوان

 المنازعات والدعاوى القضائية 01.0.

 فيما يلي ملخص حول القضايا والدعاوى التي ما زالت قائمة:

 الجدول رقم )9..(: الدعاوى القضائية والمطالبات واإلجراءات النظامية

مبلغ المطالبة المحكمةاألطرافم
الوضع)ريال سعودي(

قضايا المملكة العربية السعودية حيث تكون الشركة وشركاتها التابعة المدعي

شركة اإلدارة والتطوير 1
)مدعى عليها(

المحكمة التجارية _ الرياض، بتاريخ 
2012/04/241,035,477م

فواتير غير مدفوعة - صدر حكم لصالح شركة اإلدارة والتطوير 
وتم رفع االعتراض عليه أمام محكمة االستئناف بتاريخ 

2020/05/31م.

مؤسسة العبد الرحمن للتجارة 2
والمقاوالت )مدعى عليها(

المحكمة التجارية – الدمام، بتاريخ 
2013/02/02214,500م

فواتير غير مدفوعة - حكمت المحكمة التجارية بالدمام لصالح 
شركة الكابات السعودية والحكم ال زال تحت التنفيذ الختفاء 

المدعى عليها.

مؤسسة كنوز المتقدمة للمقاوالت 3
)مدعى عليها(

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ 
فواتير غير مدفوعة - ما زالت القضية تنظر أمام المحكمة 2014/01/217,035,076م

التجارية في جدة.

شركة الكهرباء للطاقة4
 )مدعى عليها(

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ 
إخال بالعقد - ما زالت القضية في مراحلها األولى، وموقفة مؤقًتا 2012/03/03311,787م

لعدم معرفة موطن المدعى عليها.

149



مبلغ المطالبة المحكمةاألطرافم
الوضع)ريال سعودي(

شركة المنتج المتقدم الحديث5
)مدعى عليها(

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ 
فواتير غير مدفوعة - شطبت المحكمة القضية، وتم رفع 2016/10/30765,753م

االعتراض على الشطب أمام محكمة االستئناف.

المؤسسة الحديثة لاستيراد والتجارة 6
)مدعى عليها(

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ 
فواتير غير مدفوعة - صدر حكم لصالح شركة اإلدارة والتطوير 2016/10/301,167,491م

وتم رفع االعتراض عليه أمام محكمة االستئناف.

مؤسسة الكواكب األولى للمقاوالت 7
)مدعى عليها(

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ 
ما زالت القضية في مراحلها األولى، وموقفة مؤقًتا لوفاة المدعى 2016/01/04430,506م

عليه وتتم اآلن محاولة التوصل إلى حل رضائي مع الورثة.

المحكمة التجارية – الرياض، بتاريخ مجموعة بن الدن )مدعى عليها(8
فواتير غير مدفوعة - صدر حكم لصالح شركة الكابات 2016/04/04305,439م

السعودية ويتم تنفيذه حالًيا عن طريق أمين التصفية.

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ نوال الزهراني )مدعى عليها(9
تنفيذ سند ألمر - تم رفع القضية عن طريق نظام وزارة العدل، 2017/05/28220,500م

صدار أمر بمنع السفر. وتم إيقاف خدماتها واإ

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ شركة انسر للتجارة )مدعى عليها(10
فواتير غير مدفوعة - حكمت المحكمة لصالح شركة الكابات 2017/04/305,260,768م

السعودية والحكم ال زال تحت التنفيذ الختفاء المدعى عليها.

شركة األسلحة العربية 11
)مدعى عليها(

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ 
إخال بالعقد - في مرحلة تحضير الوثائق المطلوبة الكتمال 2017/04/23152,025م

الدعوى والمطالبة.

المحكمة التجارية – جدة، بتاريخ ياسر أحمد حجازي )مدعى عليه(12
فواتير غير مدفوعة - ما زالت القضية في مراحلها األولى.2019/04/24186,349م

-١7,08٥,672اإلجمالي

قضايا البحرين حيث تكون الشركة وشركاتها التابعة المدعي

المحكمة التجارية  _ البحرين، بتاريخ شركة وسط المدينة )مدعى عليها(1
فواتير غير مدفوعة - تم االتفاق على تخفيض المستحقات إلى 2017/10/3164,377م

44,377 ريال، وال زال مكتب البحرين يتابع المطالبة.

-64,377اإلجمالي

قضايا اإلمارات العربية المتحدة حيث تكون الشركة وشركاتها التابعة المدعي

المحكمة التجارية  _ دبي، بتاريخ شركة كومودور للمقاوالت )مدعى عليها(1
فواتير غير مدفوعة - ال زال المدعى عليه في بداية إجراءات 2018/09/25739,802م

التصفية.
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مبلغ المطالبة المحكمةاألطرافم
الوضع)ريال سعودي(

شركة مهد الكايد للتجارة العامة )مدعى 2
عليها(

جميع الشكاوى منظورة في مراكز 
الشرطة في اإلمارات

347,198

شيكات مسترجعة، ال تزال الشكوى منظورة حالياًً في مركز 
الشرطة.

الشركة مقفلة والماك غادروا الباد، من الصعب تحصيل المبالغ 
المالية المطالب فيها على الرغم من محاولة الحصول عليها بطرق 

مختلفة بديلة.

353,491شركة المّا الهندسية )مدعى عليها(3
شيك مسترجع، ال تزال الشكوى منظورة حالياًً في مركز الشرطة.

هناك محاوالت لتحصيل المبالغ على الرغم من سجن مالك 
الشركة.

شركة الطارق األبيض للهندسة البحرية 4
380,663)مدعى عليها(

شيك مسترجع، ال تزال الشكوى منظورة حالياًً في مركز الشرطة.
من الصعب تحصيل المبالغ المالية المطالب فيها على الرغم من 

محاولة الحصول عليها بطرق مختلفة بديلة.

91,017شركة المحترف للكهرباء )مدعى عليها(5
شيك مسترجع، ال تزال الشكوى منظورة حالياًً في مركز الشرطة.
تم االتفاق على سداده للمطالبات المالية بالتقسيط، وتم تعيين 

مكتب محاماة لمتابعة التحصيل.

شيك مسترجع، ال تزال الشكوى منظورة حالياًً في مركز الشرطة.34,130شركة مظهر العظماء )مدعى عليها(6
من الممكن تحصيل المطالبات المالية بطرق بديلة.

شيك مسترجع، ال تزال الشكوى منظورة حالياًً في مركز الشرطة.96,656شركة المجد األولى للتقنية )مدعى عليها(7
من الممكن تحصيل المطالبات المالية بطرق بديلة.

-2,042,٩٥7اإلجمالي

قضايا الجزائر حيث تكون الشركة وشركاتها التابعة مدعى عليها

المحكمة التجارية –الجزائر، بتاريخ شركة االتصاالت الجزائرية )مدعية(1
2005/09/26م

 2,000,000
دوالر

 7,500,000(
ريال سعودي(

مطالبة باستبدال كابات اتصاالت تم توريدها من قبل الشركة 
وتعويض – حكمت المحكمة باستبدال الكابات التي تم توريدها 
ودفع مبلغ 500,000 دوالر )1,875,000 ريال سعودي(. تم 
االعتراض على الحكم الصادر ضد شركة الكابات السعودية 

وال زالت المفاوضات قائمة مع االتصاالت الجزائرية للتنازل عن 
التنفيذ.

المحكمة التجارية  _ جدة، بتاريخ شركة اتصال الحياة للمقاوالت  )مدعية(2
فواتير غير مدفوعة - ال زالت الدعوى منظورة، ومن المحتمل 2019/02/031,623,780م

صدور حكم ضد شركة الكابات السعودية.

-٩,١23,780اإلجمالي

املصدر: الشركة.

المعامالت مع األطراف ذات العالقة ..01.

تــم أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة فــي اجتماعهــا المنعقــد يــوم األربعــاء 1440/10/09هـــ )الموافــق 2019/06/12م( علــى معامــات الشــركة مــع األطــراف ذات 
العاقــة التــي تمــت خــال العــام 2018م، وهــي:

األعمــال والعقــود مــن مصروفــات تكبدتهــا الشــركة بمبلــغ وقــدره ســبعمائة وخمســين ألــف )750,000( ريــال ســعودي بيــن الشــركة وشــركة زكا العالميــة . 1
لتقنيــة المعلومــات والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة يوســف أحمــد يوســف زينــل علــي رضــا مصلحــة فيهــا )وذلــك بصفتــه مديــر تنفيــذي فــي شــركة زكا العالميــة 

لتقنيــة المعلومــات(.

األعمــال والعقــود مــن مصروفــات معــاد تحميلهــا للشــركة بمبلــغ وقــدره خمســمائة واثنيــن وســتين ألــف )562,000( ريــال ســعودي بيــن الشــركة وشــركة زينــل . 2
للصناعــات المحــدودة والتــي ألعضــاء مجلــس اإلدارة خالــد أحمــد يوســف زينــل علــي رضــا ويوســف أحمــد يوســف زينــل علــي رضــا مصلحــة فيهــا )وذلــك 
بصفتهــم شــركاء فــي شــركة زينــل للصناعــات المحــدودة وممثليــن عنهــا بنســبة 50% لــكٍل منهــم مــن ملكيتهــا فــي شــركة الكابــات والبالغــة نســبة %16,6 

مــن  إجمالــي أســهم الشــركة(.

األعمــال والعقــود المتعلقــة بشــراء مــواد خــام ومــواد أخــرى بمبلــغ وقــدره تســعة ماييــن وســتمائة وثمانيــة وثمانيــن ألــف )9,688,00( ريــال ســعودي بيــن . 3
الشــركة وشــركة ميــدال للكابــات المحــدودة والتــي لعضــو مجلــس اإلدارة ميســر انــور نوياتــي مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا )وذلــك بصفتــه نائــب رئيــس مجلــس 

إدارة شــركة ميــدال للكابــات المحــدودة(.
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األعمــال والعقــود المتعلقــة ببيــع بضائــع ومصروفــات بمبلــغ وقــدره ســبعة عشــر مليــون وخمســمائة وأربعيــن ألــف )17,540,000( ريــال ســعودي بيــن الشــركة . 4
وشــركة ديمريــر كابلــو تيسلســليري ســانا ييــي )شــركة تابعــة ســابقاًً( والتــي لألســتاذ محمــد علــي فايــد مصلحــة غيــر مباشــرة فيهــا )وذلــك بصفتــه عضــو مجلــس 

إدارة فــي شــركة ديمريــر كابلــو تيسلســليري ســانا ييــي وكان يشــغل خــال العــام 2018م منصــب تنفيــذي فــي شــركة الكابــات(.

ومــن الجديــر بالذكــر ان جميــع المعامــات مــع األطــراف ذات العاقــة ال تشــتمل علــى أي شــروط تفضيليــة وانهــا قــد تمــت بشــكل نظامــي وقانونــي وعلــى أســس 
تجاريــة تنافســية مائمــة وعادلــة، وتــم أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة للشــركة علــى هــذه المعامــات كمــا تــم ذكــره ســابقاًً دون مشــاركة األطــراف ذات العاقــة 

بالتصويــت وذلــك التزامــًا بالمادتيــن )71( و)72( مــن نظــام الشــركات، والمــادة )46( مــن الئحــة حوكمــة الشــركات.

المعلومات الجوهرية التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار أسهم 01.2.

فيمــا يلــي ملخــص ألبــرز المعلومــات التــي تغيــرت منــذ موافقــة الهيئــة علــى نشــرة إصــدار أســهم حقــوق األولويــة التــي صــدرت بتاريــخ 1427/04/03هـــ )الموافــق 
2006/05/01م(:

رأس مــال الشــركة: بتاريــخ 1438/09/09ه )الموافــق 2017/06/04م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض رأس مــال 	 
الشــركة مــن ســبعمائة وســتون مليــون )760,000,000( ريــال ســعودي إلــى أربعمائــة وأربعــة مليــون ومائــة وأربعــة عشــر ألــف )404,114,000( ريــال 
حــدى عشــر ألفــًا وأربعمائــة  )40,411,400( ســهم قيمــة كل ســهم منهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية  ســعودي مقســم إلــى  أربعيــن مليــون وأربعمائــة واإ
وجميعهــا ســهمًا عاديــًا. وبتاريــخ 1439/12/22ه )الموافــق 2018/09/02م( وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة لمســاهمي الشــركة علــى تخفيــض 
رأس مــال الشــركة مــن أربعمائــة وأربعــة مليــون ومائــة وأربعــة عشــر ألــف )404,114,000( ريــال ســعودي إلــى مائــة وعشــرة مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر 
ألــف وســتون )110,614,060( ريــال ســعودي مقســم إلــى أحــد عشــر مليــون وواحــد وســتين ألفــًا وأربعمائــة وســتة )11,061,406( ســهم قيمــة كل ســهم 

منهــا )10( ريــاالت ســعودية وجميعهــا ســهمًا عاديــًا.

لغاء بعض المناصب )كالمدراء التنفيذيين األوائل( ليصبح وفق ما هو مبين في النشرة.	  الهيكل التنظيمي: تم تعديله واإ

أعضــاء المجلــس: تــم زيــادة عــدد أعضــاء المجلــس فــي النظــام األساســي للشــركة مــن ســتة )6(  أعضــاء إلــى ســبعة )7(  أعضــاء وتــم دخــول أعضــاء جــدد 	 
وتعييــن رئيــس جديــد لمجلــس اإلدارة وفــق مــا هــو مبيــن فــي النشــرة.

اإلدارة العليا: إجراء بعض التعديات أهمها تعيين رئيس للشركة وخمسة نواب للرئيس وفق ما هو مبين في النشرة. 	 

الشركات التابعة: تم إجراء بعض التعديات والتغييرات على بعض الشركات التابعة كالتالي:	 

تم تغيير اسم شركة ماس القابضة لشركة كابات ماس في عام 2006م. . 1

لم تعد الشركات التالية شركات تابعة للشركة:. 2

شركة ديمرير كابلو وشركة كافيل كابلو حيث تم دمج الشركتين تحت مسمى شركة ديمرير كابلو ثم تم بيعها بالكامل بتاريخ 2018/08/31م. . 3

شركة ماس بازا أصبحت تابعة لشركة كابات ماس التابعة للشركة .. 4

أصبحــت شــركة اليمســان لألجهــزة الكهربائيــة والصناعيــة والكهربائيــة شــركة مســاهمة تجاريــة شــركة تابعــة للشــركة حيــث اســتحوذت الشــركة بتاريــخ . 5
2009/07/31م علــى )79%( مــن رأس مــال شــركة اليســمان. وفــي شــهر ســبتمبر مــن عــام 2014م، اســتحوذت الشــركة علــى حصــص أخــرى فــي شــركة 

اليمســان لتصبــح نســبة تملــك الشــركة فــي شــركة اليمســان )94%( مــن رأس مالهــا.

النظام األساسي: تم تغيير النظام األساسي وتحديثه تماشيًا مع نظام الشركات الجديد.	 

حوكمــة الشــركة: تــم وضــع دليــل حوكمــة خــاص بالشــركة وتمــت الموافقــة عليــه مــن قبــل الجمعيــة العامــة )العاديــة( بقرارهــا رقــم )10( فــي اجتماعهــا 	 
رقــم )36( المنعقــد بتاريــخ 1432/07/05ه )الموافــق 2011/06/07م(. وتــم تعديــل بموجــب القــرار رقــم )11( الصــادر عــن الجمعيــة العامــة العاديــة 

للمســاهمين فــي اجتماعهــا رقــم )42( المنعقــد بتاريــخ 1439/09/23ه )الموافــق 2018/06/07ه(.

القوائم المالية: تم تعديل طريقة إعداد القوائم المالية للشركة لتصبح وفق المعايير الدولية إلعداد التقارير المالية.	 

 اإلقرارات المتعلقة بالمعلومات القانونية 01.3.

يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:

ان اإلصدار ال يخالف االنظمة واللوائح ذات العاقة في المملكة العربية السعودية.. 1

ال يخل اإلصدار بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفًا فيها.. 2

تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار.. 3

 بخــاف مــا ورد فــي القســم )10,10( »المنازعــات والدعــاوى القضائيــة« مــن هــذه النشــرة، الشــركة وشــركاتها التابعــة ليســوا خاضعيــن ألّي دعــاوى أو . 4
إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــًا فــي أعمــال الشــركة أو شــركاتها التابعــة أو فــي وضعهــم المالــي.
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أعضــاء مجلــس إدارة الشــركة ليســوا خاضعيــن ألي دعــاوى أو إجــراءات قانونيــة قــد تؤثــر بمفردهــا أو بمجملهــا جوهريــًا فــي أعمــال الشــركة أو شــركاتها . 5
التابعــة أو فــي وضعهــم المالــي.

ان الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة الصناعة والثروة المعدنية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.. 6

ان الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات وزارة التجارة واالستثمار حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.. 7

ان الشــركة مســتمرة فــي االلتــزام بمتطلبــات نظــام ولوائــح وتعليمــات هيئــة الســوق الماليــة وشــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( حتــى تاريــخ هــذه النشــرة . 8
كمــا يتعهــدون باســتمرار االلتــزام بهــا.
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التعهد بتغطية االكتتاب. 11

أبرمــت الشــركة ومتعهــد تغطيــة االكتتــاب )شــركة فالكــم للخدمــات الماليــة( اتفاقيــة تعهــد بتغطيــة اكتتــاب )25,000,000( خمســة وعشــرون مليــون ســهم عــادي، 
بســعر )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، تمثــل )100%( مــن أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة لاكتتــاب )»اتفاقيــة التعهــد بتغطيــة االكتتــاب«(.

....  متعهد التغطية

شركة فالكم للخدمات المالية 
الرياض – حي الورود – شارع العليا

ص.ب 884 الرياض 11421

المملكة العربية السعودية

هاتف: 8004298888 966+

فاكس: 2054827 11 966+

Info@falcom.com.sa :البريد اإللكتروني

www.falcom.com.sa :الموقع اإللكتروني

ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب  ...2

طبقاًً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب، فإنه:

تتعهــد الشــركة لمتعهــد التغطيــة انــه فــي تاريــخ التخصيــص ســوف ُتصــدر وُتخصــص لمتعهــد التغطيــة جميــع أســهم حقــوق األولويــة المتعهــد بتغطيتهــا فــي . 1
هــذا االكتتــاب، والتــي لــم يتــم االكتتــاب بهــا مــن قبــل المســاهمين المســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

يتعهــد متعهــد تغطيــة االكتتــاب للشــركة بانــه فــي تاريــخ التخصيــص، ســوف يقــوم بشــراء األســهم الُمتعهــد بتغطيتهــا فــي هــذا االكتتــاب، والتــي لــم يتــم االكتتــاب . 2
بهــا مــن قبــل المســاهمين المســتحقين كأســهم إضافيــة وذلــك بســعر االكتتــاب.

يتقاضى متعهد التغطية مقابل مادي محدد لقاء تعهده بالتغطية والذي سيتم دفعه من متحصات االكتتاب.. 3
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اإلعفاءات. 12

لم تقم الشركة بتقديم أي طلب إعفاء إلى هيئة السوق المالية فيما يتعلق بالطرح.
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المعلومات المتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه. 13

لــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( إلدراج األســهم الجديــدة وتــم الوفــاء  تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة واإ
بكافــة المتطلبــات بموجــب قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة وقواعــد اإلدراج.

 يجــب علــى جميــع المســاهمين المســتحقين وحملــة الحقــوق المكتســبة ومقدمــي العــروض قــراءة شــروط وتعليمــات االكتتــاب بعنايــة تامــة قبــل االكتتــاب اإللكترونــي 
أو تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خــال الوســيط أو تعبئــة نمــوذج الطــرح المتبقــي. حيــث يعتبــر تقديــم طلــب االكتتــاب أو توقيــع وتســليم نمــوذج الطــرح المتبقــي بمثابــة 

موافقــة وقبــول بالشــروط واألحــكام المذكــورة.

الطرح    .31.

يعتبــر الطــرح زيــادة فــي رأس مــال الشــركة عــن طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائتــان وخمســين مليــون )250,000,000( ريــال ســعودي، مقســمة 
إلــى خمســة وعشــرين مليــون )25,000,000( ســهم عــادي، بقيمــة اســمية قدرهــا )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وســعر طــرح بقيمــة عشــرة )10( 

ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد.

312.    كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق األولوية )األسهم الجديدة)

يتعيــن علــى المســاهمين المقيديــن والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية 
فــي منصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــة إلــى إمكانيــة االكتتــاب مــن خــال أي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط وأميــن حفــظ 
األســهم فــي المملكــة خــال فتــرة االكتتــاب. وفــي حــال وجــود فتــرة طــرح متبقيــة فيمكــن أيضــا خالهــا تقديــم طلبــات اكتتــاب آليــة أســهم متبقيــة مــن قبــل المؤسســات 

االســتثمارية فقــط.

بالمشاركة في االكتتاب فإن المكتتب يقر بما يلي:

الموافقة على اكتتابه في الشركة بعدد األسهم الموضحة في طلب االكتتاب.	 

انه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها وفهم مضمونها.	 

الموافقة على النظام األساسي للشركة والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه.	 

انه لم يسبق له التقدم لاكتتاب في نفس األسهم لهذا الطرح لدى الوسيط، وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب االكتتاب.	 

قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب، وقبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في الطلب وفي نشرة اإلصدار هذه.	 

ضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسيط.	 

313.   طلب االكتتاب

على الشــخص المســتحق الذي يرغب بممارســة كامل حقه واالكتتاب في جميع أســهم حقوق األولوية التي يحق له االكتتاب فيها ان يقوم باالكتتاب عن طريق 
المحفظة االســتثمارية في منصات التداول التي يتم من خالها إدخال أوامر البيع والشــراء أو من خال أي وســائل أخرى يوفرها الوســيط وأمين حفظ األســهم.

 يحســب عــدد األســهم التــي يحــق للشــخص المســتحق االكتتــاب فيهــا بحســب عــدد حقــوق األولويــة التــي يملكهــا. أمــا مبلــغ االكتتــاب الــذي يتعيــن علــى المكتتــب 
دفعــه فيحســب بضــرب عــدد حقــوق األولويــة القائمــة التــي يملكهــا قبــل نهايــة فتــرة االكتتــاب فــي عشــرة )10( ريــاالت ســعودية.

314.   مرحلة التداول واالكتتاب وفترة الطرح المتبقي

يتعيــن علــى المســاهمين المســتحقين والراغبيــن فــي االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة تقديــم طلــب االكتتــاب أثنــاء فتــرة االكتتــاب والتــي تبــدأ يــوم 1441/05/11هـــ 
)الموافق 2020/01/06م( وتنتهي يوم 1441/05/21هـ )الموافق 2020/01/16م(.

وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 1441/05/05هـــ )الموافــق 2019/12/31م( علــى توصيــة مجلــس اإلدارة بزيــادة رأس مــال الشــركة عــن 
طريــق إصــدار أســهم حقــوق أولويــة. وبموجــب نشــرة اإلصــدار هــذه ســيتم طــرح خمســة وعشــرون )25,000,000( مليــون ســهم عــادي لاكتتــاب فــي أســهم حقــوق 
األولويــة والتــي تمثــل نســبة )226%( مــن رأس مــال الشــركة قبــل االكتتــاب وبســعر طــرح يبلــغ عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وبقيمــة اســمية قدرهــا 
عشــرة )10( ريــاالت ســعودية للســهم الواحــد، وبقيمــة طــرح إجماليــة تبلــغ مائتــان وخمســين )250,000,000( مليــون ريــال ســعودي، وســيتم إصــدار األســهم 
الجديــدة بنســبة ســهم واحــد لــكل حــق مــن حقــوق األولويــة. وســيكون االكتتــاب فــي أســهم حقــوق األولويــة المطروحــة للمســاهمين المقيديــن فــي ســجل المســاهمين 
فــي الشــركة فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة بتاريــخ 1441/05/05هـــ )الموافــق 2019/12/31م(، وللمســتحقين ممــن 
قامــوا بشــراء حقــوق األولويــة خــال فتــرة تــداول حقــوق األولويــة، بمــن فيهــم المســاهمين المقيديــن الذيــن قامــوا بشــراء حقــوق أولويــة إضافيــة بجانــب الحقــوق التــي 

يملكونهــا أصــًا.

وفــي حــال عــدم ممارســة حقــوق األولويــة الخاصــة باألشــخاص المســتحقين بحلــول نهايــة فتــرة االكتتــاب، ســوف تطــرح األســهم المتبقيــة )الناتجــة عــن عــدم ممارســة 
تلــك الحقــوق أو بيعهــا مــن قبــل األشــخاص المســتحقين( علــى المؤسســات االســتثمارية مــن خــال طرحهــا فــي فتــرة الطــرح المتبقــي.
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ســيكون بإمــكان المســاهمين المقيديــن تــداول حقــوق األولويــة التــي تــم إيداعهــا فــي المحافــظ عبــر الســوق الماليــة الســعودية )تــداول(. وتعتبــر هــذه الحقــوق حــق 
مكتســب لجميــع المســاهمين المقيديــن فــي ســجات الشــركة نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال. ويعطــي 
كل حــق لحاملــه أحقيــة ممارســة االكتتــاب بســهم واحــد جديــد، وذلــك بســعر الطــرح. وســيتم إيــداع حقــوق األولويــة بعــد انعقــاد الجمعيــة. وســتظهر الحقــوق فــي محافــظ 

المســاهمين المقيديــن تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة وســيتم حينهــا إشــعار المســاهمين المقيديــن بإيــداع الحقــوق فــي محافظهــم.

وسيكون الجدول الزمني لتسلسل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق األولوية كالتالي:

تاريخ األحقية: نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية يوم 1441/05/05هـ )الموافق 2019/12/31م(.. ١

مرحلــة التــداول واالكتتــاب: تبــدأ مرحلــة التــداول واالكتتــاب فــي يــوم 1441/05/11هـــ )الموافــق 2020/01/06م( علــى ان تنتهــي فتــرة التــداول فــي يــوم . 2
1441/05/18هـــ )الموافــق 2020/01/13م(، وتســتمر فتــرة االكتتــاب حتــى نهايــة يــوم 1441/05/21هـــ )الموافــق 2020/01/16م(.

فتــرة الطــرح المتبقــي: تبــدأ فــي الســاعة العاشــرة صباحــًا مــن يــوم 1441/05/26هـــ )الموافــق 2020/01/21م( وتســتمر حتــى الســاعة الخامســة مســاًء . 3
مــن يــوم 1441/05/27هـــ )الموافــق 2020/01/22م(. وســيتم خــال هــذه الفتــرة طــرح األســهم المتبقيــة علــى عــدد مــن المســتثمرين ذوي الطابــع المؤسســي 
)ويشــار إليهــم بـ”المؤسســات االســتثمارية”( علــى ان تقــوم تلــك المؤسســات االســتثمارية بتقديــم عــروض شــراء األســهم المتبقيــة. وســيتم تخصيــص األســهم 
المتبقيــة للمؤسســات االســتثمارية ذات العــرض األعلــى ثــم األقــل فاألقــل )شــرط ان ال يقــل عــن ســعر الطــرح( علــى ان يتــم تخصيــص األســهم بالتناســب 
علــى المؤسســات االســتثمارية التــي تقــدم نفــس العــرض، أمــا بالنســبة لكســور األســهم، فســيتم إضافتهــا لألســهم المتبقيــة ومعاملتهــا بالمثــل. وســوف يكــون 
ذا كان ســعر األســهم غيــر المكتتــب بهــا أعلــى مــن ســعر  ســعر االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة التــي لــم يكتتــب بهــا فــي هــذه الفتــرة بحــد أدنــى ســعر الطــرح، واإ

الطــرح يــوزع الفــرق )إن وجــد( كتعويــض لحملــة حقــوق األولويــة الذيــن لــم يقومــوا باالكتتــاب بحقوقهــم بنســبة مــا يملكــون مــن حقــوق.

التخصيــص النهائــي لألســهم: ســيتم تخصيــص األســهم لــكل مســتثمر بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســها بشــكل مكتمــل وصحيــح، أمــا بالنســبة لمســتحقي . 4
كســور األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي. وســوف يتــم تســديد  إجمالــي ســعر طــرح 
األســهم المتبقية للشــركة، وتوزع باقي متحصات بيع األســهم المتبقية وكســور األســهم بدون احتســاب أّي رســوم أو اســتقطاعات )بما يتعدى ســعر الطرح( 

علــى مســتحقيها كل حســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم  1441/06/12ه )الموافــق 2020/02/06م(.

ــي الســوق: ســيبدأ تــداول األســهم المطروحــة لاكتتــاب فــي نظــام )تــداول( عنــد اســتكمال كافــة اإلجــراءات المتعلقــة بتســجيل . ٥ ــدة ف ــداول األســهم الجدي ت
األســهم المطروحــة وتخصيصهــا.

لقــد تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى هيئــة الســوق الماليــة لتســجيل وطــرح األســهم الجديــدة كمــا تقدمــت الشــركة بطلــب إلــى شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( 
لقبــول إدراجهــا.

315.    التخصيص ورد الفائض

ستقوم الشركة ومدير االكتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصات االكتتاب فيه.

يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة لمســتحقي كســور 
األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي، وســوف يتــم تســديد  إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة 
للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كٌل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه 
يــوم  1441/06/12ه )الموافــق 2020/02/06م(. وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر مكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشــراء تلــك األســهم الجديــدة 

المتبقيــة وســتخصص لــه.

ويتوقــع اإلعــان عــن العــدد النهائــي لألســهم التــي تــم تخصيصهــا لــكل شــخص مســتحق دون أي عمــوالت أو اســتقطاعات مــن مديــر االكتتــاب وذلــك بقيدهــا فــي 
حســابات المكتتبيــن. ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم تقديــم طلــب االكتتــاب مــن خالــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. 

وســوف يتــم اإلعــان عــن نتائــج التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم 1441/06/01هـــ )الموافــق 2020/01/26م(.

ســيتم رد الفائــض )باقــي متحصــات عمليــة الطــرح بمــا يتجــاوز ســعر الطــرح( لألشــخاص المســتحقين الذيــن لــم يشــاركوا كليــًا أو جزئيــًا فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق 
األولوية )إن وجدت( من دون أي اســتقطاعات في موعد أقصاه يوم  1441/06/12ه )الموافق 2020/02/06م(.

316.    نشرة اإلصدار التكميلية

يتعيــن علــى الشــركة ان تقــدم إلــى الهيئــة نشــرة إصــدار تكميليــة، وذلــك حســب متطلبــات قواعــد طــرح األوراق الماليــة وااللتزامــات المســتمرة، إذا علمــت الشــركة فــي 
أي وقــت بعــد تاريــخ نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وقبــل اكتمــال الطــرح بــأٍي مــن اآلتــي:

وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة.

ظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمينها في هذه النشرة.

ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في األسهم الجديدة قبل نشر نشرة اإلصدار التكميلية ان يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه األسهم قبل انتهاء فترة الطرح.
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317.   تعليق أو إلغاء الطرح

لهيئــة الســوق الماليــة فــي أي وقــت ان تصــدر قــرارًا بتعليــق الطــرح إذا رأت ان الطــرح يمكــن ان ينتــج عنــه إخــال بنظــام الســوق الماليــة أو لوائحــه التنفيذيــة أو 
قواعــد الســوق. كمــا انــه ســيتم إلغــاء الطــرح فــي حــال عــدم موافقــة الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة علــى أي مــن تفاصيــل الطــرح.

يوضح الشكل التالي آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة:

الشكل رقم )2(: آلية تداول واكتتاب حقوق األولوية المتداولة.

املصدر: الشركة

318.    أسئلة وأجوبة عن حقوق األولوية

ماهي حقوق األولوية؟

هــي أوراق ماليــة قابلــة للتــداول تعطــي حاملهــا أحقيــة االكتتــاب فــي األســهم الجديــدة المطروحــة عنــد اعتمــاد زيــادة رأس المــال، وهــو حــق مكتســب لجميــع المســاهمين 
المالكيــن لألســهم يــوم انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال والمقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم 

تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ويعطــي كل حــق لحاملــه أحقيــة االكتتــاب فــي ســهم واحــد، وذلــك بســعر الطــرح.

لمن تمنح حقوق األولوية؟

لجميع حملة األسهم المقيدين في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

متى يتم إيداع حقوق األولوية؟

بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة وموافقتهــا علــى زيــادة رأس المــال مــن خــال طــرح أســهم حقــوق أولويــة، وتــودع حقــوق األولويــة كأوراق ماليــة فــي المحافــظ 
الخاصــة بالمســاهمين فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، وســتظهر األســهم فــي 

محافظهــم تحــت رمــز جديــد خــاص بحقــوق األولويــة، ولــن يســمح بتــداول هــذه الحقــوق أو االكتتــاب فيهــا إال عنــد بدايــة فترتــي التــداول واالكتتــاب.

كيف يتم إشعار المستثمر بحقوق األولوية بإيداع الحقوق في المحفظة؟

يتــم اإلشــعار عــن طريــق اإلعــان فــي موقــع تــداول وكذلــك عــن طريــق خدمــة )تداوالتــي( المقدمــة مــن قبــل شــركة مركــز إيــداع األوراق الماليــة ورســائل نصيــة 
قصيــرة ترســل عــن طريــق شــركات الوســاطة.

كم عدد حقوق األولوية التي سيحصل عليها المساهم المقيد؟

يعتمــد العــدد علــى نســبة مــا يملكــه كل مســاهم فــي رأس المــال بحســب ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد الجمعيــة 
العامــة غيــر العاديــة.

ما هو معامل األحقية؟

هــو المعامــل الــذي يمكــن للمســاهمين المقيديــن مــن معرفــة عــدد حقــوق األولويــة المســتحقة لهــم مقابــل األســهم التــي يمتلكونهــا بنهايــة ثانــي يــوم تــداول بعــد انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، ويحســب هــذا المعامــل بقســمة عــدد األســهم الجديــدة علــى عــدد األســهم الحاليــة للشــركة، وعليــه فــإن معامــل األحقيــة هــو )2,26( 
حــق تقريبــًا لــكل ســهم )1( واحــد مملــوك للمســاهم المقيــد فــي تاريــخ األحقيــة، ووفقــًا لذلــك، إذا كان مســاهم مقيــد يملــك )1,000( ســهم فــي تاريــخ األحقيــة 

فســيخصص لــه )2,260( حــق مقابــل مــا يملكــه مــن أســهم.
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هل سيختلف اسم ورمز تداول هذه الحقوق عن اسم ورمز أسهم الشركة؟

نعــم، حيــث ســيتم إضافــة الحــق المكتســب إلــى محافــظ المســتثمرين تحــت اســم الســهم األصلــي، وبإضافــة كلمــة حقــوق أولويــة، إضافــة إلــى رمــز جديــد لهــذه 
الحقــوق.

ما هي قيمة الحق عند بداية تداوله؟

ســعر االفتتــاح للحــق ســيكون الفــرق بيــن ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق إلدراج الحــق وســعر الطــرح )قيمــة الحــق اإلرشــادية(. فعلــى ســبيل المثــال، 
إذا كان ســعر إغــاق ســهم الشــركة فــي اليــوم الســابق )15( ريــال ســعودي، وســعر الطــرح )10( ريــاالت ســعودية، فــإن الســعر االفتتاحــي للحــق ســيكون )5( 

ريــاالت ســعودية.

من هو المساهم المقيد؟

هو أي مساهم يظهر في سجل مساهمي الشركة بنهاية ثاني يوم تداول بعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

هل يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية؟

نعم، يستطيع المساهمون المقيدون االكتتاب في أسهم إضافية من خال شراء حقوق جديدة عن طريق السوق في فترة التداول.

هــل مــن الممكــن ان يفقــد المســاهم أحقيتــه فــي االكتتــاب حتــى لــو كان لــه حــق حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة 
والتصويــت علــى زيــادة رأس المــال عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة؟

نعم، يفقد المساهم أحقيته في االكتتاب في حال قام ببيع أسهمه في يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية أو قبلها بيوم عمل.

كيف تتم عملية االكتتاب؟

يتــم تقديــم طلبــات االكتتــاب عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منّصــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء، إضافــًة إلــى إمكانيــة االكتتاب 
من خال أي وســائل أخرى يوفرها الوســيط للمســتثمرين وأمين حفظ األســهم.

هل يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له؟

ال يمكن للشخص المستحق االكتتاب في أسهم أكثر من الحقوق المملوكة له.

في حال امتالك أسهم الشركة من خالل أكثر من محفظة استثمارية، في أي محفظة يتم إيداع حقوق األولوية؟

ســيتم إيــداع حقــوق األولويــة فــي نفــس المحفظــة المــودع بهــا أســهم الشــركة المرتبطــة بالحقــوق. فعلــى ســبيل المثــال، إذا كان مســاهم يملــك )1,000( ســهم فــي 
الشــركة علــى النحــو التالــي )800( ســهم فــي محفظــة )أ( و)200( ســهم فــي محفظــة )ب(، فــإن مجمــوع الحقــوق التــي ســتودع )2,260( حــق علــى اعتبــار ان 

لــكل ســهم )2,26( حــق تقريبــًا. عليــه فســيتم إيــداع )1,808( حــق فــي محفظــة )أ( و)452( حــق فــي محفظــة )ب(.

هل يحق لحملة شهادات األسهم االكتتاب والتداول؟

نعــم، يحــق لَحَملــة شــهادات األســهم االكتتــاب، لكنهــم لــن يســتطيعوا التــداول إال بعــد إيــداع الشــهادات فــي محافــظ إلكترونيــة عــن طريــق الجهــات المســتلمة أو شــركة 
حضــار الوثائــق الازمــة. مركــز إيــداع األوراق الماليــة )»إيــداع«(، واإ

هل يحق لمن اشترى حقوقًا إضافية تداولها مرة أخرى؟

نعم، يحق له بيعها وشراء حقوق أخرى خال فترة التداول فقط.

هل باإلمكان بيع جزء من حقوق األولوية؟

نعم، بإمكان المستثمر بيع جزء من هذه الحقوق واالكتتاب بالجزء المتبقي.

متى يستطيع المساهم االكتتاب في حقوق األولوية التي اشتراها خالل فترة تداول الحقوق؟

بعد انتهاء تسوية شراء الحقوق )وهي يومي عمل(، على ان يتم االكتتاب في حقوق األولوية خال فترة االكتتاب.

هل يستطيع صاحب حقوق األولوية البيع أو التنازل عن الحق بعد انقضاء فترة التداول؟

ال، ال يمكــن ذلــك. بعــد انقضــاء فتــرة التــداول يتبقــى لمالــك الحــق فقــط ممارســة الحــق فــي االكتتــاب بأســهم حقــوق األولويــة أو عــدم ممارســة ذلــك. وفــي حــال عــدم 
ممارســة الحــق يمكــن ان يخضــع المســتثمر للخســارة أو االنخفــاض فــي قيمــة محفظتــه االســتثمارية.
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ماذا يحدث لحقوق األولوية التي لم يتم بيعها أو ممارسة االكتتاب فيها خالل فترة التداول ومرحلة االكتتاب؟

فــي حــال عــدم االكتتــاب بكامــل األســهم الجديــدة خــال فتــرة االكتتــاب، ُتطــرح األســهم الجديــدة المتبقيــة الكتتــاب ينظمــه مديــر االكتتــاب، ويتــم احتســاب قيمــة 
التعويــض )إن وجــد( لمالــك الحقــوق بعــد خصــم ســعر االكتتــاب. علمــًا ان المســتثمر قــد ال يحصــل علــى أي مقابــل إذا تــم البيــع فــي فتــرة الطــرح المتبقــي بســعر 

الطــرح.

مــن لــه األحقيــة فــي حضــور الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم 
حقــوق أولوية؟

يحــق للمســاهم الُمقيــد فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى مركــز اإليــداع بعــد نهايــة يــوم تــداول يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة حضــور الجمعيــة العامــة غيــر 
العاديــة والتصويــت علــى زيــادة رأس مــال الشــركة عــن طريــق طــرح أســهم حقــوق أولويــة.

متى يتم تعديل سعر السهم نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية؟

يتم تعديل سعر السهم عن طريق السوق قبل بداية تداول اليوم التالي ليوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية.

لــو قــام مســتثمر بشــراء األوراق الماليــة فــي يــوم انعقــاد الجمعيــة فهــل يحــق لــه الحصــول علــى حقــوق األولويــة المترتبــة 
علــى زيــادة رأس مــال المصــدر؟

نعــم، حيــث انهــد ســيتم قيــد المســتثمر فــي ســجل مســاهمي الشــركة بعــد يومــي عمــل مــن تاريــخ شــراء األســهم )أي بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول يلــي يــوم انعقــاد 
الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة(، مــع العلــم بــان حقــوق األولويــة ســتمنح لجميــع حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة بنهايــة تــداول ثانــي يــوم تــداول 

يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة. ولكــن لــن يحــق لــه الحضــور أو التصويــت فــي الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة الخاصــة بزيــادة رأس المــال.

إذا كان لدى المستثمر أكثر من محفظة مع أكثر من شركة وساطة، كيف سيتم احتساب الحقوق له؟

ســيتم توزيــع نصيــب المســتثمر علــى المحافــظ التــي يملكهــا المســتثمر، بحســب نســبة الملكيــة الموجــودة فــي كل محفظــة، وفــي حــال وجــود كســور ســيتم تجميــع تلــك 
ذا أكملــت رقمــًا صحيحــًا أو أكثــر يتــم إضافــة الرقــم الصحيــح إلــى المحفظــة التــي يملــك فيهــا المســتثمر أكبــر كميــة مــن الحقــوق. الكســور، واإ

ماهي فترات التداول واالكتتاب؟

يبــدأ تــداول واكتتــاب الحقــوق فــي الوقــت ذاتــه حتــى انتهــاء التــداول فــي اليــوم الســادس، بينمــا يســتمر االكتتــاب حتــى اليــوم التاســع وذلــك حســب مــا هــو مذكــور 
فــي هــذه النشــرة واإعانــات الشــركة.

هل يمكن االكتتاب خالل عطلة نهاية األسبوع؟

ال، ال يمكن ذلك.

هل يستطيع عامة المستثمرين من غير المساهمين المقيدين االكتتاب في أسهم حقوق األولوية؟

نعم، وذلك بعد إتمام شراء حقوق األولوية خال فترة التداول.

مساعدة إضافية:
فــي حــال وجــود أي استفســارات، الرجــاء التواصــل مــع الشــركة علــى البريــد اإللكترونــي )scc@saudicable.com( وألســباب قانونيــة، ســوف يكــون بمقــدور 
الشــركة فقــط تقديــم المعلومــات الــواردة فــي هــذه النشــرة ولــن يكــون بمقدورهــا تقديــم المشــورة بشــان األســس الموضوعيــة إلصــدار الحقــوق أو حتــى تقديــم المشــورة 

الماليــة أو الضريبيــة أو القانونيــة أو االســتثمارية.

3.9.    القرارات والموافقات التي ستطرح األسهم بموجبها

أوصــى مجلــس إدارة الشــركة بالتمريــر فــي اجتماعــه المنعقــد بتاريــخ 1440/08/02ه )الموافــق 2019/04/07م( بزيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال طــرح 
أســهم حقــوق أولويــة بقيمــة مائتــان وخمســين )250,000,000( مليــون ريــال ســعودي، وذلــك بعــد الحصــول علــى جميــع الموافقــات النظاميــة الازمــة وموافقــة 

الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
وفــي تاريــخ 1441/05/05ه )الموافــق 2019/12/31م(، وافقــت الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة للشــركة علــى زيــادة رأس مــال الشــركة مــن خــال إصــدار أســهم 
حقــوق أولويــة، ويتمثــل االكتتــاب فــي طــرح خمســة وعشــرين )25,000,000( مليــون ســهم عــادي جديــد بســعر طــرح يبلــغ )10( عشــرة ريــاالت ســعودية للســهم 
الواحــد، وبقيمــة اســمية قدرهــا عشــرة )10( ريــاالت ســعودية، وذلــك لزيــادة رأس مــال الشــركة مــن مائــة وعشــرة )110,614,060( مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر 
ألفــًا وســتين ريــال ســعودي، إلــى ثاثمائــة وســتين مليــون وســتمائة وأربعــة عشــر ألفــًا وســتين )360,614,060( ريــال ســعودي، وزيــادة عــدد األســهم مــن أحــد 
عشــر مليــون وواحــد وســتين ألفــًا وأربعمائــة وســتة )11,061,406( ســهمًا عاديــًا إلــى ســتة وثاثيــن مليــون وواحــد وســتين ألفــًا وأربعمائــة وســتة )36,061,406( 

ســهمًا عاديــًا.
وافقــت شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( علــى طلــب إدراج األســهم الجديــدة بتاريــخ 1441/01/02ه )الموافــق 2019/09/01م(، كمــا تمــت الموافقــة 
يــوم 1441/04/05ه )الموافــق  الهيئــة  فــي موقــع  الهيئــة وذلــك بتاريــخ إعانهــا  التــي طلبتهــا  علــى نشــر نشــرة اإلصــدار هــذه وكافــة المســتندات المؤيــدة 

2019/12/02م(.
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31.0.   بنود متفرقة

ســيكون طلــب االكتتــاب وكافــة الشــروط واألحــكام والتعهــدات ذات العاقــة ملزمــة ولمنفعــة أطرافهــا وخلفائهــم والمتنــازل منهــم لصالحهــم ومنفــذي الوصايــا 	 
ومديــري التــركات والورثــة. ويشــترط انــه فيمــا عــدا مــا جــرى النــص عليــه تحديــدًا فــي هــذه النشــرة، فإنــه ال يتــم التنــازل عــن الطلــب أو عــن أي حقــوق أو 
مصالــح أو التزامــات ناشــئة عنــه، أو التفويــض بهــا ألي مــن األطــراف المشــار إليهــم فــي هــذه النشــرة دون الحصــول علــى موافقــة كتابيــة مســبقة مــن الطــرف 

اآلخــر.
ــاًً لهــا. وقــد يتــم توزيــع نشــرة 	  تخضــع هــذه التعليمــات والبنــود وأي اســتام لنمــاذج طلــب االكتتــاب أو العقــود المترتبــة عليهــا النظمــة المملكــة وتفســر طبق

اإلصــدار هــذه باللغتيــن العربيــة واإلنجليزيــة، وفــي حالــة التعــارض بيــن النــص العربــي والنــص اإلنجليــزي، يعمــل بالنــص العربــي لنشــرة اإلصــدار.

..31.    إفادة عن أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أسهم معينة

ال يوجد أي ترتيبات قائمة لمنع التصرف في أي أسهم.
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التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال. 14

إن ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة هــو )37,90( ريــال ســعودي ومــن المتوقــع ان يصــل إلــى )18,56( ريــال ســعودي فــي 
افتتاحيــة اليــوم الــذي يليــه وهــذا التغييــر يمثــل انخفــاض بنســبة )51%(، وفــي حــال عــدم اكتتــاب أٍي مــن حملــة األســهم المقيديــن فــي ســجل مســاهمي الشــركة لــدى 

مركــز اإليــداع فــي نهايــة ثانــي يــوم تــداول يلــي تاريــخ انعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، فــإن ذلــك ســيؤدي إلــى انخفــاض نســبة ملكيتهــم فــي الشــركة.

طريقة احتساب سعر السهم نتيجة لزيادة رأس المال كالتالي:

أواًل: احتساب القيمة السوقية للشركة عند اإلغالق في يوم الجمعية العامة غير العادية
عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة x ســعر اإلغــاق لســهم الشــركة فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة = القيمــة الســوقية للشــركة عنــد 

اإلغــاق فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.

ثانيًا: احتساب سعر السهم في افتتاحية اليوم الذي يلي يوم الجمعية العمومية غير العادية
)القيمــة الســوقية للشــركة عنــد اإلغــاق فــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة + قيمــة األســهم المطروحــة( / )عــدد األســهم فــي نهايــة يــوم الجمعيــة العامــة غيــر 

العاديــة + عــدد األســهم المطروحــة لاكتتــاب( = ســعر الســهم المتوقــع فــي افتتاحيــة اليــوم الــذي يلــي يــوم الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة.
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التعهدات الخاصة باالكتتاب  .15

.،5.    نبذة حول طلب وتعهدات االكتتاب

ُيمكــن االكتتــاب باســتخدام منصــات التــداول أو مــن خــال أّي وســائل أخــرى يوفرهــا الوســيط للمســتثمرين. وســيتم االكتتــاب باألســهم الجديــدة علــى مرحلــة واحــدة 
وفقــًا لمــا يلــي:

سيتاح في هذه الفترة لجميع المساهمين المقيدين والمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة.. 1

ســيتاح للمســاهم المقيــد االكتتــاب مباشــرة بعــدد أســهمه خــال فتــرة االكتتــاب، وفــي حــال شــراءه حقوقــًا جديــدة فيســتاح لــه االكتتــاب بهــا بعــد انتهــاء فتــرة . 2
تســويتها )يومــي عمــل(.

سيتاح للمستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة بعد تسوية عملية شراء الحقوق مباشرة )يومي عمل(.. 3

ســيتاح االكتتــاب إلكترونيــًا عــن طريــق المحفظــة االســتثمارية فــي منصــات وتطبيقــات التــداول التــي يتــم مــن خالهــا إدخــال أوامــر البيــع والشــراء باإلضافــة . 4
إلــى االكتتــاب فــي القنــوات والوســائل األخــرى المتوفــرة لــدى الوســيط.

يعطي كل حق من حقوق األولوية لحامله أحقية االكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر المكتتب في األسهم الجديدة بالتالي:

قبوله كافة شروط وتعليمات االكتتاب الواردة في نشرة اإلصدار هذه.	 

بانه قد اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. 	 

قبوله للنظام األساسي للشركة.	 

التعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب االكتتاب بعد تنفيذه.	 

5،2.    عمليات التخصيص

يتــم تخصيــص أســهم حقــوق األولويــة علــى األشــخاص المســتحقين بنــاًء علــى عــدد الحقــوق التــي مارســوها بشــكل مكتمــل وصحيــح. أمــا بالنســبة لمســتحقي كســور 
األســهم، فســيتم جمــع كســور األســهم وطرحهــا علــى المؤسســات االســتثمارية خــال فتــرة الطــرح المتبقــي، وســوف يتــم تســديد  إجمالــي ســعر طــرح األســهم المتبقيــة 
للشــركة، وتــوزع باقــي متحصــات بيــع األســهم المتبقيــة وكســور األســهم )بمــا يتعــدى ســعر الطــرح( علــى مســتحقيها كل بحســب مــا يســتحقه فــي موعــد أقصــاه يــوم  
1441/06/12ه )الموافــق 2020/02/06م( وفــي حــال تبقــي أســهم بعــد ذلــك غيــر ُمكتتــب فيهــا فســيقوم متعهــد التغطيــة بشــراء تلــك األســهم الجديــدة المتبقيــة 

وســتخصص لــه.

ويجــب علــى األشــخاص المســتحقين االتصــال بالوســيط الــذي تــم االكتتــاب مــن خالــه للحصــول علــى أيــة معلومــات إضافيــة. وســوف يتــم اإلعــان عــن نتائــج 
التخصيــص فــي موعــد أقصــاه يــوم 1441/06/01هـــ )الموافــق 2020/01/26م(.

5،3.    السوق المالية السعودية )تداول(

تــم تأســيس نظــام تــداول فــي عــام 2001م كنظــام بديــل لنظــام معلومــات األوراق الماليــة اإللكترونــي، وبــدأ تــداول األســهم اإللكترونــي فــي المملكــة عــام 1990م. 
تتــم عمليــة التــداول مــن خــال نظــام إلكترونــي متكامــل ابتــداًء مــن تنفيــذ الصفقــة وانتهــاًء بتســويتها. ويتــم التــداول كل يــوم عمــل مــن أيــام األســبوع مــن يــوم األحــد 
حتــى يــوم الخميــس علــى فتــرة واحــدة مــن الســاعة 10 صباحــًا وحتــى الســاعة 3 عصــرًا، ويتــم خالهــا تنفيــذ األوامــر. أمــا خــارج هــذه األوقــات فيســمح بإدخــال 

لغائهــا مــن الســاعة 9:30 صباحــًا وحتــى الســاعة 10 صباحــًا. األوامــر وتعديلهــا واإ

ويتــم تنفيــذ الصفقــات مــن خــال مطابقــة آليــة لألوامــر، ويتــم اســتقبال وتحديــد أولويــة األوامــر وفقــًا للســعر. وبشــكل عــام تنفــذ أوامــر الســوق أواًل وهــي األوامــر 
المشــتملة علــى أفضــل األســعار، وتليهــا األوامــر محــددة الســعر، وفــي حــال إدخــال عــدة أوامــر بنفــس الســعر فإنــه يتــم تنفيذهــا وفقــًا لتوقيــت اإلدخــال.

يقــوم نظــام تــداول بتوزيــع نطــاق شــامل مــن المعلومــات مــن خــال قنــوات مختلفــة أبرزهــا موقــع تــداول علــى اإلنترنــت، ويتــم توفيــر بيانــات الســوق بشــكل فــوري 
.)2+T( لمــزودي المعلومــات المعروفيــن مثــل »رويتــرز«. وتتــم تســوية الصفقــات آليــًا خــال يومــي عمــل حســب

وينبغــي علــى الشــركة اإلفصــاح عــن جميــع القــرارات والمعلومــات المهمــة بالنســبة للمســتثمرين عبــر نظــام »تــداول«. ويتولــى نظــام تــداول مســؤولية مراقبــة الســوق، 
بهــدف ضمــان عدالــة التــداول وكفــاءة عمليــات الســوق.
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5،4.    تداول أسهم الشركة في سوق األسهم السعودي

تــم تقديــم طلــب لــدى الهيئــة لتســجيل وطــرح أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية وطلــب لــدى شــركة الســوق الماليــة الســعودية )تــداول( إلدراجهــا 
وتمــت الموافقــة علــى نشــرة اإلصــدار هــذه وتــم الوفــاء بالمتطلبــات كافــة.

 ومــن المتوقــع اعتمــاد التســجيل وبــدء التــداول فــي أســهم حقــوق األولويــة فــي ســوق األســهم الســعودية بعــد االنتهــاء مــن عمليــة التخصيــص النهائــي ألســهم حقــوق 
األولويــة، وســوف يعلــن عــن ذلــك فــي حينــه فــي موقــع تــداول اإللكترونــي. وتعتبــر التواريــخ المذكــورة فــي هــذه النشــرة مبدئيــة ويمكــن تغييرهــا بموافقــة هيئــة الســوق 

المالية.

 وبالرغــم مــن ان األســهم القائمــة مســجلة فــي ســوق األســهم الســعودية وان الشــركة مدرجــة أســهمها فــي الســوق الماليــة )تــداول(، إال انــه ال يمكــن التــداول فــي 
يداعهــا فــي محافــظ المكتتبيــن. ويحظــر حظــرًا تامــًا التــداول فــي األســهم الجديــدة قبــل اعتمــاد عمليــة  األســهم الجديــدة إال بعــد اعتمــاد التخصيــص النهائــي لألســهم واإ

التخصيــص.

يتحمــل المكتتبــون ومقدمــو العــروض فــي الطــرح المتبقــي الذيــن يتعاملــون فــي نشــاطات التــداول المحظــورة هــذه المســؤولية الكاملــة عنهــا ولــن تتحمــل الشــركة أي 
مســؤولية قانونيــة فــي هــذه الحالــة.
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المستندات المتاحة للمعاينة   .16

ســتكون المســتندات التاليــة متاحــة لاطــاع عليهــا فــي المقــر الرئيــس لشــركة الكابــات الســعودية والواقــع فــي مدينــة جــدة، المنطقــة الصناعيــة، قطعــة رقــم 12ف، 
المملكــة العربيــة الســعودية، وذلــك خــال أيــام العمــل الرســمية مــن األحــد إلــى الخميــس مــا بيــن الســاعة 08:00 صباًحــا وحتــى الســاعة 04:00 مســاًء، اعتبــاراًً 
مــن أول يــوم عمــل بعــد تاريــخ الدعــوة النعقــاد الجمعيــة العامــة غيــر العاديــة، علــى ان ال تقــل تلــك الفتــرة عــن 14 يومــًا قبــل موعــد انعقــاد اجتمــاع الجمعيــة العامــة 

غيــر العاديــة. وســتبقى هــذه المســتندات متاحــة للمعاينــة حتــى نهايــة الطــرح:

المستندات الخاصة بالتأسيس ونظام الشركة:
السجل التجاري.	 

النظام األساسي.	 

الموافقات المتعلقة بأسهم زيادة رأس المال:
قرار مجلس اإلدارة بالتوصية بزيادة رأس المال. 	 

نسخة من إعان موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم حقوق األولوية.	 

موافقة شركة السوق المالية السعودية )تداول( على إدراج أسهم حقوق األولوية.	 

التقارير والخطابات والمستندات:
اتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة االكتتاب.	 

الموافقات الخطية من قبل المستشــار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشــار القانوني والمحاســب القانوني على اســتخدام أســمائهم وشــعاراتهم 	 
فاداتهم ضمن نشــرة اإلصدار. واإ
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