
 

افقة على يتوقف النشرة هذه بموجب األولوية حقوق  أسهم طرح إن   املال رأس على زيادة املساهمين مو
 
افقات على الشركة وحصول  اإلدارة مجلس لتوصية وفقا افقة للشركة العادية غير  العامة الجمعية النعقاد دعوة نشر  تم ولقد النظامية، املو افق 14/06/1443 بتاريخ األولوية حقوق  أسهم إصدار  زيادة رأس مال الشركة من خالل على للمو هـ )املو

افقة على الحصول  يتم لم إذا بأنه العلم املساهمين وعلى ،م(17/01/2022   سيتوقف األولوية حقوق  أسهم إصدار  فإن األولوية،حقوق  أسهم على زيادة رأس املال من خالل إصدار  املساهمين مو
 
 .بذلك املساهمين إشعار  وسيتم الغية النشرة هذه تعتبر  سوف الوقت ذلك وفي. تلقائيا

 ةأولوي حقوق  أسهم إصدار  شرةن

 ديةعو الس الكابالت شركة

 

م(.26/04/1976ه )املوافق 27/04/1396( وتاريخ 4030009931، ومقيدة في السجل التجاري رقم )(م03/09/1988 املوافق) ه22/01/1409 وتاريخ( 74) رقم الوزاري  القرار بموجب سعودية مساهمة تحولت إلى شركة الكابالت السعودية شركة  

 رأس ليصبح ،(%190.61) بنسبة الشركة مال رأس في زيادة وتمثل سعودي، ريال( 500,000,000) مليون  خمسمائة تبلغ إجمالية بقيمة أولوية حقوق  أسهم إصدار طريق عن ،الواحد للسهم سعودية رياالت( 10) عشرة يبلغ طرح بسعر ،عادي سهم( 50,000,000مليون ) خمسون  طرح

 وستين ) الشركة مال
ً
 .( ريال سعودي762,311,060سبعمائة واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

افق **/**/****م(  فترة التداول: تبدأ من يوم **/**/****ه )املو افق **/**/****م( وتنتهي في يوم **/**/****ه )املو

افق **/**/****م(  فترة االكتتاب: تبدأ من يوم **/**/****ه )املو افق **/**/****م( وتنتهي في يوم **/**/****ه )املو

 
صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) الكابالت السعودية تأسست شركة

ُ
في البداية كشركة ذات مسؤولية ( «الكابالت السعودية»أو  «امل

ه )املوافق 22/01/1409بتاريخ ، و (م26/04/1976 املوافق) ه27/04/1396 وتاريخ( 4030009931) محدودة، وتم قيدها في السجل التجاري رقم

تم و  م(03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409( وتاريخ 74رقم ) بموجب القرار الوزاري سعودية عامة شركة مساهمة تحولت إلى  م(03/09/1988

للسهم الواحد في  سعودي ( ريال100) مائةوبقيمة اسمية قدرها ( سهم عادي 2,700,000)إدراج كامل أسهم الشركة بعدد مليونين وسبعمائة ألف 

 21491جدة  4403ف، ص.ب 12في مدينة جدة، املنطقة الصناعية، قطعة رقم ويقع مقر املركز الرئيس للشركة . السوق املالية السعودية الرئيسية

 وستين )ويبلغ رأس مال الشركة الحالي  .اململكة العربية السعودية
ً
( ريال 262,311,060مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( رياالت 10، بقيمة اسمية قدرها عشرة )( أسهم عادية26,231,106مائة وستة )ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف و ، مقسم إلى سعودي

فإنه ال  النشرة هذه تاريخ في وكما(. «الحالية األسهم» بـ ومجتمعة «حالي سهم» بـ منفردة إليها ويشار)سعودية للسهم الواحد مدفوعة القيمة بالكامل 

 أو أكثر من أسهم الشركة. %5ممن يمتلكون نسبة شركة في ال ن كباريمساهميوجد 

  بما يلي: (م29/06/2021ق )املواف ه19/11/1442 بتاريخ املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس أوص ى

  عشر وأربعة وستمائة مليون  وستين ثالثمائة من ،)%27.26) بنسبة الشركة مال رأس تخفيض (1
ً
 إلى سعودي، ريال( 360,614,060) وستين ألفا

  عشر واحدى وثالثمائة مليون  وستين واثنين مائتين
ً
 وثمانمائة ماليين تسعة عدد إلغاء طريق عن ،سعودي ريال( 262,311,060) وستين ألفا

 مال رأس هيكلة إعادة بغرض وذلك سهم،( 3.6684) لكل سهم( 1) تخفيض أي الشركة، أسهم من سهم( 9,830,300) وثالثمائة ألف وثالثين

 ريال( 98,303,000) اآلف وثالثة وثالثمائة مليون  وتسعين ثمانية قيمتها والبالغةم، 2021 مارس 31 في كما املتراكمة الخسائر إلطفاء الشركة

 .العادية غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي،

)بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة  )%190.61) بنسبة الشركة مال رأس زيادة (2

 وستين )
ً
 وستين )262,311,060واحدى عشر ألفا

ً
( 762,311,060( ريال سعودي إلى سبعمائة واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 ريال( 500,000,000) مليون  خمسمائة وبقيمة سهم( 50,000,000) مليون  خمسين بعدد أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن ،سعودي ريال

 .العادية غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي،

م(، وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم ****/**/**ه )املوافق ****/**/** تاريخوفي 

 («الجديدة األسهم» أو «األولوية حقوق  أسهم»ويشار إليها بـ)( سهم عادي جديد 50,000,000مليون ) خمسين ولوية، ويتمثل االكتتاب في طرحأحقوق 

وذلك  ة،رياالت سعودي( 10عشرة )سمية قدرها ا، وبقيمة «(سعر الطرح»ويشار إليه بـللسهم الواحد ) ةرياالت سعودي( 10عشرة )بسعر طرح يبلغ 

 وستين ) )%190.61بنسبة )لزيادة رأس مال الشركة 
ً
( ريال سعودي، إلى 262,311,060من مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وستين )سبعمائة واثنين وستين مليون 
ً
ستة وعشرين مليون ومائتين ، وزيادة عدد األسهم من ( ريال سعودي762,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( أسهم 76,231,106ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )لى إ( أسهم عادية 26,231,106وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )

واملقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى لشركة املقيدين كما في نهاية فترة تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية وسيكون ملساهمي ا .عادية

 م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** مركز اإليداع كما في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال بتاريخ

 الحق في االكتتاب في األسهم الجديدة حسب نسبة ملكيتهم في ذلك التاريخ.

املالكين للمساهمين ( «حق أولوية»ومنفردة بـ  «حقوق أولوية»سوف يتم إصدار حقوق األولوية كأوراق مالية قابلة للتداول )ويشار إليها مجتمعة بـ 

واملقيدين في سجل ( «تاريخ األحقية» ويشار إليه بـعادية املتضمنة املوافقة على زيادة رأس املال )بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير اللألسهم 

رأس املال بتاريخ مساهمي الشركة لدى مركز اإليداع في نهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة 

 في الحقوق  تلك تودع على أن( «املساهم املقيد»ومنفردين بـ  «املساهمين املقيدين»)ويشار إليهم مجتمعين بـ  م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**

 في االعتبار إجراءات التسوية بعدد ،العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد املقيدين املساهمين محافظ
ً
 1.91) أخذا

ً
( سهم من 1لكل ) ( حق تقريبا

 بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.ويعطي كل حق لحامله أحقية االكتتاب  ،أسهم الشركة

الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب  –( «املستثمرين الجدد» ويشار إليهم بـوسيكون بإمكان املساهمين املقيدين وغيرهم من عامة املستثمرين )

رة التداول ، وتبدأ فت(«السوق »أو  «تداول »ويشار إليها بـولوية في السوق املالية السعودية )تداول واالكتتاب في أسهم حقوق األ ال –في األسهم الجديدة 

ويشار إليها ) م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** يومعلى أن تنتهي فترة التداول في  م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** يوموفترة االكتتاب في 

لى إ، وتجدر اإلشارة («فترة االكتتاب»ويشار إليها بـ) م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** يوم مر فترة االكتتاب حتى نهاية، بينما تست(«فترة التداول »بـ

الفترة، بينما تستمر فترة  نتهاء اليوم السادس من بدايةافي حين تستمر فترة التداول حتى  ن في نفس اليومآالتداول وفترة االكتتاب سوف تبد أن فترة

 االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة.

قوق وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها أو شراء ح

وبيع الحقوق التي يتم  ن الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق إضافية عن طريق السوق. كما سيكون بإمكان املستثمري

  .خالل فترة التداول  أو عدم اتخاذ أي إجراء بخصوص الحقوق التي يملكونها شراؤها
 ملا يلي:)خالل فترة االكتتاب( وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة 

ً
 على مرحلة واحدة وفقا

 .الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدةسيتاح في هذه  (1

  شراءه حال وفي االكتتاب، فترة خالل بكامل عدد أسهمه أو بجزء منها مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 له فيستاح جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة انتهاء بعد بها االكتتاب

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

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 باإلضافة والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .طيالوس لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى

فستطرح تلك األسهم على عدد من املستثمرين ذوي الطابع ( «األسهم املتبقية» ويشار إليها بـب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )توفي حال تبقى أسهم لم يكت

، وتقوم تلك املؤسسات االستثمارية بتقديم («الطرح املتبقي» ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ) («املؤسسات االستثمارية»املؤسس ي )ويشار إليهم بـ 

 يوم  عروضها لشراء األسهم املتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداءً 
ً
وحتى  م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**من الساعة العاشرة صباحا

تخصيص األسهم املتبقية  وسيتم (.«فترة الطرح املتبقي» إليها بـويشار ) م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**الساعة الخامسة مساًء من يوم 

ؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على لمل

إضافتها لألسهم املتبقية ومعاملتها باملثل، وسيتم تسديد إجمالي املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم 

بدون احتساب أي رسوم أو استقطاعات )بما  )إن وجدت( سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة، وتوزع باقي متحصالت عملية الطرح

  .م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**يتجاوز سعر الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
ً
 لم الذي املستثمر أنب علما

  الطرح. بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب حقوقه، يبع أو يكتتب

 ون سيقوم نالتغطية الذي يما تبقى من أسهم ملتعهد سيخصصهم املتبقية وكسور األسهم، فلم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسفي حال و

 راجع 
ً
وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية . («املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه»( 13)قسم البشرائها بسعر الطرح )فضال

 راجع  («التخصيص تاريخ»ويشار إليه بـ) م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**في موعد أقصاه 
ً
املعلومات املتعلقة باألسهم »( 13)قسم ال)فضال

 . («وأحكام الطرح وشروطه

 وستين )وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيصبح رأس مال الشركة 
ً
( ريال 762,311,060سبعمائة واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

. وسيتم استخدام صافي متحصالت ( أسهم عادية76,231,106ين ألف ومائة وستة )ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثمقسم إلى  ،سعودي

إعادة هيكلة رأس املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم  االكتتاب بشكل رئيس في

 راجع القسم نشاطها املستقبلي 
ُ
 (.«استخدام متحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية» (7))فضال

 ةإن جميع أسهم الشركة من فئة واحد
ً
 ، وال يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما

حضور اجتماع الجمعية العامة «( املساهم»ويشار إليه بـ)لألسهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت واحد ويحق لكل مساهم في الشركة 

العادية أو غير العادية( والتصويت فيه. وسيستحق مالكو األسهم الجديدة أي أرباح تعلن الشركة  )سواءً «( الجمعية العامة»ويشار إليها بـللمساهمين )

 وجدت(.عن توزيعها بعد تاريخ إصدارها )إن 

( ريال سعودي للسهم الواحد، 100، وبقيمة اسمية قدرها مائة )( سهم عادي2,700,000)بعدد مليونين وسبعمائة ألف  تم إدراج كامل أسهم الشركة 

 من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409وذلك بتاريخ 
ً
)البنك  م( بعد الحصول على موافقة كال

)
ً
ن وسبعين مليون مائتيقامت الشركة بزيادة رأس مالها من ( م28/05/1992 املوافق) هـ27/11/1412 وبتاريخ ،املركزي السعودي حاليا

( سهم عادي كمنحة أسهم، 300,000( ريال سعودي عن طريق إصدار ثالثمائة ألف )300,000,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )270,000,000)

 من ثالثمائة مليون )11/07/1997ه )املوافق 05/03/1418وبتاريخ 
ً
( ريال سعودي 300,000,000م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها على مرحلتين أوال

( ريال 100( سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها مائة )1,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار مليون )400,000,000إلى أربعمائة مليون )

 من أ
ً
( ريال سعودي عن طريق إصدار 500,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة مليون )400,000,000ربعمائة مليون )سعودي للسهم الواحد، وثانيا

( ريال سعودي للسهم الواحد وذلك بنسبة سهم واحد مجاني لكل أربعة 100( سهم عادي كمنحة أسهم بقيمة اسمية قدرها مائة )1,000,000مليون )

( ريال 500,000,000م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسمائة مليون )28/06/2004ه )املوافق 10/05/1425أسهم يملكها املساهم، وبتاريخ 

مليون وسبعمائة وثمانين ألف  بعدد أولوية حقوق  أسهم ( ريال سعودي عن طريق إصدار640,000,000سعودي إلى ستمائة وأربعين مليون )

( 1,020,000)بعدد مليون وعشرين ألف  جديدة أسهم ( ريال سعودي للسهم الواحد، وإصدار50خمسين )قدرها قيمة اسمية وب سهم( 1,780,000)

 واحد بقيمة الشركة على لدين وفاءً  ( ريال سعودي للسهم الواحد وذلك50املحدودة وبقيمة اسمية خمسين ) للصناعات زينل شركة عادي باسم سهم

م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من ستمائة وأربعين 21/01/2006ه )املوافق 21/12/1426سعودي، وبتاريخ  ريال( 51,000,000) مليون  وخمسين

( 2,400,000( ريال سعودي عن طريق إصدار مليونين وأربعمائة ألف )760,000,000( ريال سعودي إلى سبعمائة وستين مليون )640,000,000مليون )

م( قامت الشركة 04/06/2017ه )املوافق 09/09/1438( ريال سعودي للسهم الواحد، وبتاريخ 50ا خمسين )سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدره

( ريال سعودي إلى أربعمائة وأربعة ماليين ومائة وأربعة 760,000,000من سبعمائة وستين مليون ) )إلطفاء الخسائر املتراكمة(بتخفيض رأس مالها 

م( قامت 02/09/2018ه )املوافق 22/12/1439من رأس مال الشركة، وبتاريخ  )%46.83بنسبة تخفيض ) ( ريال سعودي404,114,000عشر ألف )

 سعودي إلى مائة ريال( 404,114,000ألف ) عشر وأربعة ومائة ماليين وأربعة من أربعمائة )إلطفاء الخسائر املتراكمة(الشركة بتخفيض رأس مالها 

  عشر وأربعة وستمائة مليون  وعشرة
ً
من رأس مال الشركة. وبتاريخ  )%72.63سعودي بنسبة تخفيض ) ( ريال110,614,060) وستين ألفا

 وستين )من م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها 31/12/2019ه )املوافق 05/05/1441
ً
( 110,614,060مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )ثالثمائة وستين مليون وستمائة إلى  ريال سعودي
ً
عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون  ( ريال سعودي360,614,060وأربعة عشر ألفا

 .( رياالت سعودية للسهم الواحد10)سمية قدرها عشرة ( سهم حقوق أولوية بقيمة ا25,000,000)

  يتم
ً
السعودية  العربية باململكة السوق املالية لهيئة بطلب الشركة تقدمت وقد. السعودية املالية السوق  في للشركة القائمة األسهم تداول  حاليا

 جميع تقديم تم وقد لقبول إدراجها، السعودية )تداول( تداول  شركةإلى  طلب قدمت كما الجديدة، األسهم وطرح لتسجيل («الهيئة»ويشار إليها بـ)

 الجديدة األسهم تداول  يبدأ أن املتوقع ومن. هذهاإلصدار  نشرة املوافقة على وتمت قةالعال ذات الجهات متطلبات بكافة والوفاء املطلوبة املستندات

 راجع الصفحة رقم  ورد الجديدة األسهم تخصيص عملية مناالنتهاء  بعد قصيرة فترة خالل السوق  في
ُ
التواريخ املهمة وإجراءات )» (ع)الفائض )فضال

  -بعد تسجيلها وقبول إدراجها  -الجديدة وسيكون التداول في األسهم . («االكتتاب
ً
ملواطني اململكة العربية السعودية واملقيمين فيها إقامة نظامية  متاحا

ملؤهلين ومواطني الدول األعضاء في مجلس التعاون الخليجي والشركات وصناديق االستثمار السعودية والخليجية باإلضافة إلى املستثمرين األجانب ا

نظمة الستثمار املؤسسات املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية املدرجة. وعالوة على ذلك، يحق للفئات األخرى من املستثمرين بموجب القواعد امل

 يئةاألجانب الحصول على الفوائد االقتصادية املرتبطة باألسهم الجديدة من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة مع األشخاص املرخص لهم من قبل اله

، مع العلم أن الشخص املرخص له سيكون في هذه الحالة املالك القانوني املسجل لألسهم.(«الشخص املرخص له»شار إليه بـوي)

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

 متعهدي التغطية تتابالكومدير ا املستشار املالي

   

دمت معلومات على هذهاإلصدار  نشرة تحتوي 
ُ
 ببحس املالية األوراق إدراج قبول  وطلب"( الهيئة"بـ  إليها املشار) السعودية العربية باململكة املالية السوق  هيئة عن الصادرة املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد متطلبات بحسب املالية األوراق وطرح التسجيل طلب ضمن ق

 جميع إجراء بعد واعتقادهم، ويؤكدون بحسب علمهم هذه،اإلصدار  نشرة في الواردة املعلومات دقة عن املسؤولية كامل ومنفردين مجتمعين)ج(  الصفحة على أسماؤهم تظهر الذيناإلدارة  مجلسأعضاء  ويتحمل. السعودية املالية بالسوق  الخاصة اإلدراج قواعد متطلبات

 اكتمالها،أو  بدقتها تتعلق تأكيدات أي   تعطيان وال النشرة، هذه محتويات عن مسؤولية أي   السعودية املالية والسوق  الهيئة تتحمل وال. مضللة فيها واردة إفادة أي   جعلإلى  النشرة تضمينها عدم يؤدى أن يمكن أخرى  وقائع أي   توجد ال أنه املعقول، الحد وإلى املمكنة الدراسات

 .منها جزء أي   على االعتماد عنأو  النشرة هذه في ورد عما تنتج خسارة أي   عن كانت مهما مسؤولية أي   من صراحة نفسيهما وتخليان

م(06/01/2022ه )املوافق 03/06/1443خ بتاري نشرةال ههذت  صدر  





 





 

 أ

 إشعار مهم

وعن أسهم حقوق األولوية املطروحة لالكتتاب. وعند التقدم بطلب  الكابالت السعوديةشركة على تفاصيل وافية عن  )"نشرة اإلصدار"(تحتوي نشرة اإلصدار هذه 

ل على نسخة والتي يمكن الحصـو التي تحتـويها نشرة اإلصدار  أساس أن طلبـاتهم تستنـد إلى املعلـوماتلالكتتاب في األسهم الجديدة، ستتم معاملة املستثمرين على 

 واملستشار املالي( www.saudicable.com) للشركة ومن مدير االكتتاب أو من خالل زيارة املواقع اإللكترونية لكل من الشركة منها من املقر الرئيس

(www.falcom.com.sa وهيئة السوق املالية )(www.cma.org.sa.) 

 قبل موعد انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال، 14سيتم نشر نشرة اإلصدار والتأكد من إتاحتها للجمهور خالل فترة التقل عن )
ً
( يوما

ت موافقة الهيئة ملغاةوفي حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية خالل ستة أشهر من تاريخ   .موافقة الهيئة على تسجيل وطرح حقوق األولوية ُعد 

 من "شركة فالكم )"مدير االكتتاب"( لالكتتابوقد قامت الشركة بتعيين )"شركة فالكم للخدمات املالية"( كمستشار مالي )"املستشار املالي"( ومدير 
ً
، وتعيين كال

وذلك فيما يتعلق بطرح أسهم حقوق األولوية لزيادة رأس مال  ،التغطية"( ي)"متعهدكمتعهدي للتغطية  السعودية" للخدمات املالية" و"شركة بلوم لالستثمار

 .الشركة بموجب هذه النشرة

مجلس اإلدارة اء تحتوي نشرة اإلصدار على معلومات قدمت بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن الهيئة. ويتحمل أعض 

مجتمعين ومنفردين كامل املسؤولية عن دقة املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه، ويؤكدون بحسب علمهم  (ج)الذين تظهر أسماؤهم على الصفحة 

إلى جعل أي إفادة  هذه نشرة اإلصدارواعتقادهم، بعد إجراء الدراسات املمكنة وإلى الحد املعقول، أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في 

السعودية )تداول( أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة، وال تعطيان أي تأكيدات تتعلق بدقتها  تداول واردة فيها مضللة. وال تتحمل هيئة السوق املالية وشركة 

 
ً
 أو عن االعتماد على أي جزء منها.عما ورد في نشرة اإلصدار نتج من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة ت أو اكتمالها، وتخليان نفسيهما صراحة

 من املعلومات وعلى الرغم من أن الشركة قد قامت بكافة الدراسات املعقولة للتحري عن صحة املعلومات الواردة في هذه النشرة في تاريخ إصدارها، إال أ
ً
ن جزءا

لس إدارتها أو املستشار املالي أو أي من ها أو أعضاء مجلدى الشركة أو أي من مدرائالواردة في هذه النشرة تم الحصول عليها من مصادر خارجية، ومع أنه ال يوجد 

أي سبب لالعتقاد بأن هذه املعلومات غير دقيقة في جوهرها، إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة  ،()هو د() الشركة الواردة أسمائهم في الصفحتينمستشاري 

 .من هذه املعلومات، وبالتالي ال يمكن تقديم أي التزام أو إفادة فيما يتعلق بدقة هذه املعلومات أو اكتمالها

يمكن أن تتأثر بشكل سلبي  األسهما عرضة للتغيير، السيما أن الوضع املالي للشركة وقيمة إن املعلومات التي تضمنتها نشرة اإلصدار هذه كما في تاريخ إصداره

ى الخارجة عن سيطرة نتيجة للتطورات املستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل األخر 

 راجع القسم )
ً
أو أية معلومات شفهية أو كتابية متعلقة بأسهم الطرح  وز اعتبار تقديم نشرة اإلصدار"عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(. وال يج( 2الشركة )فضال

اعتبار نشرة ال يجوز  .عتماد عليها، بأي شكل من األشكال، على أنها وعد أو تأكيد أو إقرار بشأن تحقق أي إيرادات أو نتائج أو أحداث مستقبليةا أو اال أو تفسيره

بر وتعت .في أسهم حقوق األولوية اإلصدار هذه بمثابة توصية من جانب الشركة أو من أعضاء مجلس إدارتها أو أي من مستشاريها للمشاركة في عملية االكتتاب

لفردية أو الوضع املالي أو االحتياجات االستثمارية ذات طبيعة عامة تم إعدادها دون األخذ في االعتبار األهداف االستثمارية ا املعلومات الواردة في نشرة اإلصدار

ة ه من قبل الهيئالخاصة. ويتحمل كل مستلم لنشرة اإلصدار هذه، وقبل اتخاذ قرار باالستثمار، مسؤولية الحصول على استشارة مهنية من مستشار مالي مرخص ل

 .بخصوصه في نشرة اإلصدار هذه لألهداف واألوضاع واالحتياجات املالية الخاصة بهمة هذا االستثمار واملعلومات الواردة بخصوص االكتتاب لتقييم مدى مالء

التداول  -الذين يجوز لهم تداول الحقوق واالكتتاب في األسهم الجديدة  -ملستثمرين )"املستثمرين الجدد"( وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين وغيرهم من عامة ا

)املوافق هـ ****/**/** يومي السوق املالية السعودية )"تداول" أو "السوق"(. وتبدأ فترة التداول وفترة االكتتاب في واالكتتاب في أسهم حقوق األولوية ف

هـ ****/**/**، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية يوم (")"فترة التداول  م(****/**/**هـ )املوافق ****/**/** لى أن تنتهي فترة التداول في يومعم( ****/**/**

اء )"فترة االكتتاب"(. وتجدر اإلشارة إلى أن فترة التداول وفترة االكتتاب سوف تبدآن في نفس اليوم في حين تستمر فترة التداول حتى انته م(****/**/**)املوافق 

 .اليوم السادس من بداية الفترة، بينما تستمر فترة االكتتاب حتى نهاية اليوم التاسع من بداية نفس الفترة

قوق إضافية عن طريق وسيكون بإمكان املساهمين املقيدين تداول حقوق األولوية خالل فترة التداول وذلك من خالل بيع الحقوق املكتسبة أو جزء منها أو شراء ح

 .يتم شراؤها خالل فترة التداول السوق. كما سيكون بإمكان املستثمرين الجدد خالل فترة التداول القيام بشراء حقوق عن طريق السوق وبيع الحقوق التي 

 ملا يلي: ةعلى مرحل )خالل فترة االكتتاب( وسيتاح االكتتاب في األسهم الجديدة
 
 واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

  شراءه حال وفي ،أو بجزء منها االكتتاب فترة خالل أسهمه بعدد مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 انتهاء بعد بها االكتتاب له فيستاح جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة

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

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 االكتتاب إلى باإلضافة والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .الوسيط لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في

ويشار إليهم بـ (ع املؤسس ي وفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة االكتتاب )"األسهم املتبقية"( فستطرح تلك األسهم على عدد من املستثمرين ذوي الطاب

قديم عروضها لشراء األسهم املتبقية وسيتم "املؤسسات االستثمارية"( )ويشار إلى عملية الطرح هذه بـ "الطرح املتبقي"(. وتقوم تلك املؤسسات االستثمارية بت

 يوماستقبال تلك العروض ابتدا
ً
هـ )املوافق ****/**/** وحتى الساعة الخامسة مساًء يوم م(****/**/**هـ )املوافق ****/**/** ًء من الساعة العاشرة صباحا

(. وسيتم تخصيص األسهم املتبقية للمؤسسات االستثمارية ذات العرض األعلى ثم األقل فاألقل )شرط أن ال يقل عن سعر "فترة الطرح املتبقي ") م(****/**/**



 

 ب

لألسهم املتبقية الطرح( على أن يتم تخصيص األسهم بالتناسب على املؤسسات االستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور األسهم فسيتم إضافتها 

)بما يتجاوز سعر  )إن وجدت( ا باملثل، وسيتم تسديد إجمالي سعر الطرح املحصل من عملية الطرح املتبقي للشركة وتوزع باقي متحصالت عملية الطرحومعاملته

  .م(****/**/**هـ )املوافق ****/**/**الطرح( على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه 
ً
املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب  بأنعلما

 كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح.

بسعر بشرائها وفي حال لم تكتتب املؤسسات االستثمارية في جميع األسهم املتبقية وكسور األسهم، فسيخصص ما تبقى من أسهم ملتعهد التغطية الذي سيقوم 

 راجع القسم )
ً
( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(. وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية في موعد 13الطرح )فضال

 راجع القسم ) )"تاريخ م(****/**/**هـ )املوافق ****/**/**أقصاه 
ً
 من هذه النشرة(.قة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" ( "املعلومات املتعل13التخصيص"( )فضال

  املال رأس زيادة على املساهمين موافقة على يتوقف النشرة هذه بموجب األولوية حقوق  أسهم طرح إن
ً
 املوافقات على الشركة وحصول  اإلدارة مجلس لتوصية وفقا

 بتاريخ األولوية حقوق  أسهم إصدار خالل من الشركة مال رأس زيادة على للموافقة للشركة العادية غير العامة الجمعية النعقاد دعوة نشر تم ولقد النظامية،

 أسهم إصدار خالل من املال رأس زيادة على املساهمين موافقة على الحصول  يتم لم إذا بأنه العلم املساهمين وعلى(، م17/01/2022)املوافق  هـ14/06/1443

  سيتوقف األولوية حقوق  أسهم إصدار فإن األولوية، حقوق 
ً
 .بذلك املساهمين إشعار وسيتم الغية النشرة هذه تعتبر سوف الوقت ذلك وفي. تلقائيا

 

 اليةملعلومات اامل
 2020م و2019م و2018ديسمبر  31عن السنوات املالية املنتهية في  للشركة املراجعةاملوحدة  املالية القوائم إعداد تم

ً
للمعايير م واإليضاحات املرفقة بها وفقا

 (.SOCPAاملعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمراجعين واملحاسبين ) (IFRS) الدولية للتقرير املالي

من قبل شركة العظم والسديري وآل الشيخ م 2019و م2018ديسمبر  31عن السنوات املالية املنتهية في  للشركة املالية البيانات وتدقيق مراجعة تمت وقد

 وتقـوم .قانونيون  محاسبون  وشركاهم ويونغ ارنست شركة قبل منم 2020ديسمبر  31وشركاؤهم )محاسبون مراجعون قانونيون(، وعن السنة املالية املنتهية في 

 .السـعودي بالريـال املاليـة قوائمهـا بإصـدار الشـركة

تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح، وعليه، فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة  نشرةال هحتوي عليها هذتملالية واإلحصائية التي إن بعض املعلومات ا

 .هذه النشرة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع ما تم ذكره في

 

 ستقبلية ملفادات اإل التوقعات وا
الشركة ظروف  قة. وقد تختلفالعلنة تم ذكرها في املواضع ذات العحددة وُم املستقبلية التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات ُم لقد تم إعداد التوقعات 

  .من هذه التوقعاتيوجد أي ضمان أو تعهد في ما يتعلق بدقة أو اكتمال أي ال فتراضات املستخدمة، وبالتالي فإنه ال عن ا في املستقبل

استخدام بعض  طريقةل ستدل على هذه البيانات املستقبلية بصورة عامة من خالالبيانات الواردة في هذه النشرة بيانات حول التطلعات املستقبلية. ويُ تمثل بعض 

الصيغ النافية  أو "" أو "يعتقدالكلمات مثل "تعتزم/ تخطط" أو "تقدر" أو "تعتقد" أو "تتوقع" أو "من املمكن" أو "سوف" أو "ينوي" أو "ينبغي" أو "متوقع" أو "قد

وإدارتها فيما يتعلق بأحداث وتعكس بيانات التطلعات هذه وجهة نظر الشركة الحالية  من هذه املفردات وغيرها من املفردات املقاربة أو املعاكسة لها في املعنى.

 مستقبلية
ً
األداء أو اإلنجازات التي تحققها الشركة  تؤدي إلى أن تكون النتائج الفعلية أو وهناك العديد من العوامل التي قد داء املستقبلي.أل ل ، ولكنها ليست ضمانا

 
ً
  مختلفة بشكل كبير عن أية نتائج أو أداء أو إنجازات مستقبلية يمكن أن يعبر عنها صراحة

ً
التطلعات. وقد تم استعراض أهم املخاطر أو  في بيانات تلك أو ضمنا

 ألهذا االعوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل 
ً
 راجع القسم )في أقسام أخرى من هذه النشرة  ثر بصورة أكثر تفصيال

ً
. ( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة(2)فضال

علية قد عتماد عليها، فإن النتائج الفال فتراضات التي تم اال ور غير املتيقنة، أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من األموفيما لو تحقق واحد أو أكثر من هذه املخاطر أو ا

 .ي عن تلك املذكورة في هذه النشرةتختلف بشكل جوهر 

لتزامات املستمرة، يجب على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة إذا علمت الشركة في أي وقت بعد الوراق املالية واأل مع مراعاة متطلبات قواعد طرح ا

ظهور أي مسائل مهمة كان ( 2) صدار أوإل وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في نشرة ا( 1)تي: آلصدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأي من اإل تاريخ نشر نشرة ا

كان ذلك نتيجة معلومات  تعتزم تحديث أو تعديل أية معلومات تتضمنها هذه النشرة سواءً  الصدار. وباستثناء هاتين الحالتين، فإن الشركة إل يجب تضمينها في نشرة ا

 .نتيجة حوادث مستقبلية أو غير ذلك تتعلق بالشركة أو القطاع أو عوامل املخاطرة إضافية جديدة أو
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 الشركة دليل

 أعضاء مجلس اإلدارة
 
ُ
 *( م13/01/2021) ه29/05/1442 ن بتاريخعي  مجلس إدارة الشركة امل

 ** املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 ةمباشر غير  ةمباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

الخيال عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن  
رئيس مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 58 سعودي

سليماني حمزة الغني عبد نهى  

نائب رئيس 

 مجلس اإلدارة

 والعضو املنتدب

مستقلغير   

 تنفيذي
 - - - - 44 سعودي

 أزهر ميدو محي الدين كنجي
مجلس  عضو

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 57 سعودي

 عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير

عضو مجلس 

والرئيس  اإلدارة

 التنفيذي

 غير مستقل

 تنفيذي
%0.0000277 7 51 سعودي  - - 

 صالح عبدهللا عبدالعزيز الشثري 
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.0002773% 73 60 سعودي

نويالتي أنور مسلم ميسر  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
%0.0000277 7 50 سعودي  - - 

العطاس حسين محمد علي  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.0013865% 364 48 سعودي

فايز كامل محمد سمير نائل  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 47 سعودي

***شاغر   - - - - - - - - 

 الشركة: املصدر

 والتي الحالية للدورة املذكورين أعالهاإلدارة  مجلسأعضاء  انتخاب م( على13/01/2021ه )املوافق 29/05/1442العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ * وافقت الجمعية العامة 

 م(.13/01/2024ه )املوافق 01/07/1445في تاريخ  سنوات تنتهيوملدة ثالث  م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442من تاريخ  بدأت

 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ 20/01/2021ه )املوافق 07/06/1442بتاريخ  املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس ** قرر 
ً
م( تعيين السيد/ ميسر أنور مسلم نويالتي رئيسا

 لرئيس 
ً
ميسر أنور مسلم نويالتي قرر مجلس اإلدارة إعفاء كل من السيد/ ( م26/05/2021 املوافق) ه14/10/1442 بتاريخمجلس اإلدارة. و محمود منصور محمود عبدالغفار نائبا

 /السيدتعيين . وتم في مجلس اإلدارة ي كعضو مع استمرارهم لرئيس مجلس اإلدارة  كنائب من منصبه محمود منصور محمود عبدالغفار من منصبه كرئيس ملجلس اإلدارة ، والسيد/

 ملجلس إبراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن
ً
  حمزة الغني عبد نهى /السيدة وتعيين ،اإلدارة الخيال رئيسا

ً
ه )املوافق 24/01/1443، وبتاريخ اإلدارة مجلس لرئيس سليماني نائبا

01/09/2021 
ً
 تنفيذيا

ً
 من تاريخ م( قرر مجلس اإلدارة تعيين السيدة/ نهى عبدالغني حمزة سليماني كعضو منتدب وتعديل صفة العضوية لتكون عضوا

ً
ه 25/01/1443وذلك اعتبارا

 م(.13/01/2024ه )املوافق 01/07/1445م( حتى نهاية دورة املجلس الحالية بتاريخ 02/09/2021)املوافق 

حيث تقدم باستقالته من منصبه كعضو  ،ضو مجلس إدارتها األستاذ/ محمود منصور عبدالغفارم( أعلنت الشركة عن استقالة ع29/07/2021ه )املوافق 19/12/1442*** بتاريخ 

 مجلس إدارة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة. ، وال يزال مكانه شاغر في عضويةم28/07/2021هـ املوافق 18/12/1442دارة بتاريخ إمجلس 
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 وممثالها عنوان الشركة

 الكابالت السعوديةشركة 

 ف12جدة، املنطقة الصناعية، قطعة رقم 

  21491جدة  4403ص.ب. 

  اململكة العربية السعودية

 +966 12 6087500هاتف: 

 + 966 12 6352220 فاكس:

 Investor.Relations@saudicable.comالبريد اإللكتروني: 

 www.saudicable.comاملوقع اإللكتروني: 

 

 الشركة ممثال 
 الثاني املفوض الشركة ممثل األول  املفوض الشركة ممثل البيان

 نهى عبد الغني حمزة سليماني عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الخيال االسم

 اإلدارة والعضو املنتدبنائب رئيس مجلس  مجلس اإلدارة رئيس الصفة

 العنوان
ف12 رقم قطعة الصناعية، املنطقة جدة،  

 اململكة العربية السعودية 21491جدة  4403ص.ب. 

ف12 رقم قطعة الصناعية، املنطقة جدة،  

 اململكة العربية السعودية 21491جدة  4403ص.ب. 

 +966 12 7575608 7603 تحويلة رقم: +966 12 6087500 رقم الهاتف

 +966 12 6352220 +966 12 6352220 رقم الفاكس

 aalkayal@saudicable.com i@saudicable.comnsulaiman البريد اإللكتروني

  الشركة: املصدر

 

 سوق األسهم

      السعودية )تداول( تداول شركة 

 15وحدة رقم:  6897العليا  – طريق امللك فهد

  3388 – 12211الرياض 

 السعوديةاململكة العربية 

  966+920001919هاتف: 

  11 966+2189133فاكس: 

 csc@saudiexchange.saالبريد اإللكتروني: 

 www.saudiexchange.saاملوقع اإللكتروني: 
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 واملحاسبون القانونيون  املستشارون

 ومدير االكتتاب املستشار املالي

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا -العام  العلياشارع  –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 متعهدي التغطية

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا -العام  شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 السعودية لالستثمار  بلوم شركة

  فهد امللك طريق ،3 رقم الطابق األولى، بنايةالرياض، 

 11482 الرياض ،8151 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

  966+ 11 4949555هاتف: 

  11 966+4949551فاكس: 

 info@blom.saالبريد اإللكتروني: 

 www.blom.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 املستشار القانوني

 مكتب محمد الضبعان للمحاماة واالستشارات القانونية

 مجمع البيوت املكتبية طريق العروبة  - 11مكتب رقم 

 11312الرياض  245555ب  ص.

 اململكة العربية السعودية

 +966 11 4844448هاتف: 

 2816611 11 966+فاكس: 

 aldehais@aldhabaan-es.comالبريد اإللكتروني: 

  www.aldhabaan.eversheds.com املوقع اإللكتروني:

  



 

 و

 املحاسب القانوني

  م2019م و2018ام من ع ديسمبر  31نتهية في ية املللسنوات املال

 محاسبون ومراجعون قانونيون  –شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم 

 11وحدة رقم  -األمير محمد بن عبدالعزيزشارع  -الرياض

  11443الرياض  10504ص.ب 

 السعودية العربية اململكة

 2175000 11 966+هاتف: 

 2176000 11 966+ فاكس:

  ch@crowe.sa ي:البريد اإللكترون

  www.crowe.com/sa املوقع اإللكتروني:

 

 املحاسب القانوني

 م2020من عام ديسمبر  31نتهية في ية املاملال للسنة

 كة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون شر 

 طريق امللك عبدالعزيز )طريق امللك( عشر ثالثالدور ال -طريق امللك  برج

 21441جدة ، 1994ص.ب 

 اململكة العربية السعودية

 +966 12 2218400 هاتف:

 +966 12 2218575 فاكس:

   ey.ksa@sa.ey.comالبريد اإللكتروني: 

 ey.com/menaاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 :تنويه

 بالشكل وإفاداتهم وشعاراتهم أسمائهم تضمين على الكتابية موافقاتهم قدموا قد أعاله أسماؤهم الواردة ينالقانوني ينواملحاسب املستشارين جميع إن

 ينواملحاسب املستشارين من أي يمتلك وال. النشرة هذه تاريخ حتى املوافقة هذه بسحب منهم أي يقم ولم النشرة، هذه في الواردين واملضمون 

 .النشرة هذه تاريخ في كماأو شركاتها التابعة  الشركة في نوعها كان مهما مصلحة أو أسهم أية أقاربهم من أي أو لديهم العاملين أو ينالقانوني

  



 

 ز

 ملخص الطرح

 ولويةأل أسهم حقوق ا في أو بالتداول  كتتابالستثماري املتعلق باال قبل اتخاذ قرارهم ا في أسهم هذا الطرحكتتاب الب على املستثمرين الراغبين في ايج

 في الواردين «املخاطرة عوامل( »2) والقسم )أ( الصفحة في «هام إشعار» قسم وعلى وجه الخصوص ماورد في، صدار كاملةإل نشرة اومراجعة قراءة 

 :وفيما يلي ملخص عن الطرح، استثماري  قرار التخاذ كافي غير الوارد أدناه الطرح ملخص أن حيث. النشرة هذه

صدر
ُ
ووصفه ومعلومات  اسم امل

 عن تأسيسه

صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) الكابالت السعودية تأسست شركة
ُ
( «الكابالت السعودية»أو  «امل

 وتاريخ( 4030009931) في البداية كشركة ذات مسؤولية محدودة، وتم قيدها في السجل التجاري رقم

م( تحولت إلى 03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409، وبتاريخ (م26/04/1976 املوافق) ه27/04/1396

ه )املوافق 22/01/1409( وتاريخ 74بموجب القرار الوزاري رقم )سعودية عامة شركة مساهمة 

( سهم عادي 2,700,000)م( وتم إدراج كامل أسهم الشركة بعدد مليونين وسبعمائة ألف 03/09/1988

 ( ريال سعودي للسهم الواحد في السوق املالية السعودية الرئيسية. 100) مائةوبقيمة اسمية قدرها 

جدة  4403ف، ص.ب 12في مدينة جدة، املنطقة الصناعية، قطعة رقم ويقع مقر املركز الرئيس للشركة 

  .اململكة العربية السعودية 21491

 وستين ويبلغ رأس مال الشركة 
ً
الحالي مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة 262,311,060)

( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة 10( أسهم عادية، بقيمة اسمية قدرها عشرة )26,231,106)

 .القيمة بالكامل

صدر
ُ
 نشاطات امل

ه )املوافق 27/04/1396( وتاريخ 4030009931السجل التجاري رقم ) تمارس الشركة نشاطها بموجب

( 1280رقم ) املعدنية والثروة الصناعة وزارة، والترخيص الصناعي الوطني الصادر من قبل م(26/04/1976

ه 06/04/1438( وتاريخ 1259)م( واملعدل بترخيص رقم 12/05/1974ه )املوافق 20/04/1394وتاريخ 

 م(.04/01/2017)املوافق 

 الشركة أنشطة تتمثل  
ً
 : اآلتية باألنشطة التجاري  للسجل وفقا

 صناعة بكرات كابالت من الخشب. -

 صناعة البالستيك )اللدائن( في أشكالها األولية. -

 صناعة كابالت األلياف البصرية. -

 الصلب.صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من  -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من النحاس. -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من األملنيوم. -

 صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من اللدائن. -

 :وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية 

صناعة القضبان واملوصالت والكابالت واألسالك الكهربائية واالتصاالت من النحاس واألملنيوم  (1

ومقاساتها وموصالت تأريض  )الكهربائي/التقني(واأللياف البصرية وغيرها بكافة جهودها 

لالستخدامات الكهربائية واالتصآالت ومركبات اللدائن البالستيكية والبكرات والطبالي الخشبية 

لحقات تمديد الكابالت الهاتفية واملعدات اإللكترونية الخاصة بها، ونظم األعمال واألجهزة وم

 الكهربائية واإللكترونية واالتصآالت واملعلومات وتسويقها وتوزيعها.

مقاوالت األعمال الكهربائية وامليكانيكية واإللكترونية والبالستيكية وأعمال االتصآالت ونظم  (2

تشغيل وتركيب وتشييد وصيانة وإصالح ما ذكر من األعمال وامتالكها وتأجيرها املعلومات وإدارة و 

لصالح الغير والقيام بالخدمات الصناعية. إقامة املشاريع الصناعية املختلفة بعد الحصول على 

 التراخيص الالزمة من جهات االختصاص.

واملخصصة ونظم تكامل تركيب وتشغيل وصيانة وإدارة شبكات الحاسب اآللي املحلية واملوسعة  (3

التراسل واالتصآالت وربطها عبر أنظمة تكامل التراسل واستيراد وتسويق أجهزة ربط وحماية وتوزيع 

 الشبكات وأجهزة تكامل الصوت والصورة واملعلوماتية.



 

 ح

تملك األراض ي والعقارات واملباني واملستودعات واملعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف  (4

 فيها.

مة وإدارة مركز تدريب للقوى العاملة في الشركة لتنمية املهارات الصناعية في مجال أعمال الشركة إقا (5

 وتملك التقنية الصناعية ذات العالقة بأغراض الشركة أو التعاون مع ممتلكيها أو مطوريها.

جية تصنيع املواد الخام ذات الصلة بأنشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتا (6

 املختلفة.

تصنيع القواطع واملفاتيح الكهربائية واملحوالت واملكونات امللحقة بها والنهايات الطرفية والوصالت  (7

 الداخلية والخارجية الخاصة بكابالت الطاقة.

الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في املواد واألدوات واآلالت واملعدات والخامات املتصلة  (8

 وتسويقها. بنشاط الشركة

وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة 

 عن أنشطة الشركة وملزيد من املعلومات  إن وجدت.
ً
الرئيسية  ( "األنشطة4.3القسم الفرعي )راجع فضال

 ه النشرة.( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها" من هذ3من القسم ) للشركة"

صدر املساهمون 
ُ
 الكبار في امل

 ملكيتهم ونسب أسهمهم وعدد

 الطرح قبل

% أو أكثر من أسهم 5نسبة  ممن يمتلكون ي الشركة كما في تاريخ هذه النشرة فإنه ال يوجد مساهمين كبار ف

 .الشركة

 .إصدار أسهم حقوق أولوية اللزيادة رأس املال من خ طبيعة الطرح

 أســــــــــــهم إصـــــــــــدار  مـــــــــــن الغـــــــــــرض

 األولوية املقترح حقوق 

إعادة هيكلة رأس إلى  أولويةزيادة رأس مالها عن طريق طرح أسهم حقوق  من خالل تهدف شركة الكابالت

املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم 

 راجع القسم  .نشاطها املستقبلي
ُ
" في هذه م متحصالت الطرح واملشاريع املستقبليةاستخدا" (7))فضال

 (.النشرة

إجمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالي املتحصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالت 

املتوقــــــــــــــــــــ  الحصــــــــــــــــــــول عل هــــــــــــــــــــا 

وتحليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل ووصـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــف 

 االستخدام املقترح لها

( 500,000,000مليون ) خمسمائةإجمالي متحصالت االكتتاب في أسهم حقوق األولوية  من املتوقع أن يبلغ

 ريال سعودي.

 هيكلة متحصالت االكتتاب بشكل رئيس بعد خصم كافة تكاليف الطرح في إعادةوسيتم استخدام صافي 

 ودعم التشغيلية الطاقة زيادة من الشركة تتمكن حتى عامل مال رأس لتوفير جديدة أموال وضخ املال رأس

 ويوضح الجدول التالي االستخدام املقترح ملتحصالت االكتتاب: .للشركة املستقبلي النشاط

 االستخدام
 القيمة

 ()ريال سعودي

 نسبة من اإلجمالي

% 

 %0.32 1,612,000 متطلبات عامة

ستهالك الطاقةاتحسين نظام الرقابة و   2,180,000 0.44% 

قطع غيار للمعدات واملكائن لكي تتوافق مع حجم اإلنتاج 

 املستهدف
7,515,000 1.50% 

 
ً
 %0.20 1,000,000 شراء معدات لنقل املخزون داخليا

نتاجغيار للصيانة واإل قطع   5,644,000 1.13% 

 %0.47 2,349,000 تطوير النظام لألحمال الكهربائية

 %15.05 75,232,312 إلتزامات قائمة

لرأس املال العام  1395,735,10 79.15% 

 %1.75 8,732,587 تكاليف الطرح

 %100.00 500,000,000 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 الطالع على تحليل ووصف االستخدامات املوضحة في الجدول أعاله ول)
ً
استخدام " (7)راجع القسم  فضال

 (." في هذه النشرةمتحصالت الطرح واملشاريع املستقبلية



 

 ط

 تكاليف الطرح

ثمانية مليون وسبعمائة واثنين وثالثين الف وخمسمائة وسبعة حوالي من املتوقع أن تبلغ تكاليف الطرح 

 أتعاب ك، وتشمل ( ريال سعودي8,732,587) وثمانين
ً
 يمتعهدو  ومدير االكتتابمن: املستشار املالي  ال

والتوزيع وغيرها من  ومصاريف التسويق والطباعة واملحاسب القانوني واملستشار القانونيالتغطية 

 راجع القسم  املتعلقة باالكتتاب.املصاريف 
ُ
" املستقبلية استخدام متحصالت الطرح واملشاريع" (7))فضال

 (.في هذه النشرة

 صافي متحصالت الطرح

ومائتين وسبعة وستين  ن مليون وتسعي أربعمائة وواحدمن املتوقع أن يبلغ صافي متحصالت الطرح حوالي 

 راجع القسم ( ريال سعودي. 491,267,413) ألف وأربعمائة وثالثة عشر
ُ
استخدام متحصالت " (7))فضال

 .(" في هذه النشرةاملستقبليةالطرح واملشاريع 

صـــــــــــــــــــــــدر قبـــــــــــــــــــــــل مــــــــــــــــــــــال رأس
ُ
 امل

 الطرح
 وستين )

ً
 .( ريال سعودي262,311,060مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

صـــــــــــــــــــــــدر  مـــــــــــــــــــــــال رأس
ُ
 بعـــــــــــــــــــــــد امل

 الطرح
 وستين )

ً
 .( ريال سعودي762,311,060سبعمائة واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

إجمـــــــــــــــــــــــــــــالي عـــــــــــــــــــــــــــــدد أســـــــــــــــــــــــــــــهم 

صدر قبل الطرح
ُ
 امل

 .( أسهم عادية26,231,106ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )

إجمـــــــــــــــــــــــــــــالي عـــــــــــــــــــــــــــــدد أســـــــــــــــــــــــــــــهم 

صدر 
ُ
 بعد الطرحامل

 .( أسهم عادية76,231,106ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )

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

 األســــــــــــــــــــــــــهمإجمــــــــــــــــــــــــــالي عــــــــــــــــــــــــــدد 

 طروحةامل
 سهم عادي.( 50,000,000)مليون  خمسون 

نســــــــبة األســــــــهم املطروحــــــــة مــــــــن 

صدر
ُ
 رأس مال امل

صدر قبل الطرح.190.61
ُ
 % من رأس مال امل

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10)عشرة  سعر الطرح

 .سعودي ريال( 500,000,000) مليون  خمسمائة إجمالي قيمة الطرح

عــــــــــدد أســــــــــهم الطــــــــــرح املتعهــــــــــد 

 بتغطيتها
 ( سهم عادي.50,000,000خمسون مليون )

إجمـــــــالي قيمـــــــة الطـــــــرح املتعهـــــــد 

 بتغطيته
 .سعودي ريال( 500,000,000) مليون  خمسمائة

فئــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات املســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتثمرون 

 املستهدفون 
 املساهمون املقيدون، واملستثمرون الجدد.

 املساهمون املقيدون 

 العادية الخاصة بزيادة رأس املالسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير أل املساهمون املالكون ل

نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة  لدى مركز اإليداع في الشركةمساهمي واملقيدون في سجل 

 .م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**بتاريخ غير العادية 

 املستثمرون الجدد
ممن قاموا بشراء حقوق  –املساهمون املقيدون باستثناء  – واملؤسساتاألفراد  من املستثمرونعامة 

 األولوية خالل فترة التداول.

 حقوق األولوية

 بعد املوافقة على املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب حقيةأ لحاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

ويجوز تداول الحق خالل فترة . املقيدين املساهمين لجميع مكتسب حق األوراق هذه املال، وتعتبر رأس زيادة

وسيتم  .الطرح بسعر الجديدة األسهمبسهم واحد من  االكتتاب حقيةأ هلحامل حق كل ويعطىالتداول. 

غير العادية الخاصة بزيادة ولوية في محافظ املساهمين املقيدين بعد انعقاد الجمعية العامة أل إيداع حقوق ا

 .ولويةأل جديد خاص بحقوق ارأس املال. وستظهر هذه الحقوق في محافظ املساهمين املقيدين تحت رمز 

عـــــــــــــــــــــــــدد حقـــــــــــــــــــــــــوق األولويـــــــــــــــــــــــــة 

صدرة
ُ
 امل

 .حق (50,000,000خمسون مليون )



 

 ي

 معامل األحقية
 ( 1.91)يمنح كل مساهم مقيد 

ً
املعامل هو ناتج قسمة عدد سهم واحد يملكه وهذا ( 1) عن كل حق تقريبا

 .سهم الحالية للشركةأل سهم الجديدة على عدد األ ا

 تاريخ األحقية

سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال أل املساهمون املالكون ل

واملقيدون في سجل مساهمي الشركة بنهاية تداول ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية 

 ..م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**الخاصة بزيادة رأس املال، وذلك بتاريخ 

 لتداول فترة ا

ه ****/**/**وتستمر حتى نهاية يوم  م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**تبدأ فترة التداول في يوم 

كانوا مستثمرين  سواءً  -ية و ولأل هذه الفترة لجميع حملة حقوق ا اللويجوز خ .م(****/**/**)املوافق 

 .ولويةأل حقوق اواكتتاب القيام بتداول  -مقيدين أو مستثمرين جدد 

 االكتتاب فترة

ه ****/**/**وتستمر حتى نهاية يوم  م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**تبدأ فترة االكتتاب في يوم 

كانوا مستثمرين  سواءً  -ية و ولأل هذه الفترة لجميع حملة حقوق ا اللويجوز خ م(****/**/**)املوافق 

 .الجديدةسهم أل كتتاب في ااالممارسة حقهم ب -مقيدين أو مستثمرين جدد 

 طريقة االكتتاب
 اليتم تقديم طلبات ا

ً
كترونية التي تتيح هذه الخدمات إللعبر مواقع ومنصات الوسطاء ا كتتاب إلكترونيا

 .أي وسيلة أخرى يقدمها الوسطاء اللللمكتتبين أو من خ

ممارســـــــة االكتتـــــــاب فـــــــي حقـــــــوق 

 األولوية

 الولوية عن طريق األ حقوق ا كتتاب في أسهمالشخاص املستحقين ممارسة حقهم باأليحق ل
ً
 كتتاب إلكترونيا

أي وسيلة أخرى يقدمها  اللترونية التي تتيح هذه الخدمات أو من خكاإللصات الوسطاء عبر مواقع ومن

 :ولوية كالتاليأل شخاص املستحقين ممارسة حقوق األلكما يمكن  الوسطاء.

 وأي حقيةاأل  تاريخ في لهم املمنوحة الحقوق  ممارسة كتتابالا فترة اللخ املقيدين للمساهمين يحق (1

 لهم يحق كما. الجديدة سهمأل ا في كتتابالا طريق عن التداول  فترة لالخ بشرائها قامواإضافية  حقوق 

 .يملكونها التي الحقوق  بخصوص إجراء أياتخاذ  عدم

 التداول  فترة لالخ بشرائها قاموا التي الحقوق  ممارسة كتتاباال فترة خالل الجدد للمستثمرين يحق (2

 التي الحقوق  بخصوص إجراء أياتخاذ  عدم لهم يحق كما. الجديدة سهماأل  في كتتابالا طريق عن

 .ايملكونه

سهم أل في ا االكتتاباملستثمرين الجدد بممارسة حقهم في أو  وفي حال عدم قيام أي من املساهمين املقيدين

 .بتلك الحقوق في فترة الطرح املتبقيسهم املرتبطة أل كتتاب، فسيتم طرح ال فترة االخالالجديدة 

 قيمة الحق اإلرشادية

. فترة التداول وسعر الطرح اللرشادية في الفرق بين القيمة السوقية لسهم الشركة خإل تتمثل قيمة الحق ا

كتروني متأخرة إللفترة التداول على موقعها ا اللرشادية خإل قيمة الحق ا وستقوم "تداول" باحتساب ونشر

 بخمس 
ً
مزودو خدمات معلومات السوق بنشر هذه املعلومة حتى يتسنى للمستثمرين  دقائق، وسيقوم أيضا

 .وامرأل رشادية عند إدخال اإل ع على قيمة الحق اال طاال 

 سعر تداول الحق 
 بأنه يحدد من خالل آلية العرض والطلب، وبالتالي

ً
 قد فإنه هو السعر الذي يتم تداول الحق به، علما

 اإلرشادية. الحق قيمة عن يختلف

 الطرح املتبقي

سهم على عدد أل فستطرح تلك ا (سهم املتبقيةأل ا)كتتاب الفي حال تبقى أسهم لم يكتتب بها بعد انتهاء فترة ا

ستثمارية بتقديم ال . وتقوم تلك املؤسسات ا(ستثماريةال املؤسسات ا)من املستثمرين ذوي الطابع املؤسس ي 

  املتبقية وسيتم استقبال تلك العروض ابتداءً سهم أل ا عروضها لشراء
ً
يوم  من الساعة العاشرة صباحا

ه )املوافق ****/**/**يوم من  وحتى الساعة الخامسة مساءً  م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**

ستثمارية ذات العرض ال سهم املتبقية للمؤسسات األ . وسيتم تخصيص ا(املتبقي الطرح )فترة م(****/**/**

سهم بالتناسب على أل على أن يتم تخصيص ا (يقل عن سعر الطرح الشرط أن )قل ألقل فاألعلى ثم األ ا

سهم املتبقية أل سهم فسيتم إضافتها لأل ستثمارية التي تقدم نفس العرض. أما بالنسبة لكسور اال املؤسسات ا

 .ومعاملتها باملثل



 

 ك

طريقـــــــــــــــــــــــــــــة التخصـــــــــــــــــــــــــــــيص ورد 

 الفائض

صحيح ومكتمل. وسيتم  على عدد الحقوق التي مارسها بشكل بناءً سهم لكل مستثمر أل سيتم تخصيص ا

فترة  اللستثمارية خال ية ومن ثم طرحها على املؤسسات اسهم املتبقأل وإضافتها إلى اسهم أل جمع كسور ا

املتبقية، فيما ستوزع باقي سهم أل إجمالي سعر الطرح املحصل من بيع ا ستحصل الشركة علىي. الطرح املتبق

 (ما يتجاوز سعر الطرح )أياستقطاعات أو  بدون احتساب أي رسوم)إن وجدت( طرح املتبقي ت الال متحص

 
ً
 أو  على مستحقيها الذين لم يكتتبوا كليا

ً
 أن سهمأل سهم الجديدة وملستحقي كسور األ افي  جزئيا

ً
، علما

ل إذا تم املستثمر الذي لم يكتتب أو يبع حقوقه، وأصحاب كسور األسهم، قد ال يحصلون على أي مقاب

 راجع  البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح.
ً
باألسهم وأحكام  املعلومات املتعلقة"( 13)قسم ال)فضال

 .(" في هذه النشرةالطرح وشروطه

 .كتتاباستقطاعات من مدير االأو  التاملكتتبين دون أي عمو إلى  (إن وجد) االكتتابفائض  ردسيتم و 

 .م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**سهم في موعد أقصاه يوم أل سيتم تخصيص ا تاريخ التخصيص

تـــــــــــــــــــــــــاريخ رد الفـــــــــــــــــــــــــائض مـــــــــــــــــــــــــن 

 االكتتاب

في موعد كتتاب أو استقطاعات من مدير اال التدون أي عمو  )إن وجد( من االكتتابالفائض  ردسيتم 

 .م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**يوم  أقصاه

إن )دفـــــــــــــــ  مبـــــــــــــــالغ التعــــــــــــــــويض 

 )وجدت

 الشخاص املستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في األدفع مبالغ التعويض النقدي لسيتم 
ً
  كتتاب كليا

ً
 أو جزئيا

ه ****/**/**يوم سهم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه أل سهم الجديدة وملستحقي كسور األ في ا

 م(****/**/**)املوافق 
ً
د على سعر الطرح من صافي بأن مبالغ التعويض النقدي تمثل املبلغ الذي يزي ، علما

 .سهمأل سهم املتبقية وكسور األ ت بيع اال متحص

 السعر املعدل

ويمثل ذلك انخفاض بسعر ، للسهم سعودي ريال )**(تم تعديل سعر سهم الشركة في السوق املالية إلى 

 راجع القسم ) .الواحد للسهم سعودي ريال )**( السهم بمقدار
ً
( "التغير في 14)ملزيد من املعلومات فضال

 سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال" في هذه النشرة(.

 تداول األسهم الجديدة
 الجديدة األسهم بتسجيل املتعلقة كافة اإلجراءات استكمال بعد "تداول" في الجديدة األسهم تداول  يبدأ

 .وإدراجها وتخصيصها

 حقــــــــــــــــــــــــــــــــــــوق  وتــــــــــــــــــــــــــــــــــــداول  إدراج

 األولوية

ولوية رمز أل ية. ويكون لحقوق او ولأل فترة تداول حقوق ا اللية في تداول ويتم تداولها خو ولأل تدرج حقوق ا

فترة  اللويملك املساهمون املقيدون خ ل.هم الحالية للشركة على شاشة تداو سأل رمز امنفصل ومستقل عن 

أو شراء حقوق إضافية من  جزء منها في السوق أو  التداول عدة خيارات والتي تتضمن قيامهم ببيع الحقوق 

وسيكون  ة.ببيعها أو شراء حقوق إضافي ولوية سواءً أل حقوق ا أي إجراء حيالاتخاذ  عدمأو  السوق  اللخ

جزء أو  بيع تلك الحقوق أو  فترة التداول الحق في شراء حقوق عن طريق السوق  اللللمستثمرين الجدد خ

وسيقوم نظام "تداول" بإلغاء  .فترة التداول  اللحيال الحقوق التي تم شراؤها خ أي إجراءاتخاذ  عدمأو  منها

سيتوقف ولوية، وبالتالي أل ل بعد انتهاء فترة تداول حقوق اولوية للشركة على شاشة التداو أل ارمز حقوق 

 .ولوية مع انتهاء تلك الفترةأل تداول حقوق ا

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

 حقوق التصويت

سهم أل يعطي أي سهم لحامله حقوق تفضيلية. وستكون اال ، و ةإن جميع أسهم الشركة من فئة واحد

 
ً
سهم القائمة. ويعطي كل سهم لحامله الحق في صوت أل ل الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تماما

غير أو  العادية سواءً )واحد ويحق لكل مساهم في الشركة حضور اجتماع الجمعية العامة للمساهمين 

ويجوز للمساهم تفويض مساهم آخر، من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة،  .والتصويت فيه( العادية

 .العامةلينوب عنه في حضور اجتماعات الجمعية 

القيــــــود املفرو ــــــة علــــــى تــــــداول 

 األسهم

سهم أل يوجد أية قيود مفروضة على تداول أسهم الشركة، باستثناء القيود التنظيمية املفروضة على ا ال

 .املدرجة بشكل عام



 

 ل

القيــــــود املفرو ــــــة علــــــى تــــــداول 

 الحقوق 
 .يوجد أية قيود مفروضة على تداول الحقوق ال 

األســـــــــهم المــــــــــي ســـــــــبق للُمصــــــــــدر 

 إدراجها

، وبقيمة اسمية قدرها ( سهم عادي2,700,000)تم إدراج كامل أسهم الشركة بعدد مليونين وسبعمائة ألف 

م( بعد 03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409( ريال سعودي للسهم الواحد، وذلك بتاريخ 100مائة )

 من وزارة التجارة ومؤسسة النقد العربي السعودي )
ً
البنك املركزي السعودي الحصول على موافقة كال

،)
ً
قامت الشركة بزيادة رأس مالها من مائتين ( م28/05/1992 املوافق) هـ27/11/1412 وبتاريخ حاليا

( ريال سعودي عن طريق 300,000,000( ريال سعودي إلى ثالثمائة مليون )270,000,000وسبعين مليون )

ه )املوافق 05/03/1418وبتاريخ ( سهم عادي كمنحة أسهم، 300,000إصدار ثالثمائة ألف )

 من ثالثمائة مليون )11/07/1997
ً
( ريال 300,000,000م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها على مرحلتين أوال

( سهم 1,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار مليون )400,000,000سعودي إلى أربعمائة مليون )

 من أربعمائة مليون ( ريا100حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها مائة )
ً
ل سعودي للسهم الواحد، وثانيا

( ريال سعودي عن طريق إصدار مليون 500,000,000( ريال سعودي إلى خمسمائة مليون )400,000,000)

( ريال سعودي للسهم الواحد وذلك 100( سهم عادي كمنحة أسهم بقيمة اسمية قدرها مائة )1,000,000)

ه )املوافق 10/05/1425أسهم يملكها املساهم، وبتاريخ  بنسبة سهم واحد مجاني لكل أربعة

( ريال سعودي إلى 500,000,000م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من خمسمائة مليون )28/06/2004

مليون  بعدد أولوية حقوق  أسهم ( ريال سعودي عن طريق إصدار640,000,000ستمائة وأربعين مليون )

( ريال سعودي للسهم 50سهم وبقيمة اسمية قدرها خمسين )( 1,780,000)وسبعمائة وثمانين ألف 

 زينل شركة عادي باسم سهم( 1,020,000)بعدد مليون وعشرين ألف  جديدة أسهم الواحد، وإصدار

 الشركة على لدين وفاءً  ( ريال سعودي للسهم الواحد وذلك50املحدودة وبقيمة اسمية خمسين ) للصناعات

ه )املوافق 21/12/1426سعودي، وبتاريخ  ريال( 51,000,000) مليون  وخمسين واحد بقيمة

( ريال سعودي 640,000,000م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها من ستمائة وأربعين مليون )21/01/2006

( ريال سعودي عن طريق إصدار مليونين وأربعمائة ألف 760,000,000إلى سبعمائة وستين مليون )

( ريال سعودي للسهم الواحد، وبتاريخ 50ة بقيمة اسمية قدرها خمسين )( سهم حقوق أولوي2,400,000)

 )إلطفاء الخسائر املتراكمة(م( قامت الشركة بتخفيض رأس مالها 04/06/2017ه )املوافق 09/09/1438

( ريال سعودي إلى أربعمائة وأربعة ماليين ومائة وأربعة عشر ألف 760,000,000من سبعمائة وستين مليون )

ه 22/12/1439من رأس مال الشركة، وبتاريخ  )%46.83( ريال سعودي بنسبة تخفيض )404,114,000)

 من أربعمائة )إلطفاء الخسائر املتراكمة(م( قامت الشركة بتخفيض رأس مالها 02/09/2018)املوافق 

 وأربعة وستمائة مليون  وعشرة سعودي إلى مائة ريال( 404,114,000ألف ) عشر وأربعة ومائة ماليين وأربعة

  عشر
ً
من رأس مال الشركة. وبتاريخ  )%72.63سعودي بنسبة تخفيض ) ( ريال110,614,060) وستين ألفا

مائة وعشرة مليون وستمائة من م( قامت الشركة بزيادة رأس مالها 31/12/2019ه )املوافق 05/05/1441

 وستين )
ً
 ثالثمائة إلى  ( ريال سعودي110,614,060وأربعة عشر ألفا

ً
وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

( سهم حقوق 25,000,000عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون ) ( ريال سعودي360,614,060وستين )

 .( رياالت سعودية للسهم الواحد10أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة )

شــــــــــروف االكتتـــــــــــاب فـــــــــــي أســـــــــــهم 

 حقوق األولوية

كتتاب ذات السهم الجديدة استيفاء شروط األ كتتاب باالفي ا شخاص املستحقين الراغبينأليجب على ا

 راجع  كتتابالعلى شروط وأحكام وتعليمات ا طالعلال الصلة. و 
ً
املتعلقة  املعلومات"( 13)قسم الفضال

 ." في هذه النشرةباألسهم وأحكام الطرح وشروطه



 

 م

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله( 5 أو 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار ألشخاصل أقرباء أي (6

 .أعاله (6 ،أو 5، 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي (7

  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص  (8
ً
 املراد األسهم فئة من أكثر أو( 5%) مجتمعين ويملكون  معا

 .إدراجها

 سهم عادي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة. (50,000,000)خمسون مليون  الجديدة األسهم

 عوامل املخاطرة

مخاطر  (1 إلى:ولوية على مخاطر معينة، ويمكن تصنيف هذه املخاطر ستثمار في أسهم حقوق األ ال ينطوي ا

سهم الجديدة، وقد تمت أل امخاطر تتعلق ب (3مخاطر تتعلق بالسوق والقطاع  (2الشركة تتعلق بأعمال 

 النشرة، والذي يتوجب دراسته بعناية قبل عوامل املخاطرة" من هذه( "2)املخاطر في القسم هذه  مناقشة

 .أسهم حقوق األولويةأي قرار استثماري في اتخاذ 

إجمـــــــــــــــــالي املتحصــــــــــــــــــالت المــــــــــــــــــي 

ســــــبق الحصــــــول عل هــــــا فــــــي آخــــــر 

عمليــــــــة إصــــــــدار أســــــــهم حقــــــــوق 

 أولوية وتحليلها ووصفها

إجمالي املتحصالت التي حصلت عليها الشركة في آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية مبلغ مائتان  بلغ

 ( ريال سعودي.250,000,000) وخمسين مليون 

 املوافق) ه05/05/1441 في تاريخ الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقتحيث 

 وستين مائة وعشرة مالها من  رأس بزيادة( م31/12/2019
ً
مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )110,614,060)
ً
( 360,614,060( ريال سعودي إلى ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

سمية اولوية بقيمة أ( سهم حقوق 25,000,000ين مليون )ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة وعشر 

 مليون  ، وبقيمة إجمالية قدرها مائتين وخمسينحد( رياالت سعودية للسهم الوا10)قدرها عشرة 

 مال رأس لتوفير جديدة أموال وضخ املال رأس هيكلة إعادة، وذلك من أجل سعودي ريال( 250,000,000)

 .املستقبلي النشاط ودعم التشغيلية الطاقة زيادة من الشركة تتمكن حتى عامل

 :كاآلتي املتحصالت هذه استخدام تعتزم الشركة كانت العالقة، ذاتاإلصدار  نشرة في عنه اإلفصاح تم وكما

 االستخدام
 القيمة

 )ريال سعودي(

 1,000,000 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم

 7,000,000 مشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة 

 16,000,000 مشروع تحسين خطوط اإلنتاج

 10,000,000 مشروع تصنيع اإلكسسوارات

املال العاملرأس   211,000,000 

 5,000,000 تكاليف الطرح

 250,000,000 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 

 

 



 

 ن

  تلك استخدام وقد تم
ً
 :كاآلتياملتحصالت فعليا

 االستخدام
 القيمة

 )ريال سعودي(

 665,072 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم

 1,244,239 مشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة 

 4,185,162 مشروع تحسين خطوط اإلنتاج

 0 مشروع تصنيع اإلكسسوارات

 238,543,027 رأس املال العامل

 5,362,500 تكاليف الطرح

 250,000,000 اإلجمالي

 املصدر: الشركة
 

لألسباب إصدار  ستخدام الفعلي ملتحصالت الطرح عما هو مذكور في آخر نشرةاال اختالف يرجع سبب و 

 التالية:

 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم:  .1

، مما أدى جائحة كورونا تتأخر في تسليم القطع الخاصة باملكائن من املوردين نتيجة تبعااليعود ذلك إلى و 

 ستخدام املبلغ كما هو مخطط له.إلى عدم ا

 

 مشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة: .2

، األمر الذي أدى إلى خفض طن متري بسبب جائحة كورونا 1600إلى  800زيادة السعة اإلنتاجية من ت تأثر 

 الطاقة اإلنتاجية لكابالت الطاقة.

 

 مشروع تحسين خطوف اإلنتاج: .3

بسبب انخفاض الحمل الناتج عن جائحة  م2020املعدات واألدوات املطلوبة املخطط لها في عام  تأثرت

 كورونا.

 مشروع تصني  اإلكسسوارات: .4

اإلكسسوارات )القواطع  لتصنيع خط إنتاجفي البحث عن شراكة تقنية استراتيجية إلنشاء  الشركةبدأت 

واملفاتيح الكهربائية واملحوالت واملكونات امللحقة بها والنهايات الطرفية والوصالت الداخلية والخارجية 

 .املشروع بسبب جائحة كورونا فقد تم تأجيل ولكن الخاصة بكابالت الطاقة(

 

أكثر فيما يتعلق باملشاريع املشار إليها أعاله، فإنه بناًء على ما نتج عن جائحة كورونا من تأثير على  وللتوضيح

عدة قطاعات من األعمال و عدم وضوح الرؤيا حول مدى إنتهاء هذه الجائحة، فقد ترتب على ذلك تأجيل 

ريع في تلك الفترة بحسب خطط ملشاريع في عدة قطاعات، مما أدى إلى عدم اليقين بالحصول على هذه املشا

 من قبل أغلب العمالء. باإلضافة 
ً
 لم يعد الطلب متاحا

ً
العمل التي تم إعدادها قبل جائحة كورونا، و أيضا

 أو 
ً
إلى املعوقات التي حدثت في جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة، والتي أدت إلى صعوبة توقع األعمال كليا

 في بعض دول العالم، األمر
ً
الذي أثر على قدرة العمل و تزويد الشركة باآلالت واملعدات والقطع الالزمة  جزئيا

 لتلك املشاريع، نتيجة للصعوبات واملعوقات في التوريد من املصنعين بالخارج بما فيها عمليات الشحن.

 

 رأس املال العامل: .5

افة ضومدخالت اإلنتاج األخرى باإل غيرها( نحاس، أملينيوم ورصاص و )تم ضخ مبالغ إضافية في املواد الخام 

)تشمل: أجور املوظفين، تكاليف الصيانة، مصاريف الكهرباء، مصاريف الغاز،  إلى نفقات التشغيل األخرى 



 

 س

تكاليف قطع الغيار،مصاريف اإليجارات، مصاريف التأمين، مصاريف الشحن والنقل، مصاريف 

 اإلستشارات اإلدارية والقانونية(.

 تكاليف الطرح: .6

 لوجود تكاليف حكومية ونظامية باإلضافة إلى تكاليف  فعت تكاليف الطرحارت
ً
عما كان متوقع نظرا

 .للمستشارين واملحاسب القانوني

 المــــــــــــــي الجوهريــــــــــــــة التعــــــــــــــديالت

 تـــــم المــــي املعلومــــات علــــى طــــرأت

 نشـــــــرة آخـــــــر  فـــــــي عنهـــــــا اإلفصـــــــاح

 إصدار

. م(02/12/2019ه )املوافق 05/04/1441 في تاريختمت موافقة الهيئة على نشر آخر نشرة إصدار للشركة 

 :فيما يلي ملخص ألبرز املعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة

 األساس ي النظام تحديث  
ً
 .املال رأس على طرأت التي التعديالت مع تماشيا

 أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن زيادته ثم ومن املال رأس تخفيض. 

 التنفيذية واإلدارة الشركة، ولجان اإلدارة، مجلس على طرأت التي التعديالت. 

 العالقة ذات اإلصدار نشرة في عنها اإلفصاح تم التي املتحصالت استخدام على طرأت التي التعديالت. 

 راجع )
ً
منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة  الجوهرية التي تغيرت ( "املعلومات16.10الفرعي ) قسمالفضال

 .("املعلومات القانونية" من هذه النشرة( 10" من القسم )إصدار أسهم

أسهم صدار هذه بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار استثماري في إل من نشرة ا ( "عوامل املخاطرة"2)والقسم  )أ(ينبغي دراسة قسم "إشعار مهم" في الصفحة  تنويه:

 .حقوق األولوية

 

  



 

 ع

 التواريخ املهمة وإجراءات االكتتاب
 التاريخ الحدث

رأس املال  الجمعية العامة غير العادية املتضمنة املوافقة على زيادة انعقاد

  ،حقية واملساهمين املستحقينأل وتحديد تاريخ ا
ً
املساهمين   بأنعلما

 الجمعية انعقاد يوم تداول  بنهاية لألسهم املالكون  املساهمون املستحقين هم 

 مساهمي سجل في واملقيدون  املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة

 العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة

 العادية. غير

 م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** **يوم 

 فترة التداول 

ه )املوافق ****/**/** **يوم تبدأ فترة التداول في 

ه ****/**/** **يوم وتستمر حتى نهاية  م(****/**/**

هذه الفترة لجميع حملة  اللويجوز خ .م(****/**/**)املوافق 

كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين  سواءً  -ية و ولأل حقوق ا

 .ولويةأل حقوق اواكتتاب القيام بتداول  -جدد 

 فترة االكتتاب

ه )املوافق ****/**/** **يوم تبدأ فترة االكتتاب في 

ه ****/**/** **يوم وتستمر حتى نهاية  م(****/**/**

هذه الفترة لجميع حملة  اللويجوز خ .م(****/**/**)املوافق 

كانوا مستثمرين مقيدين أو مستثمرين  سواءً  -ية و ولأل حقوق ا

 .سهم الجديدةأل كتتاب في ااالممارسة حقهم ب -جدد 

 االكتتاب فترة انتهاء
كتتاب بانتهاء الكتتاب وينتهي استقبال طلبات االتنتهي فترة ا

 .م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** **يوم 

 فترة الطرح املتبقي

 تبدأ فترة الطرح املتبقي في 
ً
 **يوم من  الساعة العاشرة صباحا

حتى الساعة تستمر و  م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**

ه )املوافق ****/**/** **يوم  من الخامسة مساءً 

 م(.****/**/**

 م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** **يوم  النهائياإلشعار بالتخصيص 

شخاص املستحقين الذين لم يشاركوا في ألل (إن وجدت)دفع مبالغ التعويض 

 الا
ً
  كتتاب كليا

ً
 .سهمأل ومستحقي كسور ا أو جزئيا

 م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** **يوم 

 سهم الجديدةأل التاريخ املتوقع لبدء التداول في ا
ن عن ال عإل زمة، سوف يتم الال جراءات اإل االنتهاء من جميع ابعد 

 .سهم الجديدة على موقع تداول أل تاريخ بدء التداول في ا

 (.www.saudiexchange.sa) (تداول السعودية )تداول شركة ن عن التواريخ الفعلية على موقع إلعال تقريبية، وسيتم ا الهجميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أع تنويه:

  



 

 ف

 تواريخ اإلعالنات املهمة 
  اإلعالن

ُ
 تاريخ اإلعالن علنامل

 الشركة اإلعالن عن الدعوة الجتماع الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال
 ه 14/06/1443 ثنيناإليوم 

 م(17/01/2022)املوافق 

 الشركة الخاصة بزيادة رأس املالاإلعالن عن نتائج الجمعية العامة غير العادية 
 ه****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق  

 إيداع لشركة الكابالت السعودية األولوية حقوق  إضافة عن اإلعالن
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

 تداول  اإلعالن عن تعديل سعر سهم الشركة وإيداع الحقوق وقيمة الحق اإلرشادية
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

 الشركة اإلعالن عن تحديد فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب في األسهم الجديدة
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

 تداول  االكتتاب وفترة الحقوق  تداول  فترة بدء عن اإلعالن
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

 الشركة إعالن تذكيري عن بدء فترة تداول الحقوق وفترة االكتتاب
 ه****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق  

 الشركة إعالن تذكيري عن آخر يوم لتداول الحقوق وآخر يوم لالكتتاب
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

 اإلعالن عن:

 نتائج االكتتاب 

  األسهم التي لم يتم االكتتاب فيها )إن وجدت( وبدء فترة الطرح تفاصيل عملية بيع

 املتبقي

 الشركة
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

 الشركة اإلعالن عن نتائج الطرح املتبقي وتخصيص أسهم حقوق األولوية
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

 إيداع في محافظ املستثمريناإلعالن عن إيداع األسهم الجديدة 
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

 الشركة اإلعالن عن توزيع مبالغ التعويض ملستحقيها )إن وجدت(
 ه ****/**/** **يوم 

 م(****/**/**)املوافق 

باإلضافة  (.www.saudiexchange.sa)السعودية )تداول(  تداول شركة موقع ن عن التواريخ الفعلية على إلعال تقريبية، وسيتم ا الهجميع التواريخ املذكورة في الجدول الزمني أع تنويه:

 إلى ذلك سيتم تحديد تاريخ إيداع األسهم الجديدة في محافظ املستثمرين بالتنسيق مع شركة مركز إيداع األوراق املالية )إيداع(.

 يلي:  ما اإلعالن يتضمن أن يجباإلصدار  نشرة نشر بعد محلية جريدة في بالطرح يتعلق إعالن نشر حال في بأنه اإلشارة تجدر كما

صدر ورقم اسم (1
ُ
 .التجاري  سجله امل

 .وطرحها املالية األوراق تسجيل طلب يشملها التي وفئتها ونوعها وقيمتها املالية األوراق (2

 .اإلصدار نشرة على فيها الحصول  للجمهور  يمكن التي واألماكن العناوين  (3

 .اإلصدار نشرة نشر تاريخ (4

  يشكل وال فقط للعلم هو اإلعالن بأن بيان (5
ً
 أو  دعوة

ً
 .فيها االكتتابأو  شرائهاب األوراق املالية المتالك طرحا

 .القانوني واملستشار املالي واملستشار )وجد إن( التغطية ومتعهد االكتتاب مدير اسم (6

 هذا محتويات عن مسؤولية أي )تداول ( السعوديةتداول  وشركة املالية السوق  هيئة تتحمل ال: "اآلتية بالصيغة مسؤولية إخالء (7

  نفسيهما وتخليان اكتماله،أو  بدقته تتعلق تأكيدات أي   تعطيان وال اإلعالن،
ً
 تنتج خسارة أي   عن كانت مهما مسؤولية أي   من صراحة

 ".منه جزء أي   على االعتماد عنأو  اإلعالن هذا في ورد عما



 

 ص

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

كانوا من املساهمين املقيدين أو مستثمرين جدد، وفي حال عدم ممارسة  يقتصر االكتتاب في أسهم حقوق األولوية على األشخاص املستحقين سواءً 

وف تطرح على املؤسسات حقوق األولوية الخاصة باألشخاص املستحقين فإن أية أسهم متبقية لم يكتتب بها من قبل األشخاص املستحقين س

الراغبين في االكتتاب في األسهم الجديدة تقديم طلبات  املستحقين االستثمارية من خالل طرحها في فترة الطرح املتبقي ويتعين على األشخاص

اري لدى أحد االكتتاب من خالل الوسائل والخدمات التي يوفرها الوسيط للمستثمرين، وذلك بشرط أن يكون للشخص املستحق حساب استثم

 الوسطاء الذين يقدمون هذه الخدمات.

ها إدخال أوامر البيع والشراء، إضافة إلى إمكانية اللت التداول التي يتم من خاستثمارية في منصال كتتاب عن طريق املحفظة االيتم تقديم طلبات ا

سهم أل كتتاب في االطلب ل تحتفظ الشركة بحقها في رفض أي  سهم. و أل الوسيط للمستثمرين وأمين حفظ ا وسائل أخرى يوفرها أي   اللكتتاب من خالا

 
ً
  الجديدة كليا

ً
كتتاب أو سحبه بعد تسليمه ويمثل اليجوز التعديل في طلب ا الكتتاب. و الي من شروط أو متطلبات األ في حالة عدم استيفائه  أو جزئيا

 الاطلب 
ً
  كتتاب عند تقديمه عقدا

ً
 راجع القسم ) .بين الشركة واملساهم املستحق ملزما

ً
( "املعلومات املتعلقة باألسهم 13)وملزيد من املعلومات فضال

 وأحكام الطرح وشروطه" من هذه النشرة(.

 

 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة

 األولوية؟ حقوق  ماهي

 لجميع مكتسب حق وهو املال، رأس زيادة اعتماد عند املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدين املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم كيناملال املساهمين

 بسعر وذلك واحد، سهم في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع

 .الطرح

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

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

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم ممى

 في مالية كأوراق األولوية حقوق  وتودع أولوية، حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس زيادة على وموافقتها العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد

 وستظهر العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في باملساهمين الخاصة املحافظ

 التداول  فترتي بداية عند إال فيها االكتتاب أو الحقوق  هذه بتداول  يسمح ولن األولوية، بحقوق  خاص جديد رمز تحت محافظهم في األسهم

 .واالكتتاب

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر إشعار يتم كيف

 نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من املقدمة)تداوالتي(  خدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن اإلشعار يتم

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم عل ها سيحصل المي األولوية حقوق  عدد كم

 انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل بحسب املال رأس في مساهم كل يملكه ما نسبة على العدد يعتمد

 .العادية غير العامة الجمعية

 األحقية؟ معامل هو ما

 يوم ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة خالله من املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

 فإن، وعليه للشركة الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا ويحسب، العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول 

  حق( 1.91) هو األحقية معامل
ً
 ، األحقية تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد (1) سهم لكل تقريبا

ً
 يملك مقيد مساهم كان إذا لذلك، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق (1,910) له فسيخصص األحقية تاريخ في سهم( 1,000)



 

 ق

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

 جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، السهم اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق  لهذه

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

 سبيل فعلى(. اإلرشادية الحق قيمة( الطرح وسعر الحق إلدراج السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر بين الفرق  سيكون  للحق االفتتاح سعر

 للحق االفتتاحي السعر فإن سعودية، رياالت (10) الطرح وسعر سعودي، ريال( 15السابق ) اليوم في الشركة سهم إغالق سعر كان إذا املثال،

 .سعودية رياالت (5) سيكون 

 املقيد؟ املساهم هو من

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

 إ افية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطي  هل

 .التداول  فترة في السوق  طريق عن جديدة حقوق  شراء خالل من إضافية أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع نعم،

 على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  حق له كان لو حمى االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس زيادة

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

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

ات في االستثمارية املحفظة طريق عن االكتتاب طلبات تقديم يتم   والشراء، البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منص 
ً
 إمكانية إلى إضافة

 .األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

 له؟ اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن هل

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

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

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 1,910) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 (.ب) محفظة في حق( 382)و( أ) محفظة في حق( 1,528) إيداع فسيتم عليه. حق( 1.91) سهم

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

 الجهات طريق عن إلكترونية محافظ في الشهادات إيداع بعد إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم االكتتاب، األسهم شهادات لَحَملة يحق نعم،

 .الالزمة الوثائق وإحضار)"إيداع"(،  املالية األوراق إيداع مركز شركة أو املستلمة

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إ افية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بي  باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب الحقوق  هذه من جزء بيع املستثمر بإمكان نعم،

 الحقوق؟ تداول  فترة خالل اشتراها المي األولوية حقوق  في االكتتاب املساهم يستطي  ممى

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

  



 

 ر

 التداول؟ فترة انقضاء بعد الحق عن التنازل  أو البي  األولوية حقوق  صاحب يستطي  هل

 وفي .ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء ذلك. بعد يمكن ال ال،

االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح  محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحق ممارسة عدم حال

 .املتبقي بسعر أعلى من سعر الطرح

 االكتتاب؟ ومرحلة التداول  فترة خالل ف ها االكتتاب ممارسة أو بيعها يتم لم المي األولوية لحقوق  يحدث ماذا

  االكتتاب، فترة خالل الجديدة األسهم بكامل االكتتاب عدم حال في
ُ
 احتساب ويتم االكتتاب، مدير ينظمه الكتتاب املتبقية الجديدة األسهم طرحت

 . االكتتاب سعر خصم بعد الحقوق  ملالك)إن وجد(  التعويض قيمة
ً
 الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصل ال قد املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر املتبقي

 حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  في األحقية له من

 أولوية؟

  للمساهم يحق
ُ
 العامة الجمعية حضور  العادية غير العامة الجمعية يوم تداول  يوم نهاية بعد اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في قيدامل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير

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

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

 زيادة رأس على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر قام لو

 املصدر؟ مال

 يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية أي) األسهم شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل في املستثمر قيد سيتم نهأ حيث نعم،

 تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع ستمنح األولوية حقوق  بأن العلم مع ،)العادية غير العامة الجمعية انعقاد

 الخاصة العادية غير العامة الجمعية في التصويت أو الحضور  له يحق لن ولكن. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني

 .املال رأس بزيادة

 له؟ الحقوق  احتساب سيتم كيف وساطة، شركة من أكثر م  محفظة من أكثر املستثمر لدى كان إذا

 تجميع سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل في املوجودة امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

  أكملت وإذا ر،الكسو  لكت
ً
  رقما

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم كثرأ أو صحيحا

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

 هو ما حسب وذلك التاسع اليوم حتى االكتتاب يستمر بينما السادس، اليوم في التداول  انتهاء حتى ذاته الوقت في الحقوق  واكتتاب تداول  يبدأ

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في مذكور 

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟ حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير من املستثمرين عامة يستطي  هل

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

 :إ افية مساعدة

 بمقدور  يكون  سوف قانونية، ( وألسباب(scc@saudicable.comاإللكتروني  البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

 تقديم حتى أو الحقوق  إلصدار املوضوعية األسس بشأن املشورة تقديم بمقدورها يكون  ولن النشرة هذه في الواردة املعلومات تقديم فقط الشركة

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة

 راجع  ،االكتتابوأحكام وتعليمات  شروط عن املعلومات من وملزيد
ً
 وبقية «باألسهم وأحكام الطرح وشروطه املعلومات املتعلقة»( 13)قسم الفضال

 .النشرة هذه في الواردة املعلومات



 

 ش

 ملخص املعلومات األساسية

للمستثمرين تنويه  

 أل  .ساسية الواردة في هذه النشرةأل لخص نبذة موجزة عن املعلومات اامليقدم هذا 
ً
يشتمل على كل املعلومات التي قد تهم  النه ملخص، فإنه ونظرا

وعلى وجه الخصوص ماورد في فراد. ويتعين على مستلمي هذه النشرة قراءتها بالكامل أل عامة املستثمرين من املؤسسات وااملساهمين وغيرهم من 

سهم أل بالحقوق أو اقرار استثماري يتعلق أي  قبل اتخاذ ، النشرة هذه في الواردين «املخاطرة عوامل( »2) والقسم )أ( الصفحة في «هام إشعار» قسم

 .النشرةهذه في ، ( "التعريفات واملصطلحات"1وقد تم تعريف جميع املصطلحات والعبارات املختصرة الواردة في هذه النشرة في القسم ) .الجديدة

 نبذة عن الشركة

صدر» أو «الشركة» بـ بعد فيما إليها ويشار) الكابالت السعودية تأسست شركة
ُ
في البداية كشركة ذات مسؤولية ( «الكابالت السعودية»أو  «امل

ه )املوافق 22/01/1409، وبتاريخ (م26/04/1976 املوافق) ه27/04/1396 وتاريخ( 4030009931) محدودة، وتم قيدها في السجل التجاري رقم

م( وتم 03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409( وتاريخ 74بموجب القرار الوزاري رقم )سعودية عامة شركة مساهمة م( تحولت إلى 03/09/1988

ل سعودي للسهم الواحد في ( ريا100) مائة( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها 2,700,000)إدراج كامل أسهم الشركة بعدد مليونين وسبعمائة ألف 

 لسوق املالية السعودية الرئيسية.ا

  .اململكة العربية السعودية 21491جدة  4403ف، ص.ب 12في مدينة جدة، املنطقة الصناعية، قطعة رقم ويقع مقر املركز الرئيس للشركة 

 وستين )ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر أل 
ً
( ريال سعودي، مقسم إلى ستة 262,311,060فا

( رياالت سعودية للسهم الواحد 10( أسهم عادية، بقيمة اسمية قدرها عشرة )26,231,106وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )

 .مدفوعة القيمة بالكامل

 % أو أكثر من أسهم الشركة.5الشركة ممن يمتلكون نسبة كما في تاريخ هذه النشرة فإنه ال يوجد مساهمين كبار في و 

 

 مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ

 ه27/04/1396 وتاريخ( 4030009931) رقم التجاري  السجل في قيدها وتم كشركة ذات مسؤولية محدودة - في البداية - تأسست الشركة 

( 35,000مقسم إلى خمسة وثالثين ألف ) ( ريال سعودي3,500,000)ألف  ماليين وخمسمائةبرأس مال ثالثة و  ،(م26/04/1976 املوافق)

 ( ريال سعودي.100حصة قيمة كل حصة مائة )

  (3,500,000)ألف  مال الشركة من ثالثة ماليين وخمسمائة ( وافق الشركاء على زيادة رأسم04/12/1976 )املوافق ه13/12/1396بتاريخ 

 طريق عن وذلك ( ريال سعودي100) ( ريال سعودي قيمة كل حصة منها مائة10,500,000)ألف  ماليين وخمسمائة عشرةإلى  سعودي ريال

 .الشركة في للشركاء جديدة حصص ألف سبعين إلى الشركاء من سعودي ريال( 7,000,000) ماليين سبعة بقيمة دين تحويل

  ( 10,500,000)ألف  مال الشركة من عشرة ماليين وخمسمائة على زيادة رأس( وافق الشركاء م07/03/1982)املوافق  ه12/05/1402بتاريخ

 نقًدا الزيادة بمبلغ الوفاء تم ، وقدريال سعودي (100قيمة كل حصة منها مائة ) سعودي ريال (70,000,000ن مليون )يسبعإلى  ريال سعودي

 .الشركة في ملكيته نسبة حسب كل الشركاء طريق عن

  إلى  سعودي ( ريال70,000,000) مليون  سبعين مال الشركة من على زيادة رأس وافق الشركاء( م18/03/1984)املوافق  ه16/06/1404بتاريخ

 م عادية( ريال وجميعها أسه100)مائة سهم قيمة كل سهم منها  (2,000,000) يمليونإلى  مقسم سعودي ( ريال200,000,000) مليون  مائتي

 حصص جديدة.إلى  األرباح غير املوزعةعن طريق تحويل وقد تمت الزيادة 

 إلى  سعودي ريال( 200,000,000) مليون  مائتي من الشركة مال رأس زيادة على الشركاء وافق( م23/11/1986 املوافق) ه20/03/1407 بتاريخ

( 100) مائة منها سهم كل قيمة سهم (2,500,000)ألف  ين وخمسمائةمليونإلى  مقسمسعودي  ريال (250,000,000) مليون  خمسينو  مائتين

 بر طرح خاص.ع الزيادة تمت وقد عادية أسهم وجميعها ريال

  مائتين وخمسين مليون مال الشركة من  الشركة على زيادة رأسفي  الشركاء وافق( م01/01/1988)املوافق  ه11/05/1408بتاريخ

( سهم قيمة كل 2,700,000)ألف  ين وسبعمائةمليونإلى  مقسمريال  (270,000,000) مائتين وسبعين مليون إلى  سعودي ريال( 250,000,000)

 .عاديةوجميعها أسهم  سعودي ريال (100مائة ) سهم منها

  



 

 ت

 وتم (م03/09/1988 املوافق) ه22/01/1409 وتاريخ( 74) رقم الوزاري  القرار بموجب سعوديةعامة  مساهمة شركةإلى  الشركة تحولت ،

( ريال سعودي للسهم الواحد، 100، وبقيمة اسمية قدرها مائة )( سهم عادي2,700,000) وسبعمائة ألفمليونين بعدد  إدراج كامل أسهمها

 من وزارة التجارة 03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409وذلك بتاريخ 
ً
 ومؤسسة النقد العربي السعوديم( بعد الحصول على موافقة كال

)
ً
 .)البنك املركزي السعودي حاليا

  زيادة رأسلاإلدارة  تفويض مجلس وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة علىم( 28/05/1992هـ )املوافق 27/11/1412بتاريخ 

 مليون  ثالثةإلى  ( ريال مقسم300,000,000)ثالثمائة مليون إلى  سعودي ريال (270,000,000)مائتين وسبعين مليون  مال الشركة من

 ذلكو  سهم عادي (300,000ثالثمائة ألف ) عادية عن طريق إصدارريال وجميعها أسهم  (100مائة )ها ( سهم قيمة كل سهم من3,000,000)

 ة يتم توزيعها على املساهمين الحاليين، والتي تمثل مائتان وسبعون بقا( ريال سعودي من األرباح امل27,000,000بتحويل سبعة وعشرين مليون )

( ريال سعودي وتطرح 3,000,000( سهم عادي بقيمة ثالثة ماليين )30,000)ألف  ثالثين صدارإإلى  ( سهم عادي، باإلضافة270,000)ألف 

 هذه األسهم لالكتتاب من قبل موظفي الشركة بدفع قيمتها نقًدا.

  ثالثمائة مال الشركة من  ( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأسم11/07/1997)املوافق  ه06/03/1418بتاريخ

سهم قيمة  (5,000,000ن )ييمال خمسة إلى  مقسم سعودي ( ريال500,000,000) مليون خمسمائة إلى  ريال سعودي (300,000,000مليون )

م حقوق سه (1,000,000) إصدار مليون ( 1مرحلتين:  وقد تمت الزيادة عبر عادية نقديةوجميعها أسهم  سعودي ريال (100) مائةكل سهم منها 

( ريال سعودي توزع على املساهمين الراغبين في 100,000,000سعودي بما مجموعه مائة مليون ) ريال (100) مائةقيمة كل سهم منها  أولوية

 ريال (100) مائةقيمة كل سهم منها سهم مجاني إضافي ( 1,000,000)إصدار مليون ( 2؛ ثم االكتتاب وذلك بنسبة سهم واحد لكل ثالثة أسهم

 .( ريال سعودي توزع على املساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم يملكها املساهم100,000,000سعودي بما مجموعه مائة مليون )

 مال الشركة من ( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأسم28/06/2004)املوافق  ه10/05/1425 بتاريخ 

ألف  اثني عشر مليون وثمانمائةإلى  مقسم سعودي ( ريال640,000,000مليون )ستمائة وأربعين إلى  ريال سعودي (500,000,000)خمسمائة 

 أسهم بتجزئة م1998 عام في ذلك قبل العامة الجمعية وافقت حيث)سعودي  ريال (50)خمسون  سهم قيمة كل سهم منها (12,800,000)

  سعودي ريال( 50) خمسين الواحد للسهم اإلسمية القيمة لتصبح الشركة
ً
وقد تمت  عادية وجميعها أسهم( سعودي ريال( 100) مائة من بدال

مليون وعشرين  ( إصدار أسهم جديدة بعدد2( سهم؛ 1,780,000)مليون وسبعمائة وثمانين بعدد إصدار أسهم حقوق أولوية ( 1 :الزيادة عبر

 وفاءً  وذلك الواحد للسهم سعودي ريال( 50) خمسين اسمية وبقيمة املحدودة للصناعات زينل شركة عادي باسم سهم( 1,020,000)ألف 

 .سعودي ريال( 51,000,000) مليون  وخمسين واحد بقيمة الشركة على لدين

 ستمائة من الشركة مال رأس زيادة على الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقت( م21/01/2006 املوافق) هـ21/12/1426 بتاريخ 

 خمسةإلى  مقسمة بالكامل مدفوعة سعودي ريال (760,000,000) مليون  وستين سبعمائةإلى  سعودي ريال( 640,000,000) مليون  وأربعين

  عشر
ً
 طريق عن الزيادة تمت وقد سعودي ريال( 50) خمسون  منها سهم لكل اإلسمية القيمة تبلغ عادي سهم( 15,200,000)ألف  ومائتي مليونا

 الواحد. للسهم سعودي ريال( 50) خمسين قدرها اسمية بقيمة أولوية حقوق  سهم( 2,400,000)ألف  وأربعمائة مليونين إصدار

  إلطفاء مال الشركة  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تخفيض رأس04/06/2017 )املوافق ه09/09/1438بتاريخ(

أربعمائة إلى  سعودي ريال (760,000,000سبعمائة وستون مليون ) من من رأس مال الشركة، )%46.83تخفيض ) بنسبة الخسائر املتراكمة(

أربعمائة و ألف  عشر وأحدأربعمائة أربعين مليون و إلى  مقسم سعودي ( ريال404,114,000)ألف  وأربعة مليون ومائة وأربعة عشر

 عام في ذلك قبل العامة الجمعية وافقت حيث وجميعها أسهم عادية. ت سعوديةاال ( ري10)عشرة  ( سهم قيمة كل سهم منها40,411,400)

  سعودي ريال( 10) عشرة الواحد للسهم اإلسمية القيمة لتصبح الشركة أسهم بتجزئة م2006
ً
 وذلك سعودي، ريال( 50) خمسين من بدال

 
ً
 للسهم رياالت( 10) عشرة لتصبح لألسهم اإلسمية القيمة بتوحيد يقض ي والذي هـ27/02/1427 بتاريخ الصادر الوزراء مجلس لقرار امتثاال

 .الواحد

  إلطفاء مال الشركة  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تخفيض رأس02/09/2018)املوافق  ه22/12/1439بتاريخ(

ريال  (404,114,000)ألف  أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة عشرمن من رأس مال الشركة،  )%72.63بنسبة تخفيض ) الخسائر املتراكمة(

 وأحد وستون عشر مليون و أحد إلى  مقسم ريال سعودي (110,614,060وستون )ألف  مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشرإلى  سعودي

 .وجميعها أسهم عادية ت سعودية( رياال 10)عشرة ( أسهم قيمة كل سهم منها 11,061,406وأربعمائة وستة )ألف 

  



 

 ث

  مائة من  الشركة مال رأس زيادة على الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقتم( 31/12/2019ه )املوافق 05/05/1441بتاريخ

 وستين )
ً
 وستين  ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشرإلى  ( ريال سعودي110,614,060وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

ً
ألفا

( 10( سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة )25,000,000عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون ) ( ريال سعودي360,614,060)

 رياالت سعودية للسهم الواحد.

  أوص ى مجلس إدارة الشركة بما يلي: ( م29/06/2021ق )املواف ه19/11/1442وفي تاريخ 

 وستين ، من )%27.26بنسبة )تخفيض رأس مال الشركة  (3
ً
( ريال سعودي، 360,614,060)ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )إلى 
ً
ستة ( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 262,311,060مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وأربعموثالثين مليون وواحد وستين أل
ً
ومائة  ألف ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين، إلى ةسهم عاديأ (36,061,406ائة وستة )فا

ثمانمائة ن و تسعة ماليي، عن طريق إلغاء عدد ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ،ةسهم عاديأ( 26,231,106وستة )

( سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس 3.6684( سهم لكل )1الشركة، أي تخفيض ) ( سهم من أسهم9,830,300وثالثمائة ) ألف وثالثين

( 98,303,000وثالثمائة وثالثة اآلف )مليون م، والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين 2021مارس  31ء الخسائر املتراكمة كما في مال الشركة إلطفا

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ريال سعودي،

مائتين واثنين وستين مليون )بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من  )%190.61يادة رأس مال الشركة بنسبة )ز  (4

 وستين )
ً
 وستينوثسبعمائة واثنين وستين مليون إلى ( ريال سعودي 262,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

ً
 الثمائة واحدى عشر ألفا

( 26,231,106ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من 762,311,060)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها  ةسهم عاديأ( 76,231,106) ألف ومائة وستة ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثينإلى أسهم عادية 

( سهم وبقيمة خمسمائة مليون 50,000,000بعدد خمسين مليون )، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10عشرة )

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ( ريال سعودي،500,000,000)

 

 ما يلي: على ملساهمي الشركة وافقت الجمعية العامة غير العادية( م****/**/** املوافق) هـ****/**/**تاريخ وب 

 وستين ، من )%27.26تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ) (1
ً
( ريال سعودي، 360,614,060)ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )مائتين واثنين وستين مليون إلى 
ً
ستة ( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 262,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وأربعمائة وستة )وثالثين مليون وواحد وستين أل
ً
ومائة  ألف ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين، إلى ةسهم عاديأ (36,061,406فا

ثمانمائة ن و تسعة ماليي، عن طريق إلغاء عدد ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ،ةسهم عاديأ( 26,231,106وستة )

( سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس 3.6684( سهم لكل )1( سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض )9,830,300وثالثمائة ) ألف وثالثين

( 98,303,000وثالثمائة وثالثة اآلف )مليون م، والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين 2021مارس  31ء الخسائر املتراكمة كما في مال الشركة إلطفا

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ريال سعودي،

مائتين واثنين وستين مليون )بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من  )%190.61يادة رأس مال الشركة بنسبة )ز  (2

 وستين )
ً
 وستينسبعمائة واثنين وستين مليون إلى ( ريال سعودي 262,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

ً
 وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( 26,231,106ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )م من ( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسه762,311,060)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها  ةسهم عاديأ( 76,231,106) ألف ومائة وستة ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثينإلى أسهم عادية 

( سهم وبقيمة خمسمائة مليون 50,000,000ين مليون )بعدد خمس، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10عشرة )

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ( ريال سعودي،500,000,000)

  



 

 خ

 ملخص األنشطة الرئيسية للشركة

م(، والترخيص الصناعي 26/04/1976ه )املوافق 27/04/1396( وتاريخ 4030009931تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

( 1259م( واملعدل بترخيص رقم )12/05/1974ه )املوافق 20/04/1394( وتاريخ 1280رقم ) املعدنية والثروة الصناعة الوطني الصادر من قبل وزارة

 م(.04/01/2017ه )املوافق 06/04/1438وتاريخ 

 الشركة أنشطة تتمثل  
ً
 : اآلتية باألنشطة التجاري  للسجل وفقا

 صناعة بكرات كابالت من الخشب. -

 صناعة البالستيك )اللدائن( في أشكالها األولية. -

 صناعة كابالت األلياف البصرية. -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من الصلب. -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من النحاس. -

 الت املعزولة املصنوعة من األملنيوم.صناعة األسالك والكاب -

 صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من اللدائن. -

 

 :وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية 

األلياف البصرية وغيرها بكافة جهودها صناعة القضبان واملوصالت والكابالت واألسالك الكهربائية واالتصاالت من النحاس واألملنيوم و  (1

ومقاساتها وموصالت تأريض لالستخدامات الكهربائية واالتصآالت ومركبات اللدائن البالستيكية والبكرات والطبالي  )الكهربائي/التقني(

كهربائية واإللكترونية واالتصآالت الخشبية وملحقات تمديد الكابالت الهاتفية واملعدات اإللكترونية الخاصة بها، ونظم األعمال واألجهزة ال

 واملعلومات وتسويقها وتوزيعها.

وصيانة  مقاوالت األعمال الكهربائية وامليكانيكية واإللكترونية والبالستيكية وأعمال االتصآالت ونظم املعلومات وإدارة وتشغيل وتركيب وتشييد (2

يام بالخدمات الصناعية. إقامة املشاريع الصناعية املختلفة بعد الحصول على وإصالح ما ذكر من األعمال وامتالكها وتأجيرها لصالح الغير والق

 التراخيص الالزمة من جهات االختصاص.

تركيب وتشغيل وصيانة وإدارة شبكات الحاسب اآللي املحلية واملوسعة واملخصصة ونظم تكامل التراسل واالتصآالت وربطها عبر أنظمة تكامل  (3

 جهزة ربط وحماية وتوزيع الشبكات وأجهزة تكامل الصوت والصورة واملعلوماتية.التراسل واستيراد وتسويق أ

 تملك األراض ي والعقارات واملباني واملستودعات واملعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف فيها. (4

ركة وتملك التقنية الصناعية ذات العالقة إقامة وإدارة مركز تدريب للقوى العاملة في الشركة لتنمية املهارات الصناعية في مجال أعمال الش (5

 بأغراض الشركة أو التعاون مع ممتلكيها أو مطوريها.

 تصنيع املواد الخام ذات الصلة بأنشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية املختلفة. (6

 يات الطرفية والوصالت الداخلية والخارجية الخاصة بكابالت الطاقة.تصنيع القواطع واملفاتيح الكهربائية واملحوالت واملكونات امللحقة بها والنها (7

 الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في املواد واألدوات واآلالت واملعدات والخامات املتصلة بنشاط الشركة وتسويقها. (8

 من الجهات املختصة إن وجدت.وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة 

وجميع الشركات ( شركات تابعة، 9( شركات تابعة، وخارج اململكة من خالل )3تمارس الشركة أنشطتها في اململكة العربية السعودية من خالل )

 راجع 94بنسبة ) أساملسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أيه %( ما عدا شركة 100بالكامل بنسبة ) التابعة مملوكة للشركة
ً
%(. )فضال

 ( "الشركات التابعة" في هذه النشرة(.9.3القسم الفرعي )

  الكهربائية، الكابالت وصيانة وتشغيل واختبار وتركيب وتوريد تصنيع مجال في الشركة وشركاتها التابعة تعمل
ً
 فوق  الجهد ذات الكابالت من بدءا

 التحكم، وكابالت للبتروكيماويات، املتخصصة والكابالت األجهزة، وكابالت االتصاالت، وكابالت املباني، وأسالك واملنخفض، واملتوسط العالي

 .واملحوالت الكهربائية، واملستلزمات الكهربائية، واملفاتيح الفرعية، الكهربائية واملحطات

 
ً
الت واملنتجات الكهربائية ذات العالقة من مستودعاتها إمكانية الوصول السريع لتحريك ونقل كافة أنواع الكاب لديها الشركة فإن ذلكإلى  وإضافة

  عمالئها تدعم أنها كما ،إلى عمالئها
ً
 األنظمة إليه توصلت ما بأحدث الكهربائية األنظمة وصيانة وتشغيل واختبار وتركيب لتوريد متكاملة بحلول  أيضا

 .املعلومات وتقنية الرقمية

  



 

 ذ

 رؤية الشركة

  لها يكون  أن في الشركة رؤية تتمثل
ً
  دورا

ً
  رياديا

ً
 وخدمات منتجات توفير عبر واملعدات للكابالت املتكاملة الحلول  تقديم في العالم مستوى  على متميزا

اء، بالتفكير التقاليد هذه مزج مع راسخة تقاليد على الشركة ترتكز الرؤية هذه ولتعزيز. عمالئها جميع بثقة تحظى  القدرات من واالستفادة البن 

 املستقبلية. العمالء تطلعات يفوق  بما لإليفاء للمجموعة اإلبداعية

 رسالة الشركة

 ومنتجات. مواد من بها يتصل ماو  الجودة عالية الكابالت تقنيات إنتاج لنا يتيح وتأسيسها، بها املرتبطة والخدمات التصنيع مرافق في االستثمار أن

 استراتيجية الشركة

 .السعودية الكابالت شركة ويدفع يوجه الذي الرئيس هو الهدفواالتصاالت  الطاقة ألنظمة اآلنية واملطالب باالحتياجات لإليفاء االلتزام أن

لقوة وامليزات التنافسية للشركةواحي ان  

  بلد 60تصدير املنتجات والخدمات ألكثر من 
ً
املتحدة واألمريكتين وأوروبا الواليات في حول العالم، مع شبكة من العمالء والشركاء املنتشرين ا

 .من البلدان في منطقة املحيط الهادئ تراليا واليابان والفلبين وغيرهاوأس

 العديد خبرة تشمل  
ً
خبرات الواسعة في كل من التوصيالت العلوية لنقل الطاقة وتمديد الشبكات تحت العن  من القطاعات املتخصصة، فضال

 .خدمات الطوارئ وإعادة اإلعمار وفيرتو كيلو فولت،  500األرض التي تصل إلى 

 منطقة العالم، وعلى وجه الخصوص في الرائدة في  والجهات والهيئات املنظمات لدى الشركة قاعدة عمالء واسعة حيث تقدم خدماتها لبعض

 السعودية الشركة الشارقة، ومياء كهرباء هيئة دبي، ومياه كهرباء هيئة ط على سبيل املثال ال الحصر، )أرامكو السعودية،الشرق األوس

 (. الكويت دولة -ممكلة البحرين، وزارة الكهرباء واملياه  -واملاء  الكهرباء هيئة للكهرباء،

 والصيانة، ما بعد البيع،  تقديم منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية، وخدمات متميزة إلى عمالئها حول العالم، كخدمات

 الفني. والدعم التصميم،و  والتركيب والتشغيل،

  م، كأفضل شركة في مجال صناعة 2015عام  9001م، ورقم 2007عام  18001م، ورقم 2000عام  9001حازت الشركة على شهادة األيزو رقم

 الكابالت على مستوى الشرق األوسط.
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 ملخص املعلومات املالية
 م2018 ديسمبر 31في  املنتهية املالية السنوات عن للشركة املوحدة املراجعة املالية القوائمإن ملخص املعلومات املالية الوارد أدناه مبني على 

 .بها املرفقة واإليضاحات م2020م و2019و

 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة
 قائمة املركز املالي

 م 2020 )بآالف الرياالت السعودية(

 ()مراجعة

 م2019

 ()مراجعة

 م 2018

 ()مراجعة

املوجودات املتداولة مجموع  631,484 521,638 489,357  

املوجودات غير املتداولة مجموع  765,106 725,898 746,142  

 مجموع املوجودات  1,396,590 1,247,536 1,235,499

املطلوبات املتداولة مجموع  1,001,384 708,733 524,002  

املطلوبات غير املتداولة مجموع  233,409 447,038 426,075  

 مجموع املطلوبات 1,234,793 1,155,771 950,077

حقوق املساهمين مجموع 161,797 91,765 285,422  

 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين 1,396,590 1,247,536 1,235,499

 .م2020م و2019و م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركةاملراجعة  املوحدة املالية القوائم: املصدر

 

 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة
 قائمة الدخل

 م 2020 )بآالف الرياالت السعودية(

 ()مراجعة

 م2019

 ()مراجعة

 م 2018

 ()مراجعة

 اإليرادات  865,023 381,274 368,779

 تكلفة اإليرادات (960,889) (416,451) (426,441)

 إجمالي الخسارة (95,866) (35,177) (57,662)

 الخسارة التشغيلية للسنة (208,126) (109,333) (169,811)

 الخسارة قبل الزكاة وضريبة الدخل (63,218) (51,920) (48,001)

 صافي الخسارة للسنة (68,627) (63,560) (55,731)

 .م2020م و2019و م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركةاملراجعة  املوحدة املالية القوائم: املصدر

 

 

 

 

  



 

 ظ

 

 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنة
 قائمة التدفقات النقدية

 )بآالف الرياالت السعودية(
 م 2020

 ()مراجعة

 م2019

 ()مراجعة

 م 2018

 ()مراجعة

 التشغيليةصافي النقد املستخدم في األنشطة  (12,011) (14,525) (165,601)

 من / )املستخدم في( األنشطة االستثماريةصافي النقد  168,127 (2,450) 2,188

 األنشطة التمويليةمن  )املستخدم في( / صافي النقد (223,892) 8,551 175,142

 صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه (67,776) (8,424) 11,729

 في بداية السنة في حكمهالنقد وما  83,264 15,488 7,064

 النقد وما في حكمه في نهاية السنة 15,488 7,064 18,793

 .م2020م و2019و م2018 ديسمبر 31 في املنتهية املالية السنوات عن للشركةاملراجعة  املوحدة املالية القوائم: املصدر

 

 وحدة ديسمبر 31 املنتهية في املالية السنة

 املؤشر
الرئيسيةمؤشرات األداء   

 م 2018 م2019 م 2020

 * اإليرادات معدل النمو في % %(35.57) %(55.92) (%3.28)

 ** السنة (خسارة)صافي  معدل نمو % %(14.56) %(7.38) (%12.32)

(%15.64)  )%9.23  (   )%11.08  (  الخسارة إجماليهامش  % 

 اإليرادات من وإدارية كنسبة عمومية مصروفات % %8.88 %13.47 %17.00

 الخسارة التشغيلية هامش % %24.06 %28.68 %46.05

 السنة( خسارة) صافيهامش  % )%7.93( )%16.67( (%15.11)

 املوجودات مجموعالعائد على  % )%4.91( )%5.09( (%4.51)

 املساهمين مجموع حقوق العائد على  % )%42.42( )%69.26( (%19.53)

 املساهمين حقوق  مجموعالدين إلى  مرة 2.62 6.53 1.78

 املتداولة مجموع املطلوبات / املتداولة مجموع املوجودات مرة  0.63  0.74 0.93

 املطلوبات مجموعاملوجودات /  مجموع مرة  1.13  1.08  1.30

 .اإلدارة معلومات: املصدر

 . م2017 املالية السنة إيرادات مع مقارن  م،2018 املالية للسنة اإليرادات في النمو معدل * 

 .م2017 املالية السنة ربح صافي مع مقارن  ،م2018 املالية للسنة الربح صافي في النمو معدل** 

  



 

 غ

 النظرة العامة إلى السوق 

، الرائدة االقتصادات أحد يعتبر اقتصاد اململكة العربية السعودية
ً
الفاعلة واملؤثرة  بالعناصر وغناه موارده بتنوع اململكة اقتصاد يتميز حيث عامليا

 كافة. القطاعات في التنافسية اململكة مكانة تعزيز من تمكنه التي )كالنفط والغاز (

  أكثر اململكة اقتصاد وجعل التنافسية، املكانة هذه ومضاعفة تعزيز في" 2030 رؤية" وستساهم
ً
  أمانا

ً
 للمملكة الرشيدة القيادة أولت ولقد. واستقرارا

  االقتصاد إنعاشإلى  السعودية العربية
ً
 .األخرى  القطاعات نمو في هذا وساعد أساس ي كمورد النفط عائدات على االعتماد عن بعيدا

 الوطني، وتصنف االقتصاد في أساسية ركيزة تشكل التي الطاقة مجال في االستراتيجية الصناعات أهم من الكهربائية واألسالك الكابالت صناعة تعتبر

  االستراتيجية واملشاريع الطاقة في وخبراتها منتجاتها وتعتبر الكهربائية الكابالت تصنيع مجال في الرائدة الدول  من السعودية العربية اململكة
ً
 مثاال

 .والعالم املنطقة لدول  به يحتذى

، حيث تقوم للكابالت في اململكةتعتبر شركة الكابالت السعودية من الشركات الرائدة في تصنيع منتجات الكابالت واألسالك الكهربائية كأقدم مصنع 

 إمعظم أنواع الكابالت الكهربائية في الضغط العالي واملتوسط واملنخفض  منتجات بتوفير الشركة
ً
إلى الكابالت املتخصصة في النفط والغاز  ضافة

 واحدة الشركة جعل عمالئها الجودة تجاهب التزامها أن ، كماحدث املواصفات العامليةأسالك البناء حسب أنظمة التحكم و أجهزة القياس و أوكابالت 

م، 2007عام  18001م، ورقم 2000عام  9001للكابالت على مستوى الشرق األوسط، حيث حازت الشركة على شهادة األيزو رقم  املصنعين أكبر من

 م، كأفضل شركة في مجال صناعة الكابالت على مستوى الشرق األوسط.2015عام  9001ورقم 

 (الشركة)املصدر:  

 

 ملخص عوامل املخاطرة

 األولوية حقوق  أسهم في بالتداول  أو باالكتتاب املتعلق االستثماري  قرارهم اتخاذ قبل الطرح هذا أسهم في االكتتاب في الراغبين املستثمرينينبغي على 

بشكل مفصل والتي تم توضيحها  أدناه املبينة املخاطرة عوامل الخصوص وجه على فيها بماتحتويها هذه النشرة،  التي املعلومات كافة ومراجعة دراسة

 :" من هذه النشرة( "عوامل املخاطرة2في القسم )

 املخاطر املتعلقة بنشاف الشركة وعملياتها. 

 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع. 

 

 املخاطر املتعلقة باألوراق املالية املطروحة. 
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 التعريفات واملصطلحات 1
 :نشرة اإلصدار هذهللعبارات املستخدمة في  صطلحاتوامليبين الجدول التالي قائمة بالتعريفات  

 التعريف املصطلح أو االختصار املعرف

  شركةال
ُ
 ، شركة مساهمة سعودية.الكابالت السعوديةشركة  صدرأو امل

 وشركاتها التابعة. الكابالت السعوديةشركة  الشركة األم / املجموعة

 اإلدارة التنفيذية للشركة. اإلدارة

 اململكة العربية السعودية. اململكة

 للشركة.النظام األساس ي  النظام األساس ي

(  واالستثمار)التجارة وزارة التجارة  التجارة وزارة
ً
 باململكة العربية السعودية.سابقا

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات 

 املستمرة

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق املالية بموجب القرار رقم 

. بناًء على نظام السوق املالية الصادر م(27/12/2017املوافق ) ه09/40/1439وتاريخ  3-123-2017

-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  .ه02/06/1424وتاريخ  30م/ باملرسوم امللكي رقم

 م(.14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  2021

أو أعضاء  اإلدارةأو مجلس جلس امل

 مجلس اإلدارة
 .(115و) (32)( وج) الصفحات، والذين تظهر أسماؤهم على الشركةمجلس إدارة 

 (.و( و)ه) لشركة املوضحة أسماؤهم على الصفحاتمسشارو ا املستشارون

 اململكة العربية السعودية.في هيئة السوق املالية  هيئة السوق املالية أو الهيئة

 نظام السوق املالية
ما (. و م31/07/2003 املوافق)ه 02/06/1424 وتاريخ 30/م رقم امللكي باملرسوم الصادر املالية السوق  نظام

 تعديالت.يطرأ عليه من 

 السعودية تداول  شركة

( السعودية املالية السوق  شركةتداول السعودية )ركة ش
ً
 ،سعوديةإحدى شركات مجموعة تداول ال سابقا

  املؤسسة
ً
  وذلك ،(م19/03/2007 املوافق) ه29/02/1428 بتاريخ الوزراء مجلس لقرار وفقا

ً
 لنظام تنفيذا

 لألوراق كسوق  بالعمل لها املصرح الوحيدة والجهة سعودية، مقفلة مساهمة شركة وهي املالية، السوق 

 .وتداولها املالية األوراق بإدراج تقوم حيث السعودية، العربية اململكة في املالية

 املالية السوق  أو السعودية املالية السوق 

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

 .السعودية األسهم لتداول  اآللي النظام نظام تداول 

 نظام الشركات

 بتاريخ( 3/م) رقم امللكي املرسوم بموجب الصادر الشركات في اململكة العربية السعودية، نظام

 املوافق)ه25/07/1437 تاريخ في التنفيذ حيز دخل والذي( م10/11/2015 املوافق) ه28/01/1437

 .م(11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439( وتاريخ 79واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م/ (م02/05/2016

 وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان في اململكة العربية السعودية. وزارة الشؤون البلدية والقروية واإلسكان

 البنك املركزي في اململكة العربية السعودية. البنك املركزي السعودي

 الهيئة السعودية للملكية الفكرية في اململكة العربية السعودية. الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 الشركات التابعة

 )الشركات التابعة للشركة. 
ً
 . ويقصدهذه النشرة( من "الشركات التابعة( "9.3) الفرعي راجع القسمفضال

بالشركات التابعة: الشركات التي تسيطر عليها الشركة من خالل قدرتها على التأثير في أفعال شخص آخر أو 

سيطر 
ُ
قراراته من خالل أي مما يلي، سواًء أكان ذلك بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وسواًء قام به الطرف امل

% أو أكثر من حقوق التصويت 30ة تساوي ( امتالك نسب1بمفرده أم باالشتراك مع قريب أو طرف تابع له: )

 % أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري لشركة.30( امتالك حق تعيين 2في شركة، أو )

 الجوهرية التابعة الشركات

صدر أصول  إجمالي من أكثر أو% 5 تشكل كانت إذا جوهرية التابعة الشركة تعتبر
ُ
 إيراداته أو خصومه أو امل

صدر على املحتملة االلتزامات أو أرباحه أو
ُ
 را)  .امل

ً
هذه  ( "الشركات التابعة" من9.3جع القسم الفرعي )فضال

 النشرة(.

 شركة ماس
محدودة وهي شركة تابعة  مسؤولية ذات سعودية ، شركةاملحدودة واالتصاالت الطاقة ملشاريع ماس شركة

 بالكامل لشركة الكابالت السعودية.مملوكة 
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 سانشركة امل
مساهمة وهي شركة تابعة تركية  شركة شركة املسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أيه أس

 .لشركة الكابالت السعودية %94بنسبة مملوكة 

 شركة ماس كابلو
)
ً
شركة تركية  شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي )ماس هولدنج أنونيم شيركاتي سابقا

 .شركة تابعة مملوكة بالكامل لشركة الكابالت السعوديةوهي مساهمة قابضة 

 شركة ديميرير كابلو
شيركاتي شركة تركية، إحدى الشركات التابعة والتي  أنونيم وتيجارات ساناي تسيسليري  كابلو شركة دميرير

 م.2018قامت شركة الكابالت السعودية ببيع كامل حصتها فيها وذلك في شهر يوليو من عام 

 .شركةالالجمعية العامة للمساهمين في  العامة الجمعية

 الجمعية العامة العادية للمساهمين في الشركة. الجمعية العامة العادية

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

 حكومة اململكة العربية السعودية. الحكومة 

 الئحة حوكمة الشركات

 القرار بموجب املالية السوق  هيئة مجلس عن الصادرة السعودية العربية اململكة في الشركات حوكمة الئحة

 الصادر الشركات نظام على بناءً (. م13/02/2017 املوافق) ه16/05/1438 وتاريخ 2017-16-8 رقم

 2021-07-1املالية رقم واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق . ه28/01/1437 وتاريخ 3/م رقم امللكي باملرسوم

 .م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ 

 األطراف ذوي العالقة

يقصد به في قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة، وبموجب قائمة املصطلحات املستخدمة في 

وتاريخ  2004-11-4 لوائح هيئة السوق املالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم

 2021-07-1واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية رقم  م(04/10/2004ه )املوافق 20/08/1425

  :، على ما يليم(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ 

1)  
ُ
 صدر.تابعي امل

صدر املساهمين الكبار (2
ُ
 .في امل

 صدر.س اإلدارة وكبار التنفيذيين للُم لأعضاء مج (3

 أعضاء  (4
ُ
 صدر.مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي امل

5)  
ُ
 صدر.أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى املساهمين الكبار في امل

 ( أعاله.5أو  4 ،3، 2، 1أي أقرباء لألشخاص املشار إليهم في ) (6

 ( أعاله.6أو  5، 4، 3، 2، 1أي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في ) (7

 اجقواعد اإلدر 

 املالية السوق  هيئة مجلس بقرار عليها السعودية )تداول( واملوافق تداول اإلدراج الصادرة عن شركة  قواعد

-104-1م(، واملعدلة بموجب قراره رقم )27/12/2017 )املوافق ه09/04/1439 وتاريخ 2017-123-3 رقم

( بتاريخ 2021-22-1واملعدلة بموجب قراره رقم ) م(30/09/2019ه )املوافق 01/02/1441بتاريخ  )2019

 .(م24/02/2021ه )املوافق 12/07/1442

 (IFRS) قرير املاليتلل الدوليةعايير امل

 الدولية. املحاسبة معايير مجلس عن الصادرة وتفسيراتها املحاسبية املعايير مجموعة

.(International Financial Reporting Standards) 

، والتي تضم املعايير للمراجعين واملحاسبيناملعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة من الهيئة السعودية 

 للمراجعين واملحاسبينالدولية باإلضافة إلى املتطلبات واإلفصاحات اإلضافية املطلوبة من الهيئة السعودية 

، والتي تشمل املعايير للمراجعين واملحاسبينية وغيرها من املعايير والتصريحات التي أقرتها الهيئة السعود

 .واإلصدارات الفنية املتعلقة باملسائل التي التغطيها املعايير الدولية، مثل مسألة الزكاة

 / السنوات املالية السنة املالية
 النظام أو التأسيس عقد في ونهايتها بدايتها واملحددة املنشأة نشاط نتيجة لعرض الزمنية الفترة هي

 أن السنة املالية للشركة تنتهي في  للشركة املعنية. األساس ي
ً
 ديسمبر. 31علما

 .ن مكان العمالة الوافدة في وظائف القطاع الخاصيإحالل املواطنين السعودي التوطين / السعودة

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

 العملة الرسمية للواليات املتحدة األمريكية. الدوالر األمريكي

 العملة الرسمية لجمهورية تركيا. الليرة التركية

حاسبين راجعين واملالهيئة السعودية للم

(SOCPA) 
 في اململكة العربية السعودية. للمراجعين واملحاسبين السعودية الهيئة

 .جتماعية في اململكة العربية السعوديةال للتأمينات ااملؤسسة العامة  املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية
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( جتماعيةال والتنمية ا البشرية املواردوزارة  االجتماعية والتنمية البشرية املواردوزارة 
ً
 .في اململكة العربية السعودية )العمل والتنمية االجتماعية سابقا

 يوم عمل
أي يوم عمل فيما عدا يومي الجمعة والسبت وأي يوم يكون عطلة رسمية في اململكة العربية السعودية أو أي 

 .األخرى يوم تغلق فيه املؤسسات املصرفية أبوابها عن العمل بموجب األنظمة السارية واإلجراءات الحكومية 

 نظام العمل

م، 27/09/2005 املوافق. هـ23/08/1426 وتاريخ 51/م رقم امللكي باملرسوم الصادر السعودي العمل نظام

والتعديالت التي تطرأ  م(26/08/2020ه )املوافق 07/01/1442وتاريخ  (134/م)رقم  امللكي باملرسوم املعدل

 .عليه

 التقويم الهجري  هـ

 التقويم امليالدي م

املالية/ مركز  األوراق إيداع مركز شركة

 اإليداع/إيداع

 م2016 عام السعودية، تأسست في مجموعة تداول  لشركة بالكامل مملوكة مقفلة مساهمة شركة هي

ه )املوافق 28/01/1437 بتاريخ 3/م رقم امللكي الصادر باملرسوم السعودي الشركات نظام بموجب

 م(.11/11/2015

 2030رؤية 
وصناعة  البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني الذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط

 البتروكيماويات وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

 (VAT) املضافة القيمة ضريبة

 لضريبة املوحدة االتفاقية على املوافقة م(30/01/2017هـ )املوافق 02/05/1438 بتاريخ الوزراء مجلس قرر 

 م،2018 يناير 1 من ابتداء بها العمل بدأ والتي العربية الخليج لدول  مجلس التعاون  لدول  املضافة القيمة

 في محددة قطاعات قبل من بها العمل الواجب األخرى  الضرائب والرسوم ملنظومة تضاف جديدة كضريبة

 من عدد استثناء تم (، وقد%5) الضريبة هذه مقدار. الخليج العربي لدول  التعاون  مجلس دول  وفي اململكة،

 اململكة حكومة والتعليم(. وقررت الصحية املتعلقة بالرعاية والخدمات األساسية )كاألغذية منها املنتجات

 م.2020يوليو  01تاريخ  من ابتداءً  وذلك% 15 إلى% 5 من املضافة القيمة ضريبة نسبة زيادة

 الحقوق األولوية أو الحقوق 

 في الزيادة على املوافقة عند الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تمنح للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 سهم في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي املقيدين، املساهمين لجميع مكتسب حق وهو. رأس املال

 العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد الحقوق  إيداع ويتم. الطرح بسعر الجديدة من األسهم واحد

 في الحقوق  هذه م(. وستظهر****/**/**ه )املوافق ****/**/**املال وذلك بتاريخ  رأس بزيادة الخاصة

 املقيدين إبالغ املساهمين وسيتم. األولوية بحقوق  خاص جديد رمز تحت املقيدين املساهمين حسابات

 املقدمة( تداوالتي) خدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق محافظهم عن في الحقوق  بإيداع

 الوساطة. شركات طريق عن ترسل قصيرة نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من

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

  الحق تداول  سعر
 يختلف قد فإنه وبالتالي والطلب، العرض آلية خالل من يحدد بأنه علما به الحق تداول  يتم الذي السعر هو

 .الحق اإلرشادية قيمة عن

 .وشركة بلوم لالستثمار السعودية شركة فالكم للخدمات املالية التغطية  يمتعهد

 شركة فالكم للخدمات املالية. مدير االكتتاب

 م(.****/**/**ه )املوافق ****/**/**م( إلى يوم ****/**/**ه )املوافق ****/**/**الفترة التي تبدأ من يوم  الطر ح  فترة

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

 االكتتاب. فترة خالل بها االكتتاب يتم لم التي املتبقية األسهم األسهم املتبقية

 الطرح املتبقي 
ستثمارية من ال شخاص املستحقين على املؤسسات األطرح أية أسهم متبقية غير مكتتب فيها من قبل ا

 .ل طرحها في فترة الطرح املتبقيالخ
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 فترة الطرح املتبقي
 الفترة التي تبدأ 

ً
وحتى الساعة  م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**يوم  من الساعة العاشرة صباحا

 .م(****/**/**ه )املوافق ****/**/**التالي يوم  اليوممن  الخامسة مساءً 

 عادي، والتي سيتم إصدارها لزيادة رأس مال الشركة.( سهم 50,000,000خمسين مليون ) األسهم الجديدة

 .الحالية للشركة األسهمالجديدة على عدد  األسهمناتج قسمة عدد  معامل األحقية

 االشخاص املستحقين 
 خالل األولوية حقوق  بشراء قاموا ممن أو املقيدين املساهمين من كانوا سواءً  األولوية حقوق  حملة جميع

 فترة التداول.

 املساهمون الكبار
% أو أكثر من أسهم الشركة، وال يوجد ضمن مساهمي الشركة مساهمون 5املساهمون الذين يمتلكون نسبة 

 كبار كما في تاريخ هذه النشرة.

 الجمهور 

 :أدناه املذكورين غير األشخاص املستمرة وااللتزامات املالية األوراق طرح قواعد في يعني

صدر تابعي (1
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين (2
ُ
 .امل

 .للُمصدر التنفيذيين وكبار اإلدارة مجلس أعضاء (3

صدر لتابعي التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (4
ُ
 .امل

صدر في الكبار املساهمين لدى التنفيذيين وكبار اإلدارة مجالس أعضاء (5
ُ
 .امل

 .أعاله( 5 أو ،4، 3، 2، 1) في إليهم املشار ألشخاصل أقرباء أي (6

 .أعاله( 6 ،أو5، 4، 3، 2، 1) في إليهم املشار األشخاص من أي عليها يسيطر شركة أي (7

 ويملكون  باالتفاق يتصرفون  الذيناألشخاص 
َ
 .إدراجها املراد األسهم فئة من أكثر أو( %5) مجتمعين معا

 الطرح.صافي متحصالت الطرح بعد حسم مصاريف  صافي متحصالت الطرح

 الشخص الطبيعي. الشخص

 .األولويةهذه الوثيقة املعدة من قبل الشركة فيما يتعلق باكتتاب أسهم حقوق  نشرة اإلصدار أو النشرة

 اإلدراج
شركة تقديم طلب إدراج إلى  -حيث يسمح سياق النص بذلك  -وراق املالية في السوق الرئيسية أو أل إدراج ا

 )تداول(.السعودية  تداول 

 املساهمون املقيدون 

 سهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املالأل املساهمون املالكون ل

 العامة الجمعية انعقاد يلي تداول  يوم ثاني نهاية في اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدون 

 .م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** بتاريخ العادية غير

 املستثمرون الجدد
ممن قاموا بشراء حقوق  –باستثناء املساهمون املقيدون  –عامة املستثمرون من األفراد واملؤسسات 

 األولوية خالل فترة التداول.

 األسهم
ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة األسهم العادية للشركة والبالغة عددها 

 ( رياالت سعودية للسهم الواحد.10عادي، وبقيمة اسمية عشرة ) سهم( 26,231,106)

 الوسطاء
 املالية باألوراق التعامل نشاط بمزاولة املالية السوق  هيئة طريق عن لهم املرخص السوق  مؤسسات هم

 وكيل. بصفة
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 االستثماريةاملؤسسات 

 :كالتالي وهي املؤسسات من مجموعة تشمل

 محفظة مدير طريق عن أو مباشرة الحكومة، من اململوكة والشركات الحكومية الجهات .1

 الهيئة، بها تعترف أخرى  مالية سوق  وأي السوق، أو الهيئة، بها تعترف دولية هيئة أي أو خاصة،

 .اإليداع مركز أو

  املطروحة اململكة في املؤسسة العامة االستثمار صناديق .2
ً
  طرحا

ً
 الصناديق إلى إضافة عاما

 شروط كانت إذا السعودية املالية السوق  في املدرجة املالية األوراق في تستثمر والتي الخاصة

 الئحة صناديق في عليها املنصوص االلتزام باألحكام والقيود مع ذلك، له تتيح الصندوق  وأحكام

 .االستثمار

 الكفاية متطلبات التزام مع أصيل، بصفة املالية األوراق في التعامل في لهم املرخص األشخاص .3

 .املالية

 له املرخص الشخص ذلك يكون  أن شريطة اإلدارة أعمال ممارسة في له مرخص شخص عمالء .4

 واالستثمار الطرح في املشاركة بقبول  الخاصة القرارات اتخاذ من تمكنه بشروط تعيينه تم قد

 مسبقة موافقة على الحصول  إلى الحاجة دون  العميل عن نيابة السعودية املالية السوق  في

 .منه

 مركز لدى وحساب اململكة في استثماري  حساب فتح لهم يجوز  آخرين اعتباريين أشخاص أي .5

  اإليداع،
ً
 تؤدي ال أن على املالية، األوراق في املدرجة الشركات استثمار ضوابط باالعتبار أخذا

 .املصالح في تعارض أي إلى الشركة مشاركة

 والصناديق الشركات تشمل والتي االعتبارية الشخصية ذوي  من الخليجين املستثمرين .6

 .العربية الخليج لدول  مجلس التعاون  دول  في املؤسسة

 .املؤهلون  األجانب املستثمرون .7

 شروط وفق له مرخص شخص مع مبرمة مبادلة اتفاقية في االعتبارية الصفة ذوي  من نهائي مستفيد

 .وضوابط اتفاقيات املبادلة

 أي شخص يكتتب في أسهم مطروحة لالكتتاب. املكتتب

  األسهم حامل أو مالك املساهم
ً
 محدد. وقت أي من اعتبارا

 .العربي الخليج لدول  التعاون  مجلس مجلس التعاون الخليجي

 .محددة زمنية فترة خالل معين بند في النمو معدل لحساب املستخدمة الطرق  أحد معدل النمو السنوي املركب

 الناتج املحلي
وهو عبارة عن القيمة السوقية لكل السلع النهائية  .السعودية العربية اإلجمالي للمملكة املحلي الناتج

 والتي يتم إنتاجها خالل فترة زمنية محددة. والخدمات املعترف بها بشكل محلي

 الوباء أو فيروس كورونا

 "19 -"كوفيد 

 ي ي ُمعديفيروس هو مرض 
ً
، حيث بدأ باالنتشار في معظم "(19 -"كوفيد ُعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

، وعلى أثر ذلك صنفته م2020وذلك في مطلع العام  دول العالم ومن ضمنها اململكة العربية السعودية

 جائحة. بأنه منظمة الصحة العاملية

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
 الهيئة العامة للزكاة والدخل ) هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

ً
 التي الحكومية الجهات إحدى ، وهي(سابقا

  ترتبط
ً
 الضرائب. وتحصيل الزكاة جباية املالية، وهي الجهة املوكلة بأعمال بوزير تنظيميا

 التغطية. يمتعهدة التعهد بالتغطية بين الشركة و اتفاقي اتفاقية التعهد بالتغطية

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات 

املالية األجنبية املؤهلة في األوراق املالية 

 املدرجة.

اململكة.  خارج مقيمين سعوديين غير أشخاص قبل من املالية باألوراق بتنظيم االستثمار خاصة قواعد هي

 )املوافق هـ15/07/1436 وتاريخ 2015-42-1 القرار بموجب هيئة السوق املالية مجلس عن الصادرة

 )املوافق هـ14/10/1440 وتاريخ 2019-65-3 رقم هيئة السوق املالية مجلس واملعدلة بقرار م(04/05/2015

 م(.17/06/2019
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 برنامج نطاقات

 توظيف على املنشآت لتحفيز االجتماعية وهو برنامج والتنمية البشرية املوارد أحد البرامج التابعة لوزارة هو

 املبني( م10/09/2011 املوافق) ه28/01/1432 وتاريخ( 4040) رقم القرار بموجب اعتماده السعوديين، تم

م ،(م27/10/1994 املوافق) ه13/05/1415 بتاريخ( 50) رقم الوزراء مجلس قرار على  أداء البرنامج وُيقي 

 اللذان والقطاع النشاط وفق( واألحمر واألصفر واألخضر البالتيني) محددة نطاقات أساس على املنشأة

 وتاريخ( 63717) رقم القرار بموجب نطاقات برنامج تعديل تم وقد الشركة تحتهما تندرج

 جميع ونقل نطاقات برنامج من األصفر النطاق إلغاء تم حيث( م26/11/2019 املوافق)ه29/03/1441

 نطاقات برنامج دليل في الواردة األحمر النطاق معايير وتطبيق األحمر النطاق إلى األصفر النطاق في املنشآت

 .املنشآت هذه على

 .كيلوجرام أللف مساوية كتلة قياس طن

 (ISOأيزو )
جراءات التي يجب إل هي منظمة دولية تضع املعايير التجارية والصناعية العاملية وتحدد أفضل املمارسات وا

 .تمنح شهادات تؤكد التزامهم بتلك املعاييراتباعها من قبل الشركات والهيئات واملنشآت الصناعية وهي 

 صندوق التنمية الصناعية السعودي

تطوير  وهي جهة مسؤولة عنصندوق التنمية الصناعية السعودي وهو جهة حكومية مرتبطة بوزارة املالية، 

طريق منح  الصناعة في اململكة العربية السعودية واملساعدة في إنشاء وتطوير وتوسيع املصانع في اململكة عن

 قروض طويلة األجل بتكاليف منخفضة ومتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

 مسؤولة عن البيئة في اململكة العربية السعودية إلى جانب دورها في مجال األرصاد الجوية.هة حكومية ج الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئة

اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات 

أسهمها في السوق التي بلغت  املدرجة

( فأكثر من رأس 20خسائرها املتراكمة )%

 مالها

 2013-48-4قواعد خاصة بالشركات ذات الخسائر املتراكمة صادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم 

وتاريخ  2018-77-1م( واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم 18/11/2013ه )املوافق 15/01/1435وتاريخ 

 م(.18/07/2018ه )املوافق 05/11/1439

 PVC عديد فينيل الكلورايد

 يعرف 
ً
 من وتعتبر االستعمال شائعة بالستيكية وهو مادة، (Poly vinyl Chloride) بالبولي فينيل كلوريدأيضا

  البالستيكية املنتجات أكثر
ً
تنتجها  التي الكابالت حيث تستخدم في عزل  متعددة، مجاالت في استخداما

 الشركة.

 (HDPEعالي الكثافة ) اإليثيلين عديد

 بالبولي إيثيلين عالي الكثافة )
ً
في  (، وهو مادة بالستيكية تستخدمHigh density polyethyleneيعرف أيضا

منتجات متعددة كقوارير املنظفات وعلب املواد الغذائية، وتستخدم في عزل  وصناعة العزل والتغليف

 الشركة.وتغليف الكابالت التي تنتجها 

 (MDPE) الكثافة متوسط اإليثيلين عديد

 بالبولي إيثلين متوسط الكثافة )
ً
 بالستيكية مادة (، وهوMedium density polyethyleneيعرف أيضا

 الغاز، أنابيب في خاص بشكل يستعمل. وللتشققات للصدمات جيدة مقاومة والتغليف العزل  في تستخدم

 .املهنية واملعدات التغليف،

 XLPE)) اإليثيلين املتشابك عديد

 تحسين في ويستخدم العازلة املواد نوع من ( هوCross-linked polyethyleneعديد اإليثيلين املتشابك )

 البناء، خدمات أنابيب أنظمة في أساس ي بشكل استخدامه يتم مرتفعة، حرارة درجة في امليكانيكية الخواص

 التوتر. عالية الكهربائية للكابالت والعزل  املنزلية، املياه وأنابيب والتبريد، التدفئة وأنظمة

 (FR)للحريق  واد املثبطةامل

 القابلة املوادإلى  تضاف كيميائية مواد وهي اللهب مثبطات من ( تعتبر Fire Retardantاملواد املثبطة للحريق )

 انتشار ملنعأو  للحريق عرضة أقل لجعلها األليافأو  املطاطأو  الورقأو  البالستيكأو  الخشب مثل لالشتعال

 الحريق.

 (PP)بروبيلين البولي خيوط 

 التطبيقات من متنوعة مجموعة في استخدامها يتم ( هي مادةPolypropyleneخيوط البولي بروبيلين )

 في بما الصناعات ملختلف البالستيك من وقطع االستهالكية، للمنتجات والعزل والتغليف التعبئة لتشمل

 واملنسوجات. السيارات، صناعة ذلك

 (PVCالبولي فينيل كلورايد )
 عن بالستيٍك صلٍب (Poly Vinyl Chloride)لوريد البولي فينيل ك

ٌ
يمتاز هذا املركب بالليونة واملرونة  ، عبارة

 كاألنابيب والكابالت. على التشكل في أشكاٍل عدٍة لتالئم الكثير من االستخدامات قدرتهو  العالية

 

  



 

7 

 املخاطرةعوامل  2
 كافة املعلوماتدراسة  كتتابالسهم املطروحة لأل ستثمار في اباال خرى الواردة في هذه النشرة، يتوجب على كل من يرغب أل املعلومات اإلى  ضافةاإل ب

  قرار شراء أسهماتخاذ  قبل رة املبينة أدناه في هذا القسمبما فيها عوامل املخاط ،بعناية هذهاإلصدار  التي تحتويها نشرة
ً
بأن املخاطر  الطرح، علما

ليست معلومة للشركة في الوقت إضافية  تشمل كافة املخاطر التي يمكن أن تواجهها الشركة، بل من املمكن وجود مخاطر الاملوضحة أدناه قد 

لي ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية تعيق عملياتها. وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها املا الأنها قد أو  قد تعتبرها الشركة غير جوهرية،أو  الحالي،

 .تحقق أحد عوامل املخاطر املشار إليها أدناهأو  وتوقعاتها املستقبلية بشكل سلبي وجوهري في حال حدوث

مجلس إدارة الشركة، بحسب علمهم واعتقادهم، بعدم وجود أي مخاطر جوهرية من املمكن أن يؤثر عدم ذكرها على قرار أعضاء  كما يقر

ستثمار في ال يكون ا الفصاح عنه ضمن هذا القسم. إل ى تاريخ هذه النشرة غير ما تم اهمين واملستثمرين املحتملين، وتكون معلومة لديهم حتاملسا

  سهم املطروحةأل ا
ً
حمل أية خسارة قد والذين يملكون موارد كافية لت ستثمارال ن على تقييم مخاطر ومزايا ذلك اسوى للمستثمرين القادريمناسبا

ستثمار في الشركة أن يستعين بمستشار مالي مرخص ال الذي لديه أي شكوك بشأن قرار ا وينبغي على املستثمر املحتمل ستثمار،ال تنجم عن ذلك ا

 .سهم املطروحةأل ستثمار في اال ول على املشورة املناسبة بشأن اله من قبل هيئة السوق املالية للحص

حدوث أية مخاطر أخرى لم يتسن للشركة أو  اطرة التي تعتقد الشركة في الوقت الحاضر بأنها مهمة،تحقق أي من عوامل املخأو  وفي حال حدوث

سهم في السوق وقد يخسر املستثمر املحتمل أل ن ذلك قد يؤدي إلى انخفاض سعر افإ ،التي تعتبرها في الوقت الحاضر غير جوهريةأو  أن تحددها،

 ا.سهم أو جزء منهأل استثماره بهذه اكامل 

 أو  ضافية غير املعلومةإل كما أن املخاطر ا، يعبر عن مدى أهميتها الاه مذكورة بترتيب إن املخاطر املبينة أدن
ً
لها قد يكون  التي تعتبر غير جوهرية حاليا

 .التأثيرات املبينة في هذه النشرة

 املخاطر املتعلقة بنشاف الشركة وعملياتها 1.2

 االستراتيجية تنفيذ على القدرة بعدم املتعلقة املخاطر 1.1.2

ال التنفيذ مدى على ربحيتها وتحسين إيراداتها زيادة على الشركة قدرة تعتمد  ال املثال سبيل بنجاح على الستراتيجيتها وتحقيقها أعمالها لخطط الفع 

 قدرتها على تعتمد املستقبل في أعمالها في التوسع على الشركة قدرة إن. تحسين خطوط اإلنتاج الحالية أو التوسع في خطوط إنتاج جديدةالحصر، 

 العاملة قواها زيادة على قدرتها على وكذلك املناسب، الوقت وفي بكفاءة واإلدارية واملالية التشغيلية املعلومات نظم وتحسين تنفيذ مواصلة على

 وجدول  املقدرة للتكاليف تخضع سوف املستقبل في بها القيام الشركة تعتزم األعمال في توسع خطط أي إن .واملحافظة عليها وتحفيزها وتدريبها

  التوسع خطط تنفيذ من تتمكن لم وإذا توسع، خطط أي إلنجاز إضافي تمويل على الحصول  إلى الشركة تحتاج وقد لها، املحدد الزمني التنفيذ
ً
 وفقا

 هذه من املرجوة الربحية تحقيق عدم أو الالزمة، التراخيص على الحصول  عدم حال في أو للمشروع املقدرة التكاليف ووفق لها املحدد الزمني للجدول 

 إخفاق حال وفي الجدوى، دراسة في خلل وجود حال في أو املشاريع هذه تنفيذ وقت السوق  حالة تغير فيها بما مختلفة ألسباب يعود قد والذي املشاريع

  سيؤثر ذلك فإن األسباب من سبب ألي استراتيجيتها من جزء أي تنفيذ في الشركة
ً
 املالي وضعها على وبالتالي للشركة، التنافس ي الوضع على سلبا

 .املستقبلية وتوقعاتها وربحيتها أعمالها ونتائج

 والشهادات والتصاريح التراخيص تجديد عدم أو  استخراج بعدم املتعلقة املخاطر  2.1.2

التصاريح والتراخيص واملوافقات النظامية املختلفة فيما يتعلق بأنشطتها واملحافظة عليها. وتشمل هذه التراخيص  على الشركة الحصول علىيتعين 

والرخص البيئية الصادرة من الهيئة العامة  املعدنية والثروة الصناعة الترخيص الصناعي الوطني الصادر من وزارةعلى سبيل املثال ال الحصر: 

وشهادات تسجيل الشركة الصادرة من وزارة التجارة وشهادات عضوية الغرفة التجارية وشهادة تسجيل العالمة التجارية  لألرصاد وحماية البيئة

 ضريبة القيمة املضافة. وشهادات السعودة وشهادات الزكاة وشهادة التسجيل في

( من التراخيص والشهادات املنتهية الصالحية كما في تاريخ هذه النشرة، باإلضافة إلى عدد 4والجدير بالذكر أنه يوجد لدى املجموعة عدد أربعة )

 راجع القسم الفرعي )بلدية جاري العمل على استخراجها كما في تاريخ هذه النشرة التراخيص من ( 2اثنين )
ً
 لتراخيصوا املوافقات( "10.10)فضال

 ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.10" من القسم )وشركاتها التابعة للشركة الحكومية

تجديد رخصها وتصاريحها وشهاداتها الحالية أو الحصول على أي من التراخيص الالزمة ألعمالها أو إذا تم تعليق أو انتهاء  تمكن الشركة منإن عدم 

يد أي من تلك التراخيص بشروط غير مناسبة للشركة وشركاتها التابعة، أو في حالة عدم قدرة الشركة وشركاتها أي من تراخيصها أو إذا تم تجد

طلب منها في املستقبل، فإن ذلك قد يعرض الشركة وشركاتها التابعة
ُ
للتوقف  التابعة الحصول على الرخص والتصاريح والشهادات اإلضافية التي قد ت
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بأعمالها كإغالق للشركة أو أي من شركاتها التابعة أو تجميد جميع الخدمات التي تقدمها الجهات الرقابية لهم )كتجديد وعدم القدرة على القيام 

ة التراخيص والشهادات واستخراج التأشيرات ورخص اإلقامة ونقل الكفاالت...الخ( مما سينتج عنه تعطل عمليات الشركة وتكبدها تكاليف إضافي

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبليةوعقوبات مالية حسب ا
ً
 .ألنظمة ذات العالقة، وبالتالي سيؤثر سلبا

 ورأس املال العامل املخاطر املتعلقة بالسيولة 3.1.2

 ل استحقاقها، وتتكون املطلوبات املاليةتتمثل مخاطر السيولة في عدم قدرة الشركة على مقابلة التزاماتها املتعلقة باملطلوبات املالية املتداولة حا

، وقد بلغ معدل السيولة مطلوبات متداولة أخرى والتزامات عقود إيجارو  ذمم دائنة ومصاريف مستحقةودائنون و للشركة من قروض  املتداولة

. ويمكن أن تنتج مخاطر م2020 ديسمبر 31 في كما مرة 0.93و م،2019ديسمبر  31مرة كما في  0.73م، و2018ديسمبر  31مرة كما في  0.63للشركة 

 عن عدم املقدرة على بيع موجودات مالية متداولة بسرعة وبمبلغ يقارب القيمة العادلة لها
ً
في رأس املال العامل لدى الشركة عجز  .السيولة أيضا

ريال ( مليون 34.6م، و)2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في ( مليون 187.1م، و)2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في ( مليون 369.9بمبلغ )

التسهيالت البنكية والقروض أو توليد نقد من عمليات  خالل من العامل املال رأس بتمويل الشركة ، وتقومم2020ديسمبر  31سعودي كما في 

، من أهم النقاط املوجودات املتداولة ويعود السبب في وجود عجز في رأس املال العامل بسبب أن رصيد املطلوبات املتداولة أكبر من رصيد الشركة،

م للشركات التي أثرت في ذلك تكلفة املواد الخام، والشراء بالدين من املوردين، وقدرة الشركة على سداد ديونها، باإلضافة إلى مساندة الشركة األ 

 مفاجئة أو طارئة أحداث أية وقوع عدم الشركة تضمن وال االستحقاق مواعيد في بالتزاماتها الوفاء على الشركة قدرة على ضمان يوجد ال. التابعة

  يؤثر مما فورية، سيولة تتطلب قد
ً
 راجع القسم  .واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة أعمال على سلبا

ً
)وملزيد من املعلومات فضال

( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل 6" من القسم )املوحدة املركز املالي ( "قائمة6.6القسم الفرعي )و " إجمالي رأس املال العامل( "1.2.6.6الفرعي )

 اإلدارة" من هذه النشرة(.

 املخاطر املتعلقة باالئتمان 4.1.2

مؤقتة الت تنشأ مخاطر اإلئتمان عندما يعجز أحد األطراف عن الوفاء بالتزام مالي معين للطرف اآلخر. وقد تواجه الشركة مخاطر اإلئتمان في عدة حا

فيها الشركة  أو دائمة منها وجود أرصدة مدينة من العمالء، وفشل أطراف أخرى دائنة بالوفاء بالتزاماتها تجاه الشركة، وغيرها من الحاالت التي تكون 

 .معرضة ملخاطر االئتمان

م، 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في مليون ( 138.9م، و)2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في مليون ( 225.7بلغ رصيد الذمم املدينة للشركة )

للشركة مبلغ  )الديون املشكوك في تحصيلها( لخسائر االئتمان املتوقعةابلغ مخصص كما  ،م2020ديسمبر  31كما في مليون ريال سعودي ( 145.2و)

( مليون ريال سعودي 161.1م، و)2019 ديسمبر 31( مليون ريال سعودي كما في 149.6م، و)2018 ديسمبر 31( مليون ريال سعودي كما في 147.6)

 في االنخفاض مخصصوفي حال لم يتمكن عمالء الشركة من تسديد ديونهم، فإن ذلك سيزيد من احتمالية ارتفاع قيمة  .م2020 ديسمبر 31كما في 

 االنخفاضالتي يتوجب عليها تجنيبها لتغطية  ، وفي مثل هذه الحاالت ستلجأ الشركة إما إلى القضاء أو سترفع قيمة املخصصاتاملدينة الذمم قيمة

 ، مما سيكون له تأثير سلبي على أرباح الشركة ومركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.املدينة الذمم قيمة في

 
ً
توقع قدرتهم املستقبلية بااللتزام بشكل  ال تستطيع الشركة ضمان عدم فشل األطراف التي تتعامل معهم في الوفاء بالتزاماتهم، وهي ال تستطيع أيضا

على  دقيق. وفي حالة عدم التزام املدينين بسداد مستحقات الشركة أو التأخر في تحصيل الذمم املدينة منهم، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها  توفر السيولة لحاجات الشركة ومصاريفها وتدفقاتها النقدية، وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي وجوهري 

 
ً
" من القسم دينة واملبالغ املحتجزة مستحقة االستالماملذمم ال( "3.2.6.6القسم الفرعي )راجع وتوقعاتها املستقبلية. )وملزيد من املعلومات فضال

 اإلدارة" من هذه النشرة(. املالية ومناقشة وتحليل( "املعلومات 6" من القسم )املوحدة ( "قائمة املركز املالي6.6الفرعي )

  الدائنة بالذمم املتعلقة املخاطر  5.1.2

ديسمبر  31 كما في( مليون ريال سعودي 104.4ودي، و)مليون ريال سع (116.5سعودي، و) مليون ريال( 276.6) للشركة الدائنة الذمم رصيد بلغ

م 2018ديسمبر  31 كما في )%11.0%( و)10.1( و)%22.4الدائنة من مجموع املطلوبات ) تمثل نسبة الذممعلى التوالي. و م 2020و م2019م و2018

ال  قد الذي األمر عليها مع املوردين، املتفق املدة في سدادها أو الدائنة ذممها كامل سداد على التوالي. قد ال تتمكن الشركة من م2020و م2019و

 وبشكل جوهري  سيؤثر مما املستقبل في مناسبة بشروط بالدين شراء اتفاقيات على الشركة حصول  ُيمكن
ً
 رأس املال العامل للشركة على سلبا

 املالية وتوقعاتها املستقبلية. ونتائجها التشغيلية عملياتهاو 
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 املخاطر املتعلقة بارتفاع مديونية الشركة 6.1.2

م، 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في ( مليون 599.0م، و)2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في ( مليون 422.5بلغت مديونية الشركة )

م 2021( مليون ريال سعودي من إجمالي مديونية الشركة سيتم دفعها بنهاية العام 114.8) .م2020ديسمبر  31ريال سعودي كما في ( مليون 510.3و)

 31مرة كما في  2.6حقوق املساهمين  مجموعلشركة من ما مثلت مديونية اك. م2022( مليون ريال سعودي سيتم سداده خالل العام 143.2ومبلغ )

 لتوفير السيولة 2020ديسمبر  31مرة كما في  1.8م، و2019ديسمبر  31مرة كما في  6.5م، و2018ديسمبر 
ً
م. تلجأ الشركة إلى تمويل أعمالها طلبا

سوف التي تساعدها على تحقيق إيراداتها وتقوم بسداد مديونيتها بشكل مستمر، إال أنه إذا ارتفعت املديونية ولم تتكمن الشركة من تخفيضها ف

 على أداء الشركة املالي وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبل
ً
 راجع القسم الفرعي )ية. )وملزيد من املعلومات يؤثر ذلك سلبا

ً
 ( "قائمة املركز6.6فضال

وإذا لم تتمكن الشركة من الوفاء بالتزامات السداد  ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.6" من القسم )املوحدة املالي

سلبي  األمر الذي سيؤثر بشكلسداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات املقدمة من الشركة  واملشار إليها أعاله فسوف تطلب البنوك املترتبة عليها

 وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بزيادة مطلوبات الشركة 7.1.2

 على الوضع املالي العام للشركة
ً
مجموع من  املطلوبات مجموعومالءتها املالية، حيث بلغت نسبة  من املمكن أن تشكل زيادة مطلوبات الشركة خطرا

وعليه فإن زيادة . م2020ديسمبر  31كما في  )%76.9م، و)2019ديسمبر  31كما في  )%92.6م، و)2018ديسمبر  31كما في  )%88.4) املوجودات

 مطلوبات الشركة ستؤدي إلى التأثير بشكل سلبي على مركزها املالي وزيادة تكاليف التمويل، وفي حال حدوث ذلك، سيصعب على الشركة الوفاء

 راجع القسم بالتزاماتها، وسيكون لذلك تأثير سلبي على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. )وملزيد م
ً
ن املعلومات فضال

 ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.6" من القسم )املوحدة املركز املالي ( "قائمة6.6الفرعي )

8.1.2  
 
 املخاطر املتعلقة بتوفر التمويل مستقبال

املستقبل، ومن الجدير بالذكر، أن الحصول على التمويل قد تحتاج الشركة إلى الحصول على قروض وتسهيالت بنكية لتمويل خطط التوسع في 

ن بشأن يعتمد على رأس مال الشركة ومركزها املالي وتدفقاتها النقدية والضمانات املقدمة وسجلها االئتماني. وال تعطي الشركة أي تأكيد أو ضما

ى الحصول على التمويل الذي تحتاجه من جهات ممولة، أو حصولها على التمويل املناسب إذا استدعت الحاجة، لذلك فإن عدم قدرة الشركة عل

 تمويل بشروط تفضيلية مقبولة تتناسب مع الشركة، سيكون له أثر سلبي على أداء الشركة وعملياتها التشغيلية وخططها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بااللتزامات املحتملة 9.1.2

، باإلضافة إلى أي أو الدعاوى القضائية وشركاتها التابعة، مثل التكاليف املتعلقة بالزكاة والضرائبقد تنشأ بعض االلتزامات املحتملة على الشركة 

 
ً
على الوضع املالي  وبشكل جوهري  التزامات أو تكاليف أخرى كمكافأة نهاية الخدمة للموظفيين، وفي حال تحقق هذه االلتزامات فإنها ستؤثر سلبا

 لياتها وتوقعاتها املستقبلية.للشركة ومركزها املالي ونتائج عم

 التنفيذية واإلدارة الرئيسيين املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر  10.1.2

وتوظيف  الشركة إلى استقطاب تعتمد الشركة وخططها املستقبلية للنجاح على خبرات وكفاءات إدارتها التنفيذية واملوظفين الرئيسيين، وتهدف

السليم. وليس هناك ما يؤكد بأن الشركة ستتمكن من ضمان  والتشغيل خالل اإلدارة الفعالة من األعمال ودةوج كفاءة لضمان املؤهلين األشخاص

الشركة إلى زيادة رواتب موظفيها لكي تضمن بقاءهم أو الستقطاب كوادر جديدة ذات مؤهالت وخبرات  كذلك ستحتاج استمرارية خدمات موظفيها،

 
ً
 من كبار التنفيذيين أو املوظفين املؤهلين ولم تتمكن من توظيف بدائل بنفس مستوى الخبرة واملؤهالت وبتكلفة مناسبة. وعليه إذا خسرت الشركة أيا

 على أعمال الشركة
ً
 جوهريا

ً
 سلبيا

ً
 عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. ونتائج مناسبة للشركة فسيكون لذلك تأثيرا

 سلوكهم سوء أو  املوظفين بأخطاء املتعلقة املخاطر  11.1.2

 والسرقة واالحتيال واالختالس املتعمدة واألخطاء كالغش املوظفين أو أخطائهم سلوك سوء تالفي تضمن أن تستطيع الشركة وشركاتها التابعة ال

 تالتصرفا تلك عن يترتب قد وبالتالي. املطلوبة اإلدارية التفويضات على الحصول  دون  عنها نيابة والتصرف ممتلكاتها استخدام وإساءة والتزوير

  يؤثر سوف مما مالية نظامية، أو مسؤولية الشركة، أو عقوبات تتحملها ومسؤوليات تبعات
ً
 فإن لذا. التابعة وشركاتها الشركة سمعة على سلبا

وتوقعاتها عملياتها  املالي أو نتائج وضعها على جوهري  بشكل يؤدي إلى اإلضرار لن املوظفين أو أخطائهم سلوك سوء أن ضمان ال تستطيع الشركة

 املستقبلية.
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 املعلومات وتقنية التشغيل بأنظمة املتعلقة املخاطر  12.1.2

((، مما ُيعر ض ERP System)نظام املعلومات الرئيس ي تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على أنظمة تقنية املعلومات إلدارة أعمالهم ومرافقهم )ك

 الشركة أو الفيروسات أنظمة أنظمة الحماية أو اختراق أوفشل النظام كانهيار األنظمة،الشركة أو أي من شركاتها التابعة ملخاطر تعطل هذه 

وإدارتها، فإن فشلت  األنظمة هذه الالزمة لتشغيل املاهرة العمالة توفر االتصال أو عدم أو الحرائق أو أخطاء الطبيعية اإللكترونية أو الكوارث

ة تقنية املعلومات وتطويرها أو في حال وجود أي أعطال في وظائفها أو حدوث عطل كبير أو إخفاق الشركة وشركاتها التابعة في الحفاظ على أنظم

على مركزها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. إن الفشل في املحافظة على و بشكل سلبي وجوهري  على أعمال الشركةمتكرر، سيؤثر ذلك 

تنافسية الشركة مما يؤثر بشكل  ات فعالة أو اختيار أنظمة مناسبة لعمليات الشركة سيؤدي إلى قصور فياستراتيجية أنظمة تشغيل وتقنية معلوم

 املستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ومركزها سلبي وجوهري على أعمال الشركة

 جديدة معايير تطبيق أو  املحاسبية املعايير في بالتغيرات املتعلقة املخاطر  13.1.2

 ا،م واإليضاحات املرفقة به2020م و2019وم 2018ديسمبر  31الية املنتهية في امل واتللشركة عن السن راجعةامل املوحدة املالية القوائمتم إعداد 

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )
ً
( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية IFRSوفقا

 آلخر. وبالتالي وقت من املعايير هذه على تطرأ التي التعديالت أو التغييرات الحالة بتطبيق هذه في (، والشركة ملزمةSOCPA) للمراجعين واملحاسبين

  ؤثرتاملعايير الجديدة من املمكن أن  تطبيق بعض املعايير أو إلزامية هذه في تغييرات أي فإن
ً
 النتائج املالية على وبالتالي املالية القوائم على سلبا

 .املالي ومركزها للشركة

 املخاطر املتعلقة بمتطلبات التوطين 14.1.2

 صادر من قبل وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية باململكة، بحيث تلتزم بم
ً
 نظاميا

ً
وجبه جميع يعتبر االلتزام بمتطلبات التوطين متطلبا

ك النسبة. الشركات العاملة في اململكة، بما في ذلك الشركة، بتوظيف نسبة معينة من املوظفين السعوديين بين مجموع موظفيها واملحافظة على تل

 لبرنامج نطاقات الصادر من وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، بلغت نسبة التوطين كما في تاريخ هذه 
ً
( وُمصنفة %34.29النشرة حوالي )ووفقا

 بنسب التوطين املطلوبة، إال أنه في حال عدماألخضر املرتفعضمن النطاق 
ً
في الحفاظ على هذه  استمرارها ، وعلى الرغم من أن الشركة ملتزمة حاليا

لتزام النسب أو في حال قررت وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية فرض سياسات توطين أكثر شدة في املستقبل، ولم تتمكن الشركة من اال

ها الجهات الحكومية، كتعليق طلبات بمتطلبات وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية، فإن ذلك سيؤدي إلى فرض عقوبات على الشركة تفرض

لياتها تأشيرات العمل ونقل الكفالة للعاملين غير السعوديين، والتي سيكون لها تأثير سلبي جوهري على أعمال الشركة ومركزها املالي ونتائج عم

 
ً

" من ( "خلفية عن الشركة وطبيعة أعمالها3م )( "املوظفون والسعودة" من القس12.3القسم الفرعي )راجع وتوقعاتها. )وملزيد من املعلومات، فضال

 هذه النشرة(.

 املخاطر املتعلقة بوقوع الكوارث الطبيعية 15.1.2

 من شركاتها التابعة مثل الفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخ
ً
رى، إلى قد يؤدي أي ضرر من الكوارث الطبيعية يصيب مرافق الشركة أو أيا

تكاليف كبيرة وطائلة. كما يؤثر بشدة على قدرة الشركة وشركاتها التابعة على أداء ممارسة عملياتهم. وفي حالة حدوث  تكبد الشركة وشركاتها التابعة

 من شركاتها التابعة، فسيكون لذلك أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها 
ً
ومركزها كوارث طبيعية وإضرارها بمرافق الشركة أو أيا

 .ها املستقبليةاملالي وتوقعات

 العمالء قبل من املطلوبة واملواصفات الجودة بمعايير  االلتزام بعدم املتعلقة املخاطر  16.1.2

، ولكن في حال عدم قدرة الشركة على منتجاتهاتسعى الشركة إلى املحافظة على رضا عمالئها من خالل االستمرار في تقديم نفس مستوى جودة 

 على سمعتها لدى عمالئها وبالتالي العزوف عن التعامل معها، مما يؤثر بنفس مستو  املنتجاتاالستمرار بتقديم 
ً
ى الجودة، فإن ذلك سوف يؤثر سلبا

 .وتوقعاتها املستقبلية الشركة وبالتالي على نتائج العمليات التشغيلية واملالية إيراداتعلى  وجوهري  بشكل سلبي
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 املخاطر املتعلقة بالدعاوى القضائية 17.1.2

ريال سعودي، ( 29,964,560بـ ) قيمتها اإلجماليةبصفتها مدعي تقدر قضائية ومطالبات وى ادع يطرف ف املجموعةإن كما في تاريخ هذه النشرة 

 راجع القسم الفرعي ) سعودي ريال (25,875,261بـ ) اإلجمالية قيمتهاتقدر  وبصفتها مدعى عليها
ً
القضائية" من ( "الدعاوى واملطالبات 13.10)فضال

 في دعاوى ومطالبات قضائية أخرى  ( "املعلومات القانونية من هذه النشرة(. كما أن املجموعة10القسم )
ً
سواًء بصفة مدعي أو قد تجد نفسها طرفا

 على أعمال امدعى عليه
ً
وضعها املالي ونتائج جموعة و امل. ومن شأن أي نتيجة سلبية فيما يتعلق بإجراءات التقاض ي واإلجراءات التنظيمية التأثير سلبا

بشكل دقيق حجم تكلفة الدعاوى أو اإلجراءات القضائية التي يمكن أن تقيمها أو  أن تتوقع ملجموعةعملياتها وتوقعاتها املستقبلية. وال تستطيع ا

عويضات وجزاءات. وقد تشمل هذه الدعاوى تقام ضدها في املستقبل أو النتائج النهائية لتلك الدعاوى أو األحكام التي تصدر فيها وما تتضمنه من ت

املسائل الزكوية والضريبية ونظام العمل واألخطاء والشكاوى واألضرار األخرى التي تنجم عن اإلهمال أو االحتيال  –على سبيل املثال ال الحصر  –

عي  لبية ملثل هذه القضايا. وبالتالي فإن أي نتائج ساملجموعةمن قبل أشخاص أو مؤسسات بشكل يكون خارج عن نطاق سيطرة  )بصفة املجموعة مدَّ

عى  ست عليها( أو مدَّ
ً
 .املستقبلية وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها ونتائج املجموعة أعمال علىؤثر سلبا

 اإل افية واملطالبات املحتملة الشرعية الزكاة باستحقاقات املتعلقة املخاطر  18.1.2

 وشركاتها التابعة داخل اململكة:في ما يلي شرح للوضع الزكوي للشركة 

 الشركة( شركة الكابالت السعودية( 

م وحصلت على الربوط الزكوية النهائية 2004أنهت الشركة موقفها الزكوي حيث قامت بسداد جميع املبالغ الزكوية واملطالبات اإلضافية حتى عام 

 .هيئة الزكاة والضريبة والجماركمن قبل 

( مليون ريال سعودي 65.8ية نهائية من خالل لجنة تسوية منازعات الزكاة والضريبة وذلك بدفع مبلغ )الشركة لتسو م، توصلت 2020الل عام خ

 لشروط التسوية دفعت الشركة دفعة مقدمة بنسبة )2012م وحتى 2005لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن السنوات املالية من 
ً
%( 10م، ووفقا

( مليون 23.6وسيتم دفع املبلغ املتبقي بقيمة ) م،2021مارس  31( مليون ريال سعودي حتى 42.2شهرية بمبلغ إجمالي ) ( أقساط6باإلضافة إلى عدد )

 م.2021ريال سعودي خالل عام 

 م وذلك لغرض إصدار ربط2013الشركة بتقديم معلومات ومستندات إضافية عن اإلقرار الزكوي لعام  هيئة الزكاة والضريبة والجماركطالبت 

 زكوي نهائي وكما في تاريخ هذه النشرة لم يتم االنتهاء من اإلجراءات.

  هيئة الزكاة والضريبة والجماركأصدرت 
ً
 عن عام ربطا

ً
( مليون ريال سعودي 24.2)بمبلغ  إضافي على الشركة بالتزام زكاة م طالبت بموجبه2014زكويا

 .راجعة كما في تاريخ هذه النشرةتحت امل نافاالستئ ما زالت والخالفات الضريبية و ضد الربط الزكوي لدى لجنة تسوية املنازعاالشركة استأنفت 

 عن األعوام من  هيئة الزكاة والضريبة والجماركوأصدرت 
ً
 زكويا

ً
م طالبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي على الشركة بمبلغ 2018م وحتى 2015ربطا

 لدى 148)
ً
 هيئة الزكاة والضريبة والجماركعلى الربط الزكوي، وقامت  الزكاة والضريبة والجمارك هيئة( مليون ريال سعودي، قدمت الشركة اعتراضا

املراجعة كما  برفع االعتراض املقدم من الشركة إلى لجنة تسوية املنازعات والخالفات الضريبية )األمانة العام للجان الضريبية( ومازال االعتراض قيد

 كر أن الشركة لم تقم بتكوين مخصص زكاة في القوائم املالية عن املطالبة املشار إليها أعاله.في تاريخ هذه النشرة. والجدير بالذ

 الزكوي  الربط ومازال عن هذه األعوام،الزكاة املقيدة  اتعلى شهاد حصلتم و 2020م و2019قامت الشركة بتقديم إقراراتها الزكوية عن األعوام 

 .النشرة هذه تاريخكما في  والضريبة والجمارك لزكاةا هيئة لدى املراجعة قيد األعوام لهذه النهائي

 شركة تابعة( شركة مراكز ماس لتوزي  األدوات الكهربائية املحدودة( 

بالتزام زكاة إضافي بمبلغ  بموجبه طالبت ،م2007 حتى م1998من بإصدار الربوط الزكوية للسنوات املالية  هيئة الزكاة والضريبة والجماركقامت 

 ف العليا ضد هذه الربوطعتراض لدى لجنة االستئناباال مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية املحدودة  يال سعودي، قامت شركةمليون ر  (1)

 ومازال االعتراض قيد املراجعة كما في تاريخ هذه النشرة. ،الزكوية

وحصلت على شهادات م، 2010 حتى م2008 املالية من لسنواتعن اوية إقراراتها الزك مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية املحدودة شركةقدمت 

 .ات املذكورةالزكوية للسنو  بإصدار الربوط تاريخ هذه النشرةحتى والضريبة والجمارك  الزكاة هيئةلم تقم زكاة مقيدة، و 

 سنواتعن التقديم إقراراتها الزكوية  إال أنها بصدد، ال تمارس أي نشاطاملحدودة وعلى الرغم من أن شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية 

 م.2020م إلى 2011من  املالية
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 شركة تابعة(املحدودة واالتصاالت  شركة ماس ملشاري  الطاقة( 

 بموجبه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ طالبت ،م2004إلى  م1999من بإصدار الربوط الزكوية للسنوات املالية  قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

 .هيئة الزكاة والضريبة والجماركعتراضها على ذلك الربط لدى ا ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة شركةقدمت و مليون ريال سعودي،  (3.2)

املحدودة واالتصاالت  ملشاريع الطاقة شركة ماس للسنوات املذكورة أعاله، لكن قامت ربط زكاة معدل هيئة الزكاة والضريبة والجماركصدرت أ

مليون  2.1بمبلغ بتخفيض التزام الزكاة قرار  بتدائيةعتراض اال أصدرت لجنة اال و  ،بتدائيةلجنة االعتراض اال إلى  على الربط املعدلاعتراضها  بتقديم

لدى لجنة االستئناف العليا  بتدائيةعتراض اال لجنة اال املحدودة باستئناف ضد قرار واالتصاالت  تقدمت شركة ماس ملشاريع الطاقةو ريال سعودي. 

 لتسوية االلتزام بمبلغ )
ً
بتسجيل  شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة وقامت( مليون ريال سعودي 2وأصدرت لجنة االستئناف قرارا

 .مخصص باملبلغ

بمبلغ بموجبه بالتزام زكاة إضافي  طالبت ،م2012إلى  م2005من وات املالية بإصدار الربوط الزكوية للسن قامت هيئة الزكاة والضريبة والجماركو 

 على املحدودة واالتصاالت  شركة ماس ملشاريع الطاقةوقدمت  ،مليون ريال سعودي (34.7)
ً
هيئة الزكاة والضريبة وقامت ، الربط الزكوي اعتراضا

شركة  امتوق ،سعودي ( ريال6.9وتم تخفيض املبلغ إلى ) لزكاةل ها املعدلتقييمبناًء على االعتراض املقدم بإعادة تقييمها للزكاة وأصدرت  والجمارك

 .تاريخ هذه النشرة حتى قيد املراجعة االعتراض اليزالو بتصعيد االعتراض إلى لجنة االعتراض االبتدائية  ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة

الزكاة  اتحصلت على شهادم و 2015م إلى 2013من  املالية للسنوات ويةالزك هاإقراراتاملحدودة واالتصاالت  شركة ماس ملشاريع الطاقةقدمت 

 بإصدار الربوط الزكوية للسنوات املذكورة. النشرة تاريخ هذهحتى  هيئة الزكاة والضريبة والجماركلم تقم و . عن هذه السنواتاملقيدة 

  هيئة الزكاة والضريبة والجماركم وأصدرت 2016عن السنة املالية  وي الزك هاإقرار شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة قدمت 
ً
ربطا

 طلبت بموجبه بالتزام زكاة إضافي بمبلغ )
ً
باستئناف الربط  شاريع الطاقة واالتصاالت املحدودةشركة ماس مل امتوق( مليون ريال سعودي، 2.7زكويا

 .تاريخ هذه النشرة كما في قيد املراجعة االستئناف اليزالو  الزكوي لدى لجنة تسوية املنازعات والخالفات الضريبية

الزكاة  اتوحصلت على شهاد م2019م إلى 2017من  املالية للسنوات ويةالزك هاشركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة إقراراتقدمت 

وكما في تاريخ هذه بمعلومات ومستندات إضافية لغرض إصدار الربط النهائي  هيئة الزكاة والضريبة والجماركوطالبت  .عن هذه السنواتاملقيدة 

 .النشرة لم يتم االنتهاء من اإلجراءات

هيئة ولم تقم  .الزكاة املقيدة اتوحصلت على شهاد م2020 ة املاليةللسن وي الزك هاإقراراشركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة قدمت 

 .حتى تاريخ هذه النشرة بإصدار الربط الزكوي  الزكاة والضريبة والجمارك

 شركة تابعة( شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة( 

 بمبلغبموجبه بالتزام زكاة إضافي  طالبتم، 2004 حتى م1996من  املاليةبإصدار الربوط الزكوية للسنوات  هيئة الزكاة والضريبة والجماركقامت 

كما في تاريخ هذه  قيد املراجعةوال يزال  ،ضد هذه الربوطاعتراضها  الكابالت السعودية للتسويق املحدودة شركةقدمت و  ،مليون ريال سعودي (17)

 .النشرة

هيئة الزكاة والضريبة لم تقم و م، 2007 حتى م2005من  املالية إقرارتها الزكوية للسنوات املحدودة الكابالت السعودية للتسويق شركةقدمت 

ال  املحدودة املذكورة، وعلى الرغم من أن شركة الكابالت السعودية للتسويقبإصدار الربوط الزكوية للسنوات  تاريخ هذه النشرةحتى  والجمارك

 م.2020م إلى 2008املالية من  الزكوية للسنواتنشاط، إال أنها بصدد تقديم إقرارتها تمارس أي 

 لرأي وبناًء على ما ذكر أعاله من شرح للوضع الزكوي للشركة وشركاتها التابعة، يتمثل أساس االعتراض من قبل الشركة وشركاتها التابعة 
ً
)استنادا

، على آلية وطريقة احتساب الوعاء الزكاة والضريبة والجماركهيئة فيما يتعلق بالربوط الزكوية الصادرة من  مستشار الزكاة الخاص بالشركة(،

 الزكوي للشركة.

ستقبل تقديراتها الزكوية عن السنوات املالية املذكورة أعاله والتي لم تقم  هيئة الزكاة والضريبة والجماركال تستطيع الشركة التنبؤ ما إذا كانت 

 عن هذه األعوام، حتى تاريخ هذه النش هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
ً
رة بإصدار الربوط الزكوية لها، أو ستطالبها بدفع أي فروقات زكوية مستقبال

وفي  .م2020م وحتى 1996األعوام من  عن( مليون ريال سعودي 37.4بقيمة ) م2020ديسمبر  31كما في  لديها مخصص زكاة جموعةملمع العلم أن ا

 وكانت أكبر من مخصص الزكاة الذي تم تكوينه من  هيئة الزكاة والضريبة والجماركحال قامت 
ً
بمطالبة الشركة بدفع أي فروقات زكوية مستقبال

  قبل الشركة، فإن ذلك سيعرض الشركة لدفع مبالغ إضافية، وبالتالي
ً
على أرباح الشركة ونتائج عملياتها ومركزها املالي  وبشكل جوهري  سيؤثر سلبا

 راجع القسم الفرعي ))وملزيد من  وتوقعاتها املستقبلية.
ً
( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" 6" من القسم )الزكاة( "3.5.6.6املعلومات فضال

 من هذه النشرة(.
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 املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل 19.1.2

إجمالي املبالغ املستخدمة ( مليون ريال سعودي، وبلغ 371.5بنوك محلية، بقيمة إجمالية )( 2عدد )مع  تمويلاتفاقيات عدد ثالث أبرمــت الشــركة 

( بنوك أجنبية، بقيمة إجمالية 7وأبرمت الشركة عدد ثمانية اتفاقيات تمويل مع عدد )، م2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  (350.9منها )

وال يوجد ضمان على م، 2020ديسمبر  31ريال سعودي كما في  ( مليون 158.4( مليون ريال سعودي، وبلغ إجمالي املبالغ املستخدمة منها )225.2)

 باالتفاقيات املبرمة، وبالتالي يحق للجهات املقرضة إلغاء
ً
أو إنهاء اتفاقيات  قدرة الشركة على الوفاء بالتزاماتها في مواعيد االستحقاق مما يعد إخالال

؛ مما يؤث
ً
 على أعمال الشركة ووضعها املالي ونتائج عملياتها وقدرتها على االقتراض والتمويل التمويل ومطالبة الشركة بسداد كامل املديونية فورا

ً
ر سلبا

 .وتنفيذ خططها املستقبلية

في حالة إخالل لبنود االتفاقيات؛ وإذا لم تتمكن الشركة  اال تتمكن الشركة من تقديمها، األمر الذي سيجعلهطلب الجهات املقرضة ضمانات قد ت

بموجب اتفاقيات التمويل، أو لم تتمكن من تقديم أي ضمانات أخرى قد تطلب مقابلها، أو أخلت في  امن الوفاء بالتزامات السداد املترتبة عليه

د تطلب الجهات املقرضة سداد الدين على الفور وتحصيل الضمانات املستقبل بأي من االلتزامات أو التعهدات الخاصة بالديون املترتبة عليها، فق

ون. املقدمة من الشركة. وفي هذه الحالة، ال يوجد ضمان بأن الشركة ستتمكن من الحصول على مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد تلك الدي

املالي وتوقعاتها املستقبلية. )وملزيد من املعلومات حول اتفاقيات جوهري على أعمال الشركة ووضعها و وسيكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي 

والقسم ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" 6من القسم ) "والتسهيالت االئتمانية ( "القروض1.4.6.6القسم الفرعي )التمويل يرجى مراجعة 

 .) في هذه النشرة( "املعلومات القانونية" 10) ( "التسهيالت االئتمانية والقروض" من القسم5.12.10الفرعي )

 املخاطر املتعلقة بتركز اإليرادات 20.1.2

وغيرها من كابالت متخصصة  عاليالتوسط و املنخفض و املجهد الملنيوم )ذات بشكل رئيس ي من بيع الكابالت النحاسية واأل املجموعةتتكون إيرادات 

فتاح كمشاريع الحفر والتركيب املمن مشاريع تسليم  يراداتباإلضافة إلى اإل  األلياف البصرية،( وكابالت وأخرى تستخدم في قطاع النفط والغاز

ما من هذه املنتجات في مبيعات الكابالت النحاسية حيث شكلت  املجموعةتتركز إيرادات . و التاوتوريد امللحقات الخاصة بمشاريع الطاقة واالتص

على  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31عودية للكابالت كما في لي إيرادات منتجات الشركة السإجما من (%70.5( و)63.7%%( و)61.6) نسبته

 ومن الكابالت النحاسية بشكل خاص، فإن ذلك سوف يؤثر .التوالي
ً
 سلبي بشكل وبالتالي فإنه في حال انخفاض املبيعات من منتجات الكابالت عامة

 . واملالية التشغيلية العمليات نتائج على وبالتالي الشركة إيراداتعلى 

%( 80.1%( و)67.8%( و)64.9وتتركز إيرادات املجموعة بحسب الشركة من اإليرادات الناتجة من شركة الكابالت السعودية حيث شكلت ما نسبته )

 م على التوالي.2020م و2019م و2018ديسمبر  31من إجمال إيرادات املجموعة كما في 

%( 23.2%( و)14.8جموعة بحسب قنوات البيع من اإليرادات الناتجة عن شركات النفط والغاز حيث شكلت ما نسبته )بينما تتركز إيرادات امل

 م على التوالي.2020م و2019م و2018ديسمبر  31%( من إجمالي إيرادات املجموعة كما في 31.0و)

كما في %( من إجمالي إيرادات املجموعة 8.6%( و)3.4%( و)0.8سبته )باإلضافة إلى تركز اإليرادات من الشركة السعودية للكهرباء حيث شكلت ما ن

 .م على التوالي2020م و2019م و2018ديسمبر  31

 راجع القسم )وملزيد من املعلومات 
ً
 ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.6من القسم )( "اإليرادات" 1.5.6الفرعي )فضال

 املتعلقة بالتغير في أسعار منتجات الشركةاملخاطر  21.1.2

وغيرها من  عاليالتوسط و املنخفض و املجهد الملنيوم )ذات الشركة وشركاتها التابعة بشكل رئيس ي من بيع الكابالت النحاسية واأل مبيعاتتتكون 

 تتغير أسعار  ( وكابالت األلياف البصرية.كابالت متخصصة وأخرى تستخدم في قطاع النفط والغاز
ً
سواق العاملية أل وفي ا منتجات الشركة محليا

 
ً
 سعودي ريال( ألف 31.3) الكابالت النحاسيةحيث بلغ متوسط سعر بيع الشركة للطن املتري من  ،لتغير العرض والطلب على هذه املنتجات نتيجة

. كما بلغ متوسط سعر بيع الشركة للطن م2020 ( ألف ريال سعودي في العام36.1م، و)2019ل سعودي في العام ( ألف ريا38.5و)م، 2018في العام 

( ألف ريال سعودي 18.6م، و)2019ل سعودي في العام ( ألف ريا11.2و)م، 2018في العام  سعودي ريال( ألف 33.7) الكابالت األملونيوماملتري من 

( ألف ريال 0.1و)م، 2018في العام  سعودي ريالألف ( 0.1) كابالت األلياف البصريةمن  للكيلومتروبلغ متوسط سعر بيع الشركة  .م2020في العام 

سعار السوقية ملنتجات الشركة سيكون له تأثير سلبي أل إن انخفاض ا .م2020( ألف ريال سعودي في العام 0.08م، و)2019سعودي في العام 

 راجع القسم الفرعي ))وملزيد من  .على أعمالها ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبليةوجوهري 
ً
 ( "اإليرادات3.1.5.6املعلومات فضال

 ( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة(.6" من القسم )بحسب املنتجات

واألسالك تتبع الشركة سياسة تحوط متحفظة ضد تقلبات أسعار املعادن األساسية الداخلة في تصنيع الكابالت والجدير بالذكر أن الشركة 

  الكهربائية وهي النحاس واألملنيوم والرصاص
ً
بشكل يومي، للحماية ضد تقلبات أسعار هذه املعادن، للحفاظ على استقرار هوامش  والتي تتغير عامليا
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ً
عر املعادن عند أساس س. يتم تطبيق هذه السياسة بناًء على عقود املبيعات، وعليه فإن الشركة تلتزم بتحديد سعر املنتج للعميل على الربح نسبيا

 تفاقية تحوط ألجل تثبيت كلفتها للحد من مخاطر التقلبات باألسعار.اتأكيده وتدخل في 

م، 2020م و2019م و2018ديسمبر من السنوات املالية  31مليون ريال سعودي كما في  45.3و 79.2و 91.0شركة لل بلغ صافي قيمة أدوات التحوط

 السنة املاليةريال سعودي في  مليون  2.7بقيمة  وأرباحم 2018 السنة املاليةألف ريال سعودي في  1.7بقيمة  خسارةحققت هذه األدوات  على التوالي.

م وتم تسوية هذه األرباح والخسائر مع التقلبات في أسعار املعادن التي تم 2020 السنة املاليةفي سعودي ريال  مليون  4.2م، وأرباح بقيمة 2019

ذلك سيعرض الشركة  وفي حال كانت التقلبات أكبر من التحوط الذي اعتمدته الشركة فإن أثير التعرض للتقلبات املذكورة.شراؤها بحيث ينتفي ت

 راجع لتحمل خسائر وبالتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على نتائج الشركة املالية ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية. )وملزيد من املعلو 
ً
مات فضال

 (.( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة6من القسم ) ( "تكلفة اإليرادات"2.5.6لفرعي )القسم ا

 امللكية وحقوق  التجارية العالمات بحماية املتعلقة املخاطر  22.1.2

تها التجارية، والتي تدعم أعمالها اوعالممنتجاتها وتطوير أعمالها على استخدام اسمها وشعارها في تسويق وشركاتها التابعة تعتمد قدرة الشركة 

 في السوق بين العمالء. وقد قامت الشركة بتسجيل عالم
ً
 واضحا

ً
 راجع اومركزها التنافس ي وتمنحها تميزا

ً
تها التجارية لدى الجهات املختصة )فضال

النشرة(. إن أي إخالل بحقوق امللكية أو استخدام غير ( "املعلومات القانونية" من هذه 10من القسم ) ( "العالمات التجارية"14.10القسم الفرعي )

التجارية للشركة سيؤدي إلى التأثير على سمعة الشركة، وقد تضطر الشركة للدخول في إجراءات قضائية مكلفة وأن تركز جهود  اتمشروع للعالم

تها التجارية بشكل اال ما إذا فشلت الشركة في حماية عالمتها التجارية. وفي حابعض موظفيها اإلدرايين لهذه اإلجراءات وذلك من أجل حماية عالم

  اتفعال عند تجديد شهاد
ً
 على قيمتها، مما ينعكس سلبا

ً
 التسجيل أو تتبع العالمات املشابهة، فإن ذلك سيؤثر سلبا

ً
على أعمال الشركة وجوهريا

 ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 التغطية التأمينيةاملخاطر املتعلقة ب 23.1.2

 راجع) ، وغيرهاالتأمين على املمتلكات ،تأمين على املركباتال ،التأمين الطبي على موظفيها وأسرهمد التأمين منها و الشركة عدد من عقلدى 
ً
 فضال

 ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(.10( "التأمين" من القسم )15.10القسم الفرعي )

مبالغ مقتطعة وعوامل مستثناة من التغطية التأمينية، باإلضافة إلى قيود أخرى تتعلق بالغطاء التأميني يتم التفاوض عليها وتتضمن عقود التأمين 

شركة مع شركات التأمين، كما تعتمد إمكانية حصول الشركة على التعويض املستحق لها من قبل شركة التأمين ذات العالقة على املالءة املالية ل

تها على الوفاء بقيمة هذا التعويض، لذا قد ال يغطي التأمين جميع الخسائر التي تكبدتها الشركة وال يتم إعطاء أي ضمان بأن لن تتكبد التأمين وقدر 

لتأمين قيمة االشركة خسائر تتجاوز حدود وثائق التأمين أو خارج نطاق التغطية الواردة فيها. ومن املمكن أن تنشأ حاالت تتجاوز فيها قيمة املطالبة 

لتعويض الذي تحتفظ به الشركة أو أن يتم رفض مطالبة التعويض املقدمة من قبل الشركة لشركة التأمين ذات العالقة أو أن تطول فترة املطالبة وا

 على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
ً
 مما سيؤثر سلبا

 السعوديين غير  املوظفين على باالعتماد املتعلقة املخاطر  24.1.2

 قد مما الشركة، في املوظفين إجمالي من )%65.7( موظف والتي تشكل نسبتهم )527كما في تاريخ هذه النشرة بلغ عدد املوظفين غير السعوديين )

 إيجاد أو السعوديين غير من كوادرها على املحافظة من تتمكن لم إذا سلبي بشكل التشغيلية ونتائجها املالي ووضعها الشركة أعمال نتائج على يؤثر

 عنها نتج البشرية والتنمية االجتماعية املوارد وزارة ونظم ولوائح سياسات في تغير أي حدوث حال في أو املطلوبة والخبرات املهارات بنفس عنهم بدالء

 على الشركة اعتماد أن إلى باإلضافة .السعودية غير العمالة من كوادرها على الشركة تحافظ أن معه يصعب مما القطاع؛ سعودة نسبة في زيادة

 عمل رخص من سعودي غير موظف كل مقابل الشركة تتحملها التي الحكومية الرسوم ارتفاع إلى يؤدي السعوديين غير املوظفين من مرتفعة نسبة

  .عملياتها ونتائج املالي وأدائها أعمالها على وجوهري  سلبي بشكل ويؤثر الشركة على املالية التكلفة زيادة في األمر الذي سيتسبب وإقامات

م( وافق مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على أن تتحمل 24/09/2019ه )املوافق 25/01/1441ومن الجدير بالذكر، أنه في تاريخ 

 
ً
 ) البند من( أ ـ2) و( أـ 1) للفقرتين الدولة ملدة خمسة أعوام املقابل املالي املقرر على العمالة الوافدة وفقا

ً
( 197) رقم الوزراء مجلس قرار من( ثانيا

 م(، 22/12/2016ه )املوافق 23/03/1438وتاريخ 
ً
تاريخ  من عن املنشآت الصناعية املرخص لها بموجب ترخيص صناعي وذلك اعتبارا

ملالي على العمالة الوافدة لديها ملدة خمسة أعوام، وعند م(، وبناًء عليه فإن الشركة معفاة من رسوم املقابل ا01/10/2019ه )املوافق 02/02/1441

الشركة ستكون معرضة لدفع هذه الرسوم، األمر  انتهاء املدة املحددة لتحمل الدولة هذه الرسوم وعدم تجديدها، أو في حال إلغاء هذا القرار، فإن

 األمر عام، بشكل الشركة تكاليف في زيادة وبالتالي السعوديين، غير اموظفيه مقابل الشركة تدفعهاس التي الحكومية الرسوم زيادة إلى سيؤدي الذي

 عملياتها. ونتائج املالي وأدائها أعمالها على سلبي بشكل سيؤثر الذي
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 (748,151( ريال سعودي، و)706,891( ريال سعودي، و)763,184بلغ إجمالي الرسوم الحكومية التي دفعتها الشركة عن موظفيها غير السعوديين )

 على التوالي. م2020م و2019م و2018ديسمبر  31كما في ( ريال سعودي 197,048، و)ريال سعودي

 رسوم إصدار وتجديد اإلقامة لتابعي ومرافقي املوظفين غير السعوديين )رسوم املرافقين( والت
ً
ي أصبحت باإلضافة إلى ذلك فقد أقرت الحكومة أيضا

 من نافذة اعتبا
ً
 أ01/07/2017را

ً
 من مائة ) تفعتار نها م، علما

ً
 لكل تابع في عام ( ريال سعودي شه100تدريجيا

ً
إلى أربعمائة  حتى وصلت م،2017ريا

 لكل تابع في عام 400)
ً
السعودي عن  يتحملها املوظف غيررسوم إصدار وتجديد اإلقامة التي م، وعليه فإن الزيادة في 2020( ريال سعودي شهريا

املعيشة عليه، األمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى توجهه للعمل في دول أخرى تكون تكلفة املعيشة فيها أقل، وإذا ما تؤدي إلى زيادة تكلفة سعائلته 

حدث مثل هذا األمر فستواجه الشركة صعوبة في املحافظة على موظفيها غير السعوديين، األمر الذي قد يضطرها إلى تحمل تلك التكاليف عن 

فيها غير السعوديين، األمر الذي جزء منها بشكل مباشر، أو بطريقة غير مباشرة عن طريق رفع األجور الخاصة بموظاملوظفين غير السعوديين أو 

 على أعمالها وأدائها املالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية. وجوهري  ؤدي إلى زيادة في تكاليف الشركة، وبالتالي سيكون له تأثير سلبيت

 
ً
 العربية اململكة في االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة م( أطلقت04/11/2020ه )املوافق 18/03/1442 أنه في تاريخ والجدير بالذكر أيضا

 وتمكين جاذب عمل سوق  بناء في االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة رؤية دعم تستهدف التعاقدية، والتي العالقة تحسين مبادرة السعودية،

 والعودة الخروج آليات وتطوير الوظيفي، التنقل خدمة: هي رئيسة، خدمات ثالث املبادرة تقدم حيث العمل، بيئة وتطوير البشرية الكفاءات وتنمية

 العالقة طرفي حقوق  تراعي محددة ضوابط ضمن الخاص القطاع منشآت في الوافدين العاملين جميع املبادرة خدمات وتشمل النهائي، والخروج

 الوظيفي التنقل خدمة وتتيح .م2021 مارس 14 في التنفيذ حيز املبادرة ودخلت هذه التعاقدية وشروط التعاقد بين صاحب العمل والعامل الوافد،

 العقد سريان خالل االنتقال آليات املبادرة تحدد كما العمل، صاحب ملوافقة الحاجة دون  عمله عقد انتهاء عند آخر لعمل االنتقال الوافد للعامل

الشركة أن تحافظ على كوادرها من  تضمن ال التنفيذ حيز املبادرة هذه دخول  عند عليه . وبناءً املحددة والضوابط اإلشعار بفترة االلتزام شريطة

يها أعاله، وإذا وفق اآلليات املشار إل قال إلى عمل آخرلهم، األمر الذي سيدفعهم إلى االنت مرضية بشروط عقودهم العمالة غير السعودية وتجديد

سيؤدي إلى لم تتمكن الشركة من املحافظة على كوادرها من العمالة غير السعودية أو إيجاد بدالء عنهم بنفس املهارات والخبرات املطلوبة، فإن ذلك 

 وبشكل جوهري على أعمال الشركة ونتائجها املالي
ً
 ة وتوقعاتها املستقبلية.زيادة التكلفة املالية على الشركة والذي من شأنه التأثير سلبا

 املخاطر املتعلقة بالعقود م  الغير 25.1.2

 راجع القسم  وعقود الخدمات واملوردين تتمثل في عقود اإليجار واتفاقيات التمويلأبرمت الشركة عدد من العقود واالتفاقيات مع الغير 
ً
)فضال

والجدير بالذكر أن الشركة قامت بالتعاقد مع شركة ( "املعلومات القانونية" من هذه النشرة(. 10( "العقود الجوهرية" من القسم )12.10الفرعي )

م( 12/08/2021ه )املوافق 04/01/1443م( ولكن بتاريخ 27/04/2021ه )املوافق 15/09/1442النواص ي الخليجية للتجارة لشراء سيارات بتاريخ 

عن تعذر تنفيذ الصفقة املشار إليها في الجدول أعاله وذلك بسبب فشل شركة النواص ي الخليجية للتجارة في الوفاء بمتطلبات العقد  أعلنت الشركة

اص في املواعيد املتفق عليها وما تالها من مهل استنفذتها دون جدوى، مما اضطر شركة الكابالت السعودية لتقديم طلب تنفيذ للسند ألمر الخ

م(، تم على أثره وقف خدمات شركة النواص ي الخليجية 27/06/2021ه )املوافق 17/11/1442املقدمة في املحكمة التنفيذية بجدة بتاريخ بالدفعة 

لنواص ي للتجارة وتسعى شركة الكابالت السعودية كما في تاريخ هذه النشرة لرفع دعوى قضائية أمام املحكمة التجارية بثبوت فسخ العقد مع شركة ا

)ملزيد من  يجية للتجارة ومطالبتها باملبالغ التي حصلت عليها دون وجه حق باإلضافة للشرط الجزائي وغير ذلك من املطالبات ذات الصلةالخل

 راجع القسم )
ً
تتعرض الشركة لخطر عدم قدرة الجهات املتعاقدة  وعليه .( " العقود الجوهرية األخرى" من هذه النشرة(3.12.10املعلومات بفضال

 معها أو عدم رغبتها بالوفاء بالتزاماتها التعاقدية. وقد تخل الجهات التي تتعاقد معها الشركة بالتزاماتها ألي سبب من األسباب بما ف
ً
ي ذلك نتيجة

ة في ظل ظروف السوق الصعبة. إلفالسها أو عدم مالءتها املالية أو تعطل عملياتها، وتصبح املخاطر التي تنشأ  عن التعامل مع هذه الجهات أكثر حد 

اللتزام كما ال يمكن التأكيد بأن تلك األطراف سوف تكون على مستوى تطلعات الشركة، وفي حال عدم قدرة الشركة أو األطراف املتعاقدة معها على ا

  ببنود تلك العقود، أو في حال وقوع أي منازعات مستقبلية أو قضايا،
ً
 وخسارة الشركة لتلك املنازعات فإن ذلك سيؤثر سلبا

ً
على مركزها وجوهريا

 .وتوقعاتها املستقبلية املالي وتدفقاتها النقدية ونتائجها التشغيلية
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 عالقة ذات األطراف م  باملعامالت املتعلقة املخاطر  26.1.2

عدد العقود والتعامالت مع  وبلغ، شركات مستثمر بها وشركات زميلةتتعامل الشركة في سياق أعمالها االعتيادية مع أطراف ذات عالقة متمثلة في 

%( 24.74عقود الشركة حوالي )عدد م، والتي تشكل من إجمالي 2020م و2019م و2018 ( عقد كما في عام3( و)3( و)5طراف ذات العالقة )األ 

 (76.5العقود والتعامالت مع األطراف ذات العالقة حوالي ) حجم . وبلغعلى التوالي م2020م و2019م و2018 كما في عام%( 8.70%( و)13.04و)

 العالقة ذات األطراف مع التجارية املعامالت جميع إن. على التوالي م2020م و2019م و2018 كما في عام مليون ريال سعودي (65.7( و)56.2و)

 غير من أخرى  أطراف عن للبحث الشركة فستضطر التعامالت، هذه على موافقتها عدم حال وفي الشركة ملساهمي العامة الجمعية ملوافقة تخضع

 في العالقة ذات األطراف مع التعامالت تتم لم إذا أنه إلى باإلضافة عالقة، ذوي  أطراف إلى املسندة األعمال تنفيذ على معهم للتعامل العالقة ذوي 

  سيؤثر ذلك فإن بحتة تجارية أسس على املستقبل
ً
. )ملزيد من وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها الشركة أعمال على جوهري  وبشكل سلبا

 راجع 
ً
 عقود( "1.12.10)، و( "مستحق لجهات ذات عالقة "2.5.6.6( "مستحق من جهات ذات عالقة"، و)5.2.6.6األقسام الفرعية )املعلومات فضال

 " من هذه النشرة(.وتعامالت مع األطراف ذات العالقة

 مستأجرة أراض   على الشركة أصول  وجودب املتعلقة خاطر امل 27.1.2

 راجع القسم الفرعي امل األصول عدد من  الشركة لدى
ً
( 10العقارات" من القسم الفرعي ) إيجار ( "عقود2.4.12.10)قامة على أراض ي مستأجرة )فضال

سوف يؤدي إلى دخول الشركة في نزاعات قضائية قد تؤدي إلى  اإليجار . إن عدم التزام الشركة بشروط عقودهذه النشرة( من" "املعلومات القانونية

هذه  سحب األراض ي املستأجرة وبالتالي توقف أعمال الشركة، وفي حال حدوث هذا األمر أو في حال عدم قدرة الشركة على املحافظة على استمرارية

بنفس الشروط الحالية أو شروط تفضيلية، فإن ذلك سيؤثر بشكل سلبي على أعمال الشركة ونتائج عملياتها وأداءها املالي  العقود أوتجديدها

 وتوقعاتها املستقبلية.

 املخاطر املتعلقة بالخسائر املتراكمة 28.1.2

البالغ وقتها  من رأس مالها )%46.83)، أي ما يمثل سعودي ريال مليون  (355.9) مبلغ م2016 سبتمبر 30 فيكما  للشركة املتراكمة الخسائر غتبل

 بتاريخم( أعلنت الشركة عن قرار مجلس اإلدارة بالتمرير 02/05/2017ه )املوافق 06/08/1438( مليون ريال سعودي. وفي تاريخ 760)

( مليون ريال سعودي إلى 760الشركة من )م( برفع توصية للجمعية العامة غير العادية بتخفيض رأس مال 01/05/2017 املوافقه )05/08/1438

ه )املوافق 12/08/1438تاريخ  وقد حصلت الشركة فيمن رأس مال الشركة،  )%46.83( مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض )404.1)

 (م04/06/2017 فقاملوا) ه09/09/1438م( على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال، ومن ثم حصلت في تاريخ 08/05/2017

 على تخفيض رأس املال. فقة الجمعية العامة غير العاديةعلى موا

( مليون ريال 293.5م مبلغ )2018يونيو  30م( عن بلوغ خسائرها املتراكمة كما في 24/07/2018ه )املوافق 11/11/1439وأعلنت الشركة بتاريخ 

م( أعلنت 02/08/2018ه )املوافق 20/11/1439( مليون ريال سعودي. وفي تاريخ 404.1من رأس مالها البالغ وقتها ) )%72.63سعودي، أي ما يمثل )

 العادية غير العامة للجمعيةم( برفع توصية 02/08/2018ه )املوافق 20/11/1439مجلس اإلدارة في اجتماعه املنعقد بتاريخ عن قرار الشركة 

من رأس مال الشركة،  )%72.63( مليون ريال سعودي، بنسبة تخفيض )110.6)( مليون ريال سعودي إلى 404.1)من  الشركة مال رأس بتخفيض

م( على موافقة هيئة السوق املالية على طلب تخفيض رأس املال، ومن ثم 09/08/2018ه )املوافق 27/11/1439وقد حصلت الشركة في تاريخ 

 .على تخفيض رأس املال عامة غير العادية( على موافقة الجمعية الم02/09/2018 املوافق) ه22/12/1439حصلت في تاريخ 

( 110.6البالغ وقتها ) من رأس مالها )%6.69)، أي ما يمثل سعودي ريال مليون  (7.4) مبلغ للشركة املتراكمة الخسائر غتبل م2019 ديسمبر 31 كما فيو 

 مليون ريال سعودي.

( 360.6من رأس مالها البالغ ) )%17.30( مليون ريال سعودي، أي ما يمثل )62.4بلغت الخسائر املتراكمة للشركة مبلغ )م 2020ديسمبر  31كما في  و

 .مليون ريال سعودي

م حيث بلغ إجمالي الخسائر املتراكمة 2021مارس  31في  املنتهية الثالثة أشهر األولية لفترةأعلنت الشركة عن النتائج املالية م 2021مايو  23وفي تاريخ 

 %( من رأس مال الشركة.27.26سعودي، أي ما يمثل ) ( مليون ريال98.3) للشركة

م حيث بلغ إجمالي الخسائر 2021يونيو  30لفترة الستة أشهر املنتهية في  األوليةعن النتائج املالية م أعلنت الشركة 2021أغسطس  17وفي تاريخ 

 %( من رأس مال الشركة.32.58( مليون ريال سعودي، أي ما يمثل )117.5املتراكمة للشركة )

اإلجراءات والتعليمات  بتعديل (2016-130-1(م( صدر قرار مجلس الهيئة رقم 24/10/2016هـ )املوافق 23/01/1438وتجدر اإلشارة أنه في تاريخ 

فأكثر من رأس مالها في ضوء نظام الشركات، وتم تعديل مسماها  )%50الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )

، وتم العمل »أكثر من رأس مالهاف )%20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )«لتصبح 
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 ودون تأخير بإعالن 22/04/2017هـ )املوافق 25/07/1438بها ابتداًء من تاريخ 
ً
م(، والتي تنص على أنه يجب على الشركة أن تفصح للجمهور فورا

 فأكثر. )%20مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة )

 ودون تأخير بإعالن مستقل عند بلوغ خسائرها املتراكمة )كذلك تنص تلك اإلجراءات على أنه يجب على الشركة أن ت
ً
أو  )%50فصح للجمهور فورا

 ملتطلبات املادة 
ً
من نظام الشركات، إما بزيادة رأس 150أكثر من رأس مالها، مع تقديم توصية من مجلس إدارتها إلى الجمعية العامة غير العادية، تبعا

من نظام الشركات أو  150جل املحدد في نظامها األساس، وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة مال الشركة أو خفضه، أو حل الشركة قبل األ 

 بقرار من الجمعية العامة غير العادية، فإن ذلك سيؤدي إلى إلغاء إدراج أسهم الشركة في السوق.

أو أكثر من رأس مال الشركة فإن الشركة  )%20راكمة )ال توجد أي ضمانات بعدم تسجيل الشركة خسائر إضافية. وفي حال بلغت نسبة الخسائر املت

فأكثر  )%20اإلجراءات والتعليمات الخاصة بالشركات املدرجة أسهمها في السوق التي بلغت خسائرها املتراكمة )“ستخضع لالئحة الهيئة الخاصة بـ 

ستخضع لعدد من املتطلبات األكثر صرامة، وعلى وجه الخصوص  أو أكثر فإن الشركة )%50من رأس مالها". وفي حال بلغت نسبة الخسائر املتراكمة )

أو أكثر من  )%50من نظام الشركات التي تلزم أي مسؤول في الشركة أو مراجع الحسابات فور علمه ببلوغ الخسائر املتراكمة للشركة ) 150املادة 

 بذلك، وعلى مجلس اإلدارة خالل ) رأس مالها بإبالغ رئيس مجلس اإلدارة، وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء
ً
 من علمه 15املجلس فورا

ً
( يوما

 من تاريخ علم املجلس بالخسائر؛ لتقرر إما زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه 45بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل )
ً
( يوما

املدفوع، أو حل الشركة قبل األجل املحدد في النظام األساس ي للشركة،  إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس املال

صدار قرار وستعد الشركة منقضية بقوة النظام إذا لم تجتمع الجمعية العامة غير العادية خالل املدة املحددة أعاله، أو إذا اجتمعت وتعذر عليها إ

( 90من نظام الشركات ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس املال خالل ) 150قررة في املادة في املوضوع، أو إذا قررت زيادة رأس املال وفق األوضاع امل

 من صدور قرار الجمعية بالزيادة. وفي حال انقضاء الشركة بموجب املادة 
ً
من نظام الشركات أو بقرار من الجمعية العامة غير العادية،  150يوما

 
ً
  فإن ذلك سيؤثر سلبا

ً
 ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.على الشركة  وجوهريا

( بشأن تعليق العمل ببعض أحكام مواد 15016م( صدر األمر امللكي الكريم رقم )02/11/2020ه )املوافق 16/03/1442تجدر اإلشارة أنه وبتاريخ و 

م( بناًء على األمر امللكي الكريم بتعليق 25/11/2020ه )املوافق 10/04/1442( وتاريخ 348رقم ) وقد صدر قرار معالي وزير التجارةنظام الشركات، 

 م(.25/03/2020ه )املوافق 01/08/1441( من نظام الشركات ملدة سنتين من تاريخ 150العمل باملادة املائة والخمسون )

 "19 – كوفيد" كورونا فيروس جائحة بتفش ي املتعلقة املخاطر  29.1.2

 "كوفيد 2020لع العام مع مط
ً
"(، حيث بدأ باالنتشار في معظم دول العالم 19 –م انتشر مرض فيروس ي ُمعدي يعرف باسم )فيروس كورونا واختصارا

م بأنه جائحة، ودعت إلى اتخاذ 2020مارس  11ومن ضمنها اململكة العربية السعودية، وعلى أثر ذلك صنفته منظمة الصحة العاملية بتاريخ 

ذا ت الوقائية الالزمة ملواجهة هذا الفيروس وللحد من انتشاره. وعليه سارعت حكومة اململكة العربية السعودية إلى اتخاذ قرارات صارمة بهاإلجراءا

 الشأن نتج عنها على سبيل املثال ال الحصر؛ فرض حظر التجول الجزئي أو الكلي في بعض مدن ومحافظات اململكة وإقفال للمطارات واملجمعات

ها تجارية وجميع األنشطة داخلها باستثناء محال بيع املواد الغذائية والصيدليات، وتقليص عدد ساعات العمل لبعض القطاعات وإلزام بعضال

 بالعمل عن بعد.

اعات االقتصادية " أثرت بشكل كبير على كافة القط19 –إن االجراءات االحترازية التي اتخذتها حكومة اململكة للحد من تفش ي فيروس كورنا "كوفيد 

الشركة ال يمكنها تحديد ، وحيث أنه اليوجد تاريخ متوقع إلنتهاء هذا الوباء حتى تاريخ هذه النشرة فإن شركةالذي تعمل فيه البما في ذلك القطاع 

  على أعمالها، هذا الوباءتأثير  املدة الزمنية النتهاء
ً
ونتائجها  شركةوبشكل جوهري على أعمال ال وال تضمن وجود تبعات لذلك في املستقبل قد تؤثر سلبا

 املستقبلية. توقعاتهاومركزها املالي و  التشغيلية

 املخاطر املتعلقة بوجود إصدارات حقوق أولوية سابقة 30.1.2

حيث بلغ ت سعودية، رياال  (10)سهم بسعر  (25,000,000بعدد ) أولويةحقوق  إصدار س املال من خاللأبزيادة ر  م2019 عام قامت الشركة في

تم استخدام متحصالت الطرح سيبأنه  فصحت الشركة في نشرة اإلصدار ذات العالقةأو  ،ريال سعودي (250,000,000)إجمالي متحصالت الطرح 

وتم توزيع مبلغ متحصالت الطرح على عدد من البنود التي كانت تعتزم الشركة  التشغيلية لرفع كفاءة عمليات الشركة في دعم رأس املال العامل وذلك

وهي )مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملنيوم، ومشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة، ومشروع تحسين خطوط اإلنتاج، ومشروع تصنيع  العمل عليها

توزيع متحصالت الطرح على  تم بعد إكمال عملية زيادة رأس املال التعديل علىو ، رح(اإلكسسوارات، باإلضافة إلى رأس املال العامل وتكاليف الط

 راجع القسم )
ً
( "متحصالت الطرح التي سبق الحصول عليها في آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية" في 3.7هذه البنود )ملزيد من املعلومات فضال

 .هذه النشرة(
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، أو قامت بعد إكتمال عملية زيادة رأس األولوية أو استخدامها بالشكل األمثلحقوق  اتصدار إافية من خالل ل الكامو بجمع األ  الشركة تنجحذا لم إ

 األخذيجب ف املال بتعديل استخدام متحصالت الطرح عن ما تم اإلفصاح عنه في نشرة اإلصدار وكان لهذه االستخدامات أثر سلبي على الشركة،

نخفاض الكبير في اإليرادات والتدفقات النقدية حيث أن اال  ،رسوم انخفاض كبيرة على منشآتها الشركة كبدتباحتمالية  قعتبار فيما يتعلاال ب

سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي  األمر الذي سيؤثر بشكلقيمة األصول غير املتداولة للشركة  في إلى انخفاض قد يؤديالتشغيلية 

 وتوقعاتها املستقبلية.

 املتعلقة بانخفاض مبيعات الشركةاملخاطر  31.1.2

 السنة املاليةفي ( مليون ريال سعودي 381.3م، و)2018السنة املالية  ( مليون ريال سعودي في865.0) وشركاتها التابعة بلغت مبيعات الشركة

م بنسبة 2019في السنة املالية  وشركاتها التابعة ، حيث انخفضت مبيعات الشركةم2020في السنة املالية مليون ريال سعودي  (368.8، و)م2019

بسبب التباطؤ االقتصادي العام واالنخفاض في وتيرة املشاريع اإلنشائية اإلنتاج لدى الشركة وشركاتها التابعة نتيجة انخفاض مستوى % 55.9

مما أدى إلى انخفاض نسب التشغيل "شركة الكابالت السعودية"  األمباإلضافة إلى ارتفاع حدة قيود رأس املال العامل وااللتزامات املالية لدى الشركة 

انخفاض  . ويعزى هذا االنخفاض أيًضا إلىألف طن خالل نفس الفترة 6.3ألف طن إلى  16.4وبالتالي انخفاض الكميات املباعة من كابالت النحاس من 

شركة بيع الفترة باإلضافة إلى  نفسفي  في تركيا ا لألوضاع االقتصاديةالطلبات من السوق التركي بشكل رئيس ي على الشركات التابعة في تركيا نظر 

 .م2018في شهر أغسطس ديميرير كابلو 

مبيعات شركة في  النخفاضنتيجة م 2020في السنة املالية % 3.3 باالنخفاض حيث انخفضت بنسبة وشركاتها التابعة واستمرت مبيعات الشركة

توقف بعض املشاريع باإلضافة إلى التأخر في  من أجلب عدم تقدم شركة ماس على املنافسة في املناقصات ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت بسب

 استمرار التباطؤ اإلقتصادي اليسمان نتيجة، باإلضافة إلى انخفاض إيرادات شركة املناقصات نتيجة آثار جائحة كورونا العاملية خالل نفس الفترة

أيًضا. قابل هذا االنخفاض ارتفاع في مبيعات شركة  م.2019م و2018ونتيجة خسارتها لعديد من املناقصات التي تم طرحها في السوق القطري في عام 

ات نتيجة التمويل النفط والغاز بعد توفر السيولة الالزمة ملقابلة الطلب اتارتفاع املبيعات إلى عمالء رئيسيين في قطاع شرك  الكابالت السعودية نتيجة

 خالل السنوات الثالث من  .من إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية
ً
م. 2020م وحتى 2018باإلضافة إلى ذلك بقي هامش الربح اإلجمالي سلبيا

 مما ،ين هامش الربح اإلجماليوتحس على رفع مستوى مبيعاتها واستعادة أرقام املبيعات كما في السنوات السابقة الشركة قدرة على ضمان يوجد الو 

 راجع القسم الفرعي ) سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها املالي وتوقعاتها املستقبلية. سيؤثر بشكل
ً
( 2.1.5.6)وملزيد من املعلومات فضال

 (.( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة6من القسم )"اإليرادات بحسب الشركة" 

 باالستثمار في الدول المي تخض  للرقابة املعززة من قبل مجموعة العمل املالي )فاتف( تعلقةملخاطر املا 32.1.2

بحسب  موقع تخضع لرقابة معززة و بأنها مرتفعة املخاطر و  )فاتف(تملك الكابالت شركات تابعة لها في دول مقيمة من قبل مجموعة العمل املالي 

تقوم التي تملك الكابالت شركات فيها و موال في اململكة فإن جمهورية مالطا و دولة تركيا هي إحدى تلك الدول و اللجنة الدائمة ملكافحة غسيل األ 

 
ً
من قبل بتعامالت تجارية معها، لذا قد يكون هذا األمر له انعكاسات سلبية اقتصادية شديدة من بينها التحفظ على التعامل مع هذه الدول ماليا

وتطبيق إجراءات مشددة على كل العمليات املالية املرتبطة بها، ما من شأنه أن يتسبب في عزوف الكثير من الشركات األجنبية العديد من دول العالم، 

ما قد من التعامل معها، وتطبيق إجراءات مشددة على كل العمليات املالية املرتبطة بهذه الدول، كما أن التعامل معها سيكون وفق تدقيق مشدد، 

، األمر الذي من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات املجموعة ونتائج أعمالها ومركزها املالي ر إنجاز تعامالتها وزيادة تكاليفهايتسبب بتأخي

 .وتوقعاتها املستقبلية

 التنفيذية اإلدارة في الشاغرة باملناصب املتعلقة املخاطر  33.1.2

 راجع القسم )كما في تاريخ هذه النشرة يوجد لدى الشركة عدد من امل
ً
( "اإلدارة التنفيذية" في هذه النشرة(. وفي حال تأخر 4.4ناصب الشاغرة )فضال

وبتكلفة مناسبة للشركة فإن ذلك من شأنه التأثير على قدرة الشركة  الشركة في إيجاد موظفين من ذوي الخبرة والكفاءة العالية لشغل تلك املناصب

 لتالي التأثير بشكل سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.تنفيذ استراتيجيتها وإدارة أعمالها وبا
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 املخزون بإدارة املتعلقة املخاطر  34.1.2

 التوالي، علىم 2020و م2019م و2018 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال ألف( 105,726و)( 98,879)و( 112,287) مبلغ في الشركة املخزون رصيد بلغ

إجمالي  من املخزون نسبة وتمثلم على التوالي. 2020م و2019م و2018ديسمبر  31( يوم كما في 127( و)135( و)87يام استحقاق املخزون )أ وبلغت

تتبع الشركة مفهوم اإلنتاج حسب الطلب . التوالي علىم 2020و م2019م و2018 ديسمبر 31 في كما( %8.6%( و)7.9و) )%8.0موجودات الشركة )

 أقل من الطاقة القصوى للشركة. نتاج واملخزون إلدارة اإل 
ً
 على الحفاظ من الشركة تتمكن لم إذاوعليه فإن الطاقة اإلنتاجية الفعلية تاريخيا

 لعدم بخسائر الشركة يلحق قد مما املخزون، مستويات في فائض إلى أو شديد انخفاض إلى ذلك سيؤدي دوري، بشكل تهومراقب املخزون مستويات

 سلبيشكل ب التجارية الشركة عمليات على يؤثرس مما الثانية، الحالة في املخزون، تصريف أو األولى، الحالة في العمالء، متطلبات تلبية من تمكنها

 راجع القسم الفرعي ) وتوقعاتها املستقبلية. عملياتها ونتائج املالي وضعها وبالتالي على وجوهري 
ً
من  ( "املخزون"2.2.6.6)وملزيد من املعلومات فضال

 (.( "املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة" من هذه النشرة6القسم )

 الشركة عمليات بيانات بتوحيد املتعلقة املخاطر  35.1.2

والذي يتكون من نموذجين تشغيل ومالي وهما غير متكاملين ويتطلب ذلك  ،(ERP System)نظام املعلومات الرئيس ي تدير الشركة عملياتها باستخدام 

، باإلضافة إلى ذلك ال تحتفظ املجموعة على حسابات موحدة داخلية وإنماء يتم إجراء تعديالت يدوية ليتم مطابقة اإلدخاالت لعمليات الشركة

من شأنه أن يؤدي إلى بطء في إعداد القوائم املالية وزيادة عدد اإلجراءات اليدوية توحيد البيانات املالية من خالل القوائم املالية فقط. األمر الذي 

  املعرضة للخطأ وعدم دقة البيانات، وبالتالي فإن ذلك سيؤثر على نتائج الشركة ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.

 

 املخاطر املتعلقة بالسوق والقطاع 2.2

 للمملكة املخاطر املتعلقة باألداء االقتصادي 1.2.2

 ال سبيل املثال على وتشمل، عام بشكل اململكة في االقتصادية باألوضاع تتعلق التي العوامل من عدد للشركة على املتوقع املستقبلي األداء يعتمد

النفط  على أساس ي بشكل والجزئي الكلي اململكة اقتصاد ذلك. ويعتمد ونحو الفرد دخل ومتوسط املحلي الناتج ونمو التضخم عوامل الحصر،

 في أسعار النفط تحدث مواتية غير تقلبات أي فإن وعليه اإلجمالي، املحلي الناتج من كبيرة حصة على تسيطر تزال ال والتي النفطية والصناعات

  التأثير شأنه من والذي الحكومي، اإلنفاق معدالت عام وعلى اململكة بشكل اقتصاد ونمو خطط على والجوهري  املباشر أثرها سيكون لها
ً
 على سلبا

  الشركة املالي، أداء
ً
 الحكومي. اإلنفاق بمعدالت اململكة وتأثرها اقتصاد منظومة ضمن لعملها نظرا

 البنية في والخاص الحكومي واستثمارات القطاعين السكاني النمو استمرار فيها بما أخرى  عوامل عدة اقتصاد اململكة على نمو استمرار يعتمد كما

 أعمال على وجوهري  سلبي سيؤثر بشكل وبالتالي االقتصاد على كبير تأثير له سيكون  العوامل هذه من أي في سلبي تغيير أي فإن لذا التحتية،

 الشركة ونتائجها املالية وتوقعاتها املستقبلية.

 األوسط الشرق  منطقة في واالقتصادي السياس ي االستقرار  بعدم املتعلقة املخاطر  2.2.2

 الظروف بأن ضمانات يوجد الحاضر. وال الوقت في السياس ي أو األمني االستقرار عدم من األوسط الشرق  منطقة دول  من العديد تعاني

على اقتصاد اململكة وبالتالي عمالء الشركة وعملياتها. األمر الذي  سلبي تأثير لها يكون  لن أخرى  بلدان البلدان أو أي تلك في االقتصادية والسياسية

 املالي وتوقعاتها املستقبلية. ونتائج عملياتها ووضعها الشركة أعمال على وجوهري  سيؤثر بشكل سلبي

 الشركات حوكمة والئحة الشركات بنظام املتعلقة املخاطر  3.2.2

م(، 11/11/2015هـ )املوافق 28/01/1437تخضع الشركة في إدارتها وتسيير أعمالها ونشاطاتها املختلفة ألحكام نظام الشركات الصادر بتاريخ 

 )2016-127-8م(. كما أصدر مجلس الهيئة بموجب القرار رقم )11/04/2018ه )املوافق 25/07/1439( وتاريخ 79واملعدل باملرسوم امللكي رقم )م/

 لنظام الشركات الخاصة بشركات املساهمة املدر 17/10/2016هـ )املوافق 16/1/1438وتاريخ 
ً
جة م( الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا

م(. وباإلضافة إلى ذلك، أصدر مجلس الهيئة بموجب 18/11/2020ه )املوافق 03/04/1442وتاريخ  )2020-122-4املعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم )و 

رقم واملعدلة بقرار مجلس هيئة السوق املالية م( الئحة حوكمة الشركات 13/02/2017هـ )املوافق 16/05/1438وتاريخ  )2017-16-8القرار رقم )

. ويفرض نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات بعض املتطلبات الجديدة املتعلقة م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  1-07-2021

لتي بالتنظيم وحوكمة الشركات والتي يجب على الشركة االلتزام بها. كما فرض نظام الشركات عقوبات أشد صرامة على مخالفة أحكامه وقواعده وا

ه العقوبات تعتبر إلزامية على جميع الشركات، وبالتالي فإنه من املمكن أن تتعرض الشركة أو أعضاء مجلس إدارتها أو إدارتها التنفيذية إلى مثل هذ
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سابات من غرامات مالية أو السجن أو كالهما )على سبيل املثال نص نظام الشركات على أن كل مدير أو مسؤول أو عضو مجلس إدارة أو مراجع ح

سنوات وبغرامة ال تزيد على خمسة ماليين ريال سعودي( في حال  5أو مصف سجل بيانات كاذبة أو مضللة فإنه يعاقب بالسجن مدة ال تزيد عن 

واد اإللزامية عدم التزامها بتلك األحكام والقواعد. وتجدر اإلشارة بأن الشركة كما في تاريخ هذه النشرة ملتزمة بجميع مواد نظام الشركات وبجميع امل

، ولكن في حال إخفاقها بااللتزام بجميع مواد نظام الشركات وجميع املواد اإللزامية في الئحة حوكمة في الئحة حوكمة الشركات الصادرة عن الهيئة

، أو في حال أصبحت بعض أو كل املواد االسترشادية
ً
كة بتطبيقها وااللتزام بها، في الئحة حوكمة الشركات إلزامية، ولم تقم الشر  الشركات مستقبال

وتوقعاتها فإن ذلك سيعرضها لعقوبات وغرامات نظامية، األمر الذي سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ووضعها املالي 

 املستقبلية.

 جديدة وقوانين أنظمة صدور  أو/و الحالية والقوانين باألنظمة التقيد بعدم املتعلقة املخاطر  4.2.2

ملخاطر التغييرات في األنظمة واللوائح والتعاميم فهي معرضة ، بالتالي العربية السعودية تخضع الشركة إلشراف عدد من الجهات الحكومية في اململكة

الحالية أو إصدار قوانين أو . وتعتبر تكاليف االلتزام لهذه األنظمة مرتفعة. وفي حالة إدخال تغييرات على األنظمة أو اللوائح اململكةوالسياسات في 

ت هذه لوائح جديدة فإن ذلك سيؤدي إلى تكبد الشركة ملصروفات مالية إضافية غير متوقعة ألغراض تتعلق بااللتزام بتلك اللوائح وتلبية اشتراطا

لهذه اللوائح واألنظمة بشكل مستمر، القوانين، أو قد تخضع للعقوبات والغرامات التي تفرضها السلطات اإلشرافية املختصة في حال عدم التزامها 

 على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها املالي وتوقعاتها املستقبلية.
ً
 مما سيؤثر سلبا

 املخاطر املتعلقة بالبيئة التنافسية 5.2.2

معة الشركة، وال يوجد ضمان يعتمد الوضع التنافس ي للشركة على العديد من العوامل التي تشمل قوة مركزها املالي والنطاق الجغرافي ألعمالها وس

ال مع الشركات األخرى في السوق  ، كما تؤثر سياسات تسعير والتي تعمل في نفس قطاعات أعمالها باستمرار قدرة الشركة على املنافسة بشكل فع 

ك الشركات، مما يؤدي إلى خفض منافس ي الشركة بشكل كبير على أدائها املالي، وال يوجد ضمان بأن الشركة ستكون قادرة باستمرار على منافسة تل

 
ً
 حصة الشركة في السوق وبالتالي التأثير سلبا

ً
 .وتوقعاتها املستقبلية الشركة ونتائجها املالية عمالعلى أوجوهريا

 املخاطر املتعلقة بضريبة القيمة املضافة 6.2.2

% على 5م. ويفرض هذا النظام قيمة مضافة بنسبة 2018 يناير 1قامت اململكة بإصدار نظام ضريبة القيمة املضافة والذي دخل حيز النفاذ بتاريخ 

يوليو  01% وذلك ابتداًء من تاريخ 15% إلى 5عدد من املنتجات والخدمات، وقد قررت حكومة اململكة زيادة نسبة ضريبة القيمة املضافة من 

ظام . إن أي انتهاك أو تطبيق خاطئ لناملضافةة القيمة م، وبناًء على ذلك، يتعين على الشركة التكيف مع التغييرات الناتجة عن تطبيق ضريب2020

 من التكاليف واملصاريف  اوبات أو يؤدي إلى اإلضرار بسمعتهلغرامات أو عق االضريبة من قبل إدارة الشركة، سوف ُيعرضه
ً
مما سيزيد أيضا

، مما سيكون له تأثير سلبي على الشركة ووضعها املالي منتجاتهاومستوى الطلب على التشغيلية، وهو ما يمكن أن يقلل من الوضع التنافس ي للشركة 

 ونتائج عملياتها وتوقعاتها املستقبلية.

 العمالت صرف أسعار  في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  7.2.2

في قيمة الريال السعودي . وقد تؤدي التقلبات والليرة التركية ريكيألمر اال سيما الدو  الت غير الريال السعودي، ال ت الشركة لعمال تخضع بعض معام

جنبية التي تستخدمها الشركة إلى زيادة النفقات مما سيكون له أثر سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها أل ت اال مقابل العم

 .املالي وتوقعاتها املستقبلية

لذا، فإن م على التوالي، 2020م و2019م و2018 ديسمبر 31كما في %( 21.0و) %(26.1( و)%29.3الشركة خارج اململكة )بلغت نسبة مبيعات 

ن إجنبية فيما يتعلق بالتزاماتها ومصروفاتها املرتبطة بعملة غير عملة اململكة، وبالتالي فأل ت اال الشركة عرضة للتأثر بمخاطر التغيرات في صرف العم

 .وأدائها املالي أرباح الشركةجنبية قد يكون له آثار سلبية على أل ت اال التذبذب في أسعار صرف العم

 واإلقليمية املحلية األسواق في والطلب العرض في بالتقلبات املتعلقة املخاطر  8.2.2

ف يتأثر حجم إنتاج قطاع صناعة الكابالت، كغيره من القطاعات، بتقلبات العرض والطلب في األسواق املحلية واإلقليمية. لذلك، فإن عدم تكي

عة للكابالت ومستويات البيع لديها، والذي سيؤثر  ،قليمية مع الهبوط الحاد للطلبمستويات اإلنتاج املحلية واإل سيؤثر على إنتاجية الشركات املصن 

 املستقبلية. وتوقعاتها املالي ومركزها عملياتها أداء الشركة وشركاتها التابعة ونتائجسيؤثر على بالتالي بدوره على أداء القطاع بشكٍل عام، و 
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افز الحكومية الداعمة للتنمية الصناعيةاملخاطر  9.2.2  املتعلقة بوقف الحو

 تاريخي)داخل اململكة( التابعة  هاشركاتالشركة و استفادة 
ً
التي تقدمها الحكومة للمستثمرين من أجل دعم التصنيع في اململكة، بما في  زمن الحوافا

الصناعية صندوق التنمية  اللتوفير التمويل من خ، و ضة في املدن الصناعيةراض ي والطاقة واملياه بأسعار مخفأل ذلك دعم البنية التحتية وتوفير ا

 والجدير بالذكر أن روض ميسرة لدعم القطاع الصناعي، الذي يقدم قالسعودي 
ً
لدى الشركة قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي )فضال

لهذه الحوافز دور هام  وكانمن هذه النشرة(. ( "املعلومات القانونية" 10في القسم )" التسهيالت االئتمانية والقروض( "5.12.10راجع القسم الفرعي )

 .ووضعها املالي ونتائج عملياتهاوشركاتها التابعة وسيؤدي أي وقف أو تعليق لهذه الحوافز إلى تأثير سلبي على أعمال الشركة  ،الشركة أعمالفي نجاح 

 ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمةخضوع عمليات الشركة املتعلقة ب خاطر امل 10.2.2

يدة معايير تخضع عمليات الشركة إلى نطاق واسع من األنظمة واللوائح املتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في اململكة، والتي تفرض بصورة متزا

نظمة واللوائح والغرامات الناتجة عنها كبيرة، كما يتطلب صارمة يتوجب على الشركة االلتزام بها بصورة مستمرة. وقد تكون تكاليف االلتزام بتلك األ 

ملتعلقة االلتزام بمعايير جديدة وصارمة إلى تحمل مصروفات إضافية من رأس املال أو نشوء تعديالت في املمارسات التشغيلية. وقد تنشأ الحوادث ا

شركة عدد من مواد النفايات الثال يمكن أن ينتج عن عمليات فعلى سبيل امل، بالبيئة والصحة والسالمة بشكل خارج عن نطاق سيطرة الشركة

ركت من دون ع
ُ
 ج أو إدارة سليمة، إلى خطرال واملواد امللوثة التي يمكن أن تؤدي، في حال لم يتم السيطرة عليها وإدارتها بالشكل الصحيح أو في حال ت

 سوف كما للشركة التابعة الصناعية املنشآت إغالقإلى  يؤدي أن يمكن البيئية مةواألنظ بالتشريعات الكامل واالمتثال االلتزام عدم تلوث البيئة. إن

 على الرقابية الجهات تفرضها قد عقوباتأو  غراماتأو  الشركة إلى مخالفات يعرض
ً
 إيراداتها نمو من تحد بحيث عملياتها عليها، والتي ستؤثر سلبا

 على وبالتالي أعمالها مزاولة على مقدرتها على ذلك يؤثر وسوف ترخيصهاأو  عملها تعليقأو 
ً
 .وربحيتها املالية نتائجها التأثير سلبا

 بمنتجات الطاقة والكهرباء والخدمات ذات الصلة تعلقةاملخاطر امل 11.2.2

أو أي ارتفاع  تجاتمن هذه املن مداداتإل افي أي انقطاع أو تقليص فإن لذا تعتمد عمليات الشركة التشغيلية على توفر منتجات الطاقة والكهرباء، 

مما سيؤدي إلى تقليص هوامش أرباحها  ة،نتاج ودرجة الربحية من عمليات تشغيل الشركإل من شأنه أن يؤثر بشكل كبير على حجم ا هافي أسعار 

 على
ً
 املستقبلية. وتوقعاتها عملياتها ونتائج املالي ووضعها هاأعمال وبالتالي التأثير سلبا

 

 املالية املطروحة املخاطر املتعلقة باألوراق 3.2

 األولوية حقوق  سعر في املحتمل بالتذبذب املتعلقة املخاطر 1.3.2

 
ً
بسبب  قد يخضع السعر السوقي لحقوق األولوية لتذبذبات كبيرة بسبب التغير في العوامل املؤثرة على سهم الشركة. وقد يكون هذا التذبذب كبيرا

 بنسبة 10ثل في الفرق بين نسبة التذبذب اليومي املسموح بها )والتي تتم
ً
 من سعر اإلغالق لليوم السابق( بالنسبة للحقوق، مقارنة

ً
 وهبوطا

ً
% ارتفاعا

التذبذب اليومي املسموح بها بالنسبة ألسهم الشركة. ويعتمد سعر تداول الحقوق على سعر تداول أسهم الشركة ورؤية السوق للسعر العادل 

 
ً
 على سعر تداول الحقوق. للحقوق. إن هذه العوامل من املمكن أن تؤثر سلبا

 السهم سعر  في املحتملة بالتذبذبات املتعلقة املخاطر  2.3.2

 على السعر السوقي ألسهم الشركة بعد الطرح. وكذلك قد ال يكون سعر سهم ال
ً
شركة قد ال يكون السعر السوقي للحقوق أثناء فترة التداول مؤشرا

 وقد يتأثر بشكل كبير بسبب التقلبات الناتجة عن 
ً
ظروف السوق املتعلقة بالحقوق أو األسهم الحالية للشركة. وقد تنتج هذه التقلبات أيضا مستقرا

عن العديد من العوامل منها دون الحصر: ظروف سوق األسهم، ضعف أداء الشركة، عدم القدرة على تنفيذ خطط الشركة املستقبلية، دخول 

ملحللين لسوق األوراق املالية، وأي إعالن للشركة أو أي من منافسيها يتعلق بعمليات منافسين جدد للسوق، التغير في رؤية أو تقديرات الخبراء وا

 .اندماج واستحواذ أو تحالفات استراتيجية

 على سعر أسهم الشركة في السوق 
ً
. وسيؤثر بيع كميات كبيرة من األسهم من قبل املساهمين أو اإلعتقاد باحتمالية حدوث مثل هذا البيع سلبا

 على سعر األسهم. ليس هناك ما يضمن أن السعر باإلضافة إل
ً
ى ذلك، قد ال يتمكن املساهمون من بيع أسهمهم في السوق دون أن يؤثر ذلك سلبا

االكتتاب السوقي ألسهم الشركة لن يكون أقل من سعر الطرح، وإذا حدث هذا األمر بعد اكتتاب املستثمرين في األسهم الجديدة، فإنه ال يمكن إلغاء 

 على ما تقدم، ليس هناك ما يضمن أن املساهم سوف يتمكن من بيع أسهمه أو تعد
ً
 لذلك. عالوة

ً
يله. وعليه قد يتكبد املستثمرون خسائر نتيجة

 .بسعر يساوي سعر الطرح أو يزيد عنه بعد اإلكتتاب في األسهم الجديدة
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 األولوية حقوق  بي  أو  ربحية بعدم املتعلقة املخاطر  3.3.2

ربحية السهم من خالل التداول به بسعر أعلى. ويضاف إلى ذلك، عدم ضمان التمكن من بيعه من األساس مما ينوه إلى عدم ليس هنالك ما يضمن  

 أن املستثمر الذي لم يكتتب أو يب
ً
ع حقوقه، وجود ما يضمن الطلب الكافي في السوق ملمارسة حقوق األولوية أو استالم تعويض من قبل الشركة، علما

 سهم، قد ال يحصلون على أي مقابل إذا تم البيع في فترة الطرح املتبقي بسعر الطرح.وأصحاب كسور األ 

 املخاطر املتعلقة بالبيانات املستقبلية 4.3.2

 وقد تختلف عن املوجودة في هذه النشرة. إذ أن انجازات وقدرة ال
ً
شركة على إن النتائج املستقبلية وبيانات األداء للشركة ال يمكن توقعها فعليا

لى املساهم التطور هي من تحدد النتائج الفعلية والتي ال يمكن توقعها أو تحديدها. إن عدم دقة البيانات والنتائج تعتبر إحدى املخاطر التي يجب ع

 
ً
 جوهريا

ً
عن ما هو مذكور في هذه التعرف عليها حتى ال تؤثر على قراره االستثماري. حيث أنه في حال اختالف النتائج املستقبلية وبيانات األداء اختالفا

 النشرة فإن ذلك سيؤدي إلى خسارة املساهمين جزء أو كل استثماراتهم في أسهم الشركة.

 جديدة أسهم إصدار  باحتمال املتعلقة املخاطر  5.3.2

إصدار أسهم إن إصدار أي أسهم جديدة من قبل الشركة يعتمد على موافقة الجمعية العامة غير العادية للمساهمين، ففي حال قررت الشركة 

وقهم جديدة كحقوق أولوية لزيادة رأس مالها، ووافقت الجمعية العامة غير العادية للمساهمين على هذا القرار، ولم يقم املساهمون بممارسة حق

باح مما سيؤثر باالكتتاب باألسهم الجديدة، فإن ملكية األسهم سوق تنخفص بشكل تناسبي إضافة إلى ملحقاتها من حق التصويت والحصول على األر 

 على السعر السوقي للسهم.

  الشركة وأسهم األولوية حقوق  على الطلب بانخفاض املتعلقة املخاطر  6.3.2

 ليس هناك ما يضمن أنه سيكون هناك طلب كاٍف على حقوق األولوية خالل فترة التداول، وذلك لتمكين حامل حقوق األولوية )سواًء كان مساهم

قوق األولوية وتحقيق ربح منها، أو تمكينه من بيع الحقوق على اإلطالق. كما أنه ليس هناك أي ضمان بأنه سيكون مقيد أو مستثمر جديد( من بيع ح

عروض  هناك طلب كاٍف على أسهم الشركة من قبل املؤسسات االستثمارية خالل فترة الطرح املتبقي. وفي حال لم تقم املؤسسات االستثمارية بتقديم

الي، قد ال يكون هناك تعويض كافي لتوزيعه على أصحاب حقوق األولوية الذين لم يمارسوا حقهم باالكتتاب أو ألصحاب لألسهم املتبقية بسعر ع

 على ذلك ليس هناك ضمان من وجود طلب كاٍف في السوق على األسهم التي حصل عليها مكتتب إما من خالل ممارسة حقوق 
ً
كسور األسهم. وعالوة

 من خالل الطرح املتبقي أو من خالل السوق املفتوحة.األولوية لهذه األسهم، أو 

 املخاطر املتعلقة بانخفاض نسبة امللكية  7.3.2

إذا لم يكتتب أصحاب حقوق األولوية بكامل حقهم في األسهم الجديدة، سوف تنخفض ملكيتهم وحقوق التصويت التابعة لها. كما أنه ليس هناك 

 لتعويضه أي ضمان في حال رغب حامل حقوق األولوية املقي
ً
د ببيع حقوق األولوية الخاصة به خالل فترة التداول، بأن يكون العائد الذي يتلقاه كافيا

 لزيادة رأس مالها
ً
كما ال يوجد ضمان بأن يكون هناك مبلغ تعويض يوزع على املساهمين  .بالكامل عن انخفاض نسبة ملكيته في رأس مال الشركة نتيجة

هم باالكتتاب أو ألصحاب كسور األسهم في حال لم تقم املؤسسات االستثمارية في فترة الطرح املتبقي بتقديم عروض املستحقين الذين لم يمارسوا حق

 للتعويض عن انخفاض نسبة امللكية في رأس مال الشركة.
ً
 لألسهم املتبقية بسعر عالي، أو ان يكون مبلغ التعويض )إن وجد( كافيا

 املناسب الوقت في ألولويةا حقوق  ممارسة بعدم املتعلقة املخاطر  8.3.2

م(. ويجب على مالكي الحقوق والوسطاء ••••/••/••هـ )املوافق ••••/••/••م( وستنتهي في ••••/••/••هـ )املوافق ••••/••/••تبدأ فترة االكتتاب في 

االكتتاب. إذا لم يتمكن املساهمون املستحقون من املاليين الذين يمثلونهم اتخاذ التدابير املناسبة التباع جميع التعليمات الالزمة قبل انقضاء فترة 

بلغ ممارسة حقوق االكتتاب بشكل صحيح بحلول نهاية فترة االكتتاب، بناًء على ما يملكونه من حقوق األولوية، فال يوجد ضمان أن يكون هناك م

 االكتتاب بشكل صحيح أو ألصحاب كسور األسهم. تعويض يوزع على املساهمين املستحقين غير املشاركين أو ممن لم يقوموا بإجراءات ممارسة

 األسهم لحاملي أرباح بتوزي  املتعلقة املخاطر  9.3.2

ية تعتمد أرباح السهم في املستقبل على عدد من العوامل من بينها ربحية الشركة واملحافظة على مركزها املالي الجيد واالحتياجات الرأسمال 

مانية املتوفرة للشركة واألوضاع االقتصادية العامة. قد تؤدي زيادة رأس مال الشركة إلى انخفاض ربحية واحتياطاتها القابلة للتوزيع والقوة االئت

 لزيادة رأس مالها
ً
ال تضمن الشركة بأن أية أرباح على  .السهم في املستقبل على خلفية أن أرباح الشركة سوف توزع على عدد أكبر من األسهم نتيجة

، كم
ً
ا ال تضمن املبلغ الذي سيوزع في أي سنة معينة. يخضع توزيع األرباح لقيود وشروط معينة ينص عليها النظام األساس ي األسهم سوف توزع فعليا

 .للشركة
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 األولوية حقوق  في باملضاربة املتعلقة املخاطر  10.3.2

به لسعر تداول حقوق األولوية  تخضع املضاربة في حقوق األولوية ملخاطر قد تتسبب في خسائر جوهرية. ويفوق نطاق التذبذب اليومي املسموح

 من سعر اإلغالق لليوم السابق(. كما توجد عالقة طردية 10نطاق التذبذب اليومي املسموح به للسعر السوقي )والذي يتمثل في 
ً
 وهبوطا

ً
% ارتفاعا

ليومي( لتداول الحقوق بالحدود السعرية بين سعر سهم الشركة وقيمة الحق اإلرشادية. وعليه ستتأثر الحدود السعرية اليومية )أي نطاق التذبذب ا

اب في اليومية لتداول األسهم. وفي حال عدم بيع املساهم للحقوق قبل نهاية فترة التداول، فسيكون أمام خيارين إما ممارسة هذه الحقوق لالكتت

ن أن يخضع املستثمر للخسارة أو االنخفاض األسهم الجديدة قبل نهاية فترة االكتتاب، أو عدم ممارسة ذلك، وفي حال عدم ممارسة الحقوق يمك

رين مراجعة في قيمة محفظته االستثمارية، أو الربح في حال بيع األسهم في فترة الطرح املتبقي بسعر أعلى من سعر الطرح. وبالتالي يجب على املستثم

ام بجميع العوامل املؤثرة فيها، وذلك للتأكد من استناد أي التفاصيل الكاملة عن آلية إدراج وتداول الحقوق واألسهم الجديدة وطريقة عملها، واإلمل

 راجع القسم ) .قرار استثماري على وعي وإدراك كاملين
ً
 ( "املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه" في هذه النشرة(.13)فضال

 النظامية املدة خالل اليةامل قوائمها نشر  عدم نتيجة الشركة أسهم إلغاء أو  تداول  بتعليق املتعلقة املخاطر  11.3.2

صدر من نشر معلوما
ُ
يوم من نهاية الفترة املالية للقوائم املالية األولية، وثالثة أشهر من نهاية  30ته املالية خالل املدة النظامية )في حال عدم تمكن امل

 لقواعد اإلدراج املوافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق  الفترة املالية للقوائم املالية السنوية(
ً
يتم تطبيق إجراءات تعليق األوراق املالية املدرجة وفقا

بتعليق تداول األوراق املالية ملدة جلسة السوق تقوم والتي تنص على أن . (م24/02/2021ه )املوافق 12/07/1442( بتاريخ 2021-22-1رقم )املالية 

تهاء املهلة النظامية. وفي حال عدم نشر املعلومات املالية خالل عشرين جلسة تداول تلي جلسة التداول املعلقة األولى، تقوم شركة تداول واحدة تلي ان

لشركة اول أسهم اتداول السعودية باإلعالن عن إعادة تعليق األوراق املالية للشركة إلى أن تقوم باإلعالن عن نتائجها املالية. وفي حال استمر تعليق تد

قوم السوق مدة ستة أشهر من دون أن تأخذ الشركة اإلجراءات املناسبة لتصحيح ذلك التعليق، فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق املالية للشركة. وت

النها عن نتائجها املالية، املالية برفع التعليق بعد مرور جلسة تداول واحدة تلي اإلعالن عن النتائج املالية للشركة. ولكن في حال تأخر الشركة في إع

األمر  هم الشركة أو إلغاء إدراج أسهمها،، فإن ذلك سيتسبب في تعليق أسنظامية املشار إليها أعالهاملهلة الأو في حال لم تتمكن من نشرها خالل 

 على الذي
ً
ذلك، فقد تقوم هيئة السوق  سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على مصلحة مساهمي الشركة وعلى سمعة الشركة ونتائج عملياتها. إضافة

 املالية بإلغاء عملية طرح أسهم حقوق األولوية للشركة وذلك في حال رأت أن الطرح قد ال يكون في مصلحة املساهمين.
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 يعة أعمالهاطبخلفية عن الشركة و  3

 نبذة عن الشركة 1.3

صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) الكابالت السعودية تأسست شركة
ُ
في البداية كشركة ذات مسؤولية ( «الكابالت السعودية»أو  «امل

ه )املوافق 22/01/1409، وبتاريخ (م26/04/1976 املوافق) ه27/04/1396 وتاريخ( 4030009931) محدودة، وتم قيدها في السجل التجاري رقم

م( وتم 03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409اريخ ( وت74بموجب القرار الوزاري رقم )سعودية عامة شركة مساهمة م( تحولت إلى 03/09/1988

( ريال سعودي للسهم الواحد في 100) مائة( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها 2,700,000)إدراج كامل أسهم الشركة بعدد مليونين وسبعمائة ألف 

 لسوق املالية السعودية الرئيسية.ا

  .اململكة العربية السعودية 21491جدة  4403ف، ص.ب 12في مدينة جدة، املنطقة الصناعية، قطعة رقم ويقع مقر املركز الرئيس للشركة 

 وستين )
ً
( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرين 262,311,060ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة 10( أسهم عادية، بقيمة اسمية قدرها عشرة )26,231,106ومائة وستة )مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف 

 .القيمة بالكامل

 املساهمون الكبار في الشركة 2.3

 % أو أكثر من أسهم الشركة.5كما في تاريخ هذه النشرة فإنه ال يوجد مساهمين كبار في الشركة ممن يمتلكون نسبة 

 ة وأهم التطورات في هيكل رأس مالهاتاريخ الشرك 3.3

 ه27/04/1396 وتاريخ( 4030009931) رقم التجاري  السجل في قيدها وتم كشركة ذات مسؤولية محدودة - في البداية - تأسست الشركة 

( 35,000مقسم إلى خمسة وثالثين ألف ) ( ريال سعودي3,500,000)ألف  برأس مال ثالثة ماليين وخمسمائةو  ،(م26/04/1976 املوافق)

 ( ريال سعودي.100حصة قيمة كل حصة مائة )

  (3,500,000)ألف  مال الشركة من ثالثة ماليين وخمسمائة ( وافق الشركاء على زيادة رأسم04/12/1976 )املوافق ه13/12/1396بتاريخ 

 طريق عن وذلك ( ريال سعودي100) دي قيمة كل حصة منها مائة( ريال سعو 10,500,000)ألف  عشرة ماليين وخمسمائةإلى  سعودي ريال

 .الشركة في للشركاء جديدة حصص ألف سبعين إلى الشركاء من سعودي ريال( 7,000,000) ماليين سبعة بقيمة دين تحويل

  ( 10,500,000)ألف  وخمسمائةمال الشركة من عشرة ماليين  ( وافق الشركاء على زيادة رأسم07/03/1982)املوافق  ه12/05/1402بتاريخ

 نقًدا الزيادة بمبلغ الوفاء تم ، وقدريال سعودي (100قيمة كل حصة منها مائة ) سعودي ريال (70,000,000ن مليون )يسبعإلى  ريال سعودي

 .الشركة في ملكيته نسبة حسب كل الشركاء طريق عن

  إلى  سعودي ( ريال70,000,000) مليون  سبعين مال الشركة من على زيادة رأس وافق الشركاء( م18/03/1984)املوافق  ه16/06/1404بتاريخ

 م عادية( ريال وجميعها أسه100)مائة سهم قيمة كل سهم منها  (2,000,000) يمليونإلى  مقسم سعودي ( ريال200,000,000) مليون  مائتي

 حصص جديدة.إلى  عن طريق تحويل األرباح غير املوزعةوقد تمت الزيادة 

 إلى  سعودي ريال( 200,000,000) مليون  مائتي من الشركة مال رأس زيادة على الشركاء وافق( م23/11/1986 املوافق) ه20/03/1407 بتاريخ

( 100) مائة منها سهم كل قيمة سهم (2,500,000)ألف  ين وخمسمائةمليونإلى  مقسمسعودي  ريال (250,000,000) مليون  خمسينو  مائتين

 بر طرح خاص.ع الزيادة تمت وقد عادية أسهم وجميعها ريال

  مائتين وخمسين مليون مال الشركة من  الشركة على زيادة رأسفي  الشركاء وافق( م01/01/1988)املوافق  ه11/05/1408بتاريخ

( سهم قيمة كل 2,700,000)ألف  ين وسبعمائةمليونإلى  ريال مقسم (270,000,000) مائتين وسبعين مليون إلى  سعودي ريال( 250,000,000)

 .عاديةوجميعها أسهم  سعودي ريال (100مائة ) سهم منها

 وتم (م03/09/1988 املوافق) ه22/01/1409 وتاريخ( 74) رقم الوزاري  القرار بموجب سعوديةعامة  مساهمة شركةإلى  الشركة تحولت ،

( ريال سعودي للسهم الواحد، 100، وبقيمة اسمية قدرها مائة )( سهم عادي2,700,000) مليونين وسبعمائة ألفبعدد  إدراج كامل أسهمها

 من وزارة التجارة 03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409وذلك بتاريخ 
ً
 ومؤسسة النقد العربي السعوديم( بعد الحصول على موافقة كال

)
ً
 .)البنك املركزي السعودي حاليا
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  زيادة رأسلاإلدارة  تفويض مجلس الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على وافقتم( 28/05/1992هـ )املوافق 27/11/1412بتاريخ 

 مليون  ثالثةإلى  ( ريال مقسم300,000,000)ثالثمائة مليون إلى  سعودي ريال (270,000,000)مائتين وسبعين مليون  مال الشركة من

 ذلكو  سهم عادي (300,000ثالثمائة ألف ) عادية عن طريق إصدارريال وجميعها أسهم  (100مائة )( سهم قيمة كل سهم منها 3,000,000)

 ة يتم توزيعها على املساهمين الحاليين، والتي تمثل مائتان وسبعون بقا( ريال سعودي من األرباح امل27,000,000بتحويل سبعة وعشرين مليون )

( ريال سعودي وتطرح 3,000,000( سهم عادي بقيمة ثالثة ماليين )30,000)لف أ ثالثين إصدارإلى  ( سهم عادي، باإلضافة270,000)ألف 

 هذه األسهم لالكتتاب من قبل موظفي الشركة بدفع قيمتها نقًدا.

  ثالثمائة مال الشركة من  ( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأسم11/07/1997)املوافق  ه06/03/1418بتاريخ

سهم قيمة  (5,000,000ن )ييمال خمسة إلى  مقسم سعودي ( ريال500,000,000) مليون خمسمائة إلى  ريال سعودي (300,000,000يون )مل

سهم حقوق  (1,000,000) إصدار مليون ( 1مرحلتين:  وقد تمت الزيادة عبر عادية نقديةوجميعها أسهم  سعودي ريال (100) مائةكل سهم منها 

( ريال سعودي توزع على املساهمين الراغبين في 100,000,000سعودي بما مجموعه مائة مليون ) ريال (100) مائةقيمة كل سهم منها  أولوية

 ريال (100) مائةقيمة كل سهم منها سهم مجاني إضافي ( 1,000,000)إصدار مليون ( 2؛ ثم االكتتاب وذلك بنسبة سهم واحد لكل ثالثة أسهم

 .( ريال سعودي توزع على املساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم يملكها املساهم100,000,000عه مائة مليون )سعودي بما مجمو 

 مال الشركة من ( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأسم28/06/2004)املوافق  ه10/05/1425 بتاريخ 

ألف  اثني عشر مليون وثمانمائةإلى  مقسم سعودي ( ريال640,000,000مليون )ستمائة وأربعين إلى  وديريال سع (500,000,000)خمسمائة 

 أسهم بتجزئة م1998 عام في ذلك قبل العامة الجمعية وافقت حيث)سعودي  ريال (50)خمسون  سهم قيمة كل سهم منها (12,800,000)

  سعودي ريال( 50) خمسين الواحد للسهم اإلسمية القيمة لتصبح الشركة
ً
وقد تمت  عادية وجميعها أسهم( سعودي ريال( 100) مائة من بدال

مليون وعشرين  ( إصدار أسهم جديدة بعدد2( سهم؛ 1,780,000)مليون وسبعمائة وثمانين بعدد إصدار أسهم حقوق أولوية ( 1 :الزيادة عبر

 وفاءً  وذلك الواحد للسهم سعودي ريال( 50) خمسين اسمية وبقيمة املحدودة للصناعات زينل شركة عادي باسم سهم( 1,020,000)ألف 

 .سعودي ريال( 51,000,000) مليون  وخمسين واحد بقيمة الشركة على لدين

 ستمائة من الشركة مال رأس زيادة على الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقت( م21/01/2006 املوافق) هـ21/12/1426 بتاريخ 

 خمسةإلى  مقسمة بالكامل مدفوعة سعودي ريال (760,000,000) مليون  وستين سبعمائةإلى  سعودي ريال( 640,000,000) مليون  وأربعين

  عشر
ً
 طريق عن الزيادة تمت وقد سعودي ريال( 50) خمسون  منها سهم لكل اإلسمية القيمة تبلغ عادي سهم( 15,200,000)ألف  ومائتي مليونا

 الواحد. للسهم سعودي ريال( 50) خمسين قدرها اسمية بقيمة أولوية حقوق  سهم( 2,400,000)ألف  وأربعمائة مليونين إصدار

  إلطفاء مال الشركة  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تخفيض رأس04/06/2017 )املوافق ه09/09/1438بتاريخ(

أربعمائة إلى  سعودي ريال (760,000,000سبعمائة وستون مليون ) من من رأس مال الشركة، )%46.83بنسبة تخفيض ) الخسائر املتراكمة(

أربعمائة و ألف  عشر وأحدأربعمائة أربعين مليون و إلى  مقسم سعودي ( ريال404,114,000)ألف  وأربعة مليون ومائة وأربعة عشر

 عام في ذلك قبل العامة الجمعية وافقت حيث وجميعها أسهم عادية. ت سعودية( رياال 10)عشرة  ( سهم قيمة كل سهم منها40,411,400)

  سعودي ريال( 10) عشرة الواحد للسهم اإلسمية القيمة لتصبح الشركة أسهم بتجزئة م2006
ً
 وذلك سعودي، ريال( 50) خمسين من بدال

 
ً
 للسهم رياالت( 10) عشرة لتصبح لألسهم اإلسمية القيمة بتوحيد يقض ي والذي هـ27/02/1427 بتاريخ الصادر الوزراء مجلس لقرار امتثاال

 .الواحد

  إلطفاء  مال الشركة م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تخفيض رأس02/09/2018)املوافق  ه22/12/1439بتاريخ(

ريال  (404,114,000)ألف  وأربعة مليون ومائة وأربعة عشرمن أربعمائة من رأس مال الشركة،  )%72.63بنسبة تخفيض ) الخسائر املتراكمة(

 وأحد وستون عشر مليون و أحد إلى  مقسم ريال سعودي (110,614,060وستون )ألف  مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشرإلى  سعودي

 .سهم عاديةوجميعها أ ت سعودية( رياال 10)عشرة ( أسهم قيمة كل سهم منها 11,061,406وأربعمائة وستة )ألف 

  مائة من  الشركة مال رأس زيادة على الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقتم( 31/12/2019ه )املوافق 05/05/1441بتاريخ

 وستين )
ً
 وستينإلى  ( ريال سعودي110,614,060وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

ً
 ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

( 10( سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة )25,000,000عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون ) ( ريال سعودي360,614,060)

 رياالت سعودية للسهم الواحد.
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  أوص ى مجلس إدارة الشركة بما يلي: ( م29/06/2021ق )املواف ه19/11/1442وفي تاريخ 

 وستين ، من )%27.26تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ) (1
ً
( ريال سعودي، 360,614,060)ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )إلى 
ً
ستة ( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 262,311,060مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وأربعمائة وستة )وثالثين مليون وواحد وستين أل
ً
ومائة  ألف ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين، إلى ةسهم عاديأ (36,061,406فا

ثمانمائة ن و تسعة ماليي، عن طريق إلغاء عدد ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ،ةسهم عاديأ( 26,231,106وستة )

( سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس 3.6684( سهم لكل )1تخفيض )( سهم من أسهم الشركة، أي 9,830,300وثالثمائة ) ألف وثالثين

( 98,303,000وثالثمائة وثالثة اآلف )مليون م، والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين 2021مارس  31ء الخسائر املتراكمة كما في مال الشركة إلطفا

 العادية. غير العامة الجمعية قةومواف الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ريال سعودي،

مائتين واثنين وستين مليون )بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من  )%190.61يادة رأس مال الشركة بنسبة )ز  (2

 وستين )
ً
 وستين وثالثمائة واحدىسبعمائة واثنين وستين مليون إلى ( ريال سعودي 262,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

ً
 عشر ألفا

( 26,231,106ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من 762,311,060)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها  ةسهم عاديأ( 76,231,106) ألف ومائة وستة ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثينإلى أسهم عادية 

( سهم وبقيمة خمسمائة مليون 50,000,000بعدد خمسين مليون )، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10عشرة )

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ( ريال سعودي،500,000,000)

 ما يلي: على ملساهمي الشركة وافقت الجمعية العامة غير العادية( م****/**/** املوافق) هـ****/**/**اريخ توب 

 وستين ، من )%27.26تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ) (1
ً
( ريال سعودي، 360,614,060)ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )مائتين واثنين وستين مليون إلى 
ً
ستة ( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 262,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وأربعمائة وستة )وثالثين مليون وواحد وستين أل
ً
ومائة  ألف ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين، إلى ةسهم عاديأ (36,061,406فا

ثمانمائة ن و تسعة ماليي، عن طريق إلغاء عدد ( رياالت سعودية10قيمة قيمة كٍل منها عشرة )متساوية ال ،ةسهم عاديأ( 26,231,106وستة )

( سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس 3.6684( سهم لكل )1( سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض )9,830,300وثالثمائة ) ألف وثالثين

( 98,303,000وثالثمائة وثالثة اآلف )مليون والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين  م،2021مارس  31ء الخسائر املتراكمة كما في مال الشركة إلطفا

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ريال سعودي،

مائتين واثنين وستين مليون )بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من  )%190.61يادة رأس مال الشركة بنسبة )ز  (2

 وستين )
ً
 وستينسبعمائة واثنين وستين مليون إلى ( ريال سعودي 262,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

ً
 وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( 26,231,106ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )م من ( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسه762,311,060)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها  ةسهم عاديأ( 76,231,106) ألف ومائة وستة ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثينإلى أسهم عادية 

( سهم وبقيمة خمسمائة مليون 50,000,000ين مليون )بعدد خمس، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10عشرة )

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ( ريال سعودي،500,000,000)
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 نشطة الرئيسية للشركةاأل 4.3

م(، والترخيص الصناعي 26/04/1976ه )املوافق 27/04/1396( وتاريخ 4030009931تمارس الشركة نشاطها بموجب السجل التجاري رقم )

( 1259م( واملعدل بترخيص رقم )12/05/1974ه )املوافق 20/04/1394( وتاريخ 1280رقم ) املعدنية والثروة الصناعة الوطني الصادر من قبل وزارة

 م(.04/01/2017ه )املوافق 06/04/1438وتاريخ 

 الشركة أنشطة تتمثل  
ً
 : اآلتية باألنشطة التجاري  للسجل وفقا

 صناعة بكرات كابالت من الخشب. -

 صناعة البالستيك )اللدائن( في أشكالها األولية. -

 صناعة كابالت األلياف البصرية. -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من الصلب. -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من النحاس. -

 الت املعزولة املصنوعة من األملنيوم.صناعة األسالك والكاب -

 صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من اللدائن. -

 

 :وتتمثل أنشطة الشركة كما في النظام األساس ي بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية 

صناعة القضبان واملوصالت والكابالت واألسالك الكهربائية واالتصاالت من النحاس واألملنيوم واأللياف البصرية وغيرها بكافة جهودها  (1

ومقاساتها وموصالت تأريض لالستخدامات الكهربائية واالتصآالت ومركبات اللدائن البالستيكية والبكرات والطبالي  )الكهربائي/التقني(

لحقات تمديد الكابالت الهاتفية واملعدات اإللكترونية الخاصة بها، ونظم األعمال واألجهزة الكهربائية واإللكترونية واالتصآالت الخشبية وم

 واملعلومات وتسويقها وتوزيعها.

تشغيل وتركيب وتشييد وصيانة مقاوالت األعمال الكهربائية وامليكانيكية واإللكترونية والبالستيكية وأعمال االتصآالت ونظم املعلومات وإدارة و  (2

ل على وإصالح ما ذكر من األعمال وامتالكها وتأجيرها لصالح الغير والقيام بالخدمات الصناعية. إقامة املشاريع الصناعية املختلفة بعد الحصو 

 التراخيص الالزمة من جهات االختصاص.

واملخصصة ونظم تكامل التراسل واالتصآالت وربطها عبر أنظمة تكامل تركيب وتشغيل وصيانة وإدارة شبكات الحاسب اآللي املحلية واملوسعة  (3

 التراسل واستيراد وتسويق أجهزة ربط وحماية وتوزيع الشبكات وأجهزة تكامل الصوت والصورة واملعلوماتية.

 تملك األراض ي والعقارات واملباني واملستودعات واملعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف فيها. (4

 مة وإدارة مركز تدريب للقوى العاملة في الشركة لتنمية املهارات الصناعية في مجال أعمال الشركة وتملك التقنية الصناعية ذات العالقةإقا (5

 بأغراض الشركة أو التعاون مع ممتلكيها أو مطوريها.

 جية املختلفة.تصنيع املواد الخام ذات الصلة بأنشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتا (6

 ت الطاقة.تصنيع القواطع واملفاتيح الكهربائية واملحوالت واملكونات امللحقة بها والنهايات الطرفية والوصالت الداخلية والخارجية الخاصة بكابال  (7

 وتسويقها. الوكاالت التجارية وتجارة الجملة والتجزئة في املواد واألدوات واآلالت واملعدات والخامات املتصلة بنشاط الشركة (8

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

( شركات تابعة، وجميع الشركات 9( شركات تابعة، وخارج اململكة من خالل )3تمارس الشركة أنشطتها في اململكة العربية السعودية من خالل )

 راجع 94بنسبة ) املسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أيه أسما عدا شركة %( 100لشركة بالكامل بنسبة )التابعة مملوكة ل
ً
%(. )فضال

 ( "الشركات التابعة" في هذه النشرة(.9.3القسم الفرعي )

  الكهربائية، الكابالت وصيانة وتشغيل واختبار وتركيب وتوريد تصنيع مجال في الشركة وشركاتها التابعة تعمل
ً
 فوق  الجهد ذات الكابالت من بدءا

 التحكم، وكابالت للبتروكيماويات، املتخصصة والكابالت األجهزة، وكابالت االتصاالت، وكابالت املباني، وأسالك واملنخفض، واملتوسط العالي

 .تواملحوال  الكهربائية، واملستلزمات الكهربائية، واملفاتيح الفرعية، الكهربائية واملحطات

 
ً
إمكانية الوصول السريع لتحريك ونقل كافة أنواع الكابالت واملنتجات الكهربائية ذات العالقة من مستودعاتها  لديها الشركة فإن ذلكإلى  وإضافة

  عمالئها تدعم أنها كما ،إلى عمالئها
ً
 األنظمة إليه توصلت ما بأحدث الكهربائية األنظمة وصيانة وتشغيل واختبار وتركيب لتوريد متكاملة بحلول  أيضا

 .املعلومات وتقنية الرقمية
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 رؤية الشركة 5.3

  لها يكون  أن في الشركة رؤية تتمثل
ً
  دورا

ً
  رياديا

ً
 وخدمات منتجات توفير عبر واملعدات للكابالت املتكاملة الحلول  تقديم في العالم مستوى  على متميزا

اء، بالتفكير التقاليد هذه مزج مع راسخة تقاليد على الشركة ترتكز الرؤية هذه ولتعزيز. عمالئها جميع بثقة تحظى  القدرات من واالستفادة البن 

 املستقبلية. العمالء تطلعات يفوق  بما لإليفاء للمجموعة اإلبداعية

 رسالة الشركة 6.3

 .ومنتجات مواد من بها يتصل ماو  الجودة عالية الكابالت تقنيات إنتاج لنا يتيح وتأسيسها، بها املرتبطة والخدمات التصنيع مرافق في االستثمار أن

 استراتيجية الشركة 7.3

 .السعودية الكابالت شركة ويدفع يوجه الذي الرئيس هو الهدفواالتصاالت  الطاقة ألنظمة اآلنية واملطالب باالحتياجات لإليفاء االلتزام أن

 نواحي القوة وامليزات التنافسية للشركة 8.3

  بلد 60تصدير املنتجات والخدمات ألكثر من 
ً
الواليات املتحدة واألمريكتين وأوروبا في حول العالم، مع شبكة من العمالء والشركاء املنتشرين ا

 .من البلدان في منطقة املحيط الهادئ تراليا واليابان والفلبين وغيرهاوأس

 العديد خبرة تشمل  
ً
وية لنقل الطاقة وتمديد الشبكات تحت خبرات الواسعة في كل من التوصيالت العلالعن  من القطاعات املتخصصة، فضال

 .خدمات الطوارئ وإعادة اإلعمار توفيرو كيلو فولت،  500األرض التي تصل إلى 

 منطقة العالم، وعلى وجه الخصوص في الرائدة في  والجهات والهيئات املنظمات لدى الشركة قاعدة عمالء واسعة حيث تقدم خدماتها لبعض

 السعودية الشركة الشارقة، ومياء كهرباء هيئة دبي، ومياه كهرباء هيئة ال الحصر، )أرامكو السعودية،ط على سبيل املثال الشرق األوس

 (. الكويت دولة -ممكلة البحرين، وزارة الكهرباء واملياه  -واملاء  الكهرباء هيئة للكهرباء،

  والصيانة، ما بعد البيع،  عمالئها حول العالم، كخدماتتقديم منتجات ذات جودة عالية ومطابقة للمعايير الدولية، وخدمات متميزة إلى

 الفني. والدعم والتصميم، والتركيب والتشغيل،

  م، كأفضل شركة في مجال صناعة 2015عام  9001م، ورقم 2007عام  18001م، ورقم 2000عام  9001حازت الشركة على شهادة األيزو رقم

 الكابالت على مستوى الشرق األوسط.
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 تابعةالشركات ال 9.3

، املحدودةشركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت ( 1 :تابعة جوهرية وهي تعتبر شركاتشركات  ثالثمنها عدد  ( شركة تابعة،12لدى الشركة عدد )

2 ))
ً
والكتريمكانك سان املسان سولت سيهازالي شركة ( 3، شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي )ماس هولدنج أنونيم شيركاتي سابقا

 .بيانات الشركات التابعة الجدول التالي أدناه ويوضح ،وتيك أيه أس

 (: الشركات التابعة.1الجدول رقم )

 اسم الشركة الرقم
 رأس املال

 )ريال سعودي(

مكان 

 التأسيس

 املكان الرئيس

 نشاطها للعمليات
نسبة 

 امللكية
 املدينة الدولة

 الشركات املحلية

1 
شركة الكابالت السعودية للتسويق 

 املحدودة *
 جدة السعودية السعودية 10,000,000

 الكابالت وبيع شراء

 واملنتجات الكهربائية

 بها املتعلقة

100% 

2 
شركة ماس ملشاريع الطاقة 

 واالتصاالت املحدودة
 جدة السعودية السعودية 10,000,000

 الطاقة مشاريع

 أساس علىواالتصاالت 

 املفتاح تسليم

100% 

3 
شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات 

 الكهربائية املحدودة *
 جدة السعودية السعودية 44,500,000

 الطاقة توزيع خدمات

 واالتصاالت الكهربائية
100% 

 الشركات الدولية

1 

 ياتيريم وتيجارات كابلو ماس شركة

 أنونيم هولدنج ماس) شيركاتي أنونيم

  شيركاتي
ً
 (سابقا

 %100 شركة قابضة اسطنبول  تركيا تركيا 477,270,000

2 
 تريدنج إنترناشيونال ماس شركة

 املحدودة*
 %100 الدولية التجارة دبلن إيرلندا إيرلندا 581,000

3 
 اإلمارات) السعودية الكابالت شركة

 (املتحدة العربية
 دبي اإلمارات اإلمارات 1,022,000

 واملنتجات الكابالت بيع

 بها املتعلقة
100% 

4 
املسان سولت سيهازالي شركة 

 والكتريمكانك سان وتيك أيه أس
 كوجالي تركيا تركيا 216,855,000

العدد  دیوتور  عیتصن

 والبضائع ةیاإللكترون
94% 

5 
املسان متالورجي ومكايني سان شركة 

 وتيك أس أيه
 كوجالي تركيا تركيا 2,618,000

وتورید العدد تصنیع 

 اإللكترونیة والبضائع
100% 

 %100 شركة قابضة سيشل سيشل سيشل 188,000 فيرھیفن القابضة املحدودةشركة  6

 %100 شركة قابضة فكتوريا مالطا مالطا 8,000 كابالت القابضة املحدودةشركة  7

8 
جوزو جایریمینكول أنونیم شركة 

 شيركاتي
 %100 قابضة شركة اسطنبول  تركيا تركيا 31,000

9 
فالیتا جایریمینكول أنونیم شركة 

 شيركاتي
 %100 شركة قابضة اسطنبول  تركيا تركيا 31,000

 الشركة: املصدر

 .أخرى  شركات في استثماراتها عائدات على وتعتمد تشغيلي كما في تاريخ هذه النشرة، نشاط تمارس ال إن الشركات املشار إليها في الجدول أعاله* 
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 املستثمر بها الشركات 10.3

 يوضح الجدول التالي الشركات املستثمر بها من قبل الشركة:

 الشركات املستثمر بها.(: 2الجدول رقم )

 اسم الشركة
 رأس املال

 )ريال سعودي(

مكان 

 التأسيس

 املكان الرئيس

 للعمليات
 نشاطها

نسبة 

 امللكية

 %25 الشبكات وخدمات املعلومات أنظمة دعم السعودية السعودية 13,200,000 املعلومات *شركة زكا العاملية لتقنية 

 البحرين البحرين 248,674,000 شركة ميدال للكابالت املحدودة
 واألسالك األملنيوم قبضان وتوريد تصنيع

 الصلة ذات األخرى  واملنتجات واملوصالت
50% 

 الشركة: املصدر

 يرجع م. و2021(، حيث من املتوقع التخلص منها وبيعها قبل نهاية عام %25من نسبة امللكية في شركة زكا العاملية لتقنية املعلومات املحدودة والبالغة )*جاري العمل على التخلص 

 تشغيلية. باحأر  تحقيق على قدرتها وعدم لشركة زكا العاملية لتقنية املعلومات املتراكمة الخسائر ارتفاع إلى سبب التخلص من هذه امللكية

 

 

 انقطاع األعمال 11.3

  أثر قد يكون  أو يؤثر أن يمكن التابعة شركاتها من شركة أي أو الشركة أعمال في انقطاع أي   هناك يكن لم
ً
  تأثيرا

ً
( 12)الـ خالل املالي الوضع في ملحوظا

 
ً
 .األخيرة شهرا

 املوظفون والسعودة 12.3

موظف غير سعودي أي بنسبة سعودة قدرها ( 527)موظف سعودي و( 275)موظف منهم ( 802)كما في تاريخ هذه النشرة، بلغ عدد موظفي الشركة 

 34.29) حوالي
ً
 ." من برنامج نطاقات للسعودةاألخضر املرتفعتحت النطاق " %(، وتندرج الشركة حاليا
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 الهيكل التنظيمي للشركة 4

 الهيكل التنظيمي 1.4

 :يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للشركة

 التنظيمي للشركة.الهيكل (: 1) رقم الشكل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 الشركة: املصدر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مجلس اإلدارة

 لجنة املراجعة لجنة الترشيحات واملكافآت

 الرئيس التنفيذي

مدير  عام أول 

املوارد البشرية 

والخدمات 

 املشتركة

نائب الرئيس 

 للتوريدات

نائب الرئيس 

 للعمليات
نائب الرئيس 

 للشؤون التجارية

نائب الرئيس 

 لإلدارة املالية

مدير عام ٕادارة االلتزام 

وحوكمة الشركات 

 واالتصال املؤسس ي

 وشؤون املساهمين

مدير مالية 

 الشركات

مدير اإلنتاج 

 والتكنولوجيا

مدير مركز 

 التميز

مدير الخزينة 

 والنقد
 املدير القانوني

 املراجعة الداخلية
 العضو املنتدب
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 مجلس اإلدارة 2.4

 يوضح الجدول التالي أعضاء مجلس إدارة الشركة:

 أعضاء مجلس إدارة الشركة.(: 3) رقم الجدول 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 
ُ
 *( م13/01/2021) ه29/05/1442 بتاريخن عي  مجلس إدارة الشركة امل

 ** املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 ةغير مباشر  ةمباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

 عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن

 الخيال

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 58 سعودي

سليماني حمزة الغني عبد نهى  

نائب رئيس مجلس 

والعضو  اإلدارة

 املنتدب

مستقلغير   

 تنفيذي
 - - - - 44 سعودي

 أزهر ميدو محي الدين كنجي
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 57 سعودي

 عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير

عضو مجلس 

  اإلدارة

 والرئيس التنفيذي

 غير مستقل

 تنفيذي
%0.0000277 7 51 سعودي  - - 

 صالح عبدهللا عبدالعزيز الشثري 
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.0002773% 73 60 سعودي

نويالتي أنور مسلم ميسر  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
%0.0000277 7 50 سعودي  - - 

العطاس حسين محمد علي  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.0013865% 364 48 سعودي

فايز كامل محمد سمير نائل  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 47 سعودي

 - - - - - - - - شاغر ***

 الشركة: املصدر

 والتي الحالية للدورة املذكورين أعالهاإلدارة  مجلسأعضاء  انتخاب م( على13/01/2021ه )املوافق 29/05/1442العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ * وافقت الجمعية العامة 

 م(.13/01/2024ه )املوافق 01/07/1445في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442من تاريخ  بدأت

 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/  م(20/01/2021ه )املوافق 07/06/1442بتاريخ  املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس ** قرر 
ً
تعيين السيد/ ميسر أنور مسلم نويالتي رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة. وبتاريخ
ً
قرر مجلس اإلدارة إعفاء كل من السيد/ ميسر أنور مسلم نويالتي ( م26/05/2021 املوافق) ه14/10/1442 محمود منصور محمود عبدالغفار نائبا

 /، والسيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار من منصبه كنائب لرئيس مجلس اإلدارة مع استمرارهم كعضوي في مجلس اإلدارة. وتم تعيين السيدةكرئيس ملجلس اإلدار من منصبه 

 ملجلس إبراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن
ً
  حمزة الغني عبد نهى /السيدة ، وتعييناإلدارة الخيال رئيسا

ً
ه )املوافق 24/01/1443ريخ اإلدارة، وبتا مجلس لرئيس سليماني نائبا

 وذلك01/09/2021
ً
 تنفيذيا

ً
 من تاريخ م( قرر مجلس اإلدارة تعيين السيدة/ نهى عبدالغني حمزة سليماني كعضو منتدب وتعديل صفة العضوية لتكون عضوا

ً
ه 25/01/1443 اعتبارا

 م(.13/01/2024)املوافق ه 01/07/1445حتى نهاية دورة املجلس الحالية بتاريخ م( 02/09/2021)املوافق 

حيث تقدم باستقالته من منصبه كعضو  ،ضو مجلس إدارتها األستاذ/ محمود منصور عبدالغفارم( أعلنت الشركة عن استقالة ع29/07/2021ه )املوافق 19/12/1442*** بتاريخ 

 جلس إدارة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.، وال يزال مكانه شاغر في عضوية مم28/07/2021هـ املوافق 18/12/1442دارة بتاريخ إمجلس 
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 لجان الشركة 3.4

 :الحاليين لكل لجنة ألعضاءومسؤولياتها واوصف للجان الشركة فيما يلي 

 لجنة املراجعة 1.3.4

يد مهامها وتحد تشكيل لجنة املراجعة م( على17/02/2021ه )املوافق 05/07/1442في اجتماعها املنعقد في تاريخ  وافقت الجمعية العامة العادية

 تاريخفي وتنتهي م( 13/01/2021ه )املوافق 29/05/1442تاريخ  من للدورة الجديدة والتي تبدأ عضويتهم ومدةضائها عأومكافآت  وضوابط عملها

عدد مقاعد  على زيادةوافقت الجمعية العامة العادية  م(13/10/2021ه )املوافق 07/03/1443 وبتاريخ (.م13/01/2024 املوافق) ه01/07/1445

 ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة: .( أعضاء4( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة املراجعة )4( إلى )3أعضاء لجنة املراجعة من )

 أعضاء لجنة املراجعة.(: 4) رقم الجدول 

 الوظيفة االسم

 رئيس باسم تيسير حجاز *

 عضو الدين كنجيأزهر ميدو محي 

 عضو فايز كامل محمد سمير نائل

 عضو ** مازن خلف الزاير

 الشركة: املصدر

م( على تعيين السيد/ باسم تيسير حجاز عضو في لجنة املراجعة ابتداًء من تاريخ الجمعية 13/10/2021ه )املوافق 07/03/1443ة بتاريخ املنعقدالجمعية العامة العادية  ت* وافق

 من رئيس اللجنة السابق السيدة/ 13/01/2024ه )املوافق 01/07/1445 الدورة الحالية بتاريخوحتى نهاية 
ً
والتي استقالة من منصبها  نهى عبدالغني حمزة سليمانيم(، وذلك بدال

 لقرار مجلس اإلدارة02/09/2021ه )املوافق 25/01/1443كرئيس للجنة املراجعة بتاريخ 
ً
بتعيينها كعضو منتدب في  م(01/09/2021ه )املوافق 24/01/1443بتاريخ  م( وذلك نظرا

 من تاريخ  الشركة
ً
 .م(02/09/2021ه )املوافق 25/01/1443اعتبارا

عدد أعضاء  ( مقاعد ليصبح4( إلى )3على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة املراجعة من ) م(13/10/2021ه )املوافق 07/03/1443وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتاريخ ** 

ه )املوافق 01/07/1445ابتداًء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ  عضو في لجنة املراجعةكمازن خلف الزاير  /سيد( أعضاء، وذلك بتعيين ال4ة )لجنة املراجع

 .م(13/01/2024

 مهام ومسؤوليات لجنة املراجعةملخص 

ومالئمتها للمحاسبة املالية  بدون حصر، التأكد من كفاية السياسات واإلجراءات وسالمة املراقبة الداخليةيشمل الغرض األساس ي للجنة املراجعة، 

 البيانات املالية الدورية والسنوية  ستمرار،اكذلك التأكيد على فعالية دور املراجعة الداخلية والخارجية ب ،والتقارير
ً
كما تراجع اللجنة أيضا

 بتقديم توصياتها للمساهمين حول تعيين املراجع الخارجي اوتوص ي مجلس اإلدارة باعتمادها، تقوم لجنة املر  كةوامليزانيات السنوية للشر 
ً
جعة أيضا

فعالية املراد اختياره واعتماده من قبل املساهمين. تشرف لجنة املراجعة على عمل املراجعة الداخلية في الشركة بصفة دورية للتأكد من كفاءة و 

 وبشأن عدالة البيانات املالية على وجه الخصوص، كما أنها تقوم بتقييم مستمر لنظام الرقابة الداخلية وفعاليته نظام الرقابة ا
ً
لداخلية عموما

 .وتتعامل مع أي مالحظات خطيرة في سياق أهداف مجلس اإلدارة للحصول على قرار تأكيد حول سالمة التصميم وفعاليته

 لجنة الترشيحات واملكافآت 2.3.4

وتحديد مهامها واملكافآت،  الترشيحات لجنة تشكيل م(20/01/2021 )املوافق هـ07/06/1442 في اجتماعه املنعقد بتاريخاإلدارة  مجلس قرر 

 في تاريخوتنتهي م( 14/01/2021ملوافق ه )ا14/01/1442تاريخ  من للدورة الجديدة والتي تبدأ عضويتهم ومدة عضائهاأومكافآت  وضوابط عملها

 لجنة الترشيحات واملكافآت:أعضاء  . ويوضح الجدول التالي(م14/01/2024 املوافق) ه02/07/1445

 .تلجنة الترشيحات واملكافآأعضاء (: 5) رقم الجدول 

 الوظيفة االسم

 رئيس صالح عبدهللا الشثري *

 عضو العطاس حسين محمد علي

 عضو نويالتي أنور مسلم ميسر

 عضو الخيال عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن

 الشركة: املصدر

م باستقالته من منصبه كعضو حيث تقد ،محمود منصور عبدالغفار /ضو مجلس إدارتها األستاذم( أعلنت الشركة عن استقالة ع29/07/2021ه )املوافق 19/12/1442* بتاريخ 

م( قرر مجلس اإلدراة تعيين السيد/ 05/08/2021ه )املوافق 26/12/1442، وبتاريخ م28/07/2021هـ املوافق 18/12/1442بتاريخ  الترشيحات واملكافآتدارة وكرئيس لجنة إمجلس 

 عن السيد/ محمود منصور عبدالغفار في عضوية لجنة الترشيحات واملكافآت.
ً
 صالح عبدهللا الشثري بديال
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 لجنة الترشيحات واملكافآتمهام ومسؤوليات ملخص 

 حتياجاتلال مجلس اإلدارة مع املراجعة الدورية  لعضوية للترشيح واملعايير السياسات بتحديد الرئيسية واملكافآت الترشيحات لجنة مهام تتلخص

 مجلسأعضاء  ستقالليةا من والتأكد معالجتها قتراحاو اإلدارة  مجلس في والضعف القوة جوانب ودراسة ،ملجلسا في ةاملطلوب واملهارات القدرات من

 اتتعويض سياسات قتراحادراسة أو  جانبإلى  خرى األ  الشركات إدارة مجالس في األعضاء عضوية في املصالح تعارض وجوانب املستقليناإلدارة 

 .التنفيذيين وكباراإلدارة  مجلس تافآومك

 اإلدارة التنفيذية 4.4

 :تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركةيوضح الجدول التالي 

 .اإلدارة التنفيذية للشركة(: 6) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 ** األسهم اململوكة

 ةمباشر 

 النسبة العدد

م01/06/2018 51 سعودي الرئيس التنفيذي عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير  7 0.0000277% 

لإلدارة املاليةنائب الرئيس  شاغر *  - - - - - 

 - - - - - نائب الرئيس للشؤون التجارية شاغر *

*شاغر   - - - - - نائب الرئيس للعمليات 

*شاغر لتوريداتنائب الرئيس ل   - - - - - 

ساعاتي معبد الرحيباسم   

عام ٕادارة االلتزام وحوكمة  مدير

 املؤسس ي وشؤون واالتصالالشركات 

 املساهمين 

 - - 2019/08/01م 46 سعودي

 حسن أسعد كركدان
مدير  عام أول املوارد البشرية 

 والخدمات املشتركة
م01/02/2021 43 سعودي  - - 

م01/12/2018 45 أردني مدير مالية الشركات أحمد حسن شتيوي   - - 

اإلنتاج والتكنولوجيا مدير خليل الحايك م25/03/2017 44 أردني   - - 

التميزمدير مركز  ريحان حنيف م01/01/2006 63 باكستاني   - - 

م01/06/2010 67 سعودي مدير الخزينة والنقد صديق السعيدي  - - 

م01/01/2018 72 سوداني املدير القانوني شهاب الدين شريف  - - 

 - - 2019/01/01م 51 سعودي مدير املراجعة الداخلية حسام فاروق االلش ي

 الشركة: املصدر

 .م2022ي الجدول أعاله خالل الربع األول من عام التعيين في املناصب الشاغرة املشار إليها فمن املتوقع أن يتم *

 .كما في تاريخ هذه النشرة ملكية غير مباشرة في الشركة من أعضاء اإلدارة التنفيذية ** ال يملك أي

 

 تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين 5.4

. ويوضح الجدول واملكافآت الترشيحات لجنة علىدارة وكبار التنفيذيين إل فآت التي يتقاضاها أعضاء مجلس االتعويضات واملكاتقع مسؤولية اقتراح 

 :ثة أعوام املاضيةالالث اللة وأعلى خمسة مدراء تنفيذيين خدار إل ت التي تقاضاها أعضاء مجلس اال ي قيمة الرواتب واملكافآت والبدالتال

 ن.(: تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيي7) رقم الجدول 

 ت السعوديةال لريااب
السنة املالية املنتهية في 

 م2018ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م2019ديسمبر  31

السنة املالية املنتهية في 

 م2020ديسمبر  31

 2,551,000 1,087,000 952,000 أعضاء مجلس اإلدارة

 5,834,500 5,618,334 4,709,000 تنفيذيين مدراء خمسة أعلى

 8,385,500 6,705,334 5,661,000 اإلجمالي

 الشركة: املصدر
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 املوظفون  5
 

 الخا عة لهذه النشرة القائمة قبل تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق املالية لموظفينلسهم األ برامج  1.5

  .ملوظفيهاأسهم  امج تخصيصبر أي  ال يوجد لدى الشركةكما بتاريخ هذه النشرة، 

 

 يبات تشرك املوظفين في رأس املالترت 2.5

 رأس مال الشركة. ال يوجد أي ترتيبات تشرك املوظفين فيكما بتاريخ هذه النشرة، 
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 املعلومات املالية ومناقشة وتحليل اإلدارة 6
 

 مقدمة 1.6

الكابالت يستعرض هذا القسم "مناقشة اإلدارة وتحليل الوضع املالي ونتائج العمليات" مراجعة تحليلية لألداء التشغيلي والوضع املالي لشركة 

 .م2020م و2019م و2018ديسمبر  31الية املنتهية في )"الشركة"( خالل السنوات امل السعودية

والتي قامت م 2020م و2019م و2018ديسمبر  31املراجعة للسنوات املالية املنتهية في  املوحدة املاليةتم إعداد هذا القسم باالعتماد على القوائم 

 محاسبون ومراجعون قانونيون  –شركة العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم وتمت مراجعتها من قبل  بإعدادهاوشركاتها التابعة  الشركة

 للمعايير ذلك و و م(، 2020)للسنة املالية  كة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون ر ش، ومن قبل م(2019م و2018)للسنوات املالية 
ً
فقا

للمراجعين ( املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية IFRS) الدولية للتقرير املالي

 .(SOCPA) واملحاسبين

 شركة ارنست ويونغ وشركاهم محاسبون قانونيون و  محاسبون ومراجعون قانونيون  –العظم والسديري وآل الشيخ وشركاؤهم شركة كما ال تملك 

املوافقة الكتابية بدون تراجع فيما يتعلق بنشر  إعطاءالتابعة أي حصة أو مصلحة من أي نوع في الشركة وشركاتها التابعة وتم  موال أي من شركاته

 .للسنوات املشار إليها أعالهادتهم في نشرة اإلصدار هذه كمراجعي حسابات للشركة اسمهم وشعارهم وإف

 إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو األرباح ونتائج ال
ً
عمليات قد يشتمل هذا الجزء على بيانات ذات طبيعة مستقبلية استنادا

 
ً
جوهري عن النتائج الفعلية للشركة وذلك نتيجة  اختالفخاطر وتوقعات غير مؤكدة قد تؤدي إلى على ذلك فهي تحتوي على م واألوضاع املالية وبناءا

في وخاصة تلك الواردة  ،العوامل التي تمت مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أماكن أخرى منها لعوامل وأحداث متعددة بما في ذلك

 .في هذه النشرة ( "عوامل املخاطرة"2القسم )

دد تم عرض جميع املعلومات املالية في هذا القسم بالريال السعودي مالم ينص على خالف ذلك. وتم تقريب املبالغ والنسب املئوية إلى أقرب ع

ائم املالية القو ، وعليه فإنه في حال تم جمع األرقام الواردة في الجداول، قد ال يتوافق مجموعها مع املجاميع املذكورة في تلك الجداول أو مع صحيح

 املوحدة للشركة.

 

 املالية القوائم بشأن اإلدارة مجلس أعضاء إقرارات 2.6

 بما يلي: مواعتقاده مقر أعضاء مجلس إدارة الشركة حسب علمهي

معلومات أو  أنه قد تم اإلفصاح عن جميع الحقائق الجوهرية املتعلقة بالشركة وشركاتها التابعة وأدائها املالي في هذه النشرة، وأنه ال توجد أي .1

 .مستندات أو حقائق أخرى لو تم إغفال ذكرها ستصبح البيانات الواردة في هذه النشرة بيانات مضللة

ديسمبر  31في  سنوات املنتهية للثالث للشركة املوحدة املراجعة املالية القوائمأن املعلومات املالية الواردة في هذه النشرة تم استخراجها من  .2

واإليضاحات املرفقة بهم دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنها تشمل على معلومات مالية مقدمة على أساس  م2020م و2019م و2018

 للمعايير الدولية للتقرير املالي )
ً
 وفقا

ً
( املعتمدة في اململكة العربية IFRSموحد في شكل يتفق مع القوائم املالية التي تقرها الشركة سنويا

 (.SOCPA) للمراجعين واملحاسبينصدارات األخرى التي اعتمدتها الهيئة السعودية السعودية واملعايير واإل 

، وباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في هذه م2020م و2019م و2018ديسمبر  31أن الشركة تكبدت خسائر خالل السنوات املالية املنتهية في  .3

جوهري في الوضع املالي والتجاري للشركة وشركاتها التابعة خالل السنوات لم يطرأ أي تغيير سلبي النشرة فيما يتعلق بالخسائر املتراكمة، 

والتي سبقت مباشرة تاريخ تقديم طلب تسجيل وطرح األوراق املالية الخاضعة م 2020م و2019م و2018ديسمبر  31املالية الثالث املنتهية في 

 .لقانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدارلهذه النشرة إضافة إلى نهاية الفترة التي يشملها تقرير املحاسب ا

أنه ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو مديونيات أخرى بما في ذلك السحب على املكشوف من الحسابات املصرفية، كما يقرون بعدم وجود  .4

رهن( أو التزامات أي التزامات ضمان )بما في ذلك الضمان الشخص ي أو غير املشمولة بضمان شخص ي أو املضمونة برهن أو غير املضمونة ب

أو  ا،تحت القبول أو ائتمان القبول أو التزامات الشراء التأجيري، أو أي أدوات دين صادرة وقائمة أو أدوات دين موافق عليها ولم يتم إصداره

 الفرعي هذا القسم، والقسم " منالتسهيالت االئتمانيةو  ( "القروض1.4.6.6القسم الفرعي ) فيباستثناء ما تم اإلفصاح عنه  ،قروض ألجل

 .هذه النشرة ( "املعلومات القانونية" من10القسم )من " والقروض التسهيالت االئتمانية( "5.12.10)
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ال توجد أي رهونات أو حقوق أو أي أعباء أو تكاليف على ممتلكات الشركة وشركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة،  -وعلى حد علمهم  -أنه  .5

( 5.12.10) الفرعي ، والقسمهذا القسم والتسهيالت االئتمانية" من( "القروض 1.4.6.6القسم الفرعي ) فيباستثناء ما تم اإلفصاح عنه 

 .هذه النشرة ( "املعلومات القانونية" من10القسم )من " التسهيالت االئتمانية والقروض"

عوض غير نقدي من قبل الشركة وشركاتها التابعة ألي من أعضاء مجلس اإلدارة،  أنه لم يتم منح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو .6

دار أو كبار التنفيذيين، أو القائمين بعرض أو طرح األوراق املالية أو الخبراء خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب إص

 أسهم حقوق األولوية الخاضعة لهذه النشرة.

تها التابعة ال تمتلك أي حيازات في أوراق مالية تعاقدية أو غيرها من األصول التي تكون قيمتها عرضة للتقلبات أو يصعب أن الشركة وشركا .7

 على تقييم املوقف املالي. ربيكالتأكد من قيمتها مما يؤثر بشكل 

تة مهمة مزمع على شرائها أو استئجارها بخالف ما أنه ال يوجد لدى الشركة وشركاتها التابعة أي التزامات محتملة أو ضمانات أو أي أصول ثاب .8

هذا  في( "االلتزامات واالرتباطات املحتملة" 3.4.6.6الفرعي ) والقسم معدات"و ت وآال ممتلكات ( "1.1.6.6القسم الفرعي ) تم اإلفصاح عنه في

 القسم.

 النشرة.كما في تاريخ هذه  أن رأس مال الشركة وشركاتها التابعة ال يخضع لحق الخيار  .9

أن الشركة ليست على دراية بأي عوامل موسمية أو دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير في األعمال والوضع املالي للشركة  .10

 .( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة2باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )

أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي  عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن أن الشركة ليس لديها معلومات عن أي  سياسات حكومية  .11

 .( "عوامل املخاطرة" من هذه النشرة2تؤثر بشكل جوهري )مباشر أو غير مباشر( في عمليات الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم )

 

 السياسات املحاسبية الهامة 3.6

 أساس التوحيد

 م. تتحقق السيطرة2020ديسمبر  31ملالية املوحدة للشركة وشركاتها التابعة من القوائم املالية للشركة االم وشركتها التابعة كما في تتكون القوائم ا

قدرة امل ديهاعندما تتعرض الشركة وشركاتها التابعة ملخاطر أو يكون لديها حقوق في الحصول على عوائد متغيرة من عالقتها بالشركة املستثمر فيها، ول

 .في التأثير على العوائد من خالل ممارسة سلطاتها على الشركة املستثمر فيها

 وبشكل خاص، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بالسيطرة على الشركة املستثمر فيها وذلك فقط عندما يكون لدى الشركة وشركاتها التابعة:

 ستثمر الشركة على نفوذ
ُ
 الصلة ذات النشاطات لتوجيه الحالية القدرة الشركة وشركاتها التابعة تعطي موجودة حقوق : مثل بها امل

 بها املستثمر بالشركة

 فيها املستثمر بالشركة عالقتها خالل من مختلفة عوائد على الحصول  في حقوق  لديها أو ملخاطر، التعرض. 

 عوائدها على للتأثير فيها املستثمر املنشاة على نفوذها استخدام على املقدرة. 

أقل  وبوجه عام، هناك افتراض بأنه ينتج عن أغلبية حقوق التصويت سيطرة. وتأييدا لهذا االفتراض، فعندما يكون لدى الشركة وشركاتها التابعة

لظروف امن األغلبية في حقوق التصويت أو حقوق مماثلة في الشركة املستثمر فيها، تأخذ الشركة وشركاتها التابعة بعين االعتبار كافة الحقائق و 

 املتعلقة بذلك عند التأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة املستثمر فيها، ويشمل ذلك:

 بها املستثمر الشركة في التصويت لديهم يحق ممن اآلخرين مع التعاقدي الترتيب. 

  األخرى  التعاقدية الترتيبات عن الناتجة الحقوق. 

  وشركاتها التابعة للشركة املحتملة التصويت وحقوق  التصويت حقوق. 

 تشيرتقوم الشركة وشركاتها التابعة بإجراء إعادة تقييم للتأكد فيما إذا كانت تمارس سيطرة على الشركة املستثمر فيها من عدمه وذلك عندما 

حصول الشركة وشركاتها الحقائق والظروف إلى وجود تغير في عنصر واحد او أكثر من عناصر السيطرة الثالثة. يبدأ توحيد الشركة التابعة عند 

 .التابعة التابعة على السيطرة على الشركة التابعة ويتم التوقف عن عملية التوحيد عندما تفقد الشركة وشركاتها التابعة هذه السيطرة على الشركة

املالية املوحدة اعتبارا من تاريخ تدرج موجودات ومطلوبات ودخل ومصاريف الشركة التابعة املستحوذ عليها أو املستبعدة خالل السنة في القوائم 

 .انتقال السيطرة إلى الشركة وشركاتها التابعة ولحين التوقف عن ممارسة مثل هذه السيطرة على الشركة التابعة

لحصص غير يتم توزيع الربح او الخسارة وكل عنصر من عناصر الدخل الشامل اآلخر على حملة األسهم في الشركة األم للشركة وشركاتها التابعة وا

 .املسيطرة، إن وجدت، حتى لو أن نتائج هذا التوزيع قد تؤدي إلى عجز في رصيد الحصص غير املسيطرة
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املالية للشركة وعند اللزوم، يتم إجراء التعديالت على القوائم املالية املوحدة للشركات التابعة من أجل التوفيق بين سياساتها املحاسبية والسياسات 

. يتم استبعاد جميع املوجودا ت واملطلوبات وحقوق امللكية واإليرادات واملصروفات والتدفقات النقدية املتعلقة باملعامالت ما بين وشركاتها التابعة

معاملة شركات الشركة وشركاتها التابعة بالكامل عند التوحيد. يتم اعتبار أي تغير في حصص امللكية في الشركة التابعة، بدون فقدان السيطرة، ك

واملطلوبات  (بما فيها الشهرة)وفيما إذا فقدت الشركة وشركاتها التابعة السيطرة على شركة تابعة فإنها تقوم باستبعاد املوجودات . وق ملكيةحق

املوحدة. املسيطرة وأي مكونات أخرى لحقوق امللكية ويتم تسجيل أي ربح أو خسارة ناتجة عن زوال السيطرة في قائمة الربح أو الخسارة  والحصة غير

ة من القوائم املالية للشركة األم وشركاتها التابعة كما هو مبين  يتم إثبات االستثمارات املحتفظ بها بالقيمة العادلة. تتكون هذه القوائم املالية املوحد 

 قرير املالي للشركة االم.يتم إعداد القوائم املالية للشركات التابعة لنفس فترة الت م،2020( من القوائم املالية لعام 1)في اإليضاح 

 تجمي  األعمال والشهرة

يمة تتم املحاسبة عن تجميع األعمال باستخدام طريقة االستحواذ. تقاس تكلفة االستحواذ بإجمالي كل من الثمن املحول، والذي يتم قياسه بالق

ها. بالنسبة لكل عملية من عمليات تجميع األعمال، تقرر العادلة بتاريخ االستحواذ، ومبلغ حقوق امللكية غير املسيطرة في الشركة املستحوذ علي

حصة الشركة وشركاتها التابعة فيما إذا كان من الواجب قياس حقوق امللكية غير املسيطرة في الشركة املستحوذ عليها بالقيمة العادلة أو بال

ليف االستحواذ املتكبدة كمصاريف وتدرج ضمن املصاريف العمومية التناسبية في صافي املوجودات القابلة للتمييز للشركة املستحوذ عليها. تقيد تكا

صنيف وعند قيام الشركة وشركاتها التابعة باالستحواذ على عمل ما، يتم تقدير املوجودات واملطلوبات املالية التي تم التعهد بها من أجل الت  .واإلدارية

تصادية واألوضاع السائدة بتاريخ االستحواذ. يشتمل ذلك على فصل املشتقات والتخصيص املالئم لها وفقا للشروط التعاقدية والظروف االق

  .املدرجة ضمن أدوات مالية أخرى في العقود الرئيسية من قبل الشركة املستحوذ عليها

كأصل أو  املحتمل املصنفيتم إثبات الثمن املحتمل املراد تحويله من قبل الشركة املستحوذة بالقيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. ُيقاس الثمن 

األدوات املالية املقاسة بالقيمة العادلة والتغيرات في القيمة العادلة  9مطلوبات والذي يمثل أداة مالية ويقع ضمن نطاق املعيار الدولي للتقرير املالي 

  .املدرجة في قائمة الربح أو الخسارة

ة في إجمالي الثمن املحول ومبلغ حقوق امللكية غير املسيطرة الذي تم إثباته وكذلك أية يتم، في األصل، قياس الشهرة بالتكلفة والتي تمثل الزياد

يادة القيمة حصص مملوكة سابقا بالزيادة عن صافي املوجودات القابلة للتمييز التي تم االستحواذ عليها واملطلوبات التي تم التعهد بها. وفي حالة ز 

ا عن إجمالي العوض املحول، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإعادة تقديرها للتأكد من قيامها بصورة العادلة لصافي املوجودات املستحوذ عليه

راد إثباتها صحيحة بتحديد كافة املوجودات املستحوذ عليها وكافة املطلوبات التي تم التعهد بها، ومراجعة اإلجراءات املستخدمة في قياس املبالغ امل

زال ينتج عن إعادة التقدير زيادة القيمة العادلة لصافي املوجودات املستحوذ عليها عن إجمالي العوض املحول، يتم إثبات  بتاريخ االستحواذ. وإذا ما

وبعد اإلثبات األولي لها، تقاس الشهرة بالتكلفة ناقصا خسائر االنخفاض املتراكمة. ولغرض إجراء االختبار  .األرباح في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

إلى كل وحدة أو مجموعة  –اعتبارا من تاريخ االستحواذ  –لتأكد من وجود انخفاض في القيمة، تخصص الشهرة املستحوذ عليها عند تجميع األعمال ل

من الوحدات املحققة للنقد التي يتوقع بأن تستفيد من تجميع األعمال، بصرف النظر عما إذا خصصت موجودات أو مطلوبات أخرى خاصة 

املستحوذ عليها إلى تلك الوحدات. وعندما تعتبر الشهرة جزءا من الوحدة املحققة للنقد وجزءا من العملية ضمن الوحدة املستبعدة، بالشركة 

لشهرة عندئذ يتم إدراج الشهرة املتعلقة بالعملية املستبعدة في القيمة الدفترية للوحدة عند تحديد أرباح أو خسائر استبعاد العملية. تقاس ا

 بعدة في مثل هذه الحاالت على أساس القيمة النسبية للعملية املستبعدة والجزء املحتفظ به من الوحدة املحققة للنقد.املست

 االستثمارات في شركات زميلة ومشاري  مشتركة

ة على املشاركة في اتخاذ السياسات الشركة الزميلة عبارة عن منشأة تمارس عليها الشركة وشركاتها التابعة تأثيرا هاما . يمثل التأثير الهام املقدر 

 .والقرارات املالية والتشغيلية للمنشآت املستثمر فيها، وليس السيطرة أو السيطرة املشتركة على تلك السياسات

موجودات املشروع املشترك هو شكل من أشكال الترتيبات املشتركة وبموجبه يكون لألطراف التي لها سيطرة مشتركة على الترتيب حقوقا في صافي 

ارات بشأن املشروع املشترك. تمثل السيطرة املشتركة املشاركة املتفق عليها تعاقديا للسيطرة على ترتيب ما، وتتواجد فقط عندما يتطلب اتخاذ القر 

 .األنشطة ذات العالقة املوافقة األطراف املشاركة في السيطرة باإلجماع

الجوهري أو السيطرة املشتركة تكون مماثلة لتلك الالزمة لتحديد السيطرة على الشركات التابعة. إن األمور املتخذة في االعتبار لتحديد التأثير 

 .يحتسب استثمار الشركة وشركاتها التابعة في شركتها الزميلة واملشروع املشترك باستخدام طريقة حقوق امللكية

الزميلة أو املشروع املشترك بالتكلفة. تعدل القيمة الدفترية لالستثمار  وبموجب طريقة حقوق امللكية، يتم في األصل اثبات االستثمار في الشركة

ستحواذ. وذلك إلثبات التغيرات التي تطرأ على حصة الشركة وشركاتها التابعة في صافي موجودات الشركة الزميلة أو املشروع املشترك منذ تاريخ اال 

رك في القيمة الدفترية لالستثمار، وال يتم اختبارها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها بصورة تدرج الشهرة املتعلقة بالشركة الزميلة أو املشروع املشت

 مستقلة.
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في الدخل تعكس قائمة الربح أو الخسارة حصة الشركة وشركاتها التابعة في نتائج عمليات الشركة الزميلة أو املشروع املشترك. يتم إظهار أي تغير 

املستثمر فيها كجزء من الدخل الشامل اآلخر للشركة وشركاتها التابعة. إضافة إلى ذلك، في حالة اثبات أي تغير مباشرة الشامل اآلخر لتلك املنشآت 

قائمة  ضمن حقوق ملكية الشركة الزميلة أو املشروع املشترك، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإثبات حصتها في أي تغيرات، عندما ينطبق ذلك، في

ع وق امللكية. يتم استبعاد األرباح والخسائر غير املحققة الناتجة عن املعامالت بين الشركة وشركاتها التابعة والشركة الزميلة واملشرو التغيرات في حق

 .املشترك بقدر حصة الشركة وشركاتها التابعة في الشركة الزميلة أو املشروع املشترك

ا التابعة بالتأكد فيما إذا كان من الضروري اثبات أي خسارة انخفاض في قيمة استثمارها وبعد تطبيق طريقة حقوق امللكية، تقوم الشركة وشركاته

ل موضوعي في شركتها الزميلة أو مشروعها املشترك. وبتاريخ إعداد كل قوائم مالية، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحديد فيما إذا كان هناك دلي

ركة الزميلة او املشروع املشترك. وعند وجود مثل هذا الدليل، تقوم الشركة وشركاتها التابعة باحتساب على وقوع انخفاض في قيمة االستثمار في الش

صة في ربح مبلغ االنخفاض وذلك بالفرق بين القيمة القابلة لالسترداد للشركة الزميلة أو املشروع املشترك وقيمته الدفترية، وإثبات الخسارة ك "ح

 .ي قائمة الربح أو الخسارةشركة زميلة ومشروع مشترك" ف

ت االستثمار وعند فقدان التأثير الهام على الشركة الزميلة أو السيطرة املشتركة على املشروع املشترك، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بقياس وإثبا

املشترك عند فقدان التأثير الهام أو السيطرة املشتركة املحتفظ به بقيمته العادلة. يتم إثبات الفرق بين القيمة الدفترية للشركة الزميلة أو املشروع 

 .والقيمة العادلة لالستثمار املحتفظ به وكذلك متحصالت االستبعاد في الربح أو الخسارة

ذلك عندما تتجاوز حصة الشركة وشركاتها التابعة من الخسائر حصتها في الشركات الزميلة، يتم تخفيض القيمة الدفترية لتلك الحصة بما في 

ركاتها االستثمارات طويلة األجل إلى ال ش يء، ويتم التوقف عن االعتراف بأي خسائر اضافية في الحدود االلتزام النظامي املقابل على الشركة وش

 التابعة.

 العمالت األجنبية

ة الوظيفية للشركة األم. ولكل شركة من تم عرض القوائم املالية املوحدة للشركة وشركاتها التابعة بالريال السعودي، والذي يعتبر أيضا العمل

قاس باست
ُ
خدام العملة الشركات التابعة، تقرر الشركة وشركاتها التابعة عملتها التشغيلية والبنود التي تتضمنها القوائم املالية لكل شركة والتي ت

د العملية الخارجية، تعكس املكاسب أو الخسائر املعاد الوظيفية. تقوم الشركة وشركاتها التابعة باستخدام طريقة التوحيد املباشر، وعند استبعا

 تصنيفها إلى الربح أو الخسارة املوحدة، املبلغ الناتج عن استخدام هذه الطريقة.

 املعامالت واألرصدة

الوظيفية املعينة بالتاريخ يتم، في األصل، تحويل املعامالت بالعمالت االجنبية من قبل منشآت الشركة وشركاتها التابعة باألسعار الفورية للعملة 

رية للعملة الذي تصبح فيه املعاملة مؤهلة أوال لإلثبات. يتم تحويل املوجودات واملطلوبات النقدية املقومة بالعمالت األجنبية بأسعار الصرف الفو 

ة كربح أو خسارة، باستثناء البنود النقدية الوظيفية السائدة في تاريخ التقرير املالي. تدرج الفروقات الناتجة عن سداد أو تحويل البنود النقدي

ر إلى حين املخصصة كجزء من تغطية مخاطر صافي استثمار الشركة وشركاتها التابعة في العمليات األجنبية. ويتم االعتراف بها في الدخل الشامل اآلخ

مة الربح او الخسارة املوحدة. يتم تحويل البنود غير النقدية التي بيع صافي االستثمار وعندئذ يعاد تصنيف املبلغ املتراكم إلى الربح أو الخسارة في قائ

قياسها بالقيمة يتم قياسها بالتكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف في تواريخ املعامالت األولية. تحول البنود غير النقدية التي تم 

التاريخ الذي يتم فيه تحديد القيمة العادلة. يتم معالجة الربح أو الخسارة الناشئة عن العادلة بعملة أجنبية باستخدام أسعار التحويل السائدة ب

 تحويل البنود غير النقدية املقاسة بالقيمة العادلة وفقا لالعتراف بالربح أو الخسارة نتيجة التغيرات في القيمة العادلة للبند.

 العمليات األجنبية

ليات األجنبية، بما في ذلك الشهرة وتسويات القيمة العادلة الناتجة عن االستحواذ، إلى الريال السعودي يتم تحويل املوجودات واملطلوبات للعم

د بتاريخ بأسعار التحويل السائدة بتاريخ التقرير املالي. يتم تحويل توزيعات االرباح املستلمة من الشركات الزميلة األجنبية بسعر الصرف السائ

 .مة العملة ذات الصلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدةاملعاملة وتدرج فروقات ترج

بح أو الخسارة عند استبعاد عملية اجنبية، يتم تحويل املبلغ ذي العالقة املتعلق باحتياطي الترجمة إلى قائمة الربح أو الخسارة املوحدة كجزء من الر 

كة تابعة تتضمن عملية اجنبية فإن الجزء ذي العالقة بهذا املبلغ املتراكم يعود إلى لشر  (دون زوال السيطرة)نتيجة االستبعاد. عند االستبعاد الجزئي 

 .الحصة غير املسيطرة

يجة إن أرباح أو خسائر الصرف األجنبي الناتجة عن البنود النقدية مستحقة االستالم من عملية أجنبية أو مستحقة الدفع لعملية أجنبية أو نت

تملة في املستقبل املنظور والتي تعتبر من حيث الجوهر جزءا من صافي استثمار في عملية أجنبية يتم تسجيلها في تسوية غير مخطط لها أو غير مح

 احتياطي تحويل الصرف األجنبي من خالل الدخل الشامل اآلخر.
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 املوجودات

 ، كمتداولة / غير متداولة. تعتبر املوجودات متداولة وذلك:تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإظهار املوجودات واملطلوبات في قائمة املركز املالي املوحدة

 العادية العمليات دورة خالل استنفادها أو بيعها ينوي  أو تحققها يتوقع عندما. 

 املتاجرة ألغراض أساس ي بشكل اقتنائها حالة في. 

 أو املالية، الفترة بعد شهرا عشر اثني خالل تحققها يتوقع عندما 

 شهرا عشر اثني عن تقل ال ملدة مطلوبات أي لسداد استخدامها أو استبدالها على قيود هناك تكن لم فيما حكمه وما نقد تكون  عندما 

 .املالي التقرير فترة بعد

 .تصنف جميع املوجودات األخرى كموجودات غير متداولة

 املطلوبات

 تعتبر املطلوبات متداولة وذلك: 

 العادية، العمليات دورة خالل سدادها يتوقع عندما 

 املتاجرة ألغراض أساس ي بشكل اقتنائها حالة في. 

 أو املالية، الفترة بعد شهرا عشر اثني خالل السداد تستحق عندما 

 املالية الفترة بعد شهرا عشر اثني عن تقل ال ملدة املطلوبات سداد لتأجيل مشروط غير حق وجود عدم عند. 

 متداولة غير كمطلوبات االخرى  املطلوبات كافة الشركة وشركاتها التابعة تصنف. 

 املمتلكات واآلالت واملعدات 

 االعتراف والقياس

 تقاس بنود املمتلكات واآلالت واملعدات بالتكلفة بعد خصم االستهالك املتراكم وخسائر انخفاض القيمة املتراكمة.

دات التي يتم إنشائها ذاتيا تكلفة املواد والعمالة املباشرة، وأي تتضمن التكلفة املصروفات التي تعود مباشرة إلى اقتناء األصل. تتضمن تكلفة املوجو 

 للغرض املحدد من أجله، وتكاليف التفكيك وإزالة بعض البنود، وإعادة امل
َ
وقع تكاليف أخرى تتعلق مباشرة بإحضار املوجودات إلى العمل وفقا

 لحالته األصلية وتكاليف اقتراض موجودات مؤهلة.

الهامة من بند من املمتلكات واآلالت واملعدات ذات أعمار إنتاجية مختلفة فإنها تحتسب كبنود مستقلة )مكوناترئيسية( عندما تكون االجزاء 

 .للممتلكات واآلالت واملعدات

للممتلكات واآلالت يتم تحديد أرباح وخسائر استبعاد بند من املمتلكات واآلالت واملعدات عن طريق مقارنة متحصالت االستبعاد مع القيمة الدفترية 

 .واملعدات ويتم االعتراف بها بالصافي ضمن إيرادات أخرى في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة

 التكاليف الالحقة

املنافع  يتم إثبات التكلفة املتعلقة باستبدال جزء من أي بند من بنود املمتلكات واملعدات في القيمة الدفترية للبند إذا كان من املحتمل تدفق

بالقيمة االقتصادية املستقبلية املتضمنة في ذلك الجزء إلى الشركة وشركاتها التابعة، ويمكن قياس تكلفته بشكل موثوق به. يتم إلغاء االعتراف 

 .الدفترية للبند املستبدل. يتم إثبات تكاليف الصيانة اليومية للممتلكات واملعدات في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة عند تكبدها

 اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

زة تسجل األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بالتكلفة ناقص أي خسارة انخفاض في القيمة ويتم رسملتها كممتلكات وآالت ومعدات عندما تكون جاه

 .لالستخدام املرجو منها
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 االستهالك

عمره اإلنتاجي التقديري. تمثل القيمة القابلة لالستهالك تكلفة األصل التخصيص املحدد لقيمة األصل القابل لالستهالك على مدى  استهالكيمثل 

 .أو أي مبلغ آخر بديل للتكلفة ناقصا قيمته املتبقية

ن املمتلكات يتم االعتراف باالستهالك في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة على أساس القسط الثابت على مدى األعمار اإلنتاجية التقديرية لكل جزء م

ر عدات. يستهلك كل من املوجودات املؤجرة وتكلفة تطوير األرض املستأجرة واملبنى على األرض املستأجرة على مدى فترة عقد اإليجار والعموامل

 أيهما أقصر في حال التأكد بان الشركة ستحصل على ملكيتها في نهاية مدة عقد اإليجار. ال يتم استهالك األراض ي. -االنتاجي 

االستهالك واألعمار اإلنتاجية والقيم املتبقية على األقل مرة سنويا ، ويتم تعديلها عند الحاجة بأثر مستقبلي. فيما يتعلق بالنقاش  تتم مراجعة طرق 

 الخاص بتقييم االنخفاض في قيمة املمتلكات واملعدات. فيما يلي األعمار اإلنتاجية املقدرة:

 :املقارنة وفترة الحالية للفترة املقدرة اإلنتاجية األعمار يلي يما

 السنوات الوصف

 50 – 15 مبنى

 20 – 4 مكائن وعدات وسيارات

 10 – 4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

 

 املشروعات قيد االنشا ء

التنفيذ والتي سوف  تقاس املشاريع تحت التنفيذ بالتكلفة وتتضمن تكلفة اإلنشاءات واملعدات واملصروفات املباشرة. ال يتم استهالك املشاريع تحت

ات يتم استخدامها من قبل الشركة وشركاتها التابعة حتى تصبح جاهزة لالستخدام حيث يتم تحويلها إلى املمتلكات، واآلالت واملعدات أو عقار 

 استثمارية حسب طبيعة االستخدام.

 املوجودات غير امللموسة

عند االعتراف األولي بالتكلفة. تمثل تكلفة املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها  تقاس املوجودات غير امللموسة املستحوذ عليها بصورة مستقلة

ء املتراكم في عملية تجميع أعمال القيمة العادلة بتاريخ االستحواذ. وبعد االعتراف االولي، تقيد املوجودات غير امللموسة بالتكلفة ناقصا اإلطفا

املوجودات غير امللموسة املطورة داخليا ، فيما عدا تكاليف التطوير املرسملة، وتدرج املصاريف ذات وخسائر االنخفاض املتراكمة. ال تتم رسملة 

غير محدد. تطفأ  العالقة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تم تكبدها بها. يتم تقييم األعمار االنتاجية للموجودات غير امللموسة إما بعمر محدد او

التي لها عمر محدد على مدى األعمار اإلنتاجية املقدرة لها، ويتم مراجعها للتأكد من وجود انخفاض في قيمتها وذلك عند  املوجودات غير امللموسة

على وجود دليل يشير إلى حدوث هذا االنخفاض. يتم مراجعة فترة وطريقة إطفاء املوجودات غير امللموسة التي لها عمر إنتاجي محدد مرة واحدة 

تضمنها كل فترة مالية. يتم معالجة التغيرات في العمر اإلنتاجي املتوقع أو الطريقة املتوقعة الستهالك املنافع االقتصادية املستقبلية التي األقل في نهاية 

ت إطفاء تدرج مصروفا .محاسبيا وذلك بتعديل فترة أو طريقة اإلطفاء، حسبما هو مالئم، ويتم اعتبارها كتغيرات في التقديرات املحاسبية –األصل 

 . املوجودات غير امللموسة التي لها عمر انتاجي محدد في قائمة الربح أو الخسارة كمصروف وبما يتماش ى مع وظيفة املوجودات غير امللموسة

منفصل أو  ال يتم إطفاء املوجودات غير امللموسة التي ليس لها عمر محدد، بل يتم اختبارها سنويا للتأكد من عدم وجود انخفاض في قيمتها بشكل

للتأكد على مستوى الوحدة املحققة للنقد. يتم مراجعة العمر اإلنتاجي للموجودات غير امللموسة التي ليس لها عمر إنتاجي غير محدد سنويا وذلك 

عمر محدد" على أساس غير محدد" إلى " فيما إذا كان التقييم الذي تم إجراؤه للعمر اإلنتاجي ال يزال هناك ما يؤيده، وإال يتم التغيير من "عمر

 .مستقبلي

ة مستقبلية يتم التوقف عن إثبات املوجودات غير امللموسة عند االستبعاد )أي بتاريخ انتقال السيطرة إلى املستلم( أو عند عدم توقع منافع اقتصادي

امللموسة )املحتسبة بالفرق بين صافي من استخدامها أو استبعادها. تدرج األرباح أو الخسائر الناتجة عن التوقف عن إثبات املوجودات غير 

 .متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل( في قائمة الربح أو الخسارة
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 تكاليف األبحاث والتطوير

يتم تسجيل تكاليف األبحاث كمصروف حال تكبدها. يتم إثبات مصاريف التطوير الناتجة عن مشروع معين كأصل غير ملموس عندما يكون بإمكان 

 شركة وشركاتها التابعة إظهار ما يلي:ال

  البيع، أو لالستخدام جاهزا األصل يكون  كي امللموس غير األصل إلكمال الفنية الجدوى 

 األصل، بيع أو استخدام على وعزمها ومقدرتها لإلكمال نيتها 

 مستقبلية، اقتصادية ملنافع األصل تحقيق كيفية 

 األصل إلكمال املوارد توفر مدى. 

 التطوير أثناء بها موثوق  بصورة املصاريف قياس على املقدرة 

يبدأ اطفاء األصل  .وبعد اإلثبات األولي ملصاريف التطوير كأصل، يقيد األصل بالتكلفة ناقصا اإلطفاء املتراكم وخسائر االنخفاض املتراكم في القيمة

سجل االطفاء في تكلفة املبيعات.  .رة املنافع املستقبلية املتوقعةعند اكتمال التطوير وان يصبح األصل متاحا لالستخدام. ويتم اطفاؤه طوال فت

 وخالل فترة التطوير، يتم إجراء اختبار لألصل سنويا للتأكد من وجود انخفاض في قيمته.

 العقارات االستثمارية

أو كليهما، ولكنها ليست للبيع ضمن دورة األعمال العقارات االستثمارية هي املمتلكات املحتفظ بها إما لتحصيل إيرادات إيجار أو لزيادة رأس املال 

 .العادية أو خالل االستخدام في اإلنتاج أو توريد البضائع أو تقديم الخدمات أو لألغراض اإلدارية

سجل العقارات االستثمارية الحقا بالتكلفة، بعد خصم
ُ
االستهالك املتراكم  تقاس العقارات االستثمارية بداية بالتكلفة بما فيها تكاليف املعامالت. ت

اض وخسائر االنخفاض املتراكم في القيمة، إن وجدت. تشتمل هذه التكلفة على تكلفة استبدال أجزاء من العقارات االستثمارية وتكاليف االقتر 

ا ء هامة من العقارات االستثمارية املتعلقة باملشاريع االنشائية طويلة األجل وذلك في حالة الوفاء بمعايير االثبات. وعندما يكون ضروريا استبدال أجز 

. يتم على مراحل، فإن الشركة وشركاتها التابعة تقوم بإثبات تلك األجزاء كموجودات بصورة مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة وتستهلك وفق لذلك

 .إثبات كافة تكاليف اإلصالح والصيانة في قائمة الربح او الخسارة املوحدة عند تكبدها

أو سحبها بصورة دائمة من االستخدام  (أي عند انتقال السيطرة إلى الجهة املستلمة)عن إثبات العقارات االستثمارية إم ا عند استبعادها يتم التوقف 

ح أو وعدم توقع أي منافع اقتصادية مستقبلية من استبعادها. يدرج الفرق بين صافي متحصالت االستبعاد والقيمة الدفترية لألصل في قائمة الرب

التوقف عن الخسارة املوحدة في الفترة التي يتم فيها التوقف عن اإلثبات. يتم تحديد مبلغ العوض، الواجب إدراجه في الربح أو الخسارة الناتج عن 

 ."ت من العقود مع العمالء" اإليرادا -( 15إثبات العقارات االستثمارية، وفق ا ملتطلبات تحديد سعر املعاملة الواردة في املعيار الدولي للتقرير املالي ) 

رات التي تتم التحويالت إلى )من( العقارات االستثمارية فقط عند وجود تغير في االستخدام. بالنسبة للتحويل من العقارات االستثمارية إلى العقا

وعندما تصبح العقارات املشغولة  .ر االستخداميستحوذ علها املالك، تعتبر التكلفة املفترضة بشأن املحاسبة الالحقة بمثابة القيمة العادلة بتاريخ تغي

اآلالت من قبل املالك عقارات استثمارية، تقوم الشركة وشركاتها التابعة باملحاسبة عن هذه العقارات طبقا للسياسات املتبعة بشأن املمتلكات و 

 .واملعدات حتى تاريخ تغير االستخدام

 عقود اإليجار

بداية العقد بتقييم ما إذا كان العقد، أو يتضمن، عقد إيجار. إذا ما تم بموجب العقد تحويل الحق في السيطرة تقوم الشركة وشركاتها التابعة عند 

 .على استخدام أصل محدد لفترة محددة مقابل لذلك

 الشركة وشركاتها التابعة كمستأجر

ر، فيما عدا عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتطبيق طريقة واحدة إلثبات وقياس كافة عقود اإليجا

تمثل املوجودات منخفضة القيمة. تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإثبات التزامات اإليجار لسداد دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي 

 الحق في استخدام املوجودات املعنية.
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 املوجودات حق االستخدام (1

تقاس  تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإدراج املوجودات حق االستخدام في تاريخ بدء عقد اإليجار )تاريخ توافر األصل حق استعمال املوجودات(.

د موجودات حق االستخدام بالتكلفة، ناقصا االستهالك املتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة، ويتم تعديلها نتيجة إعادة قياس التزامات عقو 

ار اإليجار. تتضمن تكلفة موجودات حق االستخدام قيمة التزامات عقود اإليجار املسجلة والتكاليف املباشرة األولية املتكبدة ودفعات اإليج

ى داملدفوعة في أو قبل تاريخ بداية العقد ناقص أي حوافز إيجار مستلمة. يتم استهالك موجودات حق االستخدام على أساس القسط الثابت على م

نهاية مدة عقد فترة اإليجار واألعمار اإلنتاجية املقدرة للموجودات، أيهما أقصر. في حالة نقل ملكية األصل املؤجر إلى الشركة وشركاتها التابعة في 

وجودات حق اإليجار أو أن التكلفة تظهر ممارسة خيار الشراء، فإنه يتم احتساب االستهالك على مدى العمراالنتاجي املقدر لألصل. تخضع م

 االستخدام أيضا لالنخفاض في القيمة. 

 التزامات عقود اإليجار (2

قاسة بالقيمة الحالية لدفعات اإليجار طوال مدة ا
ُ
إليجار. تشتمل في بداية عقد اإليجار، تقوم الشركة وشركاتها التابعة بإدراج التزامات اإليجار امل

الثابتة في جوهرها( ناقصا أي حوافز إيجار مستحقة االستالم ودفعات اإليجار املتغيرة التي تعتمد دفعات اإليجار دفعات ثابتة )بما في ذلك الدفعات 

لشراء على مؤشر أو معدل ما، واملبالغ املتوقع سدادها بموجب ضمانات القيمة املتبقية. كما تشتمل دفعات اإليجار أيضا على سعر ممارسة خيار ا

رسه الشركة ودفعات الغرامات الخاصة بإنهاء عقد اإليجار، إذا كانت فترة اإليجار تظهر ممارسة الشركة الذي من املؤكد بصورة معقولة أن تما

ج البضاعة( وشركاتها التابعة لخيار اإلنهاء. يتم إثبات دفعات اإليجار املتغيرة التي ال تعتمد على مؤشر أو معدل كمصروف )مالم تكن متكبدة إلنتا

لحدث أو الشرط الذي يؤدي إلى الدفع. عند احتساب القيمة الحالية لدفعات اإليجار، تستخدم الشركة وشركاتها التابعة في الفترة التي يقع فيها ا

غير قابل للتحديد بسهولة. وبعد تاريخ بدء  معدل االقتراض املتزايد الخاص بها بتاريخ بدء اإليجار نظرا ألن معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار

خفض لتعكس دفعات اإليجار املسددة اإليجار، يتم
ُ
 .زيادة قيمة التزامات اإليجار لتعكس زيادة الفائدة، وت

اإليجار )أي تغيير إضافة إلى ذلك، يتم إعادة قياس القيمة الدفترية اللتزامات اإليجار إذا كان هناك تعديل أو تغيير في مدة اإليجار أو تغيير في دفعات 

يجة التغير في املؤشر أو املعدل املستخدم في تحديد تلك الدفعات(، أو وجود تغير في التقييم الخاص بخيار شراء األصل دفعات اإليجار املستقبلية نت

 األساس ي.

 القيمة منخفضة إيجارموجودات وعقود األجل قصيرة ايجار عقود (3

أي (عقود اإليجار قصيرة األجل الخاصة باملكائن واملعدات  تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتطبيق اإلعفاء من إثبات عقود اإليجار قصيرة األجل على

شهرا أو أقل من تاريخ بدء اإليجار وال تتضمن خيار الشراء(. كما تطبق أيضا اإلعفاء من إثبات املوجودات منخفضة  12عقود اإليجار التي تبلغ 

دراج دفعات اإليجار املتعلقة بعقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار القيمة على عقود إيجار املعدات املكتبية التي تعتبر منخفضة القيمة. يتم إ

 املوجودات منخفضة القيمة كمصروف على أساس القسط الثابت على مدى فترة اإليجار.

 الشركة وشركاتها التابعة كمؤجر

طر واملنافع الجوهرية املصاحبة ألصل ما كعقود إيجارات يتم تصنيف عقود اإليجار التي ال تقوم بموجبها الشركة وشركاتها التابعة بتحويل كافة املخا

صل املؤجر، تشغيلي. تضاف التكاليف املباشرة األولية التي يتم تكبدها أثناء التفاوض والترتيب بشأن أي عقد ايجار تشغيلي إلى القيمة الدفترية لأل 

 .ات اإليجارات الطارئة كإيرادات في الفترة التي تتحقق فيهاويتم إثباتها على مدى فترة اإليجار وفق نفس األسس كدخل إيجار. يتم إثب

 املخزون

خزون بصورة يمثل املخزون قطع الغيار والتوريدات األخرى. يتم قياس املخزن بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق، أيهما أقل. تستند تكلفة امل

القتناء املخزون والتكاليف األخرى املتكبدة إلحضاره للموقع وبحالته الراهنة. يمثل أساسية على مبدأ املتوسط املرجح وتتضمن النفقات املتكبدة 

ة إلتمام عملية صافي القيمة القابلة للتحقق سعر البيع التقديري خالل دورة األعمال العادية ناقصا تكاليف اإلكمال املقدرة والتكاليف املقدرة الالزم

 .خصص لخسائر املخزون نتيجة عوامل مثل التلف واالخطاء الفنية والضرر املاديالبيع. تسجل الشركة وشركاتها التابعة م

 النقد وما في حكمه

لة العالية يتكون النقد وما في حكمه في قائمة املركز املالي املوحدة من النقد في الصندوق والنقد لدى البنوك والودائع / االستثمارات ذات السيو 

ثالثة أشهر أو أقل، إن وجدت، واملتاحة للشركة وشركاتها التابعة دون أي قيود. وألغراض قائمة التدفقات النقدية القصيرة األجل بمواعيد استحقاق 

 .املوحدة، يتكون النقد وما في حكمه من نقد في الصندوق وأرصدة بنكية وودائع مرابحة
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 األدوات املالية

  .ا ومطلوبات مالية أو أداة حقوق ملكية ملنشأة أخرى األداة املالية عبارة عن عقد ينشأ عنه أصل مالي ملنشأة م

ل الشامل تتكون املوجودات املالية للشركة وشركاتها التابعة من نقد وأرصدة بنكية وذمم مدينة تجارية واستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخ

ون من قروض طويلة األجل وتسهيالت بنكية وذمم دائنة تجارية اآلخر واستثمار في شركة زميلة ومستحق من جهات ذات عالقة ومطلوبات مالية تتك

 وذمم دائنة أخرى.

 املوجودات املالية (1

 االعتراف األولى والقياس

 يقاس كان إذا وما التصنيف على له األولي االعتراف عند املالي، لألصل الالحق القياس يعتمد. العادلة بالقيمة االعتراف عند املالية املوجودات تقاس

 .الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة أو اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو املطفأة بالتكلفة الحقا

الشركة وشركاتها  أعمال ونموذج املالي لألصل التعاقدية النقدية التدفقات خصائص على بها األولي االعتراف عند املالية املوجودات تصنيف يتوقف

 العادلة بقيمته املالي األصل بقياس تقوم مبدئيا الشركة فإن جوهري، مالي عنصر على تحتوي  ال التي التجارية املدينة الذمم باستثناء. إلدارتها التابعة

 ال التي التجارية املدينة الذمم قياس يتم. املعاملة تكاليف الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املصنف غير املالي األصل حالة في ، زائدا

 (.15)املالي للتقرير الدولي املعيار بموجب املحدد املعاملة بسعر جوهري  مالي عنصر تحتوي 

 والتي نقدية تدفقات عنه ينتج أن يجب اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة القيمة أو املطفأة بالتكلفة وقياسه املالي األصل تصنيف أجل من

 على فائدة أو املبلغ ألصل مدفوعات فقط" اختبار أنه على التقييم هذا إلى يشار". القائم املبلغ أصل على فائدة أو املبلغ ألصل مدفوعات فقط" هي

 .املالية األداة مستوى  على ويتم" القائم املبلغ أصل

 عليها املتعارف تلك أو األنظمة عليها تنص التي الزمنية الفترة خالل املوجودات تسليم تتطلب التي – املالية املوجودات بيع أو شراء عمليات إثبات يتم

 .صل األ بيع أو بشراء الشركة وشركاتها التابعة فيه تلتزم الذي التاريخ أي التداول، بتاريخ –( االعتيادية املعامالت) بالسوق 

 الالحق القياس

 :التالية الفئات ضمن املالية املوجودات تصنيف تم الالحق، القياس لغرض

 املوجودات املالية بالتكلفة املطفأة ( أ

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات ( ب

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مدرجة مالية موجودات ( ج

 ) الدين أدوات( املطفأة بالتكلفة املالية املوجودات (أ

 :التاليين الشرطين استيفاء حالة في املطفأة بالتكلفة املالية املوجودات بقياس الشركة وشركاتها التابعة تقوم

 و التعاقدية، النقدية التدفقات لتحصيل املالية باملوجودات االحتفاظ هدفه أعمال نموذج ضمن املالي باألصل االحتفاظ يتم أن 

 على والفائدة األصلي املبلغ من دفعات فقط تمثل نقدية تدفقات محددة، تواريخ في املالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينتج أن 

 .املبلغ األصلي القائم

 أو باألرباح االعتراف يتم. القيمة في لالنخفاض وتخضع الفعلي الفائدة معدل طريقة باستخدام الحقا املطفأة بالتكلفة املالية املوجودات تقاس

 .قيمته انخفاض أو تعديله أو األصل إثبات عن التوقف عند املوحدة الخسارة أو الربح قائمة في الخسائر

 الدين أدوات

 :التاليين الشرطين استيفاء حالة في اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املدرجة الدين أدوات بقياس الشركة وشركاتها التابعة تقوم

 والبيع، التعاقدية النقدية التدفقات لتحصيل املالية املوجودات اقتناء بهدف أعمال نموذج ضمن املالي باألصل يحتفظ أن 

 و

 والفائدة األصلي املبلغ من دفعات فقط تعد نقدية تدفقات محددة، تواريخ في املالي، لألصل التعاقدية الشروط عن ينشأ أن 

 .القائم األصلي املبلغ على

 وخسائر األجنبية العمالت تحويل تقييم وإعادة الفائدة دخل إثبات يتم اآلخر، الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة الدين ألدوات بالنسبة

 القيمة تغيرات إثبات يتم. املطفأة بالتكلفة املقاسة املالية املوجودات طريقة بنفس وتحتسب املوحدة الخسارة أو الربح قائمة في القيمة في االنخفاض

 اآلخر الشامل الدخل في املدرج العادلة القيمة في املتراكم التغير تدوير يتم بها، االعتراف عن التوقف وعند. اآلخر الشامل الدخل في املتبقية العادلة

 .الخسارة او الربح إلى
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 امللكية حقوق  أدوات

 ملكية حقوق  كأدوات لإللغاء قابل غير بشكل امللكية حقوق  في استثماراتها تصنيف تختار أن للشركة وشركاتها التابعة يمكن األولي، االعتراف عند

: املالية األدوات( 32) الدولي املحاسبة معيار بموجب امللكية حقوق  تعريف تستوفي عندما اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة مصنفة

 .حده على أداه كل أساس على التصنيف يحدد". للمتاجرة بها االحتفاظ وعدم العرض"

 قائمة في أخرى  كإيرادات األرباح توزيعات إثبات يتم. الخسارة أو الربح إلى مطلقا املالية املوجودات هذه عن الناتجة الخسائر أو األرباح تدوير يعاد ال

 تكلفة من جزء كاسترداد املتحصالت هذه من تستفيد الشركة وشركاتها التابعة كانت إذا إال دفعها، بأحقية اإلقرار عند املوحدة الخسارة أو الربح

 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املصنفة امللكية حقوق  أدوات إن. اآلخر الشامل الدخل في األرباح هذه تقيد الحالة، هذه وفي املالي، األصل

 . القيمة في االنخفاض لتقييم تخضع ال اآلخر

 اآلخر الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات (ب

 املخصصة املالية واملوجودات املتاجرة ألغراض املقتناة املالية املوجودات على الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات تشتمل

 تصنف. إلزامي بشكل العادلة بالقيمة قياسها يجب التي املالية املوجودات أو الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة لها األولي االثبات عند

 املشتقات ذلك في بما املشتقات، تصنف كما. القريب املستقبل في شراؤها إعادة أو لبيعها اقتنائها حالة في" املتاجرة ألغراض مقتناه" ليةاملا املوجودات

 وقياس تصنيف يتم. فعالة تغطية كأداة تخصيصها يتم لم ما" املتاجرة ألغراض مقتناة مشتقات" منفصلة أخرى  مالية أدوات ضمن املدرجة

 بصرف الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة والفائدة األصلي املبلغ من دفعات فقط تعد ال التي النقدية التدفقات ذات املالية املوجودات

 الشامل الدخل خالل من العادلة بالقيمة أو املطفأة بالتكلفة الدين أدوات بتصنيف املتعلقة الضوابط من الرغم وعلى. األعمال نموذج عن النظر

 يزيل بذلك القيام كان إذا األولي اإلثبات عند الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة الدين أدوات تخصيص يمكن أعاله، مبين هو كما اآلخر،

 .املحاسبي التماثل عدم من كبير بشكل يقلص أو

 القيمة في التغيرات صافي ويدرج العادلة، بالقيمة املوحدة املالي املركز قائمة في الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املوجودات تقيد

 .املوحدة الخسارة أو الربح قائمة في العادلة

 األعمال نموذج تقييم

 طريقة أفضل يعكس ذلك ألن املحفظة مستوى  على باألصل االحتفاظ فيه يتم الذي األعمال نموذج من الهدف بتقييم الشركة وشركاتها التابعة تقوم

 :يلي ما املعلومات تتضمن. اإلدارة إلى املعلومات وتقديم األعمال إلدارة

 استراتيجية كانت إذا فيما خاص، وبشكل. السياسات تلك وتطبيق للمحفظة املبينة واألهداف السياسات ضوء على العمل 

 املالية املوجودات مدة ومطابقة معين، عمولة معدل على والحفاظ عليها، املتعاقد العمولة إيرادات تحقيق على تركز اإلدارة

 املوجودات، بيع خالل من النقدية التدفقات تحقيق أو املوجودات تلك تمولها التي املطلوبات مدة مع

 الشركة وشركاتها التابعة إدارة إلى بشأنها تقارير وإرسال املحفظة أداء تقييم كيفية. 

 املخاطر؛ إدارة وكيفية( األعمال نموذج ضمن بها املحتفظ املالية واملوجودات) األعمال نموذج أداء على تؤثر التي املخاطر 

 التدفقات أو إدارتها تمت التي للموجودات العادلة القيمة على التعويض استند ما إذا أي األعمال، مدراء تعويض كيفية 

 و تحصيلها، تم التي التعاقدية النقدية

 أن إال. املستقبلية املبيعات أنشطة بشأن والتوقعات املبيعات وأسباب السابقة الفترات في املبيعات وتوقيت وكمية تكرار 

الشركة  تحقيق كيفية عن الشامل التقييم من جزءا تعتبر ولكن منفصلة، تعتبر ال املبيعات أنشطة حول  املعلومات

 .النقدية التدفقات تحقيق وكيفية املالية املوجودات إدارة في لهدفها وشركاتها التابعة

 

 إذا". العمل ضغط تحت" أو" األسوأ" سيناريوهات االعتبار في األخذ دون  معقولة بصورة املتوقعة السيناريوهات على األعمال نموذج تقييم يستند

 ال الشركة وشركاتها التابعة فإن للشركة وشركاتها التابعة، األصلية التوقعات عن مختلفة بطريقة األولي االعتراف بعد النقدية التدفقات تحققت

 املستحدثة املالية للموجودات تقييم عمل عند املعلومات هذه دمج يتم ولكن األعمال، نموذج في بها املحتفظ املتبقية املالية املوجودات تصنيف تغير

 العادلة بالقيمة العادلة القيمة أساس على أدائها تقييم يتم والتي للمتاجرة بها املحتفظ املالية املوجودات قياس يتم. املستقبل في حديثا املشتراة أو

 موجودات وبيع تعاقدية نقدية تدفقات لتحصيل بها محتفظ وال تعاقدية نقدية تدفقات لتحصيل بها محتفظ ليست ألنها الدخل قائمة خالل من

 .مالية
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 أو املبلغ أصل مدفوعات  وابط)" املبلغ أصل على الربح أو املبلغ ألصل مدفوعات فقط هي التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا ما تقييم

 ( "املبلغ أصل على ربح

 واالئتمان للمال، الزمنية القيمة ثمن هي" الربح. "األولي االعتراف عند املالي لألصل العادلة القيمة هو" املبلغ أصل" فإن التقييم، بهذا القيام ألغراض

 السيولة مخاطر مثل) األخرى  األساسية االقراض وتكاليف معينة فترة خالل القائم املبلغ بأصل املرتبطة األخرى  األساسية االقراض ومخاطر

 .الربح لهامش إضافة ،(اإلدارية والتكاليف

 بالحسبان التابعةالشركة وشركاتها  تأخذ والفائدة، األصلي املبلغ من فقط دفعات تمثل التعاقدية النقدية التدفقات كانت إذا فيما تقييم وعند

 ال التي النقدية التدفقات مبلغ أو توقيت يغير أن يمكن تعاقدي شرط على يشتمل املالي األصل كان إذا ما ذلك ويشمل. لألداة التعاقدية الشروط

  :اعتبارها في الشركة وشركاتها التابعة تأخذ التقييم، عمل وعند. الشرط هذا تستوفى

 النقدية، التدفقات وتوقيت مبلغ لتغيير تؤدي قد التي الطارئة األحداث 

 مزايا الرفع؛ 

 ؛ التمديد وشروط مقدما املدفوعة املبالغ 

 دون  أصل ترتيبات أي) محددة موجودات من النقدية التدفقات في الشركة وشركاتها التابعة مطالبات تقيد التي الشروط 

 و ،(الرجوع حق

 الربح ملعدالت الدوري التعديل أي للوقت، املالية القيمة ثمن لتعديل تؤدي التي واملزايا. 

 

 املطلوبات املالية (2

 االعتراف األولى والقياس

 بجميع العتراف يتم. املطفأة بالتكلفة أو الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة مالية كمطلوبات لها األولي االثبات عند املالية املطلوبات تصنف

 يعتمد الالحق القياس .للمعامالت مباشرة العائدة التكاليف خصم بعد الدائنة والذمم التمويل حال وفي العادلة، بالقيمة مبدئيا املالية املطلوبات

 :أدناه موضح هو كما تصنيفها على املالية املطلوبات قياس

 الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املطلوبات

 املخصصة املالية واملطلوبات املتاجرة ألغراض املقتناة املالية املطلوبات على الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة املالية املطلوبات تشتمل

 لغرض تكبدها تم حال في" املتاجرة ألغراض مقتناة" املالية املطلوبات تصنف. الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة بها االولي االعتراف عند

 .القريب املستقبل في شرائها إعادة

 عند املخصصة املالية املطلوبات تخصيص يتم. املوحدة الخسارة أو الربح قائمة في املتاجرة ألغراض املقتناة املطلوبات خسائر أو أرباح إثبات يتم

 الدولي املعيار عليها نص التي باملعايير الوفاء حالة في فقط وذلك األولي، االعتراف بتاريخ الخسارة أو الربح خالل من العادلة بالقيمة لها األولي االثبات

 (.9)املالي للتقرير

 املطفأة بالتكلفة املالية املطلوبات

قاس ال التي املالية، املطلوبات تقاس األولي، االعتراف بعد
ُ
 معدل طريقة باستخدام املطفأة بالتكلفة الخسارة، أو الربح خالل من العادلة بالقيمة ت

ال الفائدة  االعتراف إلغاء يتم وعندما الفعال الفائدة معدل اطفاء خالل من الفائدة تكلفة قيد عكس عن الناتجة والخسائر األرباح إدراج يتم. الفع 

 .املوحدة الخسارة او الربح قائمة في باملطلوبات

 معدل من يتجزأ ال جزءا تعتبر التي التكاليف أو األتعاب وكذلك الشراء عند الخصم أو العالوة االعتبار بعين األخذ بعد املطفأة التكلفة تحسب

 .املوحدة الخسارة أو الربح قائمة في تمويل كتكاليف الفعلي الفائدة معدل إطفاء ويدرج. الفعال الفائدة
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 إلغاء االعتراف (3

 استبعاده أي) (ذلك ينطبق حيثما متشابهة، مالية موجودات من مجموعة من جزء أو منه جزء أو) مالي أصل إثبات عن التوقف يتم

 :عند( للشركة وشركاتها التابعة املوحدة املالي املركز قائمة من

 أو األصل، من النقدية التدفقات استالم في الحق انتهاء 

 النقدية التدفقات بسداد التعهد أو األصل من النقدية التدفقات استالم حقوق  بتحويل الشركة وشركاتها التابعة قيام 

 كافة بتحويل الشركة وشركاتها التابعة قامت( أ) ما وإذا" تمرير ترتيبات" وفق تأخير أي دون  آخر طرف إلى بالكامل املستلمة

 واملخاطر املنافع معظم على اإلبقاء أو بالتحويل الشركة وشركاتها التابعة تقم لم( ب) أو لألصل، املصاحبة واملنافع املخاطر

 .األصل على السيطرة بتحويل قامت ولكنها لألصل، املصاحبة

 عليها يجب فإنه ، تمرير اتفاقية إبرام أو األصل من النقدية التدفقات استالم حقوق  بتحويل الشركة وشركاتها التابعة فيها تقوم التي الحاالت وفي

 املخاطر معظم على اإلبقاء أو تحويل فيها يتم ال التي الحاالت وفي. للملكية املصاحبة واملخاطر باملنافع باالحتفاظ قامت مدى وألي إذا فيما تقييم

 وفي. به املستمر ارتباطها بقدر األصل إثبات في الشركة وشركاتها التابعة تستمر األصل، على السيطرة تحويل فيها يتم لم أو لألصل املصاحبة واملنافع

 نفس وفق لها املصاحبة واملطلوبات املحولة املوجودات قياس يتم. لها املصاحبة املطلوبات بإثبات أيضا الشركة وشركاتها التابعة تقوم الحالة، تلك

 .الشركة وشركاتها التابعة عليها أبقت التي وااللتزامات الحقوق  يعكس الذي األساس

 الذي للمبلغ األقص ى الحد أو للموجودات األصلية الدفترية بالقيمة املحولة املوجودات على ضمان شكل على يكون  الذي املستمر االرتباط قياس يتم

 .أقل أيهما دفعه، الشركة وشركاتها التابعة على يجب

 املالية املطلوبات

 نفس من بآخر موجود مالي التزام استبدال وعند. مدته انتهاء أو إلغائه أو العقد في املحدد االلتزام سداد عند املالية املطلوبات اثبات عن التوقف يتم

 كإلغاء معه التعامل يتم التعديل أو االستبدال هذا مثل فإن جوهري، بشكل الحالي االلتزام شروط تعديل أو تماما مختلفة شروط حسب املقرض

 .املوحدة الخسارة أو الربح قائمة في املعنية الدفترية القيم بين الفرق  اثبات يتم. الجديد بااللتزام االعتراف مع األصلي املالي لاللتزام قيد

  مقاصة األدوات املالية (4

 املثبتة املبالغ ملقاصة ملزم نظامي حق وجود عند فقط املوحدة املالي املركز قائمة في بالصافي وتدرج املالية واملطلوبات املالية املوجودات مقاصة تتم

 .واحد آن في املطلوبات وسداد املوجودات بيع أو الصافي أساس على املطلوبات مع املوجودات لتسوية نية وجود وعند

 املوجودات املالية وغير املاليةاالنخفاض في قيمة 

 املوجودات املالية

مجموعة  تقوم الشركة وشركاتها التابعة، بتاريخ كل تقرير مالي بإجراء تقييم للتأكد من وجود دليل موضوعي على انخفاض في قيمة أصل مالي ما او

موضوعي على وجود االنخفاض  فضة القيمة في حالة وجود دليلمن املوجودات املالية. يعتبر األصل املالي أو مجموعة من املوجودات املالية منخ

الخسارة يؤثر على التدفقات النقدية املستقبلية  وأن حدث ("حدث خسارة" تم تكبده)نتيجة لوقوع حدث واحد او أكثر بعد االثبات األولي لألصل 

به. يشتمل دليل االنخفاض في القيمة على وجود مؤشرات بأن  موثوق املقدرة لألصل املالي او ملجموعة املوجودات املالية التي يمكن قياسها بشكل 

عجز أو إخفاق في سداد الفائدة أو أصل املبلغ، أو احتمال الدخول في االفالس او  املدين أو مجموعة من املدينين يواجهون صعوبات مالية جوهرية،

إلى وجود انخفاض قابل للقياس في التدفقات املالية املستقبلية التقديرية مثل القابلة للمالحظة  اعادة هيكلية مالية أخرى، وعندما تشير البيانات

 .املرتبطة بحاالت التعثر في السداد التغيرات في الظروف االقتصادية

 خالل الربح أوتقوم الشركة وشركاتها التابعة بإثبات مخصص خسائر االئتمان املتوقعة بشأن كافة أدوات الدين غير املقتناة بالقيمة العادلة من 

ليه، ال الخسارة. بالنسبة للذمم املدينة التجارية، تستخدم الشركة وشركاتها التابعة الطريقة املبسطة عند احتساب خسائر االئتمان املتوقعة. ع

على خسائر االئتمان الشركة وشركاتها التابعة بمتابعة التغيرات في مخاطر االئتمان ولكن تقوم بدال من ذلك بإثبات مخصص خسارة بناء  تقوم

على مدى العمر بتاريخ كل تقرير مالي. قامت الشركة وشركاتها التابعة بإنشاء مصفوفة مخصصات استنادا إلى الخبرة السابقة في خسائر  املتوقعة

 .والتي يتم تعديلها وفقا للعوامل املستقبلية الخاصة باملدينين والبيئة االقتصادية االئتمان،

 يو ما. لكن في بعض الحاالت، يمكن 90اتها التابعة األصل املالي متعثرا عندما تكون الدفعات التعاقدية متأخرة السداد ملدة تعتبر الشركة وشرك 

 تها التابعةملجموعة أيضا اعتبار األصل املالي متعث را عندما تشير املعلومات الداخلية والخارجية إلى أنه من غير املحتمل أن تستلم الشركة وشركا

 ألصل املاليبالغ التعاقدية القائمة بالكامل قبل أن تأخذ باالعتبار أية تعزيزات ائتمانية محتفظ بها من قبل الشركة وشركاتها التابعة. يتم شطب اامل

 .عند عدم وجود توقعات معقولة السترداد التدفقات النقدية التعاقدية
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 املوجودات غير املالية

حالة  بتاريخ إعداد كل قوائم مالية، بإجراء تقويم للتأكد من وجود أي دليل على وجود انخفاض في قيمة أصل ما. وفيتقوم الشركة وشركاتها التابعة، 

بتقدير  ةوجود مثل هذا الدليل أو عندما يكون مطلوبا إجراء االختبار السنوي للتأكد من وجود االنخفاض في القيمة، تقوم الشركة وشركاتها التابع

ناقصا تكاليف  ايهما اعلى، -السترداد لذلك األصل. تمثل القيمة القابلة لالسترداد القيمة العادلة لألصل أو الوحدة املحققة للنقدالقيمة القابلة ل

م األخيرة. وفي حالة عد االستبعاد والقيمة قيد االستعمال. يتم تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف االستبعاد باألخذ في االعتبار معامالت السوق 

النقدية املستقبلية التقديرية  إمكانية تحديد هذه املعامالت، يتم استخدام طريقة تقييم مالئمة. يتم تقييم القيمة قيد االستعمال بخصم التدفقات

باألصل. يتم واملخاطر املتعلقة  لقيمتها الحالية باستخدام معدل الخصم ملا قبل الضريبة لتعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للمال

عن املوجودات األخرى أو مجموعة  تحديد القيمة القابلة لالسترداد لألصل ما لم ينتج عن األصل تدفقات نقدية تعتبر مستقلة بشكل كبير

تبر األصل منخفض القيمة القابلة لالسترداد، عندئذ يع املوجودات. وفي الحاالت التي تزيد فيها القيمة الدفترية لألصل أو الوحدة املحققة للنقد عن

 .القيمة، ويخفض إلى القيمة القابلة لالسترداد

بها واملتعلقة  يتم إثبات خسائر االنخفاض في القيمة في قائمة الربح أو الخسارة. يتم تخصيص الخسائر الناتجة عن االنخفاض في القيمة املعترف

القيم الدفترية  عة على الوحدات املحققة للنقد، ومن ثم يتم تخفيضبالوحدة املحققة للنقد مبدئيا لتخفيض القيمة الدفترية ألي شهرة موز 

 .على أساس نسبي (مجموعة من الوحدات)للموجودات األخرى في الوحدة 

تتعلق بها  التي (أو مجموعة الوحدات املحققة للنقد)يحدد االنخفاض في الشهرة وذلك بتقدير القيمة القابلة لالسترداد لكل وحده محققة للنقد 

القيمة. ال يمكن عكس  لشهرة. وعندما تقل القيمة القابلة لالسترداد للوحدة املحققة للنقد عن قيمتها الدفترية، يتم االعتراف بخسارة االنخفاض فيا

 .قيد خسائر االنخفاض في الشهرة في الفترات املستقبلية

 املخصصات

درج املخصصات عندما يكون لدى الشركة وشركاتها التابعة التزا
ُ
 م )نظامي أو ضمني( ناش ئ عن حدث سابق ويكون هناك احتمال أن ُيطلب منت

يكون الشركة وشركاتها التابعة سداد هذا االلتزام من خالل تدفقات نقدية للمصادر إلى خارج الشركة وشركاتها التابعة تجسد منافع اقتصادية و 

تتوقع فيها الشركة وشركاتها التابعة تعويض بعض أو كل املخصصات، على سبيل املثال  به ملبلغ االلتزام. وفي الحاالت التي تقدير يعتد باإلمكان إجراء

عرض  عقد تأمين، فإنه يتم إثبات التعويض كأصل مستقل وذلك فقط عندما يكون في حكم املؤكد بأن املنشأة ستحصل على التعويض. يتم بموجب

 .دخل الشامل اآلخر املوحدة بعد طرح أي سداداملصروف املتعلق بأي مخصص في قائمة الربح أو الخسارة وال

يكون مالئ  وإذا كان أثر القيمة الزمنية للنقود جوهريا، فإنه يتم خصم املخصصات باستخدام معدل ما قبل الضريبة الحالي والذي يعكس، عندما

 تمويل. جة عن مرور الوقت كتكلفةما، املخاطر املتعلقة بااللتزام. وعند استخدام الخصم، يتم إثبات الزيادة في املخصص النات

 احتياطيات التقييم االكتواري 

 مناف  موظفين قصيرة األجل

وجود التزام قانوني  يتم احتساب املنافع قصيرة األجل كمصروف حال تقديم الخدمة ذات الصلة. ويدرج االلتزام باملبلغ املتوقع أن يتم دفعه في حال

 .بطريقة موثوق بها دفع هذا املبلغ كنتيجة لخدمة سابقة تم تقديمها بواسطة املوظف ويمكن تقدير االلتزامأو ضمني على الشركة وشركاتها التابعة ب

 مناف  ما بعد الخدمة

 حتسابهايتم احتساب االلتزام على الشركة وشركاتها التابعة بموجب برنامج منافع نهاية الخدمة للموظفين كبرنامج منافع محددة غير ممولة ويتم ا

املنافع املحددة  ل تقدير مبلغ املنافع املستقبلية الذي تم اكتسابه خالل الفترات الحالية والسابقة وخصم ذلك املبلغ. يتم احتساب التزاماتمن خال

والذي  التزام املنافع املحددة سنويا من قبل مختصين اكتواريين مؤهلين باستخدام طريقة وحدة االئتمان املتوقعة. يتم إدراج إعادة قياس صافي

مصروف الفائدة على صافي  يتكون من األرباح والخسائر االكتوارية مباشرة في الدخل الشامل اآلخر. تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتحديد صافي

قابل صافي التزام بداية الفترة السنوية م التزام املنافع املحددة للفترة من خالل تطبيق معدل الخصم املستخدم لقياس التزام املنافع املحددة في

خالل الفترة نتيجة لدفعات املنافع. يدرج صافي مصروف  املنافع املحددة الالحق، وكذلك األخذ باالعتبار أي تغيرات في صافي التزام املنافع املحددة

 .رةمصروفات املوظفين في قائمة الربح أو الخسا الفائدة واملصروفات االخرى املرتبطة ببرامج املنافع املحددة ضمن
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 توزيعات األرباح النقدية وغير النقدية على حملة حقوق امللكية في الشركة األم

ركاتها التابعة. تعترف الشركة وشركاتها التابعة بالتزام لدفع األرباح وذلك عند املوافقة على التوزيع وأن التوزيع لم يعد متوقفا على رغبة الشركة وش

 وشركاتها التابعة، يسمح بتوزيعات األرباح عند املصادقة عليها من قبل املساهمين. يتم تسجيل توزيعات األرباح األوليةللنظام األساس ي للشركة  وطبقا

يتم االعتراف بمبلغ مقابل  .كالتزام في الفترة التي تعتمد فيها من مجلس اإلدارة. يتم االعتراف بمبلغ مقابل توزيعات األرباح مباشرة في حقوق امللكية

 .رة في حقوق امللكيةمباش

 .امللكية يتم قياس التوزيعات غير النقدية بالقيمة العادلة للموجودات ليتم توزيعها مع إعادة قياس القيمة العادلة املعترف بها مباشرة في حقوق 

الربح أو الخسارة  املوزعة يدرج في قائمةعند توزيع املوجودات غير النقدية، فإن أي فرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات والقيمة الدفترية للموجودات 

 .املوحدة

 اإليرادات

 :عمااللتاليةتقوم الشركة وشركاتها التابعة من خالل شركاتها التابعة واملنشآت التي تسيطر عليها سيطرة مشتركة وشركاتها الزميلة باملشاركة في األ 

 تصني  الكابالت وتركيبها

املنتجات أو  الوفاء بااللتزامات بموجب العقد مع العميل؛ وبصفة عامة يحدث هذا عندما يتم نقل السيطرة علىيتم االعتراف باإليرادات عندما يتم 

قاس اإليرادات بمبلغ الثمن الذي تتوقع الشركة وشركاتها التابعة الحصول عليه مقابل نقل البضائع أو تقديم الخدمات. يتم
ُ
االستمرار  الخدمات. ت

ممددة  توقعة املتعلقة بالضمانات كمصروفات عند بيع املنتجات. ال تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم تغطية صيانةباالعتراف بالتكاليف امل

بفترة  تتجاوز الضمانات األساسية. ليس لدى الشركة وشركاتها التابعة أي شروط دفع جوهرية حيث يتم استالم املدفوعات مقدما عند البيع أو بعده

 .قصيرة

 ت األداءالتزاما

 سلع أو وفي أغلب الحاالت، تتم املحاسبة عن العقود كالتزام أداء منفصل. ولكن في حاالت أقل شيوعا، قد تلتزم الشركة وشركاتها التابعة بتقديم

 التابعة ببيع منتجات خدمات منفصلة ضمن العقد، وفي هذه الحالة يتم فصل العقود إلى أكثر من التزام أداء واحد. في الغالب تقوم الشركة وشركاتها

 .قياسية بمبيعات منفردة ملحوظة. في مثل هذه الحاالت، يتم استخدام املبيعات املنفصلة امللحوظة لتحديد سعر البيع املنفصل

 توقيت إثبات اإليرادات

التي تعتمد على طريقة التكلفة. تقوم تقوم الشركة وشركاتها التابعة بشكل عام بإثبات اإليراد في وقت محدد باستثناء بعض العقود طويلة األجل، 

املستلم  الشركة وشركاتها التابعة بتحويل السيطرة واالعتراف بعملية البيع عندما يتسلم العميل املنتج ألغلب عقود اإليرادات. إن مبلغ التعويض

األكثر  دات، إن وجد، عندما يتغير املبلغ املتوقع استالمهواإليرادات املعترف بها نادرا ما تتغير. تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتعديل تقدير اإليرا

التزامات أداء مستقلة  ترجيحا أو عندما يصبح العائد ثابتا، أيهما أسبق. تستخدم اإلدارة أسعار قابلة للمالحظة لتحديد سعر البيع املستقل مقابل

 .أو أسلوب هامش التكلفة الزائدة عندما ال يكون السعر متوفرا

صنف ضمن دفعات مقدمة منتتم معال
ُ
العمالء، باستثناء  جة النقد املستلم مقدما مقابل اإليرادات التي يتم االعتراف بها كإيرادات متداولة مؤجلة ت

 .غير متداولة شهرا في قائمة املركز املالي املوحدة، والتي يتم تصنيفها كإيرادات مؤجلة 12الجزء املتوقع تسويته ألكثر من 

ودفعات  ،)موجودات العقود)ات اإليرادات والفواتير واملبالغ النقدية ينشأ عنه حسابات ذمم مدينة مفوترة، إيرادات غير مفوترة إن توقيت إثب 

عند تقدم العمل وفقا  . في معظم الحاالت، يتم إعداد فواتير للمبالغةفي قائمة املركز املالي املوحد (مطلوبات العقود)مقدمة وودائع من العمالء 

على أساس  ةاملركز املالي املوحد للشروط التعاقدية املتفق عليها، عند إنجاز املراحل التعاقدية. يتم تسجيل هذه املوجودات واملطلوبات في قائمة

لتعاقدية. يتم املعالم ا تنفيذ العقد وعند إنجاز العقد في نهاية كل فترة تقرير. في بعض الحاالت، يتم استالم الودائع من العمالء بشكل عام عند

 . تصفية هذه الودائع عندما يتم االعتراف باإليرادات

يتم استخدام  تشتمل موجودات العقود على إيرادات غير مفوترة ناتجة عادة عن املبيعات بموجب عقود طويلة األجل عندما -موجودات العقود 

مقابله من العميل، ويكون حق  عترف بها تتجاوز املبلغ الذي تم اصدار فواتيرطريقة التكلفة إلى التكلفة في االعتراف باإليرادات وتكون اإليرادات امل

موجودات العقود بصفة عامة على أنها  السداد ال يخضع فقط ملرور الوقت. ال يجوز أن تزيد املبالغ عن صافي القيمة املمكن تحقيقها. تصنف

 .شهرا12متداولة، إال عندما يكون العقد أكثر من 

املؤجلة. قد تتلقى الشركة  تتكون التزامات العقود من املدفوعات املقدمة والفواتير الزائدة عن اإليرادات معترف بها واإليرادات -ود مطلوبات العق

ة. تعديلها مقابل الفواتير الالحق وشركاتها التابعة أيضا دفعات مسبقة، يتم في معظم الحاالت االعتراف بها بشكل متعاقب خالل مدة العقد أو يتم

 يتم عرض موجودات ومطلوبات العقود بالصافي على أساس العقد في نهاية كل فترة تقرير.
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 املصروفات

 مباشرة تكاليف

 يها، على سبيلتمثل التكاليف املباشرة جميع املصاريف العائدة مباشرة إلى أو املتعلقة باألنشطة التشغيلية الرئيسية للشركة وشركاتها التابعة بما ف

 .للموظفين وغيرها الحصر، استهالك املمتلكات واآلالت واملعدات وإطفاء املوجودات غير امللموسة والتكاليف ذات الصلة العائدة مباشرة املثال وليس

 مصاريف البي  والتوزي 

 واتب موظفي املبيعاتتتضمن هذه املصروفات أي تكاليف منفقة لتنفيذ او تسهيل انشطة البيع للشركة وشركاتها التابعة. تتضمن هذه التكاليف ر 

 .ومصروفات التسويق والتوزيع واإلمدادات. كما تتضمن أيضا تخصيص بعض املصروفات العمومية غير املباشرة

 املصروفات العمومية واالدارية

العمومية غير  املصروفاتتتعلق هذه املصروفات بمصروفات التشغيل التي ال تتعلق مباشرة بإنتاج البضائع أو الخدمات. وكذلك تتضمن توزيع 

 .املباشرة والتي ال تعود بشكل محدد إلى تكلفة املباشرة أو مصروفات البيع والتوزيع

 .مطلوبا ، على أساس ثابت تكلفة اإليرادات ومصروفات البيع والتوزيع واملصروفات العمومية واإلدارية، متى يكون  نإن توزيع املصروفات املباشرة بي

 تكاليف االقترا ض

جاهزا للغرض  رسمل تكاليف االقتراض املتعلقة مباشرة بشراء أو إنشاء أو إنتاج أصل ما والذي يستغرق إنشاؤه أو إعداده وقتا طويال كي يكون ت

تكاليف الفترة التي تتكبد فيها. تتكون  الذي أنش ئ من أجله أو للبيع كجزء من تكلفة ذلك األصل. تقيد كافة تكاليف االقتراض األخرى كمصروف خالل

 .املخصصات طويلة األجل االقتراض من مصروفات الفائدة على القروض والتسهيالت البنكية وعكس قيد الخصم على

 إيرادات التمويل

حدة الخسارة املو  تتكون إيرادات التمويل من إيرادات فائدة على أموال مستثمر بها يتم االعتراف بإيرادات الفائدة حيث أنها تسجل في قائمة الربح أو

الة.  باستخدام طريقة الفائدة الفع 

 الزكاة

. يتم تحميل مخصص للشركة وشركاتها التابعة ("الهيئة") والجمارك تخضع الشركة وشركاتها التابعة للزكاة وفقا ألنظمة الهيئة العامة للزكاة والدخل

 .الخسارة املوحدة ملجموعة في الشركة السعودية التابعة في قائمة الربح أو والزكاة املتعلقة بملكية

  ريبة الدخل الحالية

معدالت الضريبة  يتم قياس موجودات ومطلوبات ضريبة الدخل الحالية باملبلغ املتوقع استرداده أو دفعه للسنة الحالية إلى الهيئات الضريبية. إن

 .اململكة العربية السعودية لتقرير املالي فيواالنظمة الضريبية املستخدمة في حساب املبلغ هي تلك الصادرة أو السارية املفعول بتاريخ ا

  ريبة الدخل املؤجلة

واملطلوبات وقيمها الدفترية  يتم تكوين مخصص للضريبة املؤجلة باستخدام طريقة املطلوبات على الفروقات املؤقتة بين الوعاء الضريبي للموجودات

 .حسب أغراض التقرير املالي في تاريخ التقرير املالي

 :االعتراف بمطلوبات الضرائب املؤجلة لجميع الفروقات الضريبية املؤقتة، فيما عدايتم 

 املعاملة، وال يؤثر  وقت في أعمال، تجميع ليست معاملة في التزام أو أصل أو للشهرة األولي االعتراف من املؤجلة الضريبة التزام ينشأ عندما

 لضريبةعلى الربح املحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة ل

 املشتركة، وعند  ما يتعلق بالفروقات الضريبية املؤقتة املتعلقة باالستثمارات في الشركات التابعة والشركات الزميلة، والحصص في الترتيبات

 .املنظور في املستقبل  إمكانية السيطرة على توقيت عكس قيد الفروقات املؤقتة، وأنه من املحتمل أال يتم عكس قيد الفروقات املؤقتة

وأي خسائر  يتم االعتراف بموجودات الضريبة املؤجلة لجميع الفروقات املؤقتة القابلة للخصم، وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم

للضريبة يمكن بمقابله  ضريبية غير مستخدمة يتم إدراج موجودات الضريبة املؤجلة إلى الحد الذي يكون فيه من املحتمل توافر ربح خاضع

 :غير املستخدمة، باستثناء استخدام الفروقات املؤقتة القابلة للخصم وترحيل مبلغ على حساب ضريبة غير مستخدم والخسائر الضريبية

 ليست تجميع  معاملة في التزام أو ألصل األولي االعتراف من للخصم القابلة املؤقتة بالفروقات املتعلق املؤجلة الضريبة أصل ينشأ عندما

 .وقت املعاملة، وال يؤثر على الربح املحاسبي أو الربح أو الخسارة الخاضعة للضريبةأعمال، في 
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 مشتركة، يتم  فيما يتعلق بالفروقات املؤقتة القابلة للخصم املرتبطة باالستثمارات في الشركات التابعة والزميلة والحصص في ترتيبات

فياملستقبل املنظور ويكون  ون فيه من املحتمل عكس قيد الفروقات املؤقتةاالعتراف بموجودات الضريبة املؤجلة فقط إلى الحد الذي يك

 الربح الخاضع للضريبة متاحا ويمكن مقابله استخدام الفروقات املؤقتة.

من الربح  يكفي يتم مراجعة القيم الدفترية للموجودات الضريبية املؤجلة في تاريخ كل تقرير مالي وتخفض إلى الحد الذي ال يحتمل معه توافر ما

املؤجلة غير املعترف بها في تاريخ  الخاضع للضريبة بما يسمح باستخدام جزء أو جميع املوجودات الضريبية املؤجلة. يعاد تقييم املوجودات الضريبية

 .املستقبلية الخاضعة للضريبةاملؤجلة من األرباح  اعداد كل تقرير مالي، ويتم االعتراف بها إلى الحد الذي يحتمل معه تغطية املوجودات الضريبية

 ايسوى االلتزام بناء تقاس املوجودات واملطلوبات الضريبة املؤجلة باستخدام معدالت الضريبة املتوقع سريانها في السنة التي يتحقق فيها األصل أو

بالبنود املثبتة خارج الربح أو الخسارة  السارية املفعول في تاريخ التقرير املالي. إن الضريبة املؤجلة املتعلقة (وأنظمة الضرائب)على معدل الضرائب 

ما وذلك إما في الدخل الشامل اآلخر أو ضمن حقوق  يتم االعتراف بها خارج الربح أو الخسارة. يتم اثبات بنود الضريبة املؤجلة واملتعلقة بمعاملة

 .ةامللكية مباشر 

في ذلك التاريخ  يتم الحقا اثبات املنافع الضريبية التي تم االستحواذ عليها كجزء من عملية تجميع األعمال والتي لم ت ف بمعايير االثبات املستقل لها

إذا تم  (ه لم يتجاوز الشهرةطاملا أن) وذلك إذا ما تم تغير املعلومات الجديدة املتعلقة بالحقائق والظروف. سيتم اعتبار التعديل كانخفاض في الشهرة

 تكبده خالل فترة القياس أو اثباته في الربح أو الخسارة.

 تقوم الشركة وشركاتها التابعة بمقاصة موجودات ومطلوبات الضريبة املؤجلة وذلك فقط عند وجود حق نظام ملزم لتسوية موجودات الضريبة

من قبل نفس  يبة املؤجلة ومطلوبات الضريبة املؤجلة تتعلق بضريبة الدخل املفروضةالحالية مع مطلوبات الضريبة الحالية، وأن موجودات الضر 

الضريبة الحالية على أساس  السلطة الضريبية على نفس املنشأة أو منشآت مختلفة خاضعة للضريبة، والتي تنوي إما تسوية موجودات ومطلوبات

أو استرداد مبالغ هامة ملوجودات أو مطلوبات  لك في كل فترة مستقبلية يتوقع فيها تسويةالصافي أو بيع املوجودات وسداد املطلوبات في آن واحد، وذ

 .الضريبة املؤجلة

  ريبة االستقطاع

العامة للزكاة والدخل  تستقطع الشركة ضرائب على معامالت مع جهات غير مقيمة وتوزيعات أرباح مدفوعة إلى مساهمين أجانب وفقا ألنظمة الهيئة

 .اجها كمصروف باعتبارها التزام على الطرف املقابل الذي يتم اقتطاع الضرائب نيابة عنهوال يتم إدر 

  ريبة القيمة املضافة

خدمات ال يمكن  تدرج املصروفات واملوجودات ناقصا ضريبة القيمة املضافة إال عندما يتم تكبد ضريبة قيمة مضافة نتيجة شراء موجودات أو

كجزء من مصروف البند، حيثما  وفي هذه الحالة يتم ادراج ضريبة القيمة املضافة كجزء من تكلفة شراء األصل أو استردادها من الهيئة الضريبة،

 .ينطبق

 التقارير القطاعية

 :قطاع األعمال هو مجموعة من املوجودات والعمليات واملنشآت

 املتعلقة واملصروفات إليراداتا تتضمن مصروفات وتتكبد إيرادات على منها تتحصل قد أعمال أنشطة في تعمل التي 

 باملعامالت مع أي مكونات أخرى للشركة وشركاتها التابعة؛

 اتخاذ أجل من( والعمليات املالية) الشركة وشركاتها التابعة في التنفيذية اإلدارة قبل من عملياتها نتائج تحليل باستمرار يتم 

 و األداء؛ وتقييم املصادر بتوزيع تتعلق قرارات

 لها متاحة املالية املعلومات تكون  التي. 

 ع ما وتلك النتائجتتضمن نتائج القطاع التي يتم إعداد التقارير عنها لإلدارة التنفيذية للشركة وشركاتها التابعة تلك البنود التي تعود مباشرة إلى قطا

 .التي قد تعتمد على أساس معقول 

والتي تخضع  واملنشآت التي تعمل في أنشطة إنتاج اإليرادات ضمن بيئة اقتصادية محددةالقطاع الجغرافي هو مجموعة من املوجودات والعمليات 

 .ملخاطر وعوائد تختلف عن تلك التي تكون في بيئة اقتصادية أخرى 

بشأنها على  لتقاريريتم رفع ا ينألغراض اإلدارة، تتكون الشركة وشركاتها التابعة من وحدات عمل وفقا للمنتجات والخدمات التي تقدمها ولديها قطاع

 :النحو التالي

 بيع البضائع 

 إيرادات عقود 
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 ربحية السهم

الربح  تعرض الشركة وشركاتها التابعة ربحية السهم األساسية واملخفضة ألسهمها العادية. يتم احتساب ربحية السهم األساسية واملخفضة بقسمة

 .التابعة على املتوسط املرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل السنة أو الخسارة العائدة إلى املساهمين العاديين للشركة وشركاتها

 واملبالغ املحتجزة املستحقة االستالم ةة التجاريالذمم املدين

العادية. وإذا كان  تمثل الذمم املدينة التجارية املبالغ املستحقة االستالم من العمالء مقابل املنتجات املباعة أو الخدمات املقدمة خالل دورة األعمال

كموجودات غير متداولة. يتم  من املتوقع تحصيل الذمم املدينة خالل سنة أو أقل، فإنه يتم تصنيفها كموجودات متداولة وغير ذلك، يتم عرضها

ملطفأة باستخدام طريقة معدل بالتكلفة ا إثبات الذمم املدينة التجارية واملبالغ املحتجزة مستحقة االستالم في األصل بالقيمة العادلة وتقاس الحقا

املبالغ التي سبق شطبها إلى "املصاريف العمومية واإلدارية"  الفائدة الفعلي، ناقصا املخصص لقاء االنخفاض في القيمة. تقيد املبالغ املستردة الحقا من

 .في الربح او الخسارة

 التحوف محاسبة 

حمل االدوات املالية املشتقةتقاس االدوات املالية املشتقة بداية بقيمتها العادلة 
ُ
بقيمها العادلة. تقوم  في تواريخ املعامالت. وبعد االعتراف االولي، ت

أسعار السلع في املخزون.، وبالتالي  الشركة بتخصيص املشتقات كأدوات تحوط لتحديد العالقات التحوطية من اجل إدارة التعرض ملخاطر تقلبات

مخاطر العمالت األجنبية املتعلقة  م الشركة وشركاتها التابعة عقود الصرف األجنبي اآلجلة لتغطيةتصنف كتحوط للتدفقات النقدية. تستخد

 .في أسعار السلع باملعامالت املتوقعة وااللتزامات املؤكدة وعقود السلع اآلجلة وذلك فيما يتعلق بمخاطر التغيرات

النقدية على  مباشرة في الدخل الشامل اآلخر ضمن احتياطي تغطية مخاطر التدفقاتيتم إثبات الجزء الفعال من مكاسب أو خسائر أداه التغطية 

النقدية مقابل املكاسب  أن يتم اثبات الجزء غير الفعال مباشرة في قائمة الربح أو الخسارة املوحدة. تتم تسوية احتياطي تغطية مخاطر التدفقات

التحوط، يجب توقع ان يكون التحوط  كم في القيمة العادلة للبند املغطى. ومن اجل التأهل ملحاسبةأو الخسائر املتراكمة ألداة التغطية والتغير املترا

تعمل على تسوية التغيرات املقابلة في البند  "فعاال بشكل كبير" أي أن التغيرات في القيمة العادلة او التدفقات النقدية ألداة التحوط يجب ان

أهداف واستراتيجية إدارة املخاطر بما في ذلك تحديد أداة  وثوق بها. وعند بداية العالقة التحوطية، يتم توثيقاملتحوط له وان يتم قياسه بطريقة م

الشركة بتقييم فعالية العالقة التحوطية. والحقا ، يجب تقييم التحوط  التحوط والبند املتحوط له وطبيعة املخاطر املتحوط لها وكيف ستقوم

 .عاال بشكل دائموتحديد ما إذا كان تحوطا ف

فعالية )فعالة  وفي تاريخ كل تقييم لفعالية التحوط، يجب توقع ان تكون العالقة التحوطية ذات فعالية عالية من منظور مستقبلي وان تبين انها كانت

تسوية التغيرات في القيمة  فيللفترة املحددة كي تتأهل ملحاسبة التحوط. يتم عمل تقييم رسمي من خالل مقارنة فعالية أداة التحوط  (بأثر رجعي

 .كل ربع بشكل دائم العادلة او التدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املتحوط لها في البند املتحوط له، في كل من البداية ونهاية

لها ألداة التحوطوذلك خالل يتوقع ان يكون التحوط فعاال بدرجة عالية في حال تسوية التغيرات في التدفقات النقدية املتعلقة باملخاطر املتحوط 

 .ملوحدةالفترة التحوطية او يتوقع منها تحقيق هذه التسوية في الفترات املستقبلية. يتم إدراج فعالية التحوط هذا في قائمة الربحأو الخسارة ا

التحوط التي يتم  او الخسارة في اداة بالنسبة لتحوطات التدفقات النقدية التي تحقق معايير محاسبة التحوط، يتم االعتراف بالجزء الخاص بالربح

الفعال، إن وجد، في قائمة الربح  تحديدها كتحوط فعال بداية كاحتياطي قيمة عادلة في قائمة الدخل الشامل اآلخر املوحدة واالعتراف بالجزء غير

 .او الخسارة املوحدة

اءها او ممارستها او عندما تصبح غير مؤهلة ملحاسبة التحوط أو عدم يتم خصم محاسبة التحوط عند انتهاء صالحية أداة التحوط او بيعها او أنه

ة توقع معامالت منها أن ان تقوم الشركة بإلغاء تخصيصها، عندئذ يتم خصم محاسبة التحوط بأثر مستقبلي. في ذلك الوقت، إن أي ربح أو خسار 

ية منذ الفترة التي كان بها كان التحوط فعاال تحول غلى قائمة الربح او الخسارة متراكمة في أداة تحوط التدفقات النقدية كان معترفا بها في حقوق امللك

سارة في حال حدوث معاملة متوقعة. في حال عدم توقع حدوث معاملة تحوط ويؤثر ذلك على قائمة الربح او الخسارة، يتم تحويل صافي الربح او الخ

 .دة. فورا إلى قائمة الربح او الخسارة املوحدةاملتراكمة املدرج في قائمة الدخل الشامل اآلخر املوح
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 الرأي املتحفظ للمراج  القانوني عن القوائم املالية 4.6
 

 م8201للسنة املالية  أساس الرأي املتحفظ

 2.2رصدتها أوالتي بلغت  لالستخدام املتاحة النقدية األرصدة بأن تؤكد التي لم يتم تزويد املراجع القانوني ببعض مصادقات البنوك (أ

م. 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  261.9مليون ريال سعودي، باإلضافة إلى رصيد القروض مع بنك الراجحي والبالغة 

ونتيجة لذلك، لم يتمكن املراجع القانوني من تحديد ما إذا كانت التعديالت، ان وجدت، قد تكون ضرورية في حال تمكنه من الحصول 

 31دقات البنكية، ولم يتمكن املراجع القانوني من تحديد األثر املحتمل على القوائم املالية املوحدة للسنة املنتهية في على هذه املصا

بالتأكيد الالزم حول  لتزويدهم. باإلضافة إلى ذلك، لم يتمكن املراجع القانوني من القيام بإجراءات مراجعة بديلة كافية 2018ديسمبر 

 املصادقات توفر عدم حال في القانوني املراجع عمل نطاق ضمن تعتبر بديلة إجراءات وهي ذه األرصدة البنكيةاالكتمال والوجود له

 .البنكية

مليون  94.5م حققت إحدى الشركات التابعة، ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي، صافي خسائر بلغت 2018ديسمبر  31كما في  (ب

% من رأس مال الشركة التابعة، 86.7مليون ريال سعودي في ذلك التاريخ والذي يمثل  413.3ريال سعودي وبلغت خسائرها املتراكمة 

قدرة الشركة التابعة على االستمرار كمنشأة مستمرة، وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها في حال تحققها. عدم يا على مما يعطي مؤشرا جوهر 

قامت الشركة التابعة بإعادة هيكلة املبالغ  فقد وبالتالي التابعة، الشركة باستمرارية تتعلق مخاطر توجد ال بأنه اإلدارة تعتقد ولكن

اآلخرون وقامت بعمل خطة لتخفيض مطلوباتها من خالل االعتماد على التدفقات النقدية املستقبلية  املستحقة للبنوك والدائنون 

 ي.املتعلقة باملشاريع القائمة. وبناء على ذلك تم إعداد القوائم املالية من قبل إدارة الشركة التابعة طبقا ألساس االستمرارية املحاسب

ديسمبر  31ئم املالية املوحدة للشركة وشركاتها التابعة والتي تتكون من قائمة املركز املالي املوحدة كما في لقد قام املراجع القانوني بمراجعة القوا

ية م وكل من قائمة األرباح أو الخسائر والدخل الشامل اآلخر املوحدة وقائمة التغيرات في حقوق املساهمين املوحدة وقائمة التدفقات النقد2018

ة في ذلك التاريخ واإليضاحات املرفقة املعتبرة جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم املالية املوحدة، بما في ذلك ملخص للسياسات املوحدة للسنة املنتهي

 .املحاسبية الهامة

من كافة النواحي في رأي املراجع القانوني، باستثناء آثار املسائل املبينة في فقرة أساس الرأي املتحفظ، فإن القوائم املالية املوحدة تظهر بعدل، 

م وأدائها املالي وتدفقاتها النقدية للسنة املنتهية في ذلك التاريخ وفقا 2018ديسمبر  31الجوهرية، املركز املالي املوحد للشركة وشركاتها التابعة كما في 

راجعين رى التي اعتمدتها الهيئة السعودية للمللمعايير الدولية للتقرير املالي املعتمدة في اململكة العربية السعودية واملعايير واإلصدارات األخ

 واملحاسبين.

  م9201أساس الرأي املتحفظ للسنة املالية 

 وبلغت سعودي ريال مليون  21.9 بلغت خسائر صافي ،(شيركاتي أنونيم وتيجارات ياتيريم كابلو ماس) التابعة الشركات احدى حققت (أ

 جوهرًيا مؤشًرا يعطي مما التابعة، الشركة مال رأس من% 91.2 يمثل والذي التاريخ ذلك في سعودي ريال مليون  435.2 املتراكمة خسائرها

 مستمرة التابعة الشركة التزال. تحققها حال في بالتزاماتها الوفاء على وقدرتها مستمرة كمنشأة االستمرار على التابعة الشركة قدرة على

 املتعلقة املستقبلية النقدية التدفقات على االعتماد خالل من مطلوباتها لتخفيض خطة بعمل وقامت الدائنون  مع التزاماتها هيكلة بإعادة

 تعتبر الحقائق هذه فإن ذلك على وبناء. التابعة الشركة باستمرارية تتعلق مخاطر التوجد بأنه اإلدارة تعتقد وبالتالي القائمة، باملشاريع

 ملعرفة ومعقولة كافية ومراجعة تأكيدات على الحصول  من القانوني املراجع يتمكن ولم االستمرارية على الشركة قدرة عدم على مؤشًرا

 .في املستقبل االستمرارية التابعة للشركة يمكن اذا

بموجب تلك املعايير  تةباملراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعتمدة في اململكة العربية السعودية. ومسؤوليقام املراجع القانوني  قاملقد 

 مستقل عن الشركة وفقا املراجع. و تقرير املراجعةبالتفصيل في قسم "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية املوحدة" الواردة في  موضحة

 لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية وذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية املوح
 
 تةبمسؤولي أيضا ىدة، وقد وف

عد كافية ومال  ، إن أدلة املراجعة التي حصلهاألخالقية األخرى وفقا لهذه القواعد. وفي اعتقاد
ُ
 املتحفظ. الرأيإلبداء  مة لتوفير أساسئعليها ت
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  م2020أساس الرأي املتحفظ للسنة املالية 

مليون ريال سعودي وحصة في  319.1بمبلغ  بقيمة دفترية %(50بنسبة ملكية )تتضمن القوائم املالية املوحدة استثمارا في شركة زميلة  (أ

مليون ريال  0.4مليون ريال سعودي ومبلغ  318.18)م 2020 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في وللسنة املنتهية في  1.52النتائج بمبلغ 

مليون ريال سعودي متأخرة  48الزميلة ذمم مدينة تجارية بمبلغ لدى الشركة (. م2019ديسمبر  31سعودي كما في وللسنة املنتهية في 

مليون ريال سعودي، حيث لم تقم اإلدارة باملقابل  24اجمالي املبلغ هي  السداد ألكثر من سنة، وحصة الشركة وشركاتها التابعة من

كاف ومالئم للتأكد من  بدليل مراجعة قانونياملراجع ال يكن بمقدور اإلدارة تزويد باالعتراف بأي مخصص لخسائر ائتمان متوقعة. لم

تحديد إذا كان هنالك ضرورة لعمل تعديالت على املراجع القانوني  بمقدور  استرداد أرصدة هذه الذمم املدينة التجارية. بالتالي، لم يكن

 م.2020ديسمبر  31املنتهية في  حصة الشركة وشركاتها التابعة من النتائج والقيمة الدفترية للشركة الزميلة للسنة

 201.9بالتزامات زكاة إضافية بمبلغ  وطالبت الهيئة بموجبها ("الهيئة") هيئة الزكاة والضريبة والجماركربوطا من  املجموعةاستلمت  (ب

م من عليها لدى الهيئة. وعلى الرغ مليون ريال سعودي تتعلق بربوط السنوات السابقة والتي تقدمت الشركة وشركاتها التابعة باعتراضات

نتائج االعتراضات غير مؤكدة في هذه املرحلة. وبالتالي  تأكيد اإلدارة أن لديهم أسس لالعتراض على بنود الربوط التي أصدرتها الهيئة، إال أن

ة بالبنود قيد االعتراض في هذه القوائم املالي . لم يتم تكوين مخصصمن قبل املراجع القانوني ال يمكن تحديد مخصص الزكاة املحتمل

بأسس  تزويد املراجع القانونيلم يتم  .الهيئة الربوط بشأنها املوحدة وألي تعرض ملخاطر محتملة تتعلق بالسنوات القائمة التي لم تصدر

واالعتراضات املتعلقة بالسنوات املحددة القائمة  وتفاصيل بعض االعتراضات على هذه الربوط بما في ذلك تفاصيل احتساب الزكاة

لعمل تعديالت على املخصصات الزكوية  تحديد إذا كان هنالك ضرورة املراجع القانوني التابعة. لذلك، لم يكن بمقدور وبعض الشركات 

 .للشركة وشركاتها التابعة سواء في السنة الحالية أو السابقة وااللتزام املقابل

بموجب تلك املعايير  تةتمدة في اململكة العربية السعودية. ومسؤوليباملراجعة وفقا للمعايير الدولية للمراجعة املعقام املراجع القانوني  قاملقد 

 مستقل عن الشركة وفقا املراجع. و تقرير املراجعةبالتفصيل في قسم "مسؤوليات املراجع عن مراجعة القوائم املالية املوحدة" الواردة في  موضحة

  لقواعد سلوك وآداب املهنة املعتمدة في اململكة العربية السعودية
 
 تهبمسؤولي أيضا ىوذات الصلة بمراجعتنا للقوائم املالية املوحدة، وقد وف

عد كافية ومال  ، إن أدلة املراجعة التي حصلهاألخالقية األخرى وفقا لهذه القواعد. وفي اعتقاد
ُ
 املتحفظ. الرأيإلبداء  مة لتوفير أساسئعليها ت
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 وحدةامل الدخل قائمة - العمليات نتائج 5.6
  م2020م و2019م و2018الدخل املوحدة للسنوات املالية  ائمة(: ق8رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018

 )املراجعة املوحدة(
 م2019

 )املراجعة املوحدة(
 م2020

 )املراجعة املوحدة(

التغيير 

 السنوي 
م9201 –م 8201  

التغيير 

 السنوي 
م2020 –م 9201  

السنوي النمو 

 املركب
م2020 –م 8201  

%(55.9)  368,779 381,274 865,023 اإليرادات  (3.3)%  (34.7)%  

(960,889) تكلفة اإليرادات  (416,451)  (426,441)  (56.7)%  2.4%  (33.4)%  

(95,866) اجمالي الخسارة  (35,177)  (57,662)  (63.3)%  63.9%  (22.4)%  

(76,840) وإدارية مصروفات عمومية  (51,369)  (62,694)  (33.1)%  22.0%  (9.7)%  

(35,420) مصروفات بي  وتوزي   (20,856)  (16,616)  (41.1)%  (20.3)%  (31.5)%  

(1,931) - خسائر االئتمان املتوقعة   (32,839)  - 6.6001%  - 

(208,126) الخسارة التشغيلية للسنة  (109,333)  (169,811)  (47.5)%  55.3%  (9.7)%  

(43,981) تمويل، صافيتكاليف   (13,551)  (12,774)  (69.2)%  (5.7)%  (46.1)%  

(86,490) الحصة في نتائج شركة زميلة  395 1,524 (100.5)%  285.8%  - 

%88.6  %(69.1) 133,060 70,569 228,099 اإليرادات األخرى، صافي  (23.6)%  

الربح الناتج من استبعاد 

 شركة تابعة
47,280 - - - - - 

الخسارة قبل الزكاة و ريبة 

 الدخل
(63,218)  (51,920)  (48,001)  (17.9)%  (7.5)%  (12.9)%  

(11,000) الزكاة  (11,666)  (8,585)  6.1%  (26.4)%  (11.7)%  

%(99.5) 855 26 5,591  ريبة الدخل  3188.5%  (60.9)%  

(68,627) صافي الخسارة للسنة  (63,560)  (55,731)  (7.4)%  (12.3)%  (9.9)%  

 الدخل الشامل اآلخر:

التغييرات في احتياطي ترجمة 

 عمالت أجنبية
365 300 (126)  (17.8)%  (142.0)%  - 

التغييرات في احتياطيات 

 التقييم االكتواري 
2,277 (5,570)  (8,292)  (344.6)%  48.9%  - 

(132) 12,608 احتياطي تحوف  7,806 (101.0)%  (6013.6)%  (21.3)%  

الخسارة الشاملة  مجموع 

 للسنة
(53,377)  (68,962)  (56,343)  29.2%  (18.3)%  2.7%  

(62,952) املساهمين في الشركة األم  (61,831)  (55,012)  (1.8)%  (11.0)%  (6.5)%  

(,6755) مسيطرة حصص غير   (291,7)  (719)  (71.4)%  (57.7)%  (65.2)%  

 صافي الخسارة العائد إلى:

(47,702) األماملساهمين في الشركة   (67,260)  (55,624)  41.0%  (17.3)%  8.0%  

(5,675) املسيطرة حقوق امللكية غير  (1,701)  (719)  (70.0)%  (57.7)%  (4.46)%  

م2020م و2019م و2018الدخل املوحدة للسنوات املالية  أهم املؤشرات الرئيسية لقائمة  

 م2020 م2019 م2018 كنسبة مئوية من اإليرادات
مئويةنقاف   

م9201 –م 8201  
 نقاف مئوية

م2020 –م 9201  
 نقاف مئوية

م2020 –م 8201  

%(11.1) هامش الربح / )الخسارة(  (9.2)%  (15.6)%  91.  (6.4)  (4.6)  

%.98 مصروفات عمومية وإدارية  5.13%  0.17%  4.6 3.5 8.1 

%1.4 تسويقو  مصروفات بيع  5.5%  4.5%  1.4 (1.0)  0.4 

هامش ربح / )خسارة( 

 التشغيل
(24.1)%  (28.7)%  (46.0)%  (4.6)  (17.4)  (22.0)  
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هامش الربح / )الخسارة( قبل 

 الزكاة وضريبة الدخل
(7.3)%  (13.6)%  (13.0)%  (6.3)  0.6 5.7 

هامش دخل / )خسارة( 

 السنة
(7.9)%  (16.7)%  (15.1)%  (8.7)  1.6 7.2 

هامش الربح / )الخسارة( 

 الشاملة للسنة
(6.2)%  (8.0)%  (6.5)%  (1.8)  1.5 0.3 

متوسط سعر معدن النحاس 

 العاملي للطن )ريال سعودي(
25.346 22.770 23.419 (10.2)%  2.9%  (3.9)%  

متوسط سعر معدن األملنيوم 

 العاملي للطن )ريال سعودي(
8.085 7.436 6.188 (8.0)%  (16.8)%  (12.5)%  

 .معلومات اإلدارةو  م2020م و2019م و2018 املالية للسنواتالقوائم املالية املراجعة املوحدة املصدر: 

 اإليرادات

كابالت البيع الكابالت النحاسية واألملنيوم )ذات جهد منخفض ومتوسط وعالي( وغيرها من تتكون إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بشكل رئيس ي من  

. وأخرى تستخدم في قطاع النفط والغاز (بالكابالت املحددة الصنع بمواصافات خاصة لبعض مشاريع شركات النفط والغاز)املتعلقة  تخصصةامل

مشاريع تسليم مفتاح كمشاريع الحفر والتركيب وتوريد امللحقات الخاصة بمشاريع فيما تحصل الشركة وشركاتها التابعة الجزء اآلخر من إيراداتها من 

 .تال اواالتص الطاقة

مليون ريال سعودي في  381.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  865.0% من 55.9انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة بنسبة 

ة املشاريع م، نتيجة انخفاض مستوى اإلنتاج لدى الشركة وشركاتها التابعة بسبب التباطؤ االقتصادي العام واالنخفاض في وتير 2019السنة املالية 

إلى انخفاض اإلنشائية باإلضافة إلى ارتفاع حدة قيود رأس املال العامل وااللتزامات املالية لدى الشركة األم "شركة الكابالت السعودية" مما أدى 

يعزى هذا االنخفاض ألف طن خالل نفس الفترة. و  6.2ألف طن إلى  14.7نسب التشغيل وبالتالي انخفاض الكميات املباعة من كابالت النحاس من 

رة باإلضافة أيًضا إلى انخفاض الطلبات من السوق التركي بشكل رئيس ي على الشركات التابعة في تركيا نظرا لألوضاع االقتصادية في تركيا في نفس الفت

 م.2018إلى بيع شركة ديميرير كابلو في شهر أغسطس 

 مبيعاتفي  النخفاضنتيجة م 2020في السنة املالية مليون ريال سعودي  368.8إلى  % لتصل3.3بنسبة انخفضت إيرادات الشركة وشركاتها التابعة 

توقف بعض املشاريع باإلضافة إلى التأخر  من أجلماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت بسبب عدم تقدم شركة ماس على املنافسة في املناقصات شركة 

استمرار التباطؤ  اليسمان نتيجة، باإلضافة إلى انخفاض إيرادات شركة في املناقصات نتيجة آثار جائحة كورونا العاملية خالل نفس الفترة

النفط  اتفي قطاع شرك  بيعات إلى عمالء رئيسيينتفاع املار  أيًضا. قابل هذا االنخفاض ارتفاع في مبيعات شركة الكابالت السعودية نتيجةاإلقتصادي 

 .والغاز بعد توفر السيولة الالزمة ملقابلة الطلبات نتيجة التمويل من إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية

 تكلفة اإليرادات 

 960.9من  %56.7خفضت تكلفة اإليرادات بنسبة تتكون تكلفة اإليرادات بشكل رئيس ي من املواد الخام وتكاليف املوظفين ومصاريف االستهالك. ان

إلى  م، ويعزى ذلك االنخفاض بشكل رئيس ي2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  416.5إلى  م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية 

نتيجة وباألخص تكلفة معدن النحاس  مليون ريال سعودي في نفس الفترة 285.8إلى  مليون ريال سعودي 702.0انخفاض تكلفة املواد الخام من 

نخفاض في أسعار باإلضافة ال ألف طن  6.2ألف طن إلى  14.7% من 61.5انخفاض الكميات املباعة من كابالت النحاس خالل نفس الفترة بنسبة 

فاض الحاد بسبب انخفاض املبيعات خالل الفترة ذاتها حيث أثر االنخ خرى تكلفة املواد الغير معدنية واملواد األ ، وانخفاض في معدن النحاس العاملي

 .تكلفة املواد الغير معدنية واملواد األخرى  في مستوى املبيعات على

ارتفاع م نتيجة ارتفاع تكلفة معدن النحاس بسبب 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  426.4% لتصل إلى 2.4ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة 

ألف طن، باإلضافة إلى ارتفاع تكاليف املوظفين بسبب ارتفاع  7.17.0% لتصل إلى 12.7الكميات املباعة من كابالت النحاس خالل نفس الفترة بنسبة 

 .وظفينألف ريال سعودي نتيجة ارتفاع الرسوم الحكومية الخاصة بامل 81.7ألف ريال سعودي إلى  78.0متوسط تكلفة املوظفين لكل موظف من 
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 إجمالي الخسارة

مليون ريال  35.2م إلى خسارة بلغت 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  95.9% من خسارة بلغت 63.3انخفض مجمل الخسارة بنسبة 

م، باإلضافة 2018املالية م نتيجة عدم وجود تعديالت على اإليرادات الخاصة بشركة املسان والتي تم قيدها في السنة 2019سعودي في السنة املالية 

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة وقابل ذلك بيع  11.4مليون ريال سعودي إلى  4.3% من 164.2إلى ارتفاع في مجمل ربح شركة ماس بنسبة 

% 9.2% إلى 11.2من م. أدى ذلك إلى انخفاض هامش الخسارة 2018الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابلو في شهر أغسطس من السنة املالية 

م نتيجة تغير 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  57.7% ليصل إلى خسارة بلغت 63.9خالل نفس الفترة. كما ارتفع مجمل الخسارة بنسبة 

عدم القدرة على استغالل  مزيج املنتجات مع التكاليف بالنسبة لشركة الكابالت السعودية، باإلضافة الرتفاع الخسائر ملعظم الشركات التابعة بسبب

 الطاقة التشغيلية الكاملة نتيجة قيود رأس املال العامل، كما ازداد نقص السيولة سوًءا عندما تأثرت عمليات املجموعة بجائحة كورونا.

 مصروفات عمومية وإدارية

ومهنية ومصاريف اصالح وصيانة ومصاريف تتكون املصاريف العمومية واإلدارية بشكل رئيس ي من رواتب ومنافع ذات صلة وأتعاب قانونية 

استهالكات واطفاءات ورسوم بنكية ومصاريف منافع عامة ومصاريف إيجار وتأمين ومصاريف طباعة وقرطاسية وإعالنات ومصاريف نقل وسفر 

مليون ريال  51.4م إلى 2018ية مليون ريال سعودي في السنة املال 76.8% من 33.1ومصاريف أخرى. انخفضت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة 

مليون ريال سعودي نتيجة بيع الشركة كامل  10.8م نتيجة انخفاض مصاريف االستهالكات واالطفاءات بمقدار 2019سعودي في السنة املالية 

مليون ريال  5.2لصلة بمقدار م، باإلضافة إلنخفاض الرواتب واملنافع ذات ا2018حصتها في شركة ديميرير كابلو في شهر أغسطس من السنة املالية 

% لتصل إلى 22.0موظف خالل نفس الفترة. ارتفعت املصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  31سعودي تماشًيا مع انخفاض عدد املوظفين بنحو 

سعودي بسبب مصاريف  مليون ريال 6.8م نتيجة ارتفاع األتعاب القانونية واملهنية بمقدار 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  62.7

مليون ريال  1.4استشارات قانونية ومحاسبية ومالية تتعلق بإكتتاب الشركة ألسهم حقوق أولية باإلضافة إلى إعادة تبويب مصاريف بنكية بقيمة 

تركيا واستشارات  سعودي متعلقة بفروقات ترجمة عمالت باإلضافة الى مصاريف استشارات قانونية تتعلق ببعض القضايا للشركات التابعة في

 قانونية تتعلق بشؤون استشارات ضريبية وزكوية.

 وتوزي مصروفات بي  

تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيس ي من رواتب ومنافع ذات صلة ومصاريف الشحن والتأمين والنقل ومصاريف استهالكات واطفاءات 

مليون ريال  20.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  35.4من % 41.1ومصاريف أخرى. انخفضت مصروفات البيع والتوزيع بنسبة 

مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض مبيعات  9.4م نتيجة انخفاض مصاريف الشحن والتأمين والنقل بقيمة 2019سعودي في السنة املالية 

م، 2018ل حصتها بشركة ديميرير كابلو في شهر أغسطس من السنة املالية الشركة وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة، باإلضافة لبيع الشركة كام

موظف خالل نفس الفترة.  26مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض عدد املوظفين بنحو  5.1باإلضافة النخفاض رواتب ومنافع ذات صلة بقيمة 

م نتيجة انخفاض املصاريف 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  16.6% لتصل إلى 20.3استمرت مصاريف البيع والتوزيع باإلنخفاض بنسبة 

مليون ريال سعودي بسبب انخفاض مبيعات  1.2مليون ريال سعودي وانخفاض مصاريف الشحن والتأمين والنقل بمقدار  2.0األخرى بمقدار 

 الشركة وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة متأثرة بجائحة كورونا.

 االئتمان املتوقعةخسائر 

 للمعايير الدولية ل
ً
لتقرير املالي تتعلق خسائر االئتمان املتوقعة بخسائر الديون التي من غير املرجح أن تستردها الشركة عند البيع باالئتمان وفقا

IFRS-9  م نتيجة تحصيل مبالغ متعلقة بعميل رئيس ي ثم ارتفعت خسائر االئتمان 2018. بلغت خسائر االئتمان املتوقعة صفر في السنة املالية

م نتيجة تحميل 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  32.8م إلى 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.9% من 1600.6املتوقعة بنسبة 

مليون ريال سعودي تتعلق باملبالغ املحتجزة  17.3مليون ريال سعودي على املخصص تتعلق بالذمم املدينة، وخسائر بقيمة  11.5ر بقيمة خسائ

 مليون ريال سعودي تتعلق بموجودات العقود غير املفوترة املتعلقة ألكثر من سنة. 2.2مستحقة االستالم، وخسائر بقيمة 
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 تكاليف تمويل، صافي

م 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  13.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  44.0% من 69.2ضت تكاليف التمويل بنسبة انخف

اض نخفتماشًيا مع انخفاض القروض والتسهيالت البنكية لدى الشركة بسبب إعادة هيكلة القروض وااللتزامات املالية خالل نفس الفترة باإلضافة إل 

 .م2018 من السنة املالية أغسطسفي شهر بعد بيع الشركة كامل حصتها في الشركة  ديميرير كابلواألعباء املالية املتعلقة بشركة 

مليون ريال سعودي نتيجة حصول الشركة على مكاسب في صرف العمالت  12.8% لتصل إلى 5.7استمرت تكاليف التمويل باإلنخفاض بنسبة 

م( باإلضافة إلعادة هيكلة ديون متعلقة بشركة نوبل كما وتم حصول الشركة على مكاسب بسبب 2019خسائر في السنة املالية  األجنبية )حيث كانت

 مليون ريال سعودي. 15.9تغير القيمة العادلة على املطلوبات املالية بقيمة 

 حصة الشركة وشركاتها التابعة من ربح / )خسارة( شركة زميلة

م، تعد شركة ميدال كابلز 2019ها التابعة بتسجيل حصتها من صافي أرباح شركاتها الزميلة في قائمة الدخل املوحدة. وكما في تقوم الشركة وشركات

الذكر أن الشركة املحدودة دبليو.إل.إل وشركة زكا العاملية لتقنية املعلومات الشركتان الزميلة املستثمر بهما من الشركة وشركاتها التابعة، والجدير ب

% في شركة زكا العاملية لتقنية املعلومات. ارتفعت الحصة في 25% من ملكية الشركة و50ملك في شركة ميدال كابلز املحدودة دبليو.إل.إل مايمثلت

شركة ألف ريال سعودي نتيجة بشكل رئيس ي تحقيق  395م إلى ربح بقيمة 2018 مليون ريال سعودي 86.5ائر بقيمة نتائج شركة زميلة من خس

م. 2019ألف ريال سعودي في السنة املالية  790م وأرباح بقيمة 2018في السنة املالية  173.0خسائر بقيمة  ل كابلز املحدودة دبليو.إل.إلميدا

شركة م نتيجة تحقيق 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.5% لتصل إلى 285.8استمرت الحصة في نتائج شركة زميلة باإلرتفاع بنسبة 

 .مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة 5.7أرباح بقيمة  ل كابلز املحدودة دبليو.إل.إلميدا

 الربح الناتج من استبعاد شركة تابعة

الربح الناتج من م حيث بلغ 2018في السنة املالية  ديميرير كابلوفي بيع الشركة كامل حصتها بشركة  الربح الناتج من استبعاد شركة تابعةيتعلق 

 .م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  47.3 شركة تابعةاستبعاد 

 ، صافيخرى األ يرادات اإل 

تتكون اإليرادات األخرى بشكل أساس ي من مكاسب عكس قيد مخصصات قانونية ومكاسب عكس قيد مخصصات ذمم دائنة واألرباح ناتجة عن 

ها وأرباح ناتجة عن إعادة هيكلة التزامات وقروض مع بنوك تجارية. تعامالت بالعمالت األجنبية وعكس مخصصات الذمم املشكوك في تحصيل

مليون ريال سعودي في السنة املالية  70.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  228.1% من 69.1انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة 

 مليون ريال سعودي حيث أبرمت 211.2بمقدار ض مع بنوك تجارية بسبب انخفاض األرباح الناتجة عن إعادة هيكلة االلتزامات والقرو م 2019

مليون ريال سعودي، مقابل تنازل عن  110تسوية مع البنك األهلي التجاري وبنك الجزيرة على أساسها قامت الشركة بدفع مبلغ  ةالشركة اتفاقي

ألف ريال  954م. باإلضافة إلى خسائر في العمالت األجنبية بقيمة 2018خالل السنة املالية مليون ريال سعودي  203الرصيد املستحق بقيمة 

. قابل هذا بعملة الليرة التركية برمةويعود ذلك إلى ارتفاع الليرة التركية خالل نفس الفترة حيث أدى هذا االرتفاع إلرتفاع التزامات الشركة املسعودي 

م وتضمن عكس 2019مليون ريال سعودي خالل السنة املالية  45.0وبلغ  مخصصات أخرى وذمم دائنة بند عكس قيد االنخفاض ارتفاع في

 ومخصص مستحق إلى جهات ذات عالقة.  دفعات مقدمة من العمالء التي لم يتم املطالبة بها من قبل العمالءمخصصات قانونية وزكوية ومخصص 

م نتيجة حصول عكس قيد مخصصات قانونية 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  133.1% لتصل إلى 88.6ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة 

مليون  16.3مليون ريال سعودي تتعلق بالشركة التركية التابعة املسان، باإلضافة لوجود مكاسب من صرف العمالت األجنبية بقيمة  89.7بقيمة 

بعملة الليرة  برمةهذا اإلنخفاض إنخفاض التزامات الشركة امل قابلل نفس الفترة حيث انخفاض الليرة التركية خالريال سعودي ويعود ذلك إلى 

 التركية.

  



 

59 

 الزكاة

مليون ريال سعودي في السنة  11.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  11.0% من 6.1ارتفعت مصاريف الزكاة املحملة للسنة بنسبة 

التزام الشركة وشركاتها التابعة بزيادة مخصص الزكاة على الرغم من انخفاض الوعاء الزكوي وذلك لدفع التزامات زكوية  بسببم 2019املالية 

 ( "الزكاة"3.5.6.6) القسم الفرعييرجى مراجعة ملزيد من املعلومات )مليون ريال سعودي  183الية سابقة قد تصل قيمتها إلى محتملة عن سنوات م

والجدير بالذكر ان الشركة استلمت بعض الربوط الزكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث طالبت الهيئة بموجبها بالتزامات ، (من هذا القسم

مليون ريال سعودي بخصوص ربوط زكوية للسنوات السابقة والتي تقدمت الشركة باالعتراض عليها، وتختص هذه  201.9زكوية اضافية بمبلغ 

وشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية املحدودة وشركة ماس ملشاريع الطاقة األم "شركة الكابالت السعودية"ة للشركة االلتزامات اإلضافي

 8.6% لتصل إلى 26.4واالتصاالت املحدودة وشركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة، على هذا األساس انخفضت الزكاة املحملة للسنة بنسبة 

 م. 2020عودي في السنة املالية مليون ريال س

  ريبة الدخل

م نتيجة 2019ألف ريال سعودي في السنة املالية  26م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  5.6% من 99.5انخفضت ضريبة الدخل بنسبة 

% لتصل إلى 3,188.5م. ثم ارتفعت ضريبة الدخل بنسبة 2018بيع الشركة كامل حصتها في شركة ديميرير كابلو في شهر أغسطس من السنة املالية 

 م نتيجة ارتفاع خسائر شركة املسان خالل نفس الفترة. 2020ألف ريال سعودي في السنة املالية  855

 لسنةلخسارة صافي ال

مليون ريال سعودي في السنة املالية  63.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  68.6% من 7.4انخفض صافي خسارة السنة بنسبة 

م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  95.9% من خسارة بقيمة 63.3م نتيجة بشكل رئيس ي إلنخفاض مجمل خسارة السنة بنسبة 2019

م وانخفاض املصاريف التشغيلية تماشًيا مع بيع الشركة لكامل حصتها في شركة 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  35.2قيمة خسارة ب

مليون ريال سعودي مما ساهم بإنخفاض صافي الخسارة خالل نفس الفترة. كما ارتفع  45.0و باإلضافة إلى عكس مخصصات بقيمة ديميرير كابل

 م.2019% في السنة املالية 16.7 م إلى2018% في السنة املالية 7.9نة من هامش خسارة الس

م وذلك يعود بشكل رئيس ي إلى عكس 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  55.7% ليصل إلى 12.3انخفض صافي خسارة السنة بنسبة 

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة مما أدى إلى  16.3بقيمة مليون ريال سعودي ومكاسب من العمالت األجنبية  89.7مخصصات قانونية بقيمة 

 م.2020% في السنة املالية 15.1انخفاض هامش خسارة السنة ليصل إلى 
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 اإليرادات 1.5.6

 تنظيم الشركات التابعة 1.1.5.6
 التابعة الشركات تنظيم (:9) رقم الجدول 

 بلد التأسيس الشركة

نسبة امللكية 

 31الفعلية كما في 

 م2018ديسمبر 

نسبة امللكية 

 31الفعلية كما في 

م9201ديسمبر   

نسبة امللكية 

 31الفعلية كما في 

م2020ديسمبر   

 محلية:

 شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة*
اململكة العربية 

 السعودية
100%  100%  100%  

 "ماس"شركة ماس ملشاري  الطاقة واالتصاالت املحدودة 
اململكة العربية 

 السعودية
100%  100%  100%  

 شركة مراكز ماس لتوزي  األدوات الكهربائية املحدودة*
اململكة العربية 

 السعودية
100%  100%  100%  

 دولية:

%100 تركيا ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي "ماس كابلو"شركة   100%  100%  

%100 ايرلندا ترادينج املحدودة )ال تمارس نشاف(*شركة ماس انترناشيونال   100%  100%  

 شركة الكابالت السعودية )اإلمارات العربية املتحدة(
اإلمارات 

 العربية املتحدة
100%  100%  100%  

سولت س هازالي والكتريمكانك سان وتيك أي  املسانشركة 

 **اس
%94 تركيا  94%  94%  

%94 تركيا ** وتيك أس أيه املسان متالورجي ومكايني سانشركة   94%  100%  

%100 - سيشيل فيرهيفن القابضة املحدودةشركة   100%  

%100 - مالطا شركة كابالت القابضة املحدودة   100%  

%100 - تركيا جوزو جايريمينكول أنونيم شيركاتي  100%  

%100 - تركيا فاليتا جايريمينكول أنونيم شيركاتيشركة   100%  

 .ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018 يةاملال للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

على بناًء  شركة ماس انترناشيونال ترادينج املحدودةو  تم احتساب االستثمارفي شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة وشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية املحدودة *

أنه ال توجد اي تعديالت جوهرية على هذه القوائم املالية وأن حسابات هذه الشركات التابعة ليست جوهرية اإلدارة  الشركات التابعة وتعتقدقبل إدارات  القوائم املالية املعدة من

 على مستوى القوائم املالية املوحدة.

% والتي تملكها شركة الكابالت 100سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أي اس بنسبة  املسانمملوكة من قبل شركة املسان متالورجي ومكايني سان وتيك أس أيه إن شركة **

 تم اعتبار الشركتين كشركة واحدة في عرض النتائج.، %. على هذا النحو94السعودية وشركاتها التابعة بنسبة 
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 اإليرادات بحسب الشركة 2.1.5.6
 م2020م و2019م و2018(: اإليرادات بحسب الشركة للسنوات املالية 10رقم ) الجدول 

 م2020 م2019 م2018 آالف الرياالت السعودية

التغيير 

 السنوي 
م9201 –م 8201  

 التغيير السنوي 
م2020 –م 9201  

النمو السنوي 

 املركب
م2020 –م 1820  

  %(27.4) %14.3 %(53.9) 295,557 258,641 561,490 شركة الكابالت السعودية "الشركة"

  %(4.5)  %(35.3) %41.0 58,213 89,985 63,800 شركة ماس

اإلمارات  –شركة الكابالت السعودية 

 العربية املتحدة
76,705 6,391 8,608 (91.7)%  34.7% (66.5)%  

  %(70.4)  %(75.6)  %(64.0) 6,401 26,257 72,857 املسانشركة 

 %(100.0) - %(100.0) - - 90,172 شركة ديميرير كابلو

  %(34.7)  %(3.3)  %(55.9) 368,779 381,274 865,023 االجمالي

 م2020 م2019 م2018 جماليكنسبة مئوية من اإل 
 نقاف مئوية

 م2019 –م 2018
 نقاف مئوية

 م2020 –م 2019
 نقاف مئوية

 م2020 –م 2018

 15.2 12.3 2.9 %80.1 %67.8 %64.9 "الشركة" السعودية الكابالت شركة

 8.4 (7.8) 16.2 %15.8 %23.6 %7.4 ماس شركة

 اإلمارات – السعودية الكابالت شركة

 املتحدة العربية
8.9% 1.7% 2.3% (7.2) 0.6 (6.6) 

 (6.7) (5.2) (1.5) %1.7 %6.9 %8.4 املسان شركة

 - - - - - %10.4 كابلو ديميرير  شركة

 معلومات الشركة وشركاتها التابعة.املصدر: 

 شركة الكابالت السعودية "الشركة"

تتعلق إيرادات شركة الكابالت السعودية ببيع الكابالت النحاسية واألملنيوم )ذات جهد منخفض ومتوسط وعالي( وغيرها من كابالت متخصصة 

املحلي في اململكة العريبة السعودية. انخفضت إيرادات شركة الكابالت وأخرى تستخدم في قطاع النفط والغاز حيث ترتكز هذه اإليرادات في السوق 

م نتيجة 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  258.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  561.5% من 53.9السعودية بنسبة 

تيرة املشاريع اإلنشائية باإلضافة إلى ارتفاع حدة قيود رأس املال العامل النخفاض مستوى اإلنتاج بسبب التباطؤ االقتصادي العام واالنخفاض في و 

ت املباعة واإللتزامات املالية لدى الشركة مما أدى إلى انخفاض نسب التشغيل واإلنتهاء من تسليم بعض املشاريع الرئيسية وبالتالي انخفاض الكميا

 295.6% لتصل إلى 14.3نفس الفترة. ارتفعت إيرادات شركة الكابالت السعودية بنسبة  ألف طن خالل 6.2ألف طن إلى  14.7من كابالت النحاس من 

 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  88.5م نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع شركات النفط والغاز من 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية 

م بسبب ارتفاع املبيعات إلى عمالء رئيسيين في قطاع شركة النفط والغاز بعد توفر السيولة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  114.5إلى 

 م.2020الالزمة ملقابلة الطلبات نتيجة التمويل من إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية 

 شركة ماس ملشاري  الطاقة واإلتصاالت

في مشاريع تسليم املفتاح كمشاريع الحفر والتركيب وتوريد امللحقات الخاصة بمشاريع الطاقة  يتمثل نشاط شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت

شركة واإلتصاالت. يتم تسجيل إيرادات شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت على أساس احتساب نسبة إنجاز املشروع لكل فترة. ارتفعت إيرادات 

مليون ريال سعودي في السنة املالية  90.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  63.8% من 41.0ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت بنسبة 

م نتيجة لزيادة األنشطة في مشاريع البحرين وارتفاع مبيعات االكسسوارات، انخفضت إيرادات شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت بنسبة 2019

م بسبب عدم تقدم شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت على املنافسة في 2020دي في السنة املالية مليون ريال سعو  58.2% لتصل إلى 35.3

 ما تكون فتراتها
ً
طويلة  املناقصات بسبب توقف بعض املشاريع علًما بأن طبيعة معدل دوران الذمم املدينة الخاصة بمشاريع تسليم املفتاح غالبا

س املال العامل باإلضافة إلى التأخر في املناقصات نتيجة آثار جائحة كورونا العاملية وإنتهاء بعض املشاريع القائمة والتي تؤثر سلبا على معدل دوران رأ

  .خالل نفس الفترة
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 اإلمارات العربية املتحدة –ودية شركة الكابالت السع

تجات الشركة األم "شركة الكابالت السعودية" خارج اململكة اإلمارات العربية املتحدة بايردات بيع من –تتعلق إيرادات شركة الكابالت السعودية 

االمارات العربية املتحدة  –العربية السعودية كدول مجلس التعاون الخليجي وغيرها من الصادرات. انخفضت إيرادات شركة الكابالت السعودية 

م نتيجة انخفاض املبيعات 2019ريال سعودي في السنة املالية  مليون  6.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  76.7% من 91.7بنسبة 

م. ارتفعت 2018الية املتعلقة بأحد العمالء الرئيسيين في دولة االمارات العربية املتحدة والتي تم توريد الجزء األكبر من الكميات املطلوبة في السنة امل

م نتيجة ارتفاع 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  8.6% لتصل إلى 34.7دة بنسبة االمارات العربية املتح –إيرادات شركة الكابالت السعودية 

 عمالء جدد خالل نفس الفترة. 5املبيعات لدول مجلس التعاون الخليجي حيث استطاعت الشركة على حصول طلبات توريد جديدة تخص 

 شركة املسان

صناعة املفاتيح الكهربائية واملحوالت ومستلزماتها. انخفضت إيرادات شركة املسان التركية تتمثل إيرادات شركة املسان التركية بشكل رئيس ي على 

 دولة قطرإلى املبيعات م نتيجة النخفاض 2019مليون ريال في السنة املالية  26.3م إلى 2018مليون ريال في السنة املالية  72.9% من 64.0بنسبة 

. املسان% من انخفاض إيرادات شركة 40والتي بلغت نسبتها ما يقارب م( 2018% من إجمالي إيرادات الشركة األم كما في عام 2)حيث شكلت حوالي 

 املالية السنة في القطري  السوق  في طرحها تم التي املناقصات من العديد املسان شركة خسرت فقد كيان تركي، املسان شركةأن  من الرغم على

 لطبيعة املناقصات التي ال تعتبر مضمونة لشركة 2018
ً
م 2018كسب أي مناقصة في السنة املالية  لم تستطع شركة املسان، املسانم. ونظرا

كاتها ر م على التوالي، باإلضافة إلى التباطؤ االقتصادي في تركيا، كما أدت قيود رأس املال العامل للشركة األم "شركة الكابالت السعودية" وش2019و

د الشركة األم التابعة إلى انخفاض في املالءة املالية ملساندة الشركات التابعة على اعتماد وتوفير طلبات جديدة في األسواق الدولية حيث ارتكزت جهو 

إيرادات شركة اليسمان في متابعة السوق املحلي في اململكة العربية السعودية ضمن القدرة املالية املتوفرة لدىيها وشركاتها التابعة، استمرت 

م نتيجة الستمرار التباطؤ اإلقتصادي باإلضافة إلى آثار جائحة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  6.4% لتصل إلى 75.6باإلنخفاض بنسبة 

 كورونا على األسواق الدولية.

 شركة ديميرير كابلو

مليون ريال  90.2 ديميرير كابلوتتمثل أنشطة شركة ديمرير كابلو التركية بصناعة وتوريد وتجارة الكابالت الكهربائية وملحقاتها. بلغت إيرادات شركة 

ة املالية من السن أغسطسشهر حصتها في شركة ديميرير كابلو في ببيع كامل  م. والجدير بالذكر ان الشركة قامت2018سعودي في السنة املالية 

 م.2020م و2019في السنة املالية  إيراداتها فقدان مما أدى إلى انخفاض م2018
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 اإليرادات بحسب املنتجات 3.1.5.6
  م2020م و2019م و2018(: اإليرادات بحسب املنتجات للسنوات املالية 11رقم ) الجدول 

 م2020 م2019 م2018 آالف الرياالت السعودية

التغيير 

 السنوي 
 م2019 –م 2018

 التغيير السنوي 
 م2020 –م 2019

النمو السنوي 

 املركب
 م2020 –م 2018

 كابالت النحاس:

%(67.1) 87,831 80,984 246,003 الكابالت ذات الجهد املنخفض  8.5%  (40.2)%  

,20824 53,563 الكابالت ذات الجهد املتوسط  38,231 (54.8)%  57.9%  (15.5)%  

6461,4 103,607 الكابالت ذات الجهد العالي  11748,  (40.7)%  (21.7)%  (31.9)%  

,52026 62,938 األسالك الداخلية  31,358 (57.9)%  18.2%  (29.4)%  

3630,7 36,504 الكابالت الخاصة بقطاع النفط والغاز  746,14  (15.8)%  50.1%  12.4%  

,2908 19,137 29,749 الكابالت املتخصصة  (35.7)%  (56.7)%  (47.2)%  

%(100.0) - - 810 الكابالت الهاتفية املعدنية  - (100.0)%  

49243,0 533,175 إجمالي كابالت النحاس  259,974 (54.4)%  7.0%  (30.2)%  

 كابالت األملنيوم:

43,93 الكابالت ذات الجهد املنخفض  62,09  49912,  (46.7)%  496.3%  78.2%  

32,36 3,456 الكابالت ذات الجهد املتوسط  14,160 (31.6)%  499.2%  102.4%  

65,43 10,777 الكابالت ذات الجهد العالي  - (49.6)%  (100.0)%  (100.0)%  

اقل الهوائية %(100.0) 63 - 2,034 كابالت النو  - (82.4)%  

59,89 20,201 إجمالي كابالت األملنيوم  26,722 (51.0)%  170.1%  15.0%  

272 7,563 كابالت األلياف البصرية  080  (90.5)%  10.8%  (67.5)%  

608,0 4,975 551 الكابلية غير  اإليرادات  802.9%  62.0%  282.5%  

إجمالي إيرادات املنتجات للشركة  

 السعودية للكابالت
561,490 258,641 295,557 (53.9)%  14.3%  (27.4)%  

%41.0 58,213 89,985 63,800 شركة ماس  (35.3)%  (4.5)%  

اإلمارات  –الكابالت السعودية شركة 

 العربية املتحدة
76,705 6,391 8,608 (91.7)%  34.7%  (66.5)%  

  %(70.4)  %(75.6)  %(64.0) 6,401 26,257 72,857 املسانشركة 

 - - - - - 90,172 شركة ديميرير كابلو

  %(34.7)  %(3.3)  %(55.9) 368,779 381,274 865,023 االجمالي

م8201 مئوية من االجماليكنسبة  م9201  م2020   
 نقاف مئوية

م9201 -م 8201  
 نقاف مئوية

م2020 –م 9201  
 نقاف مئوية

م2020 –م 8201  

%61.6 كابالت النحاس  63.7%  70.5%  2.1 6.7 8.9 

%2.3 كابالت األملنيوم  2.6%  7.2%  0.3 4.7 4.9 

%0.9 الكابالت األخرى   1.5%  2.4%  0.6 0.9 1.5 

%64.9 "الشركة" السعودية الكابالت شركة  67.8%  80.1%  2.9 12.3 15.2 

%7.4 ماس شركة  23.6%  15.8%  16.2 (7.8)  8.4 

 اإلمارات – السعودية الكابالت شركة

 املتحدة العربية
8.9%  1.7%  2.3%  (7.2)  0.6 (6.6)  

%8.4 املسان شركة  6.9%  1.7%  (1.5)  (5.2)  (6.7)  

%10.4 كابلو ديميرير  شركة  - - (10.4)  - (10.4)  
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 م2020 م2019 م2018 الكميات املباعة )طن(
 التغيير السنوي 

 م2019 –م 2018
التغيير السنوي 

 م2020 –م 2019

النمو السنوي 

 املركب
 م2020 –م 2018

 كابالت النحاس:

%(67.4) 3,028 2,530 7,758 الكابالت ذات الجهد املنخفض  19.7%  (37.5)%  

366 1,553 املتوسطالكابالت ذات الجهد   71,06  (57.3)%  60.9%  (17.1)%  

,3512 الكابالت ذات الجهد العالي  871,3  51,06  (41.0)%  (23.2)%  (32.7)%  

201,0 833 1,930 األسالك الداخلية  (56.8)%  22.4%  (27.3)%  

861 372 448 الكابالت الخاصة بقطاع النفط والغاز  (17.0)%  66.1%  17.5%  

118 381 659 املتخصصةالكابالت   (42.2)%  (52.5)%  (47.6)%  

%(100.0) - - 11 الكابالت الهاتفية املعدنية  - (100.0)%  

%(58.1) 6,979 6,166 14,710 إجمالي كابالت النحاس   13.2%  (31.1)%  

 كابالت األملنيوم:

%(41.1) 973 119 202 الكابالت ذات الجهد املنخفض  717.6%  119.5)%  

%(52.8) 422 42 89 ذات الجهد املتوسطالكابالت   904.8%  117.8%  

%(50.5) - 151 305 الكابالت ذات الجهد العالي  (100.0)%  (100.0)%  

اقل الهوائية %(100.0) 2 - 178 كابالت النو  - (89.4)%  

%(59.6) 1,397 313 774 إجمالي كابالت األملنيوم   346.3%  34.3%  

%(92.8) 9,681 5,389 74,661 )كيلومتر(كابالت األلياف البصرية   79.6%  (64.0)%  

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

 كابالت النحاس ذات الجهد املنخفض

مليون ريال  81.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  246.0% من 67.1انخفضت إيرادات كابالت النحاس ذات الجهد املنخفض بنسبة 

م ألف طن نتيجة قيود رأس املال العامل على الشركة األ  2.5ألف طن إلى  7.8م بسبب انخفاض الكميات املباعة من 2019سعودي في السنة املالية 

ا ارتفعت " شركة الكابالت السعودية" مما أدى إلى تركيز الشركة على الكابالت األكثر ربحية كالكابالت النحاسية ذات الجهد املتوسط والعالي، كم

ارتفاع م، ويعود ذلك إلى 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  87.8% لتصل إلى 8.5إيرادات كابالت النحاس ذات الجهد املنخفض بنسبة 

 م. 2020ألف طن بعد توفر السيولة نتيجة التمويل من إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية  3.0الكميات املباعة لتصل إلى 

 كابالت النحاس ذات الجهد املتوسط 

مليون ريال 24.2م إلى 2018الية مليون ريال سعودي في السنة امل 53.6% من 54.8انخفضت إيرادات كابالت النحاس ذات الجهد املتوسط بنسبة 

م نتيجة انخفاض املبيعات إلى الشركة السعودية للكهرباء بسبب تحول طلبات الشركة السعودية للكهرباء من كابالت 2019سعودي في السنة املالية 

% لتصل إلى 57.9الجهد املتوسط بنسبة النحاس إلى كابالت األملنيوم مما أثر على مبيعات كابالت النحاس. ارتفعت إيرادات كابالت النحاس ذات 

م حيث شكل 2019م نتيجة لزيادة الطلبات داخل قطاع املشاريع واملرافق مقارنة بالسنة املالية 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  38.2

 % من إيرادات كابالت النحاس ذات الجهد املتوسط. 72عميل واحد ما يقارب 

 العالي كابالت النحاس ذات الجهد

مليون ريال  61.5م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  103.6% من 40.7انخفضت إيرادات كابالت النحاس ذات الجهد العالي بنسبة 

من كابالت م نتيجة انخفاض املبيعات إلى الشركة السعودية للكهرباء بسبب تحول طلبات الشركة السعودية للكهرباء 2019سعودي في السنة املالية 

 48.1% لتصل إلى 21.7النحاس إلى كابالت األملنيوم مما أثر على مبيعات كابالت النحاس،انخفضت إيرادات كابالت النحاس ذات الجهد العالي بنسبة 

أجيل العديد من م نتيجة لعوامل متعددة شملت غياب أو انتهاء صالحية شهادات التأهيل املطلوبة، وت2020مليون ريال سعودي في السنة املالية

 نفط التي أوقفت املشاريع مؤقًتا.املشاريع نتيجة لجائحة كورونا وانخفاض أسعار ال
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 األسالك الداخلية

مليون ريال سعودي في السنة 26.5م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  62.9% من 57.9انخفضت إيرادات األسالك الداخلية بنسبة 

طن نتيجة قيود رأس املال العامل على الشركة األم "شركة الكابالت  833ألف طن إلى  1.9انخفاض الكميات املباعة من  م نتيجة2019املالية 

سالك السعودية" مما أدى إلى تركيز الشركة على الكابالت األكثر ربحية كالكابالت النحاسية ذات الجهد املتوسط والعالي، ارتفعت إيرادات األ 

ألف طن خالل  1.0م نتيجة ارتفاع طفيف في الكميات املباعة إلى 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  31.4% لتصل إلى 18.2الداخلية بنسبة 

 نفس الفترة.

 الكابالت الخاصة بقطاع النفط والغاز

مليون ريال  30.7م إلى 2018املالية  مليون ريال سعودي في السنة 36.5% من 15.8انخفضت إيرادات الكابالت الخاصة بقطاع النفط والغاز بنسبة 

م نتيجة انخفاض مستوى اإلنتاج بسبب التباطؤ االقتصادي العام واالنخفاض في وتيرة املشاريع اإلنشائية باإلضافة 2019سعودي في السنة املالية 

دى إلى انخفاض نسب التشغيل وبالتالي انخفاض إلى ارتفاع حدة قيود رأس املال العامل على الشركة األم وااللتزامات املالية لدى الشركة مما أ

م 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  46.1% لتصل إلى 50.1الكميات املباعة. ارتفعت إيرادات الكابالت الخاصة بقطاع النفط والغاز بنسبة 

مليون ريال سعودي في السنة  114.4م إلى 2019الية مليون ريال سعودي في السنة امل 88.5نتيجة ارتفاع إيرادات قطاع شركات النفط والغاز من 

 م بسبب ارتفاع املبيعات إلى عمالء رئيسيين في قطاع شركات النفط والغاز بعد توفر السيولة الالزمة ملقابلة الطلبات نتيجة التمويل من2020املالية 

 م.2020إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية 

 الكابالت املتخصصة

مليون ريال سعودي في السنة  19.1م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  29.7% من 35.7فضت إيرادات الكابالت املتخصصة بنسبة انخ

ولون م نتيجة النخفاض في اإليرادات في قطاع النفط والغاز حيث لم تتماش ى املدفوعات مع دورة رأس املال العامل للشركة كما شهد املقا2019املالية 

م 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  8.3% لتصل إلى 56.7من الباطن تأخيرات في التحصيل. انخفضت إيرادات الكابالت املتخصصة بنسبة 

ة نتيجة استمرار إنخفاض جاذبية سوق الكابالت املتخصصة، ولكن تم تعويض هذا اإلنخفاض بجدارة من خالل الربحية املعززة للكابالت الخاص

 بقطاع النفط والغاز والتي تلبي أيًضا نفس القطاع.

 الكابالت الهاتفية املعدنية

م نتيجة انخفاض الطلب 2019م وانعدمت في السنة املالية 2018ألف ريال سعودي في السنة املالية  810بلغت ايرادات الكابالت الهاتفية املعدنية 

 لت بكابالت االلياف البصرية.حيث اصبحت هذه الكابالت قديمة الطراز والتي استبد

 كابالت األملنيوم ذات الجهد املنخفض

مليون ريال  2.1م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  3.9% من 46.7انخفضت إيرادات كابالت األملنيوم ذات الجهد املنخفض بنسبة 

ية )شركة الكهرباء السعودية( نتيجة تحول مؤقت للشركة في استراتيجية توقف العمل مع القطاعات الحكومم، نتيجة 2019سعودي في السنة املالية 

الستعادة م نتيجة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  12.5% لتصل إلى 496.3إيرادات األسالك الداخلية بنسبة  رتفعتا. تركيز السوق 

 بالسنة السابقة مرات 5الكهرباء السعودية يرادات من شركة اإل أعمال شركة الكهرباء السعودية حيث تجاوزت 
ً
، مما يعكس التحول إلى مقارنة

 في املنتجات األخرى. ته الشركةما شهدكموصالت األملنيوم املشابهة 

 كابالت األملنيوم ذات الجهد املتوسط

مليون ريال  2.4إلى  م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  3.5من  %31.6انخفضت إيرادات كابالت األملنيوم ذات الجهد املتوسط بنسبة 

نتيجة لتقليل االعتماد على الطلبيات املباشرة لشركة الكهرباء السعودية، وقامت الشركة بشحن أغلب الطلبات في  م2019سعودي في السنة املالية 

ارتفعت إيرادات كابالت األملنيوم ذات الجهد املتوسط بنسبة  م، كما2019 السنة املاليةوالتي كانت متاحة بالفعل خالل  م2020 السنة املالية

والتركيز على مواءمة القدرة  م2020م نتيجة املشاركة الفعالة في مناقصة عام 2020 السنة املاليةمليون ريال سعودي في  14.2لتصل إلى  499.2%

 تلبية طلبات منتجات األلومنيوم. على
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 لجهد العاليكابالت األملنيوم ذات ا

مليون ريال  5.4لى م إ2018 سنة املاليةمليون ريال سعودي في ال 10.8من  %49.6بنسبة  ذات الجهد العاليانخفضت إيرادات كابالت األملنيوم 

 كابالتمبيعات عدم وجود اختبارات ومؤهالت معينة. تراجعت كوجود قيود مفروضة على املناقصات لم نتيجة 2019 السنة املالية سعودي في

 .م2019والتي تم تورديا خالل السنة املالية طلبات لعدم وجود نتيجة م 2020في السنة املالية  صفر لتصل إلى األملنيوم عالية الجهد

اقلكابالت   الهوائية النو

م و 2019م إلى صفر في السنة املالية 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  2.0% من 100.0بنسبة  كابالت النواقل الهوائيةانخفضت إيرادات 

 ألف ريال سعودي نتيجة تغيير االستراتيجية في حجم مبيعات كابالت النواقل الهوائية خالل نفس الفترة. 63

 كابالت األلياف البصرية

م 2019ألف ريال سعودي في السنة املالية  722م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  7.6من  كابالت األلياف البصريةانخفضت إيرادات 

ألف ريال سعودي نتيجة تغير متطلبات بيع كابالت األلياف البصرية من قبل الجهات املنظمة لبيع  800م لتصبح 2020وارتفعت في السنة املالية 

 إنخفاض حجم مبيعات كابالت األلياف البصرية.كابالت األلياف البصرية مما ساهم ب

 اإليرادات غير الكابلية 

 8.0م ثم إلى 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  5.0م إلى 2018ألف ريال سعودي في السنة املالية  551من  غير الكابليةالاإليرادات ارتفعت 

م نتيجة تغير نمط الشراء من قبل العمالء والتوجه مباشرة إلى "شركة الكابالت السعودية" لشراء وتوريد 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية 

 دير بالذكر ان الشركة انتهزت هذه الفرص من أجل تحسين الوضع املالي حيث لدى هذه االكسسوارات هوامش ربح عالية نسبًيا.االكسسوارات. والج

 اإليرادات بحسب قنوات البي  4.1.5.6
 م2020م و2019م و2018 حسب قنوات البيع للسنوات املالية(: اإليرادات ب12رقم ) الجدول 

 م2020 م2019 م2018 لرياالت السعوديةآالف ا

التغيير 

 السنوي 
 –م 2018

 م2019

التغيير 

السنوي 
 –م 2019

 م2020

النمو 

السنوي 

 املركب
 –م 2018

 م2020

%(30.6) 114,473 88,535 127,603 شركات النفط والغاز  29.3%  (5.3)%  

افق %(37.7) 50,296 73,440 117,795 املشاري  واملر  (31.5)%  (34.7)%  

%(74.8) 41,476 38,180 151,698 املوزعين  8.6%  (47.7)%  

%(75.6) 37,426 16,850 68,950 الصادرات  122.1%  (26.3)%  

%97.9 31,767 13,123 6,631 الشركة السعودية للكهرباء  142.1%  118.9%  

%(73.3) 12,059 23,536 88,262 مقاولي عقود إنشائية  (48.8)%  (63.0)%  

%(53.9) 295,557 258,641 561,490 السعودية "الشركة"شركة الكابالت   14.3%  (27.4)%  

%41.0 58,213 89,985 63,800 شركة ماس  (35.3)%  (4.5)%  

اإلمارات  –شركة الكابالت السعودية 

 العربية املتحدة
76,705 6,391 8,608 (91.7)%  34.7%  (66.5)%  

  %(70.4)  %(75.6)  %(64.0) 6,401 26,257 72,857 املسانشركة 

%(100.0) - - 90,172 شركة ديميرير كابلو  - (100.0)%  

  %(34.7)  %(3.3)  %(55.9) 368,779 381,274 865,023 االجمالي
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م8201 كنسبة مئوية من االجمالي م9201  م2020   
 نقاف مئوية

 –م 8201

م9201  

نقاف 

 مئوية
 –م 9201

م2020  

 نقاف مئوية
 –م 8201

م2020  

%14.8 النفط والغازشركات   23.2%  31.0%  8.5 7.8 16.3 

افق %13.6 املشاري  واملر  19.3%  13.6%  5.6 (5.6)  0.0 

%17.5 املوزعين  10.0%  11.2%  (7.5)  1.2 (6.3)  

%8.0 الصادرات  4.4%  10.1%  (3.6)  5.7 2.2 

%0.8 الشركة السعودية للكهرباء  3.4%  8.6%  2.7 5.2 7.8 

%10.2 مقاولي عقود إنشائية  6.2%  3.3%  (4.0)  (2.9)  (6.9)  

%64.9 ”الشركة" السعودية الكابالت شركة  67.8%  80.1%  2.9 12.3 15.2 

%7.4 ماس شركة  23.6%  15.8%  16.2 (7.8)  8.4 

 اإلمارات – السعودية الكابالت شركة

 املتحدة العربية
8.9%  1.7%  2.3%  (7.2)  0.6 (6.6)  

%8.4 املسان شركة  6.9%  1.7%  (1.5)  (5.2)  (6.7)  

%10.4 كابلو ديميرير  شركة  - - (10.4)  - (10.4)  

 م2020 م2019 م2018 الكميات املباعة )طن(

التغيير 

 السنوي 
 –م 2018

 م2019

التغيير 

السنوي 
 –م 2019

 م2020

النمو 

السنوي 

 املركب
 –م 2018

 م2020

%(37.8) 2,731 1,795 2,886 شركات النفط والغاز  52.1%  (2.7)%  

افق %(38.2) 1,351 1,872 3,028 املشاري  واملر  (27.8)%  (33.2)%  

%(74.4) 1,383 1,228 4,805 املوزعين  12.6%  (46.4)%  

%(73.0) 977 502 1,862 الصادرات  94.6%  (27.6)%  

%46.7 1,574 399 272 الشركة السعودية للكهرباء  294.5%  140.6%  

%(74.1) 360 683 2,632 مقاولي عقود إنشائية  (47.3)%  (63.0)%  

%(58.2) 8,376 6,479 15,484 إجمالي كابالت النحاس واألملنيوم   29.3%  (26.5)%  

%(92.8) 9,681 5,389 74,661 كابالت األلياف البصرية )كيلومتر(  79.6%  (64.0)%  

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

 شركات النفط والغاز

مليون ريال سعودي  88.5م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  127.6% من 30.6شركات النفط والغاز بنسبة انخفضت اإليرادات من 

تأجيل العديد من املشاريع في قطاع النفط والغاز وأثر التركيز على زيادة اإلنفاق الرأسمالي الحكومي في القطاعات غير  م نتيجة2019في السنة املالية 

لذي بدوره أدى إلى انخفاض الكميات املباعة من كابالت النحاس ذات جهد املنخفض والكابالت الخاصة بقطاع النفط والغاز خالل نفس النفطية وا

ارتفاع م بسبب 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  114.5% لتصل إلى 29.3الفترة. ارتفعت اإليرادات من شركات النفط والغاز بنسبة 

 ى عمالء رئيسيين في قطاع شركات النفط والغاز نتيجة لزيادة اإلنفاق الرأسمالي الحكومي وتوفر السيولة الالزمة ملقابلة طلبات العمالءاملبيعات إل

 م.2020نتيجة التمويل من إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية 

افق  املشاري  واملر

مليون ريال سعودي في السنة  73.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  117.8من % 37.7انخفضت إيرادات املشاريع واملرافق بنسبة 

ألف طن بما يتماش ى مع انخفاض عدد  1.9ألف طن إلى  3.0م نتيجة انخفاض الكميات املباعة من كابالت النحاس واألملنيوم من 2019املالية 

م نتيجة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  50.3% لتصل إلى 31.5يع واملرافق بنسبة املشاريع خالل نفس الفترة. انخفضت إيرادات املشار 

 توقف بعض املشاريع بسبب آثار جائحة كورونا.
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 املوزعين

املالية  مليون ريال سعودي في السنة 38.2م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  151.7% من 74.8انخفضت إيرادات املوزعين بنسبة 

ل م نتيجة انخفاض الكميات املباعة من كابالت النحاس ذات الجهد املنخفض والكابالت الداخلية إلى املوزعين ويعزى ذلك إلى قيود رأس املا2019

اإلنتاج ملعظم املنتجات. العامل وااللتزامات املالية التي تواجهها الشركة األم "شركة الكابالت السعودية" وشركاتها التابعة والتي أدت إلى الحد من 

م نتيجة ارتفاع طلبات املوزعين خالل نفس الفترة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  41.5% لتصل إلى 8.6ارتفعت إيرادات املوزعين بنسبة 

 م.2020وقدرة الشركة على تلبية هذه الطلبات من التمويل الخاص بإصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية 

 الصادرات

سعودية تتعلق إيرادات الصادرات بمبيعات الشركة األم "شركة الكابالت السعودية" إلى دول خليجية )بخالف ما يتم بيعه من قبل شركة الكابالت ال

والشرق االوسط من خالل اإلمارات العربية املتحدة في األسواق الخليجية وذلك بحسب طلبات العمالء حيث تتم بعض املبيعات إلى دول الخليج  –

مليون ريال سعودي في  16.9م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  69.0% من 75.6الشركة األم(. انخفضت إيرادات الصادارات بنسبة 

ملالية التي تواجهها الشركة األم م نتيجة انخفاض الكميات املطلوبة من العمالء الدوليين وقيود رأس املال العامل وااللتزامات ا2019السنة املالية 

م والتي تم استكمال 2017وشركاتها التابعة، والجدير بالذكر انه تم استكمال طلبات توريد خاصة بعميل رئيس ي في دولة خليجية تخص السنة املالية 

مليون  37.4% لتصل إلى 122.1ادرات بنسبة م مما ساهم في هذا االنخفاض خالل نفس الفترة. ارتفعت إيرادات الص2018توريدها في السنة املالية 

 م نتيجة ارتفاع مبيعات شركة الكابالت السعودية لدول مجلس التعاون الخليجي.2020ريال سعودي في السنة املالية 

 الشركة السعودية للكهرباء

ط والعالي الخاصة بمناقصة الشركة السعودية تتعلق إيرادات الشركة السعودية للكهرباء بمبيعات كابالت النحاس واالملنيوم ذات الجهد املتوس

مليون ريال  13.1م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  6.6% من 97.9للكهرباء. ارتفعت إيرادات الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 

ت الفترة. كما وارتفعت إيرادات الشركة السعودية طن خالل ذا 399طن الى  272م نتيجة ارتفاع الكميات املباعة من 2019سعودي في السنة املالية 

الستعادة أعمال شركة الكهرباء السعودية، مما يعكس م نتيجة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  31.8% لتصل الى 142.1للكهرباء بنسبة 

اإلضافة الى تقديم الشركة على عدد مناقصات أكثر خالل ، هذا وبفي املنتجات األخرى  ته الشركةما شهدكالتحول إلى موصالت األملنيوم املشابهة 

 .م2020بعد توفر السيولة الالزمة ملقابلة الطلبات نتيجة التمويل من إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية الفترة ذاتها 

 مقاولي عقود إنشائية

ملنيوم ذات الجهد املتوسط والعالي الخاصة بمناقصة الشركة السعودية تتعلق إيرادات الشركة السعودية للكهرباء بمبيعات كابالت النحاس واال

مليون ريال  13.1م الى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  6.6% من 97.9للكهرباء. ارتفعت إيرادات الشركة السعودية للكهرباء بنسبة 

طن خالل ذات الفترة. كما وارتفعت إيرادات الشركة السعودية  399طن الى  272م نتيجة ارتفاع الكميات املباعة من 2019سعودي في السنة املالية 

الستعادة أعمال شركة الكهرباء السعودية، مما يعكس م نتيجة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  31.8% لتصل الى 142.1للكهرباء بنسبة 

، هذا وباإلضافة الى تقديم الشركة على عدد مناقصات أكثر خالل في املنتجات األخرى  ته الشركةما شهدكالتحول إلى موصالت األملنيوم املشابهة 

 .م2020بعد توفر السيولة الالزمة ملقابلة الطلبات نتيجة التمويل من إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية الفترة ذاتها 
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 تكلفة اإليرادات 2.5.6
 م2020م و2019م و2018(: تكلفة اإليرادات للسنوات املالية 13رقم ) الجدول 

 م2020 م2019 م2018 آالف الرياالت السعودية
 التغيير السنوي 

 م2019 –م 2018
التغيير السنوي 

 م2020 –م 2019

النمو السنوي 

 املركب
 م2020 –م 2018

 %(36.8) %8.4 %(63.1)  173,620 160,120 434,232 نحاس

 %12.9 %73.8 %(26.7) 11,886 6,840 9,330 أملنيوم

 %(20.8) %(48.9) %22.9 14,190 27,765 22,595 رصاص

 %(36.6) %4.0 %(61.4) 94,753 91,120 235,838 مواد غير معدنية ومواد أخرى 

 %(35.2) %3.0 %(59.3) 294,448 285,844 701,995 إجمالي املواد الخام 

 %(0.1) %3.9 %(4.0) 77,643 74,735 77,842 تكاليف املوظفين

 %(13.8) %(13.9) %(34.7) 31,716 27,842 42,646 االستهالك

 %(23.0) %11.7 %(46.9) 7,374 6,603 12,441 املواد االستهالكية

 %(25.9) %(3.9) %(42.9) 6,662 6,930 12,142 املناف 

 %(39.9) %(40.7) %(39.1) 8,598 14,497 23,809 صاريف أخرى م

إجمالي تكلفة إيرادات الشركة السعودية  

 وشركاتها التابعة ما عدا شركة ديميريو كابلو
870,875 416,452 426,440 (52.2)%  2.4% (30.0)% 

 %(100.0) - %(100.0) - - 90,015 تكلفة إيرادات شركة ديميرير كابلو

 %(33.4) %2.4  %(56.7) 426,440 416,452 960,889 اإلجمالي

 م2020 م2019 م2018 مئوية من اإليراداتكنسبة 
 نقاف مئوية

 م2019 –م 2018
 نقاف مئوية

 م2020 –م 2019
 نقاف مئوية

 م2020 –م 2018

 (3.1) 5.1 (8.2) %47.1 %42.0 %50.2 نحاس

 2.1 1.4 0.7 %3.2 %1.8 %1.1 أملنيوم

 1.2 (3.5) 4.7 %3.8 %7.3 %2.6 رصاص

 (1.6) 1.8 (3.4) %25.7 %23.9 %27.3 مواد غير معدنية ومواد أخرى 

 (1.4) 4.8 (6.2) %79.8 %75.0 %81.2 إجمالي املواد الخام 

 12.1 1.5 10.6 %21.1 %19.6 %9.0 تكاليف املوظفين

 3.7 1.3 2.4 %8.6 %7.3 %4.9 االستهالك

 0.6 0.3 0.3 %2.0 %1.7 %1.4 املواد االستهالكية

 0.4 - 0.4 %1.8 %1.8 %1.4 املناف 

 (0.4) (1.5) 1.0 %2.3 %3.8 %2.8 مصاريف أخرى 

إجمالي تكلفة إيرادات الشركة السعودية  

 وشركاتها التابعة ما عدا شركة ديميريو كابلو
100.7% 109.2% 115.6% (8.2) (8.2) 14.9 

 (10.4) - (10.4) - - %10.4 تكلفة إيرادات شركة ديميرير كابلو

  4.5  6.4 (1.9) %115.6 %109.2 %111.1 االجمالي

 (303) (8) (295) 950 958 1,253 عدد املوظفين

 %14.7 %4.8 %25.6 81,730 78,011 62,125 تكلفة املوظفين لكل موظف متوسط 

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.
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 املواد الخام

املواد التي تستخدم إلى  من معدني النحاس واألملنيوم بشكل رئيس ي باإلضافةتتكون املواد الخام املستخدمة في صناعة الكابالت واألسالك الكهربائية 

والرصاص وغيرها من املواد التي  XLPE)، عديد اإليثيلين املتشابك )PVC)لعزل وحماية الكابالت واألسالك الكهربائية مثل عديد فينيل الكلورايد )

 عزل الحراري والتوصيل الكهربائي.تستخدم في ال

املعادن األساسية الداخلة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية وهي النحاس واألملنيوم أسعار  ركة سياسة تحوط متحفظة ضد تقلباتتتبع الش

هذه املعادن، للحفاظ على استقرار هوامش الربح نسبيا. يتم تطبيق هذه أسعار  والتي تتغير عامليا بشكل يومي، للحماية ضد تقلبات والرصاص

ة بناًء على عقود املبيعات، وعليه فإن الشركة تلتزم بتحديد سعر املنتج للعميل على أساس سعر املعادن عند تأكيده وتدخل في إتفاقية السياس

 لحد من مخاطر التقلبات باألسعار.تحوط ألجل تثبيت كلفتها ل

ملحاسبة عقود التحوط في قائمة الدخل املوحدة عند إستحقاق وتنفيذ يتم إدراج التغيرات في القيمة العادلة لألدوات املالية املشتقة غير املؤهلة 

بيع املعادن وذلك إلستخدامها ضمن أنشطة الشركة ويتم اإلفصاح عن قيمة العقود القائمة والغير أو  الشركة للعقود املستقبلية املبرمة لشراء

 لي ضمن إيضاحات القوائم املالية.منفذة في تاريخ كل مركز ما

ل في ألدوات املالية املشتقة للشركة في مشتقات محتفظ فيها )لغير غرض املضاربة( ويتم االعتراف باملشتقات بالقيمة العادلة في تاريخ الدخو تتمثل ا

 بقيمتها العادلة. ويتم الحصول على القيمة العادلة من أسعارها السوقية املعلنة في األسواق ال، عقد املشتقة
ً
أو  نشطة،ويتم إعادة قياسها الحقا

أساليب التقييم مثل نماذج التدفقات النقدية املخصومة ونماذج تسعير الخيارات، بحسب األحوال. وتظهر جميع أو  املعامالت السوقية الحديثة،

أوالخسائر  ألرباحا والجدير بالذكرأن ضمن االلتزامات إذا كانت قيمتها العادلة سالبة.أو  املشتقات ضمن األصول إذا كانت قيمتها العادلة موجبة،

ملالية للشركة ا القوائم على مالي ال يكون هناك أي أثر بحيث للمعادن الشراء الفعلي من األرباحأو  الخسائر مع تسويتها يتم التحوط عقود من

 والشركات التابعة.

بيعها دون التسليم الفعلي للمعدن في تاريخ تتعامل الشركة في عقود آجلة من خالل وسطاء ماليين في بورصة لندن للمعادن، والتي يمكن شرائها و 

لحماية من تقلبات آجل وبأسعار السوق في ذلك التاريخ. تتم مطابقة هذه العقود مع إرتباطات البيع والشراء اآلجلة، حيث يتم إبرامها بغرض توفير ا

 أسعار املعادن.

م 2018ديسمبر من السنوات املالية  31مليون ريال سعودي كما في  45.3و  79.2و  91.0 لشركة الكابالت السعودية بلغ صافي قيمة أدوات التحوط

ريال  مليون  2.7بقيمة  وأرباحم 2018 السنة املاليةريال سعودي في  ألف 1.7بقيمة  خسارةحققت هذه األدوات  م، على التوالي.2020م و2019و

م وتم تسوية هذه األرباح والخسائر مع التقلبات في 2020 السنة املاليةفي سعودي ل ريا مليون  4.2م، وأرباح بقيمة 2019 السنة املاليةسعودي في 

 أسعار املعادن التي تم شراؤها بحيث ينتفي تأثير التعرض للتقلبات املذكورة.

 نحاس

مليون ريال سعودي في السنة  160.1م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  434.2% من 63.1انخفضت تكلفة معدن النحاس بنسبة 

ألف طن  6.3ألف طن إلى  16.4% من 61.5بنسبة  انخفاض الكميات املباعة من كابالت النحاس خالل نفس الفترةنتيجة م، وذلك 2019املالية 

 %خالل نفس الفترة.42.0% إلى 50.2نخفاض في أسعار معدن النحاس العاملي مما أدى النخفاضها كنسبة مئوية من اإليرادات من باإلضافة ال 

م بسبب ارتفاع الكميات املباعة من كابالت 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  173,6% لتصل إلى 8.4تكلفة معدن النحاس بنسبة  ارتفعت

ألف طن بعد توفر السيولة الالزمة نتيجة التمويل من إصدار حقوق األولية في بداية السنة  7.1% لتصل إلى 12.7فس الفترة بنسبة النحاس خالل ن

 م.2020املالية 

 األملنيوم

ي السنة املالية مليون ريال سعودي ف 6.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  9.3% من 26.7انخفضت تكلفة معدن األملنيوم بنسبة 

طن، باإلضافة  887ألف طن إلى  1.2% من 25.0بنسبة  انخفاض الكميات املباعة من كابالت األملنيوم خالل نفس الفترةنتيجة م، وذلك 2019

% إلى 1.1ادات من نخفاض في أسعار معدن األملنيوم العاملي. على الرغم من اإلنخفاض، فقد ارتفعت تكلفة معدن األملنيوم كنسبة مئوية من اإلير ال 

 11.9% لتصل إلى 73.8تكلفة معدن األملنيوم بنسبة  . ارتفعتانخفاض إيرادات النحاس اجماال خالل نفس الفترة%خالل نفس الفترة بسبب 1.8

ألف  1.6% لتصل إلى 81.3م بسبب ارتفاع الكميات املباعة من كابالت األملنيوم خالل نفس الفترة بنسبة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية 

 م.2020طن بعد توفر السيولة الالزمة نتيجة التمويل من إصدار حقوق األولية في بداية السنة املالية 
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 رصاص

مليون ريال سعودي في السنة املالية  27.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  22.6% من 22.9ارتفعت تكلفة معدن الرصاص بنسبة 

ارتفاع أسعار معدن الرصاص العاملي على الرغم من انخفاض الكميات الكمباعة من الكابالت ذات الجهد املتوسط والعالي  وذلك بسببم، 2019

مليون ريال سعودي في السنة  14.2% لتصل إلى 48.9تكلفة معدن الرصاص بنسبة  انخفضت والتي عادة ماتتضمن معدن الرصاص ملواد العزل.

 ب انخفاض الكميات املباعة من الكابالت ذات الجهد العالي خالل نفس الفترة.م بسب2020املالية 

 مواد غير معدنية ومواد أخرى 

اص حيث تشمل يتضمن بند املواد غير املعدنية واملواد األخرى أي مواد تدخل في إنتاج الكابالت واألسالك الكهربائية بخالف النحاس واألملنيوم والرص

 FR)واملواد املثبطة للحريق ) MDPE)و HDPEالنحاس ومشتقات البالستيك التي تشمل عديد اإليثيلين عالي ومتوسط الكثافة )بشكل رئيس ي أشرطة 

. انخفضت تكلفة املواد الغير معدنية واملواد األخرى XLPE)) وعديد اإليثيلين املتشابك PVC)( وعديد فينيل الكلورايد )PPوخيوط البولي بروبيلين )

انخفاض م، وذلك بسبب 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  91.1م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  235.8% من 61.4بنسبة 

تكلفة املواد الغير  ارتفعت .املواد الغير معدنية واملواد األخرى تكلفة اض الحاد في مستوى املبيعات على االنخفأثر  املبيعات خالل الفترة ذاتها حيث

م بسبب ارتفاع مبيعات شركة الكابالت السعودية 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  94.8% لتصل إلى 4.0معدنية واملواد األخرى بنسبة 

 خالل نفس الفترة.مليون ريال سعودي  295.6مليون ريال سعودي إلى  258.6% من 14.3بنسبة 

 تكاليف املوظفين

مليون ريال سعودي في السنة املالية  74.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  77.8% من 4.0انخفضت تكاليف املوظفين بنسبة 

وخصوًصا في شركة املسان إعادة هيكلة املوظفين موظف خالل نفس الفترة على خلفية  295م، وذلك بسبب انخفاض عدد املوظفين بنحو 2019

 للمشاكل التي تواجهها شركة الكابالت السعودية في تمويل شركاتها التابعة، أدى 
ً
االنخفاض في الكميات املباعة إلى ارتفاع تكلفة املوظفين كنسبة نظرا

مليون ريال سعودي في السنة  77.6% لتصل إلى 3.9تكاليف املوظفين بنسبة  % خالل نفس الفترة. ارتفعت19.6% إلى 9.0مئوية من اإليرادات من 

ألف ريال سعودي نتيجة ارتفاع الرسوم  81.7ألف ريال سعودي إلى  78.0من  موظف لكلاملوظفين  تكلفةمتوسط م بسبب ارتفاع 2020املالية 

 % خالل نفس الفترة.21.1مئوية من اإليرادات إلى الحكومية الخاصة باملوظفين مما أدى الرتفاع تكاليف املوظفين كنسبة 

 االستهالك

مليون ريال سعودي في السنة املالية  27.8م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  42.6% من 34.7انخفضت مصاريف االستهالك بنسبة 

أدى االنخفاض  م وذلك بعد استبعاد أصولها.2018 في شهر أغسطس من السنة املالية ديميرير كابلوم نتيجة بيع الشركة كامل حصتها بشركة 2019

مصاريف االستهالك  رتفعتوا% خالل نفس الفترة. 7.3% إلى 4.9في الكميات املباعة إلى ارتفاع تكلفة االستهالك كنسبة مئوية من اإليرادات من 

ضمن فئات أصول مختلفة مما  االستهالكات بعض تبويب إعادة م بسبب2020املالية  ودي في السنةمليون ريال سع 31.7% لتصل إلى 13.9بنسبة 

 . ةالفتر  نفس خالل %8.6 إلى أدى الى ارتفاع تكلفة االستهالك كنسبة مئوية من اإليرادات

 املواد االستهالكية

انخفضت مصاريف املواد االستهالكية بنسبة والتي ترتبط بالكميات املباعة سنويا. تتكون املواد االستهالكية من قطع الغيار واألصباغ واألدوات 

م، وذلك بسبب انخفاض الكميات 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  6.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  12.4% من 46.9

مصاريف املواد االستهالكية بنسبة  %خالل نفس الفترة. ارتفعت1.7% إلى 1.4اإليرادات من املباعة من الكابالت مما أدى الرتفاعها كنسبة مئوية من 

م بسبب ارتفاع الكميات املباعة من الكابالت مما أدى الرتفاعها كنسبة مئوية من 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  7.4% لتصل إلى 11.7

 ارتفاع الكميات املباعة خالل نفس الفترة.% خالل نفس الفترة بسبب 2.0اإليرادات لتصل إلى 

 املناف 

مليون ريال سعودي في  12.1% من 42.9ترتبط تكلفة املنافع بالكميات املنتجة ونسب إشغال اآلالت واملعدات. انخفضت مصاريف املنافع بنسبة 

 مع انخفاض نسب التشغيل نتيجة إلى قيود رأس املال العام2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  6.9م إلى 2018السنة املالية 
ً
ل م تماشيا

أدى االنخفاض في الكميات املباعة إلى ارتفاع  وااللتزامات املالية التي تواجهها الشركة األم "شركة الكابالت السعودية" وشركاتها التابعة خالل الفترة.

مليون ريال  6.7إلى واستمرت مصاريف املنافع باإلنخفاض لتصل  % خالل نفس الفترة.1.8% إلى 1.4تكلفة املنافع كنسبة مئوية من اإليرادات من 

. على الرغم من هذا االنخفاض فقد استقرت  إجراء تحسينات تشغيلية لتحسين كفاءة استهالك املرافقم بسبب 2020سعودي في السنة املالية 

 م.2020% خالل السنة املالية 1.8تكلفة املنافع كنسبة مئوية من اإليرادات عند 
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 مصاريف أخرى 

 ف االستشارات التنفيذية ومصاريف التدريب ومصاريف السفر واألتعاب املهنية وغيرها من املصاريف النثرية.مصاريتتضمن املصاريف األخرى 

مليون ريال سعودي في السنة املالية  14.5م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  23.8% من 39.1انخفضت املصاريف األخرى بنسبة 

 نظرا التأمين شركة مع شروطها على التفاوض إعادة بعد التأمين بوليصة تكلفة انخفاض إلى رئيس ي بشكلم وكان هذا االنخفاض مدفوع 2019

االنخفاض في باإلضافة إلى مخصصات أخرى متعلقة بالتكلفة املباشرة. على الرغم من ذلك، أدى  التابعة وشركاتها الشركة لدى املالية لاللتزامات

املصاريف األخرى انخفضت  % خالل نفس الفترة.3.8% إلى 2.8الكميات املباعة إلى ارتفاع تكلفة املصاريف األخرى كنسبة مئوية من اإليرادات من 

 .فترةانخفاض املصاريف النثرية األخرى خالل نفس الم نتيجة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  8.6% لتصل إلى 40.7بنسبة 

 إجمالي الخسارة 3.5.6
 م2020م و2019م و2018بحسب الشركة للسنوات املالية  خسارة/الربحال إجمالي(: 14رقم ) الجدول 

 م2020 م2019 م2018 آالف الرياالت السعودية
 التغيير السنوي 

م9201 –م 8201  
التغيير السنوي 

م2020 –م 9201  

النمو السنوي 

 املركب
م2020 –م 8201  

(34,295) شركة الكابالت السعودية "الشركة"  (33,288)  (48,935)  (2.9)%  47.0%  19.5%  

%164.2  6,359 11,428 4,325 شركة ماس  (44.4)%  21.3%  

اإلمارات العربية  –ركة الكابالت السعودية ش

 املتحدة
21 - - (100.0)%  - (100.0)%  

(69,409) املسانشركة   (13,317)  (15,086)  (80.8)%  13.3%  (53.4)%  

 - - - - - 2,493 شركة ديميرير كابلو

 %(22.4) %63.9 %(63.3) (57,662) (35,177) (95,866) اإلجمالي

 م2020 م2019 م2018 هامش الربح / )الخسارة(
 نقاف مئوية

م9201 –م 8201  
 نقاف مئوية

م2020 –م 9201  
 نقاف مئوية

م2020 –م 8201  

 (9.3) (4.6) (4.7) (%13.3) (%8.7) (%4.0) الكابالت السعودية "الشركة"شركة 

 1.2 (1.3) 2.5 %1.7 %3.0 %0.5 شركة ماس

اإلمارات العربية  –شركة الكابالت السعودية 

 املتحدة

0.0% 0.0% 0.0% - - - 

 3.9 (0.6) 4.5 (%4.1) (%3.5) (%8.0) املسانشركة 

 (0.3) - (0.3) %0.0 %0.0 %0.3 شركة ديميرير كابلو

 (4.5) (6.4)  1.9 (%15.6) %(9.2) %(11.1) االجمالي

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

(، عديد اإليثيلين PVCالبتروكيماويات العاملية مثل البولي فينيل كلورايد )أسعار  يتأثر هامش الربح بتكلفة مواد العزل وغيرها من املواد التي تعتمد على

 ال( وغيرها من املواد التي التتحوط الشركة من XLPEاملتشابك )
ً
أسعار  أن الشركة تسعى للحفاظ على أرباحها من تقلباتبتقلبات في أسعارها علما

ملنيوم النحاس واألأسعار  ستعمال أدوات التحوط. وبناًء على ذلك، فإن التغيرات فيانحاس واألمنيوم والرصاص من خالل املعادن األساسية من ال

  واالستهالك وغيرها التي عاملوظفين واملنافكتكاليف  العاملية ال تؤثر على مجمل الربح. كما يتأثر مجمل الربح بالتكاليف األخرى 
ً
ما تكون بطبيعتها غالبا

 ثابتة نسبيا بخالف ما يتم بيعه خالل السنة.

مليون ريال  35.2 لغتم إلى خسارة ب2018عودي في السنة املالية مليون ريال س 96.9% من خسارة بلغت 63.7مجمل الخسارة بنسبة  انخفض

م، باإلضافة 2018والتي تم قيدها في السنة املالية  املسانم نتيجة عدم وجود تعديالت على اإليرادات الخاصة بشركة 2019سعودي في السنة املالية 

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة وقابل ذلك بيع  11.4سعودي إلى مليون ريال  4.3% من 164.2مجمل ربح شركة ماس بنسبة  في إلى ارتفاع

% 9.2% إلى 11.2م. أدى ذلك إلى انخفاض هامش الخسارة من 2018من السنة املالية  أغسطسالشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابلو في شهر 

م نتيجة تغير 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  57.7غت % ليصل إلى خسارة بل63.9ارتفع مجمل الخسارة بنسبة  كما خالل نفس الفترة.

استغالل  مزيج املنتجات مع التكاليف بالنسبة لشركة الكابالت السعودية، باإلضافة الرتفاع الخسائر ملعظم الشركات التابعة بسبب عدم القدرة على

 .جائحة كورونانقص السيولة سوًءا عندما تأثرت عمليات املجموعة ب الطاقة التشغيلية الكاملة نتيجة قيود رأس املال العامل، كما ازداد
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 مصروفات عمومية وإدارية 4.5.6
 م2020م و2019م و2018عمومية وإدارية للسنوات املالية  (: مصروفات15رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018

 )املراجعة املوحدة(
 م2019

 )املراجعة املوحدة(
 م2020

 )املراجعة املوحدة(
 التغيير السنوي 

 م2019 –م 2018
 التغيير السنوي 

 م2020 –م 2019

النمو السنوي 

 املركب
 م2020 –م 2018

 %(8.4) %(3.3) %(13.2) 33,184 34,301 39,526 رواتب ومناف  ذات صلة 

 %30.5 %93.3 %(11.9) 14,174 7,332 8,327 مهنية قانونية أتعاب

 %16.0 %40.4 %(4.2) 3,306 2,354 2,456 إصالح وصيانة

 %(60.7) %51.9 %(89.8) 1,858 1,223 12,045 استهالك واطفاء

 %20.8 %189.7 %(49.6) 2,080 718 1,426 رسوم بنكية

 %(9.3) %28.5 %(36.0) 1,357 1,056 1,651 عامة مناف 

 %1.3 %45.3 %(29.4) 1,389 956 1,354 إيجار وتأمين

 %182.7 %374.9 %68.3 831 175 104 طباعة وقرطاسية وإعالنات

 %(43.5) %(66.0) %(6.0) 565 1,661 1,767 مصروفات سفر ونقل 

 - - - - - 71 تدريب

 %(30.5) %148.0 %(80.5) 3,950 1,593 8,113 أخرى 

  %(9.7) %22.0 %(33.1) 62,694 51,369 76,840 اإلجمالي

 مئوية من اإليراداتكنسبة 
 م2018

 )املراجعة املوحدة(
 م2019

 )املراجعة املوحدة(

 م2020
)املراجعة 

 املوحدة(

 نقاف مئوية
 م2019 –م 2018

 نقاف مئوية
 م2020 –م 2019

 نقاف مئوية
 م2020 –م 2018

 4.4 - 4.4 %9.0 %9.0 %4.6  رواتب ومناف  ذات صلة

 2.8 1.9 0.9 %3.8 %1.9 %1.0 مهنية قانونية أتعاب

 0.6 0.3 0.3 %0.9 %0.6 %0.3 إصالح وصيانة

 (0.9) 0.2 (1.1) %0.5 %0.3 %1.4 استهالك واطفاء

 0.4 0.4 - %0.6 %0.2 %0.2 رسوم بنكية

 0.2 0.1 0.1 %0.4 %0.3 %0.2 مناف  عامة

 0.2 0.1 0.1 %0.4 %0.3 %0.2 إيجار وتأمين

 0.2 0.2 - %0.2 %0.0 %0.0 طباعة وقرطاسية وإعالنات

 0.2 0.2 - %0.2 %0.0 %0.0 مصروفات سفر ونقل

 - - - - - %0.0 تدريب

 0.2 0.7 0.5 %1.1 %0.4 %0.9 أخرى 

 8.1 3.5 4.6 %17.0 %13.50 %8.9 اإلجمالي

 (29) 2 (31) 188 186 217 عدد املوظفين

 %(1.6) %(4.3) %1.2 176,511 184,414 182,147 الراتب لكل موظف متوسط 

 .ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 رواتب ومناف  ذات صلة

 سعودي ريال مليون  34.3 إلى م 2018 سنة املاليةال في سعودي ريال مليون  39.5 من %13.2 بنسبة بها املتعلقة واملزايا الرواتب مصاريف انخفضت

 خالل التابعة للشركات التنفيذيين املديرينو  اإلدارة مجلس هيكلة إعادة أثر موظًفا 31 بنحو املوظفين عدد انخفاض نتيجة م2019 املالية السنة في

 نتيجة م2020السنة املالية  في سعودي ريال مليون  33.2 إلى لتصل %3.3 بنسبة باالنخفاض املتعلقة واملزايا الرواتب مصاريف واصلت. الفترة نفس

 املبادرات بسبب نفس الفترة خالل سعودي ريال ألف 176.5 إلى سعودي ريال ألف 184.4 من %4.3 بنسبة موظف لكل الراتب متوسط انخفاض

 .جائحة كورونا خالل بالتوظيف املتعلقة األعباء بعض لتحمل بالوباء الصلة ذات الحكومية
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 قانونية ومهنية تعاب أ

القانونية واملهنية بمصاريف استشارات قانونية ومحاسبية وبنكية. انخفضت مصاريف األتعاب القانونية واملهنية بنسبة تتعلق مصاريف األتعاب 

م، وذلك نتيجة انخفاض االستشارات 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  7.3م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  8.3% من 11.9

% 93.9ارتفعت مصاريف األتعاب القانونية واملهنية بنسبة  .واالتزامات املالية لدى الشركة عادة هيكلة القروضت املوافقة على إالبنكية بعد ان تم

م بسبب مصاريف استشارات قانونية ومحاسبية ومالية تتعلق بإكتتاب الشركة ألسهم 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  14.2لتصل إلى 

لتابعة في تركيا واستشارات قانونية تتعلق بشؤون ضريبية حقوق أولية باإلضافة إلى مصاريف استشارات قانونية تتعلق ببعض القضايا للشركات ا

 وزكوية.

 إصالح وصيانة

ماي ساب  تتمثل مصاريف اإلصالحات والصيانة بمصاريف صيانة عامة للشركة باإلضافة إلى مصاريف صيانة نظام تخطيط موارد املؤسسات

(MySAP انخفضت مصاريف االصالحات والصيانة بنسبة .)مليون ريال سعودي  2.4م إلى 2018ن ريال سعودي في السنة املالية مليو  2.5% من 4.2

ارتفعت ( خالل نفس الفترة. MySAPانخفاض تكاليف االصالح املتعلقة بنظام تخطيط موارد املؤسسات ماي ساب )م بسبب 2019في السنة املالية 

 .سابقة بفترات منها جزء يتعلق ،م2020ي السنة املالية مليون ريال سعودي ف 3.3% لتصل إلى 40.4مصاريف االصالحات والصيانة بنسبة 

 استهالك واطفاء

مليون ريال سعودي في السنة  1.2إلى  م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  12.0من  %89.8انخفضت مصاريف اإلستهالك واإلطفاء بنسبة 

نتيجة عدم رسملة األصول غير امللموسة سابًقا والتي كانت تندرج تحت األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. تم تحديد هذه األصول غير  م2019املالية 

قيمتها من خالل االعتراف باإلطفاء املناسب حتى تاريخه. ارتفعت  ةوتم رسمل م2018 السنة املاليةامللموسة )تكلفة التطوير بشكل أساس ي( في 

التي م و 2020و  م2019م نتيجة اإلضافات من 2020 سنة املاليةمليون ريال سعودي في ال 1.9لتصل إلى  %51.9اإلستهالك واإلطفاء بنسبة  مصاريف

  .م2020السنة املالية دخلت حيز التنفيذ الكامل لإلهالك واإلطفاء في 

 رسوم بنكية

ألف ريال سعودي في السنة املالية  718م إلى 2018ال سعودي في السنة املالية مليون ري 1.4% من 49.6انخفضت مصاريف الرسوم البنكية بنسبة 

انخفاض املبيعات بيع الشركة كامل حصصها في شركة ديميرير كابلو باإلضافة إلى انخفاض عدد املعامالت البنكية خالل الفترة بسبب م نتيجة 2019

ارتفعت مصاريف  تحويالت وغيرها التي تؤثر على املصاريف البنكية.الواالعتمادات البنكية و انخفاض املعامالت البنكية أدى إلى  بشكل عام مما

 ضمن العمالت ترجمة فروقات بعض تبويب نتيجةم 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  2.1% لتصل إلى 189.7الرسوم البنكية بنسبة 

  .الفترة نفس خالل البنكية الرسوم

 عامة مناف 

مليون ريال سعودي في السنة  1.2إلى  م2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  12.0من  %89.8مصاريف االستهالك واإلطفاء بنسبة  انخفضت

نتيجة عدم رسملة األصول غير امللموسة سابًقا والتي كانت تندرج تحت األعمال الرأسمالية قيد التنفيذ. تم تحديد هذه األصول غير  م2019املالية 

وتم رسملة قيمتها من خالل االعتراف باإلطفاء املناسب حتى تاريخه. ارتفعت  م2018 السنة املاليةمللموسة )تكلفة التطوير بشكل أساس ي( في ا

التي  م2020وم 2019نتيجة اإلضافات من  م2020سنة املالية مليون ريال سعودي في ال 1.9لتصل إلى  %51.9مصاريف االستهالك واإلطفاء بنسبة 

 . م2020السنة املالية خلت حيز التنفيذ الكامل لإلهالك واإلطفاء في د

 إيجار وتأمين

ألف ريال سعودي في السنة املالية  956م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.4% من 29.4نخفضت مصاريف اإليجار والتأمين بنسبة ا

من  أغسطسبيع الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابلو في شهر ة ديميرير كابلو بعد م بسبب انخفاض مبلغ اإليجار املتعلق بمبنى شرك2019

م نتيجة ارتفاع 2020مليون ريا ل سعودي في السنة املالية  1.4% لتصل إلى 45.3. ارتفعت مصاريف اإليجار والتأمين بنسبة م2018 السنة املالية

 تكاليف ايجار سكن املوظفين.
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 وإعالناتطباعة وقرطاسية 

ألف ريال سعودي في  175م إلى 2018ألف ريال سعودي في السنة املالية  104% من 68.3ارتفعت مصاريف الطباعة والقرطاسية واإلعالنات بنسبة 

فاع بنسبة استمرت مصاريف الطباعة والقرطاسية واإلعالنات باالرت الزيادة في مصاريف اإلعالنات خالل نفس الفترة. م بسبب2019السنة املالية 

ارتفاع مصاريف الطباعة وقرطاسية واإلعالنات الخاصة املؤتمرات التي  م نتيجة2020ألف ريال سعودي في السنة املالية  831% لتصل إلى 374.9

 تم حضورها لتطوير أداء الشركة وشركاتها التابعة.

 مصروفات سفر ونقل

مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.7م إلى 2018ريال سعودي في السنة املالية مليون  1.8% من 6.0انخفضت مصاريف السفر والنقل بنسبة 

% لتصل 66.0استمرت مصاريف السفر والنقل باإلنخفاض بنسبة  ضبط أوجه اإلنفاق التي اعتمدتها إدارة الشركة وشركاتها التابعة. م نتيجة2019

 م بسبب حظر التجول والسفر نتيجة تبعيات جائحة كورونا. 2020ألف ريال سعودي في السنة املالية  565إلى 

 تدريب

 املاليتين السنتين خالل البند هذا تصنيف إعادة تم حيث ،تدريبات محدودة غير متكررةب وتعلق سعودي ريال ألف 71 ماقيمتة التدريب بند بلغ

 .م2020وم 2019

 أخرى 

م 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  1,6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  8.2% من 80.5انخفضت املصاريف األخرى بنسبة 

% 148.0. كما ارتفعت املصاريف األخرى بنسبة م2018 من السنة املالية أغسطسبيع الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابلو في شهر  بسبب

  .م2020السنة املالية مخصصات التصفية لشركة زيكا، املستحقة خالل م نتيجة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  4.0لتصل إلى 

 مصروفات بي  وتوزي  5.5.6
 م2020م و2019م و2018للسنوات املالية (: مصروفات بيع وتوزيع 16رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018

 )املراجعة املوحدة(
 م2019

 )املراجعة املوحدة(
 م2020

 )املراجعة املوحدة(
 التغيير السنوي 

 م2019 –م 2018
 التغيير السنوي 

 م2020 –م 2019

النمو السنوي 

 املركب
 م2020 –م 2018

 %(22.9) %4.4 %(43.1)  7,002 6,709 11,788 رواتب ومناف  ذات صلة 

 %(42.9) %(19.1) %(59.7) 5,143  6,360 15,783 شحن وتأمين ونقل

 %814.7 %(27.1) %11,378.6 3,514 4,821 42 واطفاء استهالك

 %(65.0)  %(67.7) %(62.0) 957 2,966 7.807 أخرى 

 %(31.5) %(20.3) %(41.1)  16,616  20,856 35,420 االجمالي

 كنسبة مئوية من اإليرادات
 م2018

 )املراجعة املوحدة(

 م2019
)املراجعة 

 املوحدة(

 م2020
 )املراجعة املوحدة(

 نقاف مئوية
 م2019 –م 2018

 نقاف مئوية
 –م 2019

 م2020

 نقاف مئوية
 م2020 –م 2018

 0.5 0.1 0.4 %1.9 %1.8 %1.4 رواتب ومناف  ذات صلة 

 (0.4) (0.3) (0.1) %1.4 %1.7 %1.8 شحن وتأمين ونقل

 1.0 (0.3) 1.3 %1.0 %1.3 %0.0 واطفاء استهالك

 (0.6) (0.5) - %0.3 %0.8 %0.8 أخرى 

 0.4 (1.0) 1.4 %4.5 %5.5 %4.1 اإلجمالي

 (24) 2 (26) 47 45 71 عدد املوظفين

 %(5.3) %(0.1) %(10.2) 148,979 149,089 166,028 الراتب لكل موظف متوسط 

 .ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 
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 رواتب ومناف  ذات صلة

مليون ريال سعودي  6.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  11.8% من 43.1انخفضت مصاريف الرواتب واملنافع ذات الصلة بنسبة 

من  أغسطسبيع الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابلو في شهر موظف بسبب  26م نتيجة انخفاض عدد املوظفين بنحو 2019في السنة املالية 

م نتيجة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  7.0 % لتصل إلى4.4بنسبة  . ارتفعت مصاريف الرواتب واملنافع ذات الصلةم2018السنة املالية 

 موظف خالل نفس الفترة. 2ارتفاع عدد املوظفين بنحو 

 شحن وتأمين ونقل

مليون ريال سعودي في  6.4م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  15.8% من 59.7انخفضت مصاريف الشحن والتأمين والنقل بنسبة 

بيع الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير م تماشًيا مع انخفاض مبيعات الشركة وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة، باإلضافة ل2019السنة املالية 

مليون ريال  5.1% لتصل إلى 19.1ف الشحن والتأمين والنقل باإلنخفاض بنسبة . استمرت مصاريم2018 من السنة املالية أغسطسكابلو في شهر 

 وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة متأثرة بجائحة كورونا. سعودي تماشًيا مع انخفاض مبيعات الشركة

 واطفاء استهالك

السنة  فيمليون ريال سعودي  4.8م إلى 2018ألف ريال سعودي في السنة املالية  42% من 11,378.6واالطفاء بنسبة  ستهالكال اارتفعت مصاريف 

 3.5 إلى لتصل %27.1 بنسبة واالستهالك اإلهالك مصاريف انخفضت. املسان بشركة املتعلق اإلطفاء تصنيف إعادة إلى يعود ذلكو  م2019املالية 

 .م2020السنة املالية  خالل و م2019السنة املالية  نهاية في بالكامل األصول  بعض إهالك/  إطفاء بسبب م2020 املالية ةالسن في سعودي ريال مليون 

  إصالح وصيانة

م وتتعلق بإصالحات غير متكررة، والجدير بالذكر انه تم إعادة 2018ألف ريال سعودي في السنة املالية  98بلغت مصاريف اإلصالح والصيانة 

 م.2020م و2019هذا البند ضمن حساب املصاربف األخرى في السنتين املالية  تصنيف

 مناف 

م، والجدير بالذكر انه تم إعادة تصنيف هذا البند ضمن حساب املصاربف 2018ألف ريال سعودي في السنة املالية  97بلغت مصاريف املنافع 

 م.2020م و2019األخرى في السنتين املاليتين 

 وإعالنات طباعة وقرطاسية 

م، والجدير بالذكر انه تم إعادة تصنيف هذا البند 2018ألف ريال سعودي في السنة املالية  39بلغت مصاريف الطباعة والقرطاسية واإلعالنات 

 م.2020م و2019ضمن حساب املصاربف األخرى في السنتين املاليتين 

 أخرى 

م، 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  3.0م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  7.8% من 62.0انخفضت املصاريف األخرى بنسبة 

كما انخفضت  م،2018املسان في السنة املالية وذلك بسبب عدم وجود احتساب تكاليف إضافية نتيجة تسجيل اإليرادات الخاطئة في شركة 

 م نتيجة آثار جائحة كورونا.2020ألف ريال سعودي في السنة املالية  957% لتصل إلى 67.7ريف األخرى بنسبة املصا
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 بالصافي –إيرادات أخرى  6.5.6
 م2020م و2019م و2018(: إيرادات أخرى للسنوات املالية 17رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018

 )املراجعة املوحدة(

 م2019
)املراجعة 

 املوحدة(

 م2020
)املراجعة 

 املوحدة(

التغيير 

 السنوي 
 م2019 –م 2018

التغيير 

 السنوي 
 م2020 –م 2019

النمو السنوي 

 املركب
 م2020 –م 2018

 - - - 89,743 - - عكس قيد مخصصات قانونية

عكس قيد مخصصات أخرى 

 وذمم دائنة
- 45,027 21,930 - (51.3)% - 

صافي مكسب / )خسارة( صرف 

 عمالت أجنبية
344 (954) 16,333 (377.3)% (1812.1)% 589.1% 

إعادة هيكلة قروض  مكاسب من

 مع بنوك تجارية
228,827 17,607 - (92.3)% - - 

 - - - - 3,233 - املشتركة الخدمات من الدخل

عكس مخصص الذمم املشكوك 

 في تحصيلها
4,748 - - - - - 

 - %(10.6) %(197.2) 5,054 5,656 (5,820) )خسائر( إيرادات أخرى 

 %(23.6) %88.6 %(69.1) 133,060 70,569 228,099 اإلجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 قانونيةعكس قيد مخصصات 

قضائي تم إصداره في محكمة تركيا ملصلحة شركة علق بقرار تم وت2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  89,7 عكس قيد مخصصات قانونيةبلغ 

سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أيه أس.  املسانشركة تابعة لقضية رفعها املساهمون باألغلبية لشركة  –ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه أس 

ساهمون الشركة اعتراًضا على قرار املحكمة، وبناء على رأي املستشار القانوني الذي يرى بأن قرار املحكمة لن يختلف بعد حيث قدم هذه القضية م

والجدير  مليون ريال سعودي 89.7رفع االعتراض من مساهمين الشركة تم عكس "مخصص غرض انتهى الغرض منه" الذي تم تسجيلة مسبًقا بقيمة 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 53بتسجيل التزام طارئ بمبلغ  بالذكر ان الشركة قامت

 عكس قيد مخصصات أخرى وذمم دائنة

م تتضمن عكس مخصصات زكوية سابقة بلغت 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  45.0 قيد مخصصات أخرى وذمم دائنة عكسبند  بلغ

من  ( "الزكاة"3.5.6.6مراجعة القسم الفرعي ))يرجى زكوية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مليون ريال سعودي حيث تم تسوية الربوط ال 32.8

مليون ريال سعودي، ومخصص إلى  7.1ومخصص دفعات مقدمة من العمالء التي لم يتم املطالبة بها من قبل العمالء والتي بلغت ( هذا القسم

 أغسطسها بشركة ديميرير كابلو في شهر صبيع كامل حصمليون ريال سعودي لشركة ديمير كابلو التركية التي تم  1.8أطراف ذات عالقة مستحقة بلغ 

 مليون ريال سعودي. 3.3رى بقيمة ، باإلضافة إلى مخصصات أخم2018 يةمن السنة املال

 13.2م تتضمن مخصصات ضريبية سابقة بلغت 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  21.9 قيد مخصصات أخرى وذمم دائنة عكسبند  بلغ

 1.6مليون ريال سعودي، باإلضافة ملخصصات أخرى بقيمة  7.1 مليون ريال سعودي، ومخصص التزامات دائنون تجاريون لم يتم املطالبة بها بقيمة

 مليون ريال سعودي. نتيجة عكس قيد بعض املخصصات والذمم الدائنة طويلة األجل القائمة النتفاء الغرض منها خالل نفس الفترة.

 صافي مكسب / )خسارة( صرف عمالت أجنبية

% لتصل إلى خسائر 377.3م، وانخفضت بنسبة 2018ألف ريال سعودي في السنة املالية  344األجنبية بلغت األرباح الناتجة عن تعامالت بالعمالت 

م، ويعود ذلك إلى ارتفاع الليرة التركية خالل نفس الفترة حيث أدى هذا االرتفاع إلرتفاع التزامات 2019ألف ريال سعودي في السنة املالية  954بقيمة 

م ويعود 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  16.3لتركية. بلغت األرباح الناتجة عن تعامالت بالعمالت األجنبية الشركة املبرمة بعملة الليرة ا

 ذلك إلى انخفاض الليرة التركية خالل نفس الفترة حيث أدى هذا اإلنخفاض إلنخفاض التزامات الشركة املبرمة بعملة الليرة التركية.
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 لة التزامات وقروض م  بنوك تجاريةناتجة عن إعادة هيكمكاسب 

الشركة أبرمت  حيثم، 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  228.9بلغت املكاسب الناتجة عن إعادة هيكلة التزامات وقروض مع بنوك تجارية 

 142سعودي، وتم تخفيض رصيد القرض من مليون ريال  40بدفع مبلغ الشركة  اتفاقية تسوية نهاية مع بنك بي إن بي باريبا على أساسها قامت

 اتفاقيات تسوية أخرى مع البنك األهلي التجاري وبنك الجزيرة على أساسها قامت الشركة أبرمت . كمامليون ريال سعودي 25إلى  مليون ريال سعودي

وبناء عليه فقد تم تسجيل قيد  سعودي مليون ريال 203مليون ريال سعودي، مقابل تنازل عن الرصيد املستحق بقيمة  110بدفع مبلغ الشركة 

مليون ريال  17.6م و2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  228.9املكاسب الناتجة عن إعادة هيكلة التزامات وقروض مع بنوك تجارية بقيمة 

 . م2019سعودي في السنة املالية 

 الدخل من الخدمات املشتركة

 األرباح بتقاسم املشتركة الخدمات من الدخل ويتعلق م2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  3.2متة بلغ الدخل من الخدمات املشتركة ماقي

 الشركة قبل من تسهيلها يتم ولكن األم الشركة مع املقدمة باألوامر تتعلق والتي املتحدة، العربية اإلمارات - السعودية الكابالت لشركة املجموعات بين

 .التابعة

 الذمم املشكوك في تحصيلهاعكس مخصص 

م، ويعود ذلك إلى دفع بعض 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  4.7 بلغت األرباح الناتجة عن عكس مخصص الذمم املشكوك في تحصيلها

 العمالء ملستحقاتهم للشركة وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة.

 )خسائر( إيرادات أخرى 

م والتي تتعلق بشكل أساس ي بالخسارة الناتجة عن إقفال عمليات 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  5.8قيمته  بلغت الخسائر األخرى ما

مليون ريال سعودي في  5.0م و 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  5.7التحوط لدميرير كابلو )شركة تابعة سابقة(. وبلغت اإليرادات األخرى 

ملستحقة وفًقا للعقود ذات م والتي تتعلق بشكل أساس ي بإيرادات اإليجار من عقار استثماري مملوك سابًقا لدميرير كابلو، وا2020السنة املالية 

 الصلة.

 الزكاة و ريبة الدخل 7.5.6
 م2020م و2019م و2018(: الزكاة وضريبة الدخل للسنوات املالية 18رقم ) الجدول 

 الرياالت السعوديةآالف 
 م2018

 )املراجعة املوحدة(

 م2019
)املراجعة 

 املوحدة(

 م2020
 )املراجعة املوحدة(

 التغيير السنوي 
 م2019 –م 2018

التغيير 

 السنوي 
 م2020 –م 2019

النمو السنوي 

 املركب
 م2020 –م 2018

  %(11.7)  %(26.4) %6.1  8,585 11,666 11,000 الزكاة املحملة للسنة

 %(60.9) %3188.5 %(99.5) (855) (26) (5,591)  ريبة الدخل

الزكاة و ريبة الدخل املحمل 

 للسنة
5,409 11,640  7,730 115.2% (33.6)%  19.5% 

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 الزكاة املحملة للسنة

مليون ريال سعودي في السنة  11.7م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  11.0% من 6.1ارتفعت مصاريف الزكاة املحملة للسنة بنسبة 

 التزام الشركة وشركاتها التابعة بزيادة مخصص الزكاة على الرغم من انخفاض الوعاء الزكوي وذلك لدفع التزامات زكوية بسببم 2019املالية 

 ( "الزكاة"3.5.6.6)القسم الفرعي يرجى مراجعة ملزيد من املعلومات )مليون ريال سعودي  183الية سابقة قد تصل قيمتها إلى محتملة عن سنوات م

، والجدير بالذكر ان الشركة استلمت بعض الربوط الزكوية من الهيئة العامة للزكاة والدخل حيث طالبت الهيئة بموجبها بالتزامات (من هذا القسم

مليون ريال سعودي بخصوص ربوط زكوية للسنوات السابقة والتي تقدمت الشركة باإلعتراض عليها، وتختص هذه  201.9زكوية اضافية بملغ 

وشركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية املحدودة وشركة ماس ملشاريع الطاقة األم "شركة الكابالت السعودية"ية للشركة االلتزامات اإلضاف

 8.6% لتصل إلى 26.4واالتصاالت املحدودة وشركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة، على هذا األساس انخفضت الزكاة املحملة للسنة بنسبة 

 م. 2020سعودي في السنة املالية مليون ريال 
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 الدخل ريبية  

جة تيم ن2019ألف ريال سعودي في السنة املالية  26م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  5.6% من 99.5الدخل بنسبة  ضريبة تانخفض

ألف ريال سعودي في السنة املالية  855% لتصل إلى 3,188.5بنسبة  ضريبة الدخلخالل نفس الفترة. ثم ارتفعت  املسانانخفاض خسائر شركة 

  .خالل نفس الفترة املسانم نتيجة ارتفاع خسائر شركة 2020

 صافي دخل / )خسارة( السنة 8.5.6
 م2020م و2019م و2018(: صافي الدخل / )الخسارة( للسنوات املالية 19رقم ) الجدول 

 الرياالت السعوديةآالف 
 م2018

 )املراجعة املوحدة(
 م2019

 )املراجعة املوحدة(

 م2020
)املراجعة 

 املوحدة(

التغيير 

 السنوي 
 م2019 –م 2018

التغيير 

 السنوي 
 م2020 –م 2019

النمو السنوي 

 املركب
 م2020 –م 2018

 %(10.5) %52.6 %(47.5) (169,811) (109,333) (208,126) الخسارة التشغيلية للسنة

 %(46.1) %(5.7) %(69.2) (12,774) (13,551) (43,981) تكاليف تمويل، صافي

 - %285.8 %(100.5) 1,524 395 (86,490) الحصة في نتائج شركة زميلة

الربح الناتج من استبعاد شركة 

 تابعة
47,280 - - (100.0)% - (100.0)% 

 %(23.6) %88.6 %(69.1) 133,060 70,569 228,099 اإليرادات األخرى، صافي

 %(12.9) %(7.5) %(17.9) (48,001) (51,920) (63,218) الخسارة قبل الزكاة و ريبة الدخل

 %(11.7) %(26.4) %6.1 (8,585) (11,666) (11,000) الزكاة

 %(60.9) %3188.5 %(99.5) 855 26 5,591  ريبة الدخل

 %(9.9) %(12.3) %(7.4) (55,731) (63,560) (68,627) صافي الخسارة للسنة

 الدخل الشامل اآلخر:

التغييرات في احتياطي ترجمة 

 عمالت أجنبية
365 300 (126) (17.8)% (142.0)% - 

األرباح االكتوارية )إعادة قياس 

 التزام مناف  موظفين(
2,277 (5,570) (8,292) (344.6)% 48.9% - 

 %(21.3) %(6013.6) %(101.0) 7,806 (132) 12,608 احتياطي تحوف

 %2.7 %(18.3) %29.2 (56,343) (68,962) (53,377) الخسارة الشاملة للسنة مجموع 

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 صافي دخل / )خسارة( السنة

مليون ريال سعودي في السنة املالية  63.6م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  68.6% من 7.4انخفض صافي خسارة السنة بنسبة 

م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  95.9% من خسارة بقيمة 63.3م نتيجة بشكل رئيس ي إلنخفاض مجمل خسارة السنة بنسبة 2019

م وانخفاض املصاريف التشغيلية تماشًيا مع بيع الشركة لكامل حصتها في شركة 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  35.2قيمة خسارة ب

مليون ريال سعودي مما ساهم بإنخفاض صافي الخسارة خالل نفس الفترة. كما ارتفع  45.0و باإلضافة إلى عكس مخصصات بقيمة ديميرير كابل

 م.2019% في السنة املالية 16.7م إلى 2018% في السنة املالية 7.9السنة من هامش خسارة 

م وذلك يعود بشكل رئيس ي إلى عكس 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  55.7% ليصل إلى 12.3انخفض صافي خسارة السنة بنسبة 

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة مما أدى إلى  16.3ية بقيمة مليون ريال سعودي ومكاسب من العمالت األجنب 89.7مخصصات قانونية بقيمة 

  م.2020% في السنة املالية 15.1انخفاض هامش خسارة السنة ليصل إلى 
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 املوحدة املالي املركز  قائمة 6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31في الية املنتهية كما املركز املالي املوحدة للسنوات امل ائمة(: ق20رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

    املوجودات

    املوجودات غير املتداولة

 301,593 330,415 393,380 ممتلكات وآالت ومعدات

 39,865 2,975 3,053 عقارات استثمارية

 23,125 25,764 2,500 موجودات غير ملموسة

 8,449 8,096 - موجودات حق االستخدام

 319,117 318,180 321,982 استثمار في شركة زميلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل 

 الشامل اآلخر
45 45 45 

 44,862 32,077 35,738 مستحقة االستالم، صافي مبالغ محتجزة

 9,086 8,346 8,408 أصل  ريبة مؤجلة

 746,142 725,898 765,106 مجموع املوجودات غير املتداولة

 املوجودات املتداولة

 105,726 98,879 112,287 مخزون

 197,667 202,894  289,867 الذمم املدينة واملبالغ مستحقة االستالم

ا وأرصدة أخرى   146,060 166,401 169,288 مصروفات مدفوعة مقدم 

 20,998 46,213 18,845 موجودات عقود غير مفوترة

 113 187 25,709 ذات عالقة جهةمن  مستحق

 18,793 7,064 15,488 نقد وأرصدة بنكية

 489,357 521,638 631,484 مجموع املوجودات املتداولة

 1,235,499 1,247,536 1,396,590 مجموع املوجودات

    حقوق املساهمين

 360,614 110,614 110,614 رأس املال

 8,632 826 958 احتياطي تحوف

 (6,529) (6,403) (6,703) احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 (11,612) (3,320)  2,277 تقييم اكتواري احتياطي 

 (62,421) (7,409)  55,006 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

 288,684 94,308  162,152 حقوق امللكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

 (3,262) (2,543) (355) حصة غير مسيطرة

 285,422 91,765 161,797 مجموع حقوق املساهمين

    املطلوبات غير املتداولة

 353,647 378,181 183,658 قروض ألجل وسلف

 3,175 8,066 7,018 الدف مبالغ محتجزة مستحقة 

 61,372 52,168 42,264 التزامات مناف  املوظفين

 7,881 8,623 469 التزامات عقود ايجار

 426,075 447,038 233,409 مجموع املطلوبات غير املتداولة



 

81 

    املطلوبات املتداولة

 156,630 220,850 238,865 قروض ألجل وسلف

 37,377 69,435 101,946 و ريبة الدخل مخصص الزكاة

 65,565 56,022 50,749 ذات عالقة لجهات مستحق

 262,669 361,333 608,721 ومصروفات مستحقة الدف  ومطلوبات اخرى  ذمم دائنة

 1,761 1,093 1,103 التزامات عقود ايجار

 524,002 708,733 1,001,384 مجموع املطلوبات املتداولة

 950,077 1,155,771 1,234,793 مجموع املطلوبات 

 1,235,499 1,247,536 1,396,590 مجموع املطلوبات وحقوق املساهمين

 م2020م و2019م و2018املوحدة للسنوات املالية  أهم املؤشرات الرئيسية لقائمة املركز املالي

 نسبة األصول املتداولة للمطلوبات املتداولة 

 )نسبة السيولة الجارية(
63.1% 73.6% 93.4% 

 نسبة إجمالي املطلوبات إلجمالي املوجودات 

 )نسبة الرف  املالي(
88.4% 92.6% 76.9% 

 1.8 6.5 2.6 نسبة الدين إلى حقوق املساهمين

 .ومعلومات اإلدارة م2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 املوجودات غير املتداولة

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  725.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  765.1انخفضت املوجودات غير املتداولة من 

مليون ريال سعودي كما  330.4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  393.4م، نتيجة انخفاض املمتلكات واآلالت واملعدات من 2019

أعمال رأسمالية تحت انخفاض رصيد م نتيجة االستبعاد لآلالت واملمتلكات واملعدات املستهلكة بالكامل خالل نفس الفترة وأيًضا 2019سمبر في دي

باإلضافة إلى انخفاض رصيد حساب  .مما أدى النخفاض املمتلكات واآلالت واملعداتمليون ريال سعودي خالل نفس الفترة  30.8بمقدار  التنفيذ

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة بما يتماش ى مع أداء الشركة الزميلة خالل نفس الفترة. 3.8ستثمار في شركة زميلة بمقدار اال 

م نتيجة االرتفاع في العقارات االستثمارية بسبب 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  746.1ارتفعت املوجودات غير املتداولة لتصل إلى 

ة في تركيا ضمن العقارات االستثمارية من حساب املصروفات املدفوع ديميرير كابلواستحقاق وإعادة تصنيف العقارات )الفلل( املتعلقة بشركة 

 مقدًما بعدما استكملت املتطلبات القانونية من الشركة.

 املوجودات املتداولة

م، 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  521.6م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  631.5انخفضت املوجودات املتداولة من 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  138.9م إلى 2018ديسمبر  31دي كما في مليون ريال سعو  225.7( انخفاض الذمم املدينة من 1نتيجة: )

 مع انخفاض املبيعات في ذات الفترة باإلضافة إلى انخفاض الذمم املدينة املتعلقة بشركة ديميرير كابلو والناتج عن بيع الشركةم 2019
ً
كامل  تماشيا

مليون ريال سعودي كما  98.9إلى  2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  112.3ن ( انخفاض املخزون م2، )حصصها في شركة ديميرير كابلو

 .العامل نظرا لقيود رأس املال والكميات قرارات الشركة بتقليل اإلنتاجم أثر 2019ديسمبر  31في 

م نتيجة انخفاض موجودات العقود غير 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  489.4استمرت املوجودات املتداولة باالنخفاض لتصل إلى 

م بسبب انخفاض املبيعات 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  21.0م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  46.2املفوترة من 

مليون ريال سعودي كما في  166.4من  خرى أل ادينة املرصدة ال وااملدفوعة مقدًما  وعدد املشاريع خالل نفس الفترة باإلضافة إلى انخفاض املصروفات

م بسبب انخفاض األرصدة مستحقة القبض من مبيعات شركة تابعة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  146.1م إلى 2019ديسمبر  31

م ومن الجدير بالذكر انه تم إدراج هذه الفلل ضمن 2018التي تم بيع حصصها في عام  ديميرير كابلوحيث يتعلق هذا البند بفلل تركيا تملكها شركة 

 حساب العقارات االستثمارية بعدما استحقت.
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 املساهمينحقوق 

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  91.8م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 161.8 املساهمين منانخفضت حقوق 

مليون  7.4م إلى خسائر متراكمة بقيمة 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  55.0جة انخفاض حساب األرباح املبقاة من أرباح بقيمة نتي

ر م ويعزى ذلك إلى خسارة الفترة التي تكبدتها الشركة وشركاتها التابعة خالل نفس الفترة باالضافة إلى خسائ2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

مليون ريال سعودي  285.4ارتفعت حقوق املساهمين لتصل  مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 5.6اكتوارية من خالل الدخل الشامل بقيمة 

مليون ريال سعودي ويعزى ذلك إلى زيادة رأس املال للشركة األم من خالل حقوق  250.0م نتيجة ارتفاع رأس املال بقيمة 2020ديسمبر  31كما في 

ألف  826ريال للسهم الواحد خالل نفس الفترة باإلضافة الرتفاع احتياطي التحوط من  10مليون سهم بقيمة  25اإلصدار األولية من خالل إصدار 

مليون ريال سعودي تماشًيا مع التقلبات في أسعار السلع األساسية حيث ان الشركة لديها عقود تحوط في منتجات النحاس  8.6ريال سعودي إلى 

 واألملنيوم.

 املطلوبات غير املتداولة

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  447.0م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  233.4ارتفعت املطلوبات غير املتداولة من 

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كا في  378.2م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  183.7نتيجة ارتفاع قروض ألجل سلف من 

مليون ريال سعودي كما  42.3بمايتماش ى مع إعادة الشركة لهيكلة للديون واالتزامات خالل نفس الفترة، باإلضافة الرتفاع التزام منافع املوظفين من 

توارية ناتجة من إعادة قياس منافع املوظفين خالل م بسبب خسائر اك2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  52.2م إلى 2018ديسمبر  31في 

 نفس الفترة.

 378.2م نتيجة انخفاض قروض ألجل سلف من 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  426.1انخفضت املطلوبات غيراملتداولة لتصل إلى 

م بسبب مدفوعات لسداد القروض بقيمة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  353.6م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 مليون ريال سعودي.  15.9مليون ريال سعودي باإلضافة إلى االعتراف بأرباح القيمة العادلة بقيمة  72.9

 املطلوبات املتداولة

م 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في مليون  708.7م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1,001.4انخفضت املطلوبات املتداولة من 

 361.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  608.7نتيجة انخفاض الذمم الدائنة واملصروفات مستحقة الدفع واملطلوبات األخرى من 

ن العمالء بما يتماش ى مع انخفاض م حيث كان هذا االنخفاض مدفوًعا بإنخفاض الدفعات املقدمة م2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

كامل  إيرادات الشركة ونشاطاتها وانخفاض األعباء التمويلية املستحقة نتيجة إعادة الشركة للديون واالتزامات خالل نفس الفترة، وبيع الشركة

من القروض طويلة األجل بما يتماش ى  م باإلضافة إلى انخفاض الجزء املتداول 2018 و في شهر أغسطس من السنة املاليةحصتها بشركة ديمير كابل

 مع إعادة الشركة لهيكلة الديون واالتزامات خالل نفس الفترة. 

م نتيجة انخفاض الذمم الدائنة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  524.0استمرت املطلوبات املتداولة باالنخفاض لتصل إلى 

مليون ريال سعودي  89.7ان هذا االنخفاض مدفوًعا بعكس قيد دفعات مقدمة من العمالء بقيمة واملصروفات مستحقة الدفع واملطلوبات األخرى وك 

 31مليون ريال سعودي كما في  116.5حيث تم تسجيل هذا املبلغ ضمن اإليرادات األخرى خالل نفس الفترة، واالنخفاض في الذمم الدائنة من 

 م بسبب سداد املستحقات املتأخرة ملوردين الشركة وشركاتها التابعة.2020ديسمبر  31ملون ريال سعودي كما في  104.4م إلى 2019ديسمبر 
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 املتداولة غير املوجودات 1.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في : املوجودات غير املتداولة للسنوات امل21)رقم ) الجدول 

 السعوديةآالف الرياالت 
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 301,593 330,415 393,380 ممتلكات وآالت ومعدات

 39,865 2,975 3,053 عقارات استثمارية

 23,125 25,764 2,500 موجودات غير ملموسة

 8,449 8,096 - موجودات حق االستخدام

 319,117 318,180 321,982 استثمار في شركة زميلة

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل 

 اآلخر
45 45 45 

 44,862 32,077 35,738 مبالغ محتجزة مستحقة االستالم، صافي

 9,086 8,346 8,408 أصل ضريبة مؤجلة

املوجودات غير املتداولةمجموع   765,106 725,898 746,142 

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 ومعدات وآالت ممتلكات  1.1.6.6

 %86 يقارب ما تمثل وهي من أراض ي بيضاء شاغرة لشركة املسان ومباني ومكائن ومعدات سيارات أساسية املمتلكات واآلالت واملعدات بصفة تتكون 

منها  4رئيسية ) مصانع 5 الشركة وشركاتها التابعة لدى حيث م،2020ديسمبر  31بالشركة وشركاتها التابعة كما في  الثابتة األصول  إجمالي من

 متعلقة بالشركة واملتواجدة في اململكة العربية السعودية ومصنع واحد خاص بشركة املسان في تركيا(.

 كما .سنة حسب عقد كل منشأة 25و 10تتراوح بين  ملدة مستأجرة أراض ي على إنشاؤها وتم مدينة جدة الصناعية في للشركة اإلنتاجية املنشآت تقع

 مدينة جدة الصناعية، باإلضافة إلى الوحدات السكنية. في إداري  مبنى الشركة وشركاتها التابعة تمتلك

واملتعاقد عليها، اآلالت واملعدات التي تحت الصيانة الدورية واألعمال املرتبطة بها. لدى الشركة خطة صيانة تمثل االلتزامات الرأسمالية املعتمدة 

 130.0الجدير بالذكر انه تم رهن بعض املوجودات بصافي قيمة دفترية بمبلغ  دورية آلالت ومعدات املصانع للمحافظة على كفاءة وجودة اإلنتاج.

 م.2020بعض القروض في السنة املالية مليون ريال سعودي كضمان ل

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في للسنوات امل ممتلكات وآالت ومعدات(: 22رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

أراض يقطع   142,293 142,293 142,293 

 74,197 82,467 88,769 مباني

ومعدات وسيارات مكائن  119,470 95,491 73,983 

 2,748 3,506 5,505  وتركيبات ومعدات مكتبية أثاث

تحت التنفيذ أعمال رأسمالية  37,343 6,658 8,372 

 301,593 330,415 393,380 االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في للسنوات امل ممتلكات وآالت ومعدات(: اإلضافات على 23رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 - 4 12 مباني

ومعدات وسيارات مكائن  1,978 1,500 83 

 17 82 382 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية

48 29,720 أعمال رأسمالية تحت التنفيذ  4,499 

 4,599 1,670 32,092 االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 
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  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31في  الية املنتهية كما(: جدول نسب اهالك األصول للسنوات امل24رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018

 عدد السنوات

 م2019

 عدد السنوات

 م2020

 عدد السنوات

نسب اإلهالك 

 م2018

نسب اإلهالك 

 م2019

نسب اإلهالك 

 م2020

50 – 15 مباني  15 - 50  15 - 50  2 %- 6.67%  2 %- 6.67%  2 %- 6.67%  

ومعدات وسيارات مكائن  4 – 20  4 - 20  4 - 20  5 %- 25%  5 %- 25%  5 %- 25%  

10 – 4 أثاث وتركيبات ومعدات مكتبية  4 - 10  4 - 10  10 %- 25%  10 %- 25%  10 %- 25%  

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في مشاريع تحت التنفيذ للسنوات امل (: حركة25رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 6,658 37,343 31,900 الرصيد في أول السنة

 4,499 84 29,720 اإلضافات خالل السنة

(24,277) محول إلى ممتلكات وآالت ومعدات  (30,769)  (2,785)  

 8,372 6,658 37,343 الرصيد في نهاية السنة

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

باإلضافة إلى  م2020ديسمبر  31ي مليون ريال سعودي كما ف130.1لألراض ي أراض ي بيضاء شاغرة لشركة املسان والتي بلغت تشمل القيمة الدفترية 

م 2018ديسمبر  31األراض ي كما في  مليون ريال سعودي. استقرت قيمة 12.2أرض خاصة بمجمع سكن موظفي شركة الكابالت السعودية والتي بلغت 

 مليون ريال سعودي، ويعزى ذلك لعدم وجود أي إضافات على األراض ي خالل نفس الفترة.  142.3م حيث بلغت قيمتها 2020م و2019و

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  82.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  88.8انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني من 

م. انخفض صافي القيمة الدفترية للمباني إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.9يف االستهالك السنوية والبالغة م نتيجة مصار 2019

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 7.4م نتيجة استهالكات بقيمة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 74.2

مليون ريال سعودي  95.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  119.5عدات والسيارات من انخفض صافي القيمة الدفترية للمكائن وامل

ألف ريال سعودي خالل نفس  27مليون ريال سعودي باإلضافة إلى استبعادات بقيمة  26.5م نتيجة استهالكات بقيمة 2019ديسمبر  31كما في 

م 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  74.0ن واملعدات والسيارات باالنخفاض لتصل إلى الفترة. استمرت صافي القيمة الدفترية للمكائ

 مليون ريال سعودي كانت مدرجة سابًقا ضمن بند املباني. 3.2مليون ريال سعودي وقابل ذلك تحويالت بقيمة  24.7نتيجة استهالكات بقيمة 

مليون ريال سعودي  3.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.5ات مكتبية من انخفض صافي القيمة الدفترية لألثاث وتركيبات ومعد

م نتيجة مصاريف االستهالك خالل نفس الفترة باإلضافة إلى 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.7م ثم الى 2019ديسمبر  31كما في 

 كة ديميرير كابلو.استبعاد أثاث ومفروشات وأجهزة مكتبية املتعلقة بشر 

دفترية تتعلق صافي القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بإصالحات وصيانة على املباني واملعدات واألجهزة. انخفض صافي القيمة ال

م 2019ديسمبر  31ا في مليون ريال سعودي كم 6.7م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  37.3لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ من 

مليون ريال سعودي وحقوق تراخيص تتعلق  27.0تكاليف التطوير بمبلغ  اخرى  بنود إلىمليون ريال سعودي  30.8نتيجة تحويل مبالغ بقيمة 

مليون ريال  8.4صل إلى مليون ريال سعودي. ارتفعت صافي القيمة الدفترية لألعمال الرأسمالية تحت التنفيذ لت 3.8باملوجودات غير امللموسة بقيمة 

 مليون ريال سعودي لبنود اخرى خالل نفس الفترة. 2.9مليون ريال سعودي وقابل ذلك تحويل مبالغ بقيمة  4.5سعودي نتيجة إضافات بقيمة 

 استثمارية عقارات 2.1.6.6

 3.1من  للعقارات االستثماريةصافي القيمة الدفترية  انخفضت عقارات )فلل( تملكها الشركات التابعة ومقرها في تركيا.ب االستثمارية العقاراتتتعلق 

م نتيجة بيع الشركة كامل حصصها في شركة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.0إلى م 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

م نتيجة استحواذ 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  39.9ارتفعت العقارات االستثمارية لتصل إلى  م.2018ديميرير كابلو في أغسطس 

كتسوية بعد استكمال الشركة جميع املتطلبات القانونية املتعلقة بهذه  في تركيا( ديميرير كابلوالشركة على استثمارات عقارية )فلل متعلقة بشركة 

مليون ريال سعودي لدى بنك في تركيا مقابل قرض ألجل حصلت  3.0. والجدير بالذكر انه تم رهن استثمار عقاري بقيمة العقارات خالل نفس الفترة

 عليه شركة تابعة.
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 موجودات غير ملموسة 3.1.6.6
 م2020م و2019و م2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: موجودات غير ملموسة للسنوات امل26رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 17,745 19,863 - تكاليف التطوير

 5,380 5,901 2,500 حقوق وتراخيص

 23,125 25,764 2,500 االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

املطبقة في  تتعلق املوجودات غير امللموسة بتكاليف تطوير مفاتيح الكترونية وبضائع الكتروميكانيكية في عدة دول تلتزم باألطر والذوابط التنظيمية 

 األسواق املستهدفة. 

 31مليون ريال سعودي كما في  17.7م إلى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  19.9القيمة الدفترية لتكاليف التطوير من انخفضت 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 2.1م ويعود ذلك إلى تكاليف اإلطفاء التي بلغت 2020ديسمبر 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  5.9م إلى 2018ديسمبر  31ون ريال سعودي كما في ملي 2.5ارتفعت القيمة الدفترية للحقوق والتراخيص من 

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. انخفضت القيمة  3.8م ويعود ذلك إلى تحويل مبالغ من األعمال الرأسمالية تحت التنفيذ بقيمة 2019

ألف ريال سعودي  521م ويعود ذلك إلى تكاليف إطفاء بقيمة 2020ديسمبر  31ا في مليون ريال سعودي كم 5.4الدفترية للحقوق والتراخيص إلى 

 خالل نفس الفترة.

 زميلة شركة في استثمار 4.1.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: استثمار في شركة زميلة للسنوات امل27رقم ) الجدول 

 الرياالت السعوديةآالف 
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

يناير 1  4416,84  321,982 318,180 

(86,490) حصة في نتائج شركة زميلة، صافي  395 1,524 

صافي الحصة في الدخل الشامل اآلخر،  17,561 (9744,)  3266,  

مستلمة خالل السنة توزيعات أرباح  (25,933)  - (6,787)  

(126) 300 - تحويالت عمالت أجنبية  

 319,117  318,180 321,982 االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 31مليون ريال سعودي كما في  318.2م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  322.0شركة زميلة من  انخفضت صافي قيمة االستثمار في

م نتيجة وجود خسائر من خالل ترجمة العمالت األجنبية حيث قابل ذلك تحقيق شركة ميدال كابلز املحدودة دبليو.إل.إل في دولة 2019ديسمبر 

م. 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  173.0م مقارنة بخسائر بقيمة 2019ل سعودي في السنة املالية ألف ريا 790أستراليا أرباح بقيمة 

يدال كابلز م تماشًيا مع تحقيق شركة م2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  319.1ارتفعت صافي قيمة االستثمار في شركة زميلة إلى 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 6.8مليون ريال سعودي وقابل ذلك توزيع أرباح بقيمة  5.7 املحدودة دبليو.إل.إل ربح بقيمة
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 املوجودات املتداولة 2.6.6

 رأس املال العاملإجمالي  1.2.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في إجمالي رأس املال العامل للسنوات امل (:28رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 105,726 98,879 112,287 مخزون

 197,667 202,894  289,867 الذمم املدينة واملبالغ مستحقة االستالم

 146,060 166,401 169,288 مصروفات مدفوعة مقدًما وأرصدة أخرى 

 20,998 46,213 18,845 موجودات عقود غير مفوترة

ذات عالقة جهةمن  مستحق  25,709 187 113 

 18,793 7,064 15,488 نقد وأرصدة بنكية

ومصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات اخرى  ذمم دائنة  (608,721)  (361,333)  (262,669)  

ذات عالقة لجهات مستحق  (50,749)  (56,022)  (65,565)  

(27,986) رأس املال العامل  104,283 161,123 

 141 175 106 أيام استحقاق الذمم املدينة

 127 135 87 أيام استحقاق املخزون

 126 232 136 أيام استحقاق الذمم الدائنة

 م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.2020م و2019م و2018املالية  للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 مخزون

م ويعزى 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  98.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  112.3انخفض رصيد املخزون من 

باإلضافة النخفاض متوسط تكاليف املواد الخام خالل نفس الفترة مما أدى الى ارتفاع أيام  نظرا لقيود رأس املال والكميات اإلنتاجتقليل ذلك إلى 

 يوم خالل نفس الفترة .  135يوم إلى  87استحقاق املخزون من 

ا الرتفاع مخزون الشركة املتعلق باالكسسوارات، باإلضافة م نظرً 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  105.7ارتفع رصيد املخزون ليصل إلى 

 يوم خالل نفس الفترة. 127الرتفاع متوسط تكلفة معدن النحاس خالل نفس الفترة. قابل ذلك انخفاض طفيف في أيام استحقاق املخزون إلى 

 الذمم املدينة واملبالغ املحتجزة مستحقة االستالم ذمم مدينة

مليون ريال  202.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  289.9انخفضت الذمم املدينة واملبالغ املحتجزة مستحقة االستالم من 

 مع انخفاض املبيعات في ذات الفترة باإلضافة إلى انخفاض الذمم املدينة املتعلقة بشركة ديميرير كابلم 2019ديسمبر  31سعودي كما في 
ً
و تماشيا

. حيث ارتفع أيام استحقاق الذمم املدينة من م2018 اليةوالناتج عن بيع الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابلو في شهر أغسطس من السنة امل

 يوم. 175يوم إلى  106

م تماشًيا مع انخفاض 2020 ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  197.7انخفضت الذمم املدينة واملبالغ املحتجزة مستحقة االستالم لتصل إلى 

 يوم. 141املبيعات خالل نفس الفترة حيث بلغ أيام استحقاق الذمم املدينة 

ا وأرصدة اخرى   مصروفات مدفوعة مقدم 

مليون ريال سعودي  166.4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  169.3من  خرى اال رصدة األ دفوعة مقدًما و املصروفات انخفضت امل 

مليون ريال سعودي 26.7مليون ريال سعودي إلى  31.0م، ويعزى ذلك إلى انخفاض الدفعات املقدمة للموردين من 2019ديسمبر  31كما في 

مليون ريال سعودي أثر القيود على رأس املال العامل باإلضافة إلى بيع  8.4ى مليون ريال سعودي إل 9.0وانخفاض املصاريف املدفوعة مقدًما من 

 م. 2018الشركة كامل حصصها في شركة ديميرير كابلو في السنة املالية 

خفاض م بسبب ان2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  146.0باإلنخفاض لتصل إلى  رصدة اخرى األ دفوعة مقدًما و املصروفات استمرت امل

مليون ريال سعودي حيث يتعلق هذا البند بفلل تركيا  41.3مليون ريال سعودي إلى  77.2األرصدة مستحقة القبض من مبيعات شركة تابعة من 

م ومن الجدير بالذكر انه تم إدراج هذه الفلل ضمن حساب العقارات 2018التي تم بيع حصصها في السنة املالية  ديميرير كابلوتملكها شركة 

 الستثمارية بعدما استحقت.ا
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 موجودات عقود غير مفوترة

عقود الموجودات باألعمال املنجزة في مشاريع شركة ماس والتي لم يتم رفع مستخلص بها حتى تاريخه. ارتفعت  فوترةاملعقود غير الموجودات تتعلق 

م نتيجة ارتفاع إيرادات 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في  مليون  46.2م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  18.8من  فوترةاملغير 

مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض عدد املشاريع وحجم اإليرادات  21.0إلى  فوترةاملعقود غير الموجودات انخفضت  شركة ماس خالل نفس الفترة.

 خالل نفس الفترة.

 ذات عالقة جهةمن  مستحق

ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  187م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  25.7من  عالقةجهة ذات انخفض رصيد املستحق من 

 113ثم انخفض إلى م. 2018فيها خالل السنة املالية م وذلك نتيجة النخفاض املطلوب من شركة ديميرير كابلو حيث تم بيع جميع الحصص 2019

 نتيجة سداد بعض املبالغ من جهات ذات عالقة.  م2020ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في 

 نقد وأرصدة بنكية

مليون ريال سعودي  15.5يتكون رصيد النقد واألرصدة البنكية من النقد لدى البنوك ونقد بالصندوق. انخفض رصيد النقد واألرصدة البنكية من 

مليون  89.3م بسبب انخفاض في الدفعات املقدمة من العمالء من 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.1م إلى 2018ديسمبر  31كما في 

 18.8مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض مبيعات الشركة خالل نفس الفترة، ارتفع النقد واألرصدة البنكية ليصل إلى  49.4ريال سعودي إلى 

 ت نقدية من حقوق اإلصدار األولية التي تمت خالل نفس الفترة.م نتيجة حصول الشركة على متحصال 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

 الذمم الدائنة ومصروفات مستحقة الدف  ومطلوبات أخرى 

مليون  361.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  608.7من الذمم الدائنة ومصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى انخفضت 

بيع الشركة كامل حصصها نتيجة إلى انخفاض في رصيد الذمم الدائنة الخاصة بشركة ديميرير كابلو م نتيجة 2019ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

انخفاض نسب التشغيل في الشركة مما أدى إلى انخفاض مستوى املشتريات إلى و م 2018 أغسطس من السنة املالية شهر في شركة ديميرير كابلو في

 خالل نفس الفترة. يوم 232يوم إلى  136من . حيث ارتفع أيام استحقاق الذمم الدائنة نظرا لقيود رأس املال العامل

 م وكان2020ديسمبر  31ون ريال سعودي كما في ملي 262.7استمرت الذمم الدائنة واملصروفات مستحقة الدفع واملطلوبات األخرى باإلنخفاض إلى 

حيث تم املتعلق بقضايا خاصة في الشركات التركية مليون ريال سعودي  89.7هذا االنخفاض مدفوًعا بعكس قيد دفعات مقدمة من العمالء بقيمة 

اخرات من الذمم الدائنة التجارية وذلك من باإلضافة الى سداد الشركة بعض املت تسجيل هذا املبلغ ضمن اإليرادات األخرى خالل نفس الفترة

 خالل نفس الفترة. يوم  126إلى مما أدى الى انخفاض أيام استحقاق الذمم الدائنة  ،م2020متحصالت اصدار حقوق األولية في السنة املالية 

 ذات عالقة جهاتإلى  مستحق

املحدودة بشكل أساس ي حيث منحت شركة زينل للصناعات املحدودة الشركة يتعلق رصيد املستحق إلى جهات ذات عالقة بشركة زينل للصناعات 

املحدودة  وشركاتها التابعة قرض لتمويل املصاريف التشغيلية واالدارية )بدون فائدة( باإلضافة ملعامالت مع شركات حدادة املحدودة وكيم العاملية

م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  50.7تحق إلى جهات ذات عالقة من الشقيقة وزكا العاملية لتقنية املعلومات. ارتفع الرصيد املس

م نتيجة ارتفاع الرصيد املستحق إلى شركة ميدال كيبلز دبليو.إل.إل واملتعلق بشراء مواد خام 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  56.0

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 9.1يون ريال سعودي إلى مل 3.4ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتوزيعات أرباح من 

م نتيجة ارتفاع الرصيد 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  65.6استمر الرصيد املستحق إلى جهات ذات عالقة باالرتفاع ليصل إلى 

 لفترة.املستحق إلى شركة ميدال كيبلز دبليو.إل.إل واملتعلق بشراء مواد خام خالل نفس ا
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 خزونامل 2.2.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: املخزون للسنوات امل29رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 50,595 43,587 54,780 مواد خام

 41,579 37,490 42,890 بضائع تامة الصنع

 23,573 20,397 32,622 أعمال تحت التنفيذ

 32,254 39,515 37,623 قطع غيار وبكرات خشبية

 148,001 140,989 167,915 إجمالي املخزون 

(55,628)  بضاعة بطيئة الحركة ومتقادمة يخصم: مخصص  (42,110)  (42,275)  

 105,726 98,879 112,287 صافي املخزون

 127 135 87 أيام استحقاق املخزون

 م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 

 م2020ديسمبر  31ة املنتهية كما في (: أعمار املخزون لشركة الكابالت السعودية "الشركة" للسنة املالي30رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
فرق سعر املواد 

 الخام املعدنية
 أقل من سنة

1-2 

 سنوات

2-3 

 سنوات

3-4 

 سنوات

 4أكثر من 

 سنوات
 إجمالي

 32,023 1,060 2,074  1,769 5,503  21,083 534 مواد خام

 26,587 2,821 276 252 249 20,987 2,002 بضائع تامة الصنع

 31,721 28,144 2,330 1,216 31 - - قطع غيار

 10,159 - - - -  8,924  1,235 أعمال تحت التنفيذ

 11,749 - - - - 11,749 - بضاعة تجارية

 437 - - - - 437 - خردة

إجمالي املخزون لشركة الكابالت  

 السعودية

3,771  63,179 5,783 3,237  4,680 32,025  112,675 

كنسبة مئوية من مجموع املخزون 

 لشركة الكابالت السعودية

3.3%  56.1%  5.1%  2.9 %  4.2 %  28.4 %  100.0 %  

 32,543       إجمالي املخزون لشركة املسان 

 2,783       إجمالي املخزون لشركة ماس 

إجمالي املخزون لشركة الكابالت  

اإلمارات العربية  –السعودية 

 املتحدة

      

- 

(42,275)       املخصص  

 105,726       إجمالي املخزون 

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

م بسبب 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  43.6م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  54.8انخفض رصيد املواد الخام من 

م بما يتماش ى مع ارتفاع 2020ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  50.6انخفاض كمية مخزون معدن النحاس. ارتفع رصيد املواد الخام ليصل إلى 

 ستوى اإلنتاج والعمليات التشغيلية خالل نفس الفترة. م

مليون ريال سعودي كما في  37.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  42.9انخفض رصيد البضائع تامة الصنع البضاعة الجاهزة من 

 41.6ليصل إلى  شكل أسرع. ارتفع رصيد البضائع تامة الصنعم أثر قرارات الشركة بزيادة كفاءة تسليم البضاعة الجاهزة للعمالء ب2019ديسمبر  31

 طن خالل نفس الفترة. 684طن الى  94م نتيجة ارتفاع كمية بضائع األملنيوم الجاهزة من 2020ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في 
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ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  20.4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  32.6انخفض رصيد األعمال تحت التنفيذ من 

 31مليون ريال سعودي كما في  23.6م نتيجة انخفاض نسب التشغيل واملبيعات بشكل عام. ارتفع رصيد األعمال تحت التنفيذ ليصل إلى 2019

 م بما يتماش ى مع ارتفاع مستوى اإلنتاج والعمليات التشغيلية خالل نفس الفترة.2020ديسمبر

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  39.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  37.6قطع الغيار والبكرات الخشبية من  ارتفع رصيد

م حيث لم تكن بحاجة ملخزون قطع الغيار 2019م نتيجة شراء شركة اليسمان مخزون من قطع الغيار والبكرات الخشبية في السنة املالية 2019

م وتم استهالك مخزون قطع الغيار والبكرات الخشبية من قبل شركة املسان بالكامل خالل السنة 2018خشبية خالل السنة املالية والبكرات ال

 م. 2020ديسمبر 31مليون ريال سعودي كما في  32.3م لينخفض الرصيد ويصل إلى 2020املالية 

% للمخزون 100% من قيمة املخزون الراكد فوق السنتين ومخصص 50 تتبع الشركة سياسة مخصصات للمخزون بطيء الحركة تحيط بواسطتها

سنوات باستثناء الجزء املعدني )أي النحاس واألملنيوم والرصاص وغيرها من معادن مستخدمة في تصنيع الكابالت( والتي يتم إعادة  4الراكد أكثر من 

مليون ريال  42.3مليون ريال سعودي و 42.1مليون ريال سعودي و 55.6كة تدويرها أو بيعها. بلغت قيمة مخصص املخزون املتقادم والبطيء الحر 

 م، على التوالي.2020م و2019م و2018ديسمبر  31سعودي كما في 

 واملبالغ املحتجزة مستحقة االستالم دينةاملذمم ال 3.2.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31كما في  الية املنتهية(: الذمم املدينة للسنوات امل31رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 306,304 288,518 373,347 إجمالي الذمم املدينة التجارية

(147,633)  خسائر االئتمان املتوقعة يخصم: مخصص  (149,564)  (161,075)  

صافيالذمم املدينة التجارية،   225,714 138,954 145,229 

ملبالغ املحتجزة مستحقة االستالمالجزء املتداول من ا   64,153 63,940  52,438  

 197,667 202,894 289,867 االجمالي

التجارية أيام استحقاق الذمم املدينة  106 175 141 

 م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.2020م و2019م و2018للسنوات املالية  املراجعة املوحدةاملصدر: القوائم املالية 

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: حركة مخصص خسائر االئتمان املتوقعة للسنوات امل32رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 149,564 147,633 158,648 في بداية السنة

(4,748) عكس مخصص  - - 

  19,330  1,931 - مخصص محمل خالل السنة

 - -  (6,267) شطب مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

  161,075  149,564 147,633 رصيد مخصص خسائر االئتمان املتوقعة

 م.2020م و2019م و2018للسنوات املالية  املراجعة املوحدةالقوائم املالية  املصدر:

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  139.0م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  225.7انخفض صافي الذمم املدينة التجارية من 

 مع انخفاض املبيعات في ذات الفترة باإلضافة إلى انخفاض الذمم املدينة املتعلقة بشركة ديميرير كابلو وال2019
ً
ناتج عن م خالل نفس الفترة تماشيا

وم على التوالي خالل نفس ي 175يوم و  106 استحقاق الذمم املدينة التجارية بيع الشركة كامل حصصها في شركة ديميرير كابلو حيث بلغ عدد أيام

 الفترة.
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شركة الكابالت السعودية  ارتفاع مبيعاتم نتيجة2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  145.2ارتفع صافي الذمم املدينة التجارية ليصل إلى 

 يوم. 141حيث أصبح أيام استحقاق الذمم املدينة التجارية  وكان ذلك مصحوًبا بتحصيل أموال أقل نتيجة آثار جائحة كورونا،

وعلى هذا  تقوم شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت بتنفيذ مشاريع الحفر والتركيب والتي تعتمد مستخلصاتها على نسب االنجاز في كل فترة.

% بناًء على طبيعة املشروع( كضمان لحسن التنفيذ 10% و5األساس يقوم املقاول الرئيس ي لكل مشروع باستقطاع جزء من كل مستخلص )يتراوح بين 

تالم عند حوالي حيث تتم تسوية كامل الرصيد عند اكتمال املشروع وانتهاء فترة الضمان. استقر الجزء املتداول من املبالغ املحتجزة مستحقة االس

انخفض الرصيد  س الفترة واستالم املبالغ ومن ثمم نتيجة عدم اكتمال املشاريع خالل نف2019م و 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  64

املشاريع والتي  م نتيجة انخفاض مشاريع شركة ماس بشكل أساس ي باإلضافة إلى اكتمال بعض2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  52.4إلى 

 تم استالم أرصدة الحجوزات املدينة الخاصة بها.

  م2020ديسمبر  31(: أعمار الذمم املدينة للسنة املالية املنتهية كما في 33رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 
 
ليس مستحقا

 بعد

0 – 90 

 يوم

91 – 180 

 يوم

181 – 

 يوم 270

271 – 360 

 يوم

أكثر من 

 يوم 360
 إجمالي

 209,955 138,664 8,091 3,149 31,853 11,531 16,667 شركة الكابالت السعودية

 54,701 41,892 574 246 598 7,196 4,195 شركة ماس

إجمالي شركة الكابالت السعودية  

 وشركة ماس
20,862 18,727 32,451 3,395 8,665 180,556 264,656 

املسانشركة   - - - - - - 35,426  

اإلمارات  –شركة الكابالت السعودية 

 العربية املتحدة
- - - - - - 

3,888 

 2,334 - - - - - - شركة الكابالت السعودية للتسويق

 - - - - - - - شركة ديميريو كابلو

(161,075) - - - - - - مخصص ديون مشكوك في تحصيلها  

 145,229 - - - - - - اإلجمالي

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

 بحسب جدول أعمار الذمم املدينة: 

دي والتي تعادل مليون ريال سعو  20.9بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم املدينة الغير مستحقة لشركة الكابالت السعودية وشركة ماس  -

 إجمالي الذمم املدينة.  % من7.9ما نسبته 

مليون ريال  63.2يوم لشركة الكابالت السعودية وشركة ماس  360اإلجمالية للذمم املدينة املستحقة ما بين صفر و بلغت األرصدة  -

 إجمالي الذمم املدينة.  % من23.9ي والتي تعادل ما نسبته سعود

 مليون ريال سعودي 180.6اس يوم لشركة الكابالت السعودية وشركة م 360بلغت األرصدة اإلجمالية للذمم املدينة املستحقة أكثر من  -

 إجمالي الذمم املدينة. % من68.2والتي تعادل ما نسبته 
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  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: الذمم املدينة حسب الشركة التابعة للسنوات امل34رقم ) الجدول 

 م2020ديسمبر  31كما في  م2019ديسمبر  31كما في  م2018ديسمبر  31كما في  آالف الرياالت السعودية

األم" شركة الكابالت السعودية "الشركة  72,790 62,168 69,843 

 42,542 46,346 73,853 شركة ماس

 30,442 26,902 52,359 شركة املسان

اإلمارات العربية املتحدة –شركة الكابالت السعودية   22,893 1,420 1,235 

 1,167 2,118 2,118 شركة الكابالت السعودية للتسويق

 - - 1,702 شركة ديميريو كابلو

  145,229  138,954 225,714 االجمالي

شركة الكابالت السعودية أيام استحقاق الذمم املدينة ل

األم" "الشركة  
74 95 82 

342 أيام استحقاق الذمم املدينة لشركة ماس  244 279 

الذمم املدينة لشركة املسانأيام استحقاق   262 551 1,635 

 –أيام استحقاق الذمم املدينة لشركة الكابالت السعودية 

 اإلمارات العربية املتحدة
109 694 56 

 - - 7 أيام استحقاق الذمم املدينة لشركة ديميريو كابلو

 141 175 106 أيام استحقاق الذمم املدينة للشركة وشركاتها التابعة

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

مليون ريال سعودي كما  62.2م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  72.9انخفض رصيد الذمم املدينة لشركة الكابالت السعودية من 

يوم  74املدينة لشركة الكابالت السعودية من  م نتيجة انخفاض املبيعات خالل الفترة مما أدى إلى تغير أيام استحقاق الذمم2019ديسمبر  31في 

م 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  69.8يوم خالل نفس الفترة. ارتفع رصيد الذمم املدينة لشركة الكابالت السعودية ليصل إلى  95 إلى

 يوم في ذات الفترة.  82ذمم املدينة ليصل إلى أيام استحقاق ال ارتفاع مبيعات شركة الكابالت السعودية. قابل ذلك انخفاض طفيف فينتيجة

 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  46.3م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  73.9انخفض رصيد الذمم املدينة لشركة ماس من 

م نتيجة سداد بعض عمالء شركة ماس الرئيسيين من القطاع الحكومي جزء من املبلغ املستحق بسبب القرب من انتهاء املشروع الخاص 2019

يوم خالل نفس الفترة. استمر رصيد الذمم املدينة لشركة  244يوم إلى  423مما أدى إلى تغير أيام استحقاق الذمم املدينة لشركة ماس من بالعميل، 

نتيجة انخفاض إيرادات شركة ماس، باإلضافة إلى خسائر متعلقة  م2020ديسمبر  31ال سعودي كما في مليون ري 42.5ماس باالنخفاض ليصل إلى 

 279يصل إلى  جعل أيام استحقاق الذمم املدينة مليون ريال سعودي تم تحميلها على مخصص ديون شركة ماس، مما 4.4بإنخفاض القيمة بلغت 

 يوم في ذات الفترة.

 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  26.9م إلى 2018ديسمبر  31ل سعودي كما في مليون ريا 52.4انخفض رصيد الذمم املدينة لشركة املسان من 

يوم خالل نفس  551يوم إلى  262م نتيجة انخفاض املبيعات لشركة املسان مما أدى إلى تغير أيام استحقاق الذمم املدينة لشركة املسان من 2019

م نتيجة التأخر في تحصيل الذمم املدينة 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  30.4الفترة. ارتفع رصيد الذمم املدينة لشركة املسان إلى 

 يوم في ذات الفترة.  1,635املتعلقة بشركة امليسان بسبب أثر جائحة كورونا مما جعل أيام استحقاق الذمم املدينة يصل إلى 

 

 1.4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  22.9عربية املتحدة من اإلمارات ال –انخفض رصيد الذمم املدينة لشركة الكابالت السعودية 

م نتيجة انخفاض املبيعات مما أدى إلى تغير أيام استحقاق الذمم املدينة لشركة الكابالت السعودية 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في 

اإلمارات العربية  –فس الفترة. استمر رصيد الذمم املدينة لشركة الكابالت السعودية يوم خالل ن 694يوم إلى  109اإلمارات العربية املتحدة من  –

ألف ريال  697م نتيجة إلى خسائر متعلقة بإنخفاض القيمة بلغت 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  1.2املتحدة باالنخفاض ليصل إلى 

 56اإلمارات العربية املتحدة مما جعل أيام استحقاق الذمم املدينة يصل إلى  –دية سعودي تم تحميلها على مخصص ديون شركة الكابالت السعو 

 يوم في ذات الفترة.
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م واملتعلق 2019ديسمبر  31م و2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.1بلغ رصيد الذمم املدينة لشركة الكابالت السعودية للتسويق 

تم تحصيل جزء من  م والتي2012خارج اململكة العربية السعودية والخاص ببيع كابالت خالل السنة املالية بعملية بيع غير متكررة لكيان حكومي 

 .مليون ريال سعودي 1.2مما أدى إلى انخفاض الرصيد إلى  م2020رصيدها في السنة املالية 

ديسمبر  31م وانخفض إلى الش يء كما في 2018ديسمبر  31 مليون ريال سعودي كما في 1.7بلغ رصيد الذمم املدينة لشركة ديميرير كابلو ماقيمتة 

 م نتيجة بيع الشركة كامل حصصها في الشركة خالل نفس الفترة.2019

ا وأرصدة مدينة أخرى م 4.2.6.6  صروفات مدفوعة مقدم 
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31ة املنتهية كما في اليخرى للسنوات املال (: املصروفات املدفوعة مقدًما واألرصدة ا35رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 41,250 77,170 75,000 مستحق القبض من مبيعات شركة تابعة

 30,649 30,516 31,856 هامش ضمان و ودائع

، صافيدفعات مقدمة ملوردين  30,963 26,682 41,613 

 16,310 8,375 9,070 مكسب مشتقات ومبالغ مدفوعة مقدًما

، صافيضريبة القيمة املضافة  6,894 10,457 3,180 

مدينة أخرى  ذمم  15,505 13,201 13,058 

 146,060 166,401 169,288 االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

مليون ريال سعودي  166.4م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  169.3من  خرى اال املصروفات املدفوعة مقدًما واألرصدة انخفضت 

مليون ريال سعودي 26.7مليون ريال سعودي إلى  31.0الدفعات املقدمة للموردين من  م، ويعزى ذلك إلى انخفاض2019ديسمبر  31كما في 

مليون ريال سعودي أثر القيود على رأس املال العامل  8.4مليون ريال سعودي إلى  9.0وانخفاض مكسب مشتقات ومبالغ مدفوعة مقدًما من 

 م .2018ي السنة املالية باإلضافة إلى بيع الشركة كامل حصصها في شركة ديميرير كابلو ف

م بسبب انخفاض 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  146.1باإلنخفاض لتصل إلى  املصروفات املدفوعة مقدًما واألرصدة اخرى استمرت 

لبند بفلل بمدينة مليون ريال سعودي حيث يتعلق هذا ا 41.3مليون ريال سعودي إلى  77.2األرصدة مستحقة القبض من مبيعات شركة تابعة من 

م ومن الجدير بالذكر انه تم إدراج هذه الفلل ضمن حساب العقارات 2018التي تم بيع حصصها في السنة املالية  ديميرير كابلوتركيا تملكها شركة 

 االستثمارية حيث استحقت بعد االنتهاء من االجراءات القانونية. 

 ذات عالقة جهاتمن  مستحق 5.2.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في ذات عالقة للسنوات امل جهاتمن  مستحق(: 36رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
طبيعة 

 العالقة
 طبيعة التعامل

ديسمبر  31كما في 

 م2018

 )املراجعة املوحدة(

ديسمبر  31كما في 

 م2019

 )املراجعة املوحدة(

ديسمبر  31كما في 

 م2020

 )املراجعة املوحدة(

 113 187 187 مبيعات بضائع شركة شقيقة حدادة املحدودة

دميرير كابلو تسيسليري ساناي 

 وتيجارات أنونيم شيركاتي

شركة تابعة 

 
ً
 سابقا

مبيعات بضائع 

 ومصاريف
25,522 - - 

 113 187 25,709   االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  187م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  25.7من  ذات عالقة اتجهانخفض رصيد املستحق من 

و في شهر أغسطس من السنة بيع الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابلم وذلك نتيجة النخفاض املطلوب من شركة ديميرير كابلو حيث تم 2019

 .م2018 املالية

م وتعلقت هذه املبالغ بشركة حدادة 2020ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  113القة باالنخفاض ليصل إلى استمر املستحق من جهة ذات ع

 ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة. 74املحدودة وانخفض املستحق أثر تسوية مستحقات بمبلغ 
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 نقد وأرصدة بنكية 6.2.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في ي حكمه للسنوات امل(: النقد وما ف37رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 588  1,119  716 نقد في الصندوق 

 18,205 5,945 14,772 أرصدة لدى البنوك في الحسابات الجارية

 18,793 7,064 15,488 االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

مليون ريال سعودي  15.5النقد واألرصدة البنكية من يتكون رصيد النقد واألرصدة بنكية من النقد لدى البنوك ونقد بالصندوق. انخفض رصيد 

مليون  89.3م بسبب انخفاض في الدفعات املقدمة من العمالء من 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.1م إلى 2018ديسمبر  31كما في 

ابعة خالل نفس الفترة باإلضافة لبيع الشركة كامل مليون ريال سعودي تماشًيا مع انخفاض مبيعات الشركة وشركاتها الت 49.4ريال سعودي إلى 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  18.8م، ارتفع النقد واألرصدة البنكية ليصل إلى 2018حصصها بشركة ديميرير كابلو خالل السنة املالية 

سعودي باإلضافة لحصول الشركة على متحصالت  مليون ريال 6.8م نتيجة حصول الشركة على توزيعات أرباح من الشركة الزميلة بقيمة 2020

 نقدية من حقوق اإلصدار األولية التي تمت خالل نفس الفترة.

 

 املساهمين حقوق   3.6.6

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: حقوق املساهمين للسنوات امل38رقم ) الجدول 

 السعوديةآالف الرياالت 
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 360,614 110,614 110,614 رأس املال

 8,632 826 958 احتياطي تحوط

(6,703) احتياطي ترجمة عمالت أجنبية  (6,403)  (6,529)  

تقييم اكتواري احتياطي   2,277 (3,320)  (11,612)  

(7,409) 55,006 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(  (62,421)  

 288,684 94,308 162,152 خقوق امللكية العائدة للمساهمين في الشركة األم

غير مسيطرة حصة  (355)  (2,543)  (3,262)  

 285,422 91,765 161,797 مجموع حقوق املساهمين

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 رأس املال

 355.9م، قامت شركة الكابالت السعودية وشركاتها التابعة بإطفاء الخسائر املتراكمة املقدرة بـ 2017يونيو  4وفًقا لقرار مجلس اإلدارة الصادر في 

بر ديسم 31مليون ريال سعودي كما في  404.1مليون ريال سعودي عن طريق تخفيض رأس مال الشركة. وفًقا لذلك، وصل رأس مال الشركة إلى 

اغسطس  2م نتيجة قرار الشركة الصادر في الصادر في 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  110.6م. كما وانخفض رأس املال إلى 2017

 مليون ريال سعودي عن طريق تخفيض رأس مال الشركة.  293.5م بإطفاء الخسائر املتراكمة بمبلغ بـ 2018

مليون ريال سعودي  250.0رة الشركة بزيادة رأس مال الشركة االم من خالل حقوق اإلصدار باجمالي مبلغ م أوص ى مجلس إدا2019ابريل  16بتاريخ 

 م.2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  360.6ونتيجة لذلك ارتفع رأس مال الشركة ليصل إلى 
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م. بلغ رأس املال للشركات 2020و 2019م و2018ث سنوات املالية يجدر الذكر أنه لم يتم تعديل رأس املال ألي من الشركات التابعة خالل الثال 

 م كما يلي:2020ديسمبر  31التابعة كما في 

  م2020ديسمبر 31(: رأس مال الشركة وشركاتها التابعة كما في 39رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية العالقة الشركة
 نسبة امللكية الفعلية 

 م2020ديسمبر  31كما في 

 محلية:

%100 360,614 الشركة األم شركة الكابالت السعودية  

%100 10,000 شركة تابعة شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة  

%100 10,000 شركة تابعة شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة "ماس"  

لتوزيع األدوات الكهربائية املحدودةشركة مراكز ماس  %100 44,500 شركة تابعة   

 دولية:

%100 477,270 شركة تابعة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي "ماس كابلو"  

%100 581 شركة تابعة شركة ماس انترناشيونال ترادينج املحدودة )ال تمارس نشاط(  

%100 1,022 شركة تابعة العربية املتحدة(شركة الكابالت السعودية )اإلمارات   

%94 216,855 شركة تابعة أس أيه وتيك سان والكتريمكانك سيهازالي سولت املسان  

%100 2,618 شركة تابعة أس أيه وتيك سان مكايني و متالورجي املسان  

%100 188 شركة تابعة  املحدودة القابضة فيرهيفن  

%100 8 شركة تابعة املحدودة القابضة كابالت شركة  

%100 31 شركة تابعة شيركاتي أنونيم جايريمينكول  جوزو  

%100 31 شركة تابعة شيركاتي أنونيم جايريمينكول  فاليتا  

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة.

  تحوف احتياطي

 958القيمة العادلة للمشتقات. انخفض احتياطي التحوط من يمثل احتياطي التحوط بشكل رئيس ي األرباح )والخسائر( غير املحققة الناتجة عن 

 31مليون ريال سعودي كما في  8.6م ثم ارتفع إلى 2019ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في  826م إلى 2018ديسمبر  31ألف ريال سعودي كما في 

واألملنيوم والتي تمثل األرباح والخسائر من عقود التحوط وخصوصا النحاس  م، ويعزى ذلك إلى التقلبات في أسعار السلع األساسية2020ديسمبر 

 كما في نهاية كل فترة.

 احتياطي ترجمة عمالت أجنبية

 31مليون ريال سعودي كما في  6.4م إلى سالب 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.7ارتفع احتياطي ترجمة عمالت أجنبية من سالب 

م، نتيجة تغيرات في أسعار العمالت خالل 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.5فيف إلى سالب م ثم انخفض بشكل ط2019ديسمبر 

 الفترة.

 تقييم اكتواري احتياطي 

ذي من خالل قيام الشركة وشركاتها التابعة بتقييم اكتواري ملنافع املوظفين وال يتمثل احتياطي التقييم االكتواري في احتياطي خطة منافع املوظفين

 م.2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  8.3أظهر خسارة قدرها 

 أرباح مبقاة )خسائر متراكمة(

م 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  7.4مليون ريال سعودي لتصبح خسائر متراكمة بقيمة  55.0انخفضت األرباح املبقاة من أرباح بقيمة 

م ، نتيجة استمرار خسائر الشركة وشركاتها التابعة خالل السنوات 2020ديسمبر  31يال سعودي كما في مليون ر  62.4وخسائر متراكمة بقيمة 

 م.2020م و2019م و2018املالية 
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 صة غير مسيطرةح

لى ذلك، % من شركة املسان.بناًء ع94.4تتعلق الحصة غير املسيطرة بحصة شركة الكابالت السعودية في شركة املسان حيث تمتلك الشركة نسبة 

ألف ريال  355%. ارتفعت خسارة الحصة غير املسيطرة من 5.6تمثل الحصة غير املسيطرة نسبة الشركاء اآلخرين من نتائج شركة املسان البالغة 

لتصل م واستمرت خسارة الحصة غير املسيطرة باالرتفاع 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  2.5م إلى 2018ديسمبر  31سعودي كما في 

 مع خسائر شركة املسان خالل الفترة2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  3.3إلى خسارة بلغت 
ً
 .م تماشيا

 املتداولة غير املطلوبات  4.6.6

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: املطلوبات الغير متداولة للسنوات امل40رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 353,647 378,181 183,658 قروض ألجل وسلف

 3,175 8,066 7,018 مبالغ محتجزة مستحقة الدف 

 61,372 52,168 42,264 التزامات مناف  املوظفين

 7,881 8,623 469 التزامات عقود ايجار

 426,075 447,038 233,409 مجموع املطلوبات غير املتداولة

 م.2020م و2019م و2018 ةاملالي للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 القروض والتسهيالت االئتمانية 1.4.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: القروض قصيرة األجل للسنوات امل41) رقم الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 700 16,076 3,141 بنوك محلية

 248 308 47,351 مقرض ي الشركات التابعة )خارج اململكة العربية السعودية(

 948 16,384 50,492 االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31ية كما في (: القروض طويلة األجل للسنوات املالية املنته42رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

املوحدة()املراجعة   

 245,613 264,176 261,892 القروض املعاد هيكلتها من البنوك التجارية

 38,770 44,630 889 مقرض ي الشركات التابعة )خارج اململكة العربية السعودية(

موردين تمويل  0 166,551 119,656 

 105,290 107,290 109,250 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

طويلة األجلإجمالي القروض    372,031 582,647 509,329 

(188,373) ناقص: الجزء املتداول من القروض طويلة األجل  (204,446)  (155,682)  

 353,647 378,181 183,658 الجزء غير املتداول من القروض طويلة األجل

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

م، أبرمت الشركة وشركاتها التابعة عقود إعادة هيكلة مع أربعة مقرضين رئيسيين والتي تتطلب من الشركة وشركاتها التابعة 2016فبراير  23في 

هاية ديسمبر نااللتزام بتعهدات إضافية وتسمح للشركة وشركاتها التابعة بإعادة هيكلة سداد ديونها على فترة سبع سنوات تنتهي بسداد دفعة نهائية في 

م تمت التسوية مع اثنين من البنوك واإلبقاء على 2018م وقد تخضع لبعض املتطلبات اإلضافية، ومن خالل تسوية نهائية موقعة في ديسمبر 2022

عادة هيكلة رصيد وخالل السنة الحالية ابرمت الشركة اتفاقية مع البنك الراجحي اتفاقية تسهيالت مرابحة إل بنك الراجحي كمقر للقرض التجميعي. 

رتب قائم ضمن القرض التجميعي خالل سداد املبلغ القائم على شريحتين: )أ( شريحة يتم سدادها على سنتين واليترتب عليها فائدة )ب( شريحة يت

 سنوات قابلة للتمديد. 6% وتستحق السداد على 3عليه السايبور لثالث شهور باإلضافة إلى 
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سنوات ابتداًء من ديسمبر  3لكي يستحق السداد على  م2019لصناعية السعودي في ديسمبر وق التنمية اتمت إعادة هيكلة القروض من صند

 م ويترتب عليه رسوم نصف سنوية وهذا القرض مضمون مقابل مبنى املصنع واآلالت.2020

 

ة بالدوالر األمريكي ومضمونة أيًضا بمقابل تمثل القروض املقدمة من بنوك خارجية تسهيالت قدمت للشركات التابعة، حيث ان هذه القروض مقوم

 .% سنوًيا للتسهيالت بالليرة التركية11% سنوًيا وبمعدل 7 -% 5أرض مصنع صناعية وعليها فائدة مابين 

 

فعات مؤجلة خالل السنوات السابقة كان لدى الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع شركة نوبل انتيرناشيونال بيتي ليمتد لشراء مواد خام على د

م تمت إعادة هيكلة التسهيل وطلبت الشركة 2020وتوجب على الشركة دفع تكلفة تمويل في حال عدم السداد خالل الفترة املحددة، وبتاريخ يوليو 

ل ثابتة بنسبة م حيث ان هذا التسهيل غير مضمون ويترتب عليه حالًيا تكلفة تموي2022تعديل الشروط ليتم السداد على دفعات حتى تاريخ أكتوبر 

أصبحت % سنوًيا. قامت اإلدارة بتقييم إعادة هيكلة هذا التسهيل من الناحية الكمية والنوعية وفًقا للمعيايير الدولية ونتيجة لهذا التقييم 7.75

 جديًدا وعليه ألغت الشركة االعتراف بالتمويل السابق واعترفت بالتمويل الجديد بالقي
ً

مة العادلة في تاريخ سريان التمويل عملية إعادة الهيكلة تمويال

 مليون ريال سعودي، وسوف يتم إطفاء املكاسب الغير على الفترة املتبقية للقرض باستخدام كعدل الفائدة الفعال. 5.4مما أدى إلى خسارة بمبلغ 

  م2020 ديسمبر 31(: الجدول الزمني لسداد القروض طويلة األجل لشركة الكابالت السعودية كما في 43رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية

 الرصيد كما في 

ديسمبر  31

 م2020

ديسمبر  31

 م2021

ديسمبر  31

 م2022

ديسمبر  31

 م2023

ديسمبر  31

 م2024

ديسمبر  31

 م2025

ديسمبر  31

 م2026

ديسمبر  31

 م2027

 - - - - - - 9,717 48,583 مصرف الراجحي )أ(

 - 10,301 51,570 92,944 134,419 175,991 205,877 197,030 مصرف الراجحي )ب(

شركة نوبل انتيرناشيونال بيتي 

 ليمتد
119,656 54,486 - - - - - - 

الصندوق السعودي للتنمية 

 الصناعية
105,290 75,290 45,290 - - - - - 

التسهيالت لشركة إجمالي  

 الكابالت السعودية
470,559 345,369 221,281 134,419 92,944 51,570 10,301 - 

إجمالي التسهيالت للشركات 

  التابعة
 ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق ال ينطبق 38,770

        509,329  إجمالي التسهيالت

 وشركاتها التابعة.املصدر: معلومات الشركة 

مليون ريال  156.6م حيث بلغ الجزء املتداول 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  353.6إجمالي املبالغ املستحقة للتمويل طويل األجل  بلغ

 سعودي. تضمنت املبالغ املستحقة أرصدة: 

م املتوقع أن يتم 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  48.6تمويل من بنك الراجحي الشريحة )أ( لتمويل رأس املال العامل برصيد  -

 م.2022سداده بالكامل في السنة املالية 

م املتوقع أن 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  197.0تمويل من بنك الراجحي الشريحة )ب( لتمويل رأس املال العامل برصيد  -

 م.2027يتم سداده بالكامل في السنة املالية 

م لشراء مواد خام سيتم سداد 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  119.7تمويل من شركة نوبل انتيرناشيونال بيتي ليمتد بقيمة  -

 م.2022التمويل بالكامل في السنة املالية 

تمويل مشاريع رأسمالية. م ل2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  105.3تمويل من الصندوق السعودي للتنمية الصناعية بقيمة  -

 م.2023سيتم سداد التمويل بالكامل في السنة املالية 
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 (: تفاصيل التسهيالت االئتمانية44رقم ) الجدول 

 املبلغ الجهة املمولة

الرصيد كما 

 ديسمبر  31في 

م2020  

 الضمانات
مصاريف 

 تمويلية

الغرض من 

 التمويل
 شروف وأحكام تاريخ التمويل

 بنك الراجحي
مليون  58.3  

ريال سعودي   

مليون  48.6

 ريال سعودي

 املرفق

 مؤمن

 بسندات

 إذنية

 ال يوجد
 رأس قرض

العامل املال  

 إعادة تم

 في هيكلته

 املالية السنة

م2020  

 الدين خدمة نسبة

 النقدية التدفقات)

( الدين خدمة إلى التشغيلية

 .1: 1 عن تقل ال

 املعلقة املبيعات أيام

(DPO )من أكثر تكن لم إذا 

 .يوم 100

( DIO) املعلقة املخزون أيام

 .يوًما 75 من أكثر يكن لم إذا

 هذه اختبار تكرار سيكون 

 مرتين املالية التعهدات

 ملدة وديسمبر يونيو) سنوًيا

( عام كل من شهًرا 12

 يونيو 30 من وسيبدأ

2022. 

 بنك الراجحي
مليون  205.9  

ريال سعودي   

مليون  197.0

 ريال سعودي

 املرفق

 مؤمن

 بسندات

 إذنية

سايبور 

+0.3%  

 رأس قرض

العامل املال  

 إعادة تم

 في هيكلته

 املالية السنة

م2020  

صندوق التنمية 

الصناعي 

 السعودي

  مليون 107.3

 ريال سعودي 

مليون  105.3

 ريال سعودي

مبنى املصنع 

 واآلالت
 ال يوجد

 التوسع تمويل

 الرأسمالي

 إعادة تم

 في هيكلته

 املالية السنة

م2020  

 ال يوجد

جمالي من اإل 

 البنوك املحلية
371,466 350,902      

شركة نوبل 

انتيرناشيونال 

 بيتي ليمتد

مليون  180.8  

 ريال سعودي

مليون  119.7  

ريال سعودي   
 ال يوجد ال يوجد

قرض رأس 

 املال العامل

تم إعادة 

هيكلته في 

السنة املالية 

م2016  

يوجدال   

 بنك كوفيتورك
مليون  6.8  

 ريال سعودي

مليون  6.6   

 ريال سعودي
 ال يوجد

 

6.6% قرض رأس  

 املال العامل

تم إعادة 

هيكلته في 

السنة املالية 

م2019  

 ال يوجد

 

 بنك فاكيف

مليون  6.4  

 ريال سعودي

مليون  5.1

 ريال سعودي
%6.0 ال يوجد  

قرض رأس 

 املال العامل

تم إعادة 

هيكلته في 

املالية  السنة

م2019  

 ال يوجد

 بنك دينيز
مليون  8,9  

ريال سعودي   

مليون  9.2

 ريال سعودي
%7.0 ال يوجد  

قرض رأس 

 املال العامل

تم إعادة 

هيكلته في 

السنة املالية 

م2019  

 ال يوجد

 بنك ايشبانكزه
مليون  9.5  

 ريال سعودي

مليون  8.3

 ريال سعودي
 ال يوجد

10.29%  

 

قرض رأس 

 املال العامل

إعادة تم 

هيكلته في 

السنة املالية 

م2019  

 ال يوجد
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 بنك يابي كريدي
مليون  7.1  

 ريال سعودي

مليون  7.7

 ريال سعودي
%7.2 ال يوجد  

قرض رأس 

 املال العامل

تم إعادة 

هيكلته في 

السنة املالية 

م2019  

 ال يوجد

 

 بنك أسيا

مليون  5,6  

ريال سعودي   

مليون  1.9

 ريال سعودي
%6.6 ال يوجد  

رأس قرض 

 املال العامل

تم إعادة 

هيكلته في 

السنة املالية 

م2019  

 ال يوجد

 البنوك إجمالي

 واملقرضين

 األجانب

225,186  158,426      

 إجمالي

 التسهيالت

 االئتمانية

596,652 9509,32       

 املصدر: معلومات الشركة وشركاتها التابعة 

  عقود ايجار التزامات 2.4.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في د إيجار للسنوات املو (: التزامات عق45رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

املوحدة( )املراجعة  

اإليجار لدفعاتالحد األدنى   1,744 1,519 705 

مكتسبةتمويل غير  رسوم: ناقص  (172)  (307)  (75)  

اإليجار لدفعاتالقيمة الحالية للحد األدنى   1,572 1,212 630 

: الجزء املتداول ناقص  (1,103)  (524)  (574)  

 56 688 469 الجزء غير املتداول 

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

  م2020م و2019م و2018ديسمبر  31( 16 رقم املالية التقارير إلعداد الدولي املعيار) اإليجار مطلوبات(: 46رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 8,504 - - في بداية السنة 

 - 9,168 - تعديالت التحول إلى املعايير الدولية للتقرير املالي

 1,884 382 - عكس قيد التزامات عقود اإليجار

(1,046) - املدفوعات  (1,376)  

 9,012 8,504 - في نهاية السنة

 1,187 569 - التزامات عقود إيجار متداولة

 7,825 7,935 - التزامات عقود إيجار غير متداولة

 م.2020م و2019م و2018املالية  للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

سنوات أو أقل. ولدى الشركة وشركاتها التابعة خيار شراء املعدات بقيمتها االسمية في  5املعدات الصناعية ملدة  بعقود تأجيراإليجار تتعلق عقود 

تم  مضمونة بموجب سند ملكية املؤجر للموجودات املؤجرة.عقود اإليجار نهاية مدة العقد. يجدر الذكر أن التزامات الشركة وشركاتها التابعة ب

مليون ريال سعودي، ويستحق دفع الرصيد املتبقي  5.7أجرة بموجب ترتيبات عقود تأجير تمويلي بقيمة إيجار إجمالية بلغت اقتناء املوجودات املست

فائدة فعلي يقدر بـ  تم تحديد القيمة الحالية للحد األدنى ملدفوعات عقد اإليجار بسعر .ريال سعودي على أقساط شهرية متساوية ألف 630البالغ 

 % سنويا.4.0
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 االلتزامات واالرتباطات املحتملة 3.4.6.6
 م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: االلتزامات واإلرتباطات املحتملة للسنوات امل47رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 142,560 171,068 167,313 رهن عقاري وضمانات

 45,327 79,180 91,036 أرصدة قائمة تتعلق بعقود آجلة لشراء معادن

التزامات محتملة بشأن ضمانات تنفيذ العقود وضمانات 

 مناقصات
54,849 44,433 100,422 

 12,383 3,738 4,222 التزامات رأسمالية معتمدة ومتعاقد عليها

 300,692 298,419 317,420 إجمالي االلتزامات واإلرتباطات املحتملة 

 م.2020م و2019م و2018 اليةامل للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 املوظفين مناف  التزام 4.4.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: التزام منافع املوظفين للسنوات امل48رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 54,368 44,464 56,269 في بداية السنة

 6,888 6,761 8,456 مدرج في قائمة الربح أو الخسارة

(2,335) تعديالت ناتجة عن استبعاد شركة تابعة  - - 

الدخل الشامل االخر في قائمة مدرج  (2,277)  5,570 8,292 

(15,645) منافع مدفوعة  (2,427)  (5,085)  

مستحقة الدفع لعمالء خارجيينمنافع   - - (891)  

 63,572 54,368 44,464 إجمالي التزام مناف  املوظفين 

التزام منافع املوظفين مقابلمقدمة  دفعات  (2,200)  (2,200)  (2,200)  

التزام مناف  املوظفين صافي   42,624 52,168 61,372 

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

  الخدمة انتهاء بعد ملا محددة مزايا خطة لها التابعة والشركات الشركة لدى
ً
 املوظفين رواتب على املكافآت هذه تعتمد. السعودي العمل لقانون  وفقا

 الدولية املحاسبة ملعايير وفًقا. السعودية العربية اململكة في العمل قوانين في عليه املنصوص النحو على املتراكمة، خدمتهم وسنوات والعالوات النهائية

 بحيث مستقبلية افتراضات عمل يتم حيث االكتواري، للتقرير وفًقا املوظفين مزايا مخصص احتساب تم م،2017 املالية السنة من اعتباًرا املطبقة

 من املوظفين مزايا التزام صافي ارتفع. األسعار تضخم ومعدل السنوية الرواتب زيادة معدل الخصم، معدل مثل املخصص حساب في استخدامها يتم

السنة  خالل املتكبدة األعباء نتيجة م2019 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال مليون  52.2 إلى م2018 ديسمبر 31 في كما سعودي ريال مليون  42.3

 ريال مليون  61.4 ليبلغ املوظفين مزايا التزام صافي ارتفع. الفترة لنفس اآلخر الشامل الدخل خالل من بها املعترف االكتوارية والخسائر م2019 املالية

 تحميلها تم سعودي ريال مليون  8.3 بقيمة اكتوارية خسائر وجود إلى باإلضافة الفترة، خالل الرواتب زيادة نتيجة م2020 ديسمبر 31 في كما سعودي

 .الفترة نفس الشامل خالل الدخل قائمة على
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 املطلوبات املتداولة 5.6.6

 ومصروفات مستحقة الدف  ومطلوبات أخرى  ذمم دائنة 1.5.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: الذمم الدائنة للسنوات امل49رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 104,360 116,471 276,574 ذمم دائنة

 55,689 49,445 89,326 دفعات مقدمة من العمالء

 37,724 32,178 32,182 فواتير مرحلية بالزيادة عن قيمة االعمال املنفذة

الدفع مصروفات مستحقة  61,745 39,925 24,664 

 13,643 15,803 16,391 مخصص مطالبات قانونية

الدفع أعباء تمويل مستحقة  25,595 6,652 6,924 

 4,211 - - الجزء املتداول من املبالغ املحتجزة مستحقة االستالم

 -  89,745  89,745 مستحق الدفع ملساهمي شركة تابعة

  15,454 11,114 17,163 أخرى 

 262,669 361,333 608,721 االجمالي

 95 172 122 أيام استحقاق الذمم الدائنة

 م ومعلومات الشركة وشركاتها التابعة.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

م نتيجة 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  116.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  276.6انخفضت الذمم الدائنة من 

باإلضافة إلى انخفاض نسب التشغيل في الشركة مما أدى  م2018 و في شهر أغسطس من السنة املاليةبيع الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابل

خالل نفس  يوم172إلى  يوم 122إلى انخفاض مستوى املشتريات نظرا لقيود رأس املال العامل، مما جعل أيام استحقاق الذمم الدائنة يرتفع من 

 الفترة.

سداد املستحقات املتأخرة ملوردين الشركة وشركاتها التابعة، مما  مليون ريال سعودي نتيجة 104.4واستمرت الذمم الدائنة باالنخفاض لتصل إلى 

 يوم خالل نفس الفترة. 95جعل أيام استحقاق الذمم الدائنة ينخفض إلى 

 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  49.5م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  89.3انخفضت الدفعات املقدمة من العمالء من 

 مع انخفاض مبيعات الشركة. ارتفعت الدفعات املقدمة لتصل إلى 2019
ً
م وكان هذا 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  55.7م تماشيا

 .بعمليات شركة املسان خالل السنة حيث يتم تمويل مبيعات شركة املسان من خالل الدفعات املقدمة من عمالئها االرتفاع متعلق

 

املرحلية بالزيادة عن قيمة االعمال املنفذة بقيمة االعمال املنفذة بمشاريع تركيبات شركة ماس والتي تعتمد على نسب االنجاز.  يتعلق بند الفواتير

 م2019م و2018ودي كما في ديسمبر مليون ريال سع 32.2عند  ل املنفذة بقيمة االعمال املنفذةاستقر بند الفواتير املرحلية بالزيادة عن قيمة االعما

ملرحلية بالزيادة بسبب عدم إنجاز مراحل إضافية من املشاريع القائمة نظرا لقيود رأس املال العامل لدى الشركة وشركاتها التابعة. ارتفع بند الفواتير ا

املشاريع  م نتيجة إنجاز شركة ماس مراحل إضافية من2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  37.7عن قيمة االعمال املنفذة ليصل إلى 

 خالل نفس الفترة. القائمة 

 

ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  39.9م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  61.7انخفضت املصروفات مستحقة الدفع من 

املصروفات مستحقة الدفع . استمرت م2018بيع الشركة كامل حصتها بشركة ديميرير كابلو في شهر أغسطس من السنة املالية م نتيجة 2019

 13.2م نتيجة عكس مخصصات ضريبية سابقة خالل نفس الفترة وبلغت 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  24.7باإلنخفاض لتصل إلى 

 م.2020مليون ريال سعودي والجدير بالذكر انه تم احتساب هذا املبلغ ضمن اإليرادات األخرى خالل السنة املالية 
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مليون  16.4خصص املطالبات القانونية بإحتماالت مطالبات قضائية على شركة املسان التركية. انخفض مخصص املطالبات القانونية من يتعلق م

بلوغ تسويات م نتيجة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  13.6مليون ريال سعودي ثم إلى  15.8م إلى 2018ديسمبر  31ريال سعودي كما في 

 دفعتها املسان تجاه املطالبات القضائية خالل نفس الفترة.  قانونية

 

 تتعلق أعباء التمويل مستحقة الدفع بشركة الكابالت السعودية بشكل اساس ي وتشمل رسوم التمويل على القروض وفوائد تمويل املوردين ورسوم

م 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  25.6انخفضت األعباء التمويلية مستحقة الدفع من  ندوق التنمية الصناعية السعودية.قرض ص

م نتيجة إعادة الشركة لهيكلة الديون 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.9م و 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  6.7إلى 

 وااللتزامات خالل نفس الفترة.

 

م ويتعلق بضمانات تجاه مشاريع شركة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  4.2تداول من مبالغ مستحقة االستالم ماقيمته بلغ الجزء امل

 ماس عند إنجاز الشركة مراحل باملشاريع. 

 

ق هذا الرصيد بااللتزامات م. ويتعل2019م و2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  89.7 ملستحق الدفع ملساهمي شركة تابعةبلغ رصيد ا

ماس  املسددة لحقوق امللكية غير املسيطرة في شركة سولت سيهازالي املسان والكتريمكانك سان وتيك أي اس، بموجب اتفاقية شراء األسهم من قبل

 لتلك االتفاقية، يجب على ماس كابلو دفع 
ً
م. بالرغم من 2014نتهية في ديسمبر % من صافي الربح للمساهمين في املسان حتى السنة امل90كابلو. وفقا

مليون ريال سعودي(  53,6مليون دوالرامريكي )اي ما يعادل  14.3ذلك، ففي حال عدم تحقق أرباح خالل الفترة املذكورة، تلتزم ماس كابلو بدفع 

م. نم سداد هذه املبالغ خالل السنة 2016م وسنة 2015مليون ريال سعودي( في نهاية كل من سنة  18,8مليون دوالرامريكي )اي ما يعادل  5ومبلغ 

 م.2020املالية 

 

قضائي تم إصداره في محكمة تركيا ملصلحة شركة ماس كابلو ياتيريم في تيك أيه  الشركة التابعة الش يء نتيجة قراربلغ الرصيد املستحق ملساهمي 

انك سان وتيك أيه أس. حيث قدم هذه القضية مساهمون الشركة أس لقضية رفعها املساهمون باألغلبية لشركة املسان سولت سيهازالي والكتريمك

ركة تم اعتراًضا على قرار املحكمة، وبناء على رأي املستشار القانوني الذي يرى بأن قرار املحكمة لن يختلف بعد رفع االعتراض من مساهمين الش

ريال سعودي والجدير بالذكر ان الشركة قامت بتسجيل  مليون  89.7عكس "مخصص غرض انتهى الغرض منه" الذي تم تسجيلة مسبًقا بقيمة 

مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة ومن الجدير بالذكر انه تم تسجيل هذا املبلغ ضمن اإليرادات األخرى تحت بند عكس  53التزام طارئ بمبلغ 

 قيد مخصصات قانونية خالل نفس الفترة.

 

الصافية لضريبة القيمة املضافة، وائتمانات التحوط املعدني، وتوزيعات األرباح، واملصروفات  تشمل املصروفات األخرى بشكل أساس ي التكاليف

مليون ريال  17.2التكاليف املتوقعة للمشاريع الجارية. انخفضت هذه املصروفات من  اتاملتعلقة بتصفية شركة زيكا، ومخصصات الضمان، وتجاوز 

م بشكل رئيس ي نتيجة الئتمانات التحوط املعدني التي تم 2019ديسمبر  31ون ريال سعودي كما في ملي 11.1م إلى 2018ديسمبر  31سعودي كما في 

م نتيجة 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  15.5خصمها سابًقا ضمن أرصدة مدينة أخرى. ارتفعت املصاريف األخرى الحًقا لتصل إلى 

 إلنتاج ومخصصات التصفية اإلضافية لشركة زيكا على حساب الزكاة املقدرة ومصاريف التشغيل.لزيادة صافي تكلفة ضريبة القيمة املضافة على ا
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 ذات عالقة لجهات مستحق 2.5.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في ذات عالقة للسنوات امل لجهات مستحق(: 50رقم ) الجدول 

 السعوديةآالف الرياالت 
طبيعة 

 العالقة
 طبيعة التعامل

ديسمبر  31كما في 

 م2018

 )املراجعة املوحدة(

ديسمبر  31كما في 

 م2019

 )املراجعة املوحدة(

ديسمبر  31كما في 

 م2020

 )املراجعة املوحدة(

ميدال كيبلز دبليو.إل.إلشركة   
شركة 

 زميلة

مكافأة  شراء مواد خام

خرى أ رباحأعضاء توزيع األ   
3,374  9,101 18,644  

زينل للصناعات املحدودةشركة   مساهم 
مصاريف للشركة وشركاتها 

 التابعة
43,540 43,531 43,531 

 كيم العاملية املحدودة
شركة 

 شقيقة

نفقات تتكبدها الشركة 

 وشركاتها التابعة
664 664 664 

 حدادة املحدودة
شركة 

 شقيقة

نفقات تتكبدها الشركة 

 وشركاتها التابعة
1,452 1,452 1,452 

 زكا العاملية لتقنية املعلومات
شركة 

 زميلة

نفقات تتكبدها الشركة 

 وشركاتها التابعة
1,719 1,274 1,274 

 65,565 56,022 50,749   االجمالي

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

بشكل أساس ي حيث منحت شركة زينل للصناعات املحدودة الشركة  قة بشركة زينل للصناعات املحدودعاليتعلق رصيد املستحق إلى جهات ذات 

املحدودة  وشركاتها التابعة قرض لتمويل املصاريف التشغيلية واالدارية )بدون فائدة( باإلضافة ملعامالت مع شركات حدادة املحدودة وكيم العاملية

م إلى 2018ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  50.7جهات ذات عالقة من الشقيقة وزكا العاملية لتقنية املعلومات. ارتفع الرصيد املستحق إلى 

م نتيجة ارتفاع الرصيد املستحق إلى شركة ميدال كيبلز دبليو.إل.إل واملتعلق بشراء مواد خام 2019ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  56.0

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 9.1مليون ريال سعودي إلى  3.4ومكافأة أعضاء مجلس اإلدارة وتوزيعات أرباح التي ارتفعت من 

م نتيجة ارتفاع الرصيد 2020ديسمبر  31مليون ريال سعودي كما في  65.6استمر الرصيد املستحق إلى جهات ذات عالقة باالرتفاع ليصل إلى 

 فس الفترة.املستحق إلى شركة ميدال كيبلز دبليو.إل.إل واملتعلق بشراء مواد خام خالل ن

 الزكاة 3.5.6.6
  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31الية املنتهية كما في (: الوعاء الزكوي للسنوات امل51رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31 كما في

 )املراجعة املوحدة(

يناير 1  4,821 8,408 8,346 

 855 26 5,591 املحمل على السنة

(2,004) تعديالت  (88)  (115)  

الوعاء الزكوي إجمالي    8,408 8,346 9,086 

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

  م2020م و2019م و2018 ديسمبر 31سنوات املالية املنتهية كما في لل (: مخصص الزكاة52رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2019ديسمبر  31كما في 

 )املراجعة املوحدة(

 م2020ديسمبر  31كما في 

املوحدة()املراجعة   

 69,435 101,946 101,946 الرصيد في بداية السنة

 8,585 11,666 11,000 مخصص محمل للسنة

(11,000) مبالغ مدفوعة خالل السنة  (11,387)  (40,643)  

(32,790) - عكس قيد مخصص  - 

 37,377 69,435 101,946 الرصيد في نهاية السنة

 م.2020م و2019م و2018 املالية للسنواتاملصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 
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 شركة الكابالت السعودية

مليون ريال سعودي للسنوات من  65.8م توصلت الشركة إلى تسوية مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ودفعت مبلغ 2020خالل السنة املالية 

 30.4% بقيمة 10سوية منازعات الزكاة والضريبة. وفًقا لشروط التسوية دفعت الشركة دفعة مقدمة بنسبة م من خالل لجنة ت2012م إلى 2005

 م.2021م وسيتم دفع املتبقي على دفعات خالل السنة املالية 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية 

ا ل2020خالل السنة املالية 
ً
 148م وطالبت بالتزام زكاة اضافي بمبلغ 2018م إلى 2015لسنوات من م أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربط

لق مليون ريال سعودي، وقدمت الشركة اعتراًضا على هذا الربط والجدير بالذكر ان الشركة استلمت استشارة من استشاري الزكاة الخاص بها تتع

ا النها تعتمد على عدة اعتراضات واالستئناف كأساس لهذه االعتراضات وبناء بالبنود االساسية لربط الهيئة وانه ليس من املمكن تقدير النتائج نظرً 

 على ذلك لم يتم تحديد مخصص زكاة نظًرا لصعوبة تحديده.

 األدوات الكهربائية املحدودة  شركة مراكز ماس لتوزي

مليون  1م، وطالبت بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 2007إلى م 1998قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربوط الزكوية للسنوات املالية من 

م ولم تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك أي من الربوط 2010م إلى 2008ريال سعودي، قدمت الشركة االقرارات الزكوية للسنوات املالية من 

 م.2020م إلى 2011ت الزكوية للسنوات املالية من حتى هذا التاريخ الحالي، الشركة متوقفة عن النشاط إال انها بصدد تقديم اإلقرارا

 شركة ماس ملشاري  الطاقة واالتصاالت املحدودة

م، وطالبت الشركة بدفع مبلغ زكاة إضافي بقيمة 2004م إلى 1999قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربوط الزكوية للسنوات املالية من 

ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة اعتراضها على ذلك الربط لدى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.  مليون ريال سعودي، وقدمت شركة 3.2

واليزال  ى ذلك لدى لجنة االستئناف العليامليون ريال سعودي وقدمت الشركة اعتراضها عل 2.1وأصدرت لجنة االعتراضات االبتدائية تخفيًضا قدره 

 االعتراض قيد املراجعة. 

مليون  34,7م، وطالبت بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 2012م إلى 2005مت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربوط الزكوية للسنوات املالية من قا

 على تقييمات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وقامت هي
ً
ئة الزكاة ريال سعودي، وقدمت شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة اعتراضا

مليون ريال سعودي وتم تصعيد االعتراض لدى لجنة االعتراضات االبتدائية  6.9والضريبة والجمارك بناًء على االعتراض بتخفيض االلتزام بمبلغ 

 ومازال تحت املراجعة من قبل اللجنة.

ا زكوًيا عن السنة املالية 
ً
مليون ريال سعودي،  2.7وجبة بالتزام زكاة إضافي بقيمة م وطالبت بم2017أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ربط

 استأنفت الشركة لدى لحنة فض املنازعات والخالفات الضريبية. طالبت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمعلومات ومستندات اضافية للسنوات

 م من أجل اصدار الربط النهائي.2019م إلى 2017املالية من 

 للتسويق املحدودةشركة الكابالت السعودية 

مليون  17م، وطالبت بالتزام زكاة إضافي بمبلغ 2004م إلى 1999قامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بإصدار الربوط الزكوية للسنوات املالية من 

م تستلم شركة الكابالت ريال سعودي، وقدمت شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة اعتراضها ضد هذه الربوط، وحتى تاريخ هذه النشرة ل

 السعودية للتسويق املحدودة أي قرار بهذا الخصوص. 

م، ولم تقم هيئة الزكاة والضريبة 2007م إلى 2005قدمت شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة إقرارتها الزكوية للسنوات املالية من 

املذكورة، وعلى الرغم من أن شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة ال  والجمارك حتى تاريخ هذه النشرة بإصدار الربوط الزكوية للسنوات

 م.2020م إلى 2008تمارس أي نشاط، إال أنها بصدد تقديم إقرارتها الزكوية للسنوات املالية من 

 

 راجع الخطر 
ً
املتعلقة باستحقاقات الزكاة  املخاطر( "18.1.2)رقم )ملزيد من املعلومات حول الوضع الزكوي للشركة وشركاتها التابعة السعودية فضال

 ( "عوامل املخاطرة" في هذه النشرة(.2" في القسم )الشرعية املحتملة واملطالبات اإلضافية
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 املوحدة النقدية التدفقات قائمة 7.6
  م2020م و2019م و2018املالية (: قائمة التدفقات النقدية املوحدة للسنوات 53رقم ) الجدول 

 آالف الرياالت السعودية
 م2018

 )املراجعة املوحدة(

 م2019

 )املراجعة املوحدة(

 م2020

 )املراجعة املوحدة(

(63,218) الخسارة للسنة قبل الزكاة وضريبة الدخل  (51,920)  (48,001)  

التدفقات النقديةالتعديالت لتسوية الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل إلى صافي      

موجودات حق و  استثمارية عقاراتاستهالك ممتلكات وآالت ومعدات و 

 االستخدام 
50,338 34,756 35,577 

(4,748) خسائر االئتمان املتوقعة  1,931 32,839 

(8,976) )عكس( مخصص مخزون بطيء الحركة  (13,518)  (165)  

تجارية مع بنوك إعادة هيكلة قروض مكسب من  (228,827)  (17,607)  - 

وآالت ومعدات بيع ممتلكات خسارة من  - 32 - 

وجودات غير امللموسةمطفاء إ  4,395 8,311 2,639 

ضريبية مؤجلة أصل  2,004 88 115 

(395) 86,490 حصة املجموعة في نتائج شركة زميلة، صافي  (1,524)  

التزامات منافع املوظفين مخصص   8,456 6,761 6,888 

تمويل تكلفة  43,981 13,551 12,774 

(45,027) - عكس قيد مخصصات  (111,673)  

(15,854) - - مكاسب القيمة العادلة على املطلوبات املالية  

(47,280) الربح الناتج من استبعاد شركة تابعة  - - 

    التغيرات في املوجودات واملطلوبات التشغيلية:

(6,682) 26,926 146,462 مخزون  

االستالم مستحقة محتجزة ومبالغ مدينة ذمم  102,975 88,703 (36,353)  

وأرصدة أخرى  امقدًم مصروفات مدفوعة   5,952 5,590 (19,057)  

ذات عالقة جهاتمن  مستحق  (25,522)  25,522 74 

(27,368) 29,712 إيرادات غير مفوترة  23,002 

أخرى  ومطلوبات الدفع مستحقة ومصروفات دائنة ذمم  (29,043)  (50,366)  5,650 

ذات عالقة جهاتإلى  مستحق  (13,814)  5,273 9,543 

األنشطة التشغيلية النقد من  59,337 11,243 (110,208)  

(11,000) زكاة مدفوعة  (11,387)  (40,643)  

(42,499) تكاليف تمويل مدفوعة  (11,954)  (9,665)  

(17,849) منافع موظفين مدفوعة  (2,427)  (5,085)  

(12,011) صافي النقد املستخدم في املتوفر من األنشطة التشغيلية  (14,525)  (165,601)  

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية:

ومعدات وآالت إضافات إلى ممتلكات  (32,092)  (1,670)  (4,599)  

(1,455) إضافات في موجودات غير ملموسة  (780)  - 

بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخرالحركة في موجودات مالية   616 - - 

 6,787 - 25,933 توزيعات أرباح مستلمة من شركة زميلة

 - - 175,125 املتحصل من بيع استثمار في شركة تابعة

من األنشطة االستثمارية املستخدمصافي النقد   168,127 (2,450)  2,188 
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التمويلية:التدفقات النقدية من األنشطة      

قروض طويلة وقصيرة األجلفي حركة الصافي   (207,118)  9,957 (72,900)  

د إيجار تمويلو بموجب عق اتالتزام فيلحركة صافي ا  (17,136)  (1,406)  (1,958)  

أولية اصدار حقوق  من متحصالت  - - 250,000 

 - - 362 صافي التغير في النقد املقيد

األنشطة التمويليةصافي النقد املستخدم في   (223,892)  8,551 175,142 

(67,776) صافي الزيادة / )النقص( في النقد وما في حكمه  (8,424)  11,729 

في بداية السنةالنقد ومافي حكمه   83,264 15,488 7,064 

في نهاية السنة نقد وأرصدة بنكية  15,488 7,064 18,793 

 م.2020م و2019م و2018للسنة املالية املصدر: القوائم املالية املراجعة املوحدة 

 التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

مليون ريال سعودي في السنة  14.5م إلى 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  12.0ارتفع صافي النقد املستخدم من األنشطة التشغيلية من 

نتيجة انخفاض مليون ريال سعودي  50.4بمقدار  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى م، نتيجة انخفاض أرصدة 2019املالية 

 شهر أغسطس من السنة املاليةبيع الشركة كامل حصصها في شركة ديميرير كابلو في  بسببفي رصيد الذمم الدائنة الخاصة بشركة ديميرير كابلو 

. كما وارتفعت أرصدة انخفاض نسب التشغيل في الشركة مما أدى إلى انخفاض مستوى املشتريات نظرا لقيود رأس املال العامل إلىباإلضافة م 2018

 مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع إيرادات ومشاريع شركة ماس خالل نفس الفترة.  27.4بمقدار  موجودات عقود غير مفوترة

م نتيجة انخفاض أرصدة 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  165.6التشغيلية باالرتفاع ليصل إلى  استمر صافي النقد املستخدم من األنشطة

وكان هذا االنخفاض مدفوًعا بعكس قيد دفعات مقدمة مليون ريال سعودي  98.7بمقدار  ذمم دائنة ومصروفات مستحقة الدفع ومطلوبات أخرى 

مليون ريال  6.7ارتفاع أرصدة املخزون بمقدار  باالضافة إلى ،املتعلق بقضايا خاصة في الشركات التركيةمليون ريال سعودي  89.7من العمالء بقيمة 

 .باإلضافة الرتفاع متوسط تكلفة معدن النحاس خالل نفس الفترة ،ارتفاع مخزون الشركة املتعلق باالكسسواراتسعودي نتيجة 

 التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية

م إلى صافي نقد مستخدم في األنشطة 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  168.1صافي النقد املتوفر من األنشطة االستثمارية من انخفض 

م، وذلك يعود بشكل رئيس ي إلى وجود تدفق نقدي من املتحصل من بيع استثمار 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  2.5االستثمارية بقيمة 

م تعلق بشركة ديميرير كابلو باإلضافة إلضافات إلى املمتلكات واآلالت 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  175.1كة تابعة بقيمة في شر 

 م.2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  1.7واملعدات بقيمة 

مليون ريال سعودي نتيجة توزيعات  2.2األنشطة االستثمارية بقيمة انخفض صافي النقد املستخدم في األنشطة االستثمارية إلى صافي نقد متوفر من 

 مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة. 6.8أرباح من شركة زميلة بقيمة 

 التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية

م إلى صافي نقد متوفر من األنشطة 2018مليون ريال سعودي في السنة املالية  223.9انخفض صافي النقد املستخدم في األنشطة التمويلية من 

م نتيجة انخفاض املدفوعات تجاه القروض واالتزامات أثر إعادة الشركة هيكلة 2019مليون ريال سعودي في السنة املالية  8.6التمويلية بقيمة 

 القروض وااللتزامات خالل نفس الفترة.

م نتيجة إصدار الشركة لحقوق إصدار 2020مليون ريال سعودي في السنة املالية  175.1ارتفع صافي النقد املتوفر من األنشطة التمويلية ليصل إلى 

مليون ريال سعودي خالل نفس  72.9مليون ريال سعودي وقابل ذلك تدفقات نقدية خارجة لتسديد القروض وااللتزامات بقيمة  250.0أولية بقيمة 

 الفترة.
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 ةاستخدام متحصالت الطرح واملشاري  املستقبلي 7

 الطرح متحصالت صافي 1.7

ثمانية مليون  حوالي مبلغ منها سيدفع، ( ريال سعودي500,000,000)خمسمائة مليون  بقيمة األولوية حقوق  أسهم طرح متحصالت إجمالي يقدر

املستشار املالي  أتعاب تشمل والتي تكاليف الطرح لتغطية، ( ريال سعودي8,732,587) وسبعمائة واثنين وثالثين الف وخمسمائة وسبعة وثمانين

املتعلقة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من املصاريف  واملحاسب القانوني واملستشار القانونيالتغطية  يمتعهدو  ومدير االكتتاب

 باالكتتاب.

( ريال 491,267,413ومائتين وسبعة وستين ألف وأربعمائة وثالثة عشر ) أربعمائة وواحد وتسعين مليون  حوالي الطرح متحصالت صافي سيبلغ

لغرض إعادة هيكلة رأس املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة من زيادة الطاقة التشغيلية  سيستخدم والذي ،سعودي

 موقع على للجمهور  باإلفصاح الشركة ستقوم كما. الطرح عن ناشئةال املتحصالت من أي على املساهمون  يحصل ولن .ودعم نشاطها املستقبلي

فِصح ما مقابل الطرح ملتحصالت الفعلي االستخدام بين أكثر أو %(5) بنسبة اختالف وجود عند )تداول ( السعودية املالية السوق 
ُ
 نشرة في عنه أ

 للفقرة  .بذلك علمها فور  هذه اإلصدار
ً
األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والتي تنص على أنه "يجب  قواعد طرح ( من54)ب( من املادة )وذلك وفقا

صدر اإلفصاح للجمهور عند وجود اختالف
ُ
فِصح  االستخدام % أو أكثر بين5بنسبة  على امل

ُ
الفعلي ملتحصالت إصدار أسهم حقوق األولوية مقابل ما أ

 عنه في نشرة اإلصدار ذات العالقة فور علمه بذلك".

 

 الطرح متحصالت داماستخ 2.7

لغرض إعادة هيكلة رأس املال وضخ أموال جديدة لتوفير رأس مال عامل حتى تتمكن الشركة  رئيس ي بشكلالطرح  متحصالت صافي استخدام سيتم

 .الطرح عن الناشئة املتحصالت من أي على املساهمون  يحصل ولن. من زيادة الطاقة التشغيلية ودعم نشاطها املستقبلي

 :في ما يلي طرحال التالشركة باستخدام صافي متحصستقوم 

 SAP" ساب هانا)يعرف باسم  جديدالحالي إلى نظام  التشغيل لتحسين كفاءة التشغيل، يتطلب األمر ترقية نظام :متطلبات عامة (1

HANA")بأن التكلفة ملرافق األخرى للمنشآت الصناعية ، باإلضافة إلى تحسين نظام التهوية ونظام التبريد وتحديث ا 
ً
بأكملها. علما

وتنتهي في نهاية الربع  م2022لعام من ا ول الربع األ  فين تبدأ خطة العمل ريال سعودي، ومن املتوقع أ (1,612,000)التقديرية ستبلغ 

 م.2022للعام  رابعال

التشغيلية والتحكم في نفقات استهالك كجزء من التحكم في النفقات لتحسين كفاءة العملية : ستهالك الطاقةاتحسين نظام الرقابة و  (2

ن تبدأ خطة العمل في ريال سعودي، ومن املتوقع أ (2,180,000)علما بأن التكلفة التقديرية ستبلغ  ،الطاقة مع تطوير نظام املراقبة

 م.2022من العام  رابعم وتنتهي في نهاية الربع ال2022م من العا ول الربع األ 

افق م  حجم اإلنتاج املستهدفقط  غيار للمعدات واملكائن  (3 لتحقيق خطة العمل املطلوبة تحتاج الشركة إلى تطوير : لكي تتو

ريال سعودي، ومن املتوقع أن  (7,515,000لفة التقديرية ستبلغ )واستبدال القطع الرئيسية واملعدات من بعض املكائن. علما بأن التك

 .م2022من العام  رابعي في نهاية الربع الم وتنته2022تبدأ خطة العمل في الربع األول من العام 

4)  :
 
 بأن علما. التصنيعية العملية في األخرى  واألقسام املصانع بين املواد نقل تحسين إلى ذلك يهدفشراء معدات لنقل املخزون داخليا

وتنتهي في نهاية  م2022العام  من األول الربع في  العمل خطة تبدأ أن املتوقع ومن ،سعودي ريال (1,000,000) ستبلغ التقديرية التكلفة

 .م2022للعام  الثالثالربع 

 ،ريال سعودي (5,644,000) ستبلغ التقديرية التكلفة بأن علما. التصنيع لعمليات واملعدات األدوات توفيرنتاج: قط  غيار للصيانة واإل  (5

 .م2022للعام  الرابعوتنتهي في نهاية الربع  م2022األول في العام الربع ومن املتوقع أن تبدأ خطة العمل في 

 ستبلغ التقديرية التكلفة بأن علما. الجديدة التقنية وفق القديمة لألجهزة الكهربائي النظام لتحسينتطوير النظام لألحمال الكهربائية:  (6

 .م2022للعام  الثاني وتنتهي في نهاية الربع م2022 األول من العامالربع في  العمل خطة تبدأ أن املتوقع ومن ،سعودي ريال (2,349,000)
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 االيتضمن هذا البند الوفاء ببعض لتزامات قائمة: ا (7
ً
 لتزامات القائمة على الشركة والتي جرى إعادة جدولتها مسبقا

ً
بأن التكلفة  ، علما

لتزامات تشمل تلك االو  م.2022العام  من املتوقع أن يتم الوفاء بها في الربع األول من( ريال سعودي و 75,232,312التقديرية ستبلغ )

، سداد معاد جدولتها لبعض املوردينلتزامات مستحقة و السعودية، سداد املعاد جدولتها للبنوك اسداد جزء من القروض املستحقة و )

املعاد جدولتها زامات املستحقة و تلي السعودي، سداد جزء من االالصناعاملعاد جدولتها لصندوق التنمية جزء من القروض املستحقة و 

 .مع هيئة الزكاة والدخل(

 العامل املال رأس يتكون ة ودعم مخزون الشركة، حيث يالهدف دعم رأس املال العامل بغرض زيادة املنتجات النهائ رأس املال العامل: (8

 والجاهز الصنع التام املنتج إلى الوصول  في تساهم التي األخرى  اإلنتاج ومدخالت( وغيرها ورصاص أملينيوم نحاس،) الخام املواد من

 تدويرها إعادة لها تضمنل للشركة النقدية التدفقات في زيادة تحقيق في املساهمة وبالتالي اإلنتاج كميات زيادة في يساعد مما للبيع،

وامر البيع املستلمة من أ لتلبية املنتجات من الشركة مخزون وزيادة املالية السنة خالل دورة من أكثر في العامل املال رأس ستخداماو 

 ومن ،سعودي ريال (395,735,101) ستبلغ التقدير التكلفة بأن علما. الشركة أداء تحسين في اإليجابي األثر له سيكون  مماقبل العمالء 

 .م2022 العام مناألول  الربع في العمل خطة تبدأ أن املتوقع

املستشار املالي ومدير االكتتاب ومتعهدي التغطية واملستشار القانوني لتغطية تكاليف الطرح والتي تشمل أتعاب الطرح:  فتكالي (9

علما بأن التكلفة التقدير ستبلغ  ،واملحاسب القانوني ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع وغيرها من املصاريف املتعلقة باالكتتاب

 .م2022من العام  ومن املتوقع أن يتم الوفاء بها في الربع األول ، ريال سعودي (8,732,587)

 ويوضح الجدول التالي االستخدام املتوقع ملتحصالت الطرح:

 الطرح. ملتحصالت املتوقع االستخدام(: 54) رقم الجدول 

 السعودية الرياالتب
 م2022

 اإلجمالي
 الرب  الراب  الرب  الثالث ثانيال الرب  ول األ  الربع

 1,612,000 212,000 500,000 600,000 300,000 متطلبات عامة

 2,180,000 280,000 700,000 500,000 700,000 الطاقة ستهالكاو  تحسين نظام الرقابة

قطع غيار للمعدات واملكائن لكي تتوافق مع 

 حجم اإلنتاج املستهدف
3,000,000 2,500,000 1,000,000 1,015,000 7,515,000 

  شراء معدات لنقل املخزون
ً
 1,000,000 - 200,000 300,000 500,000 داخليا

 5,644,000 2,000,000 - 2,644,000 1,000,000 نتاجقطع غيار للصيانة واإل 

 2,349,000 - - 1,000,000 1,349,000 تطوير النظام لألحمال الكهربائية

 75,232,312 - -  75,232,312 إلتزامات قائمة

 1395,735,10 - 35,735,101 180,000,000 180,000,000 لرأس املال العام

 8,732,587 - - - 8,732,587 تكاليف الطرح

 500,000,000 3,507,000 38,135,101 187,544,000 270,813,899 اإلجمالي

 الشركة: املصدر

 

  تمويلها سيتم أعاله املذكورة املشاريع أن إلى اإلشارة وتجدر
ً
 .الطرح متحصالت من حصريا
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 المي سبق الحصول عل ها في آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية الطرح متحصالت 3.7

( ريال 250,000,000بلغ إجمالي املتحصالت التي حصلت عليها الشركة في آخر عملية إصدار أسهم حقوق أولوية مبلغ مائتان وخمسين مليون )

 سعودي.

مائة مال الشركة من  رأس على زيادة( م31/12/2019 املوافق) ه05/05/1441 بتاريخ الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقتحيث 

 وستين )
ً
 وستين 110,614,060وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

ً
( ريال سعودي إلى ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

( رياالت 10سمية قدرها عشرة )اولوية بقيمة أ( سهم حقوق 25,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون )360,614,060)

 وضخ املال رأس هيكلة سعودي، وذلك من أجل إعادة ريال( 250,000,000) مليون  ، وبقيمة إجمالية قدرها مائتين وخمسينسعودية للسهم الواحد

 نشرة في عنه اإلفصاح تم املستقبلي. وكما النشاط ودعم التشغيلية الطاقة زيادة من الشركة تتمكن حتى عامل مال رأس لتوفير جديدة أموال

 :كاآلتي املتحصالت هذه استخدام تعتزم الشركة كانت العالقة، ذاتاإلصدار 
 استخدام متحصالت الطرح املفصح عنها في آخر نشرة إصدار أسهم(: 55الجدول رقم )

 االستخدام
 القيمة

 )ريال سعودي(

 1,000,000 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم

 7,000,000 مشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة

 16,000,000 مشروع تحسين خطوط اإلنتاج

 10,000,000 مشروع تصنيع اإلكسسوارات

 211,000,000 رأس املال العامل

 5,000,000 تكاليف الطرح

 250,000,000 اإلجمالي

 الشركةاملصدر: 

  تلك استخدام وقد تم
 
 :كاآلتياملتحصالت فعليا

 االستخدام الفعلي ملتحصالت الطرح املفصح عنها في آخر نشرة إصدار أسهم(: 56الجدول رقم )

 االستخدام
 القيمة

 )ريال سعودي(

 665,072 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم

 1,244,239 مشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة 

 4,185,162 مشروع تحسين خطوط اإلنتاج

 0 مشروع تصنيع اإلكسسوارات

 238,543,027 رأس املال العامل

 5,362,500 تكاليف الطرح

 250,000,000 اإلجمالي

 املصدر: الشركة
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 لألسباب التالية:إصدار  هو مذكور في آخر نشرةستخدام الفعلي ملتحصالت الطرح عما اال اختالف ويرج  سبب 

 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم:  .1

، مما أدى إلى عدم استخدام املبلغ كما هو مخطط جائحة كورونا تتأخر في تسليم القطع الخاصة باملكائن من املوردين نتيجة تبعاالويعود ذلك إلى 

 له.

 مشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة: .2

 ، األمر الذي أدى إلى خفض الطاقة اإلنتاجية لكابالت الطاقة.طن متري بسبب جائحة كورونا 1600إلى  800زيادة السعة اإلنتاجية من ت تأثر 

 مشروع تحسين خطوف اإلنتاج: .3

 بسبب انخفاض الحمل الناتج عن جائحة كورونا. م2020املعدات واألدوات املطلوبة املخطط لها في عام  تأثرت

 تصني  اإلكسسوارات: مشروع .4

اإلكسسوارات )القواطع واملفاتيح الكهربائية واملحوالت واملكونات  لتصنيع خط إنتاجفي البحث عن شراكة تقنية استراتيجية إلنشاء  الشركةبدأت 

 .املشروع فقد تم تأجيلولكن بسبب جائحة كورونا  امللحقة بها والنهايات الطرفية والوصالت الداخلية والخارجية الخاصة بكابالت الطاقة(

 

ال و عدم وضوح وللتوضيح أكثر فيما يتعلق باملشاريع املشار إليها أعاله، فإنه بناًء على ما نتج عن جائحة كورونا من تأثير على عدة قطاعات من األعم

دم اليقين بالحصول على هذه املشاريع في الرؤيا حول مدى إنتهاء هذه الجائحة، فقد ترتب على ذلك تأجيل ملشاريع في عدة قطاعات، مما أدى إلى ع

 من قبل أغلب العمالء. باإلضافة إلى امل
ً
 لم يعد الطلب متاحا

ً
عوقات تلك الفترة بحسب خطط العمل التي تم إعدادها قبل جائحة كورونا، و أيضا

 أو 
ً
 في بعض دول العالم، األمر الذي أثر على قدرة التي حدثت في جميع أنحاء العالم بسبب الجائحة، والتي أدت إلى صعوبة توقع األعمال كليا

ً
جزئيا

ما فيها عمليات العمل و تزويد الشركة باآلالت واملعدات والقطع الالزمة لتلك املشاريع، نتيجة للصعوبات واملعوقات في التوريد من املصنعين بالخارج ب

 الشحن.

 

 رأس املال العامل: .5

)تشمل: أجور  افة إلى نفقات التشغيل األخرى ضنحاس، أملينيوم ورصاص وغيرها( ومدخالت اإلنتاج األخرى باإل )تم ضخ مبالغ إضافية في املواد الخام 

املوظفين، تكاليف الصيانة، مصاريف الكهرباء، مصاريف الغاز، تكاليف قطع الغيار،مصاريف اإليجارات، مصاريف التأمين، مصاريف الشحن 

 القانونية(.والنقل، مصاريف اإلستشارات اإلدارية و 

 تكاليف الطرح: .6

 لوجود تكاليف حكومية ونظامية باإلضافة إلى تكاليف للمستشارين واملحاسب القانوني.
ً
 ارتفعت تكاليف الطرح عما كان متوقع نظرا
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 إفادات الخبراء 8
وشعاراتهم وعلى نشر  موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم نشرةال همن هذ (،و( و)ه)الصفحات قدم جميع املستشارين الواردة أسمائهم في 

 .نشرةال ه، ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذنشرةال هإفاداتهم في هذ

ألي منهم أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم وليس  –من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة  –إن جميع املستشارين والعاملين لديهم 

 .ه النشرةبما قد يؤثر على استقاللهم كما في تاريخ هذوشركاتها التابعة مصلحة مهما كان نوعها في الشركة 
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 اإلقرارات 9
 :حتى تاريخ هذه النشرة بما يلياإلدارة  مجلسأعضاء  يقر

 في الوضع املالي يمكن شركة أو أي  شركة من شركاتها التابعة لم يكن هناك أي انقطاع في أعمال ال .1
ً
 ملحوظا

ً
أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيرا

 األخيرة.( 12)ـ خالل ال
ً
 شهرا

خالل أي  شركة من شركاتها التابعة أو  شركةعوض غير نقدي من قبل ال أي  أو  أتعاب وساطةأو  خصوماتأو  عموالت لم تمنح أي   .2

 . أوراق ماليةطرح أي  أو  في ما يتعلق بإصدار وطرح األوراق املاليةطلب التسجيل  تقديم لتاريخ وات الثالث السابقة مباشرةالسن

 هذه في" املخاطرة عوامل( "2) في القسماملتراكمة"  بالخسائر املتعلقة ( "املخاطر28.1.2رقم )في الخطر بخالف ماتم اإلفصاح عنه  .3

وات الثالث خالل السنأي  شركة من شركاتها التابعة أو  شركةللتغيير سلبي جوهري في الوضع املالي والتجاري  لم يكن هناك أي   النشرة،

وطرح األوراق املالية الخاضعة لهذه النشرة، إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير املحاسب طلب التسجيل  تقديم لتاريخ السابقة مباشرة

 القانوني حتى اعتماد نشرة اإلصدار.

تعامالت مع األطراف ذات بال تعلقةامل خاطر( "امل26.1.2الخطر رقم )و النشرة، هذه  ( من115،32ج،الصفحات )في ورد بخالف ما  .4

نوع  أسهم أو مصلحة من أي   من أقربائهم أي   ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألٍي   ( "عوامل املخاطرة في هذه النشرة،2" في القسم )العالقة

ٍ من شركاتها التابعةفي ال
 .شركة أو في أي 

 .الشركة أسهم شراء عملية على باملوافقة للشركة العادية غير العامة الجمعية تقم ولملم تحتفظ الشركة بأسهم خزينة،  .5
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  املعلومات القانونية 10

 الشركة 1.10

صدر» أو «الشركة»بـ بعد فيما إليها ويشار) الكابالت السعودية تأسست شركة
ُ
البداية كشركة ذات مسؤولية في ( «الكابالت السعودية»أو  «امل

ه )املوافق 22/01/1409، وبتاريخ (م26/04/1976 املوافق) ه27/04/1396 وتاريخ( 4030009931) محدودة، وتم قيدها في السجل التجاري رقم

م( وتم 03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409( وتاريخ 74بموجب القرار الوزاري رقم )سعودية عامة شركة مساهمة م( تحولت إلى 03/09/1988

( ريال سعودي للسهم الواحد في 100) مائة( سهم عادي وبقيمة اسمية قدرها 2,700,000)إدراج كامل أسهم الشركة بعدد مليونين وسبعمائة ألف 

 لسوق املالية السعودية الرئيسية.ا

  .اململكة العربية السعودية 21491جدة  4403ف، ص.ب 12في مدينة جدة، املنطقة الصناعية، قطعة رقم ويقع مقر املركز الرئيس للشركة 

 وستين )
ً
( ريال سعودي، مقسم إلى ستة وعشرين 262,311,060ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( رياالت سعودية للسهم الواحد مدفوعة 10ها عشرة )( أسهم عادية، بقيمة اسمية قدر 26,231,106مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )

 .القيمة بالكامل

 مالها رأس هيكل في التطورات وأهم الشركة تاريخ 2.10

 ه27/04/1396 وتاريخ( 4030009931) رقم التجاري  السجل في قيدها وتم كشركة ذات مسؤولية محدودة - في البداية - تأسست الشركة 

( 35,000مقسم إلى خمسة وثالثين ألف ) ( ريال سعودي3,500,000)ألف  ثالثة ماليين وخمسمائة برأس مالو  ،(م26/04/1976 املوافق)

 ( ريال سعودي.100حصة قيمة كل حصة مائة )

  (3,500,000)ألف  مال الشركة من ثالثة ماليين وخمسمائة ( وافق الشركاء على زيادة رأسم04/12/1976 )املوافق ه13/12/1396بتاريخ 

 طريق عن وذلك ( ريال سعودي100) ( ريال سعودي قيمة كل حصة منها مائة10,500,000)ألف  عشرة ماليين وخمسمائةإلى  سعودي ريال

 .الشركة في للشركاء جديدة حصص ألف سبعين إلى الشركاء من سعودي ريال( 7,000,000) ماليين سبعة بقيمة دين تحويل

  ( 10,500,000)ألف  مال الشركة من عشرة ماليين وخمسمائة الشركاء على زيادة رأس ( وافقم07/03/1982)املوافق  ه12/05/1402بتاريخ

 نقًدا الزيادة بمبلغ الوفاء تم ، وقدريال سعودي (100قيمة كل حصة منها مائة ) سعودي ريال (70,000,000ن مليون )يسبعإلى  ريال سعودي

 .الشركة في ملكيته نسبة حسب كل الشركاء طريق عن

  إلى  سعودي ( ريال70,000,000) مليون  سبعين مال الشركة من على زيادة رأس وافق الشركاء( م18/03/1984)املوافق  ه16/06/1404بتاريخ

 م عادية( ريال وجميعها أسه100)مائة سهم قيمة كل سهم منها  (2,000,000) يمليونإلى  مقسم سعودي ( ريال200,000,000) مليون  مائتي

 حصص جديدة.إلى  ريق تحويل األرباح غير املوزعةعن طوقد تمت الزيادة 

 إلى  سعودي ريال( 200,000,000) مليون  مائتي من الشركة مال رأس زيادة على الشركاء وافق( م23/11/1986 املوافق) ه20/03/1407 بتاريخ

( 100) مائة منها سهم كل قيمة سهم (2,500,000)ألف  ين وخمسمائةمليونإلى  مقسمسعودي  ريال (250,000,000) مليون  خمسينو  مائتين

 بر طرح خاص.ع الزيادة تمت وقد عادية أسهم وجميعها ريال

  مائتين وخمسين مليون مال الشركة من  الشركة على زيادة رأسفي  الشركاء وافق( م01/01/1988)املوافق  ه11/05/1408بتاريخ

( سهم قيمة كل 2,700,000)ألف  ين وسبعمائةمليونإلى  ريال مقسم (270,000,000) مائتين وسبعين مليون إلى  سعودي ريال( 250,000,000)

 .عاديةوجميعها أسهم  سعودي ريال (100مائة ) سهم منها

 وتم (م03/09/1988 املوافق) ه22/01/1409 وتاريخ( 74) رقم الوزاري  القرار بموجب سعوديةعامة  مساهمة شركةإلى  الشركة تحولت ،

( ريال سعودي للسهم الواحد، 100، وبقيمة اسمية قدرها مائة )( سهم عادي2,700,000) مليونين وسبعمائة ألفبعدد  إدراج كامل أسهمها

 من وزارة التجارة 03/09/1988ه )املوافق 22/01/1409وذلك بتاريخ 
ً
 ومؤسسة النقد العربي السعوديم( بعد الحصول على موافقة كال

)
ً
 .)البنك املركزي السعودي حاليا

  زيادة رأسلاإلدارة  تفويض مجلس وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة علىم( 28/05/1992هـ )املوافق 27/11/1412بتاريخ 

 مليون  ثالثةإلى  ( ريال مقسم300,000,000)ثالثمائة مليون إلى  سعودي ريال (270,000,000)مائتين وسبعين مليون  مال الشركة من

 ذلكو  سهم عادي (300,000ثالثمائة ألف ) عادية عن طريق إصدارريال وجميعها أسهم  (100مائة )( سهم قيمة كل سهم منها 3,000,000)

 ة يتم توزيعها على املساهمين الحاليين، والتي تمثل مائتان وسبعون بقا( ريال سعودي من األرباح امل27,000,000بتحويل سبعة وعشرين مليون )

( ريال سعودي وتطرح 3,000,000( سهم عادي بقيمة ثالثة ماليين )30,000)ألف  ثالثين إصدارإلى  هم عادي، باإلضافة( س270,000)ألف 

 هذه األسهم لالكتتاب من قبل موظفي الشركة بدفع قيمتها نقًدا.
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  ثالثمائة مال الشركة من  زيادة رأس ( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة علىم11/07/1997)املوافق  ه06/03/1418بتاريخ

سهم قيمة  (5,000,000ن )ييمال خمسة إلى  مقسم سعودي ( ريال500,000,000) مليون خمسمائة إلى  ريال سعودي (300,000,000مليون )

سهم حقوق  (1,000,000) إصدار مليون ( 1مرحلتين:  وقد تمت الزيادة عبر عادية نقديةوجميعها أسهم  سعودي ريال (100) مائةكل سهم منها 

( ريال سعودي توزع على املساهمين الراغبين في 100,000,000سعودي بما مجموعه مائة مليون ) ريال (100) مائةقيمة كل سهم منها  أولوية

 ريال (100) مائةقيمة كل سهم منها سهم مجاني إضافي ( 1,000,000)إصدار مليون ( 2؛ ثم االكتتاب وذلك بنسبة سهم واحد لكل ثالثة أسهم

 .( ريال سعودي توزع على املساهمين بواقع سهم واحد مجاني لكل أربعة أسهم يملكها املساهم100,000,000سعودي بما مجموعه مائة مليون )

 مال الشركة من ( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على زيادة رأسم28/06/2004)املوافق  ه10/05/1425 بتاريخ 

ألف  اثني عشر مليون وثمانمائةإلى  مقسم سعودي ( ريال640,000,000مليون )ستمائة وأربعين إلى  ريال سعودي (500,000,000)خمسمائة 

 أسهم بتجزئة م1998 عام في ذلك قبل العامة الجمعية وافقت حيث)سعودي  ريال (50)خمسون  سهم قيمة كل سهم منها (12,800,000)

  سعودي ريال( 50) خمسين الواحد للسهم اإلسمية القيمة لتصبح الشركة
ً
وقد تمت  عادية وجميعها أسهم( سعودي ريال( 100) مائة من بدال

مليون وعشرين  ( إصدار أسهم جديدة بعدد2( سهم؛ 1,780,000)مليون وسبعمائة وثمانين بعدد إصدار أسهم حقوق أولوية ( 1 :الزيادة عبر

 وفاءً  وذلك الواحد للسهم سعودي ريال( 50) خمسين اسمية وبقيمة املحدودة للصناعات زينل ركةش عادي باسم سهم( 1,020,000)ألف 

 .سعودي ريال( 51,000,000) مليون  وخمسين واحد بقيمة الشركة على لدين

 ستمائة من الشركة مال رأس زيادة على الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقت( م21/01/2006 املوافق) هـ21/12/1426 بتاريخ 

 خمسةإلى  مقسمة بالكامل مدفوعة سعودي ريال (760,000,000) مليون  وستين سبعمائةإلى  سعودي ريال( 640,000,000) مليون  وأربعين

  عشر
ً
 طريق عن الزيادة تمت وقد سعودي ريال( 50) خمسون  منها سهم لكل اإلسمية القيمة تبلغ عادي سهم( 15,200,000)ألف  ومائتي مليونا

 الواحد. للسهم سعودي ريال( 50) خمسين قدرها اسمية بقيمة أولوية حقوق  سهم( 2,400,000)ألف  وأربعمائة مليونين إصدار

  إلطفاء مال الشركة  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تخفيض رأس04/06/2017 )املوافق ه09/09/1438بتاريخ(

أربعمائة إلى  سعودي ريال (760,000,000سبعمائة وستون مليون ) من من رأس مال الشركة، )%46.83بنسبة تخفيض ) املتراكمة(الخسائر 

أربعمائة و ألف  عشر وأحدأربعمائة أربعين مليون و إلى  مقسم سعودي ( ريال404,114,000)ألف  وأربعة مليون ومائة وأربعة عشر

 عام في ذلك قبل العامة الجمعية وافقت حيث وجميعها أسهم عادية. ت سعودية( رياال 10)عشرة  منها( سهم قيمة كل سهم 40,411,400)

  سعودي ريال( 10) عشرة الواحد للسهم اإلسمية القيمة لتصبح الشركة أسهم بتجزئة م2006
ً
 وذلك سعودي، ريال( 50) خمسين من بدال

 
ً
 للسهم رياالت( 10) عشرة لتصبح لألسهم اإلسمية القيمة بتوحيد يقض ي والذي هـ27/02/1427 بتاريخ الصادر الوزراء مجلس لقرار امتثاال

 .الواحد

  إلطفاء مال الشركة  م( وافقت الجمعية العامة غير العادية ملساهمي الشركة على تخفيض رأس02/09/2018)املوافق  ه22/12/1439بتاريخ(

ريال  (404,114,000)ألف  من أربعمائة وأربعة مليون ومائة وأربعة عشرمن رأس مال الشركة،  )%72.63بنسبة تخفيض ) الخسائر املتراكمة(

 وأحد وستون عشر مليون و أحد إلى  مقسم ريال سعودي (110,614,060وستون )ألف  مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشرإلى  سعودي

 .وجميعها أسهم عادية ت سعودية( رياال 10)شرة ع( أسهم قيمة كل سهم منها 11,061,406وأربعمائة وستة )ألف 

  مائة من  الشركة مال رأس زيادة على الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقتم( 31/12/2019ه )املوافق 05/05/1441بتاريخ

 وستين )
ً
 وستين ثالثمائة وستين إلى  ( ريال سعودي110,614,060وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

ً
مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

( 10( سهم حقوق أولوية بقيمة اسمية قدرها عشرة )25,000,000عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون ) ( ريال سعودي360,614,060)

 رياالت سعودية للسهم الواحد.

  أوص ى مجلس إدارة الشركة بما يلي: ( م29/06/2021ق )املواف ه19/11/1442وفي تاريخ 

 وستين ، من )%27.26تخفيض رأس مال الشركة بنسبة ) (1
ً
( ريال سعودي، 360,614,060)ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )إلى 
ً
ستة ( ريال سعودي، وبالتالي تخفيض عدد األسهم من 262,311,060مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وأربعمائة وستة )حد وستين ألوثالثين مليون ووا
ً
ومائة  ألف ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين، إلى ةسهم عاديأ (36,061,406فا

ثمانمائة ن و تسعة ماليي، عن طريق إلغاء عدد ( رياالت سعودية10متساوية القيمة قيمة كٍل منها عشرة ) ،ةسهم عاديأ( 26,231,106وستة )

( سهم، وذلك بغرض إعادة هيكلة رأس 3.6684( سهم لكل )1( سهم من أسهم الشركة، أي تخفيض )9,830,300وثالثمائة ) ألف وثالثين

( 98,303,000وثالثمائة وثالثة اآلف )مليون م، والبالغة قيمتها ثمانية وتسعين 2021مارس  31ء الخسائر املتراكمة كما في مال الشركة إلطفا

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على حصول ال بعد وذلك ريال سعودي،
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مائتين واثنين وستين مليون )بعد االنتهاء من عملية تخفيض رأس املال املذكورة أعاله(، من  )%190.61يادة رأس مال الشركة بنسبة )ز  (2

 وستين )
ً
 وستينسبعمائة واثنين وستين مليون إلى ( ريال سعودي 262,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

ً
 وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( 26,231,106ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة )( ريال سعودي، وبالتالي زيادة عدد األسهم من 762,311,060)

متساوية القيمة قيمة كٍل منها  ةسهم عاديأ( 76,231,106) ألف ومائة وستة ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثينإلى أسهم عادية 

وبقيمة خمسمائة مليون ( سهم 50,000,000خمسين مليون )بعدد ، عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية ( رياالت سعودية10عشرة )

 العادية. غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ريال سعودي، (500,000,000)

 أغراض الشركة 3.10

 الشركة أنشطة تتمثل  
ً
 : اآلتية باألنشطة التجاري  للسجل وفقا

 صناعة بكرات كابالت من الخشب. -

 صناعة البالستيك )اللدائن( في أشكالها األولية. -

 كابالت األلياف البصرية.صناعة  -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من الصلب. -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من النحاس. -

 صناعة األسالك والكابالت املعزولة املصنوعة من األملنيوم. -

 صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من اللدائن. -

 التالية األغراض وتنفيذ بمزاولة الشركة تقوم األساس ي، النظام من( 3) الثالثة املادة وفق: 

صناعة القضبان واملوصالت والكابالت واألسالك الكهربائية واالتصاالت من النحاس واألملنيوم واأللياف البصرية وغيرها بكافة  (1

هربائية واالتصآالت ومركبات اللدائن البالستيكية والبكرات ومقاساتها وموصالت تأريض لالستخدامات الك )الكهربائي/التقني(جهودها 

ية والطبالي الخشبية وملحقات تمديد الكابالت الهاتفية واملعدات اإللكترونية الخاصة بها، ونظم األعمال واألجهزة الكهربائية واإللكترون

 واالتصآالت واملعلومات وتسويقها وتوزيعها.

يكانيكية واإللكترونية والبالستيكية وأعمال االتصآالت ونظم املعلومات وإدارة وتشغيل وتركيب وتشييد مقاوالت األعمال الكهربائية وامل (2

وصيانة وإصالح ما ذكر من األعمال وامتالكها وتأجيرها لصالح الغير والقيام بالخدمات الصناعية. إقامة املشاريع الصناعية املختلفة 

 ت االختصاص.بعد الحصول على التراخيص الالزمة من جها

تركيب وتشغيل وصيانة وإدارة شبكات الحاسب اآللي املحلية واملوسعة واملخصصة ونظم تكامل التراسل واالتصآالت وربطها عبر أنظمة  (3

 تكامل التراسل واستيراد وتسويق أجهزة ربط وحماية وتوزيع الشبكات وأجهزة تكامل الصوت والصورة واملعلوماتية.

 واملباني واملستودعات واملعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة والتصرف فيها. تملك األراض ي والعقارات (4

إقامة وإدارة مركز تدريب للقوى العاملة في الشركة لتنمية املهارات الصناعية في مجال أعمال الشركة وتملك التقنية الصناعية ذات  (5

 العالقة بأغراض الشركة أو التعاون مع ممتلكيها أو مطوريها.

 املواد الخام ذات الصلة بأنشطة الشركة بمفردها أو بالتعاون مع القطاعات اإلنتاجية املختلفة.تصنيع  (6

ت تصنيع القواطع واملفاتيح الكهربائية واملحوالت واملكونات امللحقة بها والنهايات الطرفية والوصالت الداخلية والخارجية الخاصة بكابال  (7

 الطاقة.

 والتجزئة في املواد واألدوات واآلالت واملعدات والخامات املتصلة بنشاط الشركة وتسويقها. الوكاالت التجارية وتجارة الجملة (8

 وتمارس الشركة أنشطتها وفق األنظمة املتبعة وبعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات املختصة إن وجدت.

 راجع  حول نشاط الشركة )وملزيد من املعلومات
ً

 هذه النشرة( من( "األنشطة الرئيسية للشركة" 4.3)القسم الفرعي فضال

 مدة الشركة 4.10

. قيدها بالسجل التجاري  سنة ميالدية تبدأ من تاريخ (50) خمسون  على أن تكون مدة الشركة للشركة ( من النظام األساس ي6نصت املادة السادسة )

 إطالة هذه املدة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية
ً
وقد تمت املوافقة  على األقل. خمس سنواتقبل انتهاء أجلها ب للمساهمين ويجوز دائما

على تمديد مدة الشركة ملدة مماثلة تبدأ من م( 15/12/2019ه )املوافق 18/04/1441 من قبل الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ

 م.30/10/2024
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 مجلس اإلدارة 5.10

 تشكيل املجلس 1.5.10

تنتخبهم الجمعية العامة ( تسعة أعضاء 9، يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من )للشركة ( من النظام األساس ي15)ة عشر خامسوفًقا للمادة ال

 ملدة ال تزيد عن ثالث سنوات. العادية

 أعضاء مجلس إدارة الشركة.(: 57) رقم الجدول 

 أعضاء مجلس اإلدارة
 مجلس إدارة الشركة 

ُ
 *( م13/01/2021) ه29/05/1442 ن بتاريخعي  امل

 ** املنصب االسم
صفة 

 العضوية
 العمر الجنسية

 األسهم اململوكة

 ةغير مباشر  ةمباشر 

 النسبة العدد النسبة العدد

 عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن

 الخيال

رئيس مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 58 سعودي

سليماني حمزة الغني عبد نهى  

نائب رئيس مجلس 

والعضو  اإلدارة

 املنتدب

مستقلغير   

 تنفيذي
 - - - - 44 سعودي

 أزهر ميدو محي الدين كنجي
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 57 سعودي

 عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير

عضو مجلس 

والرئيس  اإلدارة

 التنفيذي

 غير مستقل

 تنفيذي
%0.0000277 7 51 سعودي  - - 

 صالح عبدهللا عبدالعزيز الشثري 
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - 0.0002773% 73 60 سعودي

نويالتي أنور مسلم ميسر  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 غير مستقل

 غير تنفيذي
%0.0000277 7 50 سعودي  - - 

العطاس حسين محمد علي  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

تنفيذيغير   
 - - 0.0013865% 364 48 سعودي

فايز كامل محمد سمير نائل  
عضو مجلس 

 اإلدارة

 مستقل

 غير تنفيذي
 - - - - 47 سعودي

 - - - - - - - - شاغر ***

 الشركة: املصدر

 والتي الحالية للدورة املذكورين أعالهاإلدارة  مجلسأعضاء  انتخاب م( على13/01/2021ه )املوافق 29/05/1442العادية في اجتماعها املنعقد في تاريخ * وافقت الجمعية العامة 

 م(.13/01/2024ه )املوافق 01/07/1445في تاريخ  وملدة ثالث سنوات تنتهي م(14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442من تاريخ  بدأت

 ملجلس اإلدارة، وتعيين السيد/ 20/01/2021ه )املوافق 07/06/1442بتاريخ  املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس ** قرر 
ً
م( تعيين السيد/ ميسر أنور مسلم نويالتي رئيسا

 لرئيس مجلس اإلدارة. وبتاريخ
ً
قرر مجلس اإلدارة إعفاء كل من السيد/ ميسر أنور مسلم نويالتي ( م26/05/2021 املوافق) ه14/10/1442 محمود منصور محمود عبدالغفار نائبا

 /تعيين السيد ملجلس اإلدارة ، والسيد/ محمود منصور محمود عبدالغفار من منصبه كنائب لرئيس مجلس اإلدارة مع استمرارهم كعضوي في مجلس اإلدارة. وتممن منصبه كرئيس 

 ملجلس إبراهيم عبدالرحمن عبدالرحمن
ً
  حمزة الغني عبد نهى /السيدة ، وتعييناإلدارة الخيال رئيسا

ً
ه )املوافق 24/01/1443اإلدارة، وبتاريخ  مجلس لرئيس سليماني نائبا

 وذلك01/09/2021
ً
 تنفيذيا

ً
 من تاريخ م( قرر مجلس اإلدارة تعيين السيدة/ نهى عبدالغني حمزة سليماني كعضو منتدب وتعديل صفة العضوية لتكون عضوا

ً
ه 25/01/1443 اعتبارا

 م(.13/01/2024ه )املوافق 01/07/1445حتى نهاية دورة املجلس الحالية بتاريخ م( 02/09/2021)املوافق 

حيث تقدم باستقالته من منصبه كعضو  ،ضو مجلس إدارتها األستاذ/ محمود منصور عبدالغفارم( أعلنت الشركة عن استقالة ع29/07/2021ه )املوافق 19/12/1442*** بتاريخ 

 في عضوية مجلس إدارة الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.، وال يزال مكانه شاغر م28/07/2021هـ املوافق 18/12/1442دارة بتاريخ إمجلس 
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أحد عشر. كما  (11( ثالثة وال يزيد على )3حيث تبين أن عدد أعضاء املجلس ال يقل عن ) الشركات حوكمةنظام الشركات والئحة الشركة ملتزمة ب

التي تلزم الشركات املدرجة بأن تكون أغلبية أعضاء املجلس من األعضاء غير التنفيذين  الشركات حوكمة( من الئحة 16الشركة باملادة ) تبين التزام

ن الشركة يجب عليها تعيين عضو مجلس إدارة ليشغر إال أ وبأن ال يقل عدد أعضائه املستقلين عن عضوين أو عن ثلث أعضاء املجلس )أيهما أكثر(.

 .النظام األساس للشركةاملقعد الشاغر التزاما باملادة الخامسة عشر من 

 

 السر وأمين املنتدب والعضو  الرئيس ونائب املجلس رئيس 2.5.10

 ،أن يعين عضًوا منتدًباله ، يعين مجلس اإلدارة من بين أعضائه رئيًسا ونائًبا للرئيس ويجوز للشركة ( من النظام األساس ي20وفًقا للمادة العشرون )

 .غيرهميختاره من بين أعضائه أو من الشركة. ويعين مجلس اإلدارة أمين سر بمجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي وال يجوز الجمع بين منصب رئيس 

فيما يتعلق بالتعيينات املتعلقة بمناصب أعضاء مجلس اإلدارة وفًقا  الشركات حوكمةالئحة بو بنظام الشركات بنظامها األساس ي و الشركة ملتزمة 

 للتالي:
 (: مناصب أعضاء مجلس اإلدارة58الجدول رقم )

 املنصب االسم

 رئيس مجلس اإلدارة عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن الخيال

 والعضو املنتدب نائب رئيس مجلس اإلدارة نهى عبد الغني حمزة سليماني

 أمين سر مجلس اإلدارة  باسم عبدالرحيم ساعاتي

 املصدر: الشركة

 

اإلدارة ونائب ( من النظام األساس ي للشركة، كما تم تفصيل صالحيات رئيس مجلس 18) الثامنة عشرتم تحديد صالحيات مجلس اإلدارة في املادة 

 .( من النظام األساس ي للشركة20ي املادة العشرون )وأمين السر ف رئيس مجلس اإلدارة

 مكافآت املجلس 3.5.10

 للمادة )
ً
 ألحكام الفقر  للشركة،النظام األساس ي من  (19وفقا

ً
( من 5ة )تحدد املكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن الخدمات التي يؤدونها طبقا

من نظام الشركة األساس ي، ويجوز أن يحصل كل عضو باإلضافة إلى ذلك على أتعاب حضور جلسات اجتماعات مجلس اإلدارة بحد  (43املادة )

( من النظام األساس ي بأن تكون مكافأة 43( من املادة )5يال سعودي فقط عن كل اجتماع. وقد نصت الفقرة )( ر 6,000أقص ى مبلغ وقدره ستة آالف )

( من نظام الشركات، وفي حال حققت الشركة أرباح 76مجلس اإلدارة في حدود ما نص عليه نظام الشركات ولوائحه مع مراعاة ما تنص عليه املادة )

%( من باقي صافي الربح بعد خصم االحتياطات التي قررتها الجمعية العامة تطبيًقا ألحكام نظام الشركات 10عن ) يجوز أن يتم توزيع نسبة ال تزيد

%( من رأس مال الشركة املدفوع، على أن يكون استحقاق هذه املكافأة 5والنظام األساس ي للشركة، وبعد توزيع ربح على املساهمين ال يقل عن )

. متناسًبا مع عدد الجلسات ا
ً

 لتي يحضرها العضو، وكل تقدير يخالف ذلك يكون باطال

ل كما يشتمل تقرير مجلس اإلدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خال

املزايا، باإلضافة إلى ما قبضه أعضاء مجلس اإلدارة  السنة املالية من مكافآت رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور ومصروفات وغير ذلك من

  بوصفهم موظفين أو إداريين بالشركة أوما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارية.

 راجع القسم الفرعي 
ً

 من هذه النشرة(.( ""تعويضات ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين (5.4))وملزيد من املعلومات فضال

 اجتماعات املجلس 4.5.10

مصلحة الشركة ذلك.  تطلبت كلما يجتمع كما سنة، كل األقل على مرتين اإلدارة مجلس يجتمع للشركة، ( من النظام األساس ي21وفًقا للمادة )

 لالجتماع املجلس يدعو أن املجلس رئيس على ويجب االجتماع،ويجتمع املجلس بناًء على دعوة من الرئيس، وتكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال 

  ذلك طلب ما متى
ً
رسل أو باليد االجتماعات إلى الدعوة وتسلم اإلدارة، مجلس أعضاء من اثنين كتابة

ُ
 أو البرق  أو املسجل بالبريد عضو كل إلى ت

 اجتماعاته املجلس ويعقد ذلك، خالف اإلدارة مجلس يقرر  لم ما األقل على بأسبوعين االجتماع موعد قبل اإللكتروني البريد أو الفاكس أو التلكس

 .ذلك خالف اإلدارة مجلس يقرر  لم ما للشركة الرئيس ي املركز في
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 شركةلجان ال 6.10

 :لجنة لكل الحاليين واألعضاء ومسؤولياتها الشركة للجان وصف يلي فيما

 لجنة املراجعة 1.6.10

يد مهامها وتحد تشكيل لجنة املراجعة م( على17/02/2021ه )املوافق 05/07/1442في اجتماعها املنعقد في تاريخ  وافقت الجمعية العامة العادية

 تاريخفي وتنتهي م( 13/01/2021ه )املوافق 29/05/1442تاريخ  من للدورة الجديدة والتي تبدأ عضويتهم ومدةضائها عأومكافآت  وضوابط عملها

على زيادة عدد مقاعد وافقت الجمعية العامة العادية  م(13/10/2021ه )املوافق 07/03/1443وبتاريخ  (.م13/01/2024 املوافق) ه01/07/1445

 ويوضح الجدول التالي أعضاء لجنة املراجعة:. ( أعضاء4( مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة املراجعة )4( إلى )3أعضاء لجنة املراجعة من )
 أعضاء لجنة املراجعة.(: 59) رقم الجدول 

 الوظيفة االسم

 رئيس باسم تيسير حجاز *

 عضو أزهر ميدو محي الدين كنجي

 عضو فايز كامل محمد سمير نائل

 عضو ** مازن خلف الزاير

 الشركة: املصدر

م( على تعيين السيد/ باسم تيسير حجاز عضو في لجنة املراجعة ابتداًء من تاريخ الجمعية 13/10/2021ه )املوافق 07/03/1443ة بتاريخ املنعقدالجمعية العامة العادية  ت* وافق

 من رئيس اللجنة السابق السيدة/ 13/01/2024ه )املوافق 01/07/1445 وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ
ً
والتي استقالة من منصبها  نهى عبدالغني حمزة سليمانيم(، وذلك بدال

 لقرار مجلس اإلدارة02/09/2021ه )املوافق 25/01/1443للجنة املراجعة بتاريخ  كرئيس
ً
بتعيينها كعضو منتدب في  م(01/09/2021ه )املوافق 24/01/1443بتاريخ  م( وذلك نظرا

 من تاريخ  الشركة
ً
 .م(02/09/2021ه )املوافق 25/01/1443اعتبارا

( مقاعد ليصبح عدد أعضاء 4( إلى )3على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة املراجعة من ) م(13/10/2021ه )املوافق 07/03/1443يخ وافقت الجمعية العامة العادية املنعقدة بتار ** 

ه )املوافق 01/07/1445ابتداًء من تاريخ الجمعية وحتى نهاية الدورة الحالية بتاريخ  عضو في لجنة املراجعةكمازن خلف الزاير  /سيد( أعضاء، وذلك بتعيين ال4ة )لجنة املراجع

 .م(13/01/2024

وقد . م(17/02/2021ه )املوافق 30/06/1442تم اعتماد الئحة عمل لجنة املراجعة من قبل الجمعية العامة العادية باجتماعها املنعقد بتاريخ 

( اجتماعات خالل العام 5)خمسة م، و 2019( اجتماعات خالل العام 4)أربعة م، و 2018( اجتماعات خالل العام 4) املراجعة أربعة لجنة عقدت

  م.2020

 

 لجنة الترشيحات واملكافآت 2.6.10

وتحديد مهامها واملكافآت،  الترشيحات لجنة تشكيل م(20/01/2021 )املوافق هـ07/06/1442 في اجتماعه املنعقد بتاريخاإلدارة  مجلس قرر 

 في تاريخوتنتهي م( 14/01/2021ملوافق ه )ا14/01/1442تاريخ  من للدورة الجديدة والتي تبدأ عضويتهم ومدة عضائهاأومكافآت  وضوابط عملها

 لجنة الترشيحات واملكافآت:أعضاء  . ويوضح الجدول التالي(م14/01/2024 املوافق) ه02/07/1445
 أعضاء لجنة الترشيحات واملكافآت.(: 60) رقم الجدول  

 الوظيفة االسم

 رئيس الشثري *صالح عبدهللا 

 عضو العطاس حسين محمد علي

 عضو نويالتي أنور مسلم ميسر

 عضو الخيال عبدالرحمن إبراهيم عبدالرحمن

 الشركة: املصدر

م باستقالته من منصبه كعضو حيث تقد ،محمود منصور عبدالغفار /ضو مجلس إدارتها األستاذم( أعلنت الشركة عن استقالة ع29/07/2021ه )املوافق 19/12/1442* بتاريخ 

م( قرر مجلس اإلدراة تعيين السيد/ 05/08/2021ه )املوافق 26/12/1442، وبتاريخ م28/07/2021هـ املوافق 18/12/1442بتاريخ  الترشيحات واملكافآتدارة وكرئيس لجنة إمجلس 

 عن السيد/ محمود منصور عبدالغفار
ً
 لترشيحات واملكافآت.في عضوية لجنة ا صالح عبدهللا الشثري بديال

 

( اجتماعات خالل العام 6، وستة )م2019خالل العام  (2واجتماعين ) ،م2018خالل العام  (2اجتماعين )وقد عقدت لجنة الترشيحات واملكافآت 

 .م2020

  



 

118 

 اإلدارة التنفيذية 7.10

 :تفاصيل اإلدارة التنفيذية للشركةيوضح الجدول التالي 
 اإلدارة التنفيذية للشركة.(: 61) رقم الجدول 

 تاريخ التعيين العمر الجنسية املنصب االسم

 ** األسهم اململوكة

 ةمباشر 

 النسبة العدد

م01/06/2018 51 سعودي الرئيس التنفيذي عبدالهادي عبدالرحمن يحيى أبو الخير  7 0.0000277% 

املاليةنائب الرئيس لإلدارة  شاغر *  - - - - - 

 - - - - - نائب الرئيس للشؤون التجارية شاغر *

 - - - - - نائب الرئيس للعمليات شاغر *

*شاغر لتوريداتنائب الرئيس ل   - - - - - 

ساعاتي معبد الرحيباسم   

عام ٕادارة االلتزام وحوكمة  مدير

 املؤسس ي وشؤون واالتصالالشركات 

 املساهمين 

 - - 2019/08/01م 46 سعودي

 حسن أسعد كركدان
مدير  عام أول املوارد البشرية 

 والخدمات املشتركة
م01/02/2021 43 سعودي  - - 

م01/12/2018 45 أردني مدير مالية الشركات أحمد حسن شتيوي   - - 

اإلنتاج والتكنولوجيا مدير خليل الحايك م25/03/2017 44 أردني   - - 

م01/01/2006 63 باكستاني مدير مركز التميز ريحان حنيف  - - 

م01/06/2010 67 سعودي مدير الخزينة والنقد صديق السعيدي  - - 

م01/01/2018 72 سوداني املدير القانوني شهاب الدين شريف  - - 

 - - 2019/01/01م 51 سعودي مدير املراجعة الداخلية حسام فاروق االلش ي

 الشركة: املصدر

 .م2022في املناصب الشاغرة املشار إليها في الجدول أعاله خالل الربع األول من عام من املتوقع أن يتم التعيين *

 .كما في تاريخ هذه النشرة ملكية غير مباشرة في الشركة ي من أعضاء اإلدارة التنفيذية** ال يملك أ

 

 حوكمة الشركات 8.10

 لألنظمة واللوائح والتعليمات الصادرة عن هيئة السوق املالية وعلى وجه الخصوص الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس 
ً
وفقا

 (3)م/بناًء على نظام الشركات الصادر باملرسوم امللكي رقم م( 13/02/2017ه )املوافق 16/05/1438وتاريخ  (2017-16-8)الهيئة بموجب القرار رقم 

م(؛ 14/01/2021ه )املوافق 01/06/1442وتاريخ  (2021-7-1)واملعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم م( 10/11/2015ه )املوافق 28/01/1437وتاريخ 

بتاريخ املنعقد  الثاني واألربعون  في اجتماعهاة املوافقة عليه من قبل الجمعية العامة العادي تتم وضع دليل حوكمة خاص بالشركة وتم

املوضح عدا  النشرةوالشركة ملتزمة بجميع املواد اإللزامية في الئحة حوكمة الشركات كما في تاريخ هذه  م(.07/06/2018ه )املوافق 23/09/1439

 .( "تشكيل املجلس" في هذه النشرة1.5.10في القسم ) أعاله في تشكيل مجلس االدارة
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 الفروع والشركات التابعة 9.10

م( 21/06/2021ه )املوافق 11/11/1442وتاريخ  2051019701العربية السعودية في الخبر بالسجل التجاري رقم لدى الشركة فرعين في اململكة 

 م(.13/01/2021هـ )املوافق 29/05/1442وتاريخ  1010037248وفرع الشركة في الرياض بالسجل التجاري رقم 

 ربية السعودية والتي نفصلها في الجدول التالي:كما أن الشركة تملك عدد من الشركات التابعة داخل وخارج اململكة الع
 شركاتها التابعةلشركة و لراخيص الحكومية (: املوافقات والت62الجدول رقم )

 رقم السجل التجاري  اسم الشركة الدولة

 4030036636 شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة السعودية العربية اململكة

 4030114314 شركة ماس ملشاريع الطاقة واالتصاالت املحدودة السعودية العربية اململكة

 4030113498 شركة مراكز ماس لتوزيع األدوات الكهربائية املحدودة السعودية العربية اململكة

 222744 شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي تركيا

 583295 ماس إنترناشيونال تريدنج املحدودةشركة  إيرلندا

 52085 شركة الكابالت السعودية )اإلمارات العربية املتحدة( االمارات

 19364 شركة املسان سولت سيهازالي والكتريمكانك سان وتيك أيه أس تركيا

 19367 شركة املسان متالورجي ومكايني سان وتيك أس أيه تركيا

 214960 القابضة املحدودة يرھیفنشركة ف السيشل جزر 

 C93634 شركة كابالت القابضة املحدودة مالطا

 224338-5 يركاتيش یمأنون یریمینكول شركة جوزو جا تركيا

 225509-5 يركاتيش یمأنون یریمینكول جا یتاشركة فال تركيا

 الشركة: املصدر

 

افقات 10.10  وشركاتها التابعة للشركة الحكومية والتراخيص املو

على عدة تراخيص وشهادات نظامية وتشغيلية من الجهات املختصة، ويتم تجديد تلك التراخيص والشهادات وشركاتها التابعة حصلت الشركة 

 :شركاتها التابعةة التي حصلت عليها الشركة و بصفة دورية. يوضح الجدول التالي التراخيص واملوافقات الحالي
 شركاتها التابعةلشركة و لراخيص الحكومية (: املوافقات والت63الجدول رقم )

 رقم الترخيص صاحب الترخيص نوع الترخيص
تاريخ 

 اإلصدار/التجديد
 مالحظات الجهة املصدرة تاريخ االنتهاء

 شركة الكابالت السعودية )الشركة األم(

السجل 

 التجاري 

شركة الكابالت 

 السعودية
4030009931 

 ه27/04/1396

 م(26/04/1976)املوافق 

 ه30/05/1443

 م(03/01/2022)املوافق 
  وزارة التجارة

شهادة عضوية 

في الغرفة 

 التجارية

شركة الكابالت 

 السعودية
82 

 ه27/04/1396

 م(27/04/1976)املوافق 

 ه30/05/1443

 م(03/01/2022)املوافق 
  غرفة جدة

شهادة اشتراك 

في التأمينات 

 االجتماعية

شركة الكابالت 

 السعودية
38130959 

 ه01/09/1442

 م(13/04/2021)املوافق 

 ه01/10/1442

 م(13/05/2021)املوافق 

املؤسسة العامة 

للتأمينات 

 االجتماعية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 شهادة سعودة
شركة الكابالت 

 السعودية
20002104011168 

 ه06/09/1442

 م(18/04/2021)املوافق 

 ه08/12/1442

 م(18/07/2021)املوافق 

وزارة املوارد 

البشرية والتمية 

 االجتماعية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 شهادة نطاقات
شركة الكابالت 

 السعودية
601-7867-9 

 ه01/09/1442

 م(13/04/2021)املوافق 
 ال يوجد

وزارة املوارد 

البشرية والتمية 

 االجتماعية
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 إقرار زكوي 
الكابالت شركة 

 السعودية
1110737369 

 هـ 21/09/1442

 م(03/05/2021)املوافق 

 ه29/09/1443

 م(30/4/2022)املوافق 

هيئة الزكاة 

والضريبة 

 والجمارك

 

شهادة تسجيل 

في ضريبة 

 القيمة املضافة

شركة الكابالت 

 السعودية
300000619700003 

 ه15/05/1440

 م(21/01/2019)املوافق 
 ال يوجد

الزكاة هيئة 

والضريبة 

 والجمارك

 

ترخيص منشأة 

 صناعية

شركة الكابالت 

 السعودية
194017 

 ه28/03/1441

 م(25/11/2019)املوافق 

 ه27/03/1444

 م(23/10/2022)املوافق 

وزارة الصناعة 

 والثروة املعدنية
 

 رخصة تشغيل
شركة الكابالت 

 السعودية
5871442625015658 - 

 ه27/12/1442

 م(06/08/2021)املوافق 

الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية 

 ومناطق التقنية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 رخصة تشغيل
شركة الكابالت 

 السعودية
5871442514014592 - 

 ه17/11/1442

 م(27/06/2021)املوافق 

الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية 

 ومناطق التقنية

منتهية 

وجاري 

العمل على 

 تجديدها

 رخصة تشغيل
شركة الكابالت 

 السعودية
5871442514014590 - 

 ه25/05/1443

 م(29/12/2021)املوافق 

الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية 

 ومناطق التقنية

 

 رخصة تشغيل
شركة الكابالت 

 السعودية
5871442124018872 - 

 ه15/12/1443

 م(14/07/2022)املوافق 

الهيئة السعودية 

للمدن الصناعية 

 ومناطق التقنية

 

شهادة تسجيل 

اآليزو 

45001:2018 

شركة الكابالت 

 السعودية
16891/18190/BN 

 ه28/05/1442

 م(12/01/2021)املوافق 

 ه12/06/1445

 م(25/12/2023)املوافق 

بي اس س ي آي س ي 

الشركة املعتمدة 

بإصدار شهادات 

 )اآليزو(

 

شهادة تسجيل 

اآليزو 

9001:2015 

شركة الكابالت 

 السعودية

AQ-ARE-RvA-2015-

179019 

 ه29/07/1436

 م(18/05/2015)املوافق 

 ه09/11/1445

 م(17/05/2024)املوافق 

دي ان في )الشركة 

املعتمدة بإصدار 

 شهادات )اآليزو(

 

تصريح بيئي 

 للتشغيل

شركة الكابالت 

 السعودية
17503 

 ه11/08/1442

 م(24/03/2021)املوافق 

 ه04/07/1445

 م(16/01/2024)املوافق 

املركز الوطني 

للرقابة على االلتزام 

 البيئي

 

تصريح بيئي 

 للتشغيل

شركة الكابالت 

 السعودية
17505 

 ه11/08/1442

 م(24/03/2021)املوافق 

 ه07/06/1445

 م(20/12/2023)املوافق 

املركز الوطني 

للرقابة على االلتزام 

 البيئي

 

 فرع جدة –فرع شركة الكابالت السعودية 

السجل 

 التجاري 

فرع شركة الكابالت 

 السعودية

 (فرع جدة)

4030009931 
 ه27/04/1439

 م(14/01/2018)املوافق 

 هـ30/05/1443

 م(03/01/2022)املوافق 
  وزارة التجارة

 فرع الرياض –فرع شركة الكابالت السعودية 

السجل 

 التجاري 

فرع شركة الكابالت 

 السعودية

 الرياض(فرع )

1010037248 
 هـ29/05/1442

 م(13/01/2021)املوافق 

 هـ29/05/1443

 م(02/01/2022)املوافق 
  وزارة التجارة

ترخيص 

 البلدية

فرع شركة الكابالت 

 السعودية

 الرياض(فرع )

- - - 

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

 واإلسكان

جاري 

العمل على 

 استخراجه

 فرع الخبر –فرع شركة الكابالت السعودية 

السجل 

 التجاري 

فرع شركة الكابالت 

 السعودية

 الخبر(فرع )

2051019701 
 ه11/11/1442

 م(21/06/2021)املوافق 

 ه11/11/1443

 م(10/06/2022)املوافق 
  وزارة التجارة
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ترخيص 

 البلدية

فرع شركة الكابالت 

 السعودية

 الخبر(فرع )

- - - 

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

 واإلسكان

جاري 

العمل على 

 استخراجه

 )شركة تابعة( شركة الكابالت السعودية للتسويق املحدودة

السجل 

 التجاري 

شركة الكابالت 

 السعودية للتسويق

 املحدودة

4030036636 
 ه20/02/1403

 م(05/12/1982)املوافق 

 ه29/05/1443

 م(02/01/2022)املوافق 
  وزارة التجارة

 )شركة تابعة( شركة ماس ملشاري  الطاقة واالتصاالت املحدودة

السجل 

 التجاري 

شركة ماس ملشاريع 

 الطاقة واالتصاالت

 املحدودة

4030114314 
 ه16/04/1416

 م(11/09/1995)املوافق 

 ه15/04/1444

 م(09/11/2022)املوافق 
  وزارة التجارة

ترخيص 

 البلدية

شركة ماس ملشاريع 

 الطاقة واالتصاالت

 املحدودة

 ال يوجد 39111454209
 هـ14/04/1444

 م(08/11/2022)املوافق 

وزارة الشؤون 

البلدية والقروية 

 واإلسكان

 

 )شركة تابعة( شركة مراكز ماس لتوزي  األدوات الكهربائية املحدودة

السجل 

 التجاري 

شركة مراكز ماس 

لتوزيع األدوات 

 املحدودة الكهربائية

4030113498 
 ه06/03/1416

 م(02/08/1995)املوافق 

 ه05/03/1443

 م(11/10/2021)املوافق 
  وزارة التجارة

)
 
 )شركة تابعة( شركة ماس كابلو ياتيريم وتيجارات أنونيم شيركاتي )ماس هولدنج أنونيم شيركاتي سابقا

السجل 

 التجاري 

شركة ماس كابلو 

ياتيريم وتيجارات 

 أنونيم شيركاتي

222744 
 ه02/07/1406

 م(13/03/1986)املوافق 
 ال يوجد

الغرفة التجارية في 

 اسطنبول 
 

 )شركة تابعة( شركة ماس إنترناشيونال تريدنج املحدودة

السجل 

 التجاري 

شركة ماس 

إنترناشيونال تريدنج 

 املحدودة

583295 
 ه06/04/1425

 م(25/02/2004)املوافق 
  دبلن /إيرلندا ال يوجد

 )شركة تابعة( شركة الكابالت السعودية )اإلمارات العربية املتحدة(

السجل 

 التجاري 

شركة الكابالت 

السعودية )اإلمارات 

 العربية املتحدة(

52085 
 ه06/08/1419

 م(25/11/1998)املوافق 

 ه19/04/1443

 م(24/11/2021)املوافق 
  اقتصادية دبي

الرخصة 

 التجارية

شركة الكابالت 

السعودية )اإلمارات 

 العربية املتحدة(

508973 
 ه06/08/1419

 م(25/11/1998)املوافق 

 ه19/04/1443

 م(24/11/2021)املوافق 
  اقتصادية دبي

شهادة عضوية 

في غرفة تجارة 

 وصناعة دبي

شركة الكابالت 

السعودية )اإلمارات 

 العربية املتحدة(

52332 
 ه06/08/1419

 م(25/11/1998)املوافق 

 ه19/04/1443

 م(24/11/2021)املوافق 

غرفة تجارة 

 وصناعة دبي
 

ترخيص 

استخدام 

عالمة الجودة 

 اإلماراتية

شركة الكابالت 

السعودية )اإلمارات 

 العربية املتحدة(

20-06-15460/Q20-

06-000613 

 ه08/11/1441

 م(29/06/2020)املوافق 

 ه10/12/1444

 م(28/06/2023)املوافق 

هيئة اإلمارات 

للمواصفات 

 واملقاييس

 

 )شركة تابعة( سان وتيك أيه أس شركة املسان سولت س هازالي والكتريمكانك

السجل 

 التجاري 

شركة املسان سولت 

سيهازالي 

والكتريمكانك سان 

 وتيك أيه أس

19364 
 ه20/05/1402

 م(16/03/1982)املوافق 
 ال يوجد

 الغرفة التجارية في

 كوجيليتركيا/
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 )شركة تابعة( شركة املسان متالورجي ومكايني سان وتيك أس أيه

السجل 

 التجاري 

شركة املسان 

متالورجي ومكايني 

 سان وتيك أس أيه

19367 
 ه22/06/1408

 م(11/02/1988)املوافق 
 ال يوجد

 الغرفة التجارية في

 كوجيليتركيا/
 

 )شركة تابعة( القابضة املحدودة يرھیفنشركة ف

السجل 

 التجاري 

 يرھیفنشركة ف

 القابضة املحدودة
214960 

 ه11/01/1441

 م(10/09/2019)املوافق 
 ال يوجد

سجل شركات 

األعمال الدولية في 

حزر س ي /سليما

 شيل

 

 )شركة تابعة( شركة كابالت القابضة املحدودة

السجل 

 التجاري 

شركة كابالت 

 القابضة املحدودة
C93634 

 ه02/03/1441

 م(30/10/2019)املوافق 
 ال يوجد

سجل شركات 

األعمال الدولية في 

 فكتوريا/مالطا

 

 يركاتي )شركة تابعة(ش یمأنون یریمینكول شركة جوزو جا

السجل 

 التجاري 

شركة جوزو 

 یمأنون یریمینكول جا

 يركاتيش

5-224338 
 ه22/04/1441

 م(19/12/2019)املوافق 
 ال يوجد

الغرفة التجارية في 

 اسطنبول 
 

 يركاتي )شركة تابعة(ش یمأنون یریمینكول جا یتاشركة فال

السجل 

 التجاري 

 یتاشركة فال

 یمأنون یریمینكول جا

 يركاتيش

5-225509 
 ه28/04/1441

 م(25/12/2019)املوافق 
 ال يوجد

الغرفة التجارية في 

 اسطنبول 
 

 الشركة: املصدر

 املستمرة المي تفر ها الجهات الحكومية على الشركة بصفتها صاحب الترخيص االلتزامات 11.10

 التجارة وزارة متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 1.11.10

 سجل شهادات استخراج تم وقد التجارة، بوزارة التجاري  السجل إدارة لدى التسجيل ناحية من التجاري  السجل بنظام ملتزمة الشركة 

 لدى تسجيلها تم حيث التجاري  السجل بنظام التابعة وشركاتها الشركة التزمت كما. التابعة وشركاتها وفروعها الكابالت لشركة تجاري 

 .أعاله إليهما املشار التجاري  السجل شهادات صالحية سريان مدة بانتهاء التجارية الغرف في العضوية اداتشه صالحية وتنتهي جدة غرفة

 العربية اململكة في التجارة وزارةإدارة العالمات التجارية في  لدى املتبعة واإلجراءات األنظمة وفق تسجيلها تم تجارية عالمات الشركة لدى 

 إلى الهيئة السعودية للملكية الفكرية( السعودية
ً
العالمات التي تم اإليضاح في هذه النشرة بأنها  باستثناء ،)التي انتقلت صالحيتها الحقا

 )مسجلة خارج اململكة 
ً
 (.النشرة هذه من" القانونية املعلومات( "10) القسم في" التجارية العالمات( "14.10) الفرعي القسم راجع فضال

 للشركة األساس ي النظام تحديث تم وقد الشركات، بنظام ملتزمة الشركةفإن  النشرة هذه نشر بتاريخ كما  
ً
 الجديدة التعديالت مع تماشيا

دخلت التي
ُ
 .التجارة وزارة موافقة أخذ بعد وذلك ،الشركات نظام على ا

 االلتزام باستمرار يتعهدون  كما النشرة هذه تاريخ حتى التجارة وزارة بمتطلبات االلتزام في مستمرة الشركة أن اإلدارة مجلس أعضاء ويؤكد 

 .بها

 هيئة الزكاة والضريبة والجمارك االلتزامات املستمرة حسب متطلبات  2.11.10

 من انت120ملزمة بتقديم إقراراتها الزكوية والضريبية خالل ) الشركة 
ً
وذلك لغرض  هاء السنة املالية كأي شركة أخرى ( مائة وعشرون يوما

تـم تسـجيل الشـركة بصفتهـا مكلـف بموجـب الرقـم الضريبـي املميز و . هيئة الزكاة والضريبة والجماركتجديد الشهادة التي تصدر عن 

ئة هيم وحصلـت علـى شـهادة زكاة مـن 12/2020/ 31( وقد قدمـت الشـركة إقرارهـا الزكـوي عـن العـام املالـي املنتهـي فـي 3000006197)

وهـي سارية حتـى تاريـخ  (م03/05/2021املوافق )هـ 21/09/1442 ( وتاريخ1110737369بالرقـم )والجمارك الزكاة والضريبة 

 .(م30/4/2022املوافق ) ه29/09/1443

  الرقم الضريبي تحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك الشركة ملتزمة بنظام ضريبة القيمة املضافة والئحته التنفيذية، وهي مسجلة لدى

 .(م21/01/2019املوافق )ه 15/05/1440 بتاريخ( بموجب الشهادة الصادرة 300000619700003)

  
ً
املتعلقة باستحقاقات الزكاة الشرعية املحتملة  املخاطر( "18.1.2)الخطر رقم راجع ولالطالع على الوضع الزكوي للمجموعة فضال

 .املخاطرة" في هذه النشرة( "عوامل 2" في القسم )واملطالبات اإلضافية
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 االجتماعية والتنمية البشرية املوارد وزارة متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 3.11.10

 هو ما وفق( 7000011424) التابعة وشركاتها للشركة العمل ملكتب املوحد الرقم وإصدار التابعة وشركاتها للشركة العمل ملف فتح تم 

 املوارد لوزارة اإللكترونية الخدمات من التابعة وشركاتها الشركة تستفيد النشرة هذه نشر بتاريخ وكما. التجاري  السجل شهادة في مبين

 منها املطلوبة التوطين بنسبة ملتزمة التابعة وشركاتها الشركة بأن لإلفادة السعودة شهادة استخراج وتم االجتماعية والتنمية البشرية

  تقع الشركة أن حيث نطاقات برنامج وفق
ً
 ميةنوالت البشرية املوارد وزارة موافقة أخذ تم كما. املرتفع األخضر النطاق ضمن حاليا

ه )املوافق 05/08/1440 وتاريخ( 7867-9) رقم بموجب ركةشبال الخاصة الداخلية العمل تنظيم الئحة على االجتماعية

 م(.11/04/2019

  بمتطلبات نظام العمل وأي تعليمات تصدرها وزارة املوارد البشرية والتنمية ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام

 االجتماعية حتى تاريخ هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها.

 

 وزارة الصناعة والثروة املعدنية متطلبات حسب متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 4.11.10

 والثروة الصناعة وزارة هاضتفر  التي والتعليمات بالشروط االلتزام بموجبها وتعهداتها عليها حصلت التي التراخيص وفق املجموعة على 

 الترخيص نفس على مكتوبة الشروط هذه وتكون  صناعية، تراخيص على حصلت التي الشركات على تفرض التي تلك خاصة املعدنية

  الصناعي
ً
 .ومقتضياته طبيعته حسب كال

 يتعهدون  كما النشرة هذه تاريخ حتى املعدنية والثروة الصناعة وزارة بمتطلبات االلتزام في مستمرة الشركة أن اإلدارة مجلس أعضاء ويؤكد 

 .بها االلتزام باستمرار

 ةااللتزامات املستمرة حسب متطلبات الهيئة العامة لألرصاد وحماية البيئ 5.11.10

  وفق التصاريح التي حصلت عليها وتعهداتها بموجبها االلتزام بالشروط والتعليمات التي تفرضها الهيئة العامة لألرصاد  املجموعةعلى

 وحماية البيئة على الشركات التي حصلت على موافقات بيئية للتشغيل.

 د وحماية البيئة حتى تاريخ هذه النشرة كما ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات الهيئة العامة لألرصا

 .يتعهدون باستمرار االلتزام بها

 

 املالية السوق  هيئة متطلبات حسب املستمرة االلتزامات 6.11.10

 عد تلزم الهيئة الشركات املدرجة االلتزام بقواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات املستمرة والتعليمات الخاصة الصادرة عن الهيئة وقوا

ما االلتزام باإلفصاح الدوري عن التطورات الجوهرية واملالية وتقرير مجلس اإلدارة ويجب التقيد بنماذج اإلعالنات الواردة اإلد راج ال سي 

 تقديم بيان بجميع األسباب واملؤثرات للتغير في النتائ
ً
ج ضمن التعليمات الخاصة بإعالنات الشركات لنتائجها املالية، وعلى الشركة أيضا

 .النتائج املالية الناألسباب جميع بنود إع املقارنة بحيث تشمل لية للسنة املالية الحالية مع فترةاملا

  وهي ملتزمة بنظام السوق املالية ولوائحه  متطلبات هيئة السوق املاليةكما بتاريخ نشر هذه النشرة فإن الشركة لم تخالف أي من

التنفيذية. ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة مستمرة في االلتزام بمتطلبات نظام ولوائح وتعليمات هيئة السوق املالية حتى تاريخ 

 .هذه النشرة كما يتعهدون باستمرار االلتزام بها
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 العقود الجوهرية 12.10

 العالقة ذات األطراف م  وتعامالت عقود 1.12.10

 معامالتعلـى  م(30/06/2020ه )املوافق 09/11/1441الثالثاء فـي اجتماعهـا املنعقـد يـوم  العادية موافقـة الجمعيـة العامـةحصلت الشركة على 

 :كما يلي ، وهـيعام من تاريخ انعقاد الجمعية العامة العاديةستتم خالل التـي  القةذات الع األطرافالشـركة مـع 

 غير مصلحة( نويالتي أنور  ميسر)  الشركة إدارة مجلس لعضو والتي ،شركة ميدال للكابالت املحدودةو  الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال -1

  سعودي، ريال (13,329,000) إجمالي بمبلغ مشتريات تمويل مصروفات في تتمثل خام مواد مشتريات عن عبارة وهي فيها، مباشرة
ً
 مدة أن علما

 .الجمعية انعقاد تاريخ من ابتداء سنة التعامل

 يوسف أحمد خالد) السابقين الشركة إدارة مجلس ألعضاء والتي املحدودة، للصناعات زينل وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال -2

 إجمالي بمبلغ املجموعة تكبدتها مصروفات عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( رضا علي زينل يوسف أحمد يوسف – رضا علي زينل

  سعودي، ريال (8,000,000)
ً
 .الجمعية انعقاد تاريخ من ابتداء سنة التعامل مدة أن علما

 يوسف أحمد يوسف) السابق الشركة إدارة مجلس لعضو والتي ،العاملية لتقنية املعلومات زكا وشركة الشركة بين ستتم التي والعقود األعمال -3

  سعودي، ريال (445,000) إجمالي بمبلغ املجموعة تكبدتها مصروفات عن عبارة وهي فيها، مباشرة غير مصلحة( رضا علي زينل
ً
 مدة أن علما

 .الجمعية انعقاد تاريخ من ابتداء سنة التعامل

 

م( على معامالت 28/06/2021ه )املوافق 18/11/1442كما حصلت الشركة على موافقة الجمعية العامة العادية في اجتماعها املنعقد يوم االثنين 

( مصلحة األطراف التي ستتم بين الشركة وشركة ميدال للكابالت والتي ألعضاء مجلس إدارتها )ميسر أنور نويالتي وعبدالهادي عبدالرحمن أبو الخير

صاريف تمويل شراء مواد خام وهي غير مباشرة فيها، وهي عبارة عن مشتروات مواد خام ومكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وتوزيعات أرباح مستلمة وم

 من تاريخ انعقاد الجمعية بمبلغ )
ً
 ريال(. 62,688,000اعمال اعتيادية بدون شروط او مزايا تفضيلية ومدة التعامل سنة ابتداءا

 

نهـا قـد تمـت بشـكل نظامـي وقانونـي وعلـى أتشـتمل علـى أي شـروط تفضيليـة و  ال العالقةذات  األطرافمـع  املعامالتن جميـع أومـن الجديـر بالذكـر 

ودون مشاركة األطراف ذات ، املعامالتلشــركة علــى هــذه ساهمي اوتــم أخــذ موافقــة الجمعيــة العامــة مل ،وعادلــة مالئمةأسـس تجاريــة تنافســية 

 العال
ً
 .حوكمــة الشـركات الئحةمــن  (46)ـركات، واملــادة مــن نظــام الش (72)و (71)باملادتيــن قة بالتصويت وذلك التزاما

 راجع األقسام الفرعية )
ً
( "مستحق لجهات ذات عالقة " من هذه 2.5.6.6( "مستحق من جهات ذات عالقة"، و)5.2.6.6وملزيد من املعلومات فضال

 النشرة.

 نالعقود الجوهرية م  املوردي 2.12.10

 املوردين.يوضح الجدول التالي العقود الجوهرية مع 
 مع املوردين(: العقود الجوهرية 64الجدول رقم )

 الجهة املتعاقد معها الغرض من العقد قيمة العقد 

1,300,000 

 ريال سعودي
 شركة عبدهللا هاشم للغازات الصناعية توريد غاز النيتروجين السائل

 حسب التسعيرة املنصوص عليها لعدد قضبان

 النحاس عند كل عملية
 شركة يونيون كوبر رود املحدودة توريد قضبان نحاس

 املصدر: الشركة
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 العقود الجوهرية األخرى  3.12.10

أبرمتها  أبرمت الشركة في السياق العادي ألعمالها عدد من العقود واالتفاقيات. ويوضح الجدول التالي تفاصيل العقود واالتفاقيات الجوهرية التي

  الشركة:
 األخرى (: العقود الجوهرية 65الجدول رقم )

 الجهة املتعاقد معها الغرض من العقد تاريخ بداية العقد تاريخ نهاية العقد قيمة العقد

حسب قائمة األسعار 

املوضحة في العقد والتي 

وضعت قيمة لكل عملية 

نقل وتختلف باختالف 

املسافة واملعدات 

 املستخدمة

 ه20/02/1444

 م(16/09/2022)املوافق 

 ه29/01/1442

 م(17/09/2020)املوافق 
 مؤسسة أمين للنقل البري  خدمات نقل

يتم احتساب القيمة بناء 

على عدد ساعات العمل 

حسب ما هو موضح في 

 العقد

ينتهي العقد بانتهاء 

الخدمات املنصوص عليها 

 بالعقد

 ه22/09/1442

 م(04/05/2021)املوافق 

خدمات محاماة 

 واستشارات قانونية

مكتب زياد سمير خشيم 

 للمحاماة

879,384 

 ريال سعودي

ينتهي العقد بانتهاء 

الخدمات املنصوص عليها 

 بالعقد

 ه20/08/1440

 م(25/04/2019)املوافق 

تمثيل الشركة وتقديم 

 االستشارات القانونية
 أحمد بن عطيه الغامدي

927,360 

 سعوديريال 

 ه06/12/1443

 م(05/07/2022)املوافق 

 ه26/11/1442

 م(06/07/2021)املوافق 
 شركة نون العطاء أعمال نظافة

29,402,970 

دوالر أمريكي، باإلضافة إلى 

% 7.75فائدة بنسبة 

بحسب جدول األقساط 

 املبين في االتفاقية

ينتهي العقد بانتهاء سداد 

 املستحقات

 ه08/12/1441

 م(29/07/2020)املوافق 

تسوية لجدولة املستحقات 

املترتبة على الشركة تجاه 

شركة نوبل بموجب عقد 

التوريد املوقع بينهم في تاريخ 

 م وما طرأ13/03/2013

 عليه من تعديالت

شركة نوبل ريسورسز 

 * (NRIPLانترناشيونال )

ريال  281,567,925

 سعودي،

مليون ريال تضاف  200

في % 5ر ليها زيادة بمقداإ

 السنة

 شهر 60
 ه 15/09/1442

 م(27/04/2021)املوافق 
 شراء سيارات

شركة النواص ي الخليجية 

 ** للتجارة

 املصدر: الشركة

 األضرار عن بالتعويض الديون  إلى إضافة املطالبة "NRIPL" لشركة يجوز  العقد، في مذكور  هو وكما ،"(ICC)"الغرفة الدولية للتحكيم التجاري  أمام مطالبة "NRIPL" * قدمت شركة

، وبناًء عليه جاري العمل على تسوية املبلغ وفق املوضح في الجدول العقد بنود وخالفت املستحقة املبالغ دفع في أخفقت الشركة ألن نظًرا القانونية، والتكاليف التحكيم وأتعاب

 أعاله.

بسبب فشل شركة النواص ي الخليجية للتجارة في م( عن تعذر تنفيذ الصفقة املشار إليها في الجدول أعاله وذلك 12/08/2021ه )املوافق 04/01/1443** أعلنت الشركة بتاريخ 

ر الخاص بالدفعة مسعودية لتقديم طلب تنفيذ للسند أل بالت المما اضطر شركة الكا ،دون جدوى  ما تالها من مهل استنفذتهاالوفاء بمتطلبات العقد في املواعيد املتفق عليها و 

تسعى شركة الكابالت السعودية شركة النواص ي الخليجية للتجارة و ثره وقف خدمات أتم على م(، 27/06/2021ه )املوافق 17/11/1442في املحكمة التنفيذية بجدة بتاريخ املقدمة 

التي حصلت عليها دون وجه حق  ام املحكمة التجارية بثبوت فسخ العقد مع شركة النواص ي الخليجية للتجارة ومطالبتها باملبالغمألرفع دعوى قضائية  كما في تاريخ هذه النشرة

 .ضافة للشرط الجزائي وغير ذلك من املطالبات ذات الصلةباإل 
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 العقارية باألصول  صلة ذات وتعامالت عقود 4.12.10

 العقارات اململوكة من الشركة 1.4.12.10

مدينة  في وتقع تخدم لغرض إسكان عامليها وهي شاغرة كما في تاريخ هذه النشرة،عقار واحد عبارة عن أرض وعليها مباني كانت تسالشركة  تمتلك

 .ه الصادر من وزارة العدل11/11/1442 وتاريخ( 320217026776رقم ) لكترونياإل بموجب الصك ،متر مربع 48,900، بمساحة جدة، حي املنتزهات

 قاراتعقود إيجار الع 2.4.12.10

 أبرمت الشركة عدد من عقود اإليجار بصفتها مستأجر. وفيما يلي نبذة عن عقود اإليجار:
 عقود إيجار العقارات(: 66الجدول رقم )

 ) قيمة العقد
 
 م نوع العقار موق  العقار املؤجر تاريخ العقد مدة العقد (سنويا

65,000 

 ريال سعودي
 (2) سنتان

 ه 08/08/1441

 م(01/04/2020)املوافق 

محمد خالد 

 أيوب
 1 مكتب الرياض

28,000 

 ريال سعودي
 سنوات (3) ثالث

 ه 12/02/1442

 م(29/09/2020)املوافق 

مؤسسة 

درويش محمد 

 السيار للعقار

جدة / حي 

 السنابل
 2 عمارة سكنية

195,000 

 ريال سعودي
 ( سنوات3ثالث )

 ه 26/03/1440

 م(14/12/2018)املوافق 

الشركة 

السعودية 

لتنمية التجارة 

 والصادرات

منطقة اإليداع 

وإعادة 

التصدير بميناء 

 جدة االسالمي

مساحة 

 تخزين
3 

 ريال سعودي 818

باإلضافة إلى مقابل تكاليف 

التشغيل وتكاليف التطوير 

 للمرافق التي تحددها الهيئة

 ( سنة23ثالثة وعشرون )
 ه11/10/1428

 م(23/10/2007)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 4 قطعة أرض

16,800 

 ريال سعودي
 سنة( 20)عشرون 

 ه 07/01/1431

 م(24/12/2009)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 5 قطعة أرض

37,500 

 ريال سعودي
 ( سنة20عشرون )

 ه 03/02/1431

 م(18/01/2010)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 6 قطعة أرض

125,977 

 ريال سعودي
 ( سنة20عشرون )

 ه 10/08/1431

 م(22/07/2010)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 7 قطعة أرض

7,200 

 سعوديريال 
 ( سنة20عشرون )

 ه 01/01/1433

 م(26/11/2011)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 8 قطعة أرض

156,000 

 ريال سعودي
 سنوات( 5)خمس 

 ه 16/01/1437

 م(29/10/2015)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 9 أرضقطعة 

 ريال سعودي 75

باإلضافة الى مقابل تكاليف 

التشغيل وتكاليف التطوير 

 للمرافق التي تحددها الهيئة

( 25)خمس وعشرون 

 سنة

 ه 25/12/1427

 م(15/01/2007)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 10 قطعة أرض

426,000 

 ريال سعودي
 سنة( 15)خمسة عشر 

 ه 24/05/1436

 م(13/03/2015)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 11 قطعة أرض
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27,180 

 ريال سعودي
 ( سنة20عشرون )

 ه 24/06/1440

 م(01/03/2019)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 12 قطعة أرض

206,415 

 ريال سعودي
 سنة( 14)أربع عشر 

 ه 02/09/1438

 م(28/05/2017)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 13 قطعة أرض

153,360 

 ريال سعودي
 سنوات( 5)خمس 

 ه 16/01/1442

 م(04/09/2020)املوافق 

هيئة املدن 

الصناعية 

 ومناطق التقنية

املدينة 

الصناعية 

 بجدة

 14 قطعة أرض

 املصدر: الشركة

 التسهيالت االئتمانية والقروض 5.12.10

ويوضح الجدول التالي تفاصيل القروض والتسهيالت  .أبرمت الشركة في السياق العادي ألعمالها عدد من اتفاقيات التمويل والتسهيالت االئتمانية

 االئتمانية التي حصلت عليها الشركة:
 (: تفاصيل التسهيالت االئتمانية والقروض67الجدول رقم )

 املصدر: الشركة

 السعودي الصناعية التنمية صندوق عقد قرض الشركة م  

ه والذي وافق الصندوق على تقديم قرض مقداره 13/02/1433بتاريخ  السعودي الصناعية التنمية صندوق أبرمت الشركة عقد قرض مع 

إعادة هيكلة أقساط القرض ليكون ريال سعودي وتوصلت الشركة إلى عقد اتفاقية تعديل العقد املشار إليه واتفق الطرفان على  457,702,000

 .مبنى املصنع واآلالتو دفعة، وقد حررت الشركة خمس سندات ألمر تساوي كل  ،لى خمسة دفعات مبينة في العقدع

 )إعادة جدولة( لالستثمار  املصرفية الراجحي شركةاتفاقية مرابحة الشركة م  

 املوافق) ه09/10/1441 في الراجحي بنك مع( مرابحة) بنكية تسهيالت اتفاقيةالبنكية الناتجة عن  إعادة جدولة للتسهيالت الشركة أبرمت

 متعدد تسهيل من التمويل يتألف. سعودي ريال 264,320,483 إجمالية بقيمة بنكية تسهيالت للشركة بموجبها الراجحي بنك يقدم ،(م01/06/2020

 واملبالغ التواريخ حسب أقص ى وبحد الطلب عند للشركة متاحة التسهيالت تكون  .للشركة متاح سعودي ريال 264,320,483 بقيمة األغراض

 .م31/03/2026 حتىو  م31/12/2020 تاريخ منذ أشهر ثالثة كل نهاية عند االتفاقية في املوضحة

 بحسب كل دفعة.  املرابحة طلب لقيمة مساوي  بمبلغ ألمر سند الشركة تقدم

 القروض املمنوحة للموظفين

 ملوظفيها بإجمالي قدره ثالثة مليون وم239ئتان وتسعة وثالثون )اوقد قامت الشركة بتقديم قروض بلغ عددها م
ً
وأربعين ألف ئة وخمسة ا( قرضا

، وتقوم الشركة باستقطاع شهري من رواتب املوظفين لسداد القرض حيث يبلغ إجمالي املبالغ ريال سعودي (3,145,231) ثالثينوواحد و  ائتينوم

 من رواتب املوظفينامل
ً
بقي للسداد مليون ويبلغ إجمالي املبلغ املت رياالت سعودية، (209,806)ستة و  ةف وثمانمائتسعة اآل ئتان و ام ستقطعة شهريا

 .ريال سعودي (1,845,698)تسعون ئة وثمانية و اوخمسة وأربعون ألف وستم ةوثمانمائ

كر أعاله، ال يوجد لدى الشركة أي قروض أو تسهيالت بنكية ولم تبرم أي اتفاقيات إيجار تمويلي مع أي من البنوك السعودي 
ُ
 ة أو غير السعودية.باستثناء ما ذ

 من أي نوع ألعضاء مجلس إدارتها وأنها لم تقدم أي ضمانات ألي قروض ألعضاء مجلس اإلدارة أو موظفيها مع اكما تؤكد الشركة 
ً
 نقديا

ً
ير، ولم تفتح أي لغبأنها لم تقدم قرضا

 اعتمادات بنكية.

  

 نوع التمويل اسم البنك
 مبلغ التمويل

 )ريال سعودي(
 مواعيد السداد الضمان املقدم من الشركة

 حسب جدول األقساط  سند ألمر على كل دفعة 457,702,000 قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي

 لالستثمارشركة الراجحي املصرفية 

 )إعادة جدولة(
 حسب جدول األقساط سند ألمر على كل دفعة 264,320,483 مرابحة
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 القضائية الدعاوى واملطالبات 13.10

 ،ريال سعودي (29,964,560)بـ  قيمتها اإلجماليةبصفتها مدعي تقدر قضائية ومطالبات وى ادع يطرف ف املجموعةإن كما في تاريخ هذه النشرة 

القائمة  القضائية . ويوضح الجدول التالي التفاصيل للمطالبات والدعاوى سعودي ريال(25,875,261)بـ  اإلجمالية قيمتهاتقدر  وبصفتها مدعى عليها

 من وضد الشركة:
 ضد الشركةاملقامة من و القضائية (: تفاصيل الدعاوى واملطالبات 68الجدول رقم )

 حالة الدعوى  مو وع الدعوى  املحكمة صفة املتخاصمين املدعى عليه املدعي م

1 
شركة الكابالت 

 السعودية

مؤسسة كنوز 

 املتقدمة للمقاوالت

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة
 فواتير مستحقة

حكم لصالح صدر 

شركة الكابالت 

السعودية بمبلغ 

ريال وفي  7,035,076

 طور إجراءات التنفيذ

2 
شركة الكابالت 

 السعودية

املنتجات املتطورة 

 الحديثة

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة
 فواتير مستحقة

صدر حكم لصالح 

شركة الكابالت 

السعودية بمبلغ 

طور  ريال وفي 765,753

 إجراءات التنفيذ

3 
شركة الكابالت 

 السعودية

مؤسسة عبد الرجمن 

 السقاف

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة

مطالبة املدعى 

عليه لدفع املبالغ 

التي اقر بها في 

الدعوى املقامة من 

مؤسسة التوريد 

 والتجارة الحديثة

صدر حكم لصالح 

شركة الكابالت 

السعودية بمبلغ 

ريال  1,884,160

باإلضافة الى مبلغ 

ريال اتعاب  30,000

 تقاض ي

4 
شركة الكابالت 

 السعودية

مؤسسة االذرع 

 العربية

املدعي عليه مقاول 

 للمدعي

املحكمة التجارية 

 بجدة
 خرق للتعاقد

صدر حكم لصالح 

شركة الكابالت 

السعودية وفي طور 

 إجراءات التنفيذ

5 
شركة الكابالت 

 السعودية

مجموعة بن الدن 

 السعودية

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بالرياض
 فواتير مستحقة

 305,439قيمة املطالبة 

وال تزال قائمة ولم  ريال

 يتم السداد

6 
شركة الكابالت 

 السعودية
 ياسر أحمد حجازي 

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة
 فواتير مستحقة

 186,349قيمة املطالبة 

وال زالت قيد النظر  ريال

 في املحكمة

7 
شركة الكابالت 

 السعودية

شركة الطاقة 

 الكهربائية

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة
 خرق للتعاقد

 311,787قيمة املطالبة 

وبطور إجراءات  ريال

 تقديم الدعوى 

8 
شركة الكابالت 

 السعودية
 سكاي العاملية شركة

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة
 فواتير مستحقة

قيمة املطالبة 

وال  ريال 2,582,591

زالت قيد النظر في 

 املحكمة

9 
شركة الكابالت 

 السعودية

مؤسسة الكواكب 

 ولياأل 

 املدعي عليه

 مورد للمدعي

املحكمة التجارية 

 بجدة
 للتعاقدخرق 

 430,506قيمة املطالبة 

وال زالت قيد النظر  ريال

 في املحكمة
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10 
شركة الكابالت 

 السعودية
 مؤسسة نوال الزهراني

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة

تنفيذ على ورقة 

 مالية

 220,500قيمة املطالبة 

وبطور إجراءات  ريال

 تقديم الدعوى 

11 
الكابالت شركة 

 السعودية
 للتجارة عناصر شركة

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة
 فواتير مستحقة

قيمة املطالبة 

وبطور  ريال 5,260,768

 إجراءات تقديم الدعوى 

12 
شركة الكابالت 

 السعودية

شركة املحيطات 

 الحديثة

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

 املحكمة التجارية

 بجدة

تنفيذ على ورقة 

 مالية

قيمة املطالبة 

وال  ريال 7,715,994

تزال قائمة لدى 

 املحكمة

13 
شركة ماس ملشاريع 

 الطاقة واالتصاالت

مؤسسة عبد الرحمن 

السقاف للتجارة 

 واملقاوالت

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة
 فواتير مستحقة

حكم لصالح شركة 

ملشاريع الطاقة ماس 

واالتصاالت بمبلغ 

 ريال 214,500

14 
شركة الكابالت 

 السعودية باالمارات
 دبي -شركة كومودور 

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 في دبي
 فواتير مستحقة

املدعى عليه يخضع 

إلجراءات التصفية، وتم 

الحكم لصالح شركة 

الكابالت السعودية 

درهم  739,802بمبلغ 

 اماراتي

15 
شركة الكابالت 

 السعودية باالمارات

 -شركة محمد الكايد 

 دبي

واملدعي  املدعي بائع

 عليه مشتري 
 الشرطة

شيكات مردودة 

وتم اغالق الشركة 

واملالك غادروا 

 الدولة

 347,198قيمة املطالبة 

وتعذر  درهم اماراتي

تقديم الدعوى ملغادرة 

 املدعى عليه البلد

16 
شركة الكابالت 

 السعودية باالمارات

 - املال الهندسية شركة

 دبي

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 
 الشرطة

املدعى عليه كان 

مقاول لدى املدعي 

وقام املدعي بدفع 

مبلغ قدره 

درهم  353,491

اماراتي اال ان 

املدعى عليه فشل 

بااللتزام باعماله 

وعند محاولة إيداع 

 الشيك تم رفضه.

 353,491 املطالبة قيمة

وتعذر  درهم اماراتي

تقديم الدعوى ملغادرة 

 املدعى عليه البلد

17 
شركة الكابالت 

 السعودية باالمارات

شركة طارق ابياد 

 للهندسة

 دبي

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 
 الشرطة

شيكات مردودة 

وتم اغالق الشركة 

واملالك غادروا 

 الدولة

 380,663املبلغ 

 اماراتيدرهم 

 قائمة لدى الشرطة

18 
شركة الكابالت 

 السعودية باالمارات

 شركة املحترف

 الكهربائية

 دبي

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 
 الشرطة

شيك مرفوض 

 91,017بقيمة 

 درهم اماراتي

 قائمة لدى الشرطة

19 
شركة الكابالت 

 السعودية باالمارات

 شركة سيوبر ستايل

 دبي

واملدعي املدعي بائع 

 عليه مشتري 
 الشرطة

شيك مرفوض 

 34,130بقيمة 

 درهم اماراتي

 قائمة لدى الشرطة
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 املصدر: الشركة

20 
شركة الكابالت 

 السعودية باالمارات

شركة لورال الفنية 

 االولي

 دبي

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 
 الشرطة

شيك مرفوض 

 96,656بقيمة 

درهم اماراتي وتم 

 اغالق الشركة

 قائمة لدى الشرطة

21 
شركة الكابالت 

 السعودية باالمارات

 السيد براديب كومار

 دبي

عليه موظف  املدعي

 لدي املدعي
 الشرطة

اختالس أموال 

الشركة بقيمة 

درهم  915,917

 اماراتي

 قائمة لدى الشرطة

 شركة الجوان 22
شركة ماس ملشاريع 

 الطاقة واالتصاالت

 املدعي

مقاول من الباطن 

 للمدعي عليه

 

التجارية املحكمة 

 بجدة

مطالبة بفواتير غير 

مدفوعة بقيمة 

درهم  2,106,186

 اماراتي

 قائمة امام املحكمة

23 
وزارة االتصاالت 

 الجزائرية

شركة الكابالت 

 السعودية

 

 املدعي عليه مشتري 

 واملدعي بائع

املحكمة التجارية 

 بالجزائر

ادعت املدعية 

بوجود اختالف 

بمواصفات املوردة 

 عن املتفق عليه

وطالبت بإعادة 

التوريد حسب 

املواصفات ودفع 

تعويض قيمته 

 مليون دوالر امريكي

صدر حكم لصالح 

املدعية بالزام املدعى 

عليها بإعادة التوريد 

حسب املواصفات مع 

 500,000دفع مبلغ 

 دينار جزائري 

24 

شركة املقاوالت 

 الكهربائية

 الكويت

شركة الكابالت 

 السعودية

مقاول من  املدعي

 الباطن للمدعي عليه

املحكمة التجارية 

 بالكويت

مطالة بفواتير غير 

ممددفوعة بقيمة 

دينار  129,600

 كويتي

تم الحكم لصالح شركة 

الكابالت السعودية 

 وقام املدعي باالستئناف

25 

شركة املقاوالت 

 الكهربائية

 الكويت

شركة الكابالت 

 السعودية

مقاول من  املدعي

 الباطن للمدعي عليه

املحكمة التجارية 

 بالكويت

مطالبة بمبالغ غير 

مدفوعة مقابل 

تمديد مشروع 

 430,769بقيمة 

 دينار كويتي

قائمة امام املحكمة وتم 

تعيين خبير للنظر في 

 املطالبة

26 

شركة املقاوالت 

 الكهربائية

 الكويت

شركة الكابالت 

 السعودية

مقاول من  املدعي

 الباطن للمدعي عليه

املحكمة التجارية 

 بالكويت

مطالبة بمبالغ غير 

مدفوعة مقابل 

تمديد مشروع 

 1,339,590بقيمة 

 دينار كويتي

قائمة امام املحكمة وتم 

تعيين خبير للنظر في 

 املطالبة

27 
مساهما من  19عدد 

 مساهمي الشركة

شركة الكابالت 

 السعودية

ن مساهمين في يملدعيا

 الشركة

لجنة النظر في 

منازعات األوراق 

املالية في 

 السعودية

ن يطالبون ياملدعي

باستعادة املبالغ 

التي قاموا 

 باملساهمة بها

تم الحكم بثالث عشر 

دعوى لصالح شركة 

الكابالت السعودية 

وتبقى ستة دعاوى 

 التزال منظورة

28 
مؤسسة التوريد 

 والتجارة الحديثة

شركة الكابالت 

 السعودية

املدعي بائع واملدعي 

 عليه مشتري 

املحكمة التجارية 

 بجدة
 فواتير مستحقة

صدر حكم ضد شركة 

الكابالت السعودية 

 1,167,491بدفع مبلغ 

 ريال لصالح املدعي
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 العالمات التجارية 14.10

 .للمجموعةيوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية املسجلة 
 مجموعة(: العالمات التجارية املسجلة لل69رقم )الجدول 

 صورة العالمة
فئة 

 العالمة
 تاريخ التسجيل رقم التسجيل الشركة املالكة

تاريخ بداية 

 الحماية

تاريخ انتهاء 

 الحماية

 

6 
شركة الكابالت 

 السعودية
1438009978 

ه 28/04/1438

)املوافق 

 م(26/01/2017

ه 27/04/1438

)املوافق 

 م(25/01/2017

 ه27/04/1448

)املوافق 

 م(08/10/2026

 

9 
شركة الكابالت 

 السعودية
1438009980 

ه 28/04/1438

)املوافق 

 م(26/01/2017

ه 27/04/1438

)املوافق 

 م(25/01/2017

 ه27/04/1448

)املوافق 

 م(08/10/2026

 

9 
شركة الكابالت 

 السعودية
083897 

ه 04/06/1428

)املوافق 

 م(19/06/2007

ه 03/11/1437

)املوافق 

 م(06/08/2016

 ه23/02/1448

)املوافق 

 م(06/08/2026

 

17 
شركة الكابالت 

 السعودية

 

1438009981 

 

ه 28/04/1438

)املوافق 

 م(26/01/2017

ه 27/04/1438

)املوافق 

 م(25/01/2017

 ه27/04/1448

)املوافق 

 م(08/10/2026

 

20 
شركة الكابالت 

 السعودية
1438009982 

ه 28/04/1438

)املوافق 

 م(26/01/2017

ه 27/04/1438

)املوافق 

 م(25/01/2017

 ه27/04/1448

)املوافق 

 م(08/10/2026

 

7 

شركة الكابالت 

السعودية 

 للتسويق

1438012453 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026

 

11 

شركة الكابالت 

السعودية 

 للتسويق

1438012455 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026

 

19 

شركة الكابالت 

السعودية 

 للتسويق

1438012457 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026

 

6 

شركة ماس 

ملشاريع الطاقة 

 واالتصاالت

1438012458 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026
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 املصدر: الشركة

 التأمين 15.10

تي تحتفظ الشركة بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع املخاطر التي قد تتعرض لها. ويلخص الجدول التالي التفاصيل الرئيسية لوثائق التأمين ال

 تحتفظ بها الشركة:
 ق التأمين التي تحتفظ بها الشركة(: ملخص وثائ70الجدول رقم )

 نطاق التأمين املؤمن له التأمينشركة  م
 الحد األقص ى للتغطية

 )ريال سعودي(
 التغطية صالحية

1 
شركة بوبا 

 للتأمين التعاوني
 م01/01/2021سنة واحدة من تاريخ  لكل عضو 500,000 تأمين طبي موظفي الشركة

2 

الخليجية شركة 

العامة للتأمين 

 التعاوني

شركة الكابالت 

 السعودية

 م01/04/2021سنة واحدة من تاريخ  65,244,636 على الحياةتأمين جماعي 

 م01/04/2021سنة واحدة من تاريخ  لكل شحنة 1,500,000 التأمين البحري على البضائع 3

 م01/04/2021سنة واحدة من تاريخ  1,000,000 التأمين على النقد في الخزنة 4

 م01/04/2021سنة واحدة من تاريخ   20,500,000 التأمين على األموال أثناء النقل 5

6 
تأمين ضد أضرار األطراف 

 األخرى 
 م01/04/2021سنة واحدة من تاريخ   30,000,000

7 
وثيقة التأمين ضد مخاطر 

 خيانة األمانة
 م01/04/2021سنة واحدة من تاريخ   5,000,000

 م01/04/2021سنة واحدة من تاريخ  لكل شحنة 20,000,000 التأمين البحري على البضائع 8

 م13/04/2021سنة واحدة من تاريخ  10,000,000 تأمين السيارات 9

10 
تأمين ضد جميع مخاطر 

 املمتلكات
 م01/04/2021سنة واحدة من تاريخ  1,001,441,153

 املصدر: الشركة

 

7 

شركة ماس 

ملشاريع الطاقة 

 واالتصاالت

1438012459 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026

 

8 

شركة ماس 

ملشاريع الطاقة 

 واالتصاالت

1438012461 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026

 

9 

شركة ماس 

ملشاريع الطاقة 

 واالتصاالت

1438012462 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026

 

11 

شركة ماس 

ملشاريع الطاقة 

 واالتصاالت

1438012463 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026

 

17 

شركة ماس 

ملشاريع الطاقة 

 واالتصاالت

1438012464 

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 29/05/1438

)املوافق 

 م(26/02/2017

ه 28/05/1448

)املوافق 

 م(08/11/2026



 

133 

افقة الهيئة على آخر نشرة إصدار  املعلومات 16.10  سهمأالجوهرية المي تغيرت منذ مو

(، والتي صدرت بتاريخ نشرة إصدار أسهم حقوق أولويةفيما يلي ملخص ألبرز املعلومات التي تغيرت منذ موافقة الهيئة على آخر نشرة إصدار )

 م(:02/12/2019افق ه )املو 05/04/1441

 :مع التعديالت ا هتم تحديث النظام األساس ي 
ً
( ريال سعودي إلى 110,614,060رأس املال بعد زيادة رأس املال من )لتي طرأت على تماشيا

 .( ريال سعودي250,000,000( ريال سعودي عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة )360,614,060)

 :بنسبة تخفيض رأس املال على  العامة غير العادية للشركةجمعية م(، وافقت ال****/**/**ه )املوافق ****/**/**في تاريخ  رأس املال

 وستين ))27.26%)
ً
( ريال سعودي، إلى مائتين واثنين وستين مليون 360,614,060، من ثالثمائة وستين مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )
ً
عة ماليين وثمانمائة وثالثين ألف وثالثمائة إلغاء عدد تسعن طريق وذلك  ( ريال سعودي،262,311,060وثالثمائة واحدى عشر ألفا

وقد  م2021مارس  31كما في  طفاء الخسائر املتراكمةإ، ويعود السبب الرئيس لتخفيض رأس املال إلى ( سهم من أسهم الشركة9,830,300)

( وذلك عن طريق %190.61بنسبة )ذلك سيتم زيادة رأس مال الشركة  إلىضافة إحصلت الشركة على املوافقة املسبقة من هيئة سوق املال. 

كما قد حصلت الشركة على املوافقة املسبقة من هيئة سوق  ( ريال سعودي،500,000,000بقيمة خمسمائة مليون )سهم حقوق أولوية أطرح 

 املال.

  موافقة الجميعة ق ستقالة البعض عن طرياعضاء و : حدوث بعض التغييرات املتعلقة بمجلس اإلدارة وذلك بتعيين بعض األ دارةمجلس اإل

 راجع القسم الفرعي ) العامة للمساهمين
ً
 ( "تشكيل املجلس" من هذا القسم(.1.5.10)فضال

 راجع القسم الفرعي ) إجراء بعض التعديالت :لجان الشركة 
ً
 " من هذا القسم(.لجان الشركة( "6.10)فضال

 راجع: إجراء بعض التعديالت )تنفيذيةاإلدارة ال 
ً
 .(من هذا القسم "اإلدارة التنفيذية"( 7.10)القسم الفرعي  فضال

 على ( م31/12/2019 املوافق) ه05/05/1441 تاريخب الشركة ملساهمي العادية غير العامة الجمعية وافقت :استخدام متحصالت الطرح

 وستين )من  مال الشركة رأس زيادة
ً
( ريال سعودي إلى ثالثمائة وستين مليون 110,614,060مائة وعشرة مليون وستمائة وأربعة عشر ألفا

 وستين )
ً
ولوية أ( سهم حقوق 25,000,000( ريال سعودي عن طريق إصدار خمسة وعشرين مليون )360,614,060وستمائة وأربعة عشر ألفا

سعودي،  ريال( 250,000,000) مليون  ، وبقيمة إجمالية قدرها مائتين وخمسينللسهم الواحد ( رياالت سعودية10سمية قدرها عشرة )ابقيمة 

 النشاط ودعم التشغيلية الطاقة زيادة من الشركة تتمكن حتى عامل مال رأس لتوفير جديدة أموال وضخ املال رأس هيكلة وذلك من أجل إعادة

 :كاآلتي املتحصالت هذه استخدام تعتزم الشركة كانت العالقة، ذاتاإلصدار  نشرة في عنه اإلفصاح تم وكما املستقبلي.

 استخدام متحصالت الطرح املفصح عنها في آخر نشرة إصدار أسهم(: 71الجدول رقم )

 االستخدام
 القيمة

 )ريال سعودي(

 1,000,000 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم

زيادة إنتاجية كابالت الطاقةمشروع   7,000,000 

 16,000,000 مشروع تحسين خطوط اإلنتاج

 10,000,000 مشروع تصنيع اإلكسسوارات

 211,000,000 رأس املال العامل

 5,000,000 تكاليف الطرح

 250,000,000 اإلجمالي

 املصدر: الشركة
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  تلك استخدام وقد تم
 
 :كاآلتياملتحصالت فعليا

 االستخدام الفعلي ملتحصالت الطرح املفصح عنها في آخر نشرة إصدار أسهم(: 72رقم )الجدول 

 االستخدام
 القيمة

 )ريال سعودي(

 665,072 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم

 1,244,239 مشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة 

اإلنتاجمشروع تحسين خطوط   4,185,162 

 0 مشروع تصنيع اإلكسسوارات

 238,543,027 رأس املال العامل

 5,362,500 تكاليف الطرح

 250,000,000 اإلجمالي

 املصدر: الشركة

 لألسباب التالية:إصدار  ستخدام الفعلي ملتحصالت الطرح عما هو مذكور في آخر نشرةاال اختالف ويرج  سبب 

 مشروع زيادة إنتاجية كابالت األملونيوم:  .1

، مما أدى إلى عدم استخدام املبلغ كما هو مخطط جائحة كورونا تتأخر في تسليم القطع الخاصة باملكائن من املوردين نتيجة تبعاالويعود ذلك إلى 

 له.

 مشروع زيادة إنتاجية كابالت الطاقة: .2

 ، األمر الذي أدى إلى خفض الطاقة اإلنتاجية لكابالت الطاقة.طن متري بسبب جائحة كورونا 1600إلى  800زيادة السعة اإلنتاجية من ت تأثر 

 مشروع تحسين خطوف اإلنتاج: .3

 بسبب انخفاض الحمل الناتج عن جائحة كورونا. م2020املعدات واألدوات املطلوبة املخطط لها في عام  تأثرت

 مشروع تصني  اإلكسسوارات: .4

اإلكسسوارات )القواطع واملفاتيح الكهربائية واملحوالت واملكونات  لتصنيع خط إنتاجشراكة تقنية استراتيجية إلنشاء في البحث عن  الشركةبدأت 

 .املشروع ولكن بسبب جائحة كورونا فقد تم تأجيل امللحقة بها والنهايات الطرفية والوصالت الداخلية والخارجية الخاصة بكابالت الطاقة(

 

على ما نتج عن جائحة كورونا من تأثير على عدة قطاعات من األعمال و عدم وضوح  بناءً وللتوضيح أكثر فيما يتعلق باملشاريع املشار إليها أعاله، فإنه 

ذه املشاريع في تأجيل ملشاريع في عدة قطاعات، مما أدى إلى عدم اليقين بالحصول على هالرؤيا حول مدى إنتهاء هذه الجائحة، فقد ترتب على ذلك 

 تلك الفترة بحسب خطط العمل التي تم إعدا
ً
 دها قبل جائحة كورونا، و أيضا

ً
املعوقات باإلضافة إلى  من قبل أغلب العمالء. لم يعد الطلب متاحا

 صعوبة إلى والتي أدت ، بسبب الجائحة في جميع أنحاء العالم تالتي حدث
ً
  توقع األعمال كليا

ً
لذي أثر على قدرة م، األمر افي بعض دول العال أو جزئيا

 بالخارج بما فيها عملياتعوقات في التوريد من املصنعين العمل و تزويد الشركة باآلالت واملعدات والقطع الالزمة لتلك املشاريع، نتيجة للصعوبات وامل

 الشحن.

 

 رأس املال العامل: .5

)تشمل: أجور  افة إلى نفقات التشغيل األخرى ضوغيرها( ومدخالت اإلنتاج األخرى باإل نحاس، أملينيوم ورصاص )تم ضخ مبالغ إضافية في املواد الخام 

املوظفين، تكاليف الصيانة، مصاريف الكهرباء، مصاريف الغاز، تكاليف قطع الغيار،مصاريف اإليجارات، مصاريف التأمين، مصاريف الشحن 

 .والنقل، مصاريف اإلستشارات اإلدارية والقانونية(.

 لطرح:تكاليف ا .6

 لوجود تكاليف حكومية ونظامية باإلضافة إلى تكاليف للمستشارين واملحاسب القانوني. ارتفعت تكاليف الطرح
ً
 عما كان متوقع نظرا
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 إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة فيما يتعلق باملعلومات القانونية 17.10

 اإلدارة بما يلي:إضافة إلى اإلقرارات األخرى املشار إليها في هذه النشرة، يقر أعضاء مجلس 

 .السعودية العربية اململكة في العالقة ذات واللوائح األنظمة يخالف ال اإلصدار أن .أ

ا التابعة شركاتها أو الشركة تكون  التي االتفاقيات أو العقود من بأي اإلصدار يخل ال .ب
ً
 .فيها طرف

 .اإلصدار نشرة في التابعة وشركاتها بالشركة املتعلقة الجوهرية القانونية املعلومات جميع عن اإلفصاح تم أنه .ج

 دعاوى  ألي ينخاضع واليس وشركاتها التابعة الشركة ،النشرة هذه من" القضائية واملطالبات الدعاوى " (13.10) القسم في ورد ما بخالف .د

 .املالي موضعه في أو التابعة أوشركاتها الشركة أعمال في جوهرًيا بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو

 ألي خاضعين ليسوا الشركة إدارة مجلس أعضاء ،من هذه النشرة "القضائية "الدعاوى واملطالبات (13.10القسم )في بخالف ما ورد  .ه

 .املالي موضعه فيو أ التابعة شركاتها أو الشركة أعمال في جوهرًيا بمجملها أو بمفردها تؤثر قد قانونية إجراءات أو دعاوى 
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 االكتتابالتعهد بتغطية  11
خمسين تغطية اكتتاب باتفاقية تعهد  (وشركة بلوم لالستثمار السعودية فالكم للخدمات املالية شركة)كتتاب التغطية ا يأبرمت الشركة ومتعهد

 ( ريال500,000,000) مليون  خمسمائةوبقيمة إجمالية  سعودية للسهم الواحد،( رياالت 10)عشرة عادي، بسعر  سهم( 50,000,000) مليون 

 ."(كتتابال"اتفاقية التعهد بتغطية ا)كتتاب الولوية املطروحة لأل من أسهم حقوق ا( %100)تمثل  سعودي،

 التغطية يمتعهد 1.11

 

 شركة فالكم للخدمات املالية 

 تقاطع طريق العليا مع طريق امللك عبدهللا -العام  شارع العليا –حي الورود  –الرياض 

 11421الرياض  884ص.ب 

 العربية السعوديةاململكة 

  966+8004298888هاتف: 

  11 966+2054827فاكس: 

 Info@falcom.com.saالبريد اإللكتروني: 

 www.falcom.com.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 السعودية لالستثمار  بلوم شركة

  فهد امللك طريق ،3 رقم الطابق األولى، بنايةالرياض، 

  ،11482 الرياض ،8151 ب.ص

 السعودية العربية اململكة

  966+ 11 4949555هاتف: 

  11 966+4949551فاكس: 

 info@blom.saالبريد اإللكتروني: 

 www.blom.saاملوقع اإللكتروني: 

 

 

 ملخص اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب 2.11

 
ً
 ه:كتتاب، فإنالوأحكام اتفاقية التعهد بتغطية الشروط طبقا

  سوف التخصيص تاريخ في أنه التغطية يملتعهد الشركة تتعهد (1
ُ
  صدرت

ُ
 املتعهد ولويةأل ا حقوق  أسهم جميع التغطية يملتعهد خصصوت

 .كتتابالا بسعر وذلك إضافية كأسهم نياملستحق نياملساهم قبل من بها االكتتاب يتم لم التيو  ،كتتابالا هذا في بتغطيتها

  سهمأل ا بشراء ايقوم سوف التخصيص، تاريخ في بأنه للشركة كتتابالا تغطية يمتعهد يتعهد (2
ُ
 والتي كتتاب،الا هذا في بتغطيتها تعهدامل

 .كتتابالا بسعر وذلك إضافية كأسهم املستحقين املساهمين قبل من بها كتتابالا يتم لم

 .كتتابالا تال متحص من دفعه سيتم والذي بالتغطية تعهده لقاء محدد مادي مقابل التغطية يمتعهد يتقاض ى (3
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 اإلعفاءات 12
 فيما يتعلق بالطرح. هيئة السوق املاليةإلى  بتقديم أي طلب إعفاء شركةاللم تقم 
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 املعلومات املتعلقة باألسهم وأحكام الطرح وشروطه 13
سهم الجديدة وتم الوفاء أل دراج اإل  السعودية )تداول( تداول شركة سهم الجديدة وإلى أل تقدمت الشركة بطلب لهيئة السوق املالية لتسجيل وطرح ا

 .وقواعد اإلدراج تزامات املستمرةاللوراق املالية واأل املتطلبات بموجب قواعد طرح ابكافة 

كتتاب الكتتاب بعناية تامة قبل االي العروض قراءة شروط وتعليمات ايجب على جميع املساهمين املستحقين وحملة الحقوق املكتسبة ومقدم 

كتتاب أو توقيع وتسليم نموذج البئة نموذج الطرح املتبقي. حيث يعتبر تقديم طلب االوسيط أو تع اللكتتاب من خالكتروني أو تقديم طلب اإللا

 .حكام املذكورةأل الطرح املتبقي بمثابة موافقة وقبول بالشروط وا

 الطرح 1.13

 إلى ةمقسمريال سعودي ( 500,000,000) يون مل خمسمائة حقوق أولوية بقيمةأسهم يعتبر الطرح زيادة في رأس مال الشركة عن طريق إصدار 

ت ال ريا( 10)ة عشر  دية للسهم الواحد وسعر طرح بقيمةت سعو ال ريا( 10) ةعشر سمية قدرها ابقيمة  ،سهم عادي( 50,000,000) خمسين مليون 

 الواحد. سعودية للسهم

 )سهم الجديدةأل ولوية )األ كيفية التقدم بطلب االكتتاب في أسهم حقوق ا 2.13

كتتاب عن طريق املحفظة الكتتاب أثناء فترة االولوية تقديم طلب األ كتتاب في أسهم حقوق االوالراغبين في اساهمين املقيدين يتعين على امل

أي وسائل أخرى يوفرها  اللكتتاب من خالع والشراء، إضافة إلى إمكانية اها إدخال أوامر البياللي منصات التداول التي يتم من خستثمارية فال ا

 كتتاب. وفي حال وجود فالفترة ا اللاململكة خ سهم فيأل االوسيط وأمين حفظ 
ً
ة ي  أل تقديم طلبات اكتتاب  اللهاخأن يتم  ترة طرح متبقية فيمكن أيضا

 .ستثمارية فقطال اأسهم متبقية من قبل املؤسسات 

 :كتتاب فإن املكتتب يقر بما يليالباملشاركة في ا

 كتتابالطلب اسهم املوضحة في أل املوافقة على اكتتابه في الشركة بعدد ا. 

 مضمونها وفهم ودرسها محتوياتها كافة وعلى هذه صدارإل ا نشرة على اطلع قد أنه. 

 هذه صدارإل ا نشرة في الواردة والشروط للشركة ساس يأل ا النظام على املوافقة. 

 وللشركة الحق في رفض كافة الطلبات في حال تكرار طلب ،سهم لهذا الطرح لدى الوسيطأل كتتاب في نفس االأنه لم يسبق له التقدم ل 

 .كتتاباال

 هذه صدارإل ا نشرة وفي الطلب في الواردة كتتابالا وتعليمات شروط كافة وقبوله ،كتتابالا طلب بموجب املخصصة سهماأل  قبوله. 

 طضمان عدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للوسي. 

 كتتابلب االط 3.13

كتتاب عن الكتتاب فيها أن يقوم باالولوية التي يحق له األ كتتاب في جميع أسهم حقوق االالذي يرغب بممارسة كامل حقه واعلى الشخص املستحق 

أي وسائل أخرى يوفرها الوسيط وأمين  اللها إدخال أوامر البيع والشراء أو من خاللستثمارية في منصات التداول التي يتم من خال طريق املحفظة ا

 .سهمأل حفظ ا

كتتاب الذي يتعين على املكتتب الولوية التي يملكها. أما مبلغ األ كتتاب فيها بحسب عدد حقوق االسهم التي يحق للشخص املستحق األ يحسب عدد ا 

 .( عشرة رياالت سعودية10)كتتاب في الولوية القائمة التي يملكها قبل نهاية فترة األ دفعه فيحسب بضرب عدد حقوق ا
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 واالكتتاب وفترة الطرح املتبقيمرحلة التداول  4.13

يوم  كتتاب والتي تبدأالكتتاب أثناء فترة االولوية تقديم طلب األ كتتاب في أسهم حقوق االيتعين على املساهمين املستحقين والراغبين في ا

 .م(******/**/هـ )املوافق ****/**/**يوم  وتنتهي م(****/**/**هـ )املوافق 1441/**/**

دارة بزيادة رأس مال الشركة عن إل على توصية مجلس ا م(******/**/هـ )املوافق ****/**/**وافقت الجمعية العامة غير العادية املنعقدة بتاريخ 

كتتاب في أسهم حقوق السهم عادي ل( 50,000,000) خمسين مليون صدار هذه سيتم طرح إل سهم حقوق أولوية. وبموجب نشرة اطريق إصدار أ

بقيمة الواحد، و  ت سعودية للسهمال ريا( 10)ة عشر يبلغ كتتاب وبسعر طرح الس مال الشركة قبل اأمن ر ( %190.61)ولوية والتي تمثل نسبة أل ا

وسيتم إصدار ، ريال سعودي( 500,000,000) خمسمائة مليون وبقيمة طرح إجمالية تبلغ  ،ت سعودية للسهم الواحدال ريا( 10)ة عشر سمية قدرها ا

ولوية املطروحة للمساهمين املقيدين في سجل أل كتتاب في أسهم حقوق اال. وسيكون اولويةأل االجديدة بنسبة سهم واحد لكل حق من حقوق سهم أل ا

 مستحقينولل، م(******/**/هـ )املوافق ****/**/** العامة غير العادية بتاريخ املساهمين في الشركة في نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية

بجانب  ولوية، بمن فيهم املساهمين املقيدين الذين قاموا بشراء حقوق أولوية إضافيةأل افترة تداول حقوق  اللولوية خأل ممن قاموا بشراء حقوق ا

 الحقوق التي يملكونها أص
ً
 .ال

الناتجة عن عدم )سهم املتبقية أل اكتتاب، سوف تطرح الية فترة اشخاص املستحقين بحلول نهاألولوية الخاصة باأل وفي حال عدم ممارسة حقوق ا

 .طرحها في فترة الطرح املتبقي اللستثمارية من خال على املؤسسات ا (شخاص املستحقينألتلك الحقوق أو بيعها من قبل اممارسة 

. وتعتبر هذه الحقوق حق (تداول )افظ عبر السوق املالية السعودية ولوية التي تم إيداعها في املحأل ملساهمين املقيدين تداول حقوق اسيكون بإمكان ا

ويعطي ت الشركة نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية الخاصة بزيادة رأس املال. ال لجميع املساهمين املقيدين في سجمكتسب 

وية بعد انعقاد الجمعية. وستظهر الحقوق ولأل . وسيتم إيداع حقوق اكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرحالكل حق لحامله أحقية ممارسة ا

 .ولوية وسيتم حينها إشعار املساهمين املقيدين بإيداع الحقوق في محافظهمأل قيدين تحت رمز جديد خاص بحقوق افي محافظ املساهمين امل

 :ولوية كالتاليأل ل وتفصيل عملية طرح أسهم حقوق اوسيكون الجدول الزمني لتسلس

 .(م******/**/ املوافق) هـ****/**/** ** يومنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية  :حقيةأل تاريخ ا (1

 التداول  فترة تنتهي أن على (م******/**/ املوافق) هـ****/**/** ** يوم في كتتابالوا التداول  مرحلة تبدأ :كتتابالوا التداول  مرحلة (2

 .(م******/**/ املوافق) هـ****/**/** ** يوم نهاية حتى كتتابالا فترة وتستمر ،(م******/**/ املوافق) هـ****/**/** ** يوم في

  العاشرة الساعة في تبدأ :املتبقي الطرح فترة (3
ً
 الخامسة الساعة حتى تستمرو  (م******/**/ املوافق) هـ****/**/** ** يوم من صباحا

 ذوي  املستثمرين من عدد على املتبقية سهمأل ا طرح الفترة هذه اللخ وسيتم .(م******/**/ املوافق) هـ****/**/** ** يوم من مساءً 

. املتبقية سهمأل ا شراء عروض بتقديم ستثماريةال ا املؤسسات تلك تقوم أن على ("ستثماريةال ا املؤسسات"بـ إليهم ويشار) املؤسس ي الطابع

 على( الطرح سعر عن يقل ال أن شرط) قلألفا قلألا ثم علىأل ا العرض ذات ستثماريةال ا للمؤسسات املتبقية سهمأل ا تخصيص وسيتم

 إضافتها فسيتم سهم،أل ا كسور ل بالنسبة أما العرض، نفس تقدم التي ستثماريةال ا املؤسسات على بالتناسب سهمأل ا تخصيص يتم أن

 الطرح، سعر أدنى بحد الفترة هذه في بها يكتتب لم التي الجديدة سهماأل  في كتتابالا سعر يكون  وسوف. باملثل ومعاملتها املتبقية سهمأل ل

 يقوموا لم ذينال ولويةأل ا حقوق  لحملة كتعويض (وجد إن) الفرق  يوزع الطرح سعر من أعلى بها املكتتب غير سهمأل ا سعر كان وإذا

 .حقوق  من يملكون  ما بنسبة بحقوقهم كتتابالبا

 أما وصحيح، مكتمل بشكل مارسها التي الحقوق  عدد على بناءً  مستثمر لكل سهمأل ا تخصيص سيتم :سهمأل ل النهائي التخصيص (4

 يتم وسوف. املتبقي الطرح فترة اللخ ريةستثماال ا املؤسسات على وطرحها سهمأل ا كسور  جمع فسيتم سهم،أل ا كسور  ملستحقي بالنسبة

 أو رسوم أي   احتساب بدون  سهمأل ا وكسور  املتبقية سهمأل ا بيع تال متحص باقي وتوزع للشركة، تبقيةامل سهمأل ا طرح سعر إجمالي تسديد

 املوافق) هـ****/**/** ** يوم أقصاه موعد في يستحقه ما حسب كل مستحقيها على (الطرح سعر يتعدى بما( استقطاعات

 .(م******/**/

جراءات املتعلقة إل عند استكمال كافة ا (تداول )كتتاب في نظام السهم املطروحة لأل سيبدأ تداول ا :سهم الجديدة في السوق أل تداول ا (5

 .سهم املطروحة وتخصيصهاأل بتسجيل ا

 (تداول )السعودية  تداول شركة طلب إلى سهم الجديدة كما تقدمت الشركة بأل ئة السوق املالية لتسجيل وطرح القد تقدمت الشركة بطلب إلى هي

 .لقبول إدراجها
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 التخصيص ورد الفائض 5.13

 .كتتاب فيهالت اال كتتاب بفتح حساب أمانة يتم إيداع متحصالستقوم الشركة ومدير ا

على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي  شخاص املستحقين بناءً ألولوية على األ يتم تخصيص أسهم حقوق ا

فترة الطرح املتبقي،  اللستثمارية خال طرحها على املؤسسات او  وإضافتها لألسهم املتبقية التي لم يكتتب بها سهمأل سهم، فسيتم جمع كسور األ اكسور 

ما يتعدى )ب )إن وجدت( سهمأل سهم املتبقية وكسور األ ت بيع اال للشركة، وتوزع باقي متحصسهم املتبقية أل وف يتم تسديد إجمالي سعر طرح اوس

  .م(******/**/هـ )املوافق ****/**/** **يوم  بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه على مستحقيها كٌل  (سعر الطرح
ً
 يكتتب لم الذي املستثمر أن علما

وفي حال تبقي أسهم بعد  .الطرح بسعر املتبقي الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصلون  ال قد األسهم، كسور  وأصحاب حقوقه، يبع أو

 .املتبقية وستخصص لهسهم الجديدة أل التغطية بشراء تلك ا يتعهدذلك غير مكتتب فيها فسيقوم م

كتتاب وذلك بقيدها الت من مدير ات أو استقطاعاال صيصها لكل شخص مستحق دون أي عمو سهم التي تم تخأل عن العدد النهائي ل اإلعالنويتوقع 

أية معلومات ه للحصول على اللكتتاب من خالال بالوسيط الذي تم تقديم طلب اتصالشخاص املستحقين األحسابات املكتتبين. ويجب على افي 

 .م(******/**/هـ )املوافق ****/**/** **يوم ن عن نتائج التخصيص في موعد أقصاه إلعال سوف يتم او  .إضافية

لم شخاص املستحقين الذين أللومبلغ التعويض )إن وجد(  ( )إن وجد(،ملية الطرح بما يتجاوز سعر الطرحت عال باقي متحص)سيتم رد الفائض 

 اليمارسوا حقهم في ا
ً
  كتتاب كليا

ً
هـ ****/**/** **يوم من دون أي استقطاعات في موعد أقصاه  سهمأل سهم الجديدة وملستحقي كسور األ في ا أو جزئيا

 .م(******/**/)املوافق 

 صدار التكميليةإل نشرة ا 6.13

امات املستمرة، إذا علمت تز اللاملالية واوراق أل ب متطلبات قواعد طرح ايتعين على الشركة أن تقدم إلى الهيئة نشرة إصدار تكميلية، وذلك حس

 :تيآلمن ا صدار هذه وقبل اكتمال الطرح بأيٍ إل وقت بعد تاريخ نشر نشرة ا في أي الشركة

 وجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة. 

  النشرة هذه في تضمينها يجب كان مهمة مسائل أي ظهور. 

 .سهم قبل انتهاء فترة الطرحأل صدار التكميلية أن يلغي أو يعدل اكتتابه في هذه اإل الجديدة قبل نشر نشرة ا سهمأل ويجوز للمستثمر الذي اكتتب في ا

 تعليق أو إلغاء الطرح 7.13

 
ً
بنظام السوق املالية أو لوائحه  اللالطرح إذا رأت أن الطرح يمكن أن ينتج عنه إخأو إلغاء بتعليق  لهيئة السوق املالية في أي وقت أن تصدر قرارا

 .إلغاء الطرح في حال عدم موافقة الجمعية العامة غير العادية على أي من تفاصيل الطرح سيتمالتنفيذية أو قواعد السوق. كما أنه 

 :ولوية املتداولةتداول واكتتاب حقوق األ  ليةآ لييوضح الشكل التا

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

 تداول : املصدر
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 األولوية حقوق  عن وأجوبة أسئلة 8.13

 األولوية؟ حقوق  ماهي

 لجميع مكتسب حق وهو املال، رأس زيادة اعتماد عند املطروحة الجديدة األسهم في االكتتاب أحقية حاملها تعطي للتداول  قابلة مالية أوراق هي

 مركز لدى الشركة مساهمي سجل في واملقيدين املال رأس بزيادة الخاصة العادية غير العامة الجمعية انعقاد يوم لألسهم كيناملال املساهمين

 بسعر وذلك واحد، سهم في االكتتاب أحقية لحامله حق كل ويعطي. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع

 .الطرح

 األولوية؟ حقوق  تمنح ملن

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

 األولوية؟ حقوق  إيداع يتم ممى

 في مالية كأوراق األولوية حقوق  وتودع أولوية، حقوق  أسهم طرح خالل من املال رأس زيادة على وموافقتها العادية غير العامة الجمعية انعقاد بعد

 وستظهر العادية، غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في باملساهمين الخاصة املحافظ

 التداول  فترتي بداية عند إال فيها االكتتاب أو الحقوق  هذه بتداول  يسمح ولن األولوية، بحقوق  خاص جديد رمز تحت محافظهم في األسهم

 .واالكتتاب

 املحفظة؟ في الحقوق  بإيداع األولوية بحقوق  املستثمر إشعار يتم كيف

 نصية ورسائل املالية األوراق إيداع مركز شركة قبل من املقدمة)تداوالتي(  خدمة طريق عن وكذلك تداول  موقع في اإلعالن طريق عن اإلشعار يتم

 .الوساطة شركات طريق عن ترسل قصيرة

 املقيد؟ املساهم عل ها سيحصل المي األولوية حقوق  عدد كم

 انعقاد بعد تداول  يوم ثاني بنهاية اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل بحسب املال رأس في مساهم كل يملكه ما نسبة على العدد يعتمد

 .العادية غير العامة الجمعية

 األحقية؟ معامل هو ما

يوم  ثاني بنهاية يمتلكونها التي األسهم مقابل لهم املستحقة األولوية حقوق  عدد معرفة من خالله املقيدين للمساهمين يمكن الذي املعامل هو

للشركة، وعليه فإن  الحالية األسهم عدد على الجديدة األسهم عدد بقسمة املعامل هذا العادية، ويحسب غير العامة الجمعية انعقاد بعد تداول 

 لكل ( حق1.91هو ) األحقية معامل
ً
  تاريخ في املقيد للمساهم مملوك واحد (1) سهم تقريبا

ً
يملك  مقيد مساهم كان إذا لذلك، األحقية، ووفقا

 .أسهم من يملكه ما مقابل حق (1,910) له فسيخصص األحقية تاريخ في ( سهم1,000)

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

 جديد رمز إلى إضافة أولوية، حقوق  كلمة وبإضافة األصلي، السهم اسم تحت املستثمرين محافظ إلى املكتسب الحق إضافة سيتم حيث نعم،

 .الحقوق  لهذه

 تداوله؟ بداية عند الحق قيمة هي ما

 سبيل فعلى(. اإلرشادية الحق قيمة( الطرح وسعر الحق إلدراج السابق اليوم في الشركة سهم إغالق سعر بين الفرق  سيكون  للحق االفتتاح سعر

 للحق االفتتاحي السعر فإن سعودية، رياالت (10) الطرح وسعر سعودي، ريال( 15السابق ) اليوم في الشركة سهم إغالق سعر كان إذا املثال،

 .سعودية رياالت (5) سيكون 

 املقيد؟ املساهم هو من

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

 إ افية؟ أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطي  هل

 .التداول  فترة في السوق  طريق عن جديدة حقوق  شراء خالل من إضافية أسهم في االكتتاب املقيدون  املساهمون  يستطيع نعم،
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 على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  حق له كان لو حمى االكتتاب في أحقيته املساهم يفقد أن املمكن من هل

 أولوية؟ حقوق  أسهم طرح طريق عن املال رأس زيادة

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

 االكتتاب؟ عملية تتم كيف

ات في االستثمارية املحفظة طريق عن االكتتاب طلبات تقديم يتم   والشراء، البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  منص 
ً
 إمكانية إلى إضافة

 .األسهم حفظ وأمين للمستثمرين الوسيط يوفرها أخرى  وسائل أي خالل من االكتتاب

 له؟ اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن هل

 .له اململوكة الحقوق  من أكثر أسهم في االكتتاب املستحق للشخص يمكن ال

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

 في سهم( 1,000) يملك مساهم كان إذا املثال، سبيل فعلى. بالحقوق  املرتبطة الشركة أسهم بها املودع املحفظة نفس في األولوية حقوق  إيداع سيتم

 لكل أن اعتبار على حق( 1,910) ستودع التي الحقوق  مجموع فإن ،(ب) محفظة في سهم( 200)و( أ) محفظة في سهم( 800) التالي النحو على الشركة

 (.ب) محفظة في حق( 382)و( أ) محفظة في حق( 1,528) إيداع فسيتم عليه. حق( 1.91) سهم

 والتداول؟ االكتتاب األسهم شهادات لحملة يحق هل

 الجهات طريق عن إلكترونية محافظ في الشهادات إيداع بعد إال التداول  يستطيعوا لن لكنهم االكتتاب، األسهم شهادات لَحَملة يحق نعم،

 .الالزمة الوثائق وإحضار)"إيداع"(،  املالية األوراق إيداع مركز شركة أو املستلمة

  اشترى  ملن يحق هل
 
  حقوقا

 
 أخرى؟ مرة تداولها إ افية

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

 األولوية؟ حقوق  من جزء بي  باإلمكان هل

 .املتبقي بالجزء واالكتتاب الحقوق  هذه من جزء بيع املستثمر بإمكان نعم،

 الحقوق؟ تداول  فترة خالل اشتراها المي األولوية حقوق  في االكتتاب املساهم يستطي  ممى

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

 التداول؟ فترة انقضاء بعد الحق عن التنازل  أو البي  األولوية حقوق  صاحب يستطي  هل

 وفي .ذلك ممارسة عدم أو األولوية حقوق  بأسهم االكتتاب في الحق ممارسة فقط الحق ملالك يتبقى التداول  فترة انقضاء ذلك. بعد يمكن ال ال،

بيع األسهم في فترة الطرح االستثمارية، أو الربح في حال  محفظته قيمة في االنخفاض أو للخسارة املستثمر يخضع أن يمكن الحق ممارسة عدم حال

 .املتبقي بسعر أعلى من سعر الطرح

 االكتتاب؟ ومرحلة التداول  فترة خالل ف ها االكتتاب ممارسة أو بيعها يتم لم المي األولوية لحقوق  يحدث ماذا

  االكتتاب، فترة خالل الجديدة األسهم بكامل االكتتاب عدم حال في
ُ
 احتساب ويتم االكتتاب، مدير ينظمه الكتتاب املتبقية الجديدة األسهم طرحت

 . االكتتاب سعر خصم بعد الحقوق  ملالك)إن وجد(  التعويض قيمة
ً
 الطرح فترة في البيع تم إذا مقابل أي على يحصل ال قد املستثمر أن علما

 .الطرح بسعر املتبقي

 حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير العامة الجمعية حضور  في األحقية له من

 أولوية؟

  للمساهم يحق
ُ
 العامة الجمعية حضور  العادية غير العامة الجمعية يوم تداول  يوم نهاية بعد اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في قيدامل

 .أولوية حقوق  أسهم طرح طريق عن الشركة مال رأس زيادة على والتصويت العادية غير

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

 .العادية غير العامة الجمعية انعقاد ليوم التالي اليوم تداول  بداية قبل السوق  طريق عن السهم سعر تعديل يتم
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 زيادة رأس على املترتبة األولوية حقوق  على الحصول  له يحق فهل الجمعية انعقاد يوم في املالية األوراق بشراء مستثمر قام لو

 املصدر؟ مال

 يوم يلي تداول  يوم ثاني تداول  بنهاية أي) األسهم شراء تاريخ من عمل يومي بعد الشركة مساهمي سجل في املستثمر قيد سيتم نهأ حيث نعم،

 تداول  بنهاية الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم حملة لجميع ستمنح األولوية حقوق  بأن العلم مع ،)العادية غير العامة الجمعية انعقاد

 الخاصة العادية غير العامة الجمعية في التصويت أو الحضور  له يحق لن ولكن. العادية غير العامة الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم ثاني

 .املال رأس بزيادة

 له؟ الحقوق  احتساب سيتم كيف وساطة، شركة من أكثر م  محفظة من أكثر املستثمر لدى كان إذا

 تجميع سيتم كسور  وجود حال وفي محفظة، كل في املوجودة امللكية نسبة بحسب املستثمر، يملكها التي املحافظ على املستثمر نصيب توزيع سيتم

  أكملت وإذا ر،الكسو  لكت
ً
  رقما

ً
 .الحقوق  من كمية أكبر املستثمر فيها يملك التي املحفظة إلى الصحيح الرقم إضافة يتم كثرأ أو صحيحا

 واالكتتاب؟ التداول  فترات ماهي

 هو ما حسب وذلك التاسع اليوم حتى االكتتاب يستمر بينما السادس، اليوم في التداول  انتهاء حتى ذاته الوقت في الحقوق  واكتتاب تداول  يبدأ

 .الشركة وإعالنات النشرة هذه في مذكور 

 األسبوع؟ نهاية عطلة خالل االكتتاب يمكن هل

 .ذلك يمكن ال ال،

 األولوية؟ حقوق  أسهم في االكتتاب املقيدين املساهمين غير من املستثمرين عامة يستطي  هل

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

 :إ افية مساعدة

 بمقدور  يكون  سوف قانونية، ( وألسباب(scc@saudicable.comاإللكتروني  البريد على الشركة مع التواصل الرجاء استفسارات، أي وجود حال في

 تقديم حتى أو الحقوق  إلصدار املوضوعية األسس بشأن املشورة تقديم بمقدورها يكون  ولن النشرة هذه في الواردة املعلومات تقديم فقط الشركة

 .االستثمارية أو القانونية أو الضريبية أو املالية املشورة

 راجع  ،االكتتابوأحكام وتعليمات  شروط عن املعلومات من وملزيد
ً
 وبقية «باألسهم وأحكام الطرح وشروطه املعلومات املتعلقة»( 13)قسم الفضال

  .النشرة هذه في الواردة املعلومات
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افقات المي ستطرح ا 9.13  سهم بموجبهاأل القرارات واملو

من ثالثمائة وستين مليون بعد تخفيض رأس املال  (م29/06/2021ق )املواف ه19/11/1442 تاريخب املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس أوص ى

 وستين )
ً
 وستين )360,614,060وستمائة وأربعة عشر ألفا

ً
( 262,311,060( ريال سعودي، إلى مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وستين )من ما الشركة مال رأس بزيادة ،ريال سعودي
ً
( ريال سعودي إلى سبعمائة 262,311,060ئتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وستين )
ً
 الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك ،( ريال سعودي762,311,060واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 .العادية غير العامة الجمعية وموافقة

وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مال الشركة من خالل إصدار أسهم  ،م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** تاريخوفي 

، وبقيمة الواحد للسهم ةرياالت سعودي( 10)عشرة بسعر طرح يبلغ جديد  عادي سهم (50,000,000) مليون خمسين  في طرح، ويتمثل ولويةأحقوق 

 وستين من وذلك لزيادة رأس مال الشركة  ة،رياالت سعودي( 10)عشرة سمية قدرها ا
ً
مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وستين )262,311,060)
ً
، وزيادة عدد ( ريال سعودي762,311,060( ريال سعودي إلى سبعمائة واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

( أسهم عادية إلى ستة وسبعين مليون ومائتين وواحد وثالثين 26,231,106من ستة وعشرين مليون ومائتين وواحد وثالثين ألف ومائة وستة ) األسهم

 .( أسهم عادية76,231,106ألف ومائة وستة )

كما تمت املوافقة على  ،م(08/09/2021ه )املوافق 01/02/1443 بتاريخسهم الجديدة أل على طلب إدراج ا (تداول )السعودية  تداول شركة وافقت 

ه )املوافق 03/06/1443الخميس  يومنها في موقع الهيئة الصدار هذه وكافة املستندات املؤيدة التي طلبتها الهيئة وذلك بتاريخ إعإل نشر نشرة ا

 .م(06/01/2022

 

 بنود متفرقة 10.13

 ملزمة وملنفعة أطرافها وخلفائهم واملتنازل منهم لصالحهم قة الحكام والتعهدات ذات العأل كتتاب وكافة الشروط واالسيكون طلب ا

 . ومنفذي الوصايا ومديري التركات والورثة
ً
يتم التنازل عن  الفي هذه النشرة، فإنه  ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص عليه تحديدا

ف املشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول طراأل ي من األ الطلب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه، أو التفويض بها 

 .خرآل على موافقة كتابية مسبقة من الطرف ا

 أل تتاب أو العقود املترتبة عليها كالم لنماذج طلب اال هذه التعليمات والبنود وأي است تخضع 
ً
لها. وقد يتم توزيع  نظمة اململكة وتفسر طبقا

يزي، يعمل بالنص العربي لنشرة نجلإل ربي والنص اوفي حالة التعارض بين النص العنجليزية، إل هذه باللغتين العربية واصدار إل نشرة ا

 .صدارإل ا

 

 إفادة عن أي ترتيبات قائمة ملن  التصرف في أسهم معينة 11.13

 .يوجد أي ترتيبات قائمة ملنع التصرف في أي أسهمال 
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 التغير في سعر السهم نتيجة لزيادة رأس املال 14
من ثالثمائة وستين مليون بعد تخفيض رأس املال  (م29/06/2021ق )املواف ه19/11/1442 تاريخب املنعقد اجتماعه في الشركة إدارة مجلس أوص ى

 وستين )
ً
 وستين )360,614,060وستمائة وأربعة عشر ألفا

ً
( 262,311,060( ريال سعودي، إلى مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وستين ) الشركة مال رأس بزيادة ،ريال سعودي
ً
( ريال سعودي إلى سبعمائة 262,311,060من مائتين واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 وستين )
ً
 مليون  خمسمائة بقيمة أولوية حقوق  أسهم طرح عن طريق ،( ريال سعودي762,311,060واثنين وستين مليون وثالثمائة واحدى عشر ألفا

 .العادية غير العامة الجمعية وموافقة الالزمة النظامية املوافقات جميع على الحصول  بعد وذلك سعودي، ريال( 500,000,000)

 ومن ثم زيادته كما هو مشار إليه أعاله في توصية مجلس إدارة الشركة، في حال موافقة الجمعية العامة غير العادية على عملية تخفيض رأس املال

( ريال سعودي، ومن **الشركة سيرتفع نتيجة النخفاض رأس املال حيث بلغ سعر سهم الشركة في يوم الجمعية العامة غير العادية )فإن سعر سهم 

( ريال سعودي، وبعد ذلك نتيجة لزيادة رأس املال فإن سعر سهم الشركة سينخفض **%( ليصبح سعر سهم الشركة )**بنسبة ) املتوقع أن يرتفع

من تاريخ الجمعية العامة غير العادية  )T+2(( ريال سعودي وذلك في افتتاح السوق بعد يومان تداول **( ريال سعودي إلى )**)%( من **بنسبة )

 إلجراءات تعليق تداول السهم نتيجة تخفيض رأس املال(.
ً
 )نظرا

 الجمعية انعقاد تاريخ يلي تداول  يوم في نهاية ثاني اإليداع مركز لدى الشركة مساهمي سجل في املقيدين األسهم وفي حال عدم اكتتاب أٍي من حملة

 تهم في الشركة.نسبة ملكيالعادية، فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض  غير العامة

 طريقة احتساب سعر سهم الشركة نتيجة لعملية تخفيض وزيادة رأس املال كما يلي:

: احتساب سعر السهم بعد تخفيض رأس املال
ً
 أوال

 عدد األسهم بعد تخفيض رأس املال /= القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل تخفيض رأس املالتوقع بعد تخفيض رأس املال سعر السهم امل

عدد  xالجمعية العامة غير العادية"  مسعر السهم قبل تخفيض رأس املال "إغالق يو القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل تخفيض رأس املال= 

 األسهم قبل تخفيض رأس املال

: احتساب سعر السهم بعد زيادة رأس املال
ً
 ثانيا

بعد زيادة سهم أل عدد ا)/  (سهم املطروحةأل + قيمة ا ألسهم الشركة قبل زيادة رأس املالالقيمة السوقية  سعر السهم املتوقع بعد زيادة رأس املال=

 (رأس املال

 عدد األسهم بعد تخفيض رأس املالx القيمة السوقية ألسهم الشركة قبل زيادة رأس املال= سعر السهم املتوقع بعد تخفيض رأس املال 
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 التعهدات الخاصة باالكتتاب 15

 كتتابالب وتعهدات انبذة حول طل 1.15

سهم الجديدة على أل كتتاب باالللمستثمرين. وسيتم ا وسائل أخرى يوفرها الوسيط أي   اللكتتاب باستخدام منصات التداول أو من خالمكن ايُ 

  مرحلة
ً
 :ملا يلي واحدة وفقا

 .سيتاح في هذه الفترة لجميع املساهمين املقيدين واملستثمرين الجدد االكتتاب في األسهم الجديدة (1

  شرائه حال وفي االكتتاب، فترة خالل أو بجزء منها أسهمه عددكامل ب مباشرة االكتتاب املقيد للمساهم سيتاح (2
ً
 له فيستاح جديدة حقوقا

 (.عمل يومي) تسويتها فترة انتهاء بعد بها االكتتاب

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

  االكتتاب سيتاح (4
ً
 والشراء البيع أوامر إدخال خاللها من يتم التي التداول  وتطبيقات منصات في االستثمارية املحفظة طريق عن إلكترونيا

 .الوسيط لدى املتوفرة األخرى  والوسائل القنوات في االكتتاب إلى باإلضافة

 :سهم الجديدة بالتاليأل كتتب في اكتتاب بسهم واحد جديد، وذلك بسعر الطرح. ويقر املالولوية لحامله أحقية األ يعطي كل حق من حقوق ا

 صدار هذهإل كتتاب الواردة في نشرة االقبوله كافة شروط وتعليمات ا. 

  صدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونهاإل بأنه قد اطلع على نشرة ا.  

 ساس ي للشركةأل قبوله للنظام ا. 

  كتتاب بعد تنفيذهالالتعهد بعدم إلغاء أو تعديل طلب ا. 

 

 عمليات التخصيص 2.15

على عدد الحقوق التي مارسوها بشكل مكتمل وصحيح. أما بالنسبة ملستحقي  شخاص املستحقين بناءً ألولوية على األ أسهم حقوق ايتم تخصيص 

فترة الطرح املتبقي،  اللستثمارية خال وطرحها على املؤسسات ا بها يكتتب لم التي املتبقية لألسهم وإضافتهاسهم أل فسيتم جمع كسور اسهم، أل كسور ا

 (بما يتعدى سعر الطرح)سهم أل سهم املتبقية وكسور األ ت بيع اال سهم املتبقية للشركة، وتوزع باقي متحصأل وسوف يتم تسديد إجمالي سعر طرح ا

 فيها ُمكتتب غير ذلك بعد أسهم تبقي حال وفي م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** **على مستحقيها كل بحسب ما يستحقه في موعد أقصاه يوم 

 .الجديدة املتبقية وستخصص له األسهم تلك بشراء التغطية يمتعهد فسيقوم

عن نتائج  اإلعالنللحصول على أية معلومات إضافية. وسوف يتم خالله كتتاب من التصال بالوسيط الذي تم االشخاص املستحقين األويجب على ا

 .م(****/**/**ه )املوافق ****/**/** **يوم التخصيص في موعد أقصاه 

 

 السوق املالية السعودية )تداول( 3.15

م. 1990كتروني في اململكة عام إللسهم األ روني، وبدأ تداول اكتإللوراق املالية األ م كنظام بديل لنظام معلومات ا2001تم تأسيس نظام تداول في عام 

سبوع من يوم أل م التداول كل يوم عمل من أيام ابتسويتها. ويت من تنفيذ الصفقة وانتهاءً  ءً نظام إلكتروني متكامل ابتدا اللعملية التداول من خ تتم

 وحتى الساعة  10يوم الخميس على فترة واحدة من الساعة  حد حتىأل ا
ً
،  3صباحا

ً
وقات فيسمح أل وامر. أما خارج هذه األ ها تنفيذ االلويتم خعصرا

 وحتى الساعة  9:30 وامر وتعديلها وإلغائها من الساعةأل بإدخال ا
ً
. 10صباحا

ً
 صباحا

 أل ، ويتم استقبال وتحديد أولوية اوامرلأل مطابقة آلية  اللويتم تنفيذ الصفقات من خ
ً
 وهي . وبشكل عام تنفذ أوامر السوق أو للسعر وامر وفقا

ً
ال

 لتوقيت اإلدخال.وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر فإنه يتم تنفيذها وفق ،وامر محددة السعرأل سعار، وتليها األ املشتملة على أفضل ااألوامر 
ً
 ا

، ويتم توفير بيانات السوق بشكل االنترنتمختلفة أبرزها موقع تداول على قنوات  الليقوم نظام تداول بتوزيع نطاق شامل من املعلومات من خ

 خالل يومي عمل حسب )وية الصفقات آليملزودي املعلومات املعروفين مثل "رويترز". وتتم تس فوري
ً
 (.T+2ا

فصاح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالنسبة للمستثمرين عبر نظام "تداول". ويتولى نظام تداول مسؤولية مراقبة إل وينبغي على الشركة ا

 .السوق، بهدف ضمان عدالة التداول وكفاءة عمليات السوق 
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 سهم السعوديتداول أسهم الشركة في سوق األ  4.15

دراجها وتمت املوافقة إل  (تداول )سهم السعودية وطلب لدى السوق املالية أل ولوية في سوق األ تم تقديم طلب لدى الهيئة لتسجيل وطرح أسهم حقوق ا

 .صدار هذه وتم الوفاء باملتطلبات كافةإل على نشرة ا

سهم أل نتهاء من عملية التخصيص النهائي ال سهم السعودية بعد األ في سوق اولوية أل ومن املتوقع اعتماد التسجيل وبدء التداول في أسهم حقوق ا 

كتروني. وتعتبر التواريخ املذكورة في هذه النشرة مبدئية ويمكن تغييرها بموافقة إللولوية، وسوف يعلن عن ذلك في حينه في موقع تداول األ حقوق ا

 .هيئة السوق املالية

يمكن التداول في  الأنه  ال، إ(تداول )سهم السعودية وأن الشركة مدرجة أسهمها في السوق املالية أل في سوق ا سهم القائمة مسجلةأل وبالرغم من أن ا 

 أل بعد اعتماد التخصيص النهائي ل السهم الجديدة إأل ا
ً
  سهم وإيداعها في محافظ املكتتبين. ويحظر حظرا

ً
سهم الجديدة قبل اعتماد أل التداول في ا تاما

 .عملية التخصيص

شركة مل املكتتبون ومقدمو العروض في الطرح املتبقي الذين يتعاملون في نشاطات التداول املحظورة هذه املسؤولية الكاملة عنها ولن تتحمل اليتح

 .أي مسؤولية قانونية في هذه الحالة
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 املستندات املتاحة للمعاينة 16
في مدينة جدة، املنطقة الصناعية، قطعة رقم في والواقع  الكابالت السعوديةستكون املستندات التالية متاحة لالطالع عليها في املقر الرئيس لشركة 

 صباًحا 08:00بين الساعة ما خالل أيام العمل الرسمية من األحد إلى الخميس وذلك ، اململكة العربية السعودية 21491جدة  4403ف، ص.ب 12

 من 04:00الساعة حتى و 
ً
  14، على أن ال تقل تلك الفترة عن عقاد الجمعية العامة غير العاديةأول يوم عمل بعد تاريخ الدعوة الن مساًء، اعتبارا

ً
يوما

 :نهاية الطرح ىمتاحة للمعاينة حتوستبقى هذه املستندات  قبل موعد انعقاد اجتماع الجمعية العامة غير العادية.

 :كةشر دات الخاصة بالتأسيس ونظام الستنملا

  السجل التجاري. 

 النظام األساس ي. 

 

افقات املا  :ملالتعلقة بأسهم زيادة رأس املو

 دارة بالتوصية بزيادة رأس املالاإل لس قرار مج. 

  ولويةأل وق املالية على طرح أسهم حقوق اموافقة هيئة السإعالن نسخة من. 

  ولويةأل على إدراج أسهم حقوق ا (تداول )السعودية  تداول  شركةموافقة. 

 

 :ستنداتملالتقارير والخطابات وا

 كتتابالاتفاقية التعهد بالتغطية واتفاقية إدارة ا. 

 على استخدام  ينالقانوني يناملستشار القانوني واملحاسبو  التغطية يكتتاب ومتعهدالاملوافقات الخطية من قبل املستشار املالي ومدير ا

 .صدارإل فاداتهم ضمن نشرة اإهم و اتهم وشعار ائسمأ

 الستخدام متحصالت الطرح دراسة الجدوى االقتصادية. 

 



 

 

 

 

  


