نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

فترة الطرح :يومان  2أيام تبدأ من يوم االثنين 1444\4\27هـ (الموافق 2022\11\21م) وتنتهي في يوم الثالثاء 1444\4\28هـ (الموافق 2022\11\22م).
شركة سعودية مساهمة مقفلة ،بموجب السجل التجاري رقم  1010052927وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م) وقرار وزارة التجارة رقم /146ق وتاريخ 1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م)
طرح ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهم عادي تمثل اثنان وعشرون بالمائة ( )%22من رأس مال شركة مجموعة كابالت الرياض ،وذلك من خالل االكتتاب العام بسعر طرح قدره [•] ريال سعودي للسهم الواحد.

إن نشرة اإلصدار األولية هذه هي بغرض عرضها على المستثمرين من المؤسسات في عملية بناء سجل أوامر االكتتاب ،وال تحتوي على سعر الطرح .وسيتم نشر نشرة اإلصدار النهائية المتضمنة سعر الطرح بعد اإلنتهاء من عملية بناء سجل أوامر االكتتاب وتحديد سعر الطرح.

«المصدر») هي شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري
شركة مجموعة كابالت الرياض (ويشار إليها فيما يلي بـ «الشركة» أو ُ
رقم  1010052927وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م) وقرار وزارة التجارة رقم /146ق وتاريخ 1435/06/17هـ
(الموافق 2014/04/17م) ،وعنوانها المسجل هو المنطقة الصناعية الجديدة ،ص.ب  ،26862الرمز البريدي  ،11496مدينة الرياض،
المملكة العربية السعودية («المملكة») .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي
مقسم إلى مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية
للسهم الواحد (ويشار إليها فيما بعد «األسهم») .وتملك الشركة حالياً عدد من الشركات التابعة (ويشار إليها فيما بعد بـ «الشركات
التابعة» ،ومجتمعة مع الشركة بـ «المجموعة») (للمزيد من التفاصيل حول الشركات التابعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ()8-4
«الشركات والفروع التابعة للمجموعة» من نشرة اإلصدار هذه «النشرة»).
تأسست الشركة في عام 1984م ،كشركة ذات مسؤولية محدودة باسم «الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت المحدودة
(كابالت الرياض)» برأس مال قدره سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7.500.000ريال سعودي ،وتم تسجيلها في السجل التجاري
لمدينة الرياض برقم  1010052927وتاريخ 1404/04/14هـ (الموافق 1984/01/18م) .وبتاريخ 1405/09/13هـ (الموافق
1985/06/01م) ،قرر الشركاء في الشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى تسعة وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة
عشرين ألف ( )29.425.000ريال سعودي ،وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها واحد وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف
( )21.925.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب جاري الشركاء .وبتاريخ 1409/09/25هـ (الموافق 1989/06/28م) ،قرر
الشركاء الموافقة على زيادة رأس مالها إلى اثنين وسبعين مليون ( )72.000.000ريال سعودي ،وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها
اثنان وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ( )42.575.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب جاري الشركاء .وبتاريخ
1411/04/21هـ (الموافق 1990/11/08م) ،قرر الشركاء الموافقة على زيادة رأس مالها إلى خمسة وسبعين مليون ()75.000.000
ريال سعودي وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها ثالثة ماليين ( )3.000.000ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة.
وبتاريخ 1435/05/05هـ (الموافق 2014/03/06م) ،قرر الشركاء تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة
مساهمة ،وقد أصدرت وزارة التجارة القرار رقم /146ق القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 1435/06/17هـ
(الموافق 2014/04/17م) .وبتاريخ 1436/01/05هـ (الموافق 2014/10/29م) ،قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تغيير اسم
الشركة إلى «شركة مجموعة كابالت الرياض» ،باإلضافة إلى الموافقة على زيادة رأس مالها إلى تسعمائة مليون ()900.000.000
ريال سعودي ،وتم تغطية تلك الزيادة البالغ مقدارها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ( )825.000.000ريال سعودي عن طريق
رسملة حساب االحتياطي النظامي بمقدار سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف ( )37.500.000ريال سعودي ،ورسملة حساب
األرباح المبقاة بمقدار سبعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ( )787.500.000ريال سعودي .وبتاريخ 1436/08/13هـ
(الموافق 2015/05/31م) ،قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى مليار وخمسمائة
مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي بزيادة مقدارها ستمائة مليون ( )600.000.000ريال سعودي ،والتي تم تغطيتها بواقع مبلغ
خمسمائة وتسعة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وستون ألف وأربعمائة خمسة وثالثون ( )579.966.435ريال سعودي عن طريق
رسملة األرباح المبقاة ،ورسملة مبلغ عشرون مليون وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة خمسة وستون ( )20.033.565ريال سعودي من
حساب االحتياطي النظامي.
ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين مليون
( )150.000.000سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.تتمثل عملية الطرح
العام األولي (ويشار إليه فيما يلي بـ «الطرح») في طرح ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهم عادي من أسهم الشركة (يشار
إليها بــ «أسهم الطرح» ،ويشار إلى كل سهم بـــ «سهم الطرح») وذلك بسعر طرح يبلغ [•] ريال سعودي للسهم الواحد وبقيمة اسمية
مدفوعة بالكامل تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد (ويشار إليه فيما يلي بـ «سعر الطرح») ،وتمثل أسهم الطرح بمجملها
نسبة اثنان وعشرون بالمائة ( )%22من رأس مال الشركة .ويقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين (ويشار
إليهم فيما بعد بـ «المستثمرين») وهما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل
األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة عن هيئة السوق المالية (ويشار إليها فيما يلي بـ «الهيئة») بموجب القرار
رقم ( )2016 – 94 - 2وتاريخ 1437/10/15هـ (الموافق 2016/07/20م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2019 - 102 - 3وتاريخ
1441/01/18هـ (الموافق 2019/09/17م) (ويشار إليها بـ «تعليمات بناء سجل األوامر») (ويشار إلى تلك الفئات مجتمعة بـ «الفئات
المشاركة» ويشار إلى كل منها بـ «الفئة المشاركة») (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات»
من هذه النشرة) .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة في عملية بناء سجل األوامر ثالثة وثالثون
مليون ( )33,000,000سهم عادي تمثل  ٪100من إجمالي عدد أسهم الطرح .ويكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب األفراد،
حيث في حال قيام المكتتبين األفراد باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم يحق للمستشار المالي (المعرف في القسم رقم
(« )1التعريفات والمصطلحات») ،بالتشاور مع الشركة ،تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة وعشرون
مليوناً وسبعمائة ألف ( )29,700,000سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة ( )%90من إجمالي أسهم الطرح .يتم تخصيص
األسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات
المشاركة ،وذلك حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسباً.
الشريحة (ب) المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو
القصر لصالحها شريطة أن
األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها
ّ
القصر ،وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس
تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد
ّ
التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى الجهات المستلمة ،ويحق لهم فتح حساب استثماري (ويشار إليهم فيما بعد
مجتمعين بـ «المكتتبين األفراد» ولكل منهم منفردا بـ «المكتتب الفرد» ،ويشار إليهم مع الفئات المشاركة بــ «المكتتبين») ،ويعد
الغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال
تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار .وسيتم تخصيص ثالثة ماليين
وثالثمائة ( )3,300,000سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد ،أي بما يعادل نسبة عشرة بالمائة ( )%10من إجمالي
أسهم الطرح .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم ،فيحق للمستشار المالي بالتشاور مع
الشركة تخفيض عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قِ بل هؤالء المكتتبين.
يمتلك المساهمون الموضحين في الجدول رقم (« )22هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح» من هذه النشرة (ويشار إليهم
فيما يلي مجتمعين بـ «المساهمين الحاليين») جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وسيتم بيع أسهم الطرح من قبل المساهمين الحاليين
(ويشار إليهم مجتمعين فيما بعد بــ «المساهمين البائعين») وفق الجدول رقم (« )4هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح» من هذه
النشرة .وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلك المساهمون الحاليون مجتمعون نسبة ثمانية وسبعون بالمائة ( )%78من أسهم الشركة
وبالتالي سيحتفظون بحصة مسيطرة في الشركة .وسيتم توزيع متحصالت الطرح بعد خصم تكاليف الطرح (يشار إليها فيما بعد بــ
«صافي المتحصالت») على المساهمين البائعين وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح ،ولن تحصل الشركة على أي جزء من
صافي المتحصالت (للمزيد من التفاصيل يرجى مراجعة القسم رقم (« )8استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة) .وقد تم
التعهد بتغطية الطرح بالكامل من قبل متعهد التغطية (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم (« )13التعهد بتغطية االكتتاب»
من هذه النشرة) ،كما يحظر على كبار المساهمين في الشركة والذين يملكون نسبة خمسة بالمائة ( )%5أو أكثر من أسهم الشركة
كما في تاريخ هذه النشرة (يشار إليهم فيما بعد بــ «كبار المساهمين») التصرف في أسهمهم وذلك لفترة ستة ( )6أشهر من تاريخ

بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية السعودية (يشار إليها فيما بعد بــ «تداول» أو «السوق المالية») (يشار إليها فيما بعد بــ
«فترة الحظر») .وبعد فترة الحظر يحق لكبار المساهمين التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من
الهيئة .علماً بأن كبار المساهمين في الشركة والذين يملكون  ٪5أو أكثر من أسهمها هم :شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ،وحكمت
سعدالدين عبدالحميد الزعيم ،وشركة المى المحدودة ،وأحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم ،ومحمد حكمت سعدالدين الزعيم.
ويوضح قسم «ملخص الطرح» من هذه النشرة كبار المساهمين بشكل مباشر ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح.
تبدأ فترة الطرح من يوم االثنين بتاريخ 1444/4/27هـ (الموافق 2022/11/21م) ،وتستمر لمدة يومان ( )2أيام شاملة يوم اإلغالق،
أي حتى نهاية يوم الثالثاء بتاريخ 1444/4/28هـ (الموافق 2022/11/22م) (يشار إليها فيما بعد بــ «فترة الطرح») .ويمكن تقديم
طلبات االكتتاب في أسهم الطرح من قبل المكتتبين األفراد في بعض فروع الجهات المستلمة المدرجة في الصفحة (ي) من هذه
النشرة (يشار إليها فيما بعد بـــ «الجهات المستلمة») أو عن طريق أي من الوسائل األخرى التي توفرها الجهات المستلمة والتي تشمل
اإلنترنت والهاتف المصرفي والصراف اآللي خالل فترة الطرح (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ()2-3-17
«االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد» من هذه النشرة) .ويمكن للفئات المشاركة االكتتاب في أسهم الطرح من خالل مديري سجل
اكتتاب المؤسسات خالل القيام بعملية بناء سجل األوامر التي تتم قبل طرح األسهم على المكتتبين األفراد (للمزيد من التفاصيل،
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )1-3-17بناء سجل األوامر» من هذه النشرة).
على كل مكتتب من المكتتبين األفراد التقدم بطلب االكتتاب بعدد ( )10أسهم كحد أدنى ،عل ًما بأن الحد األدنى للتخصيص هو عشرة
( )10أسهم لكل مكتتب فرد والحد األقصى هو مائتين وخمسون ألف ( )250,000سهم .وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم
الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى اجمالي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها .وإذا
تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالثمائة وثالثون ألف ( )330,000مكتتب؛ فإن الشركة ال تضمن تخصيص الحد األدنى والبالغ عشرة
( )10أسهم لكل مكتتب ،وفي هذه الحالة سيتم التخصيص وفقًا لما المستشار المالي بالتشاور مع الشركة .وسوف يتم إعادة فائض
االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة .وسيتم اإلعالن عن عملية
التخصيص النهائي في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1444/4/30هـ (الموافق 2022/11/24م) .ورد الفائض (إن وجد) في موعد
أقصاه يوم االحد بتاريخ 1444/5/3هـ (الموافق 2022/11/27م) (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ()4-17
«التخصيص ورد الفائض» من هذه النشرة).
للشركة فئة واحدة من األسهم العادية ،ويعطي كل سهم حامله الحق في صوت واحد ،ويحق لكل مساهم في الشركة (يشار إليه فيما
بعد بـ «المساهم») حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين (يشار إليها فيما بعد بـ «الجمعية العامة») والتصويت فيها ،ولن
يتمتع أي مساهم بأي حقوق تصويت تفضيلية .وتستحق أسهم الطرح نصيبها من أي أرباح تعلنها الشركة اعتباراً من تاريخ هذه
النشرة والسنوات المالية التي تليها (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).
لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة أو خارجها قبل هذا الطرح .وقد تقدمت الشركة بطلب للهيئة
لتسجيل وطرح األسهم ،وللسوق المالية لقبول إدراج األسهم ،وقد تم تقديم كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها الجهات ذات العالقة
وتم االستيفاء بالمتطلبات كافة بما فيها متطلبات إدراج الشركة في السوق المالية ،وتم الحصول على جميع الموافقات المتعلقة بعملية
الطرح ،بما في ذلك هذه النشرة .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم
واستيفاء جميع المتطلبات النظامية ذات العالقة (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب»
 الجدول رقم (« )3الجدول الزمني المتوقع للطرح»).وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق المالية ،سوف يُس َمح لمواطنيالمملكة ،واألفراد غير السعوديين المقيميين في المملكة إقامة نظامية ،والشركات والبنوك التجارية وصناديق االستثمار المؤسسة
في المملكة وفي دول مجلس التعاون الخليجي ،ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي بالتداول في أسهم الشركة بعد بدء تداولها في
السوق المالية .ويجوز كذلك للمؤسسات المالية األجنبية المؤهلة أو المستثمر األجنبي المؤهل تداول أسهم الشركة بموجب القواعد
المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم
(« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة) .كما أنه يجوز للمستثمرين االستراتيجيين األجانب تداول األسهم وفقًا للتعليمات
حصصا استراتيجية في الشركات المدرجة (كما ورد تعريفه في هذه النشرة).
المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب
ً
ويحق لألفراد غير الخليجيين الذين يعيشون خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج دول مجلس التعاون الخليجي والتي تعمل
خارج المملكة (المشار إليهم مجتمعين بـــ «المستثمرين األجانب» ومنفردين بــ «المستثمر األجنبي») االستثمار بشكل غير مباشر
للحصول على المنفعة االقتصادية من أسهم الشركة ،وذلك من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة ( )SWAPمع إحدى مؤسسات السوق
المالية المرخصة من الهيئة بشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب ،وبموجب اتفاقيات
المبادلة تعتبر مؤسسات السوق المالية هي المالكة النظامية لألسهم.
ينطوي االكتتاب في األسهم على مخاطر وأمور غير مؤكدة .لغرض مناقشة بعض العوامل التي ينبغي دراستها بعناية قبل اتخاذ القرار
باالكتتاب في أسهم الطرح ،يرجى مراجعة القسم «إشعار هام» في الصفحة (أ) والقسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة
بعناية تامة قبل اتخاذ أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح.
المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات

الجهات المستلمة

تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات قُدمت ضمن طلب تسجيل وطرح األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات
المستمرة الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية (المشار إليها بـ «الهيئة») وطلب إدراج األوراق المالية بحسب متطلبات قواعد اإلدراج
الخاصة بالسوق المالية السعودية .ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم في الصفحة رقم (د) مجتمعين ومنفردين كامل المسؤولية عن دقة
المعلومات الواردة في نشرة اإلصدار هذه ،ويؤكدون بحسب علمهم واعتقادهم ،بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة وإلى الحد المعقول ،أنه ال توجد أي
وقائع أخرى يمكن أن يؤدى عدم تضمينها النشرة إلى جعل أي إفادة واردة فيها مضللة .وال تتحمل الهيئة والسوق أيّ مسؤولية عن محتويات هذه النشرة،
وال تعطيا ّن أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها ،وتخليان نفسيهما صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أيّ خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو
عن االعتماد على أيّ جزء منها.

صدرت هذه النشرة بتاريخ ١٤٤٤/3/21هـ (الموافق ٢٠٢٢/١٠/١٧م).

riyadh-cables.com
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إشعار هام
تحتوي هذه النشرة على معلومات تفصيلية كاملة عن المجموعة وأسهم الطرح ،وعند التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الطرح ،ستتم معاملة المستثمرين
من الفئات المشاركة واألفراد على أساس أن طلباتهم تستند إلى المعلومات الواردة في هذه النشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها من الشركة ،أو
من مدير االكتتاب أو من الجهات المستلمة ،أو من خالل زيارة الموقع اإللكتروني للشركة ( ،)www.riyadh-cables.comأو الموقع اإللكتروني لهيئة
السوق المالية ( ،)www.cma.org.saأو الموقع اإللكتروني للسوق المالية السعودية (تداول) ( ،)www.saudiexchange.saأو الموقع اإللكتروني
للمستشار المالي (.)www.riyadcapital.com
وقد قامت الشركة بتعيين شركة الرياض المالية كمستشار مالي لعملية الطرح (ويشار إليه فيما بعد بـ «المستشار المالي») ،وتعيين شركة الرياض المالية
و شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية وشركة العربي المالية كمديري سجل اكتتاب المؤسسات (ويشار إليهم فيما بعد بـ «مدير و سجل اكتتاب
المؤسسات») ،وتعيين شركة الرياض المالية كمدير لالكتتاب (ويشار إليه فيما بعد بـ «مدير االكتتاب») ،ومتعهداً لتغطية الطرح (ويشار إليه فيما بعد بـ
«متعهد التغطية») فيما يتعلق بأسهم الطرح الموضحة في هذه النشرة.
تحتوي هذه النشرة على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن الهيئة ،وقواعد اإلدراج
الخاصة بالسوق المالية ،ويتحمل أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تظهر أسماؤهم في الجدول رقم « 1أعضاء مجلس اإلدارة» من هذه النشرة ،مجتمعين
ومنفردين ،كامل المسؤولية عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة ،ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم وبعد إجراء جميع الدراسات الممكنة إلى الحد
المعقول أنه ال توجد أية وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في هذه النشرة إلى جعل أية إفادة واردة فيها مضللة.
وعلى الرغم من قيام الشركة بإجراء كافة الدراسات المعقولة للتحري عن دقة المعلومات التي تضمنتها هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها ،إال أن جزءاً
كبيراً من المعلومات الواردة في هذه النشرة المتعلقة بالقطاع والسوق التي تعمل فيه الشركة تم الحصول عليها من مصادر خارجية.
ومع أنه ال يوجد لدى الشركة أو المساهمين البائعين أو أعضاء مجلس اإلدارة أو أي من المستشارين الواردة أسماؤهم في الصفحات (و) و (ز) من هذه
النشرة أي سبب لالعتقاد بأن المعلومات المتعلقة بالسوق والقطاع تعتبر غير دقيقة في جوهرها ،إال أنه لم يتم التحقق بصورة مستقلة من هذه المعلومات
من قبل مجلس اإلدارة أو أي من المستشارين باستثناء مستشار السوق .وعليه فإنه ال يوجد أي تأكيد أو ضمان بشأن صحة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.
إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ إصدارها عرضة للتغير .وعلى وجه الخصوص ،فإن الوضع المالي للشركة وقيمة أسهم الطرح يمكن
أن تتأثر بشكل سلبي نتيجة للتطورات المستقبلية مثل عوامل التضخم ومعدالت الفائدة والضرائب أو غيرها من العوامل االقتصادية والسياسية أو العوامل
الخارجة عن نطاق سيطرة الشركة (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة) .وال يجب اعتبار أو االعتماد
بأي شكل من األشكال على هذه النشرة وال على أي اتصاالت شفهية أو خطية أو مطبوعة فيما يتعلق بأسهم الطرح أو تفسيرها كوعد أو تأكيد أو إقرار
فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية.
ال يجوز اعتبار هذه النشرة بمثابة توصية من جانب الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة أو المساهمين الحاليين أو الجهات المستلمة أو أي من المستشارين
للمشاركة في عملية االكتتاب في أسهم الطرح .وتُعتبر المعلومات الواردة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة ،وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهداف
االستثمار الفردية أو الوضع المالي أو االحتياجات االستثمارية لألشخاص الراغبين في االستثمار بأسهم الطرح .ويتحمل كل مستلم لهذه النشرة قبل
اتخاذ قراره باالستثمار مسؤولية الحصول على استشارة مهنية مستقلة من أحد المستشارين الماليين المرخص لهم من الهيئة بخصوص االكتتاب لتقييم
مدى مالئمة فرصة االستثمار والمعلومات الواردة في هذه النشرة لألهداف واألوضاع واالحتياجات المالية الخاصة به ،بما في ذلك المزايا والمخاطر
المرتبطة باالستثمار في أسهم الطرح .قد يكون االستثمار في األسهم مناس ًبا لبعض المكتتبين وغير مناسب للبعض اآلخر .ويجب على المستثمرين
المحتملين عدم االعتماد على قرار ورؤية طرف آخر في االستثمار أو عدم االستثمار كأساس للدراسة المفترض قيامهم بها فيما يخص فرصتهم
لالستثمار أو على الظروف الفردية ألولئك المستثمرين.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين هما:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر (للمزيد
من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).
الشريحة (ب) :المكتتبين األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر
القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها
من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها
ّ
القصر ،وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى الجهات المستلمة ،ويحق
لألوالد
ّ
ً
لهم فتح حساب استثماري ،ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق المكتتب الفرد الذي قام
بتقديم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار.

أ
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كما يُحظر صراحة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة ،باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة
و /أو المستثمرين األجانب من خالل إبرام اتفاقيات مبادلة ،على أن يتم مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .يتعين على جميع مستلمي هذه
النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم الطرح ومراعاة التقيد بها .يتعين على كل مكتتب فرد مؤهل وجهة مشاركة
مؤهلة قراءة هذه النشرة بالكامل والتماس المشورة من المحاميين ،والمستشارين الماليين ،وأي مستشارين مهنيين تابعين لهم فيما يخص االعتبارات
النظامية ،والضريبية ،والتنظيمية ،واالقتصادية المتعلقة باستثمارهم في األسهم ،وسوف يتحملون شخص ًيا الرسوم المرتبطة بتلك المشورة المستمدة
من المحاميين ،والمحاسبين ،وغيرهم من المستشارين التابعين لهم فيما يخص كافة المسائل المرتبطة باالستثمار في أسهم الشركة .وال يمكن تقديم
أي ضمانات من ناحية تحقيق األرباح.

معلومات عن السوق والقطاع
تم الحصول على المعلومات الواردة في القسم رقم (« )3نظرة عامة على السوق والقطاع» من هذه النشرة والمتعلقة بالسوق والقطاع الذي تعمل فيه
الشركة من تقرير دراسة السوق المعد بتاريخ 1443/10/21هـ (الموافق 2022/05/22م) ،من قبل مستشار دراسة السوق وهو شركة آرثر دي ليتل
السعودية («مستشار دراسة السوق») لصالح الشركة («تقرير دراسة السوق»).
تأسس مستشار دراسة السوق في عام 1886م ،وهي شركة من الشركات المستقلة المتخصصة في تقديم خدمات أبحاث السوق االستراتيجية ،وذات نطاق
واسع من العمالء .ويقع المقر الرئيسي لمستشار دراسة السوق في بروكسل ،بلجيكا ،وللمزيد من التفاصيل ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني لمستشار
دراسة السوق (.)ww.adlittle.com
إن مستشار دراسة السوق ال يملك مباشرة أو من خالل أي شركة من شركاته التابعة أو شركاته الزميلة أو الشركاء فيه أو مساهميه أو أعضاء مجلس
إدارته أو مديريه أو أي من أقاربهم أية أسهم أو مصلحة من أي نوع في الشركة أو شركاتها التابعة حتى تاريخ هذه النشرة ،وقد أعطى مستشار دراسة
السوق موافقته الخطية على استعمال اسمه وشعاره وإفادته ومعلومات السوق والبيانات المقدمة من قبله للشركة بالشكل الوارد في هذه النشرة ولم يتم
سحب تلك الموافقة حتى تاريخ هذه النشرة.
يعتقد مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات التي تم الحصول عليها أو استخراجها من تقرير دراسة السوق الذي أعده مستشار السوق موثوقة بحد ذاتها،
وليس لمجلس اإلدارة علم بأي قصور أو نقص جوهري في تلك المعلومات والبيانات بشكل يؤثر على قرار المستثمرين باالكتتاب في أسهم الشركة ،إال
أنه لم يقم أي من مجلس إدارة الشركة أو الشركة أو أي من مستشاريها – باستثناء مستشار السوق – بالتحقق من صحة تلك المعلومات والبيانات بشكل
مستقل وبالتالي ال يمكنهم تقديم أي ضمان بشأن دقتها أو صحتها أو اكتمالها.
مع مراعاة ما ورد بالصفحة رقم (ج) «التوقعات واإلفادات المستقبلية» من هذه النشرة ،يعتقد أعضاء مجلس اإلدارة بأن المعلومات والبيانات الخاصة
بدراسة السوق الواردة في هذه النشرة والتي تم الحصول عليها من مصادر أخرى ،بما في ذلك المعلومات التي تم الحصول عليها من مستشار دراسة
السوق ،هي معلومات وبيانات يمكن االعتماد عليها .إال إنه لم يتم التحقق من هذه المعلومات بشكل مستقل من قِ بل الشركة وال من قِ بل أعضاء مجلس
إدارتها أو مستشاريها أو المساهمين الحاليين ،وبالتالي ال يتحمل أي من هذه األطراف أي مسؤولية عن دقة أو اكتمال أي من هذه المعلومات.

المعلومات المالية
تم إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية ( )IFRSالمتعارف
عليها في المملكة باإلضافة إلى المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( ،)SOCPAوتمت مراجعتها /
فحصها من قبل مراجع الحسابات المستقل للشركة وهو كي بي إم جي لالستشارات المهنية (المعروفة سابقاً بــ كي بي إم جي الفوزان وشركاه) (ويشار
إليه فيما بعد بــ «مراجع الحسابات») على النحو الوارد في تقارير المراجعة الصادرة عنهم .تم تضمين هذه القوائم المالية في القسم رقم (« )19القوائم
المالية وتقرير مراجع الحسابات» من هذه النشرة .وتقوم الشركة بإصدار قوائمها المالية الموحدة بالريال السعودي.
إن بعض المعلومات المالية واإلحصائية التي تحتوي عليها هذه النشرة تم تقريبها من خالل جبرها إلى أقرب عدد صحيح ،وعليه فإنه في حال تم جمع
األرقام الواردة في الجداول ،قد يظهر اختالف بسيط في األرقام المذكورة في القوائم المالية المراجعة مقارن ًة بتلك المذكورة في هذه النشرة.
ً
فضاًل عن ذلك ،إن أي إشارة إلى «سنة» أو «سنوات» هي إشارة
في هذه النشرة تم ذكر التواريخ الهجرية مع التواريخ الميالدية الموافقة لها ،عند االقتضاء.
إلى سنوات ميالدية ،ما لم تحدد هذه النشرة صراح ًة خالف ذلك.
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التوقعات واإلفادات المستقبلية
لقد تم إعداد التوقعات الواردة في هذه النشرة بنا ًء على افتراضات مبنية على معلومات الشركة حسب خبرتها في السوق ،باإلضافة إلى معلومات السوق
المتاحة للعامة .وقد تختلف ظروف التشغيل المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة ،وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تأكيد فيما يتعلق بدقة أو اكتمال
أي من هذه التوقعات أو التقديرات .وتؤكد الشركة – إلى حد علمها – بأن اإلفادات الواردة في هذه النشرة تمت بنا ًء على العناية المهنية الالزمة.
تمثل بعض التوقعات واإلفادات الواردة في هذه النشرة «إفادات مستقبلية» .ومن الممكن أن يستدل على هذه اإلفادات المستقبلية من خالل استخدام
بعض الكلمات المستقبلية مثل «تعتزم» أو «تخطط» أو «تقدر» أو «تعتقد» أو «تتوقع» أو «يتوقع» أو «يمكن» أو «من الممكن» أو «سيكون» أو «يفترض»
«متوقع» أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى .وتعكس هذه اإلفادات المستقبلية وجهة نظر
أو ُ
الشركة وإدارتها حالياً فيما يتعلق باألحداث المستقبلية ،ولكنها ال تشكل ضماناً لألداء المستقبلي إذ أن هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى
اختالف كبير عن النتائج الفعلية أو األداء الفعلي أو اإلنجازات الفعلية التي تحققها الشركة عما كان متوقعاً صراح ًة أو ضمناً في اإلفادات المذكورة.
ال لبعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن تؤدي إلى مثل هذا االختالف (فض ً
وتحتوي أقسام أخرى من هذه النشرة على وصف أكثر تفصي ً
ال راجع
القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ( .وإذا تحقق واحد أو أكثر من هذه المخاطر أو األمور غير المؤكدة ،أو إذا ثبت عدم صحة أو دقة
أي من االفتراضات التي تم االعتماد عليها ،فإن النتائج الفعلية للشركة قد تختلف بصورة جوهرية عن النتائج المذكورة في هذه النشرة على أنها مقدرة
أو معتقدة أو متوقعة أو مخطط لها.
ومع مراعاة متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،يتعين على الشركة تقديم نشرة إصدار تكميلية إلى الهيئة في أي وقت بعد نشر
هذه النشرة وقبل اكتمال الطرح ،إذا تبين لها أي مما يلي:
 أوجود تغيير مهم في أمور جوهرية واردة في هذه النشرة ،أو أي مستند مطلوب بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة. بظهور أي مسائل مهمة كان يجب تضمنيها في هذه النشرة.وفيما عدا الحالتين المذكورتين ،فإن الشركة ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالقطاع أو السوق أو اإلفادات المستقبلية الواردة في
هذه النشرة ،سواء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو أحداث مستقبلية أو خالف ذلك .ونتيجة لما تقدم وللمخاطر واالفتراضات واألمور االحتمالية
واالفتراضات األخرى ،فإن األحداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة أو قد ال تحدث إطالقاً.
وعليه فيجب على المستثمرين المحتملين دراسة جميع اإلفادات المستقبلية على ضوء هذه التفسيرات وعدم االعتماد على تلك اإلفادات بشكل أساسي.
كافة اإلفادات الخطية والشفهية الالحقة والصادرة من الشركة أو من أشخاص نياب ًة عن الشركة هي خاضعة بمجملها إلى العبارات التحذيرية الواردة
أعاله أو تلك الواردة في أقسام أخرى من هذه النشرة.

التعريفات والمصطلحات
لالطالع على تفسير بعض العبارات والمصطلحات الواردة في هذه النشرة ،فض ً
ال راجع القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة.
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دليل الشركة
أعضاء مجلس اإلدارة
	  (1):لودجلاأعضاء مجلس اإلدارة

م.

اإلسم

المنصب

الجنسية

العمر

1

خالد عبد
الرحمن عبد
اهلل القويز

رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

 65سنة

2

محمد
حكمت
سعدالدين
الزعيم

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

3

أحمد سامر
حمدي
سعدالدين
الزعيم

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

 56سنة

4

زياد فؤاد
فهد الصالح

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

 40سنة

5

عبدالوهاب
عبدالكريم
عبدالرحمن
البتيري

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

 43سنة

6

فهد محمود
زهدي
ملحس

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

 46سنة

7

رائد إبراهيم
سليمان
المديهيم

عضو
مجلس
اإلدارة

سعودي

 59سنة

 43سنة

صفة
العضوية
مستقل

غير تنفيذي
غير مستقل

غير تنفيذي
غير مستقل

غير تنفيذي
غير مستقل

غير تنفيذي
مستقل

غير تنفيذي
مستقل

غير تنفيذي
غير مستقل

غير تنفيذي

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غير المباشرة

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

-

-

-

-

%5.00

%3.90

-

-

تاريخ العضوية*

1443/07/28هـ
(الموافق
2022/03/01م)
1443/07/28هـ
(الموافق
2022/03/01م)

%11.95

%9.32

-

-

1443/07/28هـ
(الموافق
2022/03/01م)

-

-

-

-

1443/07/28هـ
(الموافق
2022/03/01م)

-

-

-

-

1443/07/28هـ
(الموافق
2022/03/01م)

-

-

-

-

1443/07/28هـ
(الموافق
2022/03/01م)

-

-

-

-

1443/07/28هـ
(الموافق
2022/03/01م)

المصدر :الشركة
*

التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس .وتوضح السير الذاتية ألعضاء المجلس تاريخ تعيين كل منهم في المجلس
أو في أي منصب آخر (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )6-3-5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس» من هذه النشرة).
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عنوان الشركة
شركة مجموعة كابالت الرياض
المنطقة الصناعية الثانية ،طريق الخرج
ص .ب ،26862 .الرياض 11496
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 265 0850 :
فاكس+966 )11( 265 4061 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadh-cables.com :
البريد اإللكترونيrcgc@riyadh-cables.com :

ممثلي الشركة
خالد عبدالرحمن عبداهلل القويز
رئيس مجلس اإلدارة
شركة مجموعة كابالت الرياض
المنطقة الصناعية الثانية ،طريق الخرج
ص .ب ،26862 .الرياض 11496
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 265 1415 :
فاكس+966 )11( 265 4061 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadh-cables.com :
البريد اإللكترونيChairman@riyadh-cables.com :

محمد سليمان موسى السليم
المستشار التنفيذي
شركة مجموعة كابالت الرياض
المنطقة الصناعية الثانية ،طريق الخرج
ص .ب ،26862 .الرياض 11496
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 265 1415 :
فاكس+966 )11( 265 4061 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadh-cables.com :
البريد اإللكترونيBodSec@riyadh-cables.com :

أمين سر مجلس اإلدارة
محمد بن سليمان السليم
المستشار التنفيذي
شركة مجموعة كابالت الرياض
المنطقة الصناعية الثانية ،طريق الخرج
ص .ب ،26862 .الرياض 11496
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 265 1415 :
فاكس+966 )11( 265 1423 :
الموقع اإللكترونيwww.riyadh-cables.com :
البريد اإللكترونيBodSec@riyadh-cables.com :

سوق األسهم
شركة تداول السعودية
أبراج التعاونية ،البرج الشمالي
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم15 :
الرياض 3388 -12211
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 92000 1919 :
فاكس+966 )11( 2189133 :
الموقع اإللكتروني.www saudiexchange.sa:
البريد اإللكترونيcsc@saudiexchange.sa :
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مركز اإليداع
شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)
أبراج التعاونية ،البرج الجنوبي
طريق الملك فهد – العليا 6897
وحدة رقم11 :
الرياض 3388 -12211
المملكة العربية السعودية
هاتف920026000 :
فاكس+966 11 218 9133 :
الموقع اإللكترونيwww.edaa.com.sa :
البريد اإللكترونيcc@edaa.com.sa :

المستشار المالي ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب
شركة الرياض المالية
 -2414حي الشهداء ،الوحدة رقم 69
الرياض 7279 -13241
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 96611920012299 :
فاكس+ 966114865908:
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
البريد اإللكترونيask@riyadcapital.com :

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات
شركة الرياض المالية
 -2414حي الشهداء ،الوحدة رقم 69
الرياض 7279 -13241
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 96611920012299 :
فاكس+ 966114865908:
الموقع اإللكترونيwww.riyadcapital.com :
البريد اإللكترونيask@riyadcapital.com :

مديرو سجل اكتتاب المؤسسات
المجموعة المالية – هيرميس السعودية
سكاي تاورز ،البرج الشمالي ،الطابق الثالث ،طريق الملك فهد ،العليا ،الرياض
المملكة العربية السعودية
هاتف+ 966112938048 :
فاكس+ 966112938032:
الموقع اإللكترونيwww.efghermesksa.com :
البريد اإللكترونيefg_projectrichmond@EFG-HERMES.com :
شركة العربي المالية
شارع الملك فيصل – مبنى شركة العربي المالية
ص.ب - 220009 .الرياض 11311
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 11 406 2500 :
فاكس+966 11 406 2548 :
الموقع اإللكترونيwww.anbcapital.com.sa :
البريد اإللكترونيwww.anbcapital.com.sa :
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المستشار القانوني للمصدر
مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة
بوابة األعمال
مبنى رقم  ،26منطقة ج
طريق المطار
ص .ب  ،1080الرياض 11431
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 4167300 :
فاكس+966 )11( 4167399 :
الموقع اإللكترونيwww.alshaalanlaw.com :
البريد اإللكترونيmas@alshaalanlaw.com :

مستشار العناية المهنية الالزمة المالي
شركة برايس ووترهاوس كوبرز – محاسبون قانونيون
برج المملكة ،الطابق 21
ص.ب8282 .
الرياض 11482
هاتف+966112110400 :
فاكس+966112110401 :
المملكة العربية السعودية
الموقع اإللكترونيhttp://www.pwc.com/middle-east :
البريد اإللكترونيmailto:info@pwc.com :

مستشار دراسة السوق
شركة آرثر دي ليتل السعودية
مكتب  ،502الدور الخامس ،مدخل د
البالزا ،شارع العليا العام
ص.ب205005 .
الرياض 11361
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 2930023 :
فاكس+966 )11( 2930490 :
الموقع اإللكترونيwww.adl.com.sa :
البريد اإللكترونيgm_ksa@adlittle.com :

مراجع الحسابات
كي بي إم جي لالستشارات المهنية (المعروفة سابق ًا ب ـ كي بي إم جي الفوزان وشركاه)
برج كي بي إم جي
واجهة الرياض ،طريق المطار
ص .ب92876 .
الرياض 11663
المملكة العربية السعودية
هاتف+966 )11( 874 8500 :
فاكس+966 )11( 874 8600 :
الموقع اإللكترونيwww.kpmg.com.sa :
البريد اإللكترونيmarketingsa@kpmg.com :

تنويه :قدم كل من المستشارين ومراجع الحسابات المذكورة أسمائهم أعاله ومزود المعلومات موافقتهم الكتابية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم
وشعاراتهم ونشر إفاداتهم في هذه النشرة بالشكل الوارد فيها ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،ال يمتلك أي من هذه الجهات أو
العاملين فيها – من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة – أو أقاربهم أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة من أي نوع كانت في
الشركة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقالليتهم.
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الجهات المستلمة
بنك الرياض
حي الشهداء

ص .ب22622 .

الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 401 3030 :

فاكس+966 )11( 4865909 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.riyadbank.com

customercare@riyadbank.com

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص ب  3208رقم الوحدة778 :

المملكة العربية السعودية

هاتف+966920001000 :

فاكس+966114060052 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alahli.com

contactus@alahli.com

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
ص.ب ،28 .الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+977112116000 :

فاكس+977114600705 :
الموقع اإللكتروني :

البريد اإللكتروني :

www.alrajhibank.com.sa

alrajhibank.com.sa@contactcentre1

شركة العربي الوطني لالستثمار
شارع الملك فيصل  -مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
ص.ب - 220009 .الرياض 11311

المملكة العربية السعودية

هاتف+966114062500 :

فاكس+966114062548 :
البريد اإللكتروني:

الموقع اإللكتروني:

ح

Investment.Banking@anbinvest.com.sa

www.anbinvest.com.sa
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ملخص الطرح
يهدف ملخص الطرح هذا إلى تقديم خلفية موجزة عن المعلومات المتعلقة بالطرح والواردة في هذه النشرة بشكل مفصل ،إال أن هذا الملخص ال يتضمن
جميع المعلومات التي قد تكون مهمة بالنسبة للمستثمرين المحتملين والتي يجب أن تؤخذ بعين االعتبار قبل اتخاذ القرار باالستثمار في أسهم الطرح ،لذا
ينبغي على من يرغب في االكتتاب بأسهم الطرح قراءة ومراجعة هذه النشرة بالكامل ،ويجب مراعاة كامل هذه النشرة قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار
في أسهم الطرح .وعلى وجه الخصوص ،يجب مراجعة قسم «إشعار هام» في الصفحة رقم (أ) والقسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،بدقة
قبل اتخاذ أي قرار يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح ،ويجب أال يعتمد في اتخاذ قراره على هذا الملخص فقط.
شركة مجموعة كابالت الرياض ،هي شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  1010052927وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق
2014/04/24م) ،وقرار وزارة التجارة رقم /146ق وتاريخ 1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م) ،وعنوانها المسجل هو المنطقة
الصناعية الجديدة ،ص.ب  ،26862الرمز البريدي  ،11496مدينة الرياض ،المملكة .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وخمسمائة مليون
( )1.500.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة
( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.

تأسست الشركة في عام 1984م كشركة ذات مسؤولية محدودة بإسم «الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت المحدودة (كابالت
الرياض)» برأس مال قدره سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7.500.000ريال سعودي ،وتم تسجيلها في السجل التجاري لمدينة الرياض
برقم  1010052927وتاريخ 1404/04/14هـ (الموافق 1984/01/18م).

وبتاريخ 1405/09/13هـ (الموافق 1985/06/01م) ،قرر الشركاء في الشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى تسعة وعشرين مليون
وأربعمائة وخمسة عشرين ألف ( )29.425.000ريال سعودي ،وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها واحد وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة
وعشرون ألف ( )21.925.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب جاري الشركاء.

الشركة ووصفها
وتأسيسها

وبتاريخ 1409/09/25هـ (الموافق 1989/06/28م) ،قرر الشركاء الموافقة على زيادة رأس مالها إلى اثنين وسبعين مليون ()72.000.000
ريال سعودي ،وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها اثنان وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ( )42.575.000ريال سعودي عن
طريق رسملة حساب جاري الشركاء.

وبتاريخ 1411/04/21هـ (الموافق 1990/11/08م) ،قرر الشركاء الموافقة على زيادة رأس مالها إلى خمسة وسبعين مليون ()75.000.000
ريال سعودي وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها ثالثة ماليين ( )3.000.000ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة.
وبتاريخ 1435/05/05هـ (الموافق 2014/03/06م) ،تم تحويل الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب
قرار وزارة التجارة رقم /146ق القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ 1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م).

وبتاريخ 1436/01/05هـ (الموافق 2014/10/29م) ،قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة تغيير اسم الشركة إلى «شركة مجموعة
كابالت الرياض» ،باإلضافة إلى الموافقة على زيادة رأس مالها إلى تسعمائة مليون ( )900.000.000ريال سعودي ،وتم تغطية تلك الزيادة
البالغ مقدارها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ( )825.000.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب االحتياطي النظامي بمقدار
سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف ( )37.500.000ريال سعودي ،ورسملة حساب األرباح المبقاة بمقدار سبعمائة وسبعة وثمانون مليون
وخمسمائة ألف ( )787.500.000ريال سعودي.

وبتاريخ 1436/08/13هـ (الموافق 2015/05/31م) ،قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى
مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي بزيادة مقدارها ستمائة مليون ( )600.000.000ريال سعودي ،والتي تم تغطيتها
بواقع مبلغ خمسمائة وتسعة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وستون ألف وأربعمائة خمسة وثالثون ( )579.966.435ريال سعودي عن طريق
رسملة األرباح المبقاة ،ورسملة مبلغ عشرون مليون وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة خمسة وستون ( )20.033.565ريال سعودي من حساب
االحتياطي النظامي.
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إن النشاط الرئيسي الذي تزاوله الشركة حالياً هو إنتاج وتسويق وبيع الكابالت واألسالك الكهربائية والموصالت الهوائية واأللياف البصرية
باإلضافة إلى أعمال مشاريع المقاوالت الكهربائية الخاصة بكابالت الجهد العالي.

وتتمثل أغراض الشركة الرئيسية وفقاً لنظامها األساسي وسجلها التجاري بما يلي:

1صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من مواد 	30-تركيب األجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية.أخرى.
	31-إصالح وصيانة المحوالت الكهربائية الخاصة بنقل الطاقة أو
من
األسالك
تمديد
وقنوات
الكهربائية
الوصالت
صناعة
2توزيعها أو األنواع المتخصصة.
اللدائن.
	32-البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية وتمديداتها.
3صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من	33-تشطيب المباني.
المعدن.
	34-اإلنشاءات العامة للمباني السكنية.
4صناعة المخارج والمقابس الكهربائية.	35-صناعة المحوالت الكهربائية.

5صناعة المفاتيح الكهربائية بأنواعها (للمباني واألجهزة).6صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من الصلب أو 	36-مراكز التدريب.	37-أنشطة تقديم خدمات القياس والتحقق من الطاقة.
النحاس أو األلمنيوم.

	38-أنشطة تقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة
7صناعة كابالت األلياف البصرية.الطاقة.
8صناعة أجزاء للمولدات والمحركات ومحوالت الطاقة	39-أنشطة تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة.
الكهربائية.
9-صناعة كابالت وشرائط معدنية من األلمنيوم.

	10-صناعة كابالت وشرائط معدنية من النحاس.
	11-صناعة كابالت وشرائط معدنية من الحديد.

	12-سبك المعادن غير الحديدية (منتجات تامة الصنع).
أنشطة الشركة

	40-إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية).
	41-بيع وتركيب اآلالت ومعدات المصانع.
	42-بيع كابالت كهربائية واتصاالت.

	43-بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية.

	44-تركيب وإصالح وصيانة مانعه الصواعق.

	13-انتاج المعادن نصف الخام من النيكل أو النحاس.
	14-صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الرصاص والزنك 	45-تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصالحها.
والقصدير وخالئطها.
	46-تمديد أسالك االتصاالت.
	15-صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم وخالئطه.
	47-تمديد األسالك الكهربائية.
	16-صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه.

	48-إنشاء وإقامة وإصالح محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت.

	17-صناعة موصالت وكيابل الطابعات والشاشات والناقل 	49-تمديد األنابيب باختالف أنواعها للكهرباء واالتصاالت
التسلسلي العام (.)USB
وغيرها.
	18-صناعة األعمدة وأجزائها.
	50-اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية الحديدية.
	19-صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسياخ 	51-اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية.
وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها.
	52-توزيع الطاقة الكهربائية.
	20-صناعة البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية.

	53-نقل الطاقة الكهربائية.

	22-إدارة االستثمارات.

	55-تركيب تجهيزات اآلالت والمعدات.

	21-صناعة بكرات كابالت من الخشب.
	23-معاهد التدريب اإلداري.

	24-أنشطة خدمات صيانة المباني.

	25-أنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة.

	54-توليد الطاقة الكهربائية.

	56-تركيب معدات االتصاالت.

	57-تفكيك كامل لآلالت والمعدات الكبيرة.

	58-تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية.

	26-شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على 	59-صناعة وصالت اإلنارة.
الخارطة.
	60-صناعة لوازم اإلنارة.
	27-نقل البضائع والمعدات (النقل الثقيل).
	61-صناعة البولي أثيلين.
	28-البيع بالجملة للمعدات وأدوات التحكم بالحواسيب.
	62-صناعة البروبلين.
	29-إنشاء وإقامة وإصالح محطات وابراج االتصاالت السلكية
	63-صناعة مخاليط المطاط التركيبي والمطاط الطبيعي.
والالسلكية والرادار.
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يوضح الجدول اآلتي أسماء كبار المساهمين الذين يملكون ما نسبته  %5أو أكثر من أسهم الشركة بشكل مباشر ،ونسب ملكيتهم المباشرة
في الشركة قبل الطرح وبعده:
	  (2):لودجلاكبار المساهمين بشكل مباشر ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح

قبل الطرح
المساهم

كبار املساهمني بشكل
مباشر

بعد الطرح

عدد األسهم
المباشرة

نسبة الملكية
المباشرة

القيمة اإلسمية
(ريال سعودي)

عدد األسهم
المباشرة

نسبة الملكية
المباشرة

القيمة اإلسمية
(ريال سعودي)

شركة عبدالقادر
المهيدب وأوالده

46,125,000

%30.75

461,250,000

35,977,500

%23.99

359,775,000

حكمت سعدالدين
عبدالحميد الزعيم

43,125,000

%28.75

431,250,000

33,637,500

%22.43

336,375,000

أحمد سامر حمدي
سعد الدين الزعيم

17,923,982

%11.95

179,239,820

13,980,706

%9.32

139,807,060

شركة المى المحدودة

17,898,360

%11.93

178,983,600

13,960,721

%9.31

139,607,210

محمد حكمت سعد
الدين الزعيم

7,500,000

%5.00

75,000,000

5,850,000

%3.90

58,500,000

132,572,342

%88.38

1,325,723,420

103,406,427

%68.95

1,034,064,270

اإلجمالي

المصدر :الشركة

1شركة المعادن ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010081709وتاريخ1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م).

2شركة األسالك المتخصصة ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010106953وتاريخ1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م).
الشركات التابعة
اجلوهرية

3شركة الكابالت الهاتفية ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010107248وتاريخ1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م).
4شركة كابالت الرياض ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010146019وتاريخ1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م).
5الشركة الوطنية لصناعة الكابالت شركة الشخص الواحد ذ.م.م ،وهي شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل الصناعيبرقم  28588الصادر من دائرة التنمية االقتصادية – حكومة الشارقة بتاريخ 1421/01/14هـ (الموافق 2000/09/14م).
1شركة الكابالت المحدودة ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم 1010143896وتاريخ 1417/07/01هـ (الموافق 1996/11/13م).
2الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية ،وهي شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري الكويتي برقمم 2003/1584/وتاريخ 1435/12/20هـ (الموافق 2014/10/14م).
3شركة قطر للكابالت ،وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة الدوحة بالرقم  26703وتاريخ1424/08/11هـ (الموافق 2003/10/07م).

الشركات التابعة غير
اجلوهرية

4الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية ش.م.م ،وهي شركة عمانية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة مسقطبالرقم  1229581وتاريخ 1436/12/09هـ (الموافق 2015/09/22م).
5شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية ،وهي شركة مصرية مساهمة مقيدة في السجل التجاري بمكتب استثمار مدينةالقاهرة بالرقم  141356وتاريخ 1441/02/23هـ (الموافق 2019/10/22م).
6شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية ،وهي شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجلالتجاري الكويتي برقم  461039وتاريخ 1443/09/27هـ (الموافق 2022/04/28م).
7شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة ،وهي شركة عراقية ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في محافظة بغدادبشهادة التأسيس رقم مش  000079844-02-وتاريخ 1433/04/11هـ (الموافق 2012/03/04م).
8الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابلوات ،وهي شركة عراقية ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في محافظة بغداد بشهادة التأسيسرقم م.ش.أ 8161-02/وتاريخ 1440/01/08هـ (الموافق 2018/09/18م).

رأس مال الشركة

مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي.

إجمالي عدد أسهم
الشركة املصدرة

مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهماً عادياً مدفوع القيمة بالكامل.

القيمة اإلسمية للسهم عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
الطرح

طرح ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهم عادي بقيمة اسمية مدفوعة بالكامل قدرها عشر ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،تمثل
نسبة اثنان وعشرون بالمائة ( )%22من رأس مال الشركة بسعر طرح [•] ريال سعودي للسهم الواحد.

إجمالي عدد أسهم
الطرح

ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهماً عادياً مدفوع بالكامل.
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نسبة أسهم الطرح من
إجمالي عدد األسهم
املصدرة

تمثل أسهم الطرح ( )%22من أسهم رأس مال الشركة.

سعر الطرح

[•] ([•]) ريال سعودي.

إجمالي قيمة أسهم
الطرح

[•] ([•]) ريال سعودي.

استخدام متحصالت
الطرح

سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي [•] ([•]) ريال سعودي (بعد خصم المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح على
المساهمين البائعين ،وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في أسهم الطرح .كما أنه لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (للمزيد من
التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )8استخدام متحصالت الطرح» من هذه النشرة) .سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة
حوالي [●] ([●]) ريال سعودي (بعد خصم المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح على المساهمين البائعين ،وفقاً لنسبة ملكية كل منهم في
أسهم الطرح .كما أنه لن تحصل الشركة على أي جزء من متحصالت الطرح (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )8استخدام
متحصالت الطرح» من هذه النشرة) .وحيث أن المصاريف والتكاليف المتعلقة بالطرح مقدرة بـ[●] ريال سعودي وحيث أن الجمعية العامة
العادية للشركة قد وافقت على توزيع أرباح مرحلية بمبلغ  20,000,000ريال سعودي يتم تسجيلها كمبالغ مستحقة وغير مدفوعة لحساب
المساهمين ألغراض تغطية مصاريف الطرح ،فإنه كما في تاريخ  30سبتمبر 2022م تم خصم مبلغ  5,000,000ريال سعودي من الحساب
المذكور لتسوية مصاريف الطرح المستحقة .هذا وسيتم خصم باقي مصاريف الطرح من( :أ) المبلغ المتبقي في الحساب المذكور ،و(ب)
متحصالت الطرح( .للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).

عدد أسهم الطرح
املتعهد بتغطيتها

ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهماً عادياً.

إجمالي قيمة الطرح
املتعهد بتغطيته

[•] ([•]) ريال سعودي.
يقتصر االكتتاب في أسهم الطرح على شريحتين من المستثمرين ،هما:

الشريحة (أ) الفئات المشاركة :وتشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل
األوامر (يرجى مراجعة القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).

فئات املستثمرين
املستهدفني

الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد :وتشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة
القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها
التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها
ّ
القصر – وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي
مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد
ّ
ممن لديهم حساباً بنكياً لدى إحدى الجهات المستلمة ،ويحق لهم فتح حساب استثماري .ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا
ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغ ًيا وسيتم
أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار.
إجمالي عدد األسهم المطروحة لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

عدد األسهم املطروحة
للفئات املشاركة

ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهم عادي ،تمثل نسبة  %100من إجمالي أسهم الطرح .عل ًما بأنه في حال قيام المكتتبين األفراد
باالكتتاب بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم ،يحق للمستشار المالي بالتشاور مع الشركة تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات
المشاركة إلى تسعة وعشرون مليوناً وسبعمائة ألف ( )29,700,000سهم كحد أدنى والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة ( )%90إجمالي من أسهم
الطرح.

عدد األسهم املطروحة
للمكتتبني األفراد

ثالثة ماليين وثالثمائة ألف ( )3,300,000سهم عادي كحد أقصى ،تمثل نسبة عشرة بالمائة ( )%10من إجمالي أسهم الطرح.
طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة االكتتاب
للفئات املشاركة

يحق للفئات المشاركة ،كما هي معرفة في القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة ،التقدم بطلب لالكتتاب ،وسوف يوفر
مديرو سجل اكتتاب المؤسسات استمارة الطلب للفئات المشاركة ( )Bid Formأثناء عملية بناء سجل األوامر .وبعد التخصيص المبدئي،
سيقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات بتوفير نماذج االكتتاب للفئات المشاركة والتي عليها تعبئتها وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم
(« )17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة.

طريقة االكتتاب
للمكتتبني األفراد

سيتم توفير نماذج طلب االكتتاب للمكتتبين األفراد خالل فترة الطرح في المواقع اإللكترونية لكافة الجهات المستلمة وفي بعض فروعها.
ويجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب األفراد وفقاً للتعليمات المبينة في القسم رقم (« )17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة ،والتقدم به
ألحد فروع الجهات المستلمة .وبإمكان المكتتبين األفراد الذين اشتركوا في إحدى االكتتابات التي جرت مؤخراً في المملكة االكتتاب عن
طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي ( )ATMالتابعة لفروع الجهات المستلمة التي تق ّدم أي من تلك الخدمات شريطة
أن (أ) يكون لدى المكتتب حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات ،و(ب) ال يكون قد طرأ أي تغيير على
المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.
الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

احلد األدنى لالكتتاب
للفئات املشاركة

مائة ألف ( )100.000سهماً.

احلد األدنى لالكتتاب
للمكتتبني األفراد

عشرة ( )10أسهم.
قيمة الحد األدنى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
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قيمة احلد األدنى
لالكتتاب للفئات
املشاركة

[•] ([•]) ريال سعودي.

قيمة احلد األدنى
لالكتتاب للمكتتبني
األفراد

[•] ([•]) ريال سعودي.

جدول المحتويات

الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين
احلد األقصى
لالكتتاب للفئات
املشاركة

سبعة ماليين وأربعمائة وتسعة وتسعون ألفاً وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )7,499,999سهم.

احلد األقصى
لالكتتاب للمكتتبني
األفراد

مائتان وخمسون ألف ( )250,000سهم.
قيمة الحد األقصى لعدد األسهم التي يمكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

قيمة احلد األقصى
لالكتتاب للفئات
املشاركة

[•] ريال سعودي.

قيمة احلد األقصى
لالكتتاب للمكتتبني
األفراد

[•] ريال سعودي.
طريقة تخصيص أسهم الطرح ورد الفائض لكل فئة من فئات المستثمرين المستهدفين

طريقة التخصيص
ور ّد الفائض للفئات
املشاركة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي باالتفاق مع الشركة وفقاً لما يروه مناسباً ،وذلك بعد
إتمام عملية اكتتاب األفراد .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة ثالثة وثالثون مليون ()33,000,000
سهم تمثل نسبة مائة بالمائة ( )%100من إجمالي عدد أسهم الطرح ،علماً بأنه في حال قيام المكتتبين األفراد باالكتتاب بكامل أسهم الطرح
المخصصة لهم ،يحق للمستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة ،تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة وعشرون
مليوناً وسبعمائة ألف ( )29,700,000سهماً تمثل ما نسبته تسعين بالمائة ( )%90من إجمالي أسهم الطرح بعد إتمام عملية اكتتاب األفراد.
يتم تخصيص األسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص األسهم االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض
الفئات المشاركة ،وذلك حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسباً.

طريقة التخصيص
للمكتتبني األفراد

يتوقع أن يتم االنتهاء من تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد في موعد أقصاه يوم الخميس1444\4\30 ،هـ (الموافق 2022\11\24م)،
علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم لكل مكتتب فرد ،والحد األقصى هو مائتان وخمسون الف ()250,000
سهم ،وسيتم تخصيص ما يتبقى من أسهم الطرح (إن وجدت) على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة ما طلبه كل مكتتب إلى إجمالي األسهم
المطلوب االكتتاب فيها .وفي حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالثمائة وثالثون ألف ( )330,000مكتتب ،فإن الشركة ال تضمن الحد األدنى
للتخصيص ،وسيتم التخصيص وفقاً لما يحدده المستشار المالي بالتشاور مع الشركة (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم ()17
«شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).

رد فائض أموال
االكتتاب

سوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين األفراد دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من الجهات المستلمة ،كما هو
محدد في نموذج طلب اكتتاب األفراد .وسيتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي في يوم الخميس بتاريخ 1444\4\30هـ (الموافق
2022\11\24م) ورد الفائض (إن وجد) في موعد أقصاه يوم االحد بتاريخ 1444\5\3هـ (الموافق 2022\11\27م)(،للمزيد من التفاصيل،
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )4-17التخصيص ورد الفائض» من هذه النشرة).

فترة الطرح
األحقية يف األرباح

تبدأ فترة الطرح في يوم االثنين بتاريخ 1444\4\27هـ (الموافق 2022\11\21م) ،وتستمر لمدة يومان ( )2يوم حتى نهاية يوم الثالثاء بتاريخ
1444\4\28هـ (الموافق 2022\11\22م) (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» والقسم رقم
(« )17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة).
ً
تستحق أسهم الطرح نصيبها من أية أرباح تعلن عنها الشركة وتدفعها اعتبارا من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية التالية (للمزيد من
التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )7سياسة توزيع األرباح» من هذه النشرة).

حقوق التصويت

جميع أسهم الشركة هي أسهم عادية من فئة واحدة ،وال تخول األسهم ممارسة أي حقوق تصويت تفضيلية ،حيث أنه لكل مساهم صوت واحد
عن كل سهم في الجمعيات العامة ،ويجوز للمساهم تفويض شخص آخر ،من غير أعضاء مجلس إدارة الشركة أو موظفين الشركة لينوب عنه
في حضور اجتماعات الجمعية العامة والتصويت على قراراتها (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )15-12ملخص
النظام األساس للشركة» من هذه النشرة).

القيود املفروضة على
األسهم (فترة احلظر)

يخضع كبار المساهمين لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية (يشار إليها فيما بعد بـ «فترة
الحظر») ،بحيث ال يجوز للمساهمين الكبار ،الوارد أسماؤهم في الصفحة رقم ( )104و( )105من هذه النشرة ،التصرف في أسهمهم خالل
تلك الفترة .وبعد انتهاء فترة الحظر يحق للمساهمين الكبار التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.

إدراج األسهم وتداولها

لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة أو خارجها قبل الطرح .وقد تقدمت الشركة إلى الهيئة بطلب تسجيل
األسهم وطرحها وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،كما تقدمت إلى السوق المالية بطلب قبول اإلدراج وفقاً لقواعد
اإلدراج .وقد تم الحصول على كافة الموافقات ذات العالقة والالزمة للقيام بعملية الطرح ،وتم استيفاء كافة المستندات المؤيدة التي طلبتها
الهيئة .ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم في السوق المالية بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة
القسم «التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب» في الصفحة رقم ( )20من هذه النشرة).
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عوامل املخاطرة

ينطوي االستثمار في أسهم الطرح على مخاطر معينة .ويمكن تصنيف هذه المخاطر إلى( :أ) المخاطر المتعلقة بأنشطة المجموعة
وعملياتها( ،ب) المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع والبيئة التنظيمية ،و(ج) المخاطر المرتبطة بأسهم الطرح .وقد تم استعراض هذه
المخاطر في القسم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،ويجب دراستها بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق بأسهم الطرح.

مصاريف الطرح

تقدر المصاريف الخاصة بالطرح بحوالي [•] ([•]) ريال سعودي ،تشمل أتعاب المستشار المالي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد
التغطية ومدير االكتتاب ،ورسوم التعهد بالتغطية والجهات المستلمة ،وأتعاب المستشار القانوني ومستشار العناية المالية ومستشار دراسة
السوق ،ومصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع ،باإلضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بعملية الطرح .وسوف يتحمل المساهمون البائعون
كامل مصاريف الطرح.
شركة الرياض المالية
 -2414حي الشهداء ،الوحدة رقم 69

املستشار املالي ومتعهد
التغطية ومدير
االكتتاب

الرياض 7279 -13241

المملكة العربية السعودية

هاتف+ 96611920012299 :

فاكس+966114865908:
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.riyadcapital.com

ask@riyadcapital.com

شركة الرياض المالية
 -2414حي الشهداء ،الوحدة رقم 69

الرياض 7279 -13241

المملكة العربية السعودية

هاتف+ 96611920012299 :

فاكس+ 966114865908:
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.riyadcapital.com

ask@riyadcapital.com

شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية
سكاي تاورز ،البرج الشمالي ،الطابق الثالث ،طريق الملك فهد ،العليا ،الرياض
المملكة العربية السعودية

مديرو سجل اكتتاب
املؤسسات

هاتف+ 966112938048 :

فاكس+ 966112938032:
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.efghermesksa.com

efg_projectrichmond@EFG-HERMES.com

شركة العربي المالية
شارع الملك فيصل – مبنى شركة العربي المالية
ص.ب - 220009 .الرياض 11311

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 11 406 2500 :

فاكس+966 11 406 2548 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.anbcapital.com.sa

www.anbcapital.com.sa

مالحظة :يجب دراسة قسم «إشعار هام» في الصفحة (أ) والقسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،بعناية تامة قبل اتخاذ قرار باالستثمار
في أسهم الطرح بموجب هذه النشرة.
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب
التواريخ المهمة
	  (3):لودجلاالجدول الزمني المتوقع للطرح

الجدول الزمني المتوقع للطرح واالكتتاب
اإلجراء

التاريخ

فترة تسجيل الطلبات للفئات المشاركة وعملية بناء سجل األوامر

مدتها خمسة أيام تبدأ من يوم االحد بتاريخ 1444\4\12هـ (الموافق 2022\11\6م)
وحتى نهاية يوم الخميس بتاريخ 1444\4\16هـ (الموافق 2022\11\10م)

فترة اكتتاب المكتتبين األفراد

مدتها يومان أيام تبدأ من يوم االثنين بتاريخ 1444\4\27هـ (الموافق 2022\11\21م)
وحتى نهاية يوم الثالثاء بتاريخ 1444\4\28هـ (الموافق 2022\11\22م)

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب للفئات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم
التي تم تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم الخميس بتاريخ 1444\4\23هـ (الموافق 2022\11\17م).

آخر موعد لسداد قيمة االكتتاب للفئات المشاركة بنا ًء على عدد األسهم التي تم
تخصيصها مبدئياً لكل منهم

يوم االحد بتاريخ 1444\4\26هـ (الموافق 2022\11\20م).

آخر موعد لتقديم نماذج طلبات االكتتاب وسداد قيمة االكتتاب (للمكتتبين األفراد) يوم الثالثاء بتاريخ 1444\4\28هـ (الموافق 2022\11\22م).
اإلعالن عن التخصيص النهائي ألسهم الطرح

في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1444\4\30هـ (الموافق 2022\11\24م).

إعادة مبالغ االكتتاب الفائضة (إن وجدت)

في موعد أقصاه يوم االحد بتاريخ 1444\5\3هـ (الموافق 2022\11\27م).

التاريخ المتوقع لبدء تداول األسهم في السوق المالية

يتوقع أن يبدأ تداول أسهم الشركة في السوق المالية بعد استيفاء جميع المتطلبات
واالنتهاء من جميع اإلجراءات النظامية ذات العالقة .وسيتم االعالن عن بدء تداول
األسهم في الصحف المحلية وموقع تداول اإللكتروني (.)www.saudiexchange.sa

المصدر :الشركة.

مالحظة :يعتبر الجدول الزمني والتواريخ أعاله تقريبية .وسوف يُعلن عن التواريخ الفعلية في الصحف اليومية المحلية وعلى الموقع اإللكتروني للسوق
المالية ( ،) www.saudiexchange.saوالموقع اإللكتروني للمستشار المالي ( ،)www.riyadcapital.comوالموقع اإللكتروني للشركة (www.
.)riyadh-cables.com
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كيفية التقدم بطلب االكتتاب
يقتصر االكتتاب على األسهم المطروحة لالكتتاب على المجموعتين التاليتين من المستثمرين:
•الشريحة (أ) :الفئات المشاركة :تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل
األوامر (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة).
•الشريحة (ب) :المكتتبين األفراد :تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة
القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت
التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها
ّ
القصر ،وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي
أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد
ّ
ممن لديهم حساباً بنكياً لدى الجهات المستلمة ،ويحق لهم فتح حساب استثماري ،ويعد الغ ًيا اكتتاب من اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام
بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق المكتتب الفرد الذي قام بتقديم الطلب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني
الغ ًيا وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار.
وفيما يلي نبذة مختصرة عن طريقة اكتتاب الفئات المشاركة والمكتتبين األفراد:
-أالفئات المشاركة

يمكن للفئات المشاركة الحصول على استمارات الطلب من مديري سجل اكتتاب المؤسسات أثناء مدة بناء سجل األوامر ،والحصول على نماذج طلب
اكتتاب الفئات المشاركة من مدير اكتتاب المؤسسات بعد التخصيص المبدئي .ويقوم مديرو سجل اكتتاب المؤسسات  -بعد الحصول على موافقة الهيئة
 بعرض أسهم الطرح على الفئات المشاركة وذلك خالل مدة بناء سجل األوامر فقط .وتبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشملكذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً للشروط والتعليمات المفصلة في نماذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة .ويجب تسليم نموذج طلب اكتتاب مو ّقع إلى
مديري سجل اكتتاب المؤسسات ،بحيث يمثل نموذج طلب اكتتاب الفئات المشاركة اتفاقاً ملزماً بين المساهمين البائعين والفئة المشاركة مقدمة الطلب.
-بالمكتتبون األفراد

سيتم توفير نماذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة طرح المكتتبين األفراد لدى الفروع و/أو المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة،
ويمكن للمكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي ( )ATMالتابعة للجهات المستلمة التي تقدم هذه
الخدمات للمكتتبين األفراد شريطة:
•أن يكون للمكتتب الفرد حساب بنكي لدى الجهة المستلمة التي تقدم هذه الخدمات.
•أال يكون قد طرأت أي تغييرات على المعلومات أو البيانات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في آخر طرح عام أولي.
يجب تعبئة نماذج طلب اكتتاب األفراد وفقاً للتعليمات الواردة في القسم رقم (« )17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة ،وعلى كل مقدم طلب أن
يكمل جميع بنود نموذج طلب اكتتاب ذات الصلة .وتحتفظ الشركة بالحق في رفض أي طلب اكتتاب بصورة كلية أو جزئية في حالة عدم استيفائه ألي من
شروط وأحكام االكتتاب .وفي حال تم االكتتاب مرتين ،يعتبر االكتتاب الثاني الغياً ويتم األخذ باالعتبار االكتتاب األول .وال يسمح بإجراء أي تعديالت على
طلب اكتتاب األفراد أو سحبه بعد أن يتم تقديمه .ويعتبر طلب اكتتاب األفراد في حال تسليمه عرضاً ملزماً بين المكتتب ذي العالقة والمساهمين البائعين.
سوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) لحساب المكتتب الفرد الرئيسي لدى الجهة المستلمة التي خصمت قيمة االكتتاب منه ابتداء ،ودون خصم أي
عموالت أو استقطاعات من قِ بل مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة ،علما بأن قيمة االكتتاب ال ترد نقداً وال يجوز للمكتتب أن يطلب تحويلها إلى حساب
طرف آخر.
وللمزيد من التفاصيل حول اكتتاب المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )17شروط وأحكام االكتتاب» من هذه النشرة.

ع

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

ملخص المعلومات األساسية
يتضمن ملخص المعلومات األساسية لمحة عامة عن المعلومات الواردة في هذه النشرة ،إال أنه ال يشمل كافة المعلومات التي قد تهم المستثمرين.
وعليه ،فإن هذا الملخص يعتبر بمثابة تقديم موجز للمعلومات األساسية التي تضمنتها هذه النشرة ،ويتعين على الراغبين باالكتتاب بأسهم الطرح قراءة
هذه النشرة بكاملها ،إذ يجب أن يبنى أي قرار باالستثمار في أسهم الطرح على دراسة هذه النشرة في مجملها بعناية ،بما في ذلك القوائم المالية
واإليضاحات ذات الصلة والمعلومات الواردة تحت القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» وقسم «إشعار هام» في الصفحة (أ) من هذه النشرة .ويكون
للتعريفات واالختصارات الواردة في هذه النشرة المعاني المحددة لها في القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» وفي مواضع أخرى من هذه النشرة.
نظرة عامة على المجموعة

شركة مجموعة كابالت الرياض هي شركة مساهمة بموجب السجل التجاري رقم  1010052927وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م) وقرار
وزارة التجارة رقم /146ق وتاريخ 1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م) ،وعنوانها المسجل هو المنطقة الصناعية الجديدة ،ص.ب  ،26862الرمز
البريدي  ،11496مدينة الرياض ،المملكة .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي ُمقسم إلى مائة
وخمسين مليون ( )150.000.000سهماً عادياً بقيمة إسمية قدرها عشرة ( )10ريـاالت سعودية للسهم الواحد.
تمتلك الشركة الشركات التالية التابعة الجوهرية وغير الجوهرية بشكل مباشر و/أو غير مباشر .ولغرض قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة،
قامت المجموعة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق المالية الخاصة بالشركة وسعرها ،ومن ذلك – على سبيل المثال وال
الحصر -ما إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو أرباحها أو االلتزامات المحتملة على الشركة .وبنا ًء على
كل من هذه الشركات التابعة للشركة:
ذلك ،لدى الشركة خمسة ( )5شركات تابعة جوهرية وثمانية ( )8شركات تابعة غير جوهرية .وفيما يلي تفاصيل ٍ
1-الشركات التابعة الجوهرية

أ-

شركة المعادن ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010081709وتاريخ 1435/06/24هـ
(الموافق 2014/04/24م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي مائتين وخمسة عشر مليون ومائة ألف ( )215.100.000ريال سعودي مقسم إلى واحد
وعشرون مليون وخمسمائة وعشرة آالف ( )21,510,000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد،
وتمتلك الشركة كامل األسهم في شركة المعادن بشكل مباشر وغير مباشر.

ب -شركة األسالك المتخصصة ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010106953وتاريخ
1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي خمسة وعشرين مليون ومائة ألف ( )25.100.000ريال سعودي مقسم
إلى اثنان مليون وخمسمائة وعشرة آالف ( )2.510.000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد،
وتمتلك الشركة كامل األسهم في شركة األسالك المتخصصة بشكل مباشر وغير مباشر.
ج -شركة الكابالت الهاتفية ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010107248وتاريخ
1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي أربعين مليون ومائة ألف ( )40.100.000ريال سعودي مقسم إلى أربعة
مليون وعشرة آالف ( )4.010.000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،وتمتلك الشركة كامل
األسهم في شركة الكابالت الهاتفية بشكل مباشر وغير مباشر.
د -شركة كابالت الرياض ،وهي شركة سعودية مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010146019وتاريخ
1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م) ،ويبلغ رأسمالها الحالي مائة وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ( )120,125,000ريال
سعودي مقسم إلى اثني عشر مليون واثني عشر ألف وخمسمائة ( )12,012,500سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت
سعودية للسهم الواحد ،وتمتلك الشركة كامل األسهم في شركة كابالت الرياض بشكل مباشر وغير مباشر.
هـ -الشركة الوطنية لصناعة الكابالت شركة الشخص الواحد ذ.م.م ،وهي شركة إماراتية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل الصناعي برقم
 28588الصادر من دائرة التنمية االقتصادية – حكومة الشارقة بتاريخ 1421/01/14هـ (الموافق 2000/09/14م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي
ثمانون مليون ( )80,000,000مليون درهم إماراتي مقسم إلى ألف ( )1,000حصة مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها ثمانون ألف ()80,000
درهم إماراتي للحصة الواحدة ،وتمتلك الشركة كامل الحصص في الشركة الوطنية لصناعة الكابالت بشكل غير مباشر.
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2-الشركات التابعة غير الجوهرية

أ-

شركة الكابالت المحدودة ،وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة مقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010143896وتاريخ
1417/07/01هـ (الموافق 1996/11/13م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي خمسة ماليين ( )5.000.000ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف
( )50.000حصة مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100ريال سعودي للحصة الواحدة ،وتمتلك الشركة كامل حصص شركة
الكابالت المحدودة بشكل مباشر وغير مباشر.

ب -الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية ،وهي شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري الكويتي برقم م2003/1584/
وتاريخ 1435/12/20هـ (الموافق 2014/10/14م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي عشرة آالف ( )10.000دينار كويتي مقسم إلى مائة ( )100حصة
مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100دينار كويتي للحصة الواحد ،وتمتلك الشركة  %49من حصص الشركة العربية الخليجية
للكابالت الكهربائية بشكل غير مباشر.
ج -شركة قطر للكابالت ،وهي شركة قطرية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة الدوحة بالرقم  26703وتاريخ 1424/08/11هـ
(الموافق 2003/10/07م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي مائتي ألف ( )200.000ريال قطري مقسم إلى مائتي ( )200حصة مدفوعة بالكامل بقيمة
اسمية قدرها ألف ( )1.000ريال قطري للحصة الواحدة ،وتمتلك الشركة  %50من حصص شركة قطر للكابالت بشكل غير مباشر.
د -الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية ،وهي شركة عمانية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة مسقط بالرقم 1229581
وتاريخ 1436/12/9هـ (الموافق 2015/9/22م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي عشرون ألف ( )20.000ريال عماني مقسم إلى ألفي ()2.000
حصة مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت عمانية للحصة الواحدة ،وتمتلك الشركة كامل الحصص في الشركة الخليجية
لألعمال الكهربائية بشكل غير مباشر.
هـ -شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية ،وهي شركة مصرية مساهمة مقيدة في السجل التجاري بمكتب استثمار مدينة القاهرة
بالرقم  141356وتاريخ 1441/02/23هـ (الموافق 2019/10/22م) ،يبلغ رأس مالها الحالي خمسة مليون ( )5,000,000جنيه مصري مقسم
إلى خمسة ألف ( )5000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1,000جنيه مصري للسهم الواحد ،وتمتلك الشركة  %49من أسهم
شركة الكابالت المصرية لألعمال الكهربائية بشكل غير مباشر.
و -شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية ،وهي شركة كويتية ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل
التجاري الكويتي برقم  461039وتاريخ 1443/09/27هـ (الموافق 2022/04/28م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي خمسة مليون ( )5,000,000دينار
كويتي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة بقيمة اسمية قدرها خمسمائة ( )500دينار كويتي للحصة الواحدة ،وتمتلك الشركة  %50من
حصص شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية بشكل غير مباشر.
ز -شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة ،وهي شركة عراقية ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في محافظة بغداد بشهادة
التأسيس رقم مش  000079844-02-وتاريخ 1433/04/11هـ (الموافق 2012/03/04م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي خمسة عشر مليار
( )15,000,000,000دينار عراقي مقسم إلى خمسة عشر مليار ( )15,000,000,000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها دينار عراقي
واحد فقط للسهم الواحد ،وتمتلك الشركة كامل األسهم في شركة الرواد إلنتاج األسالك والكابالت الكهربائية المحدودة بشكل غير مباشر.
ح -الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابلوات ،وهي شركة عراقية ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في محافظة بغداد بشهادة التأسيس رقم
م.ش.أ 8161-02/وتاريخ 1440/01/08هـ (الموافق 2018/09/18م) ،ويبلغ رأس مالها الحالي خمسة مليار وخمسمائة مليون ()5,500,000,000
دينار عراقي مقسم إلى خمسة مليار وخمسمائة مليون ( )5,500,000,000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها دينار عراقي واحد فقط
للسهم الواحد ،وتمتلك الشركة كامل األسهم في شركة الرواد إلنتاج األسالك والكابالت الكهربائية المحدودة بشكل غير مباشر.
وللمزيد من التفاصيل حول الشركات التابعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )8-4الشركات والفروع التابعة للمجموعة» من هذه النشرة.
ولدى المجموعة ثمانية عشر ( )18فرعاً تزاول نشاط بيع وتخزين منتجات المجموعة في مختلف المدن الرئيسية في المملكة ،وجميعها فروع تابعة لـشركة
األسالك المتخصصة .أما خارج المملكة ،فلدى المجموعة خمسة ( )5فروع تزاول نشاط بيع وتخزين منتجات المجموعة ،أربعة ( )4من هذه الفروع تابعة
لشركة المعادن مقسمة إلى فرع واحد ( )1في دولة الكويت وثالثة ( )3فروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وكذلك لدى المجموعة فرع واحد ()1
تابع لشركة كابالت الرياض في دولة اإلمارات العربية المتحدة يزاول نشاط بيع منتجات المجموعة (للمزيد من التفاصيل حول الشركات التابعة وفروع
المجموعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )8-4الشركات والفروع التابعة للمجموعة» من هذه النشرة).
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األنشطة الرئيسية للمجموعة

تنقسم أنشطة المجموعة إلى أربعة ( )4أقسام رئيسية هي:
1أنشطة التصنيع :تقوم المجموعة بإنتاج الكابالت واألسالك والكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والفائق ،والتي يتم تصنيعهامن النحاس أو األلمنيوم من خالل الشركة وشركة المعادن والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،باإلضافة إلى الكابالت واألسالك والكهربائية
المنزلية من خالل الشركة وشركة األسالك المتخصصة والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،وكابالت االتصاالت النحاسية من خالل الشركة
وشركة الكابالت الهاتفية ،وكابالت واأللياف البصرية من خالل شركة الكابالت الهاتفية ،والكابالت المتخصصة من خالل شركة المعادن،
والكابالت والموصالت (النواقل) الهوائية من خالل الشركة وشركة األسالك المتخصصة (ويشار إليها جميعاً بـ «المنتجات») .كما تقوم
المجموعة بإنتاج المواد األولية التي تدخل في تصنيع منتجاتها من خالل شركة المعادن ،والتي تشمل قضبان النحاس واأللمنيوم ،والمواد
المشتقة من البالستيك والالزمة في صناعة الكابالت كالمواد المصنعة من حبيبات عديد اإليثيلين متوسط الكثافة ( ،)MDPEوالحبيبات
المؤخرة لالشتعال ،خفيفة الدخان ،الخالية من الهالوجين ( ،)LSHFوحبيبات عديد فينيل الكلورايد ( ،)PVCوحبيبات عديد اإليثلين
المتشابك ( ،)XLPEوخيوط عديد البروبيلين ( .)PPكما تقوم المجموعة أيضاً بتصنيع البكرات الخشبية والحديدية المستخدمة في لف
الكابالت واألسالك الكهربائية من خالل شركة المعادن (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة
للمجموعة وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة).
2أنشطة البيع :تقوم الشركة وشركة المعادن وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ببيعمنتجات المجموعة من خالل قنوات بيع متعددة ،والتي تشمل البيع المباشر للعمالء المتعاقدين مع المجموعة ،باإلضافة إلى البيع عن طريق
ثمانية عشر ( )18مركز بيع وتوزيع تابع لشركة األسالك المتخصصة في مدن مختلفة داخل المملكة.
3مشاريع المقاوالت الكهربائية :تقوم المجموعة بأعمال مقاوالت المشاريع الكهربائية الخاصة بكابالت الجهد العالي داخل وخارج المملكة،وذلك من خالل شركة كابالت الرياض وشركة المعادن .وتشمل مشاريع المقاوالت الكهربائية تصميم وإنشاء شبكات توزيع الكهرباء وأعمال
الحفر والتركيب والتوصيل المتعلقة بالكابالت واألسالك الكهربائية.
4أنشطة الصيانة :تمارس شركة الكابالت المحدودة نشاط إنشاء صيانة المباني الصناعية وخطوط اإلنتاج مستعينة بفريق متخصص منالمهندسين .كما تقدم الشركة الخدمات الصناعية وتشمل صيانة وإصالح وتشغيل الماكينات الصناعية والكهربائية والهاتفية والحاسب اآللي،
ومعدات المختبرات ،وتركيبها ،وتشغيلها.

لمحة مختصرة عن تاريخ تطور رأس مال الشركة
تأسست الشركة بتاريخ 1984/01/18م كشركة ذات مسؤولية محدودة بإسم «الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت المحدودة (كابالت الرياض)»
برأس مال قدره سبعة مليون وخمسمائة ألف ( )7.500.000ريال سعودي وتم تسجيلها في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  1010052927وتاريخ
1404/04/14هـ (الموافق 1984/01/18م) .وبتاريخ 1405/09/13هـ (الموافق 1985/06/01م) ،قرر الشركاء في الشركة الموافقة على زيادة رأس مالها
إلى تسعة وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة عشرين ألف ( )29.425.000ريال سعودي وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها واحد وعشرون مليون وتسعمائة
وخمسة وعشرون ألف ( )21.925.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب جاري الشركاء .وبتاريخ 1409/09/25هـ (الموافق 1989/06/28م)،
قرر الشركاء في الشركة الموافقة على زيادة رأس مالها إلى اثنين وسبعين مليون ( )72.000.000ريال سعودي وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها
اثنان وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ( )42.575.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب جاري الشركاء .وبتاريخ 1411/04/21هـ
(الموافق 1990/11/08م) ،قرر الشركاء في الشركة الموافقة على زيادة رأس مالها إلى خمسة وسبعين مليون ( )75.000.000ريال سعودي وتم تغطية
الزيادة البالغ مقدارها ثالثة ماليين ( )3.000.000ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة .وبتاريخ 1435/05/05هـ (الموافق 2014/03/06م)،
قرر الشركاء تحويل الشركة إلى شركة مساهمة ،وقد صدر قرار وزارة التجارة رقم (/146ق) القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة مساهمة بتاريخ
1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م) .وبتاريخ 1436/01/05هـ (الموافق 2014/10/29م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على تغيير
إسم الشركة إلى «شركة مجموعة كابالت الرياض» ،باإلضافة إلى زيادة رأس مالها إلى تسعمائة مليون ( )900.000.000ريال سعودي وتم تغطية الزيادة
البالغ مقدارها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ( )825.000.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب االحتياطي النظامي بمقدار سبعة وثالثين مليون
وخمسمائة ألف ( )37.500.000ريال سعودي ،ورسملة حساب األرباح المبقاة بمقدار سبعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ()787.500.000
ريال سعودي .وبتاريخ 1436/08/13هـ (الموافق 2015/05/31م) ،قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى
مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي بزيادة مقدارها ستمائة مليون ( )600.000.000ريال سعودي والتي تم تغطيتها عن طريق
رسملة مبلغ خمسمائة تسعة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وستون ألف وأربعمائة خمسة وثالثون ( )579.966.435ريال سعودي من حساب األرباح
المبقاة ،ورسملة مبلغ عشرون مليون وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة خمسة وستون ( )20.033.565ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي.
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هيكل الملكية في الشركة
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (4):لودجلاهيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

النسبة

رأس المال
(بالريال
السعودي)

عدد األسهم

النسبة

رأس المال
(بالريال
السعودي)

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,125,000

%30.75

461,250,000

35,977,500

%23.99

359,775,000

حكمت سعدالدين عبدالحميد الزعيم

43,125,000

%28.75

431,250,000

33,637,500

%22.43

336,375,000

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

17,923,982

%11.95

179,239,820

13,980,706

%9.32

139,807,060

شركة المى المحدودة

17,898,360

%11.93

178,983,600

13,960,721

%9.31

139,607,210

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

%5.00

75,000,000

5,850,000

%3.90

58,500,000

رنا حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

%3.45

51,770,830

*4,038,125

%2.69

40,381,250

لينه حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

%3.45

51,770,830

*4,038,125

%2.69

40,381,250

احسان عبدالمجيد الزعيم

4,448,492

%2.97

44,484,920

*3,469,823

%2.31

334,698,230

خضر محسن محمد علي االبراهيم

1,500,000

%1.00

15,000,000

1,170,000

%0.78

11,700,000

محمد سليمان السليم

1,125,000

%0.75

11,250,000

877,500

%0.59

8,775,000

الجمهور**

____

____

____

33,000,000

%22

330,000,000

اإلجمالي

150.000.000

%100

1.500.000.000

150.000.000

%100.00

1.500.000.000

المساهم

*

تجدر اإلشارة أن األسهم المملوكة من قبل المساهمين التالين بعد الطرح )1( :رنا حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )2لينه حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )3احسان عبد المجيد الزعيم؛
و( )4خضر محسن محمد علي االبراهيم سيتم اعتبارها من ضمن أسهم الجمهور بموجب لوائح هيئة السوق المالية.

**

ألغراض هذا الجدول ،خانة الجمهور تعكس عدد ونسبة األسهم التي سيتم طرحها للجمهور بموجب عملية الطرح وهي  33,000,000سهم تمثل  %22من رأس مال الشركة ،وال تشمل
األسهم التي سيمتلكها بعض المساهمين الحاليين بعد الطرح والذي ينطبق عليهم تعريف الجمهور بموجب لوائح هيئة السوق المالية وهم )1( :رنا حمدي سعدالدين الزعيم؛ و()2
لينه حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )3احسان عبد المجيد الزعيم؛ و( )4خضر محسن محمد علي االبراهيم .وبالتالي ،يبلغ اجمالي أسهم الجمهور بعد الطرح  45,716,073سهم
تمثل  %30.47من رأس مال الشركة.

المصدر :الشركة
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رؤية المجموعة ورسالتها
الرؤية
أن تصبح المجموعة الرائدة واألكثر كفاءة ،على المستوى العالمي ،في تقديم المنتجات والخدمات الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والبنى التحتية.
الرسالة
االستمرار بالنمو من خالل تقديم خدمات ومنتجات جديدة ومتخصصة بجودة عالية ،لخدمة قطاعات الطاقة والبنية التحتية ،والتوسع باألعمال من
خالل التطوير واإلستثمار في الموارد والتقنيات ،واالعتماد على الكفاءات والموارد الوطنية ،وتحفيز الصادرات للمساهمة الفعالة في نمو الناتج المحلي
لتحقيق أفضل العوائد.
االستراتيجية واآلفاق المستقبلية
الريادة في سوق الكابالت الكهربائية إقليمي ًا وعالمي ًا

تعتبر الكابالت والموصالت الكهربائية العمود الفقري في البنى التحتية للمجتمعات المعاصرة نظراً لكونها ركناً أساسياً في نقل الطاقة والمعلومات.
لذلك ،تهدف المجموعة (استناداً على خبرتها التي تمتد نحو أربعة عقود ،وقدرتها اإلنتاجية المتفوقة على منافسيها ،وعالقاتها طويلة األمد مع العمالء
والموردين) إلى الحفاظ على ريادتها في سوق المملكة واالرتقاء بمكانتها لتكون من رواد أسواق الكابالت اإلقليمية والعالمية.
ولترجمة ذلك الى لغة األرقام ،تعد المجموعة اليوم أكبر منتج للكابالت في المملكة كما تصنف ضمن أكبر  15شركة مصنعة للكابالت من حيث اإلنتاج في
العالم ،ويبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية التصميمية للمجموعة حوالي  264,000طن من المعادن كما تقدر حصتها السوقية ب  ٪30في السوق السعودية.
بالنسبة للمجموعة ،يعتبر السوق السعودي أكبر وأهم سوق لمنتجاتها (حيث أسهم بنسبة  ٪65من مبيعات المجموعة في عام 2021م) .وفي ظل التزايد
السكاني المستمر والجهود المبذولة من قبل القيادة الحكيمة إلمداد الكهرباء في جميع أنحاء المملكة واإلسراع في تنفيذ رؤية  2030الطموحة ،تعتقد
المجموعة أن حجم السوق السعودي سيستمر باالزدياد وأن منتجاتها ستكون ضرورية في هذه المرحلة التاريخية وتتطلع المجموعة إلى زيادة حصتها
السوقية في المملكة وذلك من خالل:
1المتابعة المستمرة التجاهات السوق ومتطلباته لتكون سباقة في تزويد العمالء بحلول متكاملة (من المنتجات والخدمات) ولتستمر في كونهاالمزود المفضل لحلول الكابالت في المملكة.
2االعتماد على شبكة المبيعات والتوزيع الواسعة الخاصة بالشركة (والتي تضم 18فرعاً في مختلف أنحاء المملكة) حيث تسعى المجموعة منخاللها إلى زيادة حصتها في المشاريع العمرانية ومشاريع البنى التحتية الصغيرة والمتوسطة.
3الحصول على الحصة األكبر في المشاريع العمالقة القادمة نظراً المتالك المجموعة محفظة واسعة من المنتجات من كابالت الطاقة مقارنةبمثيالتها من الشركات المصنعة السعودية( ،من  0.3كيلو فولت إلى  500كيلو فولت).
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كما تستمر المجموعة بمواصلة سجلها الحافل في توسيع نفوذها الجغرافي وزيادة حضورها في األسواق المجاورة (باالستفادة من خبرتها اإلقليمية
والمواهب والعالقات التي أسستها) وذلك عن طريق توسعة وإنشاء المصانع في تلك األسواق كما هو الحال في:
1دولة اإلمارات العربية المتحدة (الشركة الوطنية لصناعة الكابالت) :مصنع الكابالت رقم ( )8الذي تمتلكه المجموعة من خالل الشركةالوطنية لصناعة الكابالت والذي تم تأسيسه في عام 2001م ،وينتج األسالك وكابالت الضغط المتوسط والعالي ،قد مكن المجموعة من
الدخول في السوق اإلماراتية بقوة والحصول على حصة سوقية أكبر باالستفادة من الخبرات المحلية والقوانين والتشريعات النافذة الهادفة
إلى تفضيل المصانع المحلية ،كما قد مكن المجموعة من أن تكون واحدة من الشركات الرائدة في عمليات التصدير ألسواق عالمية بسبب
اتفاقيات إعفاءات الجمارك الثنائية بين دولة اإلمارات ودول أخرى.
2العراق :تسعى المجموعة لالستفادة المثلى من خبراتها التسويقية والفنية وقدراتها اإلنتاجية المتكاملة للتوسع في السوق العراقي بما أنهاالمورد الرائد في سوق الكابالت العراقية منذ تأسيس المجموعة كما قامت بتوسعة أعمالها في العراق في عام 2017م ،حيث استحوذت
المجموعة (من خالل الشركة الوطنية لصناعة الكابالت) على شركة الرواد للكابالت ،وهي حالياً شركة مملوكة للمجموعة بنسبة ،٪100
وقامت بتوسعة مصنع الكابالت رقم ( )9لزيادة الطاقة اإلنتاجية أربعة أضعاف وتعتبر أكثر مصانع الكابالت تقد ًما في العراق .ومن الجدير
بالذكر أن مبيعات المجموعة في العراق قد زادت من عام 2019م إلى عام 2021م ،بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .%19.26وتركز المجموعة
جهودها باستمرار لتكون موردا أساسيا للكابالت خالل مرحلة توسعة وإعادة تأهيل الشبكة وإعادة اإلعمار الضخمة الجارية حال ًيا في العراق.
3الكويت :استنادا إلى خبرة المجموعة وقدراتها على تصنيع المنتجات المتخصصة ،فإن المجموعة بصدد إطالق أول منشأة صناعية لها فيالكويت لتصنيع كابالت الجهد العالي والفائق من خالل مشروع مشترك مع شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ،حيث تم تأسيس
شركة في دولة الكويت باسم «شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية» تملك المجموعة (من خالل شركة
المعادن) ما نسبته  ٪50من رأس مالها وستكون الشركة المصنعة الوحيدة لكابالت الضغط العالي والفائق في الكويت ،مما سيمكنها من تعزيز
مكانتها كمورد أساسي في السوق الكويتي .ويتوقع أن تبدأ عمليات التصنيع في هذه المنشأة الصناعية خالل عام 2023م.
كما تستمر المجموعة بتوسعة نشاطاتها البيعية في األسواق المجاورة عن طريق مراكزها البيعية كما هو الحال في:
1دول مجلس التعاون الخليجي :تحظى المجموعة ًأيضا بحضور قوي في هذه الدول حيث تتمتع بعالقات متينة مع عمالئها وتقوم بتوريد
منتجاتها المصنعة في المملكة ودولة االمارات بشكل أساسي من خالل فروع المبيعات والتوزيع في تلك الدول.
وخصوصا في االمارات العربية المتحدة بصفتها أحد الموردين والمقاولين
2تمارس المجموعة أعمال تنفيذ ومقاوالت مشاريع الضغط العاليً
الرئيسيين المعتمدين لدى هيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAباإلضافة إلى أعمال توريد الكابالت والمقاوالت الكهربائية في دولة الكويت.
3مصر :حيث تمارس الشركة األعمال البيعية وأعمال مشاريع الضغط العالي عن طريق شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائيةالتي أسستها عام 2019م.
وقد أولت المجموعة اهتماماً بأسواق التصدير العالمية وستواصل المجموعة التوسع في أسواق التصدير الحالية عبر مكاتب التمثيل والعمالء والموزعين
المعتمدين في دول مثل األردن وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وأستراليا.
وسلكاً للنهج االستباقي للمجموعة وتطبيقا ألهدافها االستراتيجية لتحليل المتطلبات العالمية ،واعتماداً على قدراتها اإلنتاجية وتنوع منتجاتها تسعى
الشركة لتصبح مور ًدا للكابالت في أوروبا وأمريكا الشمالية ،حيث خلق التح ّول في قطاع الطاقة (من التقليدي إلى المتجدد) طلباً جديدا للكابالت
الرئيسية في تلك األسواق.
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التوسع وتنمية منتجات وخدمات المجموعة والتطوير التقني

«مزودا إقليم ًيا لحلول الطاقة» لتلبي بذلك احتياجات كافة العمالء .ونظرا ألن المجموعة
كانت استراتيجية الشركة منذ بداياتها في عام 1984م ،أن تكون
ً
تعمل باستمرار على تنمية قائمة منتجاتها وخدماتها ،فإنها قادرة على التوسع بشكل أعمق في قائمتها األساسية من المنتجات (حوالي  3,000منتج)،
باإلضافة إلى منتجات جديدة متخصصة تشهد نمواً مستمراً بمنافسة أقل في السوق وقد ساعد ذلك المجموعة على التوسع في عملياتها وزيادة مبيعاتها
وتوطيد عالقات عميقة بعمالئها .كما وتمنح إدارة المجموعة وفريقها الفني (األفضل بين منافسيها) المجموعة القدرة على تطوير وتوسيع محفظتها من
خالل التركيز على منتجات مثل:
•كابالت متخصصة التصميم ذات تنافسية أقل وأعلى ربحية مثل كابالت الضغط الفائق ،بقدرة تصل إلى  500كيلو فولت .حيث اكتسبت
المجموعة خبرة كبيرة في تصميم وتصنيع واختبار وتوريد مشاريع متعددة لكابالت الضغط الفائق .يعزز هذا اإلنجاز الميزة التنافسية
للمجموعة باعتبارها «مزود حلول متكاملة « مع قطاعات السوق الرئيسية للمرافق والمشاريع الضخمة لهذا المنتج المتخصص ،وقد أدى إلى
حصول المجموعة على حصة سوقية رائدة في قطاع هذه المنتجات والذي يتوقع أنه سيكون من أسرع القطاعات نم ًوا في المرحلة القادمة
وخصوصا في ظل التوجه نحو مبادرات تحويل النواقل الكهربائية الهوائية داخل المدن إلى كابالت أرضية ذات الجهد الفائق.
ً
•كابالت أجهزة القياس والتحكم ،والتي قامت المجموعة بتصنيعها بنجاح وإكمال االختبارات والموافقات الالزمة لتأهيلها لدى عمالء قطاع
النفط والغاز (حيث تستخدم في عمليات الضخ والتكرير وغالباً ما تكون مستوردة من جهات خارجية) إضافة إلى القطاع الصناعي.
•كابالت الطاقة المتجددة ،مثل الكابالت المستخدمة في تطبيقات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث تتوقع المجموعة أن ينمو
الطلب بما يتماشى مع التركيز المتزايد على توليد الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي .ويجدر ذكر أنه تم تأهيل منتجات
المجموعة كمورد من قبل العديد من الهيئات في مجال الطاقة المتجددة وقامت بتوريد منتجاتها لبعض تلك المشاريع في المملكة مثل محطات
التوليد في سدير وسكاكا.
•الخطوط والنواقل الهوائية ،مثل خطوط نقل التيار المستمر بجهد  525كيلو فولت وخطوط النقل ذات القلوب المركبة (ألياف كربونية)
والتي تعتبر مقاومة للتدلي الناتج عن عوامل المناخ والبيئة وقادرة على نقل تيارات عالية في درجات حرارة مرتفعة والتي أصبحت مفضلة
ومطلوبة في بعض األسواق نظ ًرا للوعي البيئي وفرض أنظمة وسياسات تراعي التأثير على البيئية كون انبعاثاتها الكربونية منخفضة .وتستمر
المجموعة باالستفادة من خبرتها الفنية الواسعة واالستثمار في تطوير قدراتها في هذا المجال.
•حلول أنظمة الكابالت واألنظمة ذات الجهد العالي والفائق لكابالت التيار المتردد المتكاملة :نجحت المجموعة مؤخرا في الحصول على أول
عقد مشروع تسليم مفتاح  400كيلو فولت .والذي يتضمن تصميم وتصنيع الكابالت وتوريدها وتركيبها واختبارها وتشغيلها في مكة المكرمة.
كما وستسعى لزيادة توسيع قدرات تنفيذ المشاريع المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي .والجدير بالذكر أن المجموعة نشطة في تقديم
العطاءات لمزيد من األعمال ،مما سيم ّكنها من الحصول على قيمة مضافة كمركز واحد للعمالء.
•خدمات إضافية مثل صيانة ومراقبة واختبار وإصالح الكابالت واألنظمة النشطة واالحتياطية في شبكة الكهرباء والتي تعتبر خدمات سريعة
التنفيذ وبعوائد جيدة .وتعتقد المجموعة بخبرتها أن قطاع الخدمات سيستمر في النمو -وخصوصا في ظل التوجه نحو خصخصة الخدمات
العامة  -مع ازدياد الكابالت االرضية في الشبكة الكهربائية.
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الريادة في إدارة التكاليف والتميز في إدارة النقد

تسعى المجموعة إلى زيادة حصتها السوقية من خالل إدارة تكاليفها بعاملين رئيسين هما :رفع الكفاءة التشغيلية واالستفادة من القدرة االنتاجية العالية
والتي تتطلب شراء مواد خام بكميات كبيرة.
ولتعزيز قدرة الشركة في الحفاظ على كفاءات الموارد والمواد الخام وعمليات اإلنتاج ولضبط المصاريف بشكل عام ،فقد تم تحديث نظام تخطيط موارد
المؤسسات ( )ERPليتناسب مع استراتيجية الشركة لرفع الكفاءات والتحليل المستمر ألنشطتها.
ولتقليل التكاليف وضمان استمرار سالسل امداد المواد الخام ،اعتمدت المجموعة على سياسة التصنيع الداخلي والدمج المستمر للعمليات األساسية
داخل سلسلة التصنيع من أجل تقليل االعتماد على مصنعين خارجيين وذلك لضمان أعلى جودة وأفضل كفاءة ولتحقيق هذا الهدف فقد أضافت المجموعة
 6مصانع مساندة والذي يجعلها إحدى مجموعات التصنيع المتكاملة في منطقة الشرق األوسط (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم
(« )10-4المصانع التابعة للمجموعة وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة).
وقد وفر حجم الكميات الضخم من المواد الخام المشتراة سنوياً للمجموعة قوة تفاوضية وفرصة لتأمين شروط دفع مواتية مع مورديها .حيث تمكنت
المجموعة من تحسين معدل األيام مستحقة الدفع ( )Days Payable Outstandingبشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪50من عام 2019م
حتى عام 2021م نتيجة إلعادة التفاوض بشأن شروط الدفع مع مورديها الرئيسيين.
كما وبدأت المجموعة عد ًدا من مبادرات التصنيع المرن التي تدور حول تخفيض التكاليف ورفع الكفاءة اإلنتاجية مثل التخطيط الذكي إلنتاج وتخزين
المواد النصف مصنعة المشتركة بين عدة أصناف من الكابالت معتمدة في ذلك على سنوات الخبرة التصنيعية المتراكمة للمجموعة عبر  38سنة وفريقها
اإلداري ذو الخبرة العالية.
وقد أطلقت المجموعة مؤخ ًرا مبادرة التميز النقدي لتحسين رأس المال العامل من خالل تخفيض مخزونها ،وتحسين الحسابات المدينة وتحسين
الحسابات الدائنة.
وتسهم المجموعة في دفع تحديثات المواصفات والتصميمات الحديثة للمنتجات بشكل مستمر ،وليس ذلك بغرض زيادة كفاءة االنتاج فحسب وإنما لتزويد
العمالء بمنتجات عالية الجودة ولخدمة المستهلك كما هو الحال في مساهمتها في اختبارات الضغط العالي مع جامعة الملك سعود والمساهمة في
توصيف األسالك الكهربائية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.

نواحي القوة والمزايا التنافسية
تتضمن نواحي القوة والمزايا التنافسية للمجموعة ما يلي:
حجم المجموعة

المجموعة هي أكبر مصنعي الكابالت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وإحدى أكبر مصنعي كابالت الطاقة في العالم بطاقة إنتاجية إجمالية
تبلغ  264,000طن من المعادن .وتنتج المجموعة ما يزيد عن  3,000منتج وصنعت على مدار أربعة عقود كمية من الكابالت تكفي لتدور حول الكرة
األرضية قرابة  2,000مرة ولدى المجموعة حال ًيا عمليات صناعية كاملة في  3دول (وسيبدأ اإلنتاج في الدولة الرابعة في نهاية العام 2023م) ،وتتوفر
منتجاتها في  37دولة و 5قارات.
هذا الحجم من القدرة اإلنتاجية العالية يعطي المجموعة ميزة تنافسية عالية ،من حيث فترات التسليم السريعة والفورية ،والقدرة على تلبية الطلبات
الكبيرة دون التعاقد من الباطن مع مصنعين آخرين (والذي غالباً ما يودي إلى االخالل بمعايير الجودة ورفع التكلفة) ،باإلضافة إلى تخفيض تكلفة المواد
عبر الشراء بكميات كبيرة.
فرعا) في المملكة ،ووجودها اإلقليمي في دول مجلس التعاون الخليجي ،فإنها تتميز في إمكانية جعل
وبفضل انتشارها المحلي الممتد (من خالل ً 18
المنتجات قريبة من العمالء والوصول إلى العمالء بشكل سريع .وقد أدى ذلك إلى اكتساب الشركة حصة سوقية كبيرة في أسواقها الرئيسية ،حيث تمتعت
في عام  2021بحصة سوقية تبلغ  %30في سوق المملكة و %22في سوق اإلمارات العربية المتحدة.
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منشآت صناعية متكاملة على مستوى عالمي

تم دمج عمليات مصانع المجموعة وإنتاجها رأسياً ،فهي إحدى الشركات االقليمية المصنعة لقضبان النحاس واأللمنيوم الخاصة بها( ،وهي المكون الرئيسي
لموصالت الكابالت) ،وقدرتها على إنتاج وخلط المبلمرات الداخلة في عمليات العزل والبطانة والتغليف وتصنيعها للبكرات المعدنية والخشبية الالزمة لتعبئة
وشحن المنتج النهائي لعمالئها .وقد وفر ذلك للمجموعة ميزات تنافسية من ناحية سرعة االنتاج وتخفيض التكاليف والمحافظة على الجودة.
تمتلك المجموعة ستة مصانع مساندة لمصانع الكابالت األساسية التسعة في المملكة واالمارات العربية المتحدة ودولة العراق (للمزيد من التفاصيل،
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة للمجموعة وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة).
ورغبة من المجموعة أن تعزز مكانتها في كونها المزود المفضل لحلول الطاقة لعمالئها فقد قامت باالهتمام الدقيق بتفاصيل التصميم والتصنيع حيث
تدير المجموعة مرافق ومصانع مؤهلة عالمياً ،وقد حصلت المجموعة على عدد من شهادات االمتثال وشهادات نظم الجودة والحوكمة مثل شهادات
المطابقة من ريسورس انسبكشن كندا ( )RICIومن شركة الرواد لنظم الجودة والشهادات وشهادات االعتماد من بري قلوبل لمتد ()BRE Global Ltd
(للمزيد من التفاصيل حول الشهادات واالعتمادات التي حصلت عليها المجموعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )12-4الشهادات واالعتمادات»
من هذه النشرة) .وكانت نتيجة ذلك أن مرافق ومنتجات المجموعة قد تم تأهيلها لدى كبرى شركات الخدمات والمرافق اإلقليمية مثل الشركة السعودية
للكهرباء ،وهيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAوهيئة كهرباء ومياه الشارقة ( )SEWAووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في الكويت( )MEWوهيئة
الكهرباء والماء في البحرين ( )EWAووزارة الكهرباء العراقية ،وغيرها الكثير .باإلضافة إلى ذلك ،تم تأهيل منتجات المجموعة واستخدامها في مشاريع
كبرى مثل (مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة ومشاريع روشن) وتحافظ المجموعة على عالقات متميزة مع عمالئها الرئيسيين.
تعدد منتجات وخدمات المجموعة

تتميز المجموعة في قدرتها على انتاج قائمة واسعة من المنتجات تزيد عن  3,000منتج من الكابالت واألسالك (بمواصفات ومقاسات مختلفة) ذات
الجودة العالية والتي تستخدم في قطاعات الطاقة والمقاوالت والنفط والغاز والنقل والصناعة واالتصاالت مما يعطيها ميزة تنافسية عالية في تقديم
حلول متكاملة.
وتصنف فئات منتجات المجموعة كما يلي:
كابالت الطاقة المعدة للتركيب تحت األرض

تشمل هذه الفئة ما يلي:
•الكابالت ذات الجهد المنخفض احادية وعديدة الطور المسلحة وغير المسلحة.
•الكابالت ذات الجهد المتوسط احادية وعديدة الطور المسلحة وغير المسلحة.
•الكابالت ذات الجهد العالي والجهد الفائق حتى  500كيلو فولت.
•الكابالت المقاومة للحريق وكابالت مؤخرة لالشتعال وكابالت منخفضة األدخنة خالية من الهالوجين ،وذلك في جميع فئات الجهد المتوسط
والجهد المنخفض.
•كابالت التأريض.
األسالك والكابالت المستخدمة في المباني والقطاع الصناعي

•الكابالت المتخصصة :تشمل كابالت أجهزة التحكم وكابالت أجهزة القياس وكابالت الطاقة المتجددة.
•أسالك التمديدات الكهربائية.
كابالت االتصاالت والكابالت المستخدمة في تطبيقات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وتشمل هذه الفئة ما يلي:

•كابالت األلياف البصرية :وتتميز المجموعة في كونها واحدة من شركتين اثنتين في المملكة ينتجان كابالت األلياف البصرية.
•كابالت البيانات.
•الكابالت الهاتفية.
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الموصالت الهوائية

•كابالت موصالت األلمنيوم (.)AAC
•كابالت موصالت األلمنيوم المقواة بالصلب (.)ACSR
•كابالت موصالت سبائك األلمنيوم (.)AAAC
•كابالت موصالت األلمنيوم المقواة بسبائك األلمنيوم (.)ACAR
•الكابالت ذات القلوب المركبة (ألياف كربونية) والمقاومة للتدلي والحرارة (.)HTLS
باإلضافة إلى مجموعة المنتجات المذكورة أعاله ،تقدم المجموعة خدمات لحلول متكاملة مثل الخدمات االستشارية والفنية وخدمات تصميم الكابالت
وأنظمتها وتصميم الدوائر الكهربائية ،وتصميم نظم مد وتركيب الكابالت ،وهندسة المواقع ،وتصميم وتوريد تركيب وصالت الكابالت ونهاياتها ،واالختبار
والتشغيل ،باإلضافة إلى خدمات المراقبة والصيانة واإلصالح.
الخبرة الفنية ومراقبة الجودة والبحث والتطوير

استثمرت المجموعة بشكل كبير في مجال البحث والتطوير المستمر للمنتجات والحفاظ على مكانتها بين المنافسين في المنطقة.
1لدى المجموعة قسم متخصص بالبحث والتطوير مسؤول عن تقييم وتصميم المنتجات الحالية.2تقوم المجموعة باختبارات استباقية لمنتجات مستحدثة بما يلبي حاجات العمالء واتجاهات السوق.3تتميز مختبرات المجموعة بأنها حاصلة على اعتمادات من هيئات عالمية لتقديم خدمات لفحص الكابالت ذات الجهد العالي والفائق كطرفثالث.
4يمتلك قسم مراقبة الجودة خبرات ومعدات استثنائية .حيث يتم اختبار كل منتج ُمصنّع في مختبرات المجموعة لضمان جودة المنتجات.5تمتلك المجموعة وتدير أحدث مختبرات فحص الكابالت في المنطقة والقادرة على فحص كابالت الضغط الفائق حتى ( 800كيلو فولت)عالقات متميزة ووطيدة مع العمالء الرئيسيين

أقامت المجموعة عالقات قوية خالل العقود الماضية مع العديد من عمالئها من خالل تقديم منتجات عديدة وعالية الجودة .وبما أن المجموعة من
الرواد في صناعة الكابالت في المنطقة فقد كانت مرج ًعا اقليمياً لشركات المرافق في تحسين وتطوير المواصفات والتصاميم المعمول بها حال ًيا .إضافة
إلى تقديم خدمات استشارية وفنية متنوعة لعمالئها حسب المشاريع وكما تركز المجموعة على خدمة العمالء بشكل مستمر وخدمات ما بعد البيع.
تطوير عمليات شراء المعادن للحد من تأثير تقلبات أسعار المعادن

نظ ًرا لحجمها ،تعد المجموعة واحدة من أكبر مستهلكي النحاس واأللمنيوم والمعادن االخرى في المنطقة ،ونتيجة لذلك أقامت عالقات متينة مع مجموعة
واسعة من الموردين من مناطق جغرافية مختلفة .وبالتالي ،فإن المجموعة قادرة على تأمين كميات كبيرة من المعادن عند الحاجة والتفاوض للحصول
على أكثر األسعار تنافسية .باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع المجموعة بخبرة متراكمة امتدت على مدار أربعة عقود ولديها فريق متمرس في استخدام أدوات
التحوط للحماية من التقلبات في أسعار المعادن.
الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

تسعى المجموعة جاهدة إلعادة تدوير المواد المستخدمة في عملية إنتاج الكابالت ،حيث تمتلك أحدث مرافق إعادة التدوير إلعادة استخدام المعادن
القابلة للتدوير والمبلمرات وبكرات لف الكابالت ،مما يساهم بشكل ف ّعال في عملية االستدامة وتقليل النفايات والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون .عالوة على ذلك ،تعمل المجموعة بشكل تدريجي على تقليل استخدام أنواع الوقود عالية االنبعاث الكربوني ،سعياً منها للوصول بصافي االنبعاثات
إلى الصفر.
تقوم المجموعة منذ تأسيسها  -وطوال تطورها المستمر في العقود األربعة الماضية  -بدعم االقتصاد المحلي من خالل توفير فرص العمل المحلية،
وتطوير الموارد البشرية ،ودعم العائالت واالقتصاد المحلي عبر سياسات التوطين االعتماد على المواد األولية المحلية (مثل األلمنيوم والمبلمرات) ما
أمكن.
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سجل المساهمين وممثليهم في مجلس اإلدارة على المدى الطويل

تمتلك الشركة قاعدة مساهمين تتألف من شركات رائدة في المملكة متعددة األنشطة ورجال أعمال ذوي خبرة عالية في مجاالت الصناعة بشكل عام
وصناعة الكابالت بشكل خاص وبخبرة تمتد إلى عقود طويلة من العمل في القطاع الصناعي .كما يتألف مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة عنه من
أعضاء ذوي خبرة في صناعة الكابالت.
تملك إدارة المجموعة خبر ًة في مجال العمليات وتطوير األعمال ولقد أثبت فريق اإلدارة قدرته على الحفاظ على الحصة السوقية للمجموعة وزيادة
هوامش ربحها ،حتى في حاالت تقلب االقتصاد الكلي ،باإلضافة إلى توطيد عالقات قوية مع العمالء ،وإدارة التدفقات النقدية ،وتنمية األرباح .كما أقامت
إدارة المجموعة عد ًدا من المبادرات االستراتيجية الناجحة ،من بينها التوسع في مناطق جغرافية جديدة وتقديم منتجات وخدمات متجددة.
كما قامت المجموعة بتنفيذ أطر الحوكمة كجزء من استراتيجيتها للنمو وذلك لضمان الشفافية والمساءلة جنباً إلى جنب مع هياكل الحوكمة لتسهيل
استراتيجية النمو الخاصة بها .كما تعتمد الشركة نظام فعال لقياس مؤشرات االداء العامة للشركة والموظفين.
النظرة واآلفاق المستقبلية

تتضمن استراتيجية المجموعة حماية وزيادة حصتها السوقية عبر التركيز على زيادة بيع منتجاتها الرئيسية في األسواق المتواجدة فيها .وكما ُذكر في
القسم رقم (« )3نظرة عامة على السوق والقطاع « من هذه النشرة ،فإن السوق السعودية وغيرها من األسواق المستهدفة تشكل عناصر جاذبة والتي
ستزيد من الطلب على الكابالت والخدمات المقدمة خالل السنوات القادمة.
خالل العام المالي  2022م استلمت المجموعة عدد من طلبات الشراء فيما يتعلق بتوريد ما يقارب  136ألف طن من منتجاتها بقيمة اجمالية قدرها
 3.7مليار ريال التي قد تم تأكيدها واعتمادها وفقاً لإلجراءات المتفق عليها مع العمالء ذي العالقة ،وسيتم تسليم جزء من هذه المنتجات خالل
العام المالي  2022م وفقاً لالتفاقيات  /أوامر الشراء المبرمة مع هؤالء العمالء .كما قد شاركت المجموعة في مناقصات مختلفة ،ومن المتوقع تأكيد
واعتماد طلبات شراء إضافية فيما يتعلق بتوريد ما يقارب  50ألف طن من منتجات المجموعة.
ويتوقع في المملكة زيادة الطلب على كابالت وأسالك الكهرباء نتيجة زيادة استهالك الكهرباء وزيادة التملك السكني (فالمملكة تهدف إلى تحقيق نسبة
تملك المواطنين إلى  ٪70بحلول عام 2030م) .كما وأن التوسع في شبكة نقل الكهرباء مستمر نتيجة المشاريع العمالقة والتوسع المستمر في المدن
والكهرباء في أرجاء المملكة .إضافة إلى ذلك فإن التحول في مجال الطاقة الجاري في السوق السعودية سيخلق طلباً إضافيا لمنتجات المجموعة حيث
تستهدف المملكة الوصول إلى قدرة إنتاجية للطاقة المتجددة بمقدار  58.6جيجاوات بحلول عام 2030م ،لتكون معظمها من الطاقة الشمسية؛ كما وتسعى
دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى توليد  ٪50من الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2030م.
وبغرض رفع حصتها السوقية والتوسع في أسواق أخرى ،تعمل الشركة حالياً على تطوير أصناف جديدة من الكابالت والمنتجات وبالتركيز على محاور
رئيسية مثل ما يلي:
1توسيع قاعدة منتجات كابالت الضغط الفائق لمواكبة توجهات أسواق الطاقة العالمية مثل كابالت التيار المستمر عالية الجهد وملحقاتها.2التركيز على مشاريع الخدمة الكاملة (تسليم مفتاح) ،وخاصة في مجال المشاريع العمالقة إقليم ًيا.3توسيع قاعدة المنتجات وإطالق منتجات جديدة ومتخصصة لتشمل كابالت تستعمل في التطبيقات الخاصة لمواكبة متطلبات نمو القاعدةالصناعية بالمملكة مثل المنتجات المستعملة في تطبيقات نظم الدفاع وتوليد الطاقة النظيفة والتعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات.
4إطالق المنتجات المتخصصة مثل كابالت أجهزة القياس والتحكم وكابالت الطاقة المتجددة وكابالت المضخات الكهربائية الغاطسة5التوسع في مشاريع االتصاالت لتشمل تطبيقات الحوسبة السحابية ومراكز المعلومات وشبكات االتصاالت (الجيل الخامس)6توسيع قاعدة المنتجات لتشمل الكابالت المستدامة والقابلة للتدوير7-التركيز على التوسع في مختلف قطاعات السوق العراقي واالعتماد على مزايا تفضيل المنتج المحلي.
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نظرة عامة على السوق والقطاع

تعاف اقتصادي عقب الجائحة فض ً
على الصعيد العالمي ،من المتوقع أن ينمو سوق كابالت الطاقة في ضوء التوقعات بحدوث ٍ
ال عن خطط التحول
الطموحة في مجال الطاقة لالقتصادات المتقدمة.
ويمكن تلخيص المحركات العالمية الرئيسية لسوق كابالت الطاقة على النحو التالي:
•التحسن االقتصادي الكبير عقب الجائحة وهو ما يعمل على تحفيز النمو في قطاع التشييد إلى جانب تعزيز مشاريع التطوير واسعة النطاق
على مستوى العالم.
•التحضر في االقتصادات الناشئة والذي من شأنه زيادة الطلب على مشاريع البنية التحتية وتوليد وتوزيع الكهرباء.
•االنتقال إلى الطاقة الخضراء ،بقيادة االقتصادات العالمية الرائدة وما يتطلبه ذلك من تجديد البنية التحتية للطاقة.
•التوجه نحو كهربة وأتمتة المباني والمصانع والنقل ً
أيضا وتأثيره المباشر على إدخال مصادر طلب جديدة لصناعة كابالت الطاقة.
من المتوقع أن ينمو سوق كابالت الطاقة العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،%4.4ليصل إلى  894مليار ريال سعودي بحلول عام 2027م،
من  690مليار ريال سعودي في عام 2021م.
من المتوقع أن يتجاوز سوق كابالت الطاقة في المناطق الجغرافية الرئيسية للشركة ،وهي المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق،
معدالت النمو العالمي ،ويُعزى ذلك إلى خطط التنمية الوطنية للمناطق الجغرافية الرئيسية ،مدعو ًما بعوامل االقتصاد الكلي والعوامل
الديموغرافية المواتية:
•الرؤى الوطنية :وضعت كل دول الخليج رؤية وطنية تحدد أهدا ًفا محددة وخطط نمو ذات صلة ليتم تحقيقها وفق جدول زمني محدد .ويتم
دعم خطط النمو من خالل مشاريع عمالقة واسعة النطاق عبر مختلف القطاعات مثل القطاع السكني والقطاع التجاري وقطاع البنية التحتية
والقطاع الصناعي وقطاع الطاقة.
•التنويع :تركز دول الخليج على التنويع االقتصادي في القطاعات غير النفطية بغية الحد من المخاطر طويلة األجل المتمثلة في االعتماد على
مصدر واحد للدخل .على سبيل المثال ،بدأت المملكة في تنفيذ مشاريع ضخمة لتطوير قطاع السياحة غير الدينية وجذب كل من أعمال
السياحة الدولية والمحلية.
•تحول الطاقة :تماش ًيا مع االتجاه العالمي للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة ،شرعت دول مجلس التعاون الخليجي في رحالتها نحو الوصول
بصافي انبعاثات الكربون إلى مستوى الصفر من خالل مشاريع توليد الطاقة المتجددة واسعة النطاق .ومن ناحية أخرى ،تركز دولة العراق
على بناء البنية التحتية األساسية للطاقة ،بزيادة قدرتها على توليد الطاقة وتعزيز شبكة التوزيع لزيادة الوصول إلى الكهرباء.
•االنتعاش االقتصادي :تتعافى اقتصادات دول الخليج بقوة من التراجع الناجم عن الجائحة ،بفضل الشروع في التطعيم والعودة التدريجية إلى
مدفوعا بجهود إعادة اإلعمار بعد الحرب وإحياء االستقرار السياسي.
الحياة الطبيعية .وقد جاء النمو في العراق
ً
•عائدات النفط :تعتمد اقتصادات دول الخليج على عائدات النفط ،حيث تستفيد من زيادة أسعار النفط منذ الربع األخير من عام  2021نتيجة
تعافي االقتصاد العالمي بعد الجائحة.
•الخصائص الديموغرافية :تستمر دول الخليج في تحقيق معدل نمو سكاني مرتفع ،إذ تحتضن المنطقة عد ًدا كبي ًرا من الوافدين يشهد زيادة
مرة أخرى بعد انخفاضه خالل الجائحة .ومن المتوقع أن تؤدي الزيادة في عدد السكان ونسبة الشباب المرتفعة إلى زيادة الطلب على السكن،
ً
مناخا مؤاتيا لنمو أنشطة التشييد.
مما يوفر
وتتجسد هذه العوامل من خالل االرتفاع الطفيف في محفظة مشاريع التشييد في المنطقة (من المتوقع ترسية مشاريع تشييد تتجاوز قيمتها  600مليار ريال
سعودي في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق بحلول نهاية عام 2022م) .وسوف تتطلب كل مشاريع التشييد هذه كمية كبيرة من كابالت الطاقة.
شهد سوق كابالت الطاقة في تلك المناطق نم ًوا بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %2.5على مدار السنوات األربع الماضية على الرغم من التأثير السلبي
للجائحة في عام 2020م .وبالنظر إلى العوامل الموضحة والزيادة المرتبطة بها في أنشطة التشييد في تلك المناطق ،من المتوقع أن يتسارع نمو سوق
كابالت الطاقة ليصل إلى معدل نمو سنوي مركب قدره  ،%7.2بحيث يتراوح حجم السوق اإلجمالي من  34.9إلى  38.8مليار ريال سعودي في فترة
الخمس سنوات القادمة.
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وتنوعا ،مكانتها كسوق رئيسية في المناطق
من المتوقع أن تعزز المملكة ،باعتبارها دولة إقليمية رائدة في مجال التحول إلى اقتصاديات أكثر استدامة
ً
الخاضعة للدراسة .ومن المتوقع أن ينمو سوق كابالت الطاقة في المملكة بمعدل نمو سنوي مركب  %8.3في الفترة الممتدة من 2022م إلى 2027م ليصل
إلى  18.7-16.8مليار ريال سعودي خالل السنوات الخمس المقبلة.
يُعزى نمو دول مجلس التعاون الخليجي إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة ،وهي ثاني أكبر سوق بعد المملكة بين دول الخليج ،حيث تقوم دولة اإلمارات
العربية المتحدة بتطوير البنية التحتية والعقارات بشكل كبير ،ومن المتوقع أن تكون في طليعة عملية تحول الطاقة .وفي حين أن أسواق الكويت وقطر
وعمان والبحرين مدعومة بنفس البيئة المواتية مثل المملكة واإلمارات العربية المتحدة ،فإن لديها طموحات أقل فيما يتعلق بتطوير البنية التحتية وتحول
الطاقة .ومن المتوقع أن ينمو سوق دول كابالت الطاقة في مجلس التعاون الخليجي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %6.0خالل الفترة الممتدة من 2022م
إلى 2027م ليصل إلى  16.2-14.6مليار ريال سعودي بحلول عام 2027م.
وتمر دولة العراق حال ًيا بمرحلة إعمار تركز على إعادة تأهيل البنية التحتية األساسية والقدرات الصناعية واإلنشاء السكني في الدولة .وإذا تمكنت الدولة
من التغلب على الصعوبات النظامية وتوظيف عائدات النفط المتوقعة بشكل مالئم ،فسوف يزداد الطلب على األسالك والكابالت .ومن المتوقع أن ينمو
سوق كابالت الطاقة في العراق بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %7.1ليصل إلى  3.8-3.5مليار ريال سعودي بحلول عام 2027م.

ملخص المعلومات المالية
ينبغي أن تُقرأ المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية المب ّينة أدناه جنباً إلى جنب مع القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية
في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترات المالية المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو
2022م واإليضاحات المرفقة بها والتي تم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSالمعتمدة في المملكة والمعايير واإلصدارات األخرى
الصادرة عن الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAوإدراجها في القسم رقم (« )19القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات» من هذه
النشرة .تم استخدام القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر2020م و 31ديسمبر 2021م والقوائم
المالية المفحوصة للفترات المالية المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م من المعلومات المالية المقارنة المعروضة في القوائم المالية الموحدة
المراجعة للمجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترات المالية المنتهية في30
يونيو 2021م و 30يونيو 2022م.
تم استخالص البيانات المالية الموحدة للمجموعة الواردة أدناه من القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م
و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م.
	  (5):لودجلاملخص المعلومات المالية ومؤشرات األداء الرئيسية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م
و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م

ألف ريـال سعودي

2019م

2020م

2021م

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2022م

المراجعة* (الموحدة)

المراجعة (الموحدة)

المراجعة (الموحدة)

المراجعة (الموحدة)

قائمة الدخل
اإليرادات

4,565,676

4,086,816

4,883,444

3,252,287

تكلفة اإليرادات

()4,085,657

()3,650,439

()4,420,361

()2,958,697

اجمالي الربح

480,019

436,377

463,083

293,590

مصاريف بيع وتوزيع

()97,965

()87,010

()91,763

()48,404

مصاريف عمومية وإدارية

()85,119

()84,497

()79,477

()49,326

رد ( /مخصص) خسائر ائتمانية

()33,456

12,140

8,671

-

إيرادات أخرى ،صافي

15,020

8,600

2,640

()1,891

الربح من العمليات

278,499

285,611

303,154

193,969

تكاليف تمويل

()49,619

()35,351

()31,781

()25,505

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

228,880

250,260

271,373

168,465

زكاة وضريبة الدخل

()31,875

()32,137

()31,376

()15,115

صايف ربح السنة

197,004

218,123

239,997

153,350

أأ
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2019م

2020م

2021م

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2022م

المراجعة* (الموحدة)

المراجعة (الموحدة)

المراجعة (الموحدة)

المراجعة (الموحدة)

قائمة املركز املالي
مجموع الموجودات المتداولة

2,258,034

2,068,699

2,669,917

3,454,290

مجموع الموجودات الغير المتداولة

1,245,367

1,233,430

1,282,750

1,260,120

مجموع الموجودات

3,503,401

3,302,130

3,952,667

4,714,411

مجموع حقوق الملكية

1,919,261

1,959,326

2,036,067

1,917,820

مجموع المطلوبات المتداولة

1,475,608

1,235,946

1,800,136

2,675,191

108,532

106,859

116,464

121,399

مجموع المطلوبات

1,584,140

1,342,804

1,916,600

2,796,590

مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

3,503,401

3,302,130

3,952,667

4,714,411

مجموع المطلوبات الغير متداولة

قائمة التدفقات النقدية
صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في)
األنشطة التشغيلية

()27,882

594,365

()208,438

()206,582

صايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف)
األنشطة االستثمارية

()88,216

()88,216

()72,111

()28,166

صايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف)
األنشطة التمويلية

123,615

()531,956

267.383

281,488

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة

53,615

64,253

50,356

97,096

مؤشرات األداء املالي

*

هامش إجمالي الربح

%10.51

%10.68

%9.48

%9.03

هامش الربح التشغيلي

%6.10

%6.99

%6.21

%5.96

هامش الربح الصافي

%4.31

%5.34

%4.91

%4.72

العائد على حقوق الملكية

%10.26

%11.13

%11.79

%14.1

العائد على الموجودات

%5.62

%6.61

%6.07

%5.8

الموجودات المتداولة/المطلوبات المتداولة

1.53

1.67

1.48

1.27

المطلوبات/حقوق الملكية

0.83

0.69

0.94

1.53

تم احتساب العائد على السهم على عدد  150مليون سهم والتي تمثل رأس مال المجموعة حتى تاريخ هذه النشرة.

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 31ديسمبر 2019م و 31ديسبمر2020م و 31ديسمبر 2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية
في 30يونيو 2022م
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ملخص عوامل المخاطرة
المخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة
1المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة على توفر المواد الخام واستقرار أسعارها.2المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات.3المخاطر المتعلقة بتجنيب مخصصات مقابل العقود المثقلة بااللتزامات ()Onerous Contracts4المخاطر المتعلقة باتفاقيات التحوط.5المخاطر المتعلقة بإدارة مخزون المواد الخام وتصنيع المنتجات تامة الصنع وتخزينها ونقلها وتوزيعها.6المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة على توفر الطاقة والمياه.7المخاطر المتعلقة باألعطال والحوادث الصناعية والتخلص من المواد الكيميائية.8المخاطر المتعلقة بوقوع بعض مصانع المجموعة على أراض مستأجرة.9مخاطر التمويل الخاصة بالمجموعة.	10-المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولة.
	11-المخاطر المتعلقة باالئتمان والديون المشكوك في تحصيلها.
	12-المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على خبرات وقدرات كبار التنفيذيين.
	13-المخاطر المتعلقة بعدم تمكن أي من شركات المجموعة من تجديد التراخيص المطلوبة لممارسة أعمالها.
	14-المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات المجموعة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة.
	15-عدم تمكن المجموعة من توفير تغطية تأمينية كافية للمخاطر المتعلقة بعملياتها.
	16-المخاطر المتعلقة بالظواهر والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى.
	17-المخاطر المتعلقة بتعرض شركات المجموعة لدعاوى قضائية وغرامات تنشأ عن سياق عملها المعتاد.
	18-المخاطر المتعلقة بالحماية لحقوق الملكية الفكرية للمجموعة.
	19-المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب.
	20-المخاطر المتعلقة بعدم تمكن المجموعة من االستمرار في االلتزام بشروط السعودة.
	21-المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين.
	22-المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات.
	23-المخاطر المتعلقة بظهور منتجات ذات تقنية وكفاءة أعلى منافسة لمنتجات المجموعة وفرض مواصفات جديدة على منتجات المجموعة.
	24-المخاطر المتعلقة بنشوء عيوب تصنيعية بمنتجات المجموعة.
	25-المخاطر المتعلقة بااللتزام بمعايير الجودة والمواصفات التصنيعية المطلوبة من قبل العمالء.
	26-المخاطر المتعلقة بعدم تواجد خبرة سابقة لدى إدارة الشركة في إدارة الشركات المساهمة العامة.
	27-المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل.
	28-المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ المستقبلية المحتملة.
	29-المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص والسوق.
	30-المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على الشركة السعودية للكهرباء كعميل رئيسي.
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المخاطر المتعلقة بالسوق
1المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب في األسواق المحلية واإلقليمية.2المخاطر المتعلقة بتفشي مرض معدي.3المخاطر المتعلقة بالمنافسة وزيادة حدتها.4المخاطر المتعلقة بتذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل.5المخاطر المتعلقة بزيادة تكاليف اإلنتاج.6استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة المجموعة لعملياتها.7المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل.8المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط.9المخاطر المتعلقة بأثر الظروف االقتصادية على عمليات المجموعة.المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
1المخاطر المتعلقة بالسيطرة من قبل المساهمين البائعين.2المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة واحتمال تذبذب سعر السهم.3المخاطر المتعلقة بالتقلبات في السعر السوقي لألسهم.4المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح نقدية والقيود المفروضة من قبل الجهات الممولة على توزيع األرباح.5المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال.6المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد فترة الحظر.7-المخاطر المتعلقة بصرف العمالت األجنبية عند االستثمار في أسهم الطرح.
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 1-التعريفات والمصطلحات
اتفاقيات املبادلة ()SWAP

االتفاقيات التي يحق للمستثمرين من األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج
المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر الدخول فيها من خالل إحدى مؤسسات السوق المالية المرخصة قِ بل الهيئة
للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم.
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إجمالي الناجت احمللي
إجمالي الناجت احمللي للفرد

إجمالي الناتج المحلي (وهو أشمل مقياس كمي إلجمالي النشاط االقتصادي في الدولة ،ويمثل القيمة النقدية لجميع
البضائع المنتجة والخدمات المقدمة داخل الحدود الجغرافية للدولة على مدى فترة زمنية معينة).
نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي ،وهو ما يمثل مقياساً لمتوسط دخل الفرد في دولة ما (ويتم حسابه بقسمة
إجمالي الناتج المحلي على عدد السكان).

اإلدراج

قبول إدراج أسهم الشركة في السوق المالية وفقاً لقواعد اإلدراج.

أوبك

منظمة البلدان المصدرة للنفط.

إيكو

المفوضية األوروبية للمساعدات اإلنسانية والحماية المدنية.

استمارة الطلب

استمارة الطلب التي تستخدم من قبل الفئات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل فترة بناء سجل األوامر.
ويشمل هذا المصطلح (حسب الحال) استمارة الطلب اإللحاقي عند تغيير النطاق السعري.

األسالك

أسالك إمداد الطاقة الكهربائية واإلنارة والتمديدات الداخلية للمساكن والمكاتب وغيرها من األماكن غير الصناعية.

األسهم

مائة وخمسون مليون ( )150,000,000سهم عادي للشركة ،بقيمة اسمية عشرة ( )10ريال سعودي للسهم الواحد
مدفوعة بالكامل.

أسهم الطرح

ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهم تمثل اثنان وعشرون بالمائة ( )%22من رأس المال الشركة.

أعضاء املجلس

أعضاء مجلس إدارة الشركة.
الزوج والزوجة واألوالد القصر ،وألغراض الئحة حوكمة الشركات:
•اآلباء ،واألمهات ،واألجداد ،والجدات وإن علوا.

األقارب

•األوالد ،وأوالدهم وإن نزلوا.

•اإلخوة واألخوات األشقاء ،أو ألب ،أو األم.
•األزواج والزوجات
أمني السر

أمين سر مجلس اإلدارة.
برنامج أطلقته وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بموجب قرار وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية
رقم ( )4040بتاريخ 1432/01/12هـ (الموافق 2011/09/10م) المبني على قرار مجلس الوزراء رقم ( )50بتاريخ
1415/05/21هـ (الموافق  )1994/10/27لتقديم حوافز للمنشآت كي تقوم بتوظيف المواطنين السعوديين .ويقوم
هذا البرنامج بتقييم أداء أي منشأة على أساس نطاقات محددة ،وهي البالتيني واألخضر (المنقسم إلى ثالث فئات:
األخضر المنخفض والمتوسط والمرتفع) واألصفر واألحمر.

برنامج نطاقات

وتعتبر المنشآت التي تصنًف ضمن النطاقين البالتيني واألخضر ملتزمة بمتطلبات التوطين مما يؤهلها للحصول على
بعض اإلمتيازات المحددة ،مثل تمكينهم من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب وتجديدها أو تمكينهم من
تغيير مهنة الموظفين األجانب (باستثناء المهن المقتصرة على المواطنين السعوديين) ،أما المنشآت التي تُصنف ضمن
النطاقين األصفر أو األحمر (إعتماداً على مدى عدم التزام تلك المنشآت) ،فتعتبر غير ملتزمة بمتطلبات التوطين
ومع ًّرضة لفرض بعض اإلجراءات العقابية ضرها ،مثل الحد من قدرتها على تجديد تأشيرات العمل للموظفين األجانب
أو عدم تمكينها تماماً من الحصول على تأشيرات العمل للموظفين األجانب أو تجديدها.

بريتيش أبروفال سيرفسز فور كيبلز
()BASEC

مؤسسة غير ربحية تأسست عام 1971م في المملكة المتحدة لمنح االعتمادات.

التعليمات بشأن املستثمرين االستراتيجيني
األجانب

التعليمات المنظمة لتملك المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2019 - 65 -3وتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق  17يونيو 2019م) بنا ًء
على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )30/وتاريخ 1424/06/02هـ وتعديالتها.

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص
األسهم يف االكتتابات األولية

تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية الصادرة بنا ًء على قرار مجلس إدارة الهيئة رقم
( )2016-94-2بتاريخ 1437/10/15هـ (الموافق 2016/07/20م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم ()2019-102-3
وتاريخ 1441/01/18هـ (الموافق 2019/09/17م).

اجلمعية األمريكية الختبار املواد (ASTM

)International

اجلمعية الدولية لتوحيد وجودة املقاييس
(أيزو)ISO/

الجمعية األمريكية الختبار المواد التي تعنى بتطوير المواصفات الخاصة بالمنتجات الكهربائية واإللكترونية حسب
مواصفات تقنية محددة.
إتحاد دولي أو منظمة دولية غير حكومية وليست من منظمات األمم المتحدة ،تضم هيئات وأجهزة المواصفات
والمقاييس في الدول المختلفة ،ويشارك فيها عضو من كل دولة ،وتختص بإصدار المواصفات الدولية ،وقد تأسست
في عام 1946م في جنيڤ لتسهيل التعاون وتوحيد المواصفات الصناعية على المستوى الدولي بهدف تسهيل عمليات
التبادل التجاري للسلع والخدمات.
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اجلمعية العامة

الجمعية العامة غير العادية و  /أو الجمعية العامة العادية ،وتعني «الجمعية العامة» أي جمعية عامة للشركة.

اجلمعية العامة العادية

الجمعية العامة العادية لمساهمي الشركة المنعقدة وف ًقا للنظام األساسي للشركة.

اجلمعية العامة غير العادية

الجمعية العامة غير العادية لمساهمي الشركة والتي تعقد وفقا للنظام األساسي للشركة.
األشخاص غير المذكورين أدناه:
1-تابعي المصدر

2-المساهمين الكبار في المصدر

3-أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين للمصدر

4-أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر

اجلمهور

5أعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر6-أي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في ( 4 ،3 ،2 ،1أو  )5أعاله

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

8األشخاص الذين يتصرفون باالتفاق معاً ويملكون مجتمعين ( )%5أو أكثر من فئة األسهم المراد إدراجها.اجلهات املستلمة

الجهات المستلمة المذكورة أسماؤها في الصفحة (ح) من هذه النشرة.

جيجاوات

وحدة القدرة الكهربائية (مليار وات).

حبيبات بالستيكية ()FR

حبيبات بالستيكية مؤخرة للحريق.

حبيبات بالستيكية ()HDPE

حبيبات بالستيكية من نوع عديد اإليثيلين عالي الكثافة.

حبيبات بالستيكية ()LSHF

حبيبات بالستيكية مؤخرة للحريق خفيفة الدخان خالية من الهالوجين.

حبيبات بالستيكية ()MDPE

حبيبات بالستيكية من نوع عديد اإليثيلين متوسط الكثافة.

احلكومة

حكومة المملكة العربية السعودية ،وتفسر كلمة «حكومية» وفقاً لذلك.

النواقل الهوائية

خطوط نقل الطاقة للتوصيالت بين المدن والمسافات الطويلة.

خيوط البروبيلني ()PP

خيوط بالستيكية تستخدم في جمع األقطاب الخاصة بالكابالت للحفاظ على شكلها الدائري.

رؤية اململكة 2030

البرنامج االقتصادي االستراتيجي الوطني والذي يهدف إلى تقليل االعتماد على النفط كمصدر دخل رئيسي للدولة
وتنويع االقتصاد السعودي وتطوير الخدمات العامة.

ريال أو ريال سعودي

الريال السعودي ،العملة الرسمية للمملكة.

الرئيس التنفيذي

الرئيس التنفيذي للشركة.

رئيس املجلس

رئيس مجلس إدارة الشركة.

سايبور ()SIBOR

معدل تكلفة االقتراض بين البنوك في المملكة لمدة عام واحد ،ويتم تحديثه بشكل يومي.

سعر الطرح

[•] ريال سعودي لكل سهم.

السنة املالية

هي السنة المالية للشركة والتي تبدأ من  1يناير إلى  31ديسمبر من كل سنة ميالدية.

السوق املالية أو تداول

السوق الذي يتم فيه تداول األوراق المالية ويتم تشغيله من قبل شركة تداول السعودية ،وهي شركة تابعة لمجموعة
تداول السعودية.

الشخص

أي شخص طبيعي أو اعتباري يأخذ هذه الصفة بموجب أنظمة المملكة.

املرخص له
الشخص ّ

شخص مرخّ ص له من قبل الهيئة بممارسة أعمال األوراق المالية.

الشرق األوسط وشمال أفريقيا

منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا.

الشركات التابعة

الشركات التابعة الجوهرية والشركات التابعة غير الجوهرية

الشركات التابعة اجلوهرية

شركة المعادن وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية وشركة كابالت الرياض والشركة الوطنية
لصناعة الكابالت شركة الشخص الواحد ذ.م.م.

الشركات التابعة غير اجلوهرية

شركة الكابالت المحدودة والشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية وشركة قطر للكابالت والشركة الخليجية
لألعمال الكهربائية ش.م.م وشركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية وشركة الخليج والرياض لصناعة
األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية وشركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة و الشركة
العراقية الوطنية لصناعة القابلوات.

شركة األسالك املتخصصة

الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة.

شركة الكابالت العمانية

شركة صناعة الكابالت العمانية (ش.م.ع.ع)
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شركة الكابالت احملدودة

الشركة السعودية الحديثة للكابالت المحدودة.

شركة الكابالت الهاتفية

الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية.

شركة كابالت الرياض

شركة كابالت الرياض

شركة املعادن

الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك.

الشركة أو املصدر

شركة مجموعة كابالت الرياض.

الشركة العمانية القابضة خلدمات البيئة

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (ش.م.ع.م).

الشريعة

المصدر األساسي للتشريع في اإلسالم.

الصحيفة الرسمية

جريدة أم القرى ،وهي الجريدة الرسمية لحكومة المملكة.

الصني

جمهورية الصين الشعبية.

ضريبة القيمة املضافة

ضوابط الشركات املدرجة
الطرح

ضريبة القيمة المضافة الصادر بشأنها قرار مجلس الوزراء بتاريخ 1438/05/02هـ (الموافق 2017/01/30م)
بالموافقة على االتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .والتي بدأ العمل
بها ابتداء من  1يناير 2018م ،كضريبة جديدة تضاف لمنظومة الضرائب والرسوم األخرى الواجب العمل بها من قبل
قطاعات محددة في المملكة ،وفي دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .مقدار هذه الضريبة هي  ،%5وتم استثناء
عدد من المنتجات منها (كاألغذية األساسية ،والخدمات المتعلقة بالرعاية الصحية والتعليم) .كما أعلنت وزارة المالية
مؤخ ًرا زيادة نسبة ضريبة القيمة المضافة إلى  %15ابتدا ًء من  1يوليو 2020م.
الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة الصادرة عن
مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2016-127-8وتاريخ 1438/01/16هـ (الموافق 2016/10/17م)
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2020-122-4وتاريخ 1442/04/03هـ (الموافق 2020/11/18م).
طرح ثالثة وثالثون مليون ( ،)33,000,000تمثل اثنان وعشرون بالمائة ( )%22من أسهم رأس مال الشركة ،بسعر طرح
قدره [•] ([•]) ريال سعودي للسهم الواحد.
يشتمل مصطلح «طرف ذو عالقة» أو «أطراف ذوي عالقة» في هذه النشرة وبموجب قائمة المصطلحات المستخدمة
في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها الصادرة عن مجلس الهيئة بموجب القرار رقم  2004- 11 -4وتاريخ 20
1425 /08 /هـ الموافق 2004 / 10/04م ،والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2022-94-1بتاريخ
1444/01/24هـ (الموافق 2022/ 08/22م) ،أي من الجهات التالية:
 -أتابعي المصدر.

 -بالمساهمين الكبار في المصدر.

طرف ذو عالقة /أطراف ذوي عالقة

 -جأعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين في المصدر.

 -دأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لتابعي المصدر.

 هأعضاء مجالس اإلدارة وكبار التنفيذيين لدى المساهمين الكبار في المصدر. -وأي أقرباء لألشخاص المشار إليهم في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) أعاله.

 -زأي شركة يسيطر عليها أي شخص مشار إليه في (أ) و(ب) و(ج) و(د) و(ه) و(و) أعاله.

وألغراض الفقرة (ز) ،يقصد بـ «السيطرة» القدرة على التأثير على أفعال أو قرارات شخص آخر ،بشكل مباشر أو غير
مباشر ،منفرداً أو مجتمعاً مع قريب أو تابع ،من خالل أي من اآلتي( :أ) امتالك نسبة تساوي  %30أو أكثر من حقوق
التصويت في شركة( .ب) حق تعيين  %30أو أكثر من أعضاء الجهاز اإلداري ،وتفسر كلمة «المسيطر» وفقاً لذلك.
طلبات املشاركة يف بناء سجل األوامر

الطلب المقدم لمديري سجل اكتتاب المؤسسات من قبل الجهات المشاركة لتسجيل طلباتهم في أسهم الطرح خالل
عملية بناء سجل األوامر ،ويقدم لمديري سجل اكتتاب المؤسسات في موعد أقصاه آخر يوم من مدة بناء سجل األوامر.
ويشمل هذا المصطلح (حسب الحال) الطلبات اإللحاقية عند تغيير النطاق السعري.

الطن

كتلة قياس مساوية أللف ( )1000كجم.

طن متري

( 1,000كجم) أو ( 2,204.62رطل)

الواليات املتحدة

الواليات المتحدة األمريكية.

اليونيسف

مؤسسة األمم المتحدة لرعاية الطفولة.

عديد اإليثيلني ()PE

حبيبات بالستيكية تستخدم كمادة عازلة لألسالك والكابالت.

عديد اإليثيلني املتشابك ()XLPE

حبيبات بالستيكية تستخدم كمادة عازلة لألسالك والكابالت.

عديد فينيل الكلورايد ()PVC

حبيبات بالستيكية تستخدم كمادة عازلة وكحشوة وكغالف خارجي لألسالك والكابالت.

فترة احلظر

فترة الستة ( )6أشهر التي ال يجوز خاللها لكبار المساهمين التصرف في أي من أسهمهم بدءاً من تاريخ بدء تداول
أسهم الشركة في السوق.

فترة الطرح

الفترة التي تبدأ من يوم االثنين بتاريخ 1444\4\27هـ (الموافق 2022\11\21م) ،وتستمر لمدة يومان ( )2شاملة آخر
يوم إلغالق االكتتاب حتى نهاية يوم الثالثاء بتاريخ 1444\4\28هـ (الموافق 2022\11\22م).
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الفترة التي يسمح خاللها للفئات المشاركة تقديم استمارات الطلب أو طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر والتي تم
تحديدها في الجدول رقم (« )3الجدول الزمني المتوقع للطرح».
الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وهي:

1الصناديق العامة والخاصة التي تستثمر في األوراق المالية المدرجة في السوق المالية السعودية إذا كانت شروطوأحكام الصندوق تتيح لها بذلك ،مع االلتزام باألحكام والقيود المنصوص عليها في الئحة صناديق االستثمار
وتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية.

الفئات املشاركة

2مؤسسات السوق المالية المرخصة من الهيئة بالتعامل في األوراق المالية بصفة أصيل ،مع االلتزام باألحكامالمنصوص عليها في قواعد الكفاية المالية عند تقديم استمارة الطلب.
ً
3عمالء مؤسسة السوق المالية المرخصة من قبل الهيئة في ممارسة أعمال اإلدارة وفقا لألحكام والقيودالمنصوص عليها في تعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية.
4األشخاص االعتباريين الذين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز اإليداع .باستثناءالمستثمرين األجانب غير المقيمين من غير المستثمرين األجانب المؤهلين وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار
المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة ،وفقاً لتعميم الهيئة رقم ( )05158/6وتاريخ
 1435/8/11هـ (الموافق 2014/06/09م) الصادر بناء على قرار مجلس الهيئة رقم ( )2014 – 28 -9وتاريخ
 1435/7/20هـ (الموافق 2014/5/19م).
5الجهات الحكومية ،وأي هيئة دولية تعترف بها الهيئة ،أو السوق ،أو سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة ،أو مركزاإليداع.
6الشركات المملوكة من الحكومة ،مباشر ًة أو عن طريق مدير محفظة خاصة.7-الشركات الخليجية والصناديق الخليجية إذا كانت شروط وأحكام الصندوق تتيح لها ذلك.

القضبان

قضبان النحاس واأللمنيوم المستخدمة في إنتاج موصالت لكابالت الطاقة ،وموصالت النواقل الهوائية ،وحجاب
الموصالت ،والتدريع.

قضبان األملنيوم

قضبان من األلمنيوم عالية النقاوة بقطر  9.5ملم كمادة أولية في تصنيع كابالت وموصالت (نواقل) األلمنيوم.

قضبان النحاس

قضبان نحاسية عالية النقاوة بقطر  8ملم كمادة أولية في تصنيع موصالت (نواقل) النحاس.

قواعد اإلدراج

قواعد اإلدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2017 – 123 -3بتاريخ 1439 /04/09هـ (الموافق
2017/12/27م) والمعدلة بقرار مجلس الهيئة رقم  2022-96-3بتاريخ 1444/02/10هـ (الموافق 2022/09/06م).

القواعد املنظمة الستثمار املؤسسات املالية
األجنبية

القواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة الصادرة بموجب قرار
مجلس الهيئة رقم (2015-42-1م) بتاريخ 1436 /07/15هـ (الموافق 2015 /05/04م) والمعدلة بموجب قرار مجلس
الهيئة ( )2019-65-3بتاريخ 1440/10/14هـ (الموافق 2019/06/17م) وما يطرأ عليها من تعديالت.

قواعد طرح األوراق املالية وااللتزامات
املستمرة

قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب قرار المجلس رقم
( )2017-123-3وتاريخ 1439 /04/09هـ (الموافق 2017/12/27م) بنا ًء على نظام السوق المالية والمعدلة بموجب
قرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2022-94-1وتاريخ 1444/01/24هـ (الموافق 2022/08/22م).

القوائم املالية

القوائم المالية لألعوام 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2022م.

القوائم املالية لعام 2019م
القوائم املالية لعام 2020م
القوائم املالية لعام 2021م
القوائم املالية املفحوصة لفترة الستة أشهر
املنتهية يف  30يونيو 2022م

القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للعام المنتهي في  31ديسمبر 2019م (مع بيانات مقارنة للعام المنتهي في
 31ديسمبر 2018م) ال ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (.)IFRS
القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للعام المنتهي في  31ديسمبر 2020م (مع بيانات مقارنة للعام المنتهي في
 31ديسمبر 2019م) ال ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (.)IFRS
القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة للعام المنتهي في  31ديسمبر 2021م (مع بيانات مقارنة للعام المنتهي في
 31ديسمبر 2020م) ال ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (.)IFRS

القوائم المالية المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (مع بيانات مقارنة لفترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م) ال ُمعدة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (.)IFRS

كابالت االتصاالت (األلياف والنحاس)

شبكات االتصاالت الرئيسية واالتصاالت البيئية ألنظمة نقل البيانات وتطبيقات األلياف إلى الشبكات واأللياف إلى
المنازل.

كابالت ذات اجلهد العالي وذات اجلهد الفائق

كابالت نقل الطاقة المستخدمة في مشاريع البنية التحتية وشبكة النقل والتي يصل جهدها إلى  500كيلو فولت.

كابالت ذات اجلهد املتوسط

كابالت توزيع الطاقة ونقلها في مشاريع البنية التحتية ويتراوح جهدها من  1كيلو فولت إلى  33كيلو فولت.

كابالت ذات اجلهد املنخفض

كابالت تستخدم في البناء وتوزيع الطاقة ،ويشمل ذلك توصيل الكهرباء من المحطات الفرعية إلى عدادات الطاقة
بداخل المباني.

الكابالت واألسالك األخرى
كبار التنفيذيني
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األسالك والكابالت الخاصة لدوائر التحكم ،ومركبات العزل ،وكريات البولي فينيل كلورايد ،واالسطوانات الخشبية
والفوالذية ،والقضبان النحاسية ،وقضبان األلمنيوم.
أي شخص طبيعي يكون مكلفاً – وحده أو مع آخرين – من قبل مجلس إدارة الشركة أو من قبل عضو في مجلس إدارة
الشركة بمهام إشراف وإدارة ،وتكون مرجعيته إلى مجلس اإلدارة مباشرة أو عضو في مجلس إدارة الشركة أو الرئيس
التنفيذي.
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كيلو فولت

وحدة القدرة الكهربائية (مليار وات).

الئحة حوكمة الشركات

الئحة حوكمة الشركات الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ( ،)2017-16-8بتاريخ 1438/05/16هـ (الموافق
2017/02/13م) والمعدلة بقرار مجلس هيئة سوق المالية رقم  2022-94-1وتاريخ 1444/01/24هـ (الموافق
2022/08/22م).

الئحة صناديق االستثمار

الئحة صناديق االستثمار الصادرة عن هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم  2006-219-1وتاريخ 1427/12/03هـ
(الموافق 2006/12/24م) بنا ًء على نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ،
والمعدلة بقرار مجلس هيئة السوق المالية رقم  2021-22-2وتاريخ 1442/07/12هـ (الموافق 2021/02/24م).

اللجان

لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية للشركة.

اللجنة الكهروتقنية الدولية ()IEC

اللجنة الكهروتقنية الدولية التي تعنى بتطوير المواصفات الخاصة بالمنتجات الكهربائية واإللكترونية حسب مواصفات
تقنية محددة.

م

ميالدي.

متعهد التغطية

شركة الرياض المالية.

مجلس اإلدارة أو املجلس

مجلس إدارة الشركة.

مجلس التعاون

مجلس التعاون لدول الخليج العربي والدول األعضاء هي المملكة ومملكة البحرين ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة
قطر ودولة اإلمارات العربية المتحدة.

املجلفن

المغلف باأللمنيوم للحماية من الصدأ.

املجموعة

الشركة وشركاتها التابعة.

مراجع احلسابات

كي بي إم جي لالستشارات المهنية (المعروفة سابقاً بــ كي بي إم جي الفوزان وشركاه).

مدير االكتتاب

شركة الرياض المالية.
شركة الرياض المالية.

مديرو سجل اكتتاب املؤسسات

شركة المجموعة المالية هيرميس السعودية.

املساهم أو املساهمون

أي مالك أو مالكون ألسهم في الشركة.

مساهم كبير

المساهم الذي يملك ( )%5أو أكثر من أسهم ال ُمصدر سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

املساهمون البائعون

المساهمون المبين أسمائهم في الجدول رقم (« )4هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح» والذين سيقومون ببيع بعض
أسهمهم من خالل عملية الطرح.

املساهمون احلاليون

المساهمون الحاليون في الشركة والتي ترد أسمائهم في الجدول رقم (« )4هيكل ملكية الشركة قبل وبعد الطرح».

شركة العربي المالية.

املستثمر األجنبي املؤهل

املستثمر االستراتيجي األجنبي

مستثمر أجنبي مؤهل وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة
لالستثمار في األوراق المالية المدرجة .ويتم تقديم طلب التأهيل إلى مؤسسة سوق مالية مرخص لها لتقوم بتقييم
الطلب وقبوله وفقاً للقواعد المنظمة الستثمار المؤسسات المالية األجنبية المؤهلة في األوراق المالية المدرجة.
ّ
شخص اعتباري أجنبي يهدف إلى تملك حصة استراتيجية في الشركات المدرجة وفقاً للتعليمات المنظمة لتملك
المستثمرين االستراتيجيين األجانب حصصاً استراتيجية في الشركات المدرجة .ويقصد بمصطلح «حصة
استراتيجية» نسبة الملكية المباشرة في أسهم الشركة المدرجة ،التي يهدف من خاللها إلى المساهمة في تعزيز األداء
المالي أو التشغيلي لهذه الشركة المدرجة.

املستثمرون األجانب

المستثمرون األجانب المؤهلون والمستثمرون االستراتيجيون األجانب.

املستشار القانوني

مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة بالنسبة للطرح داخل المملكة.

املستشار املالي

شركة الرياض المالية.

مستشار دراسة السوق

شركة آرثر دي ليتل السعودية.

املستشارون

مستشارو الشركة فيما يتعلق بالطرح ،والذين تظهر أسماؤهم في الصفحة (و) و (ز) من هذه النشرة.

مصانع الكابالت

المصانع التابعة للشركة والشركات التابعة والخاصة بصناعة الكابالت واألسالك الكهربائية بمختلف أنواعها ،والمكونة
من مصانع الكابالت من الرقم ( )1وحتى الرقم ( )9والموصوفة في القسم رقم (« )4نظرة عامة عن الشركة والشركات
التابعة لها وطبيعة أعمالها» من هذه النشرة.

املصانع املساندة

المصانع التابعة لشركة المعادن والخاصة بصناعة المواد الداخلة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية الالزمة
لمصانع المجموعة ،والمؤلفة من المصانع المساندة رقم ( )1وحتى الرقم ( ،)6والموصوفة في القسم رقم ( « )4نظرة
عامة عن الشركة والشركات التابعة لها وطبيعة أعمالها» من هذه النشرة.

مصنع الكابالت رقم ()1

المصنع التابع للشركة الواقع في مدينة الرياض على مساحة 36.000م ،2والخاص بإنتاج الكابالت ذات الجهد
المنخفض والمتوسط والعالي.
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مصنع الكابالت رقم ()2

المصنع التابع لشركة المعادن ،الواقع في مدينة الرياض على مساحة 32.000م ،2والخاص بإنتاج الكابالت ذات الجهد
المنخفض والمتوسط والعالي والفائق.

مصنع الكابالت رقم ()3

المصنع التابع للشركة ،الواقع في مدينة الرياض على مساحة 289.000م ،2الخاص بإنتاج الكابالت ذات الجهد
المنخفض والمتوسط والعالي والفائق.

مصنع الكابالت رقم ()4

المصنع التابع لشركة األسالك المتخصصة ،الواقع في مدينة الرياض على مساحة 27.000م ،2والخاص بإنتاج
األسالك والكابالت الكهربائية المنزلية.

مصنع الكابالت رقم ()5

المصنع التابع لشركة األسالك المتخصصة ،الواقع في مدينة الرياض على مساحة 5.900م ،2والخاص بإنتاج
الموصالت الهوائية.

مصنع الكابالت رقم ()6

المصنع التابع لشركة الكابالت الهاتفية ،الواقع في مدينة الرياض على مساحة 24.000م ،2والخاص بإنتاج الكابالت
الهاتفية المصنعة من النحاس.

مصنع الكابالت رقم ()7

المصنع التابع لشركة الكابالت الهاتفية ،الواقع في مدينة الرياض على مساحة 5.000م ،2والخاص بإنتاج الكابالت
الهاتفية من األلياف البصرية.

مصنع الكابالت رقم ()8

المصنع التابع للشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،الواقع في مدينة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة على
مساحة 56.712م.2

مصنع الكابالت رقم ()9

المصنع التابع لشركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة ،الواقع في محافظة بغداد في جمهورية
العراق على مساحة تبلغ 75,000م.2

املصنع املساند رقم ()1

المصنع التابع لشركة المعادن ،والواقع في مدينة الرياض على مساحة 4.906م ،2والخاص بإنتاج حبيبات عديد فينيل
الكلورايد ( )PVCالمستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية.

املصنع املساند رقم ()2

المصنع التابع لشركة المعادن ،والواقع في مدينة الرياض على مساحة 15.184م ،2والخاص بإنتاج قضبان النحاس
المستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية.

املصنع املساند رقم ()3

المصنع التابع لشركة المعادن ،والواقع في مدينة الرياض على مساحة 14.018م ،2والخاص بإنتاج قضبان األلمنيوم
المستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية.

املصنع املساند رقم ()4

المصنع التابع لشركة المعادن ،والواقع في مدينة الرياض على مساحة 20.000م ،2والخاص بإنتاج البكرات الخشبية
والحديدية المستخدمة في نقل وتخزين الكابالت واألسالك الكهربائية.

املصنع املساند رقم ()5

المصنع التابع لشركة المعادن ،والواقع في مدينة الرياض على مساحة 3.500م ،2والخاص بإنتاج حبيبات عديد
اإليثلين المتشابك ( )XLPEالمستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية.

املصنع املساند رقم ()6

المصنع التابع لشركة المعادن ،والواقع في مدينة الرياض ،والخاص بإنتاج خيوط البروبيلين ( )PPالمستخدمة في
تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية.

املعايير الدولية للتقرير املالي ()IFRS

المعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ،والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من
الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

املكتتبون األفراد

األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير
القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة
سعودي – حيث يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها
ّ
القصر ،وأي شخص طبيعي غير سعودي مقيم في المملكة أو مواطني دول مجلس
أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد
ّ
التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساباً بنكياً لدى الجهات المستلمة ،ويحق لهم فتح حساب استثماري.

املكتتبني

الفئات المشاركة والمكتتبون األفراد.

اململكة أو السعودية

المملكة العربية السعودية.

املؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية

المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية بالمملكة العربية السعودية.

نشرة اإلصدار أو النشرة

هذه النشرة المع ّدة من قبل الشركة والمتعلّقة بالطرح.

الشركة العمانية القابضة خلدمات البيئة

الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة (ش.م.ع.م)

النظام األساس

نظام الشركة األساس المعتمد من قبل الجمعية العامة ،والذي تم استعراضه بإيجاز في القسم الفرعي ()15-12
«ملخص النظام األساس للشركة» من هذه النشرة.

نظام السوق املالية

نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م 30/وتاريخ 1424/06/02هـ (الموافق 2003/08/01م) ،وما ورد
عليه من تعديالت.

نظام الشركات

نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م )3 /وتاريخ 1437/01/28هـ (الموافق 2015/11/10م) ،وما ورد
عليه من تعديالت.

نظام العمل

نظام العمل السعودي الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 51 /وتاريخ 1426/08/23هـ (الموافق 2005/09/27م)،
وما ورد عليه من تعديالت.

نظام ضريبة الدخل

نظام ضريبة الدخل الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م )1/وتاريخ 1425/01/15هـ (الموافق 2004/03/06م)
والئحته التنفيذية الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم ( )1535وتاريخ 1425/06/11هـ (الموافق 2004/08/11م)،
وما يطرأ عليه من تعديالت من وقت آلخر.
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منوذج طلب االكتتاب

نموذج طلب االكتتاب الذي يجب على المكتتبين األفراد والفئات المشاركة (حسب مقتضى الحال) تعبئته لالكتتاب في
أسهم الطرح.

هـ

هجرية

الهيئة

هيئة السوق المالية بالمملكة ،والتي تشمل حيثما يسمح النص ،أي لجنة ،أو لجنة فرعية أو موظف أو وكيل يُف َّوض
بأداء أي وظيفة من وظائف الهيئة.

هيئة الزكاة والضريبة واجلمارك

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المعروفة سابقاً بالهيئة العامة للزكاة والدخل) في المملكة.

الهيئة السعودية للمراجعني واحملاسبني

الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين في المملكة (المعروفة سابقاً باسم الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
(.))SOCPA

هيئة السالمة والصحة املهنية األمريكية
()OSHA

الهيئة المختصة بالسالمة والصحة المهنية في الواليات المتحدة األمريكية.

وزارة التجارة

وزارة التجارة في المملكة.

وزارة الصناعة

وزارة الصناعة والثروة المعدنية في المملكة.

وزارة املوارد البشرية والتنمية االجتماعية

وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في المملكة.

يوم عمل

جميع األيام (باستثناء أيام الجمعة والسبت والعطالت الرسمية في المملكة) التي تعمل خاللها الجهات المستلمة.
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 2-عوامل المخاطرة
ينبغي على المستثمرين الذين يرغبون االكتتاب في األسهم المطروحة لالكتتاب بموجب هذه النشرة دراسة عوامل المخاطرة التالية والمعلومات األخرى
الواردة في هذه النشرة بعناية قبل اتخاذ أي قرار استثماري فيما يتعلق باالستثمار في أسهم الطرح .وال تعتبر المخاطر المذكورة أدناه بالضرورة شاملة
لجميع المخاطر التي قد تواجهها الشركة ،فقد تكون هناك مخاطر إضافية غير معلومة للشركة في الوقت الراهن ولم يتم ذكرها في هذا القسم ،أو قد
يتم اعتبارها غير جوهرية حالياً إال أنها قد تتطور مستقب ً
ال بحيث تصبح ذات أثر جوهري على عمليات الشركة.
وقد تتأثر أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية بشكل سلبي وجوهري إذا تحققت – أو أصبحت جوهرية – أي من المخاطر
المشار إليها أدناه ،أو أية مخاطر أخرى لم يحددها أعضاء مجلس اإلدارة ،أو التي تعتبر غير جوهرية في الوقت الراهن .ونتيجة لهذه المخاطر أو غيرها
من العوامل التي قد تؤثر على أعمال الشركة ،فإن األحداث والظروف المتوقعة في المستقبل والتي قد تم عرضها في هذه النشرة قد ال تحدث بالطريقة
التي تتوقعها الشركة أو أعضاء مجلس اإلدارة ،أو قد ال تحدث على اإلطالق .وبالتالي ،ينبغي على المستثمرين النظر في جميع اإلفادات المستقبلية
الواردة في هذه النشرة في ضوء هذا التفسير وعدم االعتماد على تلك اإلفادات دون التحقق منها (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم «التوقعات
واإلفادات المستقبلية» في الصفحة (ج) ،والقسم رقم (« )11اإلقرارات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة» ،والقسم رقم (« )15تعهدات ما بعد اإلدراج» من
هذه النشرة).
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ،على حد علمهم واعتقادهم ،ال توجد أي مخاطر جوهرية أخرى حتى تاريخ نشرة اإلصدار هذه بخالف تلك المذكورة
في هذا القسم والتي قد يؤثر عدم اإلفصاح عنها على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
وال يناسب االستثمار في أسهم الطرح إال المستثمرين القادرين على تقييم مخاطر ومزايا هذا االستثمار ،والذين تتوفر لديهم موارد كافية لتحمل أي
خسارة قد تنتج عن هذا االستثمار .ويجب على أي مستثمر محتمل ،إن كانت لديه أية شكوك بخصوص اإلجراءات التي عليه اتخاذها ،أن يستشير
مستشاراً مالياً مرخصاً له من قبل الهيئة طالباً منه المشورة فيما يخص أي استثمار في أسهم الطرح.
إن المخاطر المبينة أدناه غير مرتبة وفقاً لترتيب يعكس أهميتها وتأثيرها المتوقع على الشركة .كما قد تحدث مخاطر أخرى للشركة غير معلومة أو
تلك التي تعتبرها الشركة غير جوهرية في الوقت الراهن ويكون لها نفس اآلثار أو العواقب الواردة في هذه النشرة .وعليه ،فإن المخاطر المبينة في هذا
القسم أو في أي قسم آخر من هذه النشرة قد( :أ) ال تشمل جميع المخاطر التي قد تؤثر على الشركة أو على عملياتها أو أنشطتها أو أصولها أو األسواق
التي تعمل فيها؛ و (ب) ال تشمل جميع المخاطر التي ينطوي عليها االستثمار في أسهم الطرح.
2المخاطر المتعلقة بعمليات المجموعة1
-1-1

2المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة على توفر المواد الخام واستقرار أسعارها

-1-1-1

2توفر المواد الخام والمعادن األساسية

تتركز أعمال المجموعة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية المستخدمة في مختلف مجاالت نقل الكهرباء وكابالت االتصاالت .وتعتمد المجموعة
في عملية تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية وكابالت االتصاالت على ٍ
عدد من المواد الخام الرئيسية ،أهمها معدنا النحاس واأللمنيوم ،حيث يتم
استخدامهم في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية وكابالت االتصاالت ،ومشتقات البالستيك التي تستخدم في تغليف الكابالت واألسالك الكهربائية
وعزلها .ونظراً لضخامة حجم إنتاج المجموعة ،فإنها تستهلك كميات كبيرة من المواد الخام والمعادن األساسية .وعليه ،تعتمد عمليات المجموعة
بشكل مستمر وبكميات كافية لتغطية احتياجاتها التصنيعية.
التصنيعية بصورةٍ جوهرية على توافر هذه المواد الخام والمعادن األساسية
ٍ
ويوضح الجدول التالي الكميات التي قامت المجموعة بشرائها من المواد الخام والمعادن األساسية المذكورة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر
2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م.
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	  (6):لودجلاالكميات التي قامت المجموعة بشرائها من المواد الخام بالطن كما في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م.

النسبة من تكاليف المبيعات

الكمية المشتراة
 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م

فترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2022م

 31ديسمبر
2019م

 31ديسمبر
2020م

 31ديسمبر
2021م

فترة الستة أشهر
المنتهية في 30
يونيو 2022م

1

النحاس

 117,105طن

 98,487طن

 92,224طن

 53,161طن

%65

%60

%69

%66

2

األلمنيوم

 56,356طن

 63,711طن

 46,365طن

 38,437طن

%10

%14

%10

%14

3

مشتقات
البالستيك

 107,478طن  110,799طن  117,824طن

 70,873طن

%5

%8

%7

%6

نوع المنتج

رقم

المصدر :الشركة

وعليه ،فإن عدم توفر أي من هذه المواد الخام والمعادن األساسية أو عدم تمكن المجموعة من الحصول عليها بالكميات الكافية نتيجة لزيادة حجم الطلب
سبب من األسباب ،سوا ًء
عليها من قبل الشركات المصنعة لها أو نتيج ًة لعدم قدرة موردي المواد الخام على توفير الكميات التي تطلبها المجموعة ألي ٍ
بصورة مؤقتة أو دائمة ،سيؤدي إلى إعاقة العمليات التصنيعية للمجموعة مما سيكون له أث ٌر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها
وتوقعاتها المستقبلية.
-1-1-2

2تقلب أسعار المواد الخام والمعادن األساسية

تعتمد إيرادات المجموعة على عدة عوامل من أهمها أسعار المواد الخام والمعادن األساسية ،وبصورة رئيسية النحاس واأللمنيوم ومشتقات البالستيك،
والتي تخضع لتقلبات في أسعارها بنا ًء على األسعار السائدة في أسواقها العالمية ،والمدفوعة بدورها بكمية العرض والطلب على هذه المواد .إضاف ًة إلى
أن التغيرات الفعلية في حجم العرض والطلب ،وتقلبات السوق ،والعوامل الدولية االقتصادية التي قد تؤثر على أسعار المواد الخام والمعادن األساسية
بشكل جوهري ،تقع جميعها خارج إطار سيطرة المجموعة وال يمكن التنبؤ بها .وتجدر اإلشارة أن المواد الخام من أكبر مكونات تكاليف المبيعات
للمجموعة إذ شكلت نحو  %80و %82و %86و %85من مجمل تكلفة المبيعات خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م
و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي .وفي حال ارتفاع أسعار المواد الخام قد يؤدي ذلك لحاجة الشركة
للحصول على تسهيالت بنكية لتمويل رأس المال العامل ومنح سقوف ائتمانية أعلى لعمالئها لتتناسب مع ارتفاع أسعار المواد الخام (للمزيد من التفاصيل
عن مخاطر التمويل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )٩-1-2مخاطر التمويل الخاصة بالمجموعة» من هذه النشرة).
كما أن الزيادة في أسعار المواد الخام سينتج عنه ارتفاع في قيمة المخزون لدى المجموعة مما سيؤدي إلى ارتفاع التمويل الالزم لرأس المال العامل،
مما سيؤثر بشكل سلبي على السيولة النقدية للمجموعة باإلضافة إلى زيادة حاجتها للتمويل الخارجي وبالتالي ارتفاع تكاليف التمويل مما سيكون له أثر
سلبي على نسب ربحية المجموعة .كما أن أي إلغاء لطلبات الشراء من قبل العمالء نتيجة التقلبات في أسعار المواد الخام سيكون له أثر سلبي على أعمال
المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
كما تجدر اإلشارة أن عمليات بيع شركة األسالك المتخصصة تتركز بشكل أساسي في بيع الكابالت ذات الجهد المنخفض للمستهلكين النهائيين وتجار
الجملة والمقاولين بشكل مباشر من خالل فروعها الثمانية عشر (( )18أي ال تعتمد عملياتها اإلنتاجية على أوامر شراء مسبقة من العمالء مما يزيد
من مخزون شركة األسالك المتخصصة من المنتجات (مقارنة بشركات المجموعة األخرى)) .وقد شكلت مبيعات شركة األسالك المتخصصة %33.2
و %34.3و %36.6و %32.8من إجمالي إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر
2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي.
وإن أداء مبيعات فروع شركة األسالك المتخصصة يتأثر بتقلبات معدل أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية حيث تتبع شركة األسالك المتخصصة
استراتيجية «اإلنتاج إلى المخزون» على عكس شركات المجموعة األخرى التي تتبع استراتيجية «اإلنتاج حسب الطلب» .لذلك ،تقوم المجموعة بمراجعة
أسعار المواد الخام بشكل دوري وتحوط مخزون الفروع ضد تقلبات أسعار المواد الخام كل شهر للحد من أثر هذه التقلبات .وفي حال عدم قدرة المجموعة
على التحوط ضد التقلبات في أسعار هذه المعادن ومراجعة أسعار منتجاتها بشكل دقيق لمواجهة هذه التقلبات سيكون لذلك أثر سلبي على أعمالها
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالعالقة مع موردي المواد الخام

بشكل عام ،تقوم المجموعة بشراء المواد الخام من موردين مختلفين غير حصريين .وعلى الرغم من أن المجموعة تقوم بشراء معظم احتياجاتها من
المشتقات البالستيكية من شركة سابك ،ومعظم احتياجاتها من األلمنيوم من شركة التعدين العربية السعودية (معادن)إال أن هذه المواد متوفرة لدى
موردين آخرين وبالتالي تستطيع المجموعة شراء هذه المواد الخام من مصادر أخرى .وفي هذا الخصوص ،تجدر اإلشارة أن مشتريات المجموعة من
سابك قد مثلت ما نسبته  %3و %4و %3و %3من إجمالي حجم المشتريات التي قامت بها المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م
و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي .وقد مثلت مشتريات المجموعة من شركة معادن
ما نسبته  %9و %9و %8و %9من إجمالي حجم المشتريات التي قامت بها المجموعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي.
وتقوم المجموعة بعقد اتفاقيات إطارية سنوية مع الموردين أعاله تحدد من خاللها كميات التعاقد والمدد واألسعار المبدئية ومن ثم تقوم بعمليات الشراء
من الموردين عن طريق أوامر شراء (حسب االحتياج) يتم إصدارها وفقاً لإلجراءات المتبعة للمشتريات بالمجموعة والتي تشمل مقارنة عروض األسعار
المقدمة من عدة موردين.
وفي حال عدم قدرة المجموعة على المحافظة على استمرارية العالقة مع أي من مورديها أو في حال حدوث أي عوائق تحد من قدرة ٍأي منهم على تلبية
احتياجات المجموعة من المواد الخام والمعادن األساسية ،كصدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق باستيراد المواد الخام والمعادن األساسية ،أو بقدرة
الموردين على توفير الكميات المطلوبة في األوقات المتفق عليها مع المجموعة ،أو بقدرتهم على التصدير إلى المملكة ،أو في حال توقف الموردين عن
سبب من األسباب ،أو في حال وقوع أية حوادث جوهرية في عملية اإلنتاج أو التوريد الخاصة بهؤالء الموردين ،أو في حال نشوء حروب أو
اإلنتاج ألي ٍ
ٍ
بشكل جوهري على قدرة المجموعة على الحصول على المواد
اضطرابات سياسية وما شابهها من الظروف القاهرة ،فإن ذلك سيؤثر
كوارث طبيعية أو
ٍ
بديل مناسب لذلك المورد بنفس المستوى من التأهيل والجودة واألسعار ،مما سيكبد
الخام بالصورة المطلوبة إلنتاجها .وقد ال تتمكن المجموعة من توفير ٍ
المجموعة خسائر ،سوا ًء نتيج ًة للتأخر في الحصول على المواد الخام أو نتيجة للحصول عليها بأسعار مرتفعة ،والذي قد ال يكون بمقدور المجموعة
تحميله على عمالئها .وتبعاً لذلك ،فإن أي تكاليف زائدة في الحصول على المواد الخام سيؤدي إلى ارتفاع التكاليف اإلنتاجية للمجموعة والذي سيكون
له أثر سلبي على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
-1-2

2المخاطر المتعلقة بتركز اإليرادات

تعتمد إيرادات المجموعة بشكل رئيسيي على بيع ثالثة من منتجاتها وهي الكابالت ذات الجهد المنخفض والكابالت ذات الجهد المتوسط واألسالك
الكهربائية الداخلية .حيث بلغت مبيعات المجموعة المتعلقة بهذه المنتجات  3,613,414,324ريال سعودي و 3,433,954,864ريال سعودي و4,040,977,640
ريال سعودي و 2,880,177,892ريال سعودي أي ما نسبته  %79و %84و %83و %88من إجمالي إيرادات المجموعة في السنوات المالية المنتهية في 31
ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي .وفي حال انخفاض عمليات بيع
هذه المنتجات ألي سبب بما في ذلك ظهور منتجات بديلة وعزوف العمالء عن استهالك هذ المنتجات ،وعدم قدرة المجموعة على مواكبة حاجات العمالء
فإن ذلك سيؤدي إلى انخفاض مبيعات المجموعة مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
-1-3

2المخاطر المتعلقة بتجنيب مخصصات مقابل العقود المثقلة بااللتزامات ()Onerous Contracts

تجدر اإلشارة أنه عند إبرام عقد مع عميل أو استالم أمر شراء  /تأكيد منه فيما يتعلق بتصنيع أي من منتجاتها ،تقوم المجموعة عادة بتثبيت أسعار
المعادن التي تدخل في عملية التصنيع ذات العالقة في مواجهة العميل ،وذلك وفقاً للبنود المتفق عليها بين األطراف .ونظراً لتقلب أسعار المعادن ،في
حال تأخر تاريخ التسليم ألي سبب واستعمال المعادن لتصنيع منتجات بموجب عقود أخرى الحقة ،تقوم الشركة بتكوين مخصصات مما تعتبره إيرادات
فائضة من العقود الالحقة المذكورة لتعويض ما تعتبره خسائر متحققة نتيجة العقود المتأخرة المذكورة التي تصنفها المجموعة كعقود مثقلة بااللتزامات
( .)Onerous Contractsوفي هذه الحالة ،تتحقق أرباح من العقود الالحقة على المدى القريب التي يتم موازنتها مع الخسائر المتحققة من العقود
المثقلة بااللتزامات على المدى البعيد .وعدم تمكن الشركة من تكوين مخصصات كافية للعقود المثقلة بااللتزامات قد يؤثر في تذبذب نتائج الربح
والخسارة على المدى القريب والمتوقع توازنها على المدى البعيد مما قد يؤثر على نتائج المجموعة ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وقد بلغت مخصصات العقود المثقلة بااللتزامات لدى المجموعة مبلغ  55.4مليون ريال سعودي و 105.8مليون ريال سعودي و 78مليون ريال سعودي
و 91.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م (للمزيد
من التفاصيل  ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )6مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات» من هذه النشرة) .وتجدر اإلشارة أن المجموعة
تقوم بإبرام اتفاقيات تحوط لمواجهة التكاليف الناتجة عن زيادة أسعار المعادن األساسية التي تدخل في عملياتها اإلنتاجية ،إال أن المجموعة تخضع
أيضاً لمخاطر فيما يخص اتفاقيات التحوط المذكورة كما هو موضح في عامل المخاطرة رقم (« )4-1-2المخاطر المتعلقة باتفاقيات التحوط» من
هذه النشرة.
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2المخاطر المتعلقة باتفاقيات التحوط

أبرمت المجموعة اتفاقيات تحوط والتي تهدف من خاللها إلى تثبيت أسعار المعادن األساسية الداخلة في عملية تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية
وهي النحاس واأللمنيوم والرصاص (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )3-6-12اتفاقيات التحوط» ،والقسم رقم ()12
«المعلومات القانونية» من هذه النشرة) .ويتم الدخول في عمليات التحوط وفقاً لالتفاقيات المذكورة مقابل عقود الشراء أو البيع التي تتلقاها المجموعة
من عمالئها والموردين ،وقد تشمل عاد ًة هذه العمليات مشتريات الشركة من المعادن األساسية المستخدمة في المنتجات التي يتم بيعها من خالل الفروع
التابعة للمجموعة .كما أن اتفاقيات التحوط ال تغطي المواد الخام األخرى المستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية كمشتقات البالستيك
حيث ال يعمل بهذا النظام في األسواق العالمية لتلك المواد .ومن الجدير بالذكر أن المواد الخام األخرى التي ال يتم التحوط من تقلبات أسعارها تشكل
 %20و %17و %18و %17من إجمالي مخزون المجموعة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي.
ولذلك ،فإن المجموعة ال تضمن أن عمليات التحوط المذكورة سوف تغطي جميع الخسائر التي قد تتعرض لها نتيجة للتغيرات والتقلبات الحادة في أسعار
المواد الخام والذي قد يؤثر بدوره على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وال تضمن المجموعة القدرة على إبرام اتفاقيات تحوط لتثبيت أسعار المعادن التي تتطلبها عملياتها التصنيعية فقد تكون أحكام االتفاقيات المذكورة غير
مقبولة من قبل المجموعة ،األمر الذي من شأنه أن يعرض المجموعة إلى مخاطر التقلبات في أسعار هذه المعادن ،وبالتالي ارتفاع تكلفة منتجاتها ،مما
سيؤثر سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وبموجب اتفاقيات التحوط التي تبرمها المجموعة مع شركات الوساطة العالمية ،تحصل المجموعة على حدود ائتمان تسمح بحدود معينة للتغير في أسعار
المعادن اليومية .وفي حال حدوث تقلبات حادة ومفاجئة في أسعار المعادن تزيد عن حدود االئتمان الممنوحة للمجموعة ،يتعين على المجموعة بناء على
طلب شركات الوساطة ذات العالقة تغطية الهامش وذلك عن طريق دفع قيمة الفروقات المالية اإلضافية الناتجة عن اختالف القيمة السوقية المتعلقة
بأدوات التحوط مقارن ًة بأسعار المعادن المتعاقد عليها .وفي حال كانت المبالغ المطلوبة لتغطية الهامش جوهرية فإن ذلك سيؤثر سلباً على التدفقات
النقدية للمجموعة ،مما سيؤثر بدوره على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وقد بلغت األرباح(/الخسائر) من اتفاقيات التحوط مبلغ  14,6مليون ريال سعودي و 40,7مليون ريال سعودي و 142,9مليون ريال سعودي و 2مليون ريال
سعودي تمثل ما نسبته  %0.3و %1و %2.9و %0,06من مبيعات المجموعة خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م
و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي .وتقوم المجموعة بتسوية األرباح أو الخسائر الناتجة عن اتفاقيات
التحوط مع األرباح أو الخسائر الناتجة عن الشراء الفعلي للمعادن من قبل المجموعة بحيث ال يصبح لهذه االتفاقيات أثراً مالياً على القوائم المالية.
وقد يؤدي الهبوط الحاد في أسعار المعادن والمواد الخام إلى عدم وفاء عمالء المجموعة بالتزامات الشراء التعاقدية المبرمة مع المجموعة أو إفالس
الوسطاء الذين يوفرون المعادن األساسية والمواد الخام ،وفي كال الحالتين سيتعين على المجموعة مالحقتهم قضائياً ،مما سيكون له أثر سلبي على
أعمال المجموعة ونتائجها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بإدارة مخزون المواد الخام وتصنيع المنتجات تامة الصنع وتخزينها ونقلها وتوزيعها

تقوم المجموعة باالحتفاظ بمخزون من المواد الخام والمعادن األساسية يكفي لتلبية احتياجاتها لمدة تتراوح ما بين شهر إلى ثالثة أشهر ،وذلك وفقاً
لطلبات العمالء وخطط التصنيع المعدة مسبقاً .فلدى المجموعة مخزون من المواد الخام يعادل  210مليون ريال سعودي و 200مليون ريال سعودي و292
مليون ريال سعودي و 321مليون ريال سعودي ويمثل ما نسبته  %6و %6و %7و %7من إجمالي أصول المجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي .ومعدل دوران هذا المخزون خالل الفترات الزمنية سالفة الذكر
يعادل حوالي  19و 20و 24و 20يوم ،على التوالي.

وفي حال وجود مخزون فائض عن احتياجات المجموعة ،فإن إدارته ستؤدي إلى تكبد المجموعة لتكاليف إضافية ،باإلضافة إلى استخدام جزء من سيولة
الشركة لتمويل هذا الفائض .بالمقابل وفي حال وجود نقص في المخزون من المواد الخام فسيؤثر ذلك على مقدرة المجموعة على المحافظة على
المستوى المطلوب من اإلنتاج وتلبية احتياجات بعض العمالء بالسرعة المطلوبة ،والذي من شأنه التأثير سلباً وبصورةٍ جوهرية على أعمال المجموعة
ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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كما لدى المجموعة مخزون من المنتجات النهائية بقيمة  589مليون ريال سعودي و 741مليون ريال سعودي و 868مليون ريال سعودي و 822مليون ريال
سعودي ويمثل هذا المخزون ما نسبته  %54و %62و %53و %42من إجمالي مخزون المجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر
2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي .ومعدل دوران هذا المخزون خالل الفترات الزمنية سالفة الذكر يعادل حوالي 52
و 57و 71و 50يوم ،على التوالي .وبلغت قيمة المنتجات النهائية المخزنة لفترة أطول من  365يوماً مبلغ  21مليون ريال سعودي و 16مليون ريال سعودي
و 19مليون ريال سعودي و 44مليون ريال سعودي (أي ما يمثل  %4و %3و %2و %5من إجمالي مخزون المنتجات النهائية) كما في  31ديسمبر 2019م و31
ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي.
وتجدر اإلشارة أن عدم قدرة المجموعة على إدارة تخزين المنتجات النهائية بكفاءة وفعالية أو عدم كفاية مساحات التخزين لحاجات المجموعة ،أو تعطل
أنظمة التخزين ،أو فشل السياسات المستخدمة من قبلها فيما يتعلق بذلك ،من شأنه أن يؤدي إلى زيادة التكاليف المتعلقة بالتخزين والذي سيؤثر بدوره
سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وبلغت قيمة مخصص المخزون بطيء الحركة للمجموعة ما يعادل 46مليون ريال سعودي و 51مليون ريال سعودي و50مليون ريال سعودي و 50مليون ريال
سعودي ،ويشكل ما نسبته  %4و %4و %3و %2.5من إجمالي قيمة مخزون المجموعة كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي .وأي تغيير مستقبلي في السياسات المحاسبية الخاصة بالمخزون بطيء الحركة التي قد
تتبناها المجموعة قد يضطرها إلى زيادة قيمة المخصصات التي يتوجب عليها تجنيبها لتغطية المخزون بطيء الحركة ،مما سيؤثر بشكل سلبي على
أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
-1-6

2المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة على توفر الطاقة والمياه

تعتمد عمليات المجموعة التصنيعية على الكهرباء والمياه الصناعية والديزل والغاز والبنزين ،حيث تستهلك مصانع المجموعة سنوياً ما يقارب  194مليون
كيلو واط من الكهرباء و2مليون لتر من الديزل و 772ألف متر مكعب من المياه الصناعية و191ألف وحدة حرارية بريطانية من الغاز.
وقد بلغت مصاريف الكهرباء والمياه الصناعية والديزل والغاز والبنزين للمجموعة  40.6مليون ريال سعودي (مما يمثل  %1من اإليرادات) خالل السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م ،ونحو  39مليون ريال سعودي (مما يمثل  %1من اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م،
ونحو  38.6مليون ريال سعودي (مما يمثل  %0.8من اإليرادات) خالل السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،ونحو  22.3مليون ريال سعودي
(مما يمثل  %0.7من اإليرادات) خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
وتحتاج مصانع المجموعة الكميات المشار إليها أعاله من موارد الطاقة في مختلف عملياتها التصنيعية بصورةٍ مستمرة .بالتالي ،فإن حدوث أي نقص أو
توقف إلمداد المجموعة من ٍأي من موارد الطاقة هذه سوا ًء بصورة مؤقتة أو دائمة وعدم قدرة المجموعة على توفير مصادر بديلة في الوقت المناسب
ٍ
وبتكلفة معقولة ،أو في حال حدوث زيادة جوهرية في تسعيرة الكهرباء المفروضة من الشركة السعودية للكهرباء أو ارتفاع أسعار الديزل أو الغاز أو البنزين،
فإن ذلك سيؤدي إلى إعاقة العمليات اإلنتاجية للمجموعة وزيادة التكاليف التي تتكبدها ،مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
كما تعتمد الخطط التوسعية المستقبلية للمجموعة على عدة عناصر منها توافر موارد الطاقة المذكورة بكميات كافية لتلبية احتياجات التوسعة .ولذلك
فإن عدم تمكن المجموعة من الحصول على احتياجاتها اإلضافية من هذه الموارد في الوقت المطلوب أو بأسعار مالئمة ،فإن ذلك سيؤثر سلباً على
التوقعات المالية والنتائج المالية الفعلية المرتبطة بمثل هذه الخطط التوسعية ،وبالتالي سيؤثر ذلك سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باألعطال والحوادث الصناعية والتخلص من المواد الكيميائية

قد يتوقف تشغيل بعض اآلالت األساسية التي تعتمد عليها عمليات مصانع المجموعة نتيجة حدوث أعطال تقنية غير متوقعة ،أو القيام بأعمال صيانة
دورية أو طارئة لها ،أو وقوع ظروف قاهرة كالحرائق والكوارث الطبيعية .وقد تواجه المجموعة في المستقبل تعطل لمصانعها أو انخفاض في الطاقة
اإلنتاجية لها لفترات محددة نتيجة لتعطل هذه اآلالت أو لعوامل أخرى خارجة عن سيطرتها ،مما قد يؤدي بدوره إلى عدم مقدرة المجموعة على السيطرة
على الضرر الناجم عن ذلك أو إلى إخاللها بالتزاماتها التعاقدية مع عمالئها وعدم تمكنها من تصنيع وتوريد الكميات المطلوبة من أولئك العمالء ،والذي
سيكون له أثر سلبي على إيرادات وأعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وتشمل أعمال المجموعة استخدام مواد مختلفة في عملياتها التصنيعية وتخزينها ونقلها والتخلص منها ،فتخضع المجموعة بالتالي لمخاطر الحوادث
الصناعية والتي بدورها قد تؤدي إلى حدوث أضرار سلبية للبيئة ولصحة وسالمة العمال والمرافق .وقد تؤدي مثل هذه المخاطر إلى توقف اإلنتاج أو
فقدان عمال أساسيين أو إحداث أضرار بممتلكات المجموعة أو قد تؤدي إلى وضع العمال أو األفراد القريبين من المواقع المتأثرة في خطر .وفي حال
وقوع أي حادثة صناعية مما ذكر ،فقد تتعرض المجموعة إلى عقوبات مدنية وجنائية باإلضافة إلى الدعاوى القضائية من األطراف المتضررة ،مما سيكون
له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بوقوع بعض مصانع المجموعة على أراض مستأجرة

أراض مستأجرة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (للمزيد
إن بعض المرافق التصنيعية التابعة للمجموعة في المملكة ،مقامة على
ٍ
من التفاصيل حول العقارات المستأجرة من قبل المجموعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )11-12عقود اإليجار» من هذه النشرة) .وتعتبر قيمة
اإليجارات التي تدفعها المجموعة إلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية رمزية حيث يبلغ إجمالي اإليجارات  2,8مليون ريال سعودي سنوياً.
وحيث أن اتفاقيات اإليجار المبرمة مع الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية محددة المدة بطبيعتها ومن الممكن مراجعة شروطها ،سواء
خالل مدة سريانها أو عند تجديدها ،فإن أي زيادة تفرضها مدن ستكبد المجموعة تكاليف إضافية غير متوقعة والذي سيكون له أثر سلبي على أعمال
المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبل.
باإلضافة إلى ذلك ،قد ال تتمكن المجموعة من تجديد اتفاقيات اإليجار الخاصة بأي من المواقع المستأجرة عند انتهاء مدتها على اإلطالق أو ال تتمكن
من تجديدها بشروط مالئمة لها مقارنة بالشروط الحالية التي تتضمنها هذه االتفاقيات .وفي حال قررت المجموعة أو أجبرت على نقل أي من المصانع
التابعة لها أو ٍ
عدد منها لمواقع أخرى نتيجة لعدم تجديد اتفاقيات اإليجار ذات الصلة ألي سبب ،فإن المجموعة ال تضمن بأنه سيكون بمقدورها نقل
مرافقها التصنيعية ذات العالقة إلى مواقع جديدة خالل فترة قصيرة أو مالئمة ،كما ستؤدي عملية النقل هذه إلى توقف األعمال التصنيعية للمرافق
الواجب نقلها من مواقعها الحالية وتكبد المجموعة لنفقات رأسمالية غير متوقعة نتيجة لذلك ،مما سيؤدي إلى التأثير سلباً على أعمال المجموعة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها للمستقبل.
-1-9

2مخاطر التمويل الخاصة بالمجموعة

-أترتيبات التمويل القائمة

حصلت بعض شركات المجموعة على ٍ
عدد من التسهيالت المصرفية من عدد من البنوك التجارية داخل وخارج المملكة ومن بينها البنك السعودي
البريطاني والبنك العربي الوطني وبنك الخليج الدولي والبنك األهلي السعودي والبنك السعودي الفرنسي .وتجدر اإلشارة أن نسبة ديون المجموعة إلى
أصولها قد مثلت  %34.5و %26و %33.5و %34,1خالل السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة
الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي.
ويحق للمقرضين بموجب بعض اتفاقيات التسهيالت االئتمانية تلك إنهاء أو إلغاء تلك التسهيالت بحسب تقديرهم وبدون أي سبب معين ودون موافقة
الشركة المعنية المسبقة .وفي حال قرر أي دائن إلغاء أو إنهاء التسهيالت المصرفية الممنوحة للشركة ذات العالقة ،فقد يطالب ذلك المقرض بسداد
كافة المبالغ المستحقة والذي سيكون له أثر سلبي وجوهري على التدفقات النقدية للمجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن بعض عقود التسهيالت المصرفية التي أبرمتها المجموعة على ٍ
عدد من الشروط التي تخول الجهة الممولة بتعديل نسب
حق لالعتراض على ذلك .وعليه،
الفائدة وهوامش األرباح بالصورة التي تراها مناسبة وبحسب األسعار السائدة في السوق ،وذلك دون منح المجموعة أي ٍ
فإنه في حالة ارتفاع نسب الفائدة السائدة بين البنوك السعودية أو تلك التي تفرضها جهات التمويل الخارجية ،فسيؤدي ذلك إلى ارتفاع تكاليف التمويل
الذي حصلت عليه المجموعة ،والذي سيكون له تأثير سلبي على التدفقات النقدية للمجموعة وأرباحها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها
المستقبلية.
كما تتضمن عقود التسهيالت المصرفية تلك عدداً من الشروط التي يتوجب على المجموعة االلتزام بها ،ومن ضمنها ،على سبيل المثال ال الحصر،
ضرورة تسديد المبالغ المستحقة على المجموعة خالل جدول زمني معين .ومن الممكن أال تتمكن المجموعة من الوفاء بالتزاماتها المترتبة بموجب هذه
االتفاقيات إذا حدث عجز في إيراداتها ألي سبب من األسباب .وإذا أخلت الشركة أو أي من شركاتها التابعة ذات العالقة بتعهدات دين من الديون في
المستقبل ،فقد يطالب ال ُمقرضون المجموعة بسداد الدين على الفور ،وفي حالة وجود ضمان للدين ،فيمكنهم الحجز والتنفيذ قضائياً على الضمان.
وباإلضافة إلى ذلك ،إذا أعلن أي ُمقرض أن دينه مستحق وواجب الدفع نتيجة التخلف عن السداد ،فمن المرجح أن يتمكن مقرضي المجموعة اآلخرين
من المطالبة بسداد ديونهم على الفور .وفي هذه الحالة ،ال يوجد ضمان بأن المجموعة ستتمكن من الوصول إلى مصادر تمويل بديلة كافية للوفاء بسداد
تلك الديون .وقد يكون ألي من هذه العوامل تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة وتوقعاتها المستقبلية ووضعها المالي (للمزيد من التفاصيل ،يرجى
مراجعة القسم الفرعي رقم (« )8-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة).
-بالتمويل المستقبلي

قد تحتاج المجموعة في المستقبل إلى الحصول على تمويل من البنوك التجارية لتغطية متطلبات رأس المال العامل أو تنفيذ مشاريع التوسع .وتجدر
اإلشارة إلى أن مقدرة المجموعة على الحصول على التسهيالت المصرفية من جهات التمويل المختلفة بتكلفة معقولة وشروط مقبولة تجارياً تتوقف على
وضع المجموعة المالي وجدارتها االئتمانية ،والوضع االقتصادي العام ،وحالة األسواق المالية ،وأسعار العمولة ،وتوافر االئتمان من قبل المصارف أو
الجهات المقرضة األخرى .وقد ال تتمكن المجموعة من الحصول على تمويل ٍ
كاف أو مناسب في المستقبل لتمويل نموها وتنفيذ خططها التوسعية مما
سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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-تااللتزامات المالية قصيرة األجل

إن جزءاً كبيراً من التسهيالت المصرفية التي أبرمتها المجموعة هي التزامات مالية قصيرة األجل ،حيث تشكل كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر
2020م و 31ديسمبر 2021م و 30يونيو 2022م ما نسبته  %100من إجمالي القروض التي حصلت عليها المجموعة وما يعادل ما نسبته  %53.6و%41.5
و %49.6و ،%46على التوالي ،من األصول المتداولة .لذلك ،فإن استحقاق هذه القروض يكون خالل سنة من تاريخ استخدام القرض كحد أقصى وقد
يعاد تدويرها عاد ًة لفترة أو فترات أخرى .وفي حال طالبت الجهات المقرضة بسداد القروض قصيرة األجل وعدم تدويرها ،فإنه سيتعين على المجموعة
تسديد المبالغ المطلوبة بموجب هذه التسهيالت خالل فترات تتراوح بين ثالث إلى أربع سنوات ،وقد ال تتمكن المجموعة خاللها من توفير السيولة
المطلوبة لسداد هذه االلتزامات ،مما سيؤثر سلباً على تدفقاتها النقدية وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها المالية .وفي حال سداد هذه االلتزامات ،قد ال
تستطيع المجموعة من بعد ذلك الحصول على قروض جديدة لتمويل عملياتها ورأس مالها العامل ،مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وفي حال لم تستطع المجموعة توفير المبالغ المطلوب سدادها في المواعيد المحددة في اتفاقيات التسهيالت التي أبرمتها ،أو إخفاقها في سداد
التزاماتها المالية األخرى بموجب اتفاقيات أخرى ،فسينتج عن ذلك إخاللها بالتزاماتها المنصوص عليها في تلك االتفاقيات ،مما سيعرضها لدعاوى
قضائية أو مطالبة المقرضين بسداد كامل التسهيالت الممنوحة من قبلهم لها على الفور والتنفيذ على الضمانات المقدمة لهم ،والذي من شأنه التأثير
سلباً
وبشكل جوهري على أعمالها ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ()8-12
ٍ
«اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة).
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2المخاطر المتعلقة بإدارة رأس المال العامل والسيولة

تعتمد المجموعة في إدارة السيولة النقدية وتمويل رأس المال العامل على التدفقات النقدية الناتجة عن عملياتها التشغيلية باإلضافة إلى التسهيالت
االئتمانية المتاحة لها .وحيث أن تمويل وإدارة رأس المال العامل للمجموعة يعتمد بشكل جوهري على كفاءتها في إدارة المخزون والذمم المدينة وعلى
التسهيالت االئتمانية المتاحة لها لهذا الغرض ،فإن عدم مقدرة المجموعة على إدارة الذمم المدينة والمخزون أو توفير التمويل الكافي سيكون له أثر
سلبي وجوهري على إيرادات الشركة وربحيتها وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن عدم مقدرة المجموعة على إدارة رأس مالها العامل بكفاءة سيؤدي إلى زيادة التسهيالت االئتمانية المستغلة وارتفاع تكاليف
التمويل ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على األرباح والتدفقات النقدية للمجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة باالئتمان والديون المشكوك في تحصيلها

تتكون جميع إيرادات المجموعة من المبالغ المدفوعة من قبل العمالء مقابل المنتجات التي يتم تزويدهم بها من قبل المجموعة .وتجدر اإلشارة إلى أن
 %5من عمليات البيع لهؤالء العمالء تتم بشكل نقدي و %95من عمليات البيع تتم بشكل آجل .وفيما يتعلق بالمبيعات اآلجلة لعمالء المجموعة ،فإنه بشكل
عام يتم فتح حدود ائتمان  -مؤمنة بخطابات ائتمان أو ضمانات بنكية أو سندات ألمر  -لهؤالء العمالء بفترة سداد تتراوح ما بين  30إلى  120يوم.
باإلضافة إلى ذلك ،فإن الذمم المدينة الخاصة بأكبر خمسة عمالء للمجموعة تمثل ما نسبته  %25و %26و %22و %20من إجمالي الذمم المدينة للمجموعة
لألعوام المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي.
كما يبلغ متوسط أيام التحصيل من هؤالء العمالء  90و 120و 90و 87يوم خالل األعوام المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و31
ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي .وفي حال عدم سداد أي من هؤالء العمالء المبالغ المترتبة عليهم للمجموعة،
فإن ذلك من شأنه التأثير سلباً على التدفقات النقدية للمجموعة وربحيتها ونتائجها المالية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تعجز المجموعة عن توقع المخاطر االئتمانية المستقبلية لهؤالء العمالء عند توريد منتجات المجموعة لهم بموجب أوامر
الشراء ذات العالقة ومن الممكن أن يواجه هؤالء العمالء تحديات مالية وتشغيلية في المستقبل وذلك بسبب االنكماش االقتصادي أو التغيرات السلبية
في أوضاع السوق أو أي عوامل أخرى تتعلق بالعمالء أنفسهم .وإذا تعرض أي من عمالء المجموعة ،بما في ذلك عمالئها الرئيسيون ،إلى تغير سلبي كبير
في أوضاعهم المالية ،فقد يؤدي ذلك إلى تخلف هؤالء العمالء عن أداء التزاماتهم تجاه المجموعة أو تعرضهم لإلعسار أو حتى لإلفالس ،وهو ما يعود
بآثار سلبية على قدرة المجموعة على تحصيل الذمم المدينة القائمة ذات العالقة ،وبالتالي سيؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي
ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
بلغ مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للمجموعة مبلغ  115مليون ريال سعودي و 58مليون ريال سعودي و 49مليون ريال سعودي و 49مليون ريال
سعودي ،كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م و 30يونيو 2022م ،على التوالي؛ وهو ما يعادل  %10و %7و %5و%3,5
على التوالي من إجمالي الذمم المدينة و %3و %1و %1و ،%1,5على التوالي ،من إجمالي المبيعات .كما أن أي تغيير مستقبلي في السياسات الخاصة بالديون
المشكوك في تحصيلها التي قد تتبناها المجموعة قد يضطرها إلى رفع قيمة المخصصات التي يتوجب عليها تجنيبها لتغطية قيمة الديون المشكوك في
تحصيلها ،مما سيؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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ال تضمن المجموعة القدرة على تحصيل الديون المشكوك في تحصيلها في المستقبل بالرغم من أخذ مخصصات مالية مقابلها .لذلك فإن عدم مقدرة
المجموعة في تقليل الديون المشكوك في تحصيلها أو ضبط النوعية االئتمانية العامة للعمالء قد يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه من ضمن مخصص الديون المشكوك في تحصيلها للمجموعة كما في  30يونيو 2022م والبالغ  49مليون ريال سعودي (وهو ما
يعادل  %3,5من إجمالي الذمم المدينة و %1,5من إجمالي المبيعات) ،يوجد مخصص يبلغ  34.4مليون ريال سعودي متعلق بدين مشكوك في تحصيله
من أحد عمالء شركة األسالك المتخصصة (شركة المحيطات الحديثة) تبلغ قيمته  40.4مليون ريال سعودي .في 2019/10م ،قامت الشركة المذكورة
بإقامة دعوى ضد هذا العميل مما أسفر عن ذلك التوصل إلى اتفاق تسوية والتي وافق العميل بموجبها على بيع مجموعة من األراضي المملوكة للمساهم
المالك ألغلبية رأسمال شركة المحيطات الحديثة في جمهورية مصر العربية لشركة األسالك المتخصصة مقابل تسوية الدين المشار إليه والتنازل
عن إجراءات التقاضي .وعليه وبتاريخ 2021/06/10م ،أبرمت شركة األسالك المتخصصة عقد بيع مع العميل المشار إليه حيث بموجبه تم نقل ملكية
مجموعة األراضي المذكورة إليها ،وتم تدعيم هذا البيع بحكم صدر من المحكمة المصرية المختصة يقضي بصحة توقيع العميل على عقد البيع مما يؤكد
ملكية شركة األسالك المتخصصة لتلك األراضي.
في ضوء تلك التسوية وشراء شركة األسالك المتخصصة لتلك األراضي نظير كامل قيمة الدين المشكوك في تحصيله من هذا العميل ،تم استبعاد مبلغ ذلك
الدين من إجمالي الديون المشكوك في تحصيلها عن فترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2022م وإضافة قيمة تلك األراضي إلجمالي أصول المجموعة.
وحيث أنه وفقاً ألحكام القوانين المصرية يجب تسجيل ملكية العقارات واألراضي بالشهر العقاري المصري ،فقد قامت شركة األسالك المتخصصة بتاريخ
2019/09/18م بالبدء في إجراءات تسجيل ملكية األراضي محل التسوية ،غير أن المجموعة ال تضمن االنتهاء من تلك اإلجراءات في الوقت الراهن.
هذا وقد تؤثر عدم القدرة على تسجيل ملكية تلك األراضي على حجية الملكية في مواجهة الغير مما قد يكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة.
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2المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على خبرات وقدرات كبار التنفيذيين

تعتمد العمليات التشغيلية الحالية والخطط المستقبلية للمجموعة على خبرات وقدرات كوادرها اإلدارية والفنية من كبار التنفيذيين والموظفين المؤهلين
والذين يمتلكون خبرات واسعة في صناعة الكابالت واألسالك الكهربائية ومعرفة عميقة بخطوط إنتاج المجموعة وعملياتها والبحث والتطوير للمنتجات،
فض ً
ال عن العوامل التي تساهم في توسعها ونجاحها .كما أن غالبية كبار التنفيذيين لدى المجموعة يتمتعون بخبرة واسعة في مجال صناعة وتجارة
الكابالت واألسالك الكهربائية وقد أصبحت لديهم عالقات وطيدة بعمالء المجموعة ومورديها ومقرضيها وشركاء األعمال اآلخرين .لذلك ،فإن فقدان
المجموعة ألي من كبار التنفيذيين والموظفين المؤهلين وعدم مقدرتها على توظيف بدالءٍ لهم يتمتعون بذات المستوى من الخبرة والمهارة سيكون له أثر
سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
-1-13

2المخاطر المتعلقة بعدم تمكن أي من شركات المجموعة من تجديد التراخيص المطلوبة لممارسة أعمالها

تخضع الشركة والشركات التابعة لعدد من األنظمة والقوانين التي تستوجب عليها الحصول على عدد من التراخيص والتصريحات الالزمة لنشاطاتها من
قبل الجهات التنظيمية المختصة في المملكة والدول التي تمارس فيها شركات المجموعة نشاطها وأن تبقى هذه التراخيص سارية المفعول بشكل مستمر
من خالل امتثال شركات المجموعة لألنظمة والقوانين التي تحكم تلك التصاريح والتراخيص .وفي حال فشلت أي من شركات المجموعة في االمتثال
لألنظمة والقوانين التي تحكم تلك التصاريح والتراخيص ،فقد ال تتمكن الشركة المعنية من تجديدها أو الحصول على تراخيص إضافية قد تحتاج لها
لتوسيع أعمالها .باإلضافة إلى ذلك ،فإن فشل أي من شركات المجموعة في االمتثال للمتطلبات التي تمليها التصاريح والتراخيص الخاصة بنشاطها قد
يعرضها لإللغاء .ونتيجة لذلك ،فقد ينتج عن خسارة أي تصريح أو ترخيص بسبب عدم االمتثال لألنظمة والقوانين إيقاف أعمال المجموعة المعنية مما
سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
ونظراً ألن التراخيص والتصريحات التي يجب على المجموعة الحصول عليها تُمنح بمدد صالحية محددة ،فإنه يتعين على المجموعة تجديدها بشكل
مستمر .وتجدر اإلشارة في هذا الخصوص ،أن المجموعة حالياً في طور تجديد عدد من التراخيص المنتهية الصالحية بما فيها تراخيص الدفاع المدني
لفروع شركة األسالك المتخصصة في الرياض والخبر وتراخيص البلدية لفروع شركة األسالك المتخصصة في الرياض والجبيل وسكاكا .وفي حال عدم
تمكن المجموعة من تجديد تراخيصها أو تصاريحها أو المحافظة عليها أو الحصول على التراخيص والتصاريح الالزمة لممارسة أعمالها المستقبلية،
سيكون لذلك أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بخضوع عمليات المجموعة ألنظمة ولوائح البيئة والصحة والسالمة

تخضع عمليات المجموعة لألنظمة واللوائح المتعلقة بحماية البيئة والصحة والسالمة في المملكة والتي تفرض بصورة متزايدة معايير صارمة يتوجب
عليهما االلتزام بها بصورة مستمرة .لذلك تتكبد المجموعة تكاليف عالية جراء االلتزام بتلك األنظمة واللوائح ،كما قد يتطلب االلتزام بمعايير جديدة
وصارمة إلى تحمل مصروفات رأسمالية إضافية أو اضطرار المجموعة إلجراء تعديالت في العمليات التصنيعية والتشغيلية والتسويقية والبيعية مما
سيؤدي بدوره إلى تكبد المجموعة مصاريف عالية إلجراء تلك التغييرات .باإلضافة إلى ذلك ،قد يؤدي الفشل في االلتزام بمتطلبات تلك األنظمة واللوائح
إلى فرض عقوبات مدنية وجنائية مكلفة للمجموعة ،وسحب التراخيص ذات العالقة أو توقيف عمليات المجموعة ،وتعريض المجموعة لدعاوى قضائية
من قبل أطراف ثالثة .وقد تنشأ الحوادث المتعلقة بالبيئة والصحة والسالمة بشكل خارج عن سيطرة المجموعة مما قد يؤثر سلباً على سمعة المجموعة،
والذي بدوره قد يكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2عدم تمكن المجموعة من توفير تغطية تأمينية كافية للمخاطر المتعلقة بعملياتها

تحتفظ المجموعة بأنواع مختلفة من وثائق التأمين لتغطية عملياتها وعمليات الشركات التابعة لها بما فيها الشركة ،بما في ذلك التأمين الطبي ،وتأمين
الممتلكات وتأمين المركبات وتأمين النقل البري والبحري (للمزيد من التفاصيل حول الوثائق التأمينية ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )9-12وثائق
التأمين» من هذه النشرة) .قد تتأثر عمليات المجموعة بعدد من المخاطر التي ال تتوفر لها تغطية تأمينية أو تكون مستثناه من وثائق التأمين ومن أهمها
المخاطر المتعلقة باألعطال الكهربائية والميكانيكية في المصانع أو المعدات أو األجهزة الخاصة بها ،والمخاطر المتعلقة بالخسائر الناتجة عن توقف
العمل في المصانع بشكل كلي أو جزئي ،باإلضافة إلى المخاطر المتعلقة بالحروب وأعمال الشغب وأعمال القتل واإلرهاب ،أو التي تتوفر لها تغطية
تأمينية ولكن بأسعار تجارية غير مجدية ،أو أن ال يكون الضرر الذي لحق بها مغطى تأمينياً أو قد يتم رفض مطالبة التعويض المقدمة من قبل أي من
شركات المجموعة لشركة التأمين المعنية مما سيكلف المجموعة تكاليف زائدة .وال تضمن المجموعة أن تتم تغطية جميع المطالبات التي يتم رفعها في
المستقبل ضد أي من شركاتها بصورة كاملة بموجب بوالص التأمين الموجودة .كما قد ال تتمكن المجموعة من الحصول على غطاء تأميني كاف نظراً
بشكل جوهري أو عدم كفاية عقود التأمين المبرمة لتغطية جميع
الرتفاع معدالت أقساط التأمين أو عدم توفرها .وفي حال ارتفاع تكلفة التغطية التأمينية
ٍ
المطالبات التي يتم رفعها في المستقبل ضد أي من شركات المجموعة أو عدم مقدرة المجموعة الحصول على غطاء تأميني ٍ
كاف نتيجة الرتفاع تكلفته
أو لعدم توفره ،فإن ذلك من شأنه التأثير بشكل سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالظواهر والكوارث الطبيعية كالفيضانات والزالزل واألحداث الطبيعية األخرى

من الممكن أن تتعرض المجموعة أو أعمالها أو مرافقها للعديد من الحوادث التي تخرج عن نطاق سيطرتها والتي يمكن أن تؤثر على سير أعمالها
بشكل جوهري كحوادث الحريق والفيضانات والزالزل والكوارث الطبيعية األخرى التي يمكن أن تتعرض لها المجموعة أو أياً من مرافقها .إن وقوع
ٍ
مثل هذه الحوادث ،قد يؤدي إلى تعليق العمل بمرافق المجموعة المتضررة لفترة من الزمن والتي يمكن أن تؤثر على إيرادات المجموعة خالل فترة
توقف العمل فيها ،فض ً
ال عن النفقات الرأسمالية الطارئة وتكاليف اإلصالح وإعادة البناء والتأهيل التي قد تتكبدها المجموعة إلصالح وإعادة تأهيل
تلك المرافق المتضررة إلى ما كانت عليها (للمزيد من التفاصيل حول إجراءات الصحة والسالمة في المجموعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم
(« )14-4األمن والسالمة» من هذه النشرة) .وبالتالي ،فإن وقوع مثل هذه الحوادث من شأنه التأثير سلباً على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها
ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بتعرض شركات المجموعة لدعاوى قضائية وغرامات تنشأ عن سياق عملها المعتاد

إن المجموعة معرضة للدعاوى واإلجراءات القضائية مستقب ً
ال التي قد تقيمها أو تقام ضدها ،وال تضمن المجموعة النتائج النهائية التي يمكن أن تتمخض
عنها أو المبالغ التي قد تتكبدها نتيجة لهذه الدعاوى واإلجراءات القضائية .وبالتالي ،فإن أية نتائج سلبية تنتج عن مثل تلك الدعاوى واإلجراءات القضائية
سوف تؤثر سلباً على المجموعة ونتائجها المالية .وتشمل أسباب تلك الدعاوى واإلجراءات القضائية ،على سبيل المثال ال الحصر النزاعات التعاقدية
مع الموردين والعمالء والسالمة ،إذ تقوم المجموعة ببيع منتجاتها لكبار الشركات الخدمية في داخل وخارج المملكة .كما أن طبيعة منتجات المجموعة
ترتبط بخاصية توصيل التيار الكهربائي الذي يشكل خطراً على السالمة العامة إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح ،إذ تستخدم الكابالت واألسالك
بشكل كبير في األبراج والتمديدات الكهربائية ،وفي المشاريع اإلنشائية ،وفي مشاريع قطاع االتصاالت التي يمكن أن تلحق أذى باألشخاص
الكهربائية
ٍ
الذين يحدث بينهم وبين هذه الكابالت اتصال مباشر أو عبر ناقل آخر للتيار الكهربائي إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.
لذلك ،قد تواجه المجموعة ،في سياق عملها المعتاد ،دعاوى ومطالبات وإجراءات قضائية أخرى ناتجة عن حوادث عدة منها ،الصحة والسالمة أو االلتزام
بالمعايير البيئية أو المسؤولية الناتجة عن المنتجات أو نتيج ًة لكونها جزء من منتجات أخرى .باإلضافة إلى ذلك ،قد تواجه المجموعة دعاوى ومطالبات
عمالية نظراً للعدد الكبير من الموظفين والعمال العاملين لديها .وفي حال تم الحكم ضد المجموعة أو اضطرارها إلى تسويتها ودياً ودفع تعويضات
جوهرية ،فإنه سيكون له أث ٌر سلبي على أعمالها ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية (للمزيد من التفاصيل حول الدعاوى القضائية
القائمة ضد الشركة أو المقامة من قبلها ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )14-12الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية» من هذه النشرة).
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2المخاطر المتعلقة بالحماية لحقوق الملكية الفكرية للمجموعة

كما في تاريخ هذه النشرة ،تم تسجيل  5عالمات تجارية للمجموعة (لمزيد من التفاصيل عن عالمات المجموعة وأسمائها التجارية ،يرجى مراجعة القسم
الفرعي رقم (« )12-12العالمات التجارية وحقوق الملكية» من هذه النشرة) .وتجدر اإلشارة إلى أنه بشكل عام يصعب مراقبة االستخدام غير المصرح
للعالمات التجارية وغيرها من االنتهاكات على حقوق الملكية الفكرية .كما أنه قد ال تستطيع المجموعة تسجيل عالماتها التجارية في جميع الدول التي
ترغب بتسجيل عالمتها التجارية فيها لسبق شركات أخرى في تلك الدول بتسجيل نفس العالمة التجارية العائدة للمجموعة تحت أسمائها واستخدامها
على منتجاتها .وفي حال أخفقت المجموعة في حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها بنجاح – أو في حال قيام أي أطراف أخرى بسرقة أو خرق أو
بشكل سلبي على أعمال المجموعة ووضعها
انتهاك حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمجموعة – قد تتضرر قيمة العالمة التجارية للمجموعة ،مما سيؤثر
ٍ
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وقد تضطر المجموعة ،من وقت آلخر ،إلى رفع دعوى قضائية للمطالبة باسترداد حقوقها المتعلقة بعالماتها التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى .وقد
تدعي األطراف األخرى انتهاك المجموعة لحقوق الملكية الفكرية الخاصة بها ،مما قد يؤدي إلى رفع دعوى قضائية ضد المجموعة .ينطوي التقاضي بطبيعته
على حالة من عدم اليقين ويمكن أن يشتت انتباه إدارة المجموعة ،مما يؤدي إلى تكبد تكاليف كبيرة وتشتيت للموارد ،ويمكن أن يؤثر سلباً على إيرادات
المجموعة وأرباحها ،بغض النظر عما إذا كانت المجموعة قادرة على الحفاظ على حقوق الملكية الفكرية أو الدفاع عنها بنجاح .وعالوة على ذلك ،قد ينتج
عن مثل تلك النزاعات ضرورة دخول المجموعة في اتفاقيات امتياز أو ترخيص ،والتي قد ال تكون متاحة للمجموعة على اإلطالق أو تكون متاحة بشروط غير
مناسبة للمجموعة .وستؤثر أي من هذه العوامل سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالزكاة والضرائب

تخضع الشركة لألنظمة واللوائح المطبقة في المملكة فيما يتعلق بالزكاة والضريبة بما فيها اللوائح الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وقد
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية عن جميع السنوات المالية منذ التأسيس وحتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،وحصلت
بموجب ذلك على شهادات الزكاة لهذه األعوام .إال أن الشركة لم تحصل على الربوط الزكوية والضريبية النهائية عن األعوام 2016م حتى 2021م ،حيث أن
جميع إقراراتها الزكوية والضريبية ال تزال قيد المراجعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .وتجدر اإلشارة أنه فيما يخص اإلقرار الزكوي والضريبي
للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،استلمت الشركة خطاب تعديل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 2022/04/27م
يلزم الشركة بدفع فروقات بقيمة اجمالية قدرها  36,857,358.76ريال سعودي .وقد اعترضت الشركة على ذلك ،وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
برفض هذا االعتراض بموجب خطابها المؤرخ في 2022/09/08م .وقامت الشركة برفع تظلم على قرار هيئة الزكاة والضريبة والجمارك لدى األمانة
العامة للجان الضريبية .وكما في تاريخ هذه النشرة ،لم يتم بعد الفصل في هذه الدعوى من قبل األمانة العامة للجان الضريبية .وتجدر اإلشارة أنه لم
تقم الشركة بتجنيب مخصص مقابل هذه الفروقات.
وقد بلغت مخصصات الشركة الزكوية  22مليون ريال سعودي و 29.4مليون ريال سعودي و 29.7مليون ريال سعودي و 19,3مليون ريال سعودي كما في
تاريخ  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م و 30يونيو 2022م .هذا وقد قامت الشركة بتجنيب مخصص للزكاة والدخل في
حساباتها لجميع الفترات التاريخية ،إال أن هذا المخصص قد ال يكفي لمقابلة التزامات الزكاة والدخل للفترات التاريخية المذكورة أعاله .وفي حالة عدم
كفاية مخصصات الزكاة والدخل المجنبة في حساباتها لمقابلة أي التزامات زكوية أو ضريبية إضافية تفرضها هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،ستقوم
الشركة بتكوين مخصصات إضافية تغطي قيمة هذه االلتزامات الزكوية أو الضريبية ،وستتحمل الشركة أي مطالبات إضافية قد تنشأ من هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك ،مما سيكون له تأثير سلبي جوهري على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم تمكن المجموعة من االستمرار في االلتزام بشروط السعودة

بنا ًء على لوائح وتعليمات وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية بالمملكة الخاصة بنظام السعودة (برنامج نطاقات) ،تصنف الشركة ضمن النطاق
األخضر المتوسط بنسبة سعودة تبلغ  ،%28.79وشركة المعادن ضمن النطاق األخضر المنخفض بنسبة سعودة تبلغ  ،%25.39وشركة األسالك
المتخصصة ضمن النطاق األخضر المنخفض بنسبة سعودة تبلغ  ،%25.48وشركة الكابالت الهاتفية ضمن النطاق األخضر المنخفض بنسبة سعودة تبلغ
 ،%24.97وشركة كابالت الرياض ضمن النطاق األخضر المنخفض بنسبة سعودة تبلغ  ،%17.23وذلك كما في تاريخ  30يونيو 2022م .وقد يصعب على
المجموعة االستمرار في التوظيف والمحافظة على نسب الموظفين السعوديين ،وبالتالي فقد تخفق أي من شركات المجموعة في االستمرار في االلتزام
بمتطلبات برنامج نطاقات .وال تضمن المجموعة مقدرتها على المحافظة على نسب السعودة المطلوبة أو رفعها أو المحافظة عليها ،كما قد تؤدي زيادة
عدد الموظفين األجانب أو عدم مقدرة أي من شركات المجموعة على تطبيق متطلبات السعودة إلى تعرض الشركة ذات العالقة لعدد من العقوبات أو دفع
رسوم مرتفعة والذي قد يكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بالرسوم الحكومية المطبقة على الموظفين غير السعوديين

وافقت الحكومة على عدد من القرارات التي تهدف إلى تنفيذ إصالحات شاملة في سوق العمل السعودي ،من خالل فرض رسوم إضافية على كل موظف
غير سعودي يعمل لدى المؤسسات السعودية اعتباراً من تاريخ 1439/04/14هـ (الموافق 2018/01/01م) ،باإلضافة إلى رسوم إضافية على إصدار
تصاريح اإلقامة ورسوم التجديد الخاصة بالعائالت غير السعودية (والتي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من تاريخ 1438/10/07هـ الموافق 2017/07/01م)،
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مع مراعاة زيادتها تدريجياً من أربعة آالف وثمانمائة ( )4.800ريال سعودي إلى ما يصل إلى تسعة آالف وستمائة ( )9.600ريال سعودي سنوياً لكل
موظف في عام 2020م .وقد بلغت رسوم اإلقامات التي تكبدتها المجموعة  19.2مليون ريال سعودي و 10.8مليون ريال سعودي و 12مليون ريال سعودي
و 6مليون ريال سعودي لألعوام المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على التوالي.
وبشكل عام ،فإن زيادة الرسوم الحكومية التي تدفعها المجموعة إلصدار رخص اإلقامة وتجديدها لموظفيها غير السعوديين سيؤدي إلى ارتفاع أسعار
المنتجات المقدمة إلى عمالئها .باإلضافة إلى ذلك ،ستؤدي الزيادات على رسوم إصدار تصاريح اإلقامة وتجديدها التي يتكبدها الموظفون غير
السعوديون عن عائالتهم إلى ارتفاع تكاليف المعيشة .وقد يؤدي ذلك إلى بحث موظفي المجموعة غير السعوديين عن فرص عمل في دول أخرى بتكاليف
معيشة أقل .وفي هذه الحالة ،سيصعب على المجموعة االحتفاظ بموظفيها غير السعوديين ،كما سيؤثر ذلك على قدرة المجموعة على المحافظة على
قاعدة موظفيها .وقد تضطر المجموعة إلى تكبد رسوم حكومية إضافية تتعلق بإصدار وتجديد تصاريح اإلقامة للموظفين غير السعوديين مما سيؤدي
إلى ارتفاع االلتزامات المالية للمجموعة .وبذلك ،إن ارتفاع الرسوم الحكومية وصعوبة المحافظة على الموظفين غير السعوديين والقوى العاملة األجنبية
سيؤثر بشكل سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-1-22

2المخاطر المتعلقة باعتماد عمليات المجموعة بشكل كبير على أنظمة تقنية المعلومات

تستخدم المجموعة عدداً كبيراً من أنظمة تقنية المعلومات إلدارة أعمالها ،على سبيل المثال ال الحصر ،فيما يتعلق بأعمال التصنيع والتخزين والتوزيع
واإلعالن والبيع والمتابعة واألمور المحاسبية والمالية وغيرها .وتجدر اإلشارة إلى أنه قد تتحمل المجموعة تكاليف وتبعات تشغيلية كبيرة نتيجة لتحديث
أنظمة تقنية المعلومات والشبكات الخاصة بها ،أو لقيام المجموعة بتبني إجراءات إضافية لحماية بياناتها أو نظم تقنية المعلومات الخاصة بها ،سواء
كان ذلك نتيجة التوسع أو التحديث أو التقنيات الجديدة أو األنظمة واللوائح أو غير ذلك .باإلضافة إلى ذلك ،يمكن أن يؤدي زيادة استخدام المجموعة
واعتمادها على تطبيقات وأنظمة تستضاف على الشبكة (مثل الحوسبة السحابية) لتخزين ومعالجة ونقل المعلومات إلى تعرض المجموعة وموظفيها
وعمالئها لخطر فقدان تلك المعلومات أو إساءة استخدامها .وفي حال اختراق أنظمة تقنية المعلومات الخاصة بالمجموعة ألي سبب كان ،قد يؤدي
ذلك إلى تسريب البيانات الخاصة بموظفي وعمالء ومستهلكي منتجات المجموعة مما قد يعرض المجموعة لخطر رفع دعاوى قضائية ضدها من قبل
األطراف المتضررة وتشويه سمعة المجموعة.
وسيترتب على أية أعطال في شبكة اإلنترنت أو في البنية التحتية للمجموعة والخاصة بتقنية المعلومات ،بما في ذلك تلك المرتبطة بنظم الحاسب اآللي
لدى المجموعة وبموقعها وتطبيقها اإللكتروني ،أو عند وقوع أي من المخاطر المذكورة أعاله أثر سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بظهور منتجات ذات تقنية وكفاءة أعلى منافسة لمنتجات المجموعة وفرض مواصفات جديدة
على منتجات المجموعة

تعمل المجموعة في قطاع يعتمد على تطوير المنتجات وزيادة كفاءتها بصورة مستمرة .ويشهد قطاع الكابالت (سوا ًء كابالت الكهرباء أو االتصاالت)
بشكل كبير على نوعية المواد المستخدمة في تصنيعها وطريقة اإلنتاج.
واألسالك الكهربائية تطورات تقنية في طريقة ومواصفات تصنيعها والتي قد تؤثر
ٍ
وتبعاً لذلك ،تقوم بعض الشركات المستهلكة لمنتجات المجموعة بتغيير مواصفات المنتجات التي تطلبها لتتماشى مع أحدث التقنيات الموجودة ،مما
سيضطر المجموعة لتحديث تقنياتها وآالتها وتعديل عملياتها التصنيعية لتلبي احتياجات عمالئها مما قد يتطلب استثمارات رأس مالية وتكاليف قد تكون
عالية .وفي حال عدم قدرة المجموعة على تسعير المنتج الجديد بصورة مناسبة تحمل بموجبها عمالئها التكاليف الزائدة ،فستتكبد المجموعة تكاليف
بشكل سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
إضافية ستؤثر
ٍ
كما تخضع منتجات المجموعة لمعايير قياسية من قبل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة .وفي حال قامت الهيئة السعودية للمواصفات
والمقاييس والجودة بتغيير تلك المعايير أو فرض مواصفات جديدة تتطلب تغيير العمليات التصنيعية وشراء معدات جديدة فقد يكلف ذلك المجموعة
مبالغ واستثمارات رأس مالية مما سيزيد تكلفة التصنيع .وفي حال لم تستطع المجموعة تحميل هذه الزيادة في التكاليف لعمالئها فإن ذلك سيقلل من
هامش الربح والذي سيؤثر بدوره بشكل سلبي على توقعات أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بنشوء عيوب تصنيعية بمنتجات المجموعة

بشكل كبير على سالمة منتجاتها نظراً لخطورة وأهمية المجاالت التي تدخل بها هذه المنتجات .وقد تحدث بعض األعطال أو الحوادث
تعتمد المجموعة
ٍ
بشكل سلبي على جودة المنتجات .وباإلضافة إلى ذلك ،فإن أخطاء الموظفين أثناء العمل في المصنع أمر محتمل،
التصنيعية أو قد تؤثر جودة المواد الخام
ٍ
وهذه الحاالت قد تؤدي إلى عيوب في جودة منتجات المجموعة ،مما قد يؤدي إلى فرض عقوبات أو التزامات مالية على المجموعة ويؤثر بصورةٍ سلبية
بشكل قاطع .لذلك ،في حال وجدت هذه العيوب سيكون لها نتائج سلبية
على سمعتها .وحيث أن المجموعة ال تستطيع ضمان أن تلك العيوب لن تحدث
ٍ
على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بااللتزام بمعايير الجودة والمواصفات التصنيعية المطلوبة من قبل العمالء

تعتمد جودة منتجات المجموعة على فعالية نظام مراقبة الجودة الذي يعتمد بدوره على ٍ
عدد من العوامل المختلفة كتصميم أنظمة المراقبة ،وضبط
الجودة ،وبرامج التدريب على ضبط الجودة ،وضمان التزام الموظفين بسياسات ومعايير الجودة المتبعة ،وغيرها .لذلك ،فإن أي فشل في المحافظة على
فعالية أنظمة مراقبة وضبط الجودة قد يؤدي إلى تصنيع منتجات متدنية الجودة مقارنة بالمنتجات المنافسة ،وهذا بدوره سيؤثر على سمعة المجموعة
بشكل كبير؛ األمر الذي سيكون له تأثير سلبي على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
وفي حال عدم اجتياز أي من المنتجات إجراءات مراقبة الجودة أو في حال لم تتمكن المجموعة من صيانة وخدمة منتجاتها وفقاً للمعايير المطبقة ألي
سبب من األسباب ،أو في حال اكتشاف أي خلل أثناء معاينة وفحص منتجات المجموعة ،أو فقدان أي من شركات المجموعة للشهادات واالعتمادات
الالزمة لبيع وتسويق منتجاتها ،فإن ذلك سوف يضر بسمعتها ،ويؤثر سلباً على قدرتها على بيع منتجاتها ،مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة
ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
كما تلتزم المجموعة في تصنيع منتجاتها بمواصفات محددة في عقودها مع العمالء ،وذلك ليتطابق المنتج مع احتياجات العميل وغرضه من استعمال
المنتج .وتلتزم المجموعة بموجب هذه العقود بتسليم هذه المنتجات في فترات زمنية محددة .لذلك ،فإن عدم قدرة المجموعة على تصنيع منتجات
تتطابق تماماً مع تلك المواصفات المتفق عليها أو عدم قدرتها على تسليم المنتجات في الوقت المحدد بموجب العقود ذات العالقة سيؤثر سلباً على
سمعتها وقد يترتب عليه شروط جزائية أو غرامات تأخير أو دعاوى قضائية يتقدم بها العميل المتضرر لتعويضه عن الضرر الناتج عن التأخير أو عدم
مطابقة المنتج للمواصفات المطلوبة .في حال حدوث ٍأي من هذه الحوادث ،فإن ذلك سيؤثر بصورةٍ سلبية على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم تواجد خبرة سابقة لدى إدارة الشركة في إدارة الشركات المساهمة العامة

تدار الشركة منذ تأسيسها كشركة خاصة ،ومن ثم فإن موظفي اإلدارة التنفيذية لديهم خبرة محدودة ،في إدارة الشركات المساهمة العامة فيما يخص
كيفية التقيد باللوائح واألنظمة الخاصة بالشركات المساهمة المدرجة في السوق المالية .ويتوجب على موظفي اإلدارة التنفيذية على وجه الخصوص
بذل جهود إضافية لضمان التزام الشركة بالقواعد التنظيمية والقواعد المتعلقة باإلفصاح المفروضة على الشركات المدرجة بالسوق المالية مما قد يقلل
الوقت الذي يخصصه موظفو اإلدارة التنفيذية إلدارة أعمال الشركة اليومية .كما أن إخفاق الشركة في االلتزام باللوائح واألنظمة المفروضة على الشركات
المدرجة ومتطلبات اإلفصاح في الوقت المناسب سيعرض الشركة لمخالفات نظامية تفرض من قبل الجهات المختصة وسيؤدي إلى فرض غرامات مالية
على المجموعة .وفي حال كانت مبالغ الغرامات كبيرة فإن ذلك سيؤثر سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعدم قدرة المجموعة على تنفيذ استراتيجية النمو في المستقبل

يعتمد أداء المجموعة في المستقبل على قدرتها على تنفيذ خططها التوسعية واستراتيجيات نموها .ولكن ال يمكن للمجموعة أن تضمن نجاح هذه الخطط
واالستراتيجيات ،حيث سيعتمد ذلك على عدة عوامل تشمل ما يلي:
•تطوير أنظمة المجموعة التصنيعية والمالية واإلدارية لتتواكب مع هذه التوسعات مع الحفاظ على مستوى الجودة الحالي لمنتجات المجموعة
وتطويره.
•التعاون مع العمالء الحاليين والمستقبليين.

•تحديد منتجات وأسواق جغرافية جديدة فض ً
ال عن التنافس بنجاح في هذه المنتجات واألسواق وااللتزام بالمتطلبات التنظيمية ذات الصلة.
•توفر التمويل الكافي (بما في ذلك الموارد المالية المتاحة حالياً للمجموعة) وفقاً لشروط مقبولة.
•المنافسة التي تواجهها المجموعة من الجهات الداخلية والخارجية.
•قدرة المجموعة على الحد من التكاليف ووضع ضوابط للمحافظة على مستويات الجودة والخدمة.
•زيادة الموظفين المؤهلين وتدريبهم وإدارتهم بالكفاءة المطلوبة.
•توفر ظروف اقتصادية ونظامية وسوقية مواتية للمجموعة.
وفي حال عدم تحقق أي من العوامل سالفة الذكر أو أي عوامل أخرى خارجة عن سيطرة المجموعة قد ال تنمو إيرادات المجموعة بالمعدل الذي كانت
عليه في الفترات السابقة أو قد تتكبد المجموعة تكاليف اضافية دون حصولها على اإليرادات المتوقعة من تنفيذ خططها التوسعية .كما قد يتعذر الوصول
إلى المستوى المتوقع من الربحية خالل الجدول الزمني المحدد في هذه الخطط ،مما سيؤثر على الوضع التنافسي للمجموعة ،ويزيد من تكاليف ما قبل
التشغيل وبالتالي يؤثر سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
بشكل فعال سوف يؤثر سلباً على أعمال المجموعة ووضعها
وبناء على ما سبق ،فإن إخفاق المجموعة في تنفيذ خططها التوسعية واستراتيجيات النمو
ٍ
المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بعمليات االستحواذ المستقبلية المحتملة

تشمل استراتيجية المجموعة التوسع في الحجم والنطاق ،وبالتالي قد تسعى المجموعة إلى القيام بعمليات استحواذ أو استثمار أو اندماج التي من شأنها
أن تكمل أو توسع نطاق أعمال المجموعة .وقد تكون بعض هذه العمليات كبيرة بالنسبة لحجم أعمال المجموعة وقد تتطلب رؤوس أموال ضخمة و/أو
دع ًما إضاف ًيا .وتنطوي عمليات االستحواذ أو االستثمار أو االندماج المذكورة على مخاطر مختلفة ،بما في ذلك إخفاق المجموعة في تقييم القيمة ونقاط
القوة والضعف لعمليات االستحواذ أو االستثمار أو االندماج المستهدفة بدقة ،أو دمج األعمال أو األصول المشتراة بشكل ف ّعال ،أو تحقيق التكامل المتوقع،
أو استرداد تكاليف االستحواذ على تلك األعمال أو األصول .كما قد تتكبد المجموعة تكاليف غير متوقعة أو تتحمل مطلوبات وخسائر غير متوقعة فيما
يتعلق بأي عمل أو أصل تستحوذ عليه ،بما في ذلك ما يتعلق باالحتفاظ بالموظفين الرئيسيين ،أو االلتزامات القانونية المحتملة (مثل االلتزامات التعاقدية
أو المالية أو التنظيمية أو البيئية أو غيرها من االلتزامات والمطلوبات) والمخاطر المتعلقة باألعمال المستحوذ عليها ،والحفاظ على اإلجراءات والضوابط
ومعايير الجودة وتكاملها .ويمكن أن تؤثر هذه الصعوبات على األعمال الجارية للمجموعة ،وتؤدي إلى تشتيت انتباه إدارتها وموظفيها وزيادة نفقاتها ،مما
قد يكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-1-29

2المخاطر المتعلقة بتركيز القطاع والتخصص والسوق

ينحصر نشاط المجموعة في قطاع إنتاج وتسويق وبيع الكابالت واألسالك الكهربائية والموصالت الهوائية واأللياف البصرية باإلضافة إلى أعمال مشاريع
المقاوالت الكهربائية الخاصة بكابالت الجهد العالي والفائق .إن التغير في العرض لهذه المنتجات في المملكة وفي الخارج ،باإلضافة إلى تطور أنماط
وأساليب اإلنتاج ،تعتبر جميعها عوامل أساسية مؤثرة في هذه الصناعة سلباً وإيجاباً .وبالتالي ،فإن عدم قدرة المجموعة على تنويع منتجاتها في المستقبل
بما يتوافق مع هذه المتغيرات في السوق سيؤثر على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
-1-30

2المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على الشركة السعودية للكهرباء كعميل رئيسي

تعتبر الشركة السعودية للكهرباء أحد العمالء الرئيسين للمجموعة حيث بلغت مبيعات المجموعة للشركة السعودية للكهرباء  465,361,000ريال سعودي
و 635,692,000ريال سعودي و 561,521,000ريال سعودي و 564,508,000ريال سعودي أي ما نسبته  %10.2و %15.6و %11.5و %17,4من إجمالي إيرادات
المجموعة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2022م ،على
التوالي.
وتعتمد الشركة السعودية للكهرباء على الدعم الحكومي وخطط الحكومة التوسعية ومشاريع القطاع الخاص ،والتي قد تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر
على حجم الطلب من الشركة السعودية للكهرباء لمنتجات المجموعة.
لذلك ،فإن أي انخفاض في معدالت الشراء من الشركة السعودية للكهرباء من منتجات المجموعة نتيجة لتخفيض معدالت إنفاقها على مشاريع الطاقة
الكهربائية التي تقوم بتنفيذها أو غيرها من األسباب ،أو عدم تمكن المجموعة من الفوز بالمناقصات التي تطرحها الشركة السعودية للكهرباء ،قد يؤدي
إلى انخفاض حجم مبيعات المجموعة ،مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها وأدائها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
2-2المخاطر المتعلقة بالسوق والقطاع
-2-1

2المخاطر المتعلقة بالتقلبات في العرض والطلب في األسواق المحلية واإلقليمية

يتأثر حجم إنتاج قطاع صناعة الكابالت واألسالك الكهربائية ،كغيره من القطاعات ،بتقلبات العرض والطلب في األسواق المحلية واإلقليمية .لذلك ،فإن
عدم تكيف مستويات اإلنتاج اإلقليمية مع الهبوط الحاد للطلب سيؤثر على إنتاجية الشركات المصنّعة للكابالت واألسالك الكهربائية ومستويات البيع
بشكل عام ،وبالتالي على توقعات أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
لديها ،والذي سيؤثر بدوره على أداء القطاع
ٍ
وباإلضافة إلى ذلك ،فإن تقلب العرض والطلب على الكابالت واألسالك الكهربائية في األسواق العالمية قد ينتج عنه ارتفاع مستمر في الطاقة اإلنتاجية.
وعليه ،فإن وجود فائض كبير من مخزون الكابالت واألسالك الكهربائية على الصعيدين المحلي واإلقليمي قد يدفع المجموعة إلى تخفيض إنتاجها أو تخفيض
أسعار منتجاتها ،والذي سيكون له أثر سلبي على هوامش ربح المجموعة ،وبالتالي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-2-2

2المخاطر المتعلقة بتفشي مرض معدي

قد يكون لتفشي مرض معدي في المملكة أو في أي مكان آخر ،أو أي مخاوف صحية عامة خطيرة أخرى مثل االنتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد
( )COVID-19تأثيراً سلبياً على االقتصادات واألسواق المالية واألنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك أعمال المجموعة .على سبيل المثال،
أدى تفشي فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في العالم إلى تقلب في أسواق رأس المال العالمية ،وأثر على أسعار السلع األساسية ،وأدى إلى ارتفاع
مستويات البطالة وأثر سلباً على الطلب العالمي على النفط وأسعاره .واعتمدت المملكة مثل غيرها من الدول ،إجراءات وقائية واحترازية صارمة على السفر
والمواصالت العامة ،ومتطلبات بقاء الناس في المنزل وممارسة التباعد االجتماعي ،وإغالق أماكن العمل واألنشطة االقتصادية لفترات طويلة ،مما أدى إلى
تعطيل شديد القتصاد المملكة .واختلفت شدة هذه اإلجراءات الوقائية واالحترازية من وقت لآلخر ،وذلك اعتماداً على عوامل مختلقة تتضمن شدة انتشار
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الفيروس .وال يوجد ضمانات متعلقة بنوع اإلجراءات الوقائية واالحترازية المطبقة ومدة تطبيقها ،وبالتالي قد يتم تشديد اإلجراءات الوقائية واالحترازية
الحالية أو توسيع نطاقها .قد يؤدي أي مما سبق أو تفشي أمراض معدية أخرى في جميع أنحاء العالم إلى انخفاض أسعار النفط لفترة طويلة ،أو تأثير سلبي
طويل على اقتصاد المملكة ،مما سيكون له تأثير سلبي وجوهري على أعمال الشركة ووضعها المالي ونتائج عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
باإلضافة إلى ذلك ،بالرغم من تطبيق المجموعة لعدد من اإلجراءات االحترازية والوقائية التي تشمل توفير المنتجات الوقائية الصحية مثل الكمامات
والمعقمات والقفازات وتدريب العاملين على سبل الوقاية وتطبيق التباعد االجتماعي ال يمكن ضمان فعالية هذه اإلجراءات أو أي تدابير أخرى تتخذ
في المستقبل لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19بين موظفي المجموعة ،حيث يمكن أن تنتشر عدوى الفيروس بسرعة بين الموظفين
في منشآت الشركة الصناعية ومراكز التخزين والتوزيع ومرافق سكن القوى العاملة على الرغم من اتخاذ المجموعة لجميع التدابير المذكورة .وفيما
لو حدثت مثل هذه اإلصابات ،فستؤدي بدورها إلى نقص في عدد الموظفين أو إغالق مصانع المجموعة بشكل مؤقت .وقد تفرض الجهات الحكومية
على المجموعة اتخاذ إجراءات وقائية صارمة مما قد يؤدي إلى تكبد المجموعة تكاليف إضافية ،مما سيؤثر بشكل سلبي وجوهري على أعمالها ،ونتائج
عملياتها ،ووضعها المالي ،وتوقعاتها المستقبلية.
-2-3

2المخاطر المتعلقة بالمنافسة وزيادة حدتها

تعمل المجموعة في بيئة تنافسية على المستويين المحلي واإلقليمي .ومن المتوقع بقاء هذه المنافسة على المستوى اإلقليمي في المستقبل في ظل معدالت
النمو المتوقعة في أسواق الكابالت واألسالك الكهربائية التي قد ال تصل إلى معدالت النمو التاريخية .كما يتسم السوق المحلي بالتنافسية حيث أن المصنعين
المحليين يقدمون منتجات متشابهة إلى ٍ
حد كبير والتي تتركز بشكل أساسي على الكابالت واألسالك الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط.
ومن الممكن ألي من منافسي الشركة المحليين أو اإلقليميين أو أي منافس جديد أن يقدم منتجات ذات تكلفة أقل أو بناء عالقات أقوى مع عمالء
المجموعة .وبنا ًء على ذلك ،فإنه يمكن أن تؤثر هذه العوامل سلباً على حجم مبيعات المجموعة .عالو ًة على ذلك ،من الممكن أن يتمتع المنافسون بتكلفة
رأسمالية متدنية مقارن ًة بالمجموعة وإمكانية الوصول إلى مصادر تمويلية غير متاحة للمجموعة ،وبالتالي النمو بشكل أسرع منها .كما أنه من الممكن أن
تؤثر سياسات التسعير التي يعتمدها منافسي المجموعة على القدرة التنافسية لها .إضافة إلى ذلك ،يمكن أن يؤدي أي فائض في المنتجات المعروضة
للبيع في السوق إلى منافسة أكبر ،مما سيؤثر على مقدرة المجموعة على بيع منتجاتها بأسعار تنافسية .فإذا لم تتمكن المجموعة من المنافسة بفعالية،
فإنها لن تتمكن من المحافظة على مستوى ربحيتها أو على الحصة التي تسيطر عليها في السوق مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ونتائج
عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-2-4

2المخاطر المتعلقة بتذبذب نسب الفائدة وأسعار صرف العمالت وتكاليف التمويل

تتعرض المجموعة لمخاطر أسعار صرف العمالت حيث تربطها عالقات تجارية مع أطراف أجنبية .على سبيل المثال ،تقوم المجموعة بتوريد منتجاتها
لعمالء خارج المملكة ،ويتطلب ذلك أحياناً التعامل معهم بعمالتهم ،وقد تكون تلك العمالت األجنبية غير مرتبطة بالدوالر األمريكي .وحيث أن عمليات
المجموعة تتم بالريال السعودي وعمالت أخرى ،لذلك فإن المجموعة معرضة لمخاطر أسعار صرف العمالت األجنبية وأن أية تذبذبات كبيرة غير متوقعة
في أسعار الصرف سوف تؤثر سلباً على األداء المالي للمجموعة.
كما أن ارتفاع تكاليف التمويل ،سيعرض المجموعة لتكبد تكاليف إضافية ،األمر الذي سيؤثر سلباً على ربحيتها المستقبلية وقدرتها على الوفاء وسداد
التزاماتها تجاه الجهات الممولة .وكما أن ارتفاع معدالت تكاليف التمويل سواء الثابتة أو المتغيرة (أي التكاليف التي تتخذ من سعر االقتراض فيما بين
المصارف السعودية أساساً الحتسابه أو ما يعرف بـ «سايبور» ( )SIBORأو سعر االقتراض فيما بين البنوك في لندن أو ما يعرف بـ «اليبور» ())LIBOR
التي تستحق للجهات الممولة للمجموعة سوف تؤدي إلى زيادة تكلفة التمويل الذي تحتاجه المجموعة في تمويل أعمالها ،مما سيؤثر سلباً على أعمال
المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
-2-5

2المخاطر المتعلقة بزيادة تكاليف اإلنتاج

يتوقف أداء المجموعة أيضاً على مقدرتها على المحافظة على نسب ربحيتها من خالل المحافظة على أسعار مناسبة لمنتجاتها والقدرة على تمرير أي
بشكل فعلي يخرج عن كامل إرادة المجموعة ،حيث أن
زيادة في تكاليف اإلنتاج إلى عمالئها من خالل رفع أسعار المنتجات .وإن التحكم في سعر المنتج
ٍ
األسعار تعتمد بشكل جوهري على العرض والطلب في السوق .لذلك ،فإنه في حال ارتفعت تكاليف التشغيل واإلنتاج ولم تتمكن المجموعة من رفع أسعار
بشكل سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ومركزها المالي
بشكل كبير مما سيؤثر
منتجاتها لتعويض تلك التكاليف فستتأثر ربحية المجموعة
ٍ
ٍ
وتوقعاتها المستقبلية.
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2استحداث أنظمة ولوائح جديدة لها تأثيرات على كيفية ممارسة المجموعة لعملياتها

تخضع المجموعة لمخاطر تغيير األنظمة والسياسات في المملكة أو في الدول األخرى التي تمارس شركات المجموعة فيها أعمالها بما فيها تلك األنظمة
والسياسات التي تتعلق بالضرائب والتصفيات والواردات والصادرات والعمالت وحماية البيئة ومعايير العمل ومعايير الصحة والسالمة المهنية .وتظل
البيئة التنظيمية والقانونية في المملكة أقل شموالً مقارنة ببعض الدول األخرى وبالتالي فهي عرضة للتطوير والتغيير أكثر من غيرها .وتعد التكاليف
المرتبطة باالمتثال لهذه األنظمة واللوائح عالية .وفي حالة إدخال تعديالت على األنظمة أو اللوائح الحالية أو صدور أنظمة أو لوائح جديدة تتعلق باألعمال
التصنيعية للمجموعة ،قد تضطر المجموعة في سبيل االلتزام بها إلى إجراء تعديالت على عملياتها التصنيعية أو إدخال تعديالت على منتجاتها أو خطوط
إنتاجها بما ينسجم مع المتطلبات التي تفرضها هذه األنظمة ،األمر الذي سيؤدي إلى تحمل المجموعة لنفقات مالية إضافية غير متوقعة نتيجة لذلك أو
التأثير بشكل جوهري على نتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما أن االلتزام بالتشريعات واألنظمة المطبقة على نشاط عمليات المجموعة يعتبر التزاماً مستمراً مترتباً عليها .وعليه ،فإن عدم تمكن المجموعة من
االلتزام بهذه التشريعات واألنظمة بصورة مستمرة سيعرضها إلى مخالفات أو غرامات أو عقوبات من الجهات الرقابية ،مما سيؤثر سلباً على عملياتها
بحيث تحد من نمو إيراداتها أو تعليق عملها أو ترخيصها.
-2-7

2المخاطر المتعلقة بتغيير آلية احتساب الزكاة وضريبة الدخل

أصدرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المعروفة سابقاً بالهيئة العامة للزكاة والدخل) التعميم رقم  1438/16/6768بتاريخ 1438/03/05هـ (الموافق
2016/12/05م) والذي يلزم الشركات السعودية المدرجة في السوق المالية بحساب الدخل والزكاة على أساس جنسية المساهمين والملكية الفعلية بين
المواطنين السعوديين والخليجيين وغيرهم على النحو الوارد في «نظام تداوالتي» في نهاية العام .وقبل إصدار هذا التعميم ،كانت الشركات المدرجة في
السوق المالية خاضعة بوجه عام للزكاة أو الضريبة على أساس ملكية مؤسسيها وفقاً لنظامها األساسي ،دون أن يكون لألسهم المدرجة أثر في تحديد
وعاء الزكاة .وكان من المقرر تطبيق هذا التعميم في السنة المنتهية في  31ديسمبر 2016م والسنوات الالحقة لذلك .ولكن أصدرت هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك (المعروفة سابقاً بالهيئة العامة للزكاة والدخل) خطابها رقم 1438/16/12097هـ بتاريخ 1438/04/19هـ (الموافق 2017 /01/17م) القاضي
بتأجيل تنفيذ التعميم للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2017م والسنوات التي تليها .وإلى أن تصدر هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المعروفة
سابقاً بالهيئة العامة للزكاة والدخل) توجيهاتها فيما يتعلق بآليات وإجراءات تنفيذ هذا التعميم ،فإن تنفيذ هذا التعميم ،بما في ذلك المتطلبات النهائية
بموجبه ،ال يزال قيد النظر ،باإلضافة إلى القواعد التي تفرض ضريبة الدخل على جميع المقيمين غير الخليجيين المساهمين في الشركات السعودية
المدرجة والتي تطبق ضريبة االستقطاع على توزيعات األرباح الخاصة بالمساهمين غير المقيمين بغض النظر عن جنسياتهم.
-2-8

2المخاطر المتعلقة بعدم االستقرار السياسي والمخاوف األمنية في منطقة الشرق األوسط

تقع غالبية األعمال التصنيعية للمجموعة وأصولها وقاعدة أعمالها في المملكة .وتقوم المجموعة بتصدير منتجاتها لعدد من الدول في منطقة الشرق
األوسط ،والتي تشمل دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت وسلطنة عمان ودولة العراق وجمهورية مصر العربية حيث شكلت نسبة مبيعات
المجموعة لعمالئها في هذه الدول  %36،2و %32و %31،9و %31,6من إجمالي المبيعات كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر
2021م و 30يونيو 2022م ،على التوالي.
وتتعرض منطقة الشرق األوسط ٍ
لعدد من المخاطر الجيوسياسية واألمنية .عالو ًة على ذلك ،ونظراً ألن البيئات السياسية واالقتصادية واالجتماعية في
ٍ
بدرجة من عدم
منطقة الشرق األوسط التي تزاول فيها المجموعة أعمالها ال تزال عرضة للتطورات المستمرة ،فقد تتسم االستثمارات في هذه المنطقة
اليقين .وقد يكون ألي تغييرات غير متوقعة في األوضاع السياسية أو االجتماعية أو االقتصادية أو غيرها من األوضاع في البلدان الواقعة في منطقة
الشرق األوسط تأثير جوهري سلبي على األسواق التي تزاول فيها المجموعة أعمالها وقدرتها على االحتفاظ بالعمالء واستقطابهم في هذه المناطق
واالستثمارات التي قامت بها المجموعة أو التي قد تقوم بها في المستقبل ،األمر الذي بدوره سيؤثر سلباً على أعمال المجموعة ووضعها المالي ونتائج
عملياتها وتوقعاتها المستقبلية.
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2المخاطر المتعلقة بأثر الظروف االقتصادية على عمليات المجموعة

أساسي على الظروف االقتصادية السائدة
حيث أن غالبية أنشطة وعمليات المجموعة تتم داخل المملكة ،فإن األداء المالي للمجموعة يعتمد بشكل
ّ
في المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة .وتجدر اإلشارة أن االستثمار في األسواق المستجدة – مثل
المملكة – بشكل عام على قد يحمل درجة أعلى من المخاطر مقارن ًة باالستثمارات في البلدان األخرى.
ونظراً الحتالل قطاع النفط النصيب األكبر من إجمالي الناتج المحلي للمملكة ،فإن التقلبات المحتملة في أسعار النفط قد تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد
المملكة .ولذا ،يمكن أن يؤدي تراجع أسعار النفط لفترة طويلة إلى حدوث ركود أو كساد اقتصادي ،والذي قد ينتج عنه تخفيض اإلنفاق الحكومي وإيقاف
عدد من مشاريع البنية التحتية ،مما سيكون له أثر سلبي على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية
وليس هناك ما يضمن أن التطورات السلبية التي قد تنشأ فيما يتعلق بالعالقات الدولية ،أو الظروف االقتصادية والسياسية في أي دولة أخرى ،لن تؤثر
ٍ
بوجه عام ،كما أنه ليس هناك ما يضمن أن تلك العوامل
سلباً على اقتصاد المملكة أو االستثمار األجنبي المباشر فيها أو على أسواق المال في المملكة
لن تؤثر سلباً على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
وإن من شأن أي تغ ّيُرات كبرى غير متوقعة في البيئة السياسية أو االقتصادية أو القانونية في المملكة أو في أي دول أخرى في الشرق األوسط أن تؤثر
سلباً وبشكل جوهري على أعمال المجموعة ونتائج عملياتها ووضعها المالي وتوقعاتها المستقبلية ،بما في ذلك على سبيل المثال دون الحصر التقلبات
العادية في األسواق والركود االقتصادي واإلعسار وارتفاع معدالت البطالة والتحوالت التكنولوجية وغيرها من التطورات.
2-3المخاطر المتعلقة بأسهم الطرح
-3-1

2المخاطر المتعلقة بالسيطرة من قبل المساهمين البائعين

بعد االنتهاء من االكتتاب ،سيمتلك المساهمون البائعون مجتمعين نسبة  %78على األقل من رأس مال الشركة ،وعليه سيكون بمقدور المساهمين البائعين
التأثير في جميع األمور والقرارات التي تتطلب موافقة المساهمين ،بما في ذلك انتخاب أعضاء مجلس اإلدارة والموافقة والمصادقة على عقود وأنشطة
الشركة المهمة والتعديالت التي قد تطرأ على رأس مال الشركة وبنود نظامها األساسي ،ومن الممكن أن يستخدم ذلك بطريقة قد تؤثر بشكل سلبي على
توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي ،مما سيؤثر بدوره سلباً على العوائد المتوقعة للمكتتبين ،أو يؤدي إلى خسارة المكتتبين لجزء من
أو لكامل استثمارهم في الشركة.
-3-2

2المخاطر المتعلقة بعدم وجود سوق سابق ألسهم الشركة واحتمال تذبذب سعر السهم

لم يتم طرح أو تداول أسهم الشركة سابقاً في سوق عام لألسهم .وال يوجد أي ضمان بأنه سيكون هناك سوق فعال ومستمر للتداول في أسهم الشركة بعد
انتهاء االكتتاب .لقد تم تحديد سعر االكتتاب بناء على عدة عوامل كوضع الشركة وتطلعاتها المستقبلية والسوق الذي تتنافس فيه وتقييم نتائج الشركة
اإلدارية والتشغيلية والمالية .ويمكن أن تؤدي عوامل مثل اختالف النتائج المالية والظروف العامة والوضع االقتصادي العام والبيئة التنظيمية التي تعمل
فيها الشركة وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة إلى حدوث تفاوت كبير في سيولة تداول سهم الشركة وسعره.
-3-3

2المخاطر المتعلقة بالتقلبات في السعر السوقي لألسهم

لقد تم تحديد سعر الطرح بنا ًء على عدة عوامل ،بما فيها األداء السابق للشركة ،والتوقعات المستقبلية ألعمال الشركة ،والقطاع الذي تعمل فيه ،واألسواق
التي تتنافس فيها ،والتقييم إلدارة الشركة وعملياتها ونتائجها المالية .وقد ال يكون سعر الطرح مساوياً لسعر تداول األسهم بعد إتمام الطرح ،كما قد
بسعر أعلى ،أو قد يتعذر عليهم بيع األسهم مطلقاً.
يتعذر على المستثمرين إعادة بيع أسهم الطرح بسعر الطرح أو
ٍ
وبوجه عام ،يتعرض سوق األسهم ،من وقت آلخر ،لتقلبات شديدة في السعر والحجم ،وقد تؤدي تقلبات السوق إلى تغيرات كبيرة في سعر األسهم ،األمر
الذي قد يتسبب في تراجع قيمة األسهم ،مع زيادة في تقلب األسعار إذا انخفض حجم التداول .وقد يتأثر سعر األسهم سلباً بسبب عدة عوامل ،بما في
ذلك أداء الشركة ،ونتائج عملياتها المتوقعة ،وترك الموظفين الرئيسيين لمناصبهم ،والتغ ّيرات في تقديرات أو توقعات األرباح ،والتغيرات في استراتيجية
األعمال ،وظروف السوق الخاصة بقطاع الشركة ،والوضع العام القتصاد المملكة ،وأي تغيرات في األنظمة واللوائح واألعمال اإلرهابية ،وأعمال الحروب،
والكوارث الطبيعية ،واألحداث المأساوية ،وتقلبات األسعار في سوق األسهم .وسيؤدي حدوث أي من تلك المخاطر أو العوامل األخرى إلى أثر جوهري
وسلبي على المردودات المتوقعة للمكتتبين ،أو قد ينتج عن ذلك خسارة كامل أو جزء من استثماراتهم في الشركة.
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2المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح نقدية والقيود المفروضة من قبل الجهات الممولة على توزيع األرباح

يعتمد توزيع األرباح على عدة عوامل منها قدرة الشركة على تحقيق األرباح ومركزها المالي ومتطلبات االحتياطات النظامية ،وحدود االئتمان المتوفرة،
واألوضاع االقتصادية العامة ،والتدفقات النقدية ومتطلبات رأس المال العامل ومصروفات رأس المال وقبول الجهات الممولة التي اشترطت في اتفاقيات
التمويل التي أبرمتها مع الشركة على عدم قيامها بتوزيع أرباح دون االلتزام بمعايير مالية محددة أو الحصول على موافقة مسبقة من الجهة الممولة،
وعوامل أخرى تخضع لتوصية مجلس اإلدارة في إعالن توزيع األرباح حسبما يراه مناسباً .وقد ال يحصل المساهمون على أي عائد على االستثمار في
األسهم إال من خالل بيع األسهم بسعر أعلى من سعر الشراء .بنا ًء عليه ،ال تضمن الشركة بأي شكل من األشكال بأنها ستملك األموال الكافية لتوزيع
األرباح أو أنها ستعلن عن أرباح للمساهمين في المستقبل القريب .وعليه ،فإنه يجب على المكتتبين أخذ هذه المخاطر باالعتبار حيث قد يكون لها أثر
سلبي وجوهري على خططهم ومشاريعهم االستثمارية (للمزيد من التفاصيل حول سياسة توزيع األرباح لدى الشركة والقيود المفروضة من قبل الجهات
الممولة على توزيع أرباح نقدية ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )7سياسة توزيع األرباح» والقسم رقم ( « )12المعلومات القانونية» من هذه النشرة).
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2المخاطر المتعلقة بطرح أسهم إضافية لزيادة رأس المال

قد تحتاج الشركة ،من وقت إلى آخر ،إلى زيادة رأس مالها بناء على متطلبات أعمالها .وتتضمن بعض العوامل التي قد تتطلب زيادة الشركة لرأس مالها
اآلتي( :أ) توسع نشاطات الشركة بما يفوق ما تتحمله ميزانيتها( ،ب) فرض متطلبات إضافية لرأس المال نتيجة صدور أنظمة ولوائح جديدة( ،ج) استنفاذ
رأس المال الحالي بشكل بليغ نتيجة وجود خسائر تشغيلية غير متوقعة .وقد ال تتمكن الشركة من زيادة رأس مالها في الوقت الذي تحتاجه أو بالشكل الذي
يخدم مصلحتها أو مصلحة المساهمين الحاليين األمر الذي سيأثر سلباً على توقعات أعمال الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وتوقعاتها المستقبلية.
كما قد يؤدي طرح الشركة ألي أسهم جديدة في المستقبل ،بما في ذلك الطرح األولي ،إلى تخفيض نسبة مساهمة المكتتبين في الشركة وإلى تأثيرات
سلبية وجوهرية على سعر تداول األسهم نتيجة طرح حصص ملكية في المستقبل أو بيع األسهم من قبل مساهميها الرئيسيين .عالوة على ذلك ،قد يؤثر
أي إدراك من قبل المكتتبين لمثل ذلك البيع أو الطرح على سعر تداول األسهم .وبنا ًء على ذلك ،فعلى المكتتبين أن يراعوا هذه المخاطر بعناية حيث
سيكون لها أثر سلبي على خططهم ومشاريعهم االستثمارية.
-3-6

2المخاطر المتعلقة ببيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد فترة الحظر

قد يؤدي طرح الشركة ألي حصص ملكية في المستقبل ،بما في ذلك طرح أسهم حقوق أولوية ،إلى تخفيض نسبة مساهمة المكتتبين في الشركة وإلى
تأثيرات سلبية وجوهرية على سعر تداول األسهم نتيجة طرح حصص ملكية في المستقبل أو بيع األسهم من قبل المساهمين الحاليين .حيث يخضع
المساهمين الحاليين لفترة حظر مدتها ستة ( )6أشهر تبدأ من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة ،ويحظر عليهم التصرف بأي من أسهم الشركة التي يملكونها
حتى انتهاء تلك الفترة .ويجوز لهم بعد انتهاء فترة الحظر التصرف في أسهمهم .ورغم أن الشركة ال تعتزم حالياً إصدار أسهم جديدة بعد انتهاء االكتتاب
مباشرة ،إال أن أي تغيير في هذه السياسة في المستقبل وقيام الشركة بإصدارات جديدة هامة أو قيام المساهمين الحاليين ببيع كميات كبيرة من األسهم
بعد فترة الحظر هذه إلى تأثير سلبي على سعر السهم في السوق .وبنا ًء على ذلك ،فعلى المكتتبين أن يراعوا هذه المخاطر بعناية حيث قد يكون لها أثر
سلبي وجوهري على خططهم ومشاريعهم االستثمارية.
-3-7

2المخاطر المتعلقة بصرف العمالت األجنبية عند االستثمار في أسهم الطرح

مستثمر تختلف عملته الرئيسية عن
استثمار في أسهم الطرح من جانب
إن أسهم الطرح ،وأي أرباح يتم توزيعها ،مقومة بالريال السعودي .وعليه ،فإن أي
ٍ
ٍ
الريال السعودي سيكون معرضاً لمخاطر سعر صرف تلك العملة األجنبية ،مما قد يؤثر بشكل سلبي على قيمة االستثمار بالنسبة للمستثمر في أسهم
الطرح أو أي أرباح بموجبها.
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 3-نظرة عامة على السوق والقطاع
3-1التمهيد
تستند المعلومات الموضحة أدناه إلى دراسة سوق مستقلة أجرتها شركة آرثر دي ليتل السعودية حصر ًيا للشركة .وكلفت الشركة شركة آرثر دي ليتل
السعودية بإجراء البحوث والتحليالت الالزمة وإعداد قسم نظرة عامة على السوق والقطاع في هذه النشرة.
شركة آرثر دي ليتل هي شركة استشارات إدارية مستقلة متخصصة في تقديم الخدمات االستشارية االستراتيجية وأبحاث السوق .وقد تأسست في عام
1886م ،وبدأت أعمالها في المملكة في الخمسينيات من القرن الماضي (لمزيد من التفاصيل حول مستشار دراسة السوق ،يرجى زيارة الموقع اإللكتروني
.)www.adlittle.com
ال يمتلك مستشار دراسة السوق وال أي من شركاته التابعة أو شركاته الشقيقة أو شركائها أو المساهمين فيها أو أعضاء مجلس إدارتها أو مديريها أو
أقاربهم أي أسهم أو حصص ملكية في الشركة أو الشركات التابعة .وقد قدم مستشار دراسة السوق موافقته الكتابية على استخدام اسمه ومعلومات السوق
والتحليل الذي تم إجراؤه على الشركة كما هو موضح في هذه النشرة ،ولم يتم سحب تلك الموافقة حتى اآلن.
ترى الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات والبيانات الواردة في هذه النشرة وغيرها مما تم الحصول عليه من مصادر أخرى – بما في ذلك
المعلومات المقدمة من مستشار السوق – هي بيانات ومعلومات موثوقة .ولم تقم الشركة وال أعضاء مجلس اإلدارة أو مديريها أو المستشارون اآلخرون
بالفحص أو التحقق من دقة أو اكتمال المعلومات الموضحة في هذا القسم ،وال يتحمل أي منهم أي مسؤولية فيما يتعلق بهذه المعلومات .باإلضافة إلى
ذلك ،ال تشكل هذه المعلومات األساس الوحيد التخاذ أي قرارات بشأن االستثمار أو االمتناع عن اتخاذها.
تستند االستنتاجات الموضحة في هذا القسم إلى التحليل الذي أجراه مستشار دراسة السوق ،حيث اعتمد بشكل جزئي على تحليله للمواد والمعلومات
التي حصل عليها من مؤسسات بحثية خارجية ،وجهات حكومية ،وشبكة خبراء داخلية وخارجية وغير ذلك من مصادر متاحة للعموم.
بذل مستشار دراسة السوق قصارى جهده الستيعاب بيانات السوق المتاحة وفهم تبعات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد )19-وتأثيرها على
السوق ،وذلك في ضوء أفضل ما لديه من قدرات وخبرات .إال أنه قد تمتد تداعيات الجائحة ليكون لها تأثي ًرا بعيد المدى على االقتصاد واتجاهات النمو
الصناعي في كل أنحاء العالم .ونتيجة لعدم اليقين بتأثير الجائحة المستمر ،فقد تختلف التوجهات الفعلية للسوق بشكل كبير عن التوقعات المشار إليها.
في حين أن هذا القسم من النشرة يمثل وجهة النظر الحالية لمستشار السوق بشأن حجم السوق والنمو والديناميكيات المتعلقة به ،فإن تحقيق التوقعات
يعتمد على عدة عوامل أخرى .وتشمل تلك العوامل -على سبيل المثال ال الحصر -التنفيذ الفعال لمبادرات السياسات حسب اإلطار الزمني المناسب،
والتغييرات والتطورات التنظيمية والتقنية ،وتوجهات الصناعة وحركتها.
غرض كان ،ال يعفيه من بذل العناية الواجبة والتقييم المالئم للتحقق من محتويات
ونتيجة لذلك ،فاستخدام الغير للمعلومات الواردة في هذا القسم ألي
ٍ
تقرير دراسة السوق أو استخالص استنتاجات منه.
3-2منهجية ونهج البحث
إن دراسة السوق الماثلة هي نتاج بحث شامل تم إجراؤه خالل شهري مارس وأبريل 2022م ،عن طريق:
1تحليل المعلومات والمصادر المتاحة للعموم.2تحليل الوثائق والمستندات المقدمة من قبل الشركة.3-التأكد من صحة البيانات التي تم الحصول عليها من مصادر متعددة وفحصها بشكل دقيق باتباع منهجية آرثر دي لتل.
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وتركز هذه الدراسة على تقدير حجم السوق للمنتجات التي تحقق نسبة كبيرة من اإليرادات الحالية للشركة ،والمناطق الجغرافية التي تحقق فيها الشركة
هذه اإليرادات .وبالتالي ،ستركز هذه الدراسة على فئات المنتجات والمناطق الجغرافية التالية بالنظر إلى حصتها من متوسط اإليرادات بين عامي
2019م و2021م:
	  (7):لودجلاالتركيز على فئات المنتجات والمناطق الجغرافية لدراسة السوق

التغطية الجغرافية

الحصة من
اإليرادات

المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى (اإلمارات
العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين) والعراق

*%95

أصناف المنتجات
 .1كابالت الطاقة (بما في ذلك األسالك والكابالت ذات الجهد المنخفض
والكابالت ذات الجهد العالي وذات الجهد الفائق والنواقل الهوائية)
المصدر :الشركة
بنا ًء على متوسط إيرادات الشركة 2021-2019

*

تجدر اإلشارة إلى أن القسم الفرعي رقم (« )5-3تقييم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي» من هذه النشرة ال يتضمن المملكة ،ويشمل فقط اإلمارات
العربية المتحدة والكويت وقطر وعمان والبحرين.
باإلضافة إلى ذلك ،تم ً
أيضا إدراج نظرة عامة موجزة عن السوق المحددة لفهم السياق العالمي.
يتم تقدير حجم السوق بالنسبة لمنتجات الشركة المختارة مع األخذ في االعتبار الطلب المتوقع من المشاريع (الحالية والمرتقبة) عبر قطاعات الصناعة
المختلفة ،وتقدير اإلنتاج والواردات والصادرات في مناطق جغرافية معينة ،وإيرادات الجهات الفعالة الرئيسية في السوق.
تشمل المصادر الرئيسية التي تم الرجوع إليها في إعداد التقرير صندوق النقد الدولي ،والبنك الدولي ،والهيئة العامة لإلحصاء في المملكة ،ووثائق الرؤية
الوطنية للمملكة ودول مجلس التعاون الخليجي والعراق ،وقاعدة بيانات المشاريع الخاصة بمجلة ميدل ايست ايكونوميك دايجست ،وغيرها.
أجريت هذه الدراسة بالريال السعودي (سعر الصرف  1دوالر أمريكي =  3.75ريال سعودي).
3-3نظرة عامة على السوق العالمية
-3-1

3نظرة عامة على االتجاهات الناشئة في سوق كابالت الطاقة

ً
انتعاشا قو ًيا بعد الجائحة ،ومن المتوقع أن يحقق نم ًوا ثابتًا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي خالل الفترة الممتدة من 2022م
يشهد االقتصاد العالمي
مدفوعا بالعوامل الرئيسية التالية:
إلى 2027م .ويأتي النمو في سوق كابالت الطاقة العالمية
ً
•التشييد :من المتوقع أن يرتفع اإلنفاق في قطاع التشييد بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %4.4خالل الفترة الممتدة من 2022م إلى 2027م.
•التحضر :من المتوقع أن يصل عدد سكان العالم إلى  9.7مليار نسمة بحلول عام 2050م .عالوة على ذلك ،سيزداد التحضر حيث يُتوقع أن
يعيش ما يصل إلى  %68من سكان العالم في المناطق الحضرية بحلول عام 2050م ،مقارنة بنسبة  %57في عام  .2021وفي ظل زيادة معدالت
التحضر بالدول ،من المتوقع أن يؤدي الطلب على الكابالت إلى زيادة اإلنفاق على البنية التحتية وتحسين الوصول إلى الكهرباء.
•تحول الطاقة :شرعت الدول في تحول طاقتها إلى مصادر متجددة وفا ًء بالتزاماتها للحد من االنبعاثات الكربونية .ومتوقع في غضون العامين
المقبلين ،إضافة قدرة إنتاجية من الطاقة المتجددة قدرها  425جيجاوات على مستوى العالم .ومن المتوقع أن يؤدي التحول إلى مصادر
الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الطاقة إلى تجديد البنية التحتية للطاقة.
•الكهرباء :تسعى الدول بنشاط ،بغية الحد من االنبعاثات الكربونية ،إلى تبني مصادر طاقة خالية من الكربون في نهاية سلسلة القيمة الخاصة
بالطاقة والمتمثلة في االستهالك .وفي سبيل تحقيق هذا الهدف ،تعمل الدول على كهرباء المباني والصناعات والنقل ،مما يؤدي إلى زيادة
الطلب على كل من الكهرباء والمنتجات الكهربائية.
وبدعم من هذه االتجاهات ،من المتوقع أن ينمو سوق كابالت الطاقة العالمية بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،%4.4ليصل إلى  894مليار ريال سعودي
بحلول عام  ،2027من  690مليار ريال سعودي في عام 2021م.
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3تأثير جائحة كورونا (كوفيد)19-

تستمر جائحة كوفيد 19-في التأثير على الدول في كل أنحاء العالم ،إذ ال يزال عدد حاالت اإلصابة بفيروس كورونا المستجد على الصعيد العالمي متقل ًبا،
حيث تم تسجيل حوالي  505مليون حالة على مستوى العالم كما في  19أبريل 2022م .ومع ذلك ،فقد ساعدت التدابير الوقاية المختلفة في إبطاء انتشار
اإلصابات الجديدة في كل أنحاء العالم ،كما أن برامج التحصين تسير بنجاح حيث وصل عدد جرعات لقاح كوفيد 19-التي تم إعطاؤها على مستوى
العالم إلى أكثر من  11.5مليار جرعة.
أثر كوفيد 19-بشدة على االقتصاد العالمي في عام 2020م ،حيث انخفض إجمالي الناتج المحلي العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،%3.1في حين
تعافى االقتصاد العالمي بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %6.1في عام 2021م ومن المتوقع أن يعود إلى طبيعته ليصل إلى معدل نمو سنوي مركب قدره
 %3.6في عام 2022م.
بدأت صناعة التشييد وتطوير المشاريع الضخمة ،على الصعيد العالمي وفي الشرق األوسط ،في التباطؤ في عام 2020م وتم تأجيل المشاريع الجديدة
المخطط لها في عام 2021م إلى عام 2022م ،ومن المتوقع أن تؤدي تلك المشاريع إلى نمو قوي في قطاع التشييد في عام 2022م.
-3-3

3البيئة التنظيمية

بالنظر إلى مخاطر الحريق وسالمة اإلنسان الكامنة التي تنتج عن نقل الكهرباء وتوزيعها ،يتم تقييد تصنيع كابالت الطاقة بالمعايير المحلية والدولية التي
تُحدد تقنيات التصنيع ،واستخدام المواد (الموصالت ،والتغطية ،والتدريع ،وما إلى ذلك) والمواصفات الفنية ،لذا يلزم على أي شركة مصنعة للكابالت أن
تثبت محل ًيا أن كل منتج من هذه المنتجات يلبي تلك المعايير .ويتم إجراء هذه االختبارات في معامل اختبار مخصصة للتأهيل المسبق والتأهيل واختبار
التشغيل واالختبار النهائي .وعادة ما تتولى تطبيق تلك المعايير جهات معنية تقوم برقابة الشركات المصنعة للكابالت .ويمكن أن تستمر العملية الشاملة
العتماد الكابالت المعقدة وكابالت الجهد العالي ألشهر وتتطلب استثمارات كبيرة في مرافق االختبار .وتشمل المعايير الرئيسية المتبعة في الشرق
األوسط ما يلي :المعايير البريطانية ،واللجنة الدولية الكهربائية التقنية ،والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ،وهيئة اإلمارات للمواصفات
والمقاييس ،وجمعية التقنيات الكهربائية واإللكترونية والمعلوماتية ،والمعهد األلماني للتوحيد القياسي ،والجمعية األمريكية لالختبار والمواد ،وغيرها.
3-4تقييم سوق المملكة
-4-1

3تقييم اتجاهات االقتصاد الكلي واالتجاهات الديموغرافية الناشئة

تمتلك المملكة أكبر سوق لكابالت الطاقة بين دول الخليج ،وذلك بفضل سوق التشييد الواسع عبر قطاعات الصناعة الرئيسية التي تستخدم الكابالت
بشكل كبير (مشاريع الطاقة ،ومشاريع البنية التحتية ،والمشاريع الصناعية ،والمشاريع السكنية).
مدفوعا باالتجاهات الرئيسية التي تحفز حجم اإلنشاءات التي سيتم
ومن المتوقع أن ينمو سوق كابالت الطاقة في المملكة خالل السنوات القادمة
ً
تنفيذها في المملكة:
•االقتصاد :تعافى االقتصاد السعودي في عام 2021م ومن المتوقع أن يشهد نم ًوا في السنوات القادمة ،بدعم من ارتفاع عائدات النفط والتنويع
االقتصادي للمشهد الصناعي السعودي.
•رؤية  :2030تهدف الحكومة السعودية من خالل رؤية  2030إلى تحويل المملكة إلى اقتصاد مزدهر قائم على النمو المستدام وتمكين مجتمع
نابض بالحياة.
•الخصائص الديموغرافية :ستزداد الحاجة إلى اإلسكان نتيجة النمو السكاني ،وارتفاع نسبة شراء المساكن ،وظهور أنماط حياة تعتمد على
العيش في المدن.
طموحا في العالم للتحول إلى توليد طاقة منخفضة الكربون.
•البنية التحتية للطاقة :وضعت المملكة واحدة من أكثر الخطط
ً
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3االقتصاد الكلي في المملكة

تعد المملكة من بين أكبر االقتصادات في العالم ،وهي عضو في مجموعة العشرين ،وأكبر مساهم اقتصادي في الشرق األوسط ،حيث يقدر إجمالي الناتج
المحلي االسمي بنحو  3.9تريليون ريال سعودي في عام 2022م.
دعمت عائدات قطاع النفط والطاقة النمو االقتصادي في المملكة ،كما أتاحت تحقيق تطور كبير في مستويات المعيشة العامة على مدار السنوات
العشرين أو الثالثين الماضية .وتظل المملكة من المصدرين الرئيسيين للنفط لجميع دول العالم ،وهي من بين أكبر ثالثة دول منتجة للنفط حيث حققت
حوالي  %40.6من إجمالي الناتج المحلي للدولة من القطاع النفطي في عام 2021م .وقد أصبحت المملكة ،في ظل سعيها نحو تنويع اقتصادها ،وجهة
فعالة رئيسية في القطاع المالي والصناعي والتصنيعي في المنطقة .في عام 2021م ،استحوذت القطاعات غير النفطية على  %59.4من إجمالي الناتج
المحلي للدولة ،بارتفاع بلغ  %3.6مقارنة بعام 2018م.
ً
انخفاضا بنسبة  %4.1في عام 2020م ،نتيجة انخفاض الطلب الدولي على النفط وتقييد األنشطة
شهد االقتصاد السعودي ،بعد فترة من النمو المحدود،
االقتصادية المحلية بسبب الجائحة .وتماش ًيا مع االنتعاش االقتصادي العالمي ،ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في المملكة بنسبة  %3.2في عام
2021م ،ومن المتوقع أن ينمو بنسبة  %3.7في المتوسط خالل الفترة الممتدة من 2022م إلى 2027م .ويمكن أن يزداد هذا المعدل من النمو بفضل زيادة
الطلب على النفط ،مما يضع المملكة في ظروف اقتصادية أكثر مالءمة.
وإلى جانب كافة العوامل األخرى ،يعمل نمو إجمالي الناتج المحلي على تعزيز الناتج المحلي لقطاع اإلنشاءات ،األمر الذي يزيد من الطلب على كابالت الطاقة.
	  (8):لودجلاالحسابات الوطنية ومؤشرات أسعار النفط للمملكة (2015م2027-م (ت))

الصنف

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2021م

2022م
(ت)

2023م 2024م 2025م 2026م 2027م
(ت)
(ت)
(ت)
(ت)
(ت)

اململكة
إجمالي الناتج المحلي االسمي
(بالمليار دوالر أمريكي)

2454

2419

2582

3062

3014

2638

3126

3901

3832

3852

3921

4022

4154

إجمالي الناتج المحلي الحقيقي
(بالمليار ريال سعودي)#

2454

2495

2478

2540

2547

2443

2521

2713

2810

2886

2964

3044

3129

معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي

ال
ينطبق

%1.7

%0.7-

%2.5

%0.3

%4.1-

%3.2

%7.6

%3.6

%2.7

%2.7

%2.7

%2.8

العالم
متوسط سعر خام برنت (ريال
سعودي)
*

265.1 157.5 241.1 267.4 205.1 169.1 198.8

*365.3

ال
ال
ال
ال
ال
ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق ينطبق

متوسط أسعار النفط ألشهر يناير وفبراير ومارس 2022م #إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة ()2015

المصدر :مخطط بيانات صندوق النقد الدولي في موقع ماركت إنسايدر.
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3رؤية 2030

في عام 2016م ،أعلنت المملكة عن «رؤية  ،»2030وهي خطة لتنويع االقتصاد وتقليل االعتماد على النفط لتحقيق النمو المستدام في المملكة ،وتقوم على ركائز
برنامجا لتحقيق الرؤية.
تتكون من ثالثة محاور رئيسية هي« :مجتمع نابض بالحياة» و»اقتصاد مزدهر» و»وطن طموح» .وفي إطار هذه المحاور ،تم وضع 11
ً
يعتمد نجاح كل برنامج من برامج رؤية  2030على تطوير بنية تحتية جديدة ،واإلنشاءات ،والصناعات ،ومشاريع ضخمة من شأنها تمكين تنويع اقتصاد المملكة،
واالنتقال إلى نموذج نمو أكثر استدامة ،وتطوير جودة الحياة في المملكة من خالل الوصول إلى خدمات عالية الجودة ،وترسيخ مكانة المملكة كقوة عالمية.
وتم اإلعالن عن مشاريع كبرى منذ إطالق الرؤية ،وصل الكثير منها إلى مرحلة التشييد المتسارع بدعم من قيادة المملكة .ومن ضمنها ،ستعمل المشاريع
الرئيسية التالية على إحداث تغيير جذري في المملكة:
•البنية التحتية العامة :النقل العام في مكة المكرمة ،ومطار الرياض ،وسكك حديد الجسر البري السعودي ،وبرنامج المدارس الوطنية
للمملكة ،وجسر الملك حمد وجسر الملك فهد ،وما إلى ذلك.
•المدن الذكية والمدن االقتصادية :مدينة نيوم ،ومدينة جدة االقتصادية ،ومدينة المعرفة االقتصادية في المدينة المنورة ،وغيرها.
•المشاريع الضخمة :مشروع البحر األحمر ،والقدية ،ومنطقة العال السياحية ،وحديقة الملك سلمان ،وبوابة الدرعية ،والتطوير العقاري لشركة
روشن ،وغيرها.
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3الخصائص الديموغرافية

يتزايد عدد سكان المملكة باطراد وال تزال نسبة الشباب من السكان مرتفعة ،حيث ارتفع عدد السكان ،خالل الفترة الممتدة من 2016م إلى 2020م،
بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ،%2.4ومن المتوقع أن يصل إلى  39.9مليون في عام 2027م ،بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %2.0خالل الفترة الممتدة
من 2022م إلى 2027م .ومن ناحية التوزيع العمري ،تميل القاعدة السكانية في المملكة نحو الفئات العمرية األصغر حيث تتمثل الشريحة األكبر في الفئة
العمرية  14-0عا ًما ،تليها الفئة العمرية  44-25عا ًما .وتشير التقديرات إلى أن  %58من السكان تقل أعمارهم عن  35عا ًما ،كما يشير التوزيع السكاني
بطبيعة الحال إلى وجود حاجة ماسة إلى السكن للجيل القادم من الشباب.
	  (9):لودجلاعدد سكان المملكة (2015م2027-م (ت) ،بالمليون نسمة)

عدد السكان

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2021م

2022م
(ت)

2023م
(ت)

2024م
(ت)

2025م
(ت)

2026م
(ت)

2027م
(ت)

31.1

31.8

32.6

33.4

34.2

35.0

35.5

36.2

36.9

37.6

38.4

39.1

39.9

المصدر :مخطط بيانات صندوق النقد الدولي
	  (10):لودجلاالتوزيع العمري للسكان في المملكة (2020م)

الفئة العمرية
النسبة

 14-0سنة

 24-15سنة

 34-25سنة

 44-35سنة

 54-45سنة

 64-55سنة

أكثر من  65سنة

%24.5

%14.6

%19.2

%20.5

%12.2

%5.7

%3.2

المصدر :الهيئة العامة لإلحصاء السعودية

-4-1-4

3البنية التحتية للطاقة

طموحا في العالم ،مما أدى إلى تحول كبير في البنية التحتية للطاقة في المملكة .وتهدف المملكة في
شاركت المملكة في أحد أكثر برامج الطاقة الخضراء
ً
سبيل تحقيق هذا البرنامج ،إلى الوصول بالقدرة اإلنتاجية من الطاقة المتجددة إلى  58.7جيجاوات بحلول عام 2030م ،مما يسمح بإنتاج  %50من الكهرباء
بدون انبعاثات كربونية .وستأتي القدرة اإلنتاجية الجديدة بشكل أساسي من مجمعات الطاقة الشمسية الكهروضوئية ومزارع الرياح البرية (بما يمثل
 %68و %27على التوالي من القدرة اإلنتاجية الجديدة) ،وكذلك من محطات الطاقة الشمسية المركزة المبتكرة (بنسبة  %5من القدرة اإلنتاجية الجديدة).
وسيتم توسيع هذا الهدف بشكل أكبر حيث تهدف معظم المشاريع الضخمة إلى إنتاج طاقتها بشكل مستدام مع انبعاثات كربونية منخفضة.
وسيتعين على المملكة ً
أيضا إطالق مبادرات لتحديث الشبكة من أجل دعم هذا التحول في الطاقة ،حيث تهدف الشركة السعودية للكهرباء والشبكة
الوطنية لنقل الكهرباء إلى إضافة خطوط النقل بمقدار  5400كيلومتر من الدائرة الكهربائية و 86محطة تحويل فرعية بحلول عام .2030
صد ًرا للكهرباء الخضراء.
كما تواصل المملكة جهودها في مجال الربط الشبكي لضمان شبكة مرنة ومن المتوقع أن تصبح ُم ِ ّ
-4-2

3نظرة عامة على سوق كابالت الطاقة

ستؤدي توجهات االقتصاد الكلي واالتجاهات الديموغرافية والناشئة التي تم تحديدها إلى زيادة كبيرة في حجم مشاريع التشييد في المملكة ،حيث يتوقع
أن تحتاج تلك المشاريع إلى مختلف أنواع كابالت الطاقة أثناء تنفيذها.
وتتضمن بعض المشاريع الرئيسية المقررة بالفعل ما يلي:
مشاريع الطاقة المتجددة

•من المخطط إنشاء  35مجم ًعا للطاقة المتجددة في كل أنحاء المملكة ،بهدف توليد  9جيجاوات في السنة خالل الفترة الممتدة من 2025م
إلى 2030م.
•ومن المقرر أن تبدأ  4مشاريع كهروضوئية بحلول عام 2023م ،بإجمالي قدرة إنتاجية  3جيجاوات من سدير ( 1.5جيجاوات) ،والشعيبة (0.6
جيجاوات) ،وجدة ( 0.3جيجاوات) ،ورابغ ( 0.25جيجاوات).
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تطوير مشاريع ضخمة

نموذجا رائدًا ومزده ًرا للتميز .وقد أكمل مشروع نيوم ،منذ اإلعالن
•نتج مشروع نيوم عن طموح رؤية المملكة  2030لالرتقاء بالمملكة لتصبح
ً
عنه بشكل رسمي في عام 2017م ،استراتيجيته ودخل حال ًيا في مرحلة تطوير قائمة على تنفيذ أعمال التشييد .وسيتم استخدام الميزانية
غير المسبوقة البالغة  1.9تريليون ريال سعودي للتطوير في شمال غرب المملكة ،والتي يفترض أن تكون مساحتها  33ضعف مساحة مدينة
نيويورك عند اكتمال إنشائها (وباألخذ بعين االعتبار أن التطوير سيبدأ من نقطة الصفر تقري ًبا) ،سيتعين إنشاء مجموعة كاملة من البنية
التحتية والمباني المبتكرة ،بما في ذلك مصادر الطاقة المتجددة بالكامل وشبكات الطاقة ذات الصلة ،والبنية التحتية المتكاملة للتنقل بما في
ذلك مطار وميناء بحري ،وكذلك أنظمة المركبات الكهربائية المستقلة .وبعد االنتهاء ،من المفترض أن تكون المدينة قد طورت البنية التحتية
والعقارات الستقبال مليون نسمة وأن تكون مركزًا سياح ًيا رئيس ًيا.
•ستشكل السياحة جز ًءا مه ًما من اقتصاد المملكة ،مدعوم ًة بالتنمية الرئيسية التي تستفيد من اإلمكانات الطبيعية والثقافية والترفيهية لمناطق
مختلفة في المملكة .وسيتم تشييد أكثر من  20,000غرفة فندقية على المدى القصير وسيتم استكمالها من خالل البنى التحتية السياحية
الرئيسية ،وذلك خالل تطوير المواقع الثقافية مثل العال وتطوير المنتجعات الضخمة الواقعة على البحر األحمر.
•ستتحول مدينة الرياض لتصبح واحدة من أكبر المدن وأكثرها تقد ًما في العالم ،حيث تم اإلعالن عن مشاريع تزيد قيمتها على  180مليار ريال
سعودي ،تتمثل بشكل أساسي في مشاريع حديقة الملك سلمان والقدية وبوابة الدرعية .وتهدف تلك المشاريع إلى بناء البنية التحتية والعقارات
الالزمة لمضاعفة عدد سكان المدينة بحلول عام  ،2030وتعزيز قطاع السياحة بشكل كبير.
•كما يستثمر صندوق االستثمارات العامة في تطوير مجمعات عقارية تتوفر لها ُسبل الحياة بأسعار مناسبة في كل أنحاء المملكة من خالل
شركة روشن ،وهي شركة استثمار عقاري مخصصة ستتولى تشييد مناطق سكنية جديدة بمساحة تبلغ  150مليون متر مربع في  9مدن على
مستوى المملكة ،وذلك بهدف تقديم مجموعة كبيرة من المنازل بد ًءا من فئة االستوديو ووصوالً إلى الفلل المتميزة ،وتشترك في نفس هدف
برنامج اإلسكان الخاص برؤية  2030الذي يهدف إلى رفع نسبة تملك المنازل إلى  %70بحلول عام 2030م.
مشاريع كبرى أخرى

•تخطط المملكة لتطوير البنية التحتية في كل أنحاء المملكة لمواكبة التطورات الضخمة الجديدة ،ومن المقرر أن يدعم قطار الرياض وبرنامج
النقل العام في مكة المكرمة ومطار العال الدولي ومطار البحر األحمر الدولي المشاريع الضخمة ذات الصلة.
•يتم تطوير مشاريع تجارية وترفيهية كبيرة ً
أيضا ،مثل مول السعودية ،في إطار مشروع شمال الرياض الرئيسي بتكلفة  16مليار ريال سعودي،
والذي من المتوقع أن يضم أكثر من  600متجر تجزئة على مساحة قابلة للتأجير تبلغ  300,000متر مربع ،إلى جانب الفنادق الفاخرة والمساكن
ذات العالمات التجارية وأكبر منحدر للتزلج ومتنزه ثلجي في الشرق األوسط.
•باإلضافة إلى تطوير البنية التحتية ،تعمل المملكة ً
أيضا على توسيع القطاع الصناعي من خالل مشاريع صناعية مثل المجمع الصناعي في
رأس الخير ،ومصنع إنتاج مصابيح اإلضاءة ( )LEDالتابع للهيئة الملكية للجبيل وينبع ،ومدينة وعد الشمال للفوسفات ،ومشاريع النفط والغاز،
مثل توسيع حقل مرجان البحري للنفط.
•أخي ًرا ،قامت وزارة اإلسكان ،بهدف تلبية االحتياجات السكنية المتزايدة بأسعار معقولة ،بتخطيط العديد من الضواحي السكنية في كل أنحاء
المملكة مثل ضاحية الدار بالمدينة المنورة وضاحية الميار والجوهرة بجدة والواجهة البحرية بالدمام وضاحية الجوان بالرياض .وتخطط
الوزارة حال ًيا لتشييد  470,000وحدة سكنية في الضواحي الرئيسية ،كما تنفذ ً
أيضا العديد من برامج تطوير الضواحي الصغرى.
بالنظر إلى ظروف الطلب المواتية ،من المتوقع أن يشهد سوق كابالت الطاقة ذات الصلة بالشركة نم ًوا مرتف ًعا بمعدل نمو سنوي مركب قدره  %8.3خالل
الفترة الممتدة من 2022م إلى 2027م .ومن المتوقع أن يصل حجم السوق إلى  18.7-16.8مليار ريال سعودي بحلول عام 2027م.
وتُعد هذه الظروف مالئمة ً
أيضا لنمو أسواق المنتجات األخرى التي تعرضها الشركة في المملكة مثل كابالت االتصاالت والكابالت الخاصة والخدمات
الهندسية وما إلى ذلك.
استخدم نموذج التوقعات افتراضات متحفظة بشأن زيادة قدرة المملكة على تنفيذ تلك المشاريع في الوقت المناسب .وقد يكون هناك جانب صعودي
محتمل للتقدير إذا ما أحرزت المملكة تقد ًما جيدًا في خطتها واعتمدت المزيد من المشاريع الالزمة لتحقيق أهدافها لعام 2030م.

30

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

	  (11):لودجلاحجم سوق كابالت الطاقة في المملكة (2018م2027-م (ت))

2018م

2019م

2020م

2021م

2022م
(ت)

2023م
(ت)

2024م
(ت)

2025م
(ت)

2026م
(ت)

2027م
(ت)

األسالك وكاالت الجهد
المنخفض

6.6-5.9

7.0-6.3

6.4-5.8

6.8-6.1

7,5-6,7

8.8-7.9

9,6-8,6

-9.3
10.3

-9.9
11.0

-10.1
11.3

كابالت الجهد المتوسط

2.3-2.1

2.5-2.2

2.5-2.2

2.8-2.6

3,2-2,9

3,2-3,5

3.7-3.4

4.1-3.7

4.5-4.0

4.6-4.1

كاالت الجهد العالي
والفائق

1.0-0.9

1.1-1.0

1.2-1.1

1.6-1.4

1.8-1.7

1.9-1.7

2.2-1.9

2.4-2.2

2.7-2.5

2.8-2.6

حجم سوق كابالت الطاقة
يف اململكة (ميار ريال
سعودي)

9.9-8.9

10.6-9.5

10.1-9.1

-10.1
11.2

-11.3
12.5

-12.8
14.2

-13.9
15.5

-15.2
16.8

-16.4
18.2

-16.8
18.7

الصنف

المصدر :تحليل آرثر دي ليتل

3-5تقييم أسواق دول مجلس التعاون الخليجي
تشهد دول مجلس التعاون الخليجي تطورات مماثلة لما شهدته المملكة ،وإن كان بمعدالت مختلفة ،حيث نشأت كل من اإلمارات العربية المتحدة والكويت
و ُعمان والبحرين باقتصادات تعتمد بشكل كبير على عائدات النفط والغاز ،ثم شرعت في تنفيذ برامج التنويع والتنمية بمستويات نجاح متفاوتة.
تشكل دولة اإلمارات العربية المتحدة الحصة األكبر من إجمالي االقتصاد الخليجي بعد المملكة ،حيث قادت دولة اإلمارات العربية المتحدة وستظل تقود
معظم اتجاهات التقدم والتنمية والنمو في المنطقة فيما يتعلق باستخدام كابالت الطاقة.
شهدت دولة قطر ،وهي االقتصاد األكبر بعد دولة اإلمارات العربية المتحدة ،مرحلة تطوير كبيرة تتطلب إنشاءات كبرى ولكنها وصلت إلى مستوى النضج
مما سيؤدي إلى نمو طفيف في السنوات القادمة.
ً
خططا تنموية طموحة
ستحقق ُعمان والكويت ،اللتان تتمتعان باقتصادات أصغر نسب ًيا وتعتمدان بشكل أكبر على النفط ،معدالت نمو أعلى حيث تضعان
في ظل رؤيتهما الوطنية .وسيظل حجم السوق اإلجمالي لهما صغي ًرا مقارنة باإلمارات العربية المتحدة وقطر.
من المتوقع أن تتبع البحرين ،وهي أصغر اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ،مسار نمو يتناسب مع حجمها ونطاقها.
مدفوعا باتجاهات مشابهة إلى حد كبير للمملكة العربية
من المتوقع أن ينمو سوق كابالت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي في السنوات القادمة
ً
السعودية:
•االقتصاد :تعافى االقتصاد في عام 2021م ،ومن المتوقع أن يشهد نم ًوا في إجمالي الناتج المحلي يعزز احتياجات التشييد في كل القطاعات.
كما من المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط إلى زيادة دعم االنتعاش االقتصادي في المنطقة.
ً
خططا لمشاريع تطوير واسعة
•الرؤية الوطنية :وضعت كل دول مجلس التعاون الخليجي رؤاها للفترة ما بين 2025م إلى 2030م ،والتي تشمل
النطاق في منطقة دول الخليج.
•الخصائص الديموغرافية :ال يزال النمو السكاني في المنطقة مرتف ًعا مع وجود نسبة كبيرة من الشباب ،مما يعزز الطلب على السكن وأنشطة
التشييد.
•البنية التحتية للطاقة :تأتي دولة اإلمارات العربية المتحدة في طليعة تطوير مصادر الطاقة منخفضة االنبعاثات الكربونية في حين
تشرع بقية دول مجلس التعاون الخليجي في تحول الطاقة .وينتج عن هذا التحول الحاجة إلى تجديد البنية التحتية وتطوير بنية تحتية
جديدة للطاقة.
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-5-1

3تقييم االقتصاد الكلي والتقييم الديموغرافي

-5-1-1

3االقتصاد

ً
انخفاضا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة  % 5.6في عام 2020م ،في حين بدأ في االنتعاش في عام
شهدت دول مجلس التعاون الخليجي
2021م ،ومن المتوقع أن ينمو بنسبة تزيد على  %3خالل األربع أو الخمس سنوات القادمة .وتشهد دولة اإلمارات العربية المتحدة بالفعل زيادة في اإلنفاق
المحلي وانتعاش السياحة بدعم من معرض إكسبو الدولي 2020م .في الكويت ،من المتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي الحقيقي على المدى المتوسط
نتيجة زيادة صادرات النفط واإلنفاق العام ونمو االئتمان.
يختلف االعتماد على المواد الهيدروكربونية من دولة إلى أخرى داخل دول مجلس التعاون الخليجي ،ولكنه يظل مساه ًما اقتصاد ًيا رئيس ًيا في المنطقة.
ومع تعافي النشاط االقتصادي العالمي ،عادت أسعار النفط العالمية إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2021م ،بعد فترة من االضطرابات .عالوة
على ذلك ،تفاقمت الزيادة في أسعار النفط بسبب عدم االستقرار الجيوسياسي ،مما زاد من دعم االنتعاش االقتصادي القتصادات دول مجلس التعاون
الخليجي.
	  (12):لودجلاالحسابات الوطنية ومؤشرات أسعار النفط لدول مجلس التعاون الخليجي (2015م2027-م (ت))

المؤشر

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2021م

2022م
(ت)

2023م
(ت)

2024م
(ت)

2025م
(ت)

2026م
(ت)

2027م
(ت)

دولة اإلمارات العربية
املتحدة
إجمالي الناتج المحلي
االسمي
(بالمليار دوالر أمريكي)

1343

1339

1446

1583

1565

1346

1537

1880

1898

1943

2009

2095

2199

إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي
(بالمليار ريال سعودي)#

1343

1385

1418

1435

1484

1393

1425

1485

1542

1600

1662

1729

1802

معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي

ال
ينطبق

%3.1

%2.4

%1.2

%3.4

%2.3 %6.1-

%4.2

%3.8

%3.8

%3.9

%4.0

%4.2

دولة الكويت
إجمالي الناتج المحلي
االسمي
(بالمليار دوالر أمريكي)

430

410

453

518

511

397

508

700

677

662

662

672

687

إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي
(بالمليار ريال سعودي)#

430

442

421

432

429

391

396

428

439

451

463

475

487

معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي

ال
ينطبق

%2.9

%2.4 %4.7-

%8.2

%2.6

%2.6

%2.6

%2.6

%2.7

%1.3 %8.9- %0.6-

دولة قطر
إجمالي الناتج المحلي
االسمي
(بالمليار دوالر أمريكي)

607

569

604

688

661

542

673

846

856

865

893

927

963

إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي
(بالمليار ريال سعودي)#

607

625

616

623

628

605

614

635

651

662

681

699

725

معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي

ال
ينطبق

%3.1

%1.2 %1.5-

%0.7

%1.5 %3.6-

%3.4

%2.5

%1.7

%2.8

%2.7

%3.8

سلطنة عمان
إجمالي الناتج المحلي
االسمي
(بالمليار دوالر أمريكي)

258

246

265

299

286

270

314

413

413

409

414

422

434

إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي
(بالمليار ريال سعودي)#

258

271

272

274

272

265

270

285

293

300

310

318

326
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2020م

2021م

المؤشر

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي

ال
ينطبق

%4.9

%0.3

%0.9

%2.0 %2.8- %0.8-

2022م
(ت)
%5.6

2023م
(ت)

2024م
(ت)

2025م
(ت)

2026م
(ت)

2027م
(ت)

%2.7

%2.5

%3.4

%2.5

%2.5

مملكة البحرين
إجمالي الناتج المحلي
االسمي
(بالمليار دوالر أمريكي)

116

121

133

142

145

130

146

166

170

177

184

192

200

إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي
(بالمليار ريال سعودي)#

116

121

126

128

131

125

128

132

136

140

144

148

153

معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي

ال
ينطبق

%3.6

%4.3

%2.1

%2.2

%2.2 %4.9-

%3.3

%3.0

%3.0

%3.0

%3.0

%3.1

مجلس التعاون لدول
اخلليج العربية
معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي**

ال
ينطبق

متوسط سعر خام برنت
(ريال سعودي)

265.1 157.5 241.1 267.4 205.1 169.1 198.8

%3.3

%0.4

%1.4

%1.8

%2.0 %5.6-

%4.7

%3.2

%3.0

%3.4

%3.3

%3.7

ال
ينطبق

ال
ينطبق

ال
ينطبق

ال
ينطبق

ال
ينطبق

العالم
*365.3

المصدر :موقع ماركت إنسايدر ومخطط بيانات صندوق النقد الدولي
*

متوسط شهر يناير وفبراير ومارس 2022م ** المتوسط المرجح على أساس حصة إجمالي الناتج المحلي #إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة ()2015

-5-1-2

3الرؤى الوطنية

وضعت كل دول مجلس التعاون الخليجي رؤيتها لألعوام العشرة أو الخمسة عشر القادمة وتشترك في المحاور العامة المتمثلة في التنويع االقتصادي
والتنمية المستدامة .ويتوقف نجاح كل رؤية وطنية على تطوير بنى تحتية جديدة ،وأعمال إنشائية ،وصناعات ،ومشاريع ضخمة .تتمثل النقاط الرئيسية
للرؤى الوطنية لدول مجلس التعاون الخليجي فيما يلي:
•استراتيجية دولة اإلمارات الوطنية :تتبنى دولة اإلمارات العربية المتحدة العديد من الخطط الوطنية واإلماراتية المحددة (استراتيجية
الطاقة  ،2050ورؤية أبو ظبي  ،2030وخطة الفجيرة  ،2040واستراتيجية دبي الصناعية  ،2030وغيرها) ،ومعظمها سيحفز أعمال التشييد
في اإلمارات .وعلى وجه التحديد ،تهدف خطة استراتيجية الطاقة  2050إلى الحصول على طاقة نظيفة بنسبة  %50في مزيج القدرة اإلنتاجية
بحلول عام 2050م في اإلمارات باستثمار بقيمة  611مليار ريال سعودي لتلبية الطلب على الطاقة وضمان االستدامة في النمو االقتصادي
لدولة اإلمارات العربية المتحدة .ومن المتوقع أن تحقق هذه المبادرات التي تؤثر على صناعات وقطاعات الخدمات في قطاع الطاقة وخارجه
عائدًا يزيد على  716مليار ريال سعودي لدولة اإلمارات العربية المتحدة على المدى الطويل.
•رؤية الكويت  :2035تشمل رؤية الكويت توفير بنية تحتية جديدة وتشريعات مناسبة وتمكين بيئة أعمال من أجل التنمية ،فض ً
ال عن تحفيز
استثمارات القطاع الخاص .وتم إجراء استثمارات مباشرة ذات قيمة مضافة ومعتمدة بقيمة  12.8مليار ريال سعودي في قطاعات مثل تقنية
المعلومات واالتصاالت والطاقة المتجددة منذ عام 2015م .ويجري التخطيط لتخصيص قيمة  375مليار ريال سعودي لقطاعات رئيسية مثل
اإلسكان والطاقة من قبل الحكومة الكويتية .وتقوم الكويت ً
أيضا ببناء مدينة ذكية ،ستعرف بمدينة جنوب سعد العبداهلل ،التي من المقرر أن
تحتضن  400ألف شخص وتشمل أماكن مثل األسواق القائمة على الذكاء االصطناعي.
•رؤية قطر  :2030تهدف قطر إلى تحقيق معدل نمو اقتصادي معقول ومستدام وتحفيز مناخ األعمال ،مع توسيع الصناعات والخدمات التي
تتمتع بميزة تنافسية.
•رؤية ُعمان  :2040تهدف ُعمان ً
أيضا إلى بناء اقتصاد متنوع ومستدام يضمن التنافسية ويحتضن الثورة الصناعية .وتهدف الرؤية إلى تمكين
القطاع الخاص من قيادة اقتصاد وطني تنافسي.
•رؤية البحرين  :2030تهدف البحرين إلى التحول من اقتصاد مبني على الثروة النفطية إلى اقتصاد منتج وتنافسي على المستوى العالمي
مدفوعا بنمو القطاع الخاص.
ً

33

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

-5-1-3

جدول المحتويات

3الخصائص الديموغرافية

يتزايد عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي باطراد ،وال تزال نسبة السكان من الشباب مرتفعة ،حيث ارتفع عدد السكان بمعدل نمو سنوي
مركب قدره  %1.4ليصل إلى  23.2مليون خالل الفترة الممتدة من 2017م إلى 2019م ،في حين انخفض عدد السكان بشكل طفيف في عام 2020م مع
تدفق الوافدين إلى خارج المملكة أثناء الجائحة ،ولكن من المتوقع أن ينمو ليصل إلى  25.7مليون في عام 2027م ،بمعدل نمو سنوي مركب قدره %1.7
خالل الفترة الممتدة من 2022م إلى 2027م .ويمثل الوافدين أكثر من نصف إجمالي سكان دول المجلس ،حيث تأتي في المقدمة قطر بنسبة  %86تليها
اإلمارات بنسبة  %89والكويت بنسبة  .%70ومن ناحية التوزيع العمري ،تميل القاعدة السكانية نحو الفئات العمرية من الشباب في سن العمل حيث تتمثل
الشريحة األكبر في الفئة العمرية  34-25عا ًما ،تليها الفئة العمرية  44-35عا ًما ،في حين أن أكثر من  %18من السكان تقل أعمارهم عن  14عا ًما ،وتشير
التقديرات إلى أن  %57من السكان تقل أعمارهم عن  35عا ًما .ويشير توزيع السكان إلى أن هناك حاجة إلى مساكن يسهل الوصول إليها للجيل الجديد
وعقارات ذات أسعار مناسبة للقوى العاملة األجنبية.
	  (13):لودجلاعدد سكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2015م2027-م (ت) ،بالمليون نسمة)

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2021م

2022م
(ت)

2023م
(ت)

2024م
(ت)

2025م
(ت)

2026م
(ت)

2027م
(ت)

اإلمارات العربية المتحدة

8.9

9.1

9.3

9.4

9.5

9.3

9.6

10.0

10.2

10.3

10.5

10.6

10.8

الكويت

4.2

4.3

4.4

4.6

4.8

4.7

4.7

4.8

4.9

5.0

5.1

5.1

5.2

قطر

2.4

2.6

2.7

2.8

2.8

2.7

2.6

2.7

2.6

2.6

2.6

2.5

2.5

سلطنة عمان

4.2

4.4

4.6

4.6

4.6

4.4

4.6

4.7

4.9

5.0

5.2

5.3

5.5

البحرين

1.4

1.4

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.5

1.6

1.6

1.6

1.7

اإلجمالي

21.1

21.9

22.5

22.9

23.2

22.6

23.0

23.7

24.1

24.5

24.9

25.3

25.7

الدولة

المصدر :مخطط بيانات صندوق النقد الدولي
	  (14):لودجلاالتوزيع العمري لسكان دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية (2020م ،كنسبة مئوية)

الفئة العمرية
النسبة

 14-0سنة

 24-15سنة

 34-25سنة

 44-35سنة

 54-45سنة

 64-55سنة

أكثر من  65سنة

%18.5

%11.5

%27.0

%22.9

%12.6

%4.9

%2.6

المصدر :المركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
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3البنية التحتية للطاقة

يؤدي التحول إلى مصادر الطاقة ذات االنبعاثات الكربونية المنخفضة والربط البيني لشبكات الطاقة إلى تطوير مشاريع كبيرة للبنية التحتية للطاقة.
وقد وضعت كل دول مجلس التعاون الخليجي أهدافها لزيادة اعتمادها على الطاقة المتجددة في قدرتها على توليد الطاقة:
•التزمت دولة اإلمارات العربية المتحدة بخفض  %70من البصمة الكربونية لقطاع الطاقة بحلول عام 2050م.
•تسعى دولة الكويت جاهدة نحو الوصول إلى حصة طاقة متجددة تبلغ  %15بحلول عام 2030م ،ومع ذلك ،فإن خطة المشاريع الحالية ال تفي
بالمستهدف.
•تهدف دولة قطر إلى توليد  %20من الطاقة غير الغازية بحلول عام 2030م ،باستخدام الطاقة الكهروضوئية ومنصات الطاقة المتجددة
البحرية.
•حددت سلطنة ُعمان هد ًفا يتمثل في توليد  %30من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2030م ،من خالل االستفادة من الطاقة الشمسية
وطاقة الرياح والنفايات في مصادر الطاقة.
•تهدف مملكة البحرين إلى الحصول على  %15من الطاقة المتجددة بحلول عام 2035م ،ممن خالل مجمعات الطاقة الشمسية الالمركزية
ومزارع الرياح.
وبجانب هذه األهداف ،هناك جهود للربط الشبكي في المنطقة ،حيث وقعت دولة الكويت اتفاقية ربط مع العراق .وتهدف هيئة الربط الكهربائي لدول
مجلس التعاون الخليجي إلى توسيع شبكة الربط الخليجي نحو جمهورية العراق وجمهورية مصر والمملكة األردنية الهاشمية .وتُعد الشركة بالفعل مور ًدا
رئيس ًيا لكابالت الطاقة لتنفيذ مراحل مختلفة من برنامج الربط الشبكي على الصعيد اإلقليمي.
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3نظرة عامة على سوق كابالت الطاقة

ستؤدي اتجاهات االقتصاد الكلي واالتجاهات الديموغرافية والناشئة التي تم تحديدها إلى زيادة حجم مشاريع التشييد في دول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية ،حيث من المقرر أن تحتاج كل تلك المشاريع إلى مختلف أنواع كابالت الطاقة أثناء تنفيذها.
وتتضمن بعض المشاريع الرئيسية المخطط لها أو المقررة بالفعل ما يلي:
مشاريع الطاقة المتجددة

•تتبنى دولة اإلمارات العربية المتحدة مشاريع مرتقبة مخطط لها بقدرة  7.3جيجاوات ،وهي الفجيرة  ،3ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة
ومشروعي الطاقة الشمسية  4و ،5ومشاريع طاقة
بقدرة  2.4جيجاوات ،والظفرة ،ومشروع طاقة شمسية بقدرة  2جيجاوات في أبو ظبي،
َ
شمسية بقدرة  2جيجاوات و 0.9جيجاوات في دبي.
•تخطط دولة الكويت مشاريع بقدرة  2.9جيجاوات على مراحل منفصلة من مشروع الشقايا ،وهو عبارة عن مزيج من الطاقة الشمسية المركزة
والطاقة الشمسية الكهروضوئية.
•تتبنى دولة قطر مشروعين للطاقة الشمسية بقدرة  800ميجاوات ،وهما سراج للطاقة ومسيعيد.
•خططت سلطنة ُعمان لمشاريع  4.5جيجاوات عبر مختلف مصادر الطاقة المتجددة .وتبلغ قدرة مشاريع الطاقة الشمسية  2.9جيجاوات،
يُعزى منها  1جيجاوات لمشروع منح  1و 2م ًعا .وتبلغ القدرة اإلنتاجية لمشاريع تحويل النفايات إلى طاقة  911ميجاوات ،يُعزى منها 750
ميجاوات إلى مشروع الشركة العمانية القابضة لخدمات البيئة .أخي ًرا ،تبلغ مشاريع طاقة الرياح مجتمعة  650ميجاوات ،يُعزى منها 450
ميجاوات لمشروع ظفار  1و 3و 200ميجاوات لمشروع الدقم.
•تتبنى مملكة البحرين خطة بقدرة  125ميجاوات في إطار مشروع عسكر ،وهو عبارة عن مزيج يتكون من الطاقة الشمسية بقدرة  100ميجاوات
ومشروع تحويل النفايات إلى طاقة بقدرة  25ميجاوات.
المشاريع الضخمة األخرى المرتقبة (بقيمة تزيد على  18مليار ريال سعودي)

•تتبنى دولة اإلمارات العربية المتحدة أكثر من  8مشاريع ضخمة ،عبارة عن مزيج من مشاريع البنية التحتية (مثل المرحلة الثانية من مشروع
كيزاد ،وهو عبارة عن ميناء بحري) ،ومشاريع صناعية (مثل تطوير حقل زاكوم السفلي ،وهو مشروع حقل نفط) ،ومشاريع تجارية (مثل تطوير
مركز دبي المالي العالمي ،وهو مركز تجاري) ومشاريع سكنية (مثل ميناء راشد للتنمية ،وهي مجتمع سكني يقع على واجهة بحرية).
•تمتلك دولة الكويت أربعة مشاريع ضخمة ،وهي ً
أيضا مزيج من مشاريع البنية التحتية (مطار شمال الكويت) ،ومشاريع صناعية (مشروع الزور،
وهو مصنع للبتروكيماويات) ومشاريع سكنية (مدينة الخيران ،وهي مدينة سكنية في محافظة األحمدي).
•تتبنى دولة قطر عد ًدا محدو ًدا من المشاريع الكبيرة المخطط لها حال ًيا بخالف مدينة المطار في الدوحة ومصانع راس لفان للبتروكيماويات.
•تتبنى سلطنة ُعمان العديد من المشاريع الصناعية الضخمة ،يقع معظمها في قطاع النفط والغاز والكيماويات ،مثل مصفاة صور ،ومنشأة
الهيدروجين األخضر واألمونيا الخضراء في ظفار ،وصيانة حقل حبحب النفطي ،وغيرها.
•تتبنى مملكة البحرين عد ًدا من المشاريع المخطط لها ،حيث لم تعلن البحرين سوى عن مشروع ضخم واحد وهو مشروع سكة حديد لدمج
شبكة النقل العام.
ومن المتوقع أن تؤدي تلك المشاريع الكبيرة المرتقبة في مختلف القطاعات إلى زيادة الطلب على كابالت الطاقة في المنطقة خالل السنوات القليلة
القادمة .وتشير توقعات سوق كابالت الطاقة إلى نمو سنوي بنسبة  %6خالل الفترة الممتدة من 2022م إلى 2027م ،مما يؤدي إلى زيادة حجم السوق من
 12.1-10.9مليار ريال سعودي في عام 2022م إلى  16.2-14.6مليار ريال سعودي في عام 2027م .ومن المتوقع أن يُعزى هذا النمو بشكل كبير إلى
دولة اإلمارات العربية المتحدة ،تليها سلطنة ُعمان ودولة الكويت ،في حين من المتوقع أن تسجل دولة قطر ومملكة البحرين نموا طفي ًفا .ومن المتوقع
حدوث نمو في كل أنواع كابالت الطاقة ،بالنظر إلى الطلب من العديد من القطاعات.
	  (15):لودجلاإجمالي حجم سوق كابالت الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي وتوزيعه حسب المنتج (2018م2027-م (ت))

الصنف
حجم سوق كابالت
الطاقة (بالمليار ريال
سعودي)

2018م

2019م

2020م

2021م

-10.1
11.3

-10.7
11.8

-9.8
10.9

-10.3
11.4

2022م (ت) 2023م (ت) 2024م (ت) 2025م (ت) 2026م (ت) 2027م (ت)
-10.9
12.1

-11.7
13.0

-12.5
13.9

-13.1
14.6

-14.6
16.2

-13.8
15.4

المصدر :تحليل آرثر دي ليتل
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3-6تقييم سوق جمهورية العراق
-6-1

3تقييم االقتصاد الكلي والتقييم الديموغرافي

شهدت جمهورية العراق خالل العقدين الماضيين اضطرابات نتيجة حرب طويلة تلتها الجائحة التي استمرت على مدار العامين الماضيين .وقد بدأت
جمهورية العراق في استعادة استقرارها السياسي وهي تعود إلى طريق التنمية والنمو.
مدفوعا باالتجاهات الرئيسية التي تحفز حجم اإلنشاءات الالزمة
ومن المتوقع أن ينمو سوق كابالت الطاقة في جمهورية العراق في السنوات القادمة،
ً
إلعادة البناء وإعادة تنمية جمهورية العراق إلى المسار الصحيح اقتصاد ًيا:
•االقتصاد :يشهد االقتصاد العراقي بوادر إيجابية للتعافي من الجائحة في ظل مناخ من االستقرار األمني النسبي .وال يزال اقتصاد جمهورية
العراق معتمدًا بشكل كبير على عائدات النفط ،وبالتالي من المفترض أن يعززه ارتفاع أسعار النفط.
•الرؤية الوطنية :من خالل رؤية العراق للتنمية المستدامة  ،2030تضع الحكومة العراقية الخطط للمشاريع الضخمة وتطوير البنية التحتية
إلعادة بناء جمهورية العراق وإعادة تطويرها.
•الخصائص الديموغرافية :من المتوقع أن يؤدي ارتفاع النمو السكاني وارتفاع نسبة الشباب إلى زيادة الحاجة إلى تطوير سكني ميسور التكلفة.
•إعادة اإلعمار :ينصب التركيز الرئيسي لإلصالحات االقتصادية والتنمية في دولة العراق على إعادة اإلعمار بعد الحرب التي تشمل تحسين
البنية التحتية السيما في الكهرباء والنفط والغاز واالتصاالت والمدن الصناعية ،وغيرها.
•االستثمار األجنبي :تدعم االقتصادات الكبيرة ،على مستوى العالم والمنطقة ،إعادة تطوير جمهورية العراق من خالل المساعدات واالستثمار.
-6-1-1

3االقتصاد العراقي

يتعافى اقتصاد العراق تدريج ًيا من الصدمات المزدوجة المتمثلة في انخفاض أسعار النفط وتبعات الجائحة .وبعد االنخفاض الحاد في إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي بنسبة  %15.7أثناء الجائحة ،أظهر العراق بوادر تعافي حيث بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي نسبة  %5.9في عام 2021م .ومن
المتوقع أن ينمو بمعدل قوي يبلغ  %9.5في عام 2022م وسيصل إلى  941مليار ريال سعودي بحلول عام 2027م.
يعتمد االقتصاد العراقي بشكل كبير على النفط ،حيث يُعزى أكثر من  %99من الصادرات و %85من اإليرادات الحكومية إلى إيرادات النفط .وقد ارتفعت
أسعار النفط منذ عام 2021م ،في ظل تعافي الطلب العالمي .وقد تفاقمت الزيادة في أسعار النفط بسبب عدم االستقرار الجيوسياسي الذي أثر على
منتجي النفط .ومن المتوقع أن يتعافى اقتصاد العراق تدريج ًيا بسبب ارتفاع أسعار النفط ،مع توقع زيادة تحسين نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي
على المدى المتوسط.
تمكنت دولة العراق ،بفضل التحسن المطرد في الوضع األمني والسياسي والمؤسسي ،من تحقيق االستقرار وتمكين النمو .وال يزال اقتصاد دولة العراق
ً
معرضا للخطر بسبب اعتماده على مصدر الدخل الوحيد ،وأوجه القصور المنهجية في إنفاذ القانون والقيام باالستثمارات العامة.
	  (16):لودجلاالحسابات الوطنية ومؤشرات أسعار النفط للعراق (2015م2027-م (ت))

الصنف

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2021م

2022م
(ت)

2023م 2024م 2025م 2026م 2027م
(ت)
(ت)
(ت)
(ت)
(ت)

العراق
إجمالي الناتج المحلي
االسمي
(بالمليار ريال سعودي)

666

629

721

851

877

636

786

1115

1123

1132

1152

1187

1236

إجمالي الناتج المحلي
الحقيقي
(بالمليار ريال سعودي)#

666

767

741

776

821

692

733

803

848

871

894

917

941

معدل نمو إجمالي الناتج
المحلي الحقيقي

ال
ينطبق

%4.7

%5.8

%15.7-

%5.9

%9.5

%5.7

%2.7

%2.6

%2.6

%2.6

%3.4- %15.2

العالم
متوسط سعر خام برنت
(ريال سعودي)
*

241.1 267.4 205.1 169.1 198.8

157.5

المتوسط لشهر يناير وفبراير ومارس 2022م #إجمالي الناتج المحلي باألسعار الثابتة ()2015

المصدر :مخطط بيانات صندوق النقد الدولي وموقع ماركت إنسايدر
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3الرؤية الوطنية لجمهورية العراق

وضعت جمهورية العراق ،بمبادرة من وزارة التخطيط وبدعم من برنامج األمم المتحدة اإلنمائي« ،رؤية العراق للتنمية المستدامة  ،»2030التي تتكون من
 5محاور ذات أولوية:
•بناء اإلنسان :بناء الرفاهية الجسدية والروحية ،وبناء جيل قادر على االبتكار.
•الحكم الرشيد :وجود مؤسسات إدارية فاعلة تضمن الحقوق والعدالة والمساواة لجميع المواطنين أمام القانون.
•اقتصاد متنوع :خلق وظائف عمل وتوفير الرفاه االقتصادي وإدارة القطاعين العام والخاص.
•مجتمع آمن :تمتع أفراد المجتمع بالسالم وتعزيز قيم المواطنة والتضامن واإلنجاز.
•بيئة مستدامة :بيئة نظيفة وآمنة ومستدامة وإنتاج واستهالك مستدامان.
يركز كل محور بشكل كبير على تمكين الوصول إلى البنية التحتية والخدمات العامة األساسية والسلع األساسية وتلبية االحتياجات األساسية للمواطنين.
وتشجع هذه الخطة بعد ذلك استثمار التمويل العام االتحادي في مشاريع الكهرباء والمياه والنقل واالتصاالت والصناعية واإلسكان ذات األسعار المناسبة.
3الخصائص الديموغرافية

-6-1-3

يتزايد عدد سكان جمهورية العراق بمعدل  %2.3سنو ًيا ،وهو أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ  ،%1كما أن سكان جمهورية العراق هم بالفعل من
الشباب حيث إن  %57من السكان تقل أعمارهم عن  25سنة .ومن المتوقع أن يؤدي االرتفاع المطرد في عدد الشباب في جمهورية العراق إلى زيادة الحاجة
إلى اإلسكان الميسور التكلفة وبالتالي زيادة نشاط التشييد.
	  (17):لودجلاعدد سكان جمهورية العراق (2015م2027-م (ت) ،بالمليون نسمة)

عدد السكان

2015م

2016م

2017م

2018م

2019م

2020م

2021م

2022م
(ت)

2023م
(ت)

2024م
(ت)

2025م
(ت)

2026م
(ت)

2027م
(ت)

35.2

36.2

37.1

38.1

39.1

40.1

41.2

42.2

43.3

44.5

45.6

46.8

48.0

المصدر :مخطط بيانات صندوق النقد الدولي
	  (18):لودجلالتوزيع العمري لسكان جمهورية العراق (2020م)

الفئة العمرية
النسبة

 14-0سنة

 24-15سنة

 54-25سنة

 64-55سنة

أكثر من  65سنة

%37.0

%19.8

%35.6

%4.2

%3.3

المصدر :وكالة االستخبارات المركزية ،خطط إعادة إعمار دولة العراق

-6-1-4

3خطط تحسين البنية التحتية في العراق

تستثمر الحكومة العراقية بقوة في اإلصالحات االقتصادية التي تمكن جمهورية العراق من التنويع وخلق اقتصاد مستدام .وتتمثل إحدى ركائز هذا النهج
في التركيز الرئيسي على تحسين البنية التحتية األساسية ،السيما الكهرباء واالتصاالت ،لتمكين تطوير صناعات جديدة .وقد أكدت دولة العراق في
برنامجها اإلصالحي الرسمي أنها تهدف إلى االستثمار في قطاعات رئيسية منها:
•الكهرباء :زيادة فاعلية وتحسين األداء لكافة أجزاء قطاع الكهرباء في جمهورية العراق.
•البنية التحتية الصناعية :تطوير المدن الصناعية والمناطق الحرة في جمهورية العراق.
•البنية التحتية الرقمية :تطوير البنية التحتية الرقمية للعراق ،بما في ذلك إدخال تقنية االتصاالت المتقدمة.
-6-1-5

3االستثمار األجنبي في جمهورية العراق

تتلقى جمهورية العراق مساعدات واستثمارات أجنبية من اقتصادات خليجية وعالمية كبرى ،من المتوقع أن تدعم إعادة إعمار جمهورية العراق .ويشمل
الدعم واالستثمارات من اقتصادات الخليج  112.5مليار ريال سعودي ،في شكل استثمارات وخطوط ائتمان تعهد بها المشاركون في مؤتمر الكويت الدولي
إلعادة إعمار جمهورية العراق ،الذي استضافته دولة الكويت في عام  .2018باإلضافة إلى ذلك ،التزمت حكومة المملكة واإلمارات العربية المتحدة بإجراء
استثمارات بقيمة  22.5مليار ريال سعودي في العراق.
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وقعت جمهورية العراق على معاهدات استثمار ثنائية مع ثماني دول (منها الجمهورية الفرنسية ،وجمهورية المانيا االتحادية ،وغيرها) .وتشمل أبرز
االستثمارات التي حصلت عليها من بقية العالم ما يلي:
•استثمرت روسيا ما يصل إلى  52.5مليار ريال سعودي في العراق وإقليم كردستان.
•وقعت شركة تمويل التنمية الدولية األمريكية ( )DFCمذكرة تفاهم بقيمة  3.8مليار ريال سعودي لتمكين القطاع الخاص من االستثمار في
العراق.
•تم تجديد شراكة برنامج األمم المتحدة اإلنمائي في العراق والوكالة اليابانية للتعاون الدولي وتسريع مشاريع البنية التحتية في العراق.
•وقعت جمهورية مصر العربية وجمهورية العراق اتفاقية اإلعمار مقابل النفط والتي بموجبها تقوم الشركات المصرية بمشاريع تطويرية في
العراق مقابل النفط.
-6-1-6

3نظرة عامة على سوق كابالت الطاقة العراقي

ستؤدي اتجاهات االقتصاد الكلي واالتجاهات الديموغرافية والناشئة التي تم تحديدها إلى زيادة حجم مشاريع التشييد في دولة العراق ،حيث تتبنى
بالفعل مشاريع كبرى مخطط لها أو قيد التنفيذ بقيمة تزيد على  1.4تريليون ريال سعودي ،ومن المقرر أن تحتاج كل تلك المشاريع إلى مختلف أنواع
كابالت الطاقة أثناء تنفيذها.
وستشمل بعض المشاريع األساسية ما يلي:
•مشاريع الطاقة :كانت البنية التحتية للطاقة بد ًءا من التوليد إلى التوزيع ضعيفة في العراق ،وبالتالي انصب تركيز دولة العراق على بناء البنية
التحتية األساسية للطاقة بدالً من االنتقال إلى مصادر الطاقة المتجددة ،على عكس دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .وقد شرعت
جمهورية العراق في برنامج محطة طاقة تعمل بالغاز على نطاق واسع تبلغ  11جيجاوات ،لتعزيز قدرة توليد الطاقة في العراق وتقليل واردات
الطاقة .باإلضافة على ذلك ،تم التخطيط ً
أيضا لمحطة توليد الطاقة الحرارية في الخيرات بقدرة  3.2جيجاوات ومحطة توليد الكهرباء ذات
الدورة المركبة في الرميلة بقدرة  3جيجاوات وعدد قليل من محطات الطاقة الشمسية .باإلضافة إلى ذلك ،خطط العراق ً
أيضا للربط الشبكي
مع المملكة األردنية الهاشمية ،والعديد من مشاريع تحديث الشبكات األخرى.
•مشاريع البنية التحتية والصناعية :تركز دولة العراق على توسيع القطاع الصناعي القائم على النفط والغاز لدعم النمو االقتصادي ،حيث
خططت لمشاريع مثل خط أنابيب لتصدير النفط الخام بطول  2951كيلومت ًرا عبر األردن ومصفاة الفاو التي تضم مصن ًعا للبتروكيماويات
للتوسع الصناعي .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم جمهورية العراق بتوسيع بنيتها التحتية العامة من خالل مشاريع مثل خط السكة الحديد السريع
الشرقي.
•المشاريع السكنية والتجارية :تُعد التنمية السكنية والتجارية هي محور التركيز الرئيسي إلعادة إعمار دولة العراق بعد الحرب ،حيث أفضت
هذه الجهود إلى التخطيط لمشاريع سكنية مختلفة مثل مدينة رافائيل ،وهي مدينة جديدة بجوار العاصمة ،لتوفير مساكن لسكان بغداد
المكتظة بالسكان .وبالمثل ،تم التخطيط لمشاريع سكنية أخرى في النهروان ونصر وأربيل وغيرها.
من المتوقع أن تنمو القيمة السوقية لكابالت الطاقة في العراق بنسبة  %7.1خالل الفترة الممتدة من 2022م إلى 2027م ،من  2.7-2.5مليار ريال سعودي
في عام  2022إلى  3.8-3.5مليار ريال سعودي في عام 2027م ،مدفوعة بمشاريع اإلعمار والتطوير بعد الحرب .وتستند التوقعات على افتراضات
متحفظة بالنظر إلى التحديات األساسية التي تواجهها دولة العراق من حيث االستقرار السياسي وإدارة التمويل العام ومعدل الفساد اإلداري المرتفع.
	  (19):لودجلاحجم سوق كابالت الطاقة في العراق (2018م2027-م (ت))

الصنف
حجم سوق كابالت الطاقة
(بالمليار ريال سعودي)
المصدر :تحليل آرثر دي ليتل
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3-7المشهد التنافسي للشركة
يتكون المشهد التنافسي لمنتجات الشركة في المناطق محل الدراسة من:
•شركات التصنيع الوطنية التي تسعى إلى التوسع على الصعيد اإلقليمي ،وهي شركات وطنية رائدة في بلدها األم وتستفيد من الشروط
التفضيلية لمزاولة أنشطتها في األسواق المحلية .كما تسعى هذه الشركات إلى زيادة إيراداتها عن طريق تصدير منتجات ذات قيمة مضافة
أعلى في المنطقة.
•شركات التصنيع اإلقليمية التي غال ًبا ما تكون جز ًءا من مجموعات أكبر وتمتلك قدرات تصنيع عبر عدد من البلدان.
ويركز هذا التقييم على شركات بارزة (المدرجة في الجدول  )19بنا ًء على أوجه التشابه بينها وبين محفظة منتجات الشركة ووجودها الجغرافي وحصتها السوقية
(ومن ثم ،لم يتم إدراج شركة الكابالت السعودية وشركة الشرق األوسط للكابالت المتخصصة (مسك) في ضوء تدني حصتهما في سوق كابالت الطاقة).
	  (20):لودجلاالقدرات اإلنتاجية للمنافسين الرئيسيين للشركة

المنافس

#

القدرة اإلنتاجية (طن متري من المعادن)

الشركة

264000

مجموعة الفنار

60000

بحرة إلكتريك

150000

شركة دبي للكابالت

165000

السويدى اليكتريك

35000

شركة الخليج للكابالت

50000

#

شركة كابالت جدة

50000

شركة الكابالت ال ُعمانية

120000

في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر :تحليل آرثر دي ليتل

فيما يلي وصف موجز للمنافسين الرئيسيين للشركة:
•مجموعة الفنار :هي شركة سعودية للتصنيع الكهربائي واإللكتروني ،وطورت هذه الشركة قدرات اإلنتاج المحلية خارج الرياض ويمكنها إنتاج
الكابالت بد ًءا من أسالك البناء إلى كابالت الجهد العالي .وتقدم شركة الفنار ً
أيضا حلوالً للهندسة والمشتريات والبناء ومشاريع متكاملة عبر
قطاعات متعددة (مثل الطاقة المتجددة ،والنقل والتوزيع)
•بحرة إلكتريك :تُنتج بحرة إلكتريك األسالك وكابالت الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي ،والنواقل الهوائية ،وكابالت التحكم
وكابالت األجهزة.
•شركة دبي للكابالت :بدأت الشركة كمشروع مشترك بين حكومة اإلمارات العربية المتحدة وشركة  BICللمقاوالت ذ.م.م في ظل الزخم لتطوير
قدرات التصنيع المحلية .وقد طورت شركة دبي للكابالت قدرات لتصنيع مجموعة كاملة من كابالت الطاقة (مع وحدة مخصصة للكابالت ذات
الجهد الفائق) واكتساب حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالكابالت المتخصصة.
•شركة السويدى إليكتريك :هي شركة لتصنيع المنتجات الكهربائية في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا حيث تتمتع بتواجد في دول
الخليج بفضل مصانعها القائمة في المملكة وقطر (حيث تنتج كابالت ذات جهد منخفض ومتوسط ومرتفع يصل إلى  132كيلو فولتًا) .وتقدم
السويدى اليكتريك منتجات أخرى ً
أيضا مثل الملحقات الكهربائية وملحقات الكابالت.
•شركة الخليج للكابالت :هي الشركة الكويتية الوحيدة لتصنيع الكابالت ومدرجة في بورصة الكويت .وتستفيد شركة الخليج للكابالت من
موقعها المحلي القوي وبالتالي فهي تهيمن بشكل طبيعي على سوق كابالت الطاقة ذات الجهد المنخفض والمتوسط في الكويت .وعلى الرغم
صدرة إلى دول الخليج ،فإنها أبدت اهتما ًما محدو ًدا بالتوسع في المنطقة .وفضلت شركة الخليج للكابالت االستثمار في
من كونها شركة ُم ِ ّ
منطقة الشرق األوسط بشكل عام ،وتحديدًا في األردن حيث تمتلك أصوالً تصنيعية فيها.
•شركة كابالت جدة :تُعد شركة جدة للكابالت جز ًءا من مجموعة إنيرجيا ،وهي قادرة على إنتاج الكابالت ذات الجهد العالي والجهد الفائق محل ًيا
باإلضافة إلى كابالت الجهد المنخفض .باإلضافة إلى ذلك ،تقوم شركة جدة للكابالت بتصنيع النواقل الهوائية وكابالت التحكم واألجهزة.
العمانية ش.م.ع.ع :هي شركة تصنيع كهربائي تهيمن على سوق كابالت الطاقة المحلية ذات الجهد المنخفض والجهد المتوسط
•شركة الكابالت ُ
ً
في ُعمان بفضل وجود محطتي تصنيع محليتين وأربعة مصانع فيها .وتمتلك شركة الكابالت العمانية أيضا  %51من األسهم في الشركة العمانية
لصناعات األلمنيوم التحويلية ،التي تقوم بتصنيع قضبان األلمنيوم والموصالت العلوية ،كما أن شركة الكابالت ال ُعمانية هي ً
أيضا شركة مصنعة
لكابالت األجهزة.
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تم تلخيص لمحة عامة عن المنافسين الرئيسيين للشركة في الجدول ( )20والجدول ( )21بنا ًء على محفظة منتجاتهم وتواجدهم الجغرافي من حيث
التصنيع والمبيعات.
	  (21):لودجلامقارنة بين محفظة منتجات المنافسين الرئيسيين للشركة

محفظة المنتجات
األسالك

كابالت
الطاقة
ذات الجهد
المنخفض

كابالت
الطاقة
ذات الجهد
المتوسط

كابالت
الطاقة
ذات الجهد
العالي

كابالت
الطاقة
ذات الجهد
الفائق

النواقل
الهوائية

الكابالت
الخاصة
وكابالت
التحكم

كابالت
االتصاالت

القضبان

الشركة

P

P

P

P

P

P

P

P

P

مجموعة الفنار

P

P

P

P

بحرة إلكتريك

P

P

P

P

شركة دبي للكابالت

P

P

P

P

السويدى اليكتريك

P

P

P

P

شركة الخليج للكابالت

P

P

P

شركة كابالت جدة

P

P

P

شركة الكابالت ال ُعمانية

P

P

P

المنافس

P

P

P

P

P

P

كابالت
األلياف
الضوئية
P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
P

المصدر :المواقع االلكترونية للشركات
قدرات التصنيع في دول مجلس التعاون الخليجي

*

	  (22):لودجلامقارنة التواجد التصنيعي للمنافسين الرئيسيين للشركة بحسب المنطقة الجغرافية

التواجد التصنيعي
المنافس

المملكة

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

الشركة

P

P

مجموعة الفنار

P

بحرة إلكتريك

P

شركة دبي للكابالت
السويدى اليكتريك

سلطنة عمان

*P

شركة الكابالت ال ُعمانية

P

P
P
P
P

المصدر :المواقع االلكترونية للشركات
*

من 2023م فصاعدًا

**

الشركة هي الشركة المصنعة المحلية الوحيدة لكابالت الجهد المتوسط في العراق
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**P

P

شركة الخليج للكابالت
شركة كابالت جدة

الكويت

قطر

البحرين

العراق

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

3-8الوضع التنافسي للشركة
تتمتع شركة مجموعة كابالت الرياض بتواجد إقليمي قوي ،مما يجعلها واحدة من الشركات الرائدة في الشرق األوسط ،حيث تقوم الشركة بتصنيع وتوريد
مجموعة كبيرة من األسالك والكابالت من أحدث مرافقها في المملكة واإلمارات العربية المتحدة ودولة العراق .ونظ ًرا لما تتمتع به الشركة من قدرات
تقنية قوية واستثماراتها في البحث والتطوير ،كانت الشركة مور ًدا رئيس ًيا للعديد من المشاريع الضخمة وشركاء المرافق في المملكة .تتحكم الشركة في
نحو  %30من السوق المستهدفة للمنتجات المختلفة في المملكة وتواصل أداءها القوي مستفيدة من نقاط القوة الرئيسية لديها.
في سبيل الحصول على مكانة تنافسية قوية وتحقيق النجاح في السوق ،تحتاج شركات تصنيع الكابالت إلى التميز من منظور عدة مقاييس:
نقاط القوة الرئيسية للشركة:
•العالمة التجارية الوطنية :تستفيد الشركات الوطنية المصنعة للكابالت من سهولة الوصول إلى األسواق العامة (على سبيل المثال ،توزع
الشركة السعودية للكهرباء المنافسات بين الشركات المصنعة الوطنية ،وتحفز دولة اإلمارات العربية المتحدة المرافق على الشراء من الشركات
الوطنية) .وتُعتبر الشركة هي شركة تصنيع الكابالت الوطنية التاريخية في المملكة منذ عام 1984م ،وتتمتع بسمعة طيبة في المملكة وكذلك
في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا.
•القدرة التصنيعية المحلية :يوفر التصنيع المحلي ميزة التكلفة في المنتجات ذات الهامش المنخفض مثل كابالت الجهد المنخفض .عالوة
على ذلك ،تتبنى دول الشرق األوسط سياسات توطين قوية تعطي األفضلية للشركات ذات البصمة المحلية .وتمتلك الشركة مصانع في المملكة
ودولة اإلمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق ،كما ستمتلك مصانع في دولة الكويت قري ًبا .والشركة هي ال ُمصنِّع الوحيد لكابالت الطاقة
ذات الجهد المتوسط في جمهورية العراق ،ومن شأن هذه القدرات أن تسمح للشركة بتوسيع وجودها واالستفادة بإمكانية وصول مميزة في
المنطقة.
•سلسلة قيمة التقنية :ال يمكن االعتماد على الكابالت القياسية شديدة التداول ذات الجهد المنخفض للحفاظ على النمو ،بل إن إتقان أنواع
الكابالت األكثر تعقيدًا يتيح لشركات تصنيع الكابالت في الشرق األوسط االستحواذ على األسواق التي تعتمد حال ًيا على الواردات .وتُعد
الشركة من الشركات القليلة في الشرق األوسط التي لديها مجموعة كاملة من األسالك وكابالت الطاقة ،كما أنها تتبنى ً
أيضا أعلى المعايير،
مما يجعلها مور ًدا موثو ًقا به.
•الخدمات والمنتجات التكميلية :ينبغي أن تكون شركات تصنيع الكابالت الرائدة قادرة على توفير مشاريع متكاملة وخدمات معقدة لها لكي
تصبح شركاء صناعيين حقيقيين لشركات المرافق والتشييد في تلبية احتياجاتهم من الكهرباء .ويمكن للشركة تصميم وإنتاج كابالت خاصة
معقدة ،كما أنها تحظى بشبكة من شركاء التصنيع يسمحون لها بتقديم خدمات متكاملة وشاملة تلبي احتياجات العمالء المعقدة.
•االبتكار الداخلي :ينبغي أن تتعاون شركات تصنيع الكابالت مع الشركاء المناسبين لتطوير المنتجات وف ًقا لالتجاهات العالمية مثل الطلب على
منتجات أكثر استدامة .وقد طورت الشركة قدرات البحث والتطوير والمختبرات ومرافق االختبار التي تمكن الشركة من ابتكار واقتراح منتجات
فريدة للمنطقة (مثل الكابالت القابلة إلعادة التدوير بنسبة  ،%100وحلول التيار المستمر بجهد  525كيلو فولتًا وملحقات ،وما إلى ذلك).
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 4-نظرة عامة عن الشركة والشركات التابعة لها وطبيعة أعمالها
4نظرة عامة على المجموعة1
تأسست شركة مجموعة كابالت الرياض بتاريخ 1404/04/12هـ (الموافق 1984/01/15م) كشركة ذات مسؤولية محدودة وتحولت إلى شركة مساهمة
مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم /164ق وتاريخ 1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م) ،وتم قيدها بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم
 1010052927وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م) ،وعنوانها المسجل هو المنطقة الصناعية الجديدة ،الرياض ،ص.ب  ،26862الرياض
 ،11496المملكة .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي مدفوع بالكامل مقسم إلى مائة وخمسين
مليون ( )150.000.000سهم عادي بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،جميعها أسهم عينية (للمزيد من التفاصيل حول
التغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة منذ تأسيسها ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )6-4التغيرات في ملكية الشركة منذ تأسيسها وحتى
تاريخ هذه النشرة» من هذه النشرة).
ولدى الشركة ثالثة عشر ( )13شركة تابعة مملوكة من قبل الشركة بشكل مباشر و/أو غير مباشر منها خمسة ( )5شركات تابعة تعتبر جوهرية وثمانية ()8
شركات تعتبر غير جوهرية (للمزيد من التفاصيل حول الشركات التابعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )8-4الشركات والفروع التابعة للمجموعة»
من هذه النشرة) .ولغرض قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة ،قامت المجموعة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق
المالية الخاصة بالشركة وسعرها ،ومن ذلك – على سبيل المثال وال الحصر -ما إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو
إيراداتها أو أرباحها أو االلتزامات المحتملة على الشركة.
وتعتبر الشركة والشركات التابعة لها من الشركات الرائدة المتخصصة في إنتاج الكابالت واألسالك الكهربائية وكابالت االتصاالت والنواقل الكهربائية بمختلف
أنواعها على مستوى منطقة الشرق األوسط والعالم .كما تعتبر الشركة وشركاتها التابعة إحدى أهم الشركات المزودة للكابالت المستخدمة في البنى التحتية
في المملكة ودول مجلس التعاون الخليجي وجمهورية العراق .وتسعى المجموعة لتواكب منشآتها التصنيعية التطورات التقنية في مجال صناعة الكابالت
واألسالك الكهربائية .وتمارس الشركة وشركاتها التابعة أنشطتها بصورة متكاملة كوحدة واحدة سوا ًء على مستوى العمليات التصنيعية أم على مستوى العمليات
اإلدارية والتسويقية والجوانب الفنية األخرى .وتقوم الشركة بصفتها الشركة المالكة للشركات التابعة بتقديم خدمات الشؤون اإلدارية ،والشؤون التجارية،
والشؤون المالية وتقنية المعلومات ،وإدارة العمليات والتشغيل ،وإدارة الشؤون الفنية والجودة وغيرها من األعمال المساندة لعمل هذه الشركات (للمزيد من
التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )17-4اإلدارات واألقسام المساندة لألعمال التشغيلية للمجموعة» من هذه النشرة).
وتنقسم أنشطة المجموعة إلى أربعة ( )4أقسام رئيسية:
1أنشطة التصنيع :تقوم المجموعة بإنتاج الكابالت واألسالك الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والفائق التي يتم تصنيعهامن النحاس أو األلمنيوم من خالل الشركة وشركة المعادن والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،باإلضافة إلى الكابالت واألسالك الكهربائية
المنزلية من خالل الشركة وشركة األسالك المتخصصة والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،وكابالت االتصاالت النحاسية من خالل الشركة
وشركة الكابالت الهاتفية ،وكابالت األلياف البصرية من خالل شركة الكابالت الهاتفية ،والكابالت المتخصصة من خالل شركة المعادن،
والكابالت والموصالت (النواقل) الهوائية من خالل الشركة وشركة األسالك المتخصصة (ويشار إليها جميعاً بـ «المنتجات») .كما تقوم
المجموعة بإنتاج المواد األولية التي تدخل في تصنيع منتجاتها من خالل شركة المعادن ،والتي تشمل قضبان النحاس واأللمنيوم ،والمواد
المشتقة من البالستيك والالزمة في صناعة الكابالت كالمواد المصنعة من حبيبات عديد اإليثيلين متوسط الكثافة ( ،)MDPEوالحبيبات
المؤخرة لالشتعال ،خفيفة الدخان ،الخالية من الهالوجين ( ،)LSHFوحبيبات عديد فينيل الكلورايد (( ،PVCوحبيبات عديد اإليثلين المتشابك
( ،)XLPEوخيوط عديد البروبيلين ( .)PPكما تقوم المجموعة أيضاً بتصنيع البكرات الخشبية والحديدية المستخدمة في لف الكابالت
واألسالك الكهربائية من خالل شركة المعادن (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة للمجموعة
وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة).
2أنشطة البيع :تقوم الشركة وشركة المعادن وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ببيعمنتجات المجموعة من خالل قنوات بيع متعددة ،والتي تشمل البيع المباشر للعمالء المتعاقدين مع المجموعة ،باإلضافة إلى البيع عن طريق
ثمانية عشر ( )18مركز بيع وتوزيع تابع لشركة األسالك المتخصصة في مدن مختلفة داخل المملكة.
3مشاريع المقاوالت الكهربائية :تقوم المجموعة بأعمال مقاوالت المشاريع الكهربائية الخاصة بكابالت الجهد العالي داخل وخارج المملكة،وذلك من خالل شركة كابالت الرياض وشركة المعادن .وتشمل مشاريع المقاوالت الكهربائية تصميم وإنشاء شبكات توزيع الكهرباء وأعمال
الحفر والتركيب والتوصيل المتعلقة بالكابالت واألسالك الكهربائية.
4أنشطة الصيانة :تمارس شركة الكابالت المحدودة نشاط وإنشاء وصيانة المباني الصناعية وخطوط اإلنتاج مستعينة بفريق متخصص منالمهندسين .كما تقدم الشركة الخدمات الصناعية وتشمل صيانة وإصالح وتشغيل الماكينات الصناعية والكهربائية والهاتفية والحاسب اآللي،
ومعدات المختبرات ،وتركيبها ،وتشغيلها.
وحيث أن المجموعة تسعى بشكل دائم لمواكبة التوجهات الحديثة في مجال كابالت الطاقة والمحافظة على مكانتها الرائدة في األسواق التي تمارس
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فيها أعمالها وزيادة حصتها السوقية فيها والتوسع في أسواق أخرى فإنها تقوم بشكل مستمر بإجراء الدراسات واالختبارات الالزمة لإلطالق منتجات
وخدمات جديدة وتحسين منتجاتها وخدماتها الحالية.
ولدى المجموعة ثمانية عشر ( )18فرعاً تزاول نشاط بيع وتخزين منتجات المجموعة في مختلف المدن الرئيسية في المملكة ،وجميعها فروع تابعة لـشركة
األسالك المتخصصة .أما خارج المملكة ،فلدى المجموعة خمسة ( )5فروع تزاول نشاط بيع وتخزين منتجات المجموعة ،أربعة ( )4من هذه الفروع تابعة
لشركة المعادن مقسمة إلى فرع واحد ( )1في دولة الكويت وثالثة ( )3فروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وكذلك لدى المجموعة فرع واحد ()1
تابع لشركة كابالت الرياض في دولة اإلمارات العربية المتحدة يزاول نشاط بيع منتجات المجموعة (للمزيد من التفاصيل حول الشركات التابعة وفروع
المجموعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )8-4الشركات والفروع التابعة للمجموعة» من هذه النشرة).
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4-2الهيكل التنظيمي للمجموعة
يوضح الشكل التالي الهيكل التنظيمي للمجموعة:
	  (1):لكشلاالهيكل التنظيمي للمجموعة:
ﻟﻴﻨﻪ ﺣﻤﺪي اﻟﺰﻋﻴﻢ

ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻤﻬﻴﺪب وأوﻻده
٪٣٠٫٧٥

٪٣٫٤٥

٪٢٨٫٧٥

٪٣٫٤٥

٪١١٫٩٣

٪٢٫٩٧

٪١١٫٩٥

٪٠٫٧٥

٪٥٫٠٠

٪١٫٠٠

ﺣﻜﻤﺖ ﺳﻌﺪاﻟﺪﻳﻦ اﻟﺰﻋﻴﻢ

رﻧﺎ ﺣﻤﺪي اﻟﺰﻋﻴﻢ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻰ اﻟﻤﺤﺪودة

اﺣﺴﺎن ﻋﺒﺪاﻟﻤﺠﻴﺪ اﻟﺰﻋﻴﻢ

أﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﺮ اﻟﺰﻋﻴﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﻴﻤﺎن اﻟﺴﻠﻴﻢ

ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺰﻋﻴﻢ

ﺧﻀﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻻﺑﺮاﻫﻴﻢ

اﻟﺸﺮﻛﺔ

٪٩٩٫٩٥

٪٩٩٫٨٣

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻼت
اﻟﺮﻳﺎض
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻤﻌﺎدن
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(
٪٤٩

٪٩٩٫٦٠

ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻼك
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(

٪٣٦

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت
اﻟﻤﺤﺪودة
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(

٪٩٩٫٧٥

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ
)اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ(

٪١٠٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت
)اﻣﺎرات(

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ
اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )اﻟﻜﻮﻳﺖ(
٪٤٤

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﻳﺎض
اﻟﻤﺼﺮﻳﺔ ﻟﻋﻤﺎل
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ )ﻣﺼﺮ(

٪٥

٪١٠٠

٪٩٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺠﻴﺔ
ﻟﻋﻤﺎل اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
)ﻋﻤﺎن(
٪٥٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮواد ﻧﺘﺎج
اﺳﻼك واﻟﻘﺎﺑﻠﻮات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ اﻟﻤﺤﺪودة
)اﻟﻌﺮاق(

٪١٠
٪١٠٠

اﻟﺸﺮﻛﺔ
اﻟﻌﺮاﻗﻴﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻮات
)اﻟﻌﺮاق(

ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ
ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت)ﻗﻄﺮ(
٪٥٠

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﻴﺞ واﻟﺮﻳﺎض
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﺳﻼك
واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
واﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﻴﺔ )اﻟﻜﻮﻳﺖ(

المصدر :الشركة
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4-3رؤية المجموعة ورسالتها ونواحي القوة والمزايا التنافسية واآلفاق المستقبلية
4الرؤية

-3-1

أن تصبح المجموعة الرائدة واألكثر كفاءة ،على المستوى العالمي ،في تقديم المنتجات والخدمات الخاصة بنقل وتوزيع الطاقة الكهربائية والبنى التحتية.
-3-2

4الرسالة

االستمرار بالنمو من خالل تقديم خدمات ومنتجات جديدة ومتخصصة بجودة عالية ،لخدمة قطاعات الطاقة والبنية التحتية ،والتوسع باألعمال من
خالل التطوير واالستثمار في الموارد والتقنيات ،واالعتماد على الكفاءات والموارد الوطنية ،وتحفيز الصادرات للمساهمة الفعالة في نمو الناتج المحلي
لتحقيق أفضل العوائد.
-3-3

4االستراتيجية واآلفاق المستقبلية

الريادة في سوق الكابالت الكهربائية إقليمي ًا وعالمي ًا

تعتبر الكابالت والموصالت الكهربائية العمود الفقري في البنى التحتية للمجتمعات المعاصرة نظراً لكونها ركناً اساسياً في نقل الطاقة والمعلومات.
لذلك ،تهدف المجموعة (استناداً على خبرتها التي تمتد نحو أربعة عقود ،وقدرتها اإلنتاجية المتفوقة على منافسيها ،وعالقاتها طويلة األمد مع العمالء
والموردين) إلى الحفاظ على ريادتها في سوق المملكة واالرتقاء بمكانتها لتكون من رواد أسواق الكابالت اإلقليمية والعالمية.
ولترجمة ذلك الى لغة األرقام ،تعد المجموعة اليوم أكبر منتج للكابالت في المملكة كما تصنف ضمن أكبر  15شركة مصنعة للكابالت من حيث اإلنتاج في
العالم ،ويبلغ إجمالي الطاقة اإلنتاجية التصميمية للمجموعة حوالي  260,000طن من المعادن كما تقدر حصتها السوقية ب  ٪30في السوق السعودية.
بالنسبة للمجموعة ،يعتبر السوق السعودي أكبر وأهم سوق لمنتجاتها (حيث أسهم بنسبة  ٪65من مبيعات المجموعة في عام 2021م) .وفي ظل التزايد
السكاني المستمر والجهود المبذولة من قبل القيادة الحكيمة إلمداد الكهرباء في جميع أنحاء المملكة واإلسراع في تنفيذ رؤية 2030م الطموحة ،تعتقد
المجموعة أن حجم السوق السعودي سيستمر باالزدياد وأن منتجاتها ستكون ضرورية في هذه المرحلة التاريخية وتتطلع المجموعة إلى زيادة حصتها
السوقية في المملكة وذلك من خالل:
1المتابعة المستمرة التجاهات السوق ومتطلباته لتكون سباقة في تزويد العمالء بحلول متكاملة (من المنتجات والخدمات) ولتستمر في كونهاالمزود المفضل لحلول الكابالت في المملكة.
2االعتماد على شبكة المبيعات والتوزيع الواسعة الخاصة بالشركة (والتي تضم 18فرعاً في مختلف أنحاء المملكة) حيث تسعى المجموعة منخاللها إلى زيادة حصتها في المشاريع العمرانية ومشاريع البنى التحتية الصغيرة والمتوسطة.
3الحصول على الحصة األكبر في المشاريع العمالقة القادمة نظراً المتالك المجموعة محفظة واسعة من المنتجات من كابالت الطاقة مقارنةبمثيالتها من الشركات المصنعة السعودية( ،من  0.3كيلو فولت إلى  500كيلو فولت).
كما تستمر المجموعة بمواصلة سجلها الحافل في توسيع نفوذها الجغرافي وزيادة حضورها في األسواق المجاورة (باالستفادة من خبرتها اإلقليمية
والمواهب والعالقات التي أسستها) وذلك عن طريق توسعة وإنشاء المصانع في تلك األسواق كما هو الحال في:
1دولة اإلمارات العربية المتحدة (الشركة الوطنية لصناعة الكابالت) :مصنع الكابالت رقم ( )8الذي تمتلكه المجموعة من خالل الشركةالوطنية لصناعة الكابالت والذي تم تأسيسه في عام 2001م وينتج األسالك وكابالت الضغط المتوسط والعالي ،قد مكن المجموعة من
الدخول في السوق االماراتية بقوة والحصول على حصة سوقية أكبر باالستفادة من الخبرات المحلية والقوانين والتشريعات النافذة الهادفة
الى تفضيل المصانع المحلية ،كما قد مكن المجموعة من أن تكون واحدة من الشركات الرائدة في عمليات التصدير ألسواق عالمية بسبب
اتفاقيات إعفاءات الجمارك الثنائية بين دولة االمارات ودول أخرى.
2العراق :تسعى المجموعة لالستفادة المثلى من خبراتها التسويقية والفنية وقدراتها اإلنتاجية المتكاملة للتوسع في السوق العراقي بما أنهاالمورد الرائد في سوق الكابالت العراقية منذ تأسيس المجموعة كما قامت بتوسعة أعمالها في العراق في عام 2017م حيث استحوذت
المجموعة (من خالل الشركة الوطنية لصناعة الكابالت) على شركة الرواد للكابالت ،وهي حالياً شركة مملوكة للمجموعة بنسبة ،٪100
وقامت بتوسعة مصنع الكابالت رقم ( )9لزيادة الطاقة االنتاجية أربعة اضعاف وتعتبر أكثر مصانع الكابالت تقد ًما في العراق .ومن
الجدير بالذكر أن مبيعات المجموعة في العراق قد زادت من عام 2019م إلى عام 2021م بمعدل نمو سنوي مركب قدره  .%19.26وتركز
المجموعة جهودها باستمرار لتكون موردا أساسيا للكابالت خالل مرحلة توسعة واعادة تأهيل الشبكة وإعادة اإلعمار الضخمة الجارية
حال ًيا في العراق.
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3الكويت :استنادا إلى خبرة المجموعة وقدراتها على تصنيع المنتجات المتخصصة ،فإن المجموعة بصدد إطالق أول منشأة صناعية لها فيالكويت لتصنيع كابالت الجهد العالي والفائق من خالل مشروع مشترك مع شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ،حيث تم تأسيس
شركة في دولة الكويت باسم «شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية» تملك المجموعة (من خالل شركة
المعادن) ما نسبته  ٪50من رأس مالها وستكون الشركة المصنعة الوحيدة لكابالت الضغط العالي والفائق في الكويت ،مما سيمكنها من تعزيز
مكانتها كمورد أساسي في السوق الكويتي .ويتوقع أن تبدأ عمليات التصنيع في هذه المنشأة الصناعية خالل عام 2023م.
كما تستمر المجموعة بتوسعة نشاطاتها البيعية في األسواق المجاورة عن طريق مراكزها البيعية كما هو الحال في:
1دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية :تحظى المجموعة ًأيضا بحضور قوي في هذه الدول حيث تتمتع بعالقات متينة مع عمالئها وتقوم
بتوريد منتجاتها المصنعة في المملكة ودولة االمارات بشكل أساسي من خالل فروع المبيعات والتوزيع في تلك الدول.
وخصوصا في االمارات العربية المتحدة بصفتها أحد الموردين والمقاولين
2تمارس المجموعة أعمال تنفيذ ومقاوالت مشاريع الضغط العاليً
الرئيسيين المعتمدين لدى هيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAباإلضافة الى أعمال توريد الكابالت والمقاوالت الكهربائية في دولة الكويت.
3مصر :حيث تمارس الشركة األعمال البيعية وأعمال مشاريع الضغط العالي عن طريق شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائيةالتي أسستها عام 2019م.
وقد أولت المجموعة اهتماماً بأسواق التصدير العالمية وستواصل المجموعة التوسع في أسواق التصدير الحالية عبر مكاتب التمثيل والعمالء والموزعين
المعتمدين في دول مثل األردن وهولندا وبلجيكا ولوكسمبورغ ونيوزيلندا وأستراليا.
وسلكاً للنهج االستباقي للمجموعة وتطبيقا ألهدافها االستراتيجية لتحليل المتطلبات العالمية ،واعتماداً على قدراتها اإلنتاجية وتنوع منتجاتها تسعى
الشركة لتصبح مور ًدا للكابالت في أوروبا وأمريكا الشمالية ،حيث خلق التح ّول في قطاع الطاقة (من التقليدي الى المتجدد) طلباً جديدا للكابالت
الرئيسية في تلك األسواق.
التوسع وتنمية منتجات وخدمات المجموعة والتطوير التقني

كانت استراتيجية الشركة منذ بداياتها في عام 1984م أن تكون «مزو ًدا إقليم ًيا لحلول الطاقة» لتلبي بذلك احتياجات كافة العمالء .ونظرا ألن المجموعة
تعمل باستمرار على تنمية قائمة منتجاتها وخدماتها ،فإنها قادرة على التوسع بشكل أعمق في قائمتها األساسية من المنتجات (حوالي  3,000منتج)
باإلضافة إلى منتجات جديدة متخصصة تشهد نمواً مستمراً بمنافسة أقل في السوق وقد ساعد ذلك المجموعة على التوسع في عملياتها وزيادة مبيعاتها
وتوطيد عالقات عميقة بعمالئها .كما وتمنح إدارة المجموعة وفريقها الفني (األفضل بين منافسيها) المجموعة القدرة على تطوير وتوسيع محفظتها من
خالل التركيز على منتجات مثل:
•كابالت متخصصة التصميم ذات تنافسية أقل وأعلى ربحية مثل كابالت الضغط الفائق ،بقدرة تصل إلى  500كيلو فولت .حيث اكتسبت
المجموعة خبرة كبيرة في تصميم وتصنيع واختبار وتوريد مشاريع متعددة لكابالت الضغط الفائق .يعزز هذا اإلنجاز الميزة التنافسية
للمجموعة باعتبارها «مزود حلول متكاملة « مع قطاعات السوق الرئيسية للمرافق والمشاريع الضخمة لهذا المنتج المتخصص ،وقد أدى إلى
حصول المجموعة على حصة سوقية رائدة في قطاع هذه المنتجات والذي يتوقع أنه سيكون من أسرع القطاعات نم ًوا في المرحلة القادمة
وخصوصا في ظل التوجه نحو مبادرات تحويل النواقل الكهربائية الهوائية داخل المدن إلى كابالت أرضية ذات الجهد الفائق.
ً
•كابالت أجهزة القياس والتحكم ،والتي قامت المجموعة بتصنيعها بنجاح وإكمال االختبارات والموافقات الالزمة لتأهيلها لدى عمالء قطاع
النفط والغاز (حيث تستخدم في عمليات التنقيب والضخ والتكرير وغالباً ما تكون مستوردة من جهات خارجية) إضافة الى القطاع الصناعي.
•كابالت الطاقة المتجددة ،مثل الكابالت المستخدمة في تطبيقات التوليد من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح حيث تتوقع المجموعة أن ينمو
الطلب بما يتماشى مع التركيز المتزايد على توليد الطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون الخليجي .ويجدر ذكر أنه تم تأهيل منتجات
المجموعة كمورد من قبل العديد من الهيئات في مجال الطاقة المتجددة وقامت بتوريد منتجاتها لبعض تلك المشاريع في المملكة مثل محطات
التوليد في سدير وسكاكا.
•الخطوط والنواقل الهوائية ،مثل خطوط نقل التيار المستمر بجهد  525كيلو فولت وخطوط النقل ذات القلوب المركبة (ألياف كربونية) والتي
تعتبر مقاومة للتدلي الناتج عن عوامل الطبيعة وقادرة على نقل تيارات عالية في درجات حرارة مرتفعة والتي أصبحت مفضلة ومطلوبة في
بعض االسواق نظ ًرا للوعي البيئي وفرض أنظمة وسياسات تراعي التأثير على البيئية كون انبعاثاتها الكربونية منخفضة .وتستمر المجموعة
باالستفادة من خبرتها الفنية الواسعة واالستثمار في تطوير قدراتها في هذا المجال.
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•حلول أنظمة الكابالت واألنظمة ذات الجهد العالي والفائق لكابالت التيار المتردد المتكاملة :نجحت المجموعة مؤخرا في الحصول على أول
عقد مشروع تسليم مفتاح  400كيلو فولت .والذي يتضمن تصميم وتصنيع الكابالت وتوريدها وتركيبها واختبارها وتشغيلها في مكة المكرمة.
كما وستسعى لزيادة توسيع قدرات تنفيذ المشاريع المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي .والجدير بالذكر أن المجموعة نشطة في تقديم
العطاءات لمزيد من األعمال ،مما سيم ّكنها من الحصول على قيمة مضافة كمركز واحد للعمالء.
•خدمات إضافية مثل صيانة ومراقبة واختبار وإصالح الكابالت واألنظمة النشطة واالحتياطية في شبكة الكهرباء والتي تعتبر خدمات سريعة
التنفيذ وبعوائد جيدة .وتعتقد المجموعة بخبرتها أن قطاع الخدمات سيستمر في النمو -وخصوصا في ظل التوجه نحو خصخصة الخدمات
العامة  -مع ازدياد الكابالت االرضية في الشبكة الكهربائية.
الريادة في إدارة التكاليف والتميز في إدارة النقد

تسعى المجموعة إلى زيادة حصتها السوقية من خالل إدارة تكاليفها بعاملين رئيسين هما :رفع الكفاءة التشغيلية واالستفادة من القدرة اإلنتاجية العالية
والتي تتطلب شراء مواد خام بكميات كبيرة.
ولتعزيز قدرة الشركة في الحفاظ على كفاءات الموارد والمواد الخام وعمليات اإلنتاج ولضبط المصاريف بشكل عام ،فقد تم تحديث نظام تخطيط موارد
المؤسسات ( )ERPليتناسب مع استراتيجية الشركة لرفع الكفاءات والتحليل المستمر ألنشطتها.
ولتقليل التكاليف وضمان استمرار سالسل إمداد المواد الخام ،اعتمدت المجموعة على سياسة التصنيع الداخلي والدمج المستمر للعمليات األساسية
داخل سلسلة التصنيع من أجل تقليل االعتماد على مصنعين خارجيين وذلك لضمان أعلى جودة وأفضل كفاءة ولتحقيق هذا الهدف فقد أضافت المجموعة
 6مصانع مساندة والذي يجعلها إحدى مجموعات التصنيع المتكاملة في منطقة الشرق األوسط (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم
(« )10-4المصانع التابعة للمجموعة وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة).
وقد وفر حجم الكميات الضخم من المواد الخام المشتراة سنوياً للمجموعة قوة تفاوضية وفرصة لتأمين شروط دفع مواتية مع مورديها .حيث تمكنت
المجموعة من تحسين معدل األيام مستحقة الدفع ( )Days Payable Outstandingبشكل ملحوظ بمعدل نمو سنوي مركب قدره  ٪50من عام 2019م
حتى عام 2021م ،نتيجة إلعادة التفاوض بشأن شروط الدفع مع مورديها الرئيسيين.
كما وبدأت المجموعة عد ًدا من مبادرات التصنيع المرن التي تدور حول تخفيض التكاليف ورفع الكفاءة اإلنتاجية مثل التخطيط الذكي إلنتاج وتخزين
المواد النصف مصنعة المشتركة بين عدة أصناف من الكابالت معتمدة في ذلك على سنوات الخبرة التصنيعية المتراكمة للمجموعة عبر  38سنة وفريقها
اإلداري ذو الخبرة العالية.
وقد أطلقت المجموعة مؤخ ًرا مبادرة التميز النقدي لتحسين رأس المال العامل من خالل تخفيض مخزونها ،وتحسين الحسابات المدينة وتحسين
الحسابات الدائنة.
وتسهم المجموعة في دفع تحديثات المواصفات والتصميمات الحديثة للمنتجات بشكل مستمر ،وليس ذلك بغرض زيادة كفاءة االنتاج فحسب وإنما لتزويد
العمالء بمنتجات عالية الجودة ولخدمة المستهلك كما هو الحال في مساهمتها في اختبارات الضغط العالي مع جامعة الملك سعود والمساهمة في
توصيف األسالك الكهربائية المعتمدة من قبل هيئة المواصفات والمقاييس السعودية.
-3-4

4نواحي القوة والمزايا التنافسية

تتضمن نواحي القوة والمزايا التنافسية للمجموعة ما يلي:
حجم المجموعة

المجموعة هي أكبر مصنعي الكابالت في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا وإحدى أكبر مصنعي كابالت الطاقة في العالم بطاقة إنتاجية إجمالية
تبلغ  260,000طن من المعادن .وتنتج المجموعة ما يزيد عن  3,000منتج ،وصنعت على مدار أربعة عقود كمية من الكابالت تكفي لتدور حول الكرة
األرضية قرابة  2,000مرة ،ولدى المجموعة حال ًيا عمليات صناعية كاملة في  3دول (وسيبدأ اإلنتاج في الدولة الرابعة في عام 2023م) ،وتتوفر منتجاتها
في  37دولة و 5قارات.
هذا الحجم من القدرة اإلنتاجية العالية يعطي المجموعة ميزة تنافسية عالية ،من حيث فترات التسليم السريعة والفورية ،والقدرة على تلبية الطلبات
الكبيرة دون التعاقد من الباطن مع مصنعين آخرين (والذي غالباً ما يودي إلى االخالل بمعايير الجودة ورفع التكلفة) ،باإلضافة إلى تخفيض تكلفة المواد
عبر الشراء بكميات كبيرة.
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فرعا) في المملكة ،ووجودها اإلقليمي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ،فإنها تتميز في
وبفضل انتشارها المحلي الممتد (من خالل ً 18
إمكانية جعل المنتجات قريبة من العمالء والوصول إلى العمالء بشكل سريع .وقد أدى ذلك إلى اكتساب الشركة حصة سوقية كبيرة في أسواقها الرئيسية،
حيث تمتعت في عام 2021م بحصة سوقية تبلغ  %30في سوق المملكة و %22في سوق اإلمارات العربية المتحدة.
منشآت صناعية متكاملة على مستوى عالمي

تم دمج عمليات مصانع المجموعة وإنتاجها رأسياً ،فهي إحدى الشركات االقليمية المصنعة لقضبان النحاس واأللمنيوم الخاصة بها( ،وهي المكون الرئيسي
لموصالت الكابالت) ،وقدرتها على إنتاج وخلط المبلمرات الداخلة في عمليات العزل والبطانة والتغليف وتصنيعها للبكرات المعدنية والخشبية الالزمة لتعبئة
وشحن المنتج النهائي لعمالئها .وقد وفر ذلك للمجموعة ميزات تنافسية من ناحية سرعة االنتاج وتخفيض التكاليف والمحافظة على الجودة.
تمتلك المجموعة ستة مصانع مساندة لمصانع الكابالت األساسية التسعة في المملكة ودولة االمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق (للمزيد من
التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة للمجموعة وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة).
ورغبة من المجموعة أن تعزز مكانتها في كونها المزود المفضل لحلول الطاقة لعمالئها فقد قامت باالهتمام الدقيق بتفاصيل التصميم والتصنيع حيث
تدير المجموعة مرافق ومصانع مؤهلة عالمياً ،وقد حصلت المجموعة على عدد من شهادات االمتثال وشهادات نظم الجودة والحوكمة مثل شهادات
المطابقة من ريسورس انسبكشن كندا ( )RICIومن شركة الرواد لنظم الجودة والشهادات وشهادات االعتماد من بري قلوبل لمتد ()BRE Global Ltd
(للمزيد من التفاصيل حول الشهادات واالعتمادات التي حصلت عليها المجموعة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )12-4الشهادات واالعتمادات»
من هذه النشرة) .وكانت نتيجة ذلك أن مرافق ومنتجات المجموعة قد تم تأهيلها لدى كبرى شركات الخدمات والمرافق اإلقليمية مثل الشركة السعودية
للكهرباء ،وهيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAوهيئة كهرباء ومياه الشارقة ( )SEWAووزارة الكهرباء والمياه والطاقة المتجددة في الكويت( )MEWوهيئة
الكهرباء والماء في البحرين ( )EWAووزارة الكهرباء العراقية ،وغيرها الكثير .باإلضافة إلى ذلك ،تم تأهيل منتجات المجموعة واستخدامها في مشاريع
كبرى مثل (مشروع مدينة الملك سلمان للطاقة ومشاريع روشن) وتحافظ المجموعة على عالقات متميزة مع عمالئها الرئيسيين.
تعدد منتجات وخدمات المجموعة

تتميز المجموعة في قدرتها على إنتاج قائمة واسعة من المنتجات تزيد عن  3,000منتج من الكابالت واألسالك (بمواصفات ومقاسات مختلفة) ذات
الجودة العالية والتي تستخدم في قطاعات الطاقة والمقاوالت والنفط والغاز والنقل والصناعة واالتصاالت مما يعطيها ميزة تنافسية عالية في تقديم
حلول متكاملة.
وتصنف فئات منتجات المجموعة كما يلي:
كابالت الطاقة المعدة للتركيب تحت األرض
تشمل هذه الفئة ما يلي:
•الكابالت ذات الجهد المنخفض احادية وعديدة الطور المسلحة وغير المسلحة.
•الكابالت ذات الجهد المتوسط احادية وعديدة الطور المسلحة وغير المسلحة.
•الكابالت ذات الجهد العالي والجهد الفائق حتى  500كيلو فولت.
•الكابالت المقاومة للحريق وكابالت مؤخرة لالشتعال وكابالت منخفضة األدخنة خالية من الهالوجين ،وذلك في جميع فئات الجهد المتوسط
والجهد المنخفض.
•كابالت التأريض.
األسالك والكابالت المستخدمة في المباني والقطاع الصناعي
•الكابالت المتخصصة :تشمل كابالت أجهزة التحكم وكابالت أجهزة القياس وكابالت الطاقة المتجددة.
•أسالك التمديدات الكهربائية.
كابالت االتصاالت والكابالت المستخدمة في تطبيقات الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وتشمل هذه الفئة ما يلي:
•كابالت األلياف البصرية .وتتميز المجموعة في كونها واحدة من شركتين اثنتين في المملكة ينتجان كابالت األلياف البصرية.
•كابالت البيانات.
•الكابالت الهاتفية.
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الموصالت الهوائية
•كابالت موصالت األلمنيوم (.)AAC
•كابالت موصالت األلمنيوم المقواة بالصلب (.)ACSR
•كابالت موصالت سبائك األلمنيوم (.)AAAC
•كابالت موصالت األلمنيوم المقواة بسبائك األلمنيوم (.)ACAR
•الكابالت ذات القلوب المركبة (ألياف كربونية) والمقاومة للتدلي والحرارة (.)HTLS
باإلضافة إلى مجموعة المنتجات المذكورة أعاله ،تقدم المجموعة خدمات لحلول متكاملة مثل الخدمات االستشارية والفنية وخدمات تصميم الكابالت
وأنظمتها وتصميم الدوائر الكهربائية ،وتصميم نظم مد وتركيب الكابالت ،وهندسة المواقع ،وتصميم وتوريد تركيب وصالت الكابالت ونهاياتها ،واالختبار
والتشغيل ،باإلضافة إلى خدمات المراقبة والصيانة واإلصالح.
الخبرة الفنية ومراقبة الجودة والبحث والتطوير
استثمرت المجموعة بشكل كبير في مجال البحث والتطوير المستمر للمنتجات والحفاظ على مكانتها بين المنافسين في المنطقة.
1لدى المجموعة قسم متخصص بالبحث والتطوير مسؤول عن تقييم وتصميم المنتجات الحالية.2تقوم المجموعة باختبارات استباقية لمنتجات مستحدثة بما يلبي حاجات العمالء واتجاهات السوق.3تتميز مختبرات المجموعة بأنها حاصلة على اعتمادات من هيئات عالمية لتقديم خدمات لفحص الكابالت ذات الجهد العالي والفائق كطرفثالث.
4يمتلك قسم مراقبة الجودة خبرات ومعدات استثنائية .حيث يتم اختبار كل منتج ُمصنّع في مختبرات المجموعة لضمان جودة المنتجات.5تمتلك المجموعة وتدير أحدث مختبرات فحص الكابالت في المنطقة والقادرة على فحص كابالت الضغط الفائق حتى ( 800كيلو فولت).عالقات متميزة ووطيدة مع العمالء الرئيسيين

أقامت المجموعة عالقات قوية خالل العقود الماضية مع العديد من عمالئها من خالل تقديم منتجات عديدة وعالية الجودة .وبما أن المجموعة من
الرواد في صناعة الكابالت في المنطقة فقد كانت مرج ًعا اقليمياً لشركات المرافق في تحسين وتطوير المواصفات والتصاميم المعمول بها حال ًيا .اضافة
إلى تقديم خدمات استشارية وفنية متنوعة لعمالئها حسب المشاريع وكما تركز المجموعة على خدمة العمالء بشكل مستمر وخدمات ما بعد البيع.
تطوير عمليات شراء المعادن للحد من تأثير تقلبات أسعار المعادن

نظ ًرا لحجمها ،تعد المجموعة واحدة من أكبر مستهلكي النحاس واأللمنيوم والمعادن االخرى في المنطقة ،ونتيجة لذلك أقامت عالقات متينة مع مجموعة
واسعة من الموردين من مناطق جغرافية مختلفة .وبالتالي ،فإن المجموعة قادرة على تأمين كميات كبيرة من المعادن عند الحاجة والتفاوض للحصول
على أكثر األسعار تنافسية .باإلضافة إلى ذلك ،تتمتع المجموعة بخبرة متراكمة امتدت على مدار أربعة عقود ولديها فريق متمرس في استخدام أدوات
التحوط للحماية من التقلبات في أسعار المعادن.
الممارسات البيئية واالجتماعية وحوكمة الشركات

تسعى المجموعة جاهدة إلعادة تدوير المواد المستخدمة في عملية إنتاج الكابالت ،حيث تمتلك أحدث مرافق إعادة التدوير إلعادة استخدام المعادن
القابلة للتدوير والمبلمرات وبكرات لف الكابالت ،مما يساهم بشكل ف ّعال في عملية االستدامة وتقليل النفايات والحد من انبعاثات غاز ثاني أكسيد
الكربون .عالوة على ذلك ،تعمل المجموعة بشكل تدريجي على تقليل استخدام أنواع الوقود عالية االنبعاث الكربوني ،سعياً منها للوصول بصافي االنبعاثات
إلى الصفر.
تقوم المجموعة منذ تأسيسها  -وطوال تطورها المستمر في العقود األربعة الماضية  -بدعم االقتصاد المحلي من خالل توفير فرص العمل المحلية ،وتطوير
الموارد البشرية ،ودعم العائالت واالقتصاد المحلي عبر سياسات التوطين االعتماد على المواد األولية المحلية (مثل األلمنيوم والمبلمرات) ما أمكن.
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سجل المساهمين وممثليهم في مجلس اإلدارة على المدى الطويل

تمتلك الشركة قاعدة مساهمين تتألف من شركات رائدة في المملكة متعددة األنشطة ورجال أعمال ذوي خبرة عالية في مجاالت الصناعة بشكل عام
وصناعة الكابالت بشكل خاص وبخبرة تمتد إلى عقود طويلة من العمل في القطاع الصناعي .كما يتألف مجلس ادارة الشركة واللجان المنبثقة عنه من
أعضاء ذوي خبرة في صناعة الكابالت.
تملك إدارة المجموعة خبر ًة في مجال العمليات وتطوير األعمال ولقد أثبت فريق اإلدارة قدرته على الحفاظ على الحصة السوقية للمجموعة وزيادة
هوامش ربحها ،حتى في حاالت تقلب االقتصاد الكلي ،باإلضافة إلى توطيد عالقات قوية مع العمالء ،وإدارة التدفقات النقدية ،وتنمية األرباح .كما أقامت
إدارة المجموعة عد ًدا من المبادرات االستراتيجية الناجحة ،من بينها التوسع في مناطق جغرافية جديدة وتقديم منتجات وخدمات متجددة.
كما قامت المجموعة بتنفيذ أطر الحوكمة كجزء من إستراتيجيتها للنمو وذلك لضمان الشفافية والمساءلة جنباً إلى جنب مع هياكل الحوكمة لتسهيل
استراتيجية النمو الخاصة بها .كما تعتمد الشركة نظام فعال لقياس مؤشرات االداء العامة للشركة والموظفين.
النظرة واآلفاق المستقبلية

تستمر الشركة في استراتيجيتها في حماية وزيادة حصتها السوقية عبر التركيز على زيادة بيع منتجاتها الرئيسية في االسواق المتواجدة فيها .وكما ُذكر
في القسم رقم (« )3نظرة عامة علي السوق و القطاع» من هذه النشرة ،فإن السوق السعودية وغيرها من األسواق المستهدفة تشكل عناصر جاذبة والتي
ستزيد من الطلب على الكابالت والخدمات المقدمة خالل السنوات القادمة.
خالل العام المالي  2022م استلمت المجموعة عدد من طلبات الشراء فيما يتعلق بتوريد ما يقارب  136ألف طن من منتجاتها بقيمة اجمالية قدرها
 3.7مليار ريال التي قد تم تأكيدها واعتمادها وفقاً لإلجراءات المتفق عليها مع العمالء ذي العالقة ،وسيتم تسليم جزء من هذه المنتجات خالل
العام المالي  2022م وفقاً لالتفاقيات  /أوامر الشراء المبرمة مع هؤالء العمالء .كما قد شاركت المجموعة في مناقصات مختلفة ،ومن المتوقع تأكيد
واعتماد طلبات شراء إضافية فيما يتعلق بتوريد ما يقارب  50ألف طن من منتجات المجموعة.
ويتوقع في المملكة زيادة الطلب على كابالت وأسالك الكهرباء نتيجة زيادة استهالك الكهرباء وزيادة التملك السكني (فالمملكة تهدف إلى تحقيق نسبة
تملك المواطنين إلى  ٪70بحلول عام 2030م) .كما وأن التوسع في شبكة نقل الكهرباء مستمر نتيجة المشاريع العمالقة والتوسع المستمر في المدن
والكهرباء في أرجاء المملكة .إضافة إلى ذلك فإن التحول في مجال الطاقة الجاري في السوق السعودية سيخلق طلباً إضافيا لمنتجات المجموعة حيث
تستهدف المملكة الوصول إلى قدرة إنتاجية للطاقة المتجددة بمقدار  58.6جيجاوات بحلول عام 2030م ،لتكون معظمها من الطاقة الشمسية؛ كما وتسعى
دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى توليد  ٪50من الكهرباء من مصادر طاقة نظيفة بحلول عام 2030م.
وبغرض رفع حصتها السوقية والتوسع في أسواق أخرى ،تعمل الشركة حالياً على تطوير أصناف جديدة من الكابالت والمنتجات وبالتركيز على محاور
رئيسية مثل ما يلي:
1توسيع قاعدة منتجات كابالت الضغط الفائق لمواكبة توجهات أسواق الطاقة العالمية مثل كابالت التيار المستمر عالية الجهد وملحقاتها.2التركيز على مشاريع الخدمة الكاملة (تسليم مفتاح) ،وخاصة في مجال المشاريع العمالقة إقليم ًيا.3توسيع قاعدة المنتجات وإطالق منتجات جديدة ومتخصصة لتشمل كابالت تستعمل في التطبيقات الخاصة لمواكبة متطلبات نمو القاعدةالصناعية بالمملكة مثل المنتجات المستعملة في تطبيقات نظم الدفاع وتوليد الطاقة النظيفة والتعدين والنفط والغاز وصناعة السيارات.
4إطالق المنتجات المتخصصة مثل كابالت أجهزة القياس والتحكم وكابالت الطاقة المتجددة وكابالت المضخات الكهربائية الغاطسة.5التوسع في مشاريع االتصاالت لتشمل تطبيقات الحوسبة السحابية ومراكز المعلومات وشبكات االتصاالت (الجيل الخامس).6توسيع قاعدة المنتجات لتشمل الكابالت المستدامة والقابلة للتدوير.7-التركيز على التوسع في مختلف قطاعات السوق العراقي واالعتماد على مزايا تفضيل المنتج المحلي.
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4-4هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح
رأس مال الشركة الحالي مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم عادي بقيمة
اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،جميعها أسهم عينية.
ويوضح الجدول التالي هيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (23):لودجلاهيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح

المساهم

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

النسبة المئوية

عدد األسهم

النسبة المئوية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,125,000

%30.75

35,977,500

%23.99

حكمت سعدالدين عبدالحميد الزعيم

43,125,000

%28.75

33,637,500

%22.43

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

17,923,982

%11.95

13,980,706

%9.32

شركة المى المحدودة

17,898,360

%11.93

13,960,721

%9.31

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

%5.00

5,850,000

%3.90

رنا حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

%3.45

*4,038,125

%2.69

لينه حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

%3.45

*4,038,125

%2.69

احسان عبدالمجيد الزعيم

4,448,492

%2.97

*3,469,823

%2.31

خضر محسن محمد علي االبراهيم

1,500,000

%1.00

1,170,000

%0.78

محمد سليمان السليم

1,125,000

%0.75

877,500

%0.59

الجمهور**

-

-

33,000,000

%22

اإلجمالي

150,000,000

%100

150,000,000

%100

*

تجدر اإلشارة أن األسهم المملوكة من قبل المساهمين التالين بعد الطرح )1( :رنا حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )2لينه حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )3احسان عبد المجيد الزعيم؛
و( )4خضر محسن محمد علي االبراهيم سيتم اعتبارها من ضمن أسهم الجمهور بموجب لوائح هيئة السوق المالية.

**

ألغراض هذا الجدول ،خانة الجمهور تعكس عدد ونسبة األسهم التي سيتم طرحها للجمهور بموجب عملية الطرح وهي  33,000,000سهم تمثل  %22من رأس مال الشركة ،وال تشمل
األسهم التي سيمتلكها بعض المساهمين الحاليين بعد الطرح والذي ينطبق عليهم تعريف الجمهور بموجب لوائح هيئة السوق المالية وهم )1( :رنا حمدي سعدالدين الزعيم؛ و()2
لينه حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )3احسان عبد المجيد الزعيم؛ و( )4خضر محسن محمد علي االبراهيم .وبالتالي ،يبلغ اجمالي أسهم الجمهور بعد الطرح  45,716,073سهم
تمثل  %30.47من رأس مال الشركة.

المصدر :الشركة
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4-5المساهمون الكبار الذين يملكون نسبة  %5أو أكثر من رأس مال الشركة
يوضح الجدول أدناه المساهمين الكبار الذين يملكون نسبة  %5أو أكثر من رأس مال الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (24):لودجلاتفاصيل المساهمين الكبار الذين يملكون نسبة  %5أو أكثر من رأس مال الشركة قبل وبعد الطرح

قبل الطرح
ملكية مباشرة

المساهم

بعد الطرح
ملكية غير مباشرة

ملكية غير مباشرة

ملكية مباشرة

عدد األسهم

النسبة
المئوية

عدد األسهم

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,125,000

%30.75

-

-

حكمت سعدالدين عبدالحميد
الزعيم

43,125,000

%28.75

-

-

33,637,500

أحمد سامر حمدي سعد الدين
الزعيم

17,923,982

%11.95

-

-

13,980,706

%9.32

شركة المى المحدودة

17,898,360

%11.93

-

-

13,960,721

%9.31

-

محمد حكمت سعد الدين الزعيم

7,500,000

%5.00

-

-

5,850,000

%3.90

-

-

-

-

46,125,000

%30.75

-

-

35,977,500

%23.99

-

-

12,453,750

%8.30

-

-

9,713,925

%6.47

-

-

12,453,750

%8.30

-

-

9,713,925

%6.47

-

-

12,453,750

%8.30

-

-

9,713,925

%6.47

-

-

15,213,606

%10.14

-

-

11,866,613

%7.91

شركة أموال األجيال القابضة
عماد عبدالقادر المهيدب

()2

عصام عبدالقادر المهيدب

()2

سليمان عبدالقادر المهيدب
المى بهاء الدين رسالن

()1

()2

()3

النسبة
المئوية

النسبة
المئوية

النسبة
المئوية

عدد األسهم

عدد األسهم

-

-

35,977,500

%23.99

-

%22.43

-

-

المصدر :الشركة
()1

تمتلك شركة أموال األجيال القابضة ما نسبته  %100من أسهم شركة عبد القادر المهيدب وأوالده ،والتي بدورها تملك  %30.75من أسهم الشركة.

()2

يمتلك كل من عماد عبدالقادر المهيدب وعصام عبدالقادر المهيدب وسليمان عبدالقادر المهيدب ما نسبته  %27.00من شركة أموال األجيال القابضة ،والتي بدورها تملك %30.75
من أسهم الشركة.

()3

تمتلك المى بهاء الدين رسالن ما نسبته  %85.00من حصص شركة المى المحدودة والتي بدورها تملك  %11.93من أسهم الشركة.

4-6التغيرات في ملكية الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة
فيما يلي عرض للتغيرات التي طرأت على رأس مال الشركة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة:
4تأسيس الشركة (في عام 1984م)

-6-1

تأسست الشركة بتاريخ 1404/04/12هـ (الموافق 1984/01/15م) برأس مال مقداره سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7.500.000ريال سعودي مقسم
إلى عشرة آالف ( )10.000حصة نقدية قيمة كل حصة سبعمائة وخمسين ( )750ريال سعودي .ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية الشركة عند تأسيسها:
	  (25):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة في عام 1984م

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركة الحديثة لصناعة الكابالت والبالستيك

7.500

750

5,625.000

%75

عبداهلل عبده شمسان

1.300

750

975.000

%13

محمد عبده شمسان

1.200

750

900.000

%12

اإلجمالي

10.000

-

7.500.000

%100

الشريك

المصدر :الشركة
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4زيادة رأس مال الشركة (في عام 1985م)

بتاريخ 1405/09/13هـ (الموافق 1985/06/01م) ،قرر الشركاء في الشركة زيادة رأس مالها إلى تسعة وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة وعشرين ألف
( )29.425.000ريال سعودي مقسم إلى مائة وسبعة عشر ألف وسبعمائة ( )117.700حصة نقدية متساوية القيمة مع تخفيض قيمة كل حصة إلى مائتان
وخمسون ( )250ريال سعودي .وتم استيفاء الزيادة ومقدارها واحد وعشرون مليون وتسعمائة وخمسة وعشرين ألف ( )21.925.000ريال سعودي عن
طريق رسملة حساب جاري الشركاء .وقد وزعت الحصص بين الشركاء على النحو التالي:
	  (26):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة في عام 1985م

الشريك

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركة الحديثة لصناعة الكابالت والبالستيك

88.275

250

22.068.750

%75

عبداهلل عبده شمسان

15.301

250

3.825.250

%13

محمد عبده شمسان

14.124

250

3.531.000

%12

اإلجمالي

117.700

-

29.425.000

%100

المصدر :الشركة

-6-3

4تغير ملكية الشركة وزيادة رأس مالها (في عام 1989م)

بتاريخ 1409/11/25هـ (الموافق 1989/06/28م) ،تنازل كل من عبداهلل عبده شمسان ومحمد عبده شمسان عن حصصهما لصالح خضر محسن علي
اإلبراهيم وأحمد نجدت عبدالقادر المحمود بازارباشي وتمت زيادة رأس مال الشركة إلى اثنان وسبعين مليون ( )72.000.000ريال سعودي مقسم إلى
سبعمائة وعشرين ألف ( )720.000حصة متساوية القيمة مع تخفيض قيمة كل حصة إلى مائة ( )100ريال سعودي .وقد تم استيفاء الزيادة ومقدارها
اثنان وأربعين مليون وخمسمائة وخمس وسبعين ألف ( )42.575.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب جاري الشركاء في الشركة .وقد وزعت
الحصص بين الشركاء على النحو التالي:
	  (27):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة في عام 1989م

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركة الحديثة لصناعة الكابالت والبالستيك

540.000

100

54.000.000

%75

خضر محسن علي اإلبراهيم

108.000

100

10.800.000

%15

أحمد نجدت عبدالقادر المحمود بازارباشي

72.000

100

7.200.000

%10

اإلجمالي

720.000

-

72.000.000

%100

الشريك

المصدر :الشركة
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4زيادة رأس مال الشركة (عام 1990م)

بتاريخ 1411/04/21هـ (الموافق 1990/11/08م) ،قرر الشركاء في الشركة زيادة رأس مالها إلى خمسة وسبعين مليون ( )75.000.000ريال سعودي
مقسم إلى سبعمائة وخمسين ألف ( )750.000حصة متساوية القيمة .وقد تم استيفاء الزيادة البالغة ثالثة ماليين ( )3.000.000ريال سعودي عن طريق
رسملة حساب األرباح المبقاة .وقد وزعت الحصص بين الشركاء على النحو التالي:
	  (28):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة في عام 1990م

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركة الحديثة لصناعة الكابالت
والبالستيك

562.500

100

56.250.000

%75

خضر محسن علي اإلبراهيم

112.500

100

11.250.000

%15

أحمد نجدت عبدالقادر المحمود بازارباشي

75.000

100

7.500.000

%10

اإلجمالي

750.000

-

75.000.000

%100

الشريك

المصدر :الشركة
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جدول المحتويات

4تغير ملكية الشركة (في عام 1992م)

بتاريخ 1413/01/04هـ (الموافق 1992/07/04م) ،قامت شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده بشراء مائة وخمسين ألف ( )150.000حصة من حصص
الشركة من الشركة الحديثة لصناعة الكابالت والبالستيك وسبعة وثالثين ألف وخمسمائة ( )37.500حصة من حصص الشركة من أحمد نجدت
عبدالقادر المحمود بازارباشي .وتم توزيع الحصص في الشركة إثر ذلك كما يلي:
	  (29):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة في عام 1992م

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركة الحديثة لصناعة الكابالت والبالستيك

412.500

100

41.250.000

%55

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

187.500

100

18.750.000

%25

خضر محسن علي اإلبراهيم

112.500

100

11.250.000

%15

أحمد نجدت عبدالقادر المحمود بازارباشي

37.500

100

3.750.000

%5

اإلجمالي

750.000

-

75.000.000

%100

الشريك

المصدر :الشركة

4تغير ملكية الشركة (في عام 1994م)
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بتاريخ 1414/07/23هـ (الموافق 1994/01/05م) ،تنازلت الشركة الحديثة لصناعة الكابالت والبالستيك عن كامل حصصها البالغة  412.500حصة
بالشركة من خالل بيع مائة واثنين وأربعين ألف وخمسمائة ( )142.500حصة إلى حمدي سعد الدين الزعيم ومائة وخمسة وثالثين ألف ()135.000
حصة إلى زياد سعد الدين الزعيم ومائة وخمسة وثالثين ألف ( )135.000حصة إلى حكمت سعد الدين الزعيم .كما قام خضر محسن علي اإلبراهيم
بالتنازل عن مائة وخمسة آالف ( )105.000حصة من حصصه بالشركة البالغة  112.500حصة من خالل بيع ثالثين ألف ( )30.000حصة إلى حمدي
سعد الدين الزعيم وسبعة وثالثين ألف وخمسمائة ( )37.500حصة إلى كل من زياد سعد الدين الزعيم وحكمت سعد الدين الزعيم .وقام أحمد نجدت
عبدالقادر المحمود بازارباشي بالتنازل عن اثنان وعشرين ألف وخمسمائة ( )22.500حصة من حصصه بالشركة من خالل بيع سبعة آالف وخمسمائة
( )7.500حصة إلى كل من حمدي سعد الدين الزعيم وزياد سعد الدين الزعيم وحكمت سعد الدين الزعيم .وتم توزيع الحصص في الشركة إثر ذلك
كما يلي:
	  (30):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة في عام 1994م

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
( ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

187.500

100

18.750.000

%25

حكمت سعد الدين الزعيم

180.000

100

18.000.000

%24

حمدي سعد الدين الزعيم

180.000

100

18.000.000

%24

زياد سعد الدين الزعيم

180.000

100

18.000.000

%24

أحمد نجدت عبدالقادر المحمود بازارباشي

15.000

100

1.500.000

%2

خضر محسن علي اإلبراهيم

7.500

100

750.000

%1

اإلجمالي

750.000

-

75.000.000

%100

الشريك

المصدر :الشركة
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جدول المحتويات

4تغير ملكية الشركة (في عام 1996م)

بتاريخ 1417/01/05هـ (الموافق 1996/05/22م) ،تنازل زياد سعد الدين الزعيم عن كامل حصصه بالشركة البالغة مائة وثمانين ألف ( )180.000حصة
إلى حكمت سعد الدين الزعيم .وتم توزيع الحصص في الشركة إثر ذلك كما يلي:
	  (31):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة في عام 1996م

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
( ريال سعودي)

نسبة الملكية

حكمت سعد الدين الزعيم

360.000

100

36.000.000

%48

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

187.500

100

18.750.000

%25

حمدي سعد الدين الزعيم

180.000

100

18.000.000

%24

أحمد نجدت عبدالقادر المحمود بازارباشي

15.000

100

1.500.000

%2

خضر محسن علي اإلبراهيم

7.500

100

750.000

%1

اإلجمالي

750.000

-

75.000.000

%100

المالك

المصدر :الشركة
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4تغير ملكية الشركة (في عام 1997م)

بتاريخ 1418/01/06هـ (الموافق 1997/05/12م) ،تنازل حكمت سعد الدين الزعيم عن مائة واثنان وأربعين ألف وخمسمائة ( )142.500حصة من
حصصه بالشركة من خالل بيع ثالثين ألف ( )30.000حصة إلى شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده وسبعة وثالثين ألف وخمسمائة ( )37.500حصة
إلى أحمد سامر حمدي الزعيم وسبعة وثالثين ألف وخمسمائة ( )37.500حصة إلى سعد حمدي سعدالدين الزعيم وسبعة وثالثين ألف وخمسمائة
( )37.500حصة إلى محمد حكمت الزعيم .كما تنازل أحمد نجدت عبدالقادر المحمود بازارباشي عن كامل حصصه بالشركة إلى شركة عبدالقادر
المهيدب وأوالده .وتم توزيع الحصص في الشركة إثر ذلك كما يلي:
	  (32):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة في عام 1997م

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

232.500

100

23.250.000

%31

حكمت سعد الدين الزعيم

217.500

100

21.750.000

%29

حمدي سعد الدين الزعيم

180.000

100

18.000.000

%24

سعد حمدي سعدالدين الزعيم

37.500

100

3.750.000

%5

أحمد سامر حمدي الزعيم

37.500

100

3.750.000

%5

محمد حكمت الزعيم

37.500

100

3.750.000

%5

خضر محسن علي اإلبراهيم

7.500

100

750.000

%1

اإلجمالي

750.000

-

75.000.000

%100

الشريك

المصدر :الشركة
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جدول المحتويات

4تحول الشركة إلى شركة مساهمة وتغير ملكيتها (في عام 2014م)

بتاريخ 1435/05/05هـ (الموافق 2014/03/06م) ،تنازل حمدي سعد الدين الزعيم عن جزء من حصصه في رأس مال الشركة والبالغة ألفين وخمسمائة
( )2.500حصة في الشركة لصالح محمد بن عبدالعزيزالتويجري كما تنازل حكمت سعد الدين الزعيم عن جزء من حصصه في رأس مال الشركة والبالغة
ألفين وخمسمائة ( )2.500حصة في الشركة إلى محمد بن عبدالعزيز التويجري وتنازلت شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده عن جزء من حصصها في
رأس مال الشركة والبالغة ألفين وخمسمائة ( )2.500حصة في الشركة إلى محمد بن عبدالعزيز التويجري .وكذلك قرر الشركاء في الشركة تحويلها
من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة ،وتحولت بعد ذلك إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم /164ق وتاريخ
1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م) برأس مال مقداره خمسة وسبعون مليون ( )75.000.000ريال سعودي مقسم إلى سبعة ماليين وخمسمائة
ألف ( )7.500.000سهم قيمة كل سهم عشرة ( )10ريال سعودي .وتم توزيع األسهم في الشركة فيما بين المساهمين فيها إثر ذلك كما يلي:
	  (33):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في الشركة في عام 2014م

عدد األسهم

قيمة السهم
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

2.300.000

10

23.000.000

%30.667

حكمت سعد الدين الزعيم

2.150.000

10

21.500.000

%28.667

حمدي سعد الدين الزعيم

1.775.000

10

17.750.000

%23.667

سعد حمدي سعدالدين الزعيم

375.000

10

3.750.000

%5

أحمد سامر الزعيم

375.000

10

3.750.000

%5

محمد حكمت الزعيم

375.000

10

3.750.000

%5

خضر محسن علي اإلبراهيم

75.000

10

750.000

%1

محمد بن عبدالعزيز التويجري

75.000

10

750.000

%1

7.500.000

-

75.000.000

%100

المساهم

اإلجمالي
المصدر :الشركة

4زيادة رأس مال الشركة وتعديل اسمها (في عام 2014م)
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بتاريخ 1436/01/05هـ (الموافق 2014/10/29م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مالها من خمسة وسبعين مليون
( )75.000.000ريال سعودي إلى تسعمائة مليون ( )900.000.000ريال سعودي مقسم إلى تسعين مليون ( )90.000.000سهم متساوي القيمة وتم
تعديل اسم الشركة ليصبح «شركة مجموعة كابالت الرياض» .وتجدر اإلشارة بأنه قد تم استيفاء الزيادة والبالغ مقدارها ثمانمائة وخمسة وعشرين مليون
( )825.000.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب االحتياطي النظامي بمقدار سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف ( )37.500.000ريال سعودي،
ورسملة حساب األرباح المبقاة بمقدار سبعمائة وسبعة وثمانون مليون وخمسمائة ألف ( )787.500.000ريال سعودي .وتم توزيع األسهم على المساهمين
في الشركة إثر ذلك كما يلي:
	  (34):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في الشركة في عام 2014م

عدد األسهم

قيمة السهم
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

27.600.000

10

276.000.000

%30.667

حكمت سعد الدين الزعيم

25.800.000

10

258.000.000

%28.667

حمدي سعد الدين الزعيم

21.300.000

10

213.000.000

%23.667

سعد حمدي سعد الدين الزعيم

4.500.000

10

45.000.000

%5

أحمد سامر حمدي الزعيم

4.500.000

10

45.000.000

%5

محمد حكمت الزعيم

4.500.000

10

45.000.000

%5

خضر محسن علي اإلبراهيم

900.000

10

9.000.000

%1

محمد بن عبدالعزيز التويجري

900.000

10

9.000.000

%1

90.000.000

-

900.000.000

%100

المالك

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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جدول المحتويات

4زيادة رأس مال الشركة (في عام )2015

بتاريخ 1436/08/13هـ (الموافق 2015/05/31م) ،وافقت الجمعية العامة غير العادية للشركة على زيادة رأس مالها من تسعمائة مليون ()900.000.000
ريال سعودي إلى مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم متساوي القيمة .وقد
تم استيفاء الزيادة والبالغ مقدارها ستمائة مليون ( )600.000.000ريال سعودي بواقع مبلغ خمسمائة وتسعة وسبعين مليون وتسعمائة وستة وستين ألف
وأربعمائة وخمسة وثالثون ( )579.966.435ريال سعودي من حساب األرباح المبقاة ،ومبلغ عشرون مليون وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة خمسة وستون
( )20.033.565ريال سعودي من حساب االحتياطي النظامي .وتم توزيع األسهم على المساهمين في الشركة إثر ذلك كما يلي:
	  (35):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في الشركة في عام 2015م

عدد األسهم

قيمة السهم
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46.000.000

10

460.000.000

%30.667

حكمت سعد الدين الزعيم

43.000.000

10

430.000.000

%28.667

حمدي سعد الدين الزعيم

35.500.000

10

355.000.000

%23.667

سعد حمدي سعد الدين الزعيم

7.500.000

10

75.000.000

%5

أحمد سامر حمدي الزعيم

7.500.000

10

75.000.000

%5

محمد حكمت الزعيم

7.500.000

10

75.000.000

%5

خضر محسن علي اإلبراهيم

1.500.000

10

15.000.000

%1

محمد عبدالعزيز عبداهلل التويجري

1.500.000

10

15.000.000

%1

اإلجمالي

150.000.000

-

1.500.000.000

%100

المالك

المصدر :الشركة
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4التغير في الملكية في عام 2016م

بتاريخ 1438/04/02هـ (الموافق 2016/12/31م) ،تغير هيكل ملكية الشركة بعد وفاة حمدي سعدالدين الزعيم ،وباإلضافة إلى ذلك ،تم نقل حصص
بعض أسهم المساهمين آنذاك إلى مساهمين جدد والتالية أسمائهم :األستاذ /مؤيد عيسى سليمان القرطاس ،واألستاذ /خالد عبدالرحمن عبداهلل
القويز ،واألستاذ /طارق مطلق عبداهلل المطلق ،واألستاذ /زياد فؤاد فهد الصالح .وبالتالي أصبح هيكل ملكية الشركة على النحو التالي:
	  (36):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في الشركة في عام 2016م

عدد األسهم

قيمة السهم
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

45,998,000

10

459,980,000

%30.667

حكمت سعد الدين الزعيم

42,999,000

10

429,990,000

%28.667

ورثة حمدي سعدالدين الزعيم

35,499,000

10

354,990,000

%23.67

سعد حمدي سعدالدين الزعيم

7,500,000

10

75,000,000

%5.00

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

7,500,000

10

75,000,000

%5.00

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

10

75,000,000

%5.00

محمد عبدالعزيز عبداهلل التويجري

1,500,000

10

15,000,000

%1.00

خضر محسن علي اإلبراهيم

1,500,000

10

15,000,000

%1.00

مؤيد عيسى سليمان القرطاس

1,000

10

10,000

%0.0007

خالد عبدالرحمن عبداهلل القويز

1,000

10

10,000

%0.0007

طارق مطلق عبداهلل المطلق

1,000

10

10,000

%0.0007

زياد فؤاد فهد الصالح

1,000

10

10,000

%0.0007

150,000,000

-

1,500,000,000

%100

المالك

اإلجمالي
المصدر :الشركة
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4التغير في الملكية في عام 2017م

بتاريخ 1439/04/13هـ (الموافق 2017/12/31م) ،حصلت بعض التغيرات في ملكية الشركة ،وبالتالي أصبح هيكل ملكية الشركة على النحو التالي:
	  (37):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في الشركة في عام 2017م

عدد األسهم

قيمة السهم
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,000,000

10

460,000,000

%30.667

شركة أجيال الحكمة لالستثمار

43,000,000

10

430,000,000

%28.667

سعد حمدي سعدالدين الزعيم

17,854,167

10

178,541,670

%11.90

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

17,854,167

10

178,541,670

%11.90

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

10

75,000,000

%5.00

رنا حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

10

51,770,830

%3.45

لينه حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

10

51,770,830

%3.45

احسان عبدالمجيد خالد الزعيم

4,437,500

10

44,375,000

%2.958

محمد عبدالعزيز عبداهلل التويجري

1,500,000

10

15,000,000

%1.00

خضر محسن علي اإلبراهيم

1,500,000

10

15,000,000

%1.00

اإلجمالي

150,000,000

-

1,500,000,000

%100

المالك

4التغير في الملكية في عام 2019م

-6-14

بتاريخ 1440/07/24هـ (الموافق 2019/03/31م) ،تغير هيكل ملكية الشركة بعد وفاة سعد حمدي سعدالدين الزعيم ،وبالتالي أصبح هيكل ملكية الشركة
على النحو التالي:
	  (38):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في الشركة في عام 2019م

عدد األسهم

قيمة السهم
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,000,000

10

460,000,000

%30.667

شركة أجيال الحكمة لالستثمار

43,000,000

10

430,000,000

%28.667

شركة ألمى المحدودة

17,854,167

10

178,541,670

%11.90

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

17,854,167

10

178,541,670

%11.90

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

10

75,000,000

%5.00

رنا حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

10

51,770,830

%3.45

لينه حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

10

51,770,830

%3.45

احسان عبدالمجيد خالد الزعيم

4,437,500

10

44,375,000

%2.958

محمد عبدالعزيز عبداهلل التويجري

1,500,000

10

15,000,000

%1.00

خضر محسن علي اإلبراهيم

1,500,000

10

15,000,000

%1.00

اإلجمالي

150,000,000

-

1,500,000,000

%100

المالك
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4التغير في الملكية (أبريل من عام 2022م)

بتاريخ 1443/09/09هـ (الموافق 2022/04/10م) ،حصلت بعض التغيرات في ملكية الشركة ،وبالتالي أصبح هيكل ملكية الشركة على النحو التالي:
	  (39):لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1443/09/09هـ (الموافق 2022/04/10م)

عدد األسهم

قيمة السهم
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

النسبة المئوية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,125,000

10

461,250,000

%30.75

شركة أجيال الحكمة لالستثمار

43,125,000

10

431,250,000

%28.75

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

17,923,982

10

179,239,820

%11.95

شركة المى المحدودة

17,898,360

10

178,983,600

%11.93

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

10

75,000,000

%5.00

رنا حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

10

51,770,830

%3.45

لينه حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

10

51,770,830

%3.45

احسان عبدالمجيد الزعيم

4,448,492

10

44,484,920

%2.97

خضر محسن محمد علي االبراهيم

1,500,000

10

15,000,000

%1.00

محمد سليمان السليم

1,125,000

10

11,250,000

%0.75

اإلجمالي

150,000,000

-

1,500,000,000

%100

المساهم

المصدر :الشركة
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4التغير في الملكية (مايو من عام 2022م)

في تاريخ 1443/10/25هـ (الموافق 2022/05/26م) ،حصلت بعض التغيرات في ملكية الشركة ،وبالتالي أصبح هيكل ملكية الشركة على النحو التالي:
	  (40):لودجلاهيكل ملكية الشركة كما في 1443/10/25هـ (الموافق 2022/05/26م)

عدد األسهم

قيمة السهم
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

النسبة المئوية

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,125,000

10

461,250,000

%30.75

حكمت سعدالدين عبدالحميد الزعيم

43,125,000

10

431,250,000

%28.75

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

17,923,982

10

179,239,820

%11.95

شركة المى المحدودة

17,898,360

10

178,983,600

%11.93

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

10

75,000,000

%5.00

رنا حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

10

51,770,830

%3.45

لينه حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

10

51,770,830

%3.45

احسان عبدالمجيد الزعيم

4,448,492

10

44,484,920

%2.97

خضر محسن محمد علي االبراهيم

1,500,000

10

15,000,000

%1.00

محمد سليمان السليم

1,125,000

10

11,250,000

%0.75

اإلجمالي

150,000,000

-

1,500,000,000

%100

المساهم

المصدر :الشركة
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4-7نبذة عن الشركات المالكة ألسهم في الشركة
توجد شركتان اثنتين ( )2من ضمن المساهمين في الشركة وهي شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده وشركة المى المحدودة .وفيما يلي نبذة مختصرة عن
هذه الشركات وشركة أموال األجيال القابضة التي تملك  %100من شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده.
4شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

-7-1

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده هي شركة مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري رقم  2050009333وتاريخ 1400/09/17هـ (الموافق
1980/07/29م) ،برأس مال قدره مليار ( )1.000.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة مليون ( )100,000,000سهم عادي ،وعنوانها الرئيسي هو
ص.ب  ،30الدمام  ،31411المملكة .ونشاط الشركة وفقاً لسجلها التجاري يتمثل في إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) ،البيع
بالجملة للسكر ومنتجاته ،شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ،البيع بالتجزئة لمواد البناء (يشمل األسمنت ،البلك،
الجبس ،البالط األسمنتي ،الخ ،)...إدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) ،البيع بالجملة لألغذية والمشروبات .ويوضح الجدول التالي
هيكل الملكية في شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده:
	  (41):لودجلاهيكل ملكية شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

الرقم
1

المساهم
شركة أموال األجيال القابضة

املجموع

عدد األسهم

القيمة االسمية للسهم
(ريال سعودي)

القيمة اإلجمالية
للحصص (ريال سعودي)

نسبة الملكية

100,000,000

10

1,000,000,000

%100

100,000,000

-

1,000,000,000

%100

المصدر :الشركة

4شركة أموال األجيال القابضة

-7-2

شركة أموال األجيال القابضة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة بالسجل التجاري رقم  2050063825وتاريخ 1430/02/30هـ (الموافق
2009/02/25م) برأس مال قدره خمسة مليون ( )5,000,000ريال سعودي مقسم إلى خمسمائة ألف ( )500,000حصة عادية ،وعنوانها الرئيسي هو
طريق الدمام ،ص.ب  ،30الدمام  ،31411المملكة .ونشاط الشركة وفقاً لسجلها التجاري يتمثل في إدارة الشركات التابعة لها أو المشاركة في إدارة
الشركات األخرى التي تساهم فيها وتوفير الدعم الالزم لها ،استثمار أموالها في األسهم وغيرها من األوراق المالية ،امتالك العقارات والمنقوالت الالزمة
لمباشرة نشاطها ،تقديم القروض والكفاالت والتمويل للشركات التابعة لها .ويوضح الجدول التالي هيكل الملكية في شركة أموال األجيال القابضة:
	  (42):لودجلاهيكل ملكية شركة أموال األجيال القابضة

الرقم

الشريك

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(ريال سعودي)

القيمة اإلجمالية
للحصص (ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

سليمان عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب

135,000

10

1,350,000

%27.00

2

عصام عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب

135,000

10

1,350,000

%27.00

3

عماد عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب

135,000

10

1,350,000

%27.00

25,000

10

250,000

%5.00

10

175,000

%3.50

175,000

%3.50
%3.50

4

لولوه سليمان صالح

5

عواطف عبدالقادر عبدالمحسن
المهيدب

17,500

6

تماظر عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب

17,500

10

7

مريم عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب

17,500

10

175,000

8

هيفاء عبدالقادر عبدالمحسن المهيدب

17,500

10

175,000

%3.50

500,000

-

5,000,000

%100

املجموع
*

المديهيم*

جدر اإلشارة أن لولوه سليمان صالح المديهيم قد توفت في أغسطس 2022م ،وحالياً تتم إجراءات توزيع تركتها ،وسينتج عن ذلك تعديل هيكل ملكية شركة أموال األجيال القابضة.

المصدر :الشركة
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4شركة المى المحدودة

شركة المى المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة بالسجل التجاري رقم  1010934713وتاريخ 1439/05/28هـ (الموافق 2018/02/14م)،
برأس مال قدره خمسمائة ألف ( )500.000ريال سعودي ،وعنوانها الرئيسي يقع في طريق وادي األوسط ،ص.ب  12214 ،12214الرياض ،المملكة
العربية السعودية .ونشاط الشركة وفقاً لسجلها التجاري يتمثل في شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة ،وإدارة وتأجير
العقارات المملوكة أو المؤجرة (سكنية) ،وإدارة وتأجير العقارات المملوكة أو المؤجرة (غير سكنية) ،وإدارة وتشغيل الشقق الفندقية .ويوضح الجدول أدناه
هيكل الملكية في شركة المى المحدودة:
	  (43):لودجلاهيكل ملكية شركة المى المحدودة

عدد الحصص

القيمة االسمية للحصة
(ريال سعودي)

القيمة اإلجمالية
للحصص (ريال سعودي)

نسبة الملكية

1

المى بهاء الدين رفيق رسالن

42,500

10

425,000

%85.00

2

حمدي سعد حمدي الزعيم

5,000

10

50,000

%10.00

3

عمر سعد حمدي الزعيم

2,500

10

25,000

%5.00

50,000

-

500,000

%100

الشريك

الرقم

املجموع
المصدر :الشركة

4-8الشركات والفروع التابعة للمجموعة
فيما يلي نبذة عن كل من الشركات التابعة للمجموعة الجوهرية وغير الجوهرية وفروعها .ولغرض قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة ،قامت
المجموعة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق المالية الخاصة بالشركة وسعرها ،ومن ذلك – على سبيل المثال وال
الحصر -ما إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو أرباحها أو االلتزامات المحتملة على الشركة .وبنا ًء على
ذلك ،لدى الشركة خمسة ( )5شركات تابعة جوهرية وثمانية ( )8شركات تابعة غير جوهرية .وتجدر اإلشارة أن أربعة ( )4من الشركات التابعة الجوهرية
شركات سعودية وهي شركة المعادن وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية وشركة كابالت الرياض ،وإحدى الشركات التابعة الجوهرية
شركة إماراتية وهي الشركة الوطنية لصناعة الكابالت .وإجمالي القيمة الدفترية لألصول المملوكة من قبل الشركة الوطنية لصناعة الكابالت وشركاتها
التابعة في العراق ،وهي كل من شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة والشركة العراقية الوطنية لصناعة القابلوات ،قد بلغت
 787,610,617ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ،وتقع هذه األصول في دولة اإلمارات العربية المتحدة والجمهورية العراقية .كما تجدر اإلشارة أن
إجمالي القيمة الدفترية ألصول المجموعة في المملكة قد بلغت  3,636,731,462ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م.
كل من هذه الشركات التابعة للشركة:
وفيما يلي تفاصيل ٍ
-8-1

4شركة المعادن وشركاتها التابعة وفروعها

-8-1-1

4نبذة عامة عن شركة المعادن

شركة المعادن هي شركة مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010081709وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م).
وعنوانها الرئيسي يقع في المدينة الصناعية الثانية ،ص.ب  14334 ،6938الرياض ،المملكة .ونشاط الشركة وفقاً لسجلها التجاري يتمثل في صناعة
البولي أثيلين ،وصناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها ،وصهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك
النحاس وخالئطه ،وصناعة مشابك تثبيت معدنية ،يشمل (المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها) ،وصناعة األسالك والكابالت المعزولة
المصنوعة من النحاس .وتقوم شركة المعادن بتنفيذ أعمالها التصنيعية من خالل سبعة ( )7مصانع تشمل مصنع الكابالت رقم ( )2الواقع في مدينة
الرياض وستة ( )6مصانع مساندة تقوم بإنتاج المواد الداخلة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية الالزمة لمصانع المجموعة (للمزيد من التفاصيل
حول مصانع شركة المعادن ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة للمجموعة وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة) .وتعد شركة
المعادن إحدى الشركات الجوهرية التابعة للشركة.
يبلغ رأس مال شركة المعادن الحالي مائتين وخمسة عشر مليون ومائة ألف ( )215.100.000ريال سعودي مقسم إلى واحد وعشرون مليون وخمسمائة
وعشرة آالف ( )21,510,000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،جميعها أسهم عينية .ويوضح الجدول
أدناه هيكل الملكية في شركة المعادن.
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	  (44):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في شركة المعادن

عدد األسهم

قيمة السهم (ريال سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

المساهم

21,500,000

10

215,000,000

%99.95

شركة األسالك المتخصصة

2,500

10

25.000

%0.01

شركة الكابالت الهاتفية

2,500

10

25.000

%0.01

شركة كابالت الرياض

2,500

10

25.000

%0.01

شركة الكابالت المحدودة

2,500

10

25.000

%0.01

21,510,000

-

215,100,000

%100

الشركة

اإلجمالي
المصدر :الشركة

-8-1-2

4الشركات التابعة لشركة المعادن

تمتلك شركة المعادن ما نسبته  %49من الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية في دولة الكويت وتمتلك ما نسبته %50من شركة قطر للكابالت في
دولة قطر وكذلك تمتلك ما نسبته  %90من الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية في سلطنة عمان ،بينما تمتلك شركة كابالت الرياض الـ  %10المتبقية في
الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية .وباإلضافة إلى ذلك ،تمتلك شركة المعادن ما نسبته  %50من رأس مال شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك
والكابالت الكهربائية وااللكترونية في دولة الكويت .ولدى شركة المعادن أيضاً فرعاً في دولة الكويت باإلضافة إلى فرعان في إمارة دبي وفرع في إمارة
أبوظبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
وفيما يلي نبذة عن كل من الشركات والمؤسسات المشار إليها أعاله والمملوكة من قبل شركة المعادن.
أ-

الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية

تقوم شركة المعادن بأعمالها التجارية وأعمال المقاوالت الكهربائية في دولة الكويت من خالل الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية ،وهي شركة
ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري الكويتي برقم م 2003/1584/وتاريخ 1435/12/20هـ (الموافق 2014/10/14م) ،وعنوانها الرئيسي
يقع في مكتب رقم ستة ( )6في الدور الثالث ( )3من المبنى رقم واحد ( )1من مجمع يوسف المزيني الواقع في حي رقم مائة وسبعون ( ،)170دولة
الكويت .ونشاط الشركة الرئيسي هو المقاوالت الكهربائية وااللكترونية .تأسست الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية كشركة ذات مسؤولية
محدودة بتاريخ ( 1424/04/22الموافق 2003/06/22م) .ويبلغ رأس مال الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية الحالي عشرة آالف ()10.000
دينار كويتي مقسم إلى مائة ( )100حصة مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100دينار كويتي للحصة الواحدة .وتملك شركة المعادن  %49من
حصص الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية.
ب -شركة قطر للكابالت

شركة قطر للكابالت ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الدوحة بالرقم  ،26703وعنوانها الرئيسي يقع في طريق ابن
سينا ،رقم أربعة وعشرون ( )24روضة الخليل ،دولة قطر .ونشاطها الرئيسي هو ممارسة أعمال التجارة في الكابالت الكهربائية .وتأسست بتاريخ
1424/8/11هـ (الموافق 2003/10/7م) .يبلغ رأس مال شركة قطر للكابالت الحالي مائتي ألف ( )200.000ريال قطري مقسم إلى مائتي ( )200حصة
مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها ألف ( )1.000ريال قطري للحصة الواحدة .وتملك شركة المعادن  %50من حصص شركة قطر للكابالت بشكل
مباشر.
ج -الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية ش.م.م

الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية ش.م.م ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري لمدينة مسقط بالرقم  1229581وتاريخ
1436/12/09هـ (الموافق 2015/09/22م) ،وعنوانها الرئيسي يقع في مسقط ،سلطنة عمان .تأسست الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية ش.م.م.
كشركة ذات مسؤولية محدودة في 1436/12/9هـ (الموافق 2015/9/22م) ونشاطها الرئيسي هو استيراد كابالت الكهرباء واالتصاالت .يبلغ رأس مال
الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية ش.م.م .الحالي عشرون ألف ( )20.000ريال عماني مقسم إلى ألفي ( )2.000حصة مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية
قدرها عشرة ( )10رياالت عمانية للحصة الواحدة .وتملك شركة المعادن  %90من الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية ش.م.م.
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د -شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية

شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية هي شركة مساهمة مصرية مقيدة في السجل التجاري بمكتب استثمار القاهرة بالرقم 141356
وتاريخ 1441/02/23هـ (الموافق 2019/10/22م) ،وعنوانها الرئيسي يقع في  33شارع قصر النيل ،ص.ب  ،11111عابدين ،القاهرة .ونشاط الشركة
الرئيسي هو استيراد وتصدير جميع أنواع الكابالت الكهربائية .تملك شركة المعادن  %44من شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية ،بينما
تملك شركة كابالت الرياض  %5من أسهم شركة كابالت الرياض المصرية.
هـ -شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية

شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية هي شركة ذات مسؤولية محدودة مقيدة في السجل التجاري الكويتي برقم
 461039وتاريخ 1443/09/27هـ (الموافق 2022/04/28م) ،وعنوانها الرئيسي يقع في مبنى سعدون الجاسم اليعقوب في شارع فهد السالم ،دولة
الكويت .ونشاط الشركة الرئيسي هو صناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية .ويبلغ رأس مال شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك
والكابالت الكهربائية وااللكترونية بمبلغ خمسة مليون ( )5,000,000دينار كويتي مقسم إلى عشرة آالف ( )10,000حصة بقيمة اسمية قدرها خمسمائة
( )500دينار كويتي للحصة الواحدة .وتملك شركة المعادن  %50من شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية.
4الفروع التابعة لشركة المعادن

-8-1-3

يوضح الجدول التالي الفروع التابعة لشركة المعادن والتي تقع في دولة الكويت ودولة اإلمارات العربية المتحدة.
	  (45):لودجلاالفروع التابعة لشركة المعادن

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

المدينة
والدولة
المسجل فيها

1

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة المعادن والكابالت
والبالستيك – الكويت

362426

2015/11/10م

الكويت ،دولة
الكويت

2

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة المعادن والكابالت
والبالستيك مساهمة مقفلة –
أبوظبي

-CN 1815448

1435/08/26هـ
(الموافق
2014/06/24م)

إمارة أبوظبي،
اإلمارات
العربية
المتحدة

3

الشركة السعودية الحديثة
لصناعة المعادن والكابالت
والبالستيك مساهمة مقفلة
فرع دبي

1022811

1429/01/21هـ
(الموافق
2008/01/30م)

إمارة دبي،
اإلمارات
العربية
المتحدة

4

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة المعادن والكابالت
والبالستيك المحدودة الرياض
للكابالت والمعادن (فرع دبي)

1383793

1440/04/26هـ
(الموافق
2019/01/02م)

إمارة دبي،
اإلمارات
العربية
المتحدة

اسم الفرع وفق ًا لشهادة
التسجيل

الرقم

األعمال المرخص بها للفرع

تجارة عامة
تجارة األسالك وكابالت الطاقة بالجملة

تجارة األدوات الكهربائية وتمديداتها بالجملة

أعمال تركيب معدات نقل الطاقة الكهربائية والتحكم بها

تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
بالجملة

أعمال تركيب معدات نقل الطاقة الكهربائية والتحكم بها
تجارة األسالك والكابالت

تجارة أدوات التمديدات الكهربائية

تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
أعمال تركيب معدات نقل الطاقة الكهربائية والتحكم بها
تجارة األسالك والكابالت

تجارة أدوات التمديدات الكهربائية

تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها

المصدر :الشركة

-8-2

4شركة األسالك المتخصصة وفروعها

-8-2-1

4نبذة عامة عن شركة األسالك المتخصصة

شركة األسالك المتخصصة هي شركة مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010106953وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق
2014/04/24م) ،وعنوانها الرئيسي يقع في المدينة الصناعية الثانية ،ص.ب  14334 ،6938الرياض ،المملكة .ونشاط الشركة وفقاً لسجلها التجاري
يتمثل في مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة األسالك والكابالت المعزولة
المصنوعة من النحاس ،وصناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من األلمنيوم .وتقوم شركة األسالك المتخصصة بتنفيذ أعمالها التصنيعية من
خالل مصنع الكابالت رقم ( )4ومصنع الكابالت رقم ( )5الواقعين في مدينة الرياض (للمزيد من التفاصيل حول مصانع شركة األسالك المتخصصة،
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة للمجموعة وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة) .وتعد شركة األسالك المتخصصة إحدى
الشركات الجوهرية التابعة للشركة.
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ويبلغ رأس مال شركة األسالك المتخصصة الحالي خمسة وعشرين مليون ومائة ألف ( )25.100.000ريال سعودي مقسم إلى اثنان مليون وخمسمائة
وعشرة آالف ( )2.510.000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،جميعها أسهم عينية .ويوضح الجدول
أدناه هيكل ملكية شركة األسالك المتخصصة:
	  (46):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في شركة األسالك المتخصصة

عدد األسهم

قيمة السهم الواحد
(ريال سعودي)

اإلجمالي
( ريال سعودي)

نسبة الملكية

2.500.000

10

25.000.000

%99.60

شركة المعادن

2.500

10

25.000

%0.09

شركة الكابالت الهاتفية

2.500

10

25.000

%0.09

شركة كابالت الرياض

2.500

10

25.000

%0.09

شركة الكابالت المحدودة

2.500

10

25.000

%0.09

2.510.000

-

25.100.000

%100

المساهم
الشركة

اإلجمالي
المصدر :الشركة

4 -8-2-2الفروع التابعة لشركة األسالك المتخصصة

يوضح الجدول التالي الفروع التابعة لشركة األسالك المتخصصة.
	  (47):لودجلاالفروع التابعة لشركة األسالك المتخصصة

الرقم

اسم الفرع وفق ًا لشهادة التسجيل

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

الموقع

نشاط الفرع حسب
السجل التجاري

1

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

4030058021

1407/11/29هـ (الموافق
1987/07/26م )

1448/06/03هـ (الموافق
2026/11/13م)

جدة ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

2

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

2051019493

1414/06/16هـ (الموافق
1993/11/30م)

1444/06/16هـ (الموافق
2023/01/09م)

الخبر ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

3

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

1131006997

1407/11/25هـ (الموافق
1987/07/22م)

1448/05/29هـ (الموافق
2026/11/09م)

بريدة ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

4

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

5855007808

1408/09/15هـ (الموافق
1988/05/02م)

1448/08/14هـ (الموافق
2027/01/22م)

خميس مشيط،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

5

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

4650020980

1414/06/28هـ (الموافق
1993/12/12م)

1444/06/28هـ (الموافق
2023/01/21م)

المدينة النورة،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

6

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

4031030591

1414/07/22هـ (الموافق
1994/01/05م)

1444/07/21هـ (الموافق
2023/02/12م)

مكة المكرمة،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

7

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

3350010912

1414/09/17هـ (الموافق
1994/02/28م)

1444/09/17هـ (الموافق
2023/04/08م)

حائل ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

8

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

5900006835

1404/04/14هـ (الموافق
1984/01/18م)

1444/09/23هـ (الموافق
2023/04/14م)

بيع كابالت
جيزان ،المملكة
كهربائية واتصاالت

9

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

3550014005

1417/10/25هـ (الموافق
1997/03/05م)

1448/08/14هـ (الموافق
2027/01/22م)

تبوك ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

10

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

2251024003

1416/03/02هـ (الموافق
1995/07/30م)

1446/02/03هـ (الموافق
2024/08/07م)

الهفوف،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

11

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

5950005942

1418/08/09هـ (الموافق
1997/12/09م)

1444/08/08هـ (الموافق
2023/01/28م)

نجران ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

12

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة األسالك والكابالت
المتخصصة

4032028067

1429/11/14هـ (الموافق
2008/11/12م)

1444/11/11هـ (الموافق
2023/05/31م)

الطائف،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

13

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

2511003648

1418/07/04هـ (الموافق
1997/11/05م)

1448/07/03هـ (الموافق
2026/12/12م)

حفر الباطن،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

14

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

4700009035

1425/11/17هـ (الموافق
2004/12/29م)

1445/11/16هـ (الموافق
2024/04/24م)

ينبع ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت
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اسم الفرع وفق ًا لشهادة التسجيل

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

الموقع

نشاط الفرع حسب
السجل التجاري

15

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة األسالك والكابالت
المتخصصة

5801010382

1430/01/08هـ (الموافق
2009/01/05م)

1445/01/08هـ (الموافق
2023/07/26م)

بلجرشي،
المملكة

توزيع وبيع كابالت
كهربائية واتصاالت

16

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

2055005735

1424/03/20هـ (الموافق
2003/05/21م)

1449/03/17هـ (الموافق
2027/08/19م)

الجبيل،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

17

الشركة السعودية الحديثة
لصناعة األسالك والكابالت
المتخصصة

3400011657

1429/06/21هـ (الموافق
2008/06/25م)

1444/06/20هـ (الموافق
2023/01/13م)

سكاكا ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

18

الشركة السعودية الحديثة
لصناعة األسالك والكابالت
المتخصصة

1010752924

1443/03/22هـ (الموافق
2021/10/28م)

1448/03/22هـ (الموافق
2026/09/04م)

الرياض،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

الرقم

المصدر :الشركة

-8-3

4شركة الكابالت الهاتفية

شركة الكابالت الهاتفية هي شركة مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010107248وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق
2014/04/24م) وعنوانها الرئيسي يقع في المدينة الصناعية الثانية ،ص.ب  14334 ،6938الرياض ،المملكة العربية السعودية .ونشاط الشركة وفقاً

لسجلها التجاري يتمثل في صناعة المنصات الخشبية ،وصناعة كابالت األلياف البصرية ،وصناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس.
وتقوم شركة الكابالت الهاتفية بتنفيذ أعمالها التصنيعية من خالل مصنع الكابالت رقم ( )6ومصنع الكابالت رقم ( )7الواقعين في مدينة الرياض (للمزيد
من التفاصيل حول مصانع شركة الكابالت الهاتفية ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة للمجموعة وأعمالها التصنيعية» من
هذه النشرة) .وتعد شركة الكابالت الهاتفية إحدى الشركات الجوهرية التابعة للشركة.
ويبلغ رأس مال شركة الكابالت الهاتفية الحالي أربعين مليون ومائة ألف ( )40.100.000ريال سعودي مقسم إلى أربعة مليون وعشرة آالف ()4.010.000
سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها ( )10عشرة رياالت سعودية للسهم الواحد ،جميعها أسهم عينية .ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية شركة
الكابالت الهاتفية.
	  (48):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في شركة الكابالت الهاتفية

عدد األسهم

قيمة السهم الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

4.000.000

10

40.000.000

%99.75

شركة المعادن

2.500

10

25.000

%0.06

شركة األسالك المتخصصة

2.500

10

25.000

%0.06

شركة كابالت الرياض

2.500

10

25.000

%0.06

شركة الكابالت المحدودة

2.500

10

25.000

%0.06

4.010.000

-

40.100.000

%100

المساهم
الشركة

اإلجمالي
المصدر :الشركة

-8-4

4شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة وفروعها

-8-4-1

4نبذة عامة عن شركة كابالت الرياض

شركة كابالت الرياض هي شركة مساهمة مقفلة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010146019وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق
2014/04/24م) .وعنوانها الرئيسي يقع في المدينة الصناعية الثانية ،ص.ب  14334 ،6938الرياض ،المملكة .ونشاط الشركة وفقاً لسجلها التجاري
يتمثل في تمديد األنابيب باختالف أنواعها للكهرباء واالتصاالت وغيرها ،وتركيب المعدات الكهربائية واألجهزة المنزلية بما فيها لوحات التسخين،
وتركيب أنظمة التبريد وتكييف الهواء وصيانتها وإصالحها .وتعد شركة كابالت الرياض إحدى الشركات الجوهرية التابعة للشركة.
ويبلغ رأس مال شركة كابالت الرياض الحالي مائة وعشرون مليون ومائة وخمسة وعشرون ألف ( )120,125,000ريال سعودي مقسم إلى اثنى عشر مليون
واثنى عشر ألف وخمسمائة ( )12,012,500سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،جميعها أسهم عينية.
ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية شركة كابالت الرياض.
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	  (49):لودجلاهيكل ملكية المساهمين في شركة كابالت الرياض

عدد األسهم

قيمة السهم الواحدة
(ريال سعودي)

اإلجمالي
(ريال سعودي)

نسبة الملكية

11,992,500

10

119,925,000

%99.83

شركة المعادن

12,500

10

125,000

%0.10

شركة األسالك المتخصصة

2,500

10

25.000

%0.02

شركة الكابالت الهاتفية

2,500

10

25.000

%0.02

شركة الكابالت المحدودة

2,500

10

25.000

%0.02

12,012,500

-

120,125,000

%100

المساهم
الشركة

اإلجمالي
المصدر :الشركة

4 -8-4-2الشركات التابعة لشركة كابالت الرياض

كما في تاريخ هذه النشرة ،تمتلك شركة كابالت الرياض شركة واحدة في دولة اإلمارات العربية المتحدة والتي تمتلك بدورها شركتين في جمهورية العراق.
وفيما يلي نبذة عن الشركات والفروع التابعة لشركة كابالت الرياض.
أ-

الشركة الوطنية لصناعة الكابالت

الشركة الوطنية لصناعة الكابالت شركة الشخص الواحد ذ.م.م ،هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة في السجل الصناعي برقم  28588الصادر من
دائرة التنمية االقتصادية – حكومة الشارقة بتاريخ 1421/01/14هـ (الموافق 2000/09/14م) ،وعنوانها الرئيسي يقع في مكتب رقم ( ،)1شبرة رقم (،)1
خلف شارع الذيد ،الشارقة ،دولة اإلمارات العربية المتحدة .ونشاط الشركة وفقاً لسجلها الصناعي يتمثل في صناعة الكابالت والشرائط المعدنية –
مقاومة للحريق ،صناعة معدات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها ،صناعة أسالك التوصيل الكهربائية ،صناعة أسالك االتصاالت السلكية .وتقوم الشركة
الوطنية بصناعة الكابالت بتنفيذ أعمالها التصنيعية من خالل مصنع الكابالت رقم ( )8الواقع في مدينة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة
(للمزيد من التفاصيل حول المصنع التابع للشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة للمجموعة
وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة) .وتعد الشركة الوطنية لصناعة الكابالت إحدى الشركات الجوهرية التابعة للشركة.
ويبلغ رأس مال الشركة الوطنية لصناعة الكابالت الحالي ثمانون مليون ( )80,000,000مليون درهم إماراتي مقسم إلى ألف ( )1,000حصة مدفوعة
بالكامل بقيمة اسمية قدرها ثمانون ألف ( )80,000درهم إماراتي للحصة الواحدة .ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية الشركة الوطنية لصناعة الكابالت.
	  (50):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في الشركة الوطنية لصناعة الكابالت

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة
(درهم إماراتي)

اإلجمالي
(درهم إماراتي)

نسبة الملكية

شركة كابالت الرياض

1,000

80,000

80,000,000

%100

اإلجمالي

1,000

-

80,000,000

%100

الشريك

المصدر :الشركة
ب -شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة

شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في محافظة بغداد بشهادة التأسيس رقم مش
 000079844-02وتاريخ 1433/04/11هـ (الموافق 2012/03/04م) ،وعنوانها الرئيسي يقع في المحمودية ،الحي العسكري ،محافظة بغداد ،جمهوريةالعراق .ونشاط الشركة وفقاً لعقد تأسيسها يتمثل في القيام بإنتاج جميع أنواع وأحجام األسالك والقابلوات الكهربائية من أسالك الضغط الواطي
والمتوسط والضغط العالي وغيرها ،وجميع األعمال التي تدخل في دوائر االختصاص المدني والميكانيكي والكهربائي للغرض المذكور أعاله اسهاماً منها
في انماء هذا الجانب من جوانب االقتصاد الوطني ،والقيام باستيراد وشراء أي مواد أولية سواء كانت مصنعة أو نصف مصنعة تدخل في انتاج األسالك
والقابلوات الكهربائية سواء من داخل العراق أو من خارجه ،بما في ذلك المكائن والمعامل وخطوط اإلنتاج المتعلقة بنشاط الشركة ،ولها حق بيع منتجاتها
من األسالك والقابلوات الكهربائية وتصديرها خارج العراق ،ولها حق ممارسة كافة األعمال التجارية التي لها عالقة بنشاط الشركة .وتقوم شركة الرواد
إلنتاج األسالك والكابالت الكهربائية المحدودة بتنفيذ أعمالها التصنيعية من خالل مصنع الكابالت رقم ( )9الواقع في محافظة بغداد.
ويبلغ رأس مال شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة خمسة عشر مليار ( )15,000,000,000دينار عراقي مقسم إلى خمسة عشر
مليار ( )15,000,000,000سهم مدفوعة بالكامل بقيمة اسمية قدرها دينار عراقي واحد فقط للسهم الواحد .وتملك الشركة الوطنية لصناعة الكابالت
 %100من شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة.
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ج -الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابلوات

الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابلوات هي شركة ذات مسؤولية محدودة مؤسسة في محافظة بغداد بشهادة التأسيس رقم م.ش.أ 8161-02/وتاريخ
1440/01/08هـ (الموافق 2018/09/18م) ،وعنوانها الرئيسي يقع في عويرج ،الحي العسكري ،محافظة بغداد ،جمهورية العراق .ونشاط الشركة وفقاً

لعقد تأسيسها يتمثل في صناعة جميع أنواع وأحجام األسالك والقابلوات الكهربائية من أسالك الضغط الواطي والمتوسط والضغط العالي وغيرها،
وجميع األسالك والقابلوات التي تدخل في دوائر االختصاص المدني والميكانيكي والكهربائي للغرض المذكور أعاله اسهاماً منها في انماء هذا الجانب
من جوانب االقتصاد الوطني .يبلغ رأس مال شركة العراقية الوطنية لصناعة القابلوات خمسة مليار وخمسمائة مليون ( )5,500,000,000دينار عراقي
مقسم إلى خمسة مليار وخمسمائة مليون ( )5,500,000,000سهم مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها دينار عراقي واحد للسهم الواحد .وتملك الشركة
الوطنية لصناعة الكابالت  %100من شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة.
4 -8-4-3الفروع التابعة لشركة كابالت الرياض

لدى شركة كابالت الرياض فرعاً واحداً في إمارة دبي في دولة اإلمارات العربية المتحدة اسمه «شركة كابالت الرياض فرع دبي» ،مقيد في السجل التجاري
بالرقم ( )1190764وتاريخ 1436/02/02هـ (الموافق 2015/09/15م) ،وعنوانه الرئيسي مكتب رقم ( – )210ديرة – القرهود ،دبي ،دولة االمارات العربية
المتحدة .وفيما يلي وصف مفصل لهذا الفرع:
	  (51):لودجلاشركة كابالت الرياض فرع دبي

الرقم

اسم الفرع وفق ًا لشهادة
التسجيل

رقم
التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

الموقع

األعمال المرخص بها
للفرع

1

شركة كابالت الرياض فرع دبي

1190746

1436/12/2هـ (الموافق
2015/09/15م)

1444/02/18هـ
(الموافق
2022/09/14م)

دبي ،دولة
اإلمارات العربية
المتحدة

تجارة األسالك والكابالت
تجارة معدات وأجهزة
السالمة وإطفاء الحريق

المصدر :الشركة

4شركة الكابالت المحدودة

-8-5

شركة الكابالت المحدودة هي شركة ذات مسؤولية محدودة ومقيدة بالسجل التجاري لمدينة الرياض بالرقم  1010143896وتاريخ 1417/07/01هـ
(الموافق 1996/11/13م) ،وعنوانها الرئيسي يقع في المدينة الصناعية الثانية ،ص.ب  11496 ،26862الرياض ،المملكة العربية السعودية .ونشاط
الشركة وفقاً لسجلها التجاري يتمثل في اإلنشاءات العامة للمباني غير السكنية مثل المدارس والمستشفيات والفنادق ،وإنشاءات المباني الجاهزة في
المواقع ،وتمديد األنابيب باختالف أنواعها للكهرباء واالتصاالت وغيرها.
يبلغ رأس مال شركة الكابالت المحدودة الحالي خمسة ماليين ( )5.000.000ريال سعودي مقسم إلى خمسين ألف ( )50.000حصة مدفوعة بالكامل
بقيمة اسمية قدرها مائة ( )100ريال سعودي للحصة الواحدة .ويوضح الجدول أدناه هيكل ملكية شركة الكابالت المحدودة:
	  (52):لودجلاهيكل ملكية الشركاء في شركة الكابالت المحدودة

عدد الحصص

قيمة الحصة الواحدة (ريال
سعودي)

اإلجمالي (ريال سعودي)

نسبة الملكية

الشركة

18.000

100

1.800.000

%36

شركة الكابالت الهاتفية

12.000

100

1.200.000

%24

شركة المعادن

10.000

100

1.000.000

%20

شركة األسالك المتخصصة

10.000

100

1.000.000

%20

اإلجمالي

50.000

-

5.000.000

%100

الشريك

المصدر :الشركة
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4-9وصف عام ألعمال المجموعة
تنقسم أنشطة المجموعة إلى أربعة ( )4أقسام رئيسية:
1أنشطة التصنيع :تقوم المجموعة بإنتاج الكابالت واألسالك الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي والفائق التي يتم تصنيعهامن النحاس أو األلمنيوم من خالل الشركة وشركة المعادن والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،باإلضافة إلى الكابالت واألسالك الكهربائية
المنزلية من خالل الشركة وشركة األسالك المتخصصة والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،وكابالت االتصاالت النحاسية من خالل الشركة
وشركة الكابالت الهاتفية ،وكابالت األلياف البصرية من خالل شركة الكابالت الهاتفية ،والكابالت المتخصصة من خالل شركة المعادن،
والكابالت والموصالت (النواقل) الهوائية من خالل الشركة وشركة األسالك المتخصصة (ويشار إليها جميعاً بـ «المنتجات») .كما تقوم
المجموعة بإنتاج المواد األولية التي تدخل في تصنيع منتجاتها من خالل شركة المعادن ،والتي تشمل قضبان النحاس واأللمنيوم ،والمواد
المشتقة من البالستيك والالزمة في صناعة الكابالت كالمواد المصنعة من حبيبات عديد اإليثيلين متوسط الكثافة ( ،)MDPEوالحبيبات
المؤخرة للحريق ،خفيفة الدخان ،الخالية من الهالوجين ( ،)LSHFوحبيبات عديد فينيل الكلورايد (( ،PVCوحبيبات عديد اإليثلين المتشابك
( ،)XLPEوخيوط عديد البروبيلين ( .)PPكما تقوم المجموعة أيضاً بتصنيع البكرات الخشبية والحديدية المستخدمة في لف الكابالت
واألسالك الكهربائية من خالل شركة المعادن (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )10-4المصانع التابعة للمجموعة
وأعمالها التصنيعية» من هذه النشرة).
2أنشطة البيع :تقوم الشركة وشركة المعادن وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ببيعمنتجات المجموعة من خالل قنوات بيع متعددة ،والتي تشمل البيع المباشر للعمالء المتعاقدين مع المجموعة ،باإلضافة إلى البيع عن طريق
ثمانية عشر ( )18مركز بيع وتوزيع تابع لشركة األسالك المتخصصة في مدن مختلفة داخل المملكة.
3مشاريع المقاوالت الكهربائية :تقوم المجموعة بأعمال مقاوالت المشاريع الكهربائية الخاصة بكابالت الجهد العالي داخل وخارج المملكة،وذلك من خالل شركة كابالت الرياض وشركة المعادن .وتشمل مشاريع المقاوالت الكهربائية تصميم وإنشاء شبكات توزيع الكهرباء وأعمال
الحفر والتركيب والتوصيل المتعلقة بالكابالت واألسالك الكهربائية.
4أنشطة الصيانة :تمارس شركة الكابالت المحدودة نشاط إنشاء وصيانة المباني الصناعية وخطوط اإلنتاج مستعينة بفريق متخصص منالمهندسين .كما تقدم الشركة الخدمات الصناعية وتشمل صيانة وإصالح وتشغيل الماكينات الصناعية والكهربائية والهاتفية والحاسب اآللي،
ومعدات المختبرات ،وتركيبها ،وتشغيلها.
4-10المصانع التابعة للمجموعة وأعمالها التصنيعية
-10-1

4نبذة عامة عن المصانع التابعة للمجموعة ومنتجاتها الرئيسية

تقوم المجموعة بمزاولة أعمالها التصنيعية من خالل خمسة عشر ( )15مصنعاً مملوكة جميعها من قبلها ،تشمل ثالثة عشر ( )13مصنع في المملكة،
ومصنع في إمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة ومصنع في الجمهورية العراقية .وتجدر اإلشارة إلى أن المصانع الخمسة عشر ( )15التابعة
للمجموعة مقسمة بدورها إلى تسعة ( )9مصانع مخصصة لتصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية بأنواعها وكابالت االتصاالت بنوعيها المصنعة من
النحاس ومن األلياف البصرية («مصانع الكابالت») ،وستة ( )6مصانع مساندة تعمل على إنتاج المواد األولية المستخدمة لتصنيع الكابالت («المصانع
المساندة») .وتمثل مصانع المجموعة منظومة تصنيعية متكاملة ،حيث تقوم المصانع المساندة بإنتاج معظم المواد األولية المستخدمة في تصنيع
الكابالت واألسالك الكهربائية بما فيها قضبان النحاس واأللمنيوم والمشتقات البالستيكية ،باإلضافة إلى البكرات الحديدية والخشبية المستخدمة في
لف وتخزين ونقل الكابالت .كما تقوم مصانع الكابالت بعملية اإلنتاج بصورة تكاملية أيضاً ،حيث يتم في الكثير من الحاالت البدء في إنتاج بعض الكابالت
في مصنع من مصانع الكابالت وإتمام عملية اإلنتاج في مصنع آخر تابع للمجموعة.
ومن الناحية التنظيمية ،فإن األنشطة التصنيعية التي تقوم بها المصانع الثالثة عشر ( )13المملوكة من قبل المجموعة والمقامة في المملكة مرخصة
بموجب أربعة ( )4تراخيص صناعية صادرة من قبل وزارة الصناعة والثروة المعدنية .وبالنسبة للمصنع المقام في إمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية
المتحدة والمشار إليه بمصنع الكابالت رقم ( )8في الشكل رقم ( )2أدناه ،فهو مرخص من قبل الدائرة االقتصادية إلمارة الشارقة ،وبالنسبة للمصنع
المقام في محافظة بغداد في الجمهورية العراقية المشار إليه بمصنع الكابالت رقم ( )9في الشكل رقم ( )2أدناه فهو مرخص من قبل هيئة استثمار بغداد
(للمزيد من التفاصيل حول الرخص الصناعية التي حصلت عليها الشركة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )5-12التراخيص والموافقات والتصاريح
األساسية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية» من هذه النشرة).
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ويوضح الشكل التالي هيكل الملكية الحالي للمصانع الخمسة عشر ( )15التي تملكها المجموعة.
	  (2):لكشلاهيكل ملكية مصانع المجموعة

اﻟﺸﺮﻛﺔ

ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﻤﻌﺎدن

ﺷﺮﻛﺔ اﺳﻼك
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت
اﻟﻬﺎﺗﻔﻴﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻼت
اﻟﺮﻳﺎض

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(١

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(٢

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(٤

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(٦

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ
ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﺎﺑﻼت

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(٣

اﻟﻤﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
رﻗﻢ )(١

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(٥

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(٧

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(٨

اﻟﻤﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
رﻗﻢ )(٢

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮواد
ﻧﺘﺎج اﺳﻼك
واﻟﻘﺎﺑﻠﻮات
اﻟﻜﻬﺮﺑﺎﺋﻴﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة

اﻟﻤﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
رﻗﻢ )(٣

ﻣﺼﻨﻊ
اﻟﻜﺎﺑﻼت
رﻗﻢ )(٩

اﻟﻤﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
رﻗﻢ )(٤

اﻟﻤﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
رﻗﻢ )(٥

اﻟﻤﺼﻨﻊ
اﻟﻤﺴﺎﻧﺪ
رﻗﻢ )(٦

اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺴﺎﻧﺪة

ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻜﺎﺑﻼت

المصدر :الشركة
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ٍ
وصف موجز لكل من هذه المنتجات واستخداماتها الرئيسية والشركة أو الشركات
ويوضح الجدول التالي المنتجات الرئيسية التي تنتجها المجموعة ،مع
المصنعة للمنتج ضمن المجموعة.
	  (53):لودجلاملخص ألهم المنتجات الرئيسية للمجموعة والشركة المصنعة لها

المنتج

وصف موجز للمنتج

الجهد الكهربائي

الكابالت
واألسالك
الكهربائية
المنزلية

يتم تصنيع هذه الكابالت واألسالك الكهربائية
من النحاس ،ويتم عزلها إما بمادة عديد فينيل
الكلورايد ( )PVCأو بمادة مؤخرة للحريق ،خفيفة
الدخان ،خالية من الهالوجين (.)LSHF

حتى  750فولت

الكابالت
ذات الجهد
المنخفض

يتم تصنيع هذه الكابالت من النحاس أو من
األلمنيوم ،ويتم تغليفها بمادة عازلة من نوع
عديد فينيل الكلورايد ( )PVCأو عديد اإليثيلين
المتشابك ( .)XLPEويتم تصنيع هذا النوع من
الكابالت بعدة خصائص مواصفات فمنها
الكابالت األحادية أو الكابالت متعددة القلوب.
وبحسب طلب العميل قد تكون هذه الكابالت
مسلحة أو غير مسلحة ،ومع أو من غير غالف
خارجي من الرصاص المقاوم للزيوت والمياه،
وبأغلفة عادية أو مؤخرة للحريق ( ،)FRوبأغلفة
مؤخرة للحريق ،خفيفة الدخان ،خالية من
الهالوجين (.)LSHF

من  1كيلو فولت
إلى  3.6كيلو
فولت

الكابالت
ذات الجهد
المتوسط

يتم تصنيع هذه الكابالت من النحاس أو األلمنيوم،
ويتم عزلها بمادة عديد اإليثيلين المتشابك
( )XLPEالنقي .وتشمل منتجات المجموعة من
هذه الكابالت على عدة أنواع وخصائص ،فمنها
الكابالت األحادية والكابالت متعددة القلوب،
وبحسب طلب العميل قد تكون هذه الكابالت
مسلحة أو غير مسلحة ،ومغلفة أو غير مغلفة
بغالف خارجي من الرصاص أو األلمنيوم مقاوم
للزيوت والمياه .ومن الممكن أيضاً أن يتم إنتاجها
بأغلفة عديد فينيل الكلورايد ( ،)PVCو أغلفة
مؤخرة للحريق ( ،)FRأو أغلفة مؤخرة للحريق،
خفيفة الدخان ،خالية من الهالوجين (،)LSHF
ومانعة للماء جزئياً أو كلياً ومقاومة للزيوت.

من  6كيلو فولت
وحتى  33كيلو
فولت

الكابالت ذات
الجهد العالي

يتم تصنيع هذه الكابالت من النحاس أو األلمنيوم،
ويتم عزلها بعد ذلك بمادة عديد اإليثيلين
المتشابك ( )XLPEفائقة النقاوة .وتكون الكابالت
ذات الجهد العالي من النوع األحادي .وتصنع
المجموعة هذا النوع من الكابالت بمواصفات
مختلفة ،فمنها المغطاة بغالف خارجي من مادة
عديد اإليثيلين عالي الكثافة ( ،)HDPEومنها أيضاً
ما هو مغلف بغالف خارجي من الرصاص المقاوم
للزيوت ،والمضاد للماء كلياً.

من  33كيلو فولت
وحتى  230كيلو
فولت

الكابالت ذات
الجهد الفائق

يتم تصنيع هذه الكابالت من النحاس أو األلمنيوم،
ويتم عزلها بعد ذلك بمادة عديد اإليثيلين
المتشابك ( )XLPEفائقة النقاوة .وتكون الكابالت
ذات الجهد الفائق من النوع األحادي .وتصنع
المجموعة هذا النوع من الكابالت بمواصفات
مختلفة ،فمنها المغطاة بغالف خارجي من مادة
عديد اإليثيلين عالي الكثافة ( ،)HDPEومنها أيضاً
ما هو مغلف بغالف خارجي من الرصاص المقاوم
للزيوت ،والمضاد للماء كلياً.

من  230كيلو
فولت وحتى 500
كيلو فولت
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المقاس
تتراوح ما بين
 1.5ملم 2إلى
 50ملم2

 1.5ملم 2إلى
 1,000ملم2

 35ملم 2إلى
 1.200ملم2

 300ملم 2إلى
 3000ملم2

 1,000ملم 2إلى
 2,500ملم2

االستخدامات
الرئيسية

الشركة المصنعة

تمديدات المباني
واألجهزة المنزلية

الشركة وشركة
األسالك
المتخصصة
والشركة الوطنية
لصناعة الكابالت.

شبكات التوزيع
الفرعي للطاقة
في المدن وكذلك
في دارات الجهد
المنخفض لمشاريع
النفط والغاز ومشاريع
محطات التوليد
الكهربائية

التوزيع الثانوي للطاقة
والربط بين محطات
التوزيع في المدن

نقل الطاقة الكهربائية
وتوزيعها داخل المدن

نقل الطاقة الكهربائية
وتوزيعها داخل المدن

الشركة وشركة
المعادن والشركة
الوطنية لصناعة
الكابالت.

الشركة وشركة
المعادن والشركة
الوطنية لصناعة
الكابالت

الشركة وشركة
المعادن والشركة
الوطنية لصناعة
الكابالت

الشركة وشركة
المعادن والشركة
الوطنية لصناعة
الكابالت.
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وصف موجز للمنتج

الجهد الكهربائي

المقاس

الموصالت
الهوائية

وهي موصالت (نواقل) غير مغلفة ،يتم تصنيعها
من النحاس أو األلمنيوم باإلضافة إلى خليط
األلمنيوم ومن ثم يتم تقويتها بالحديد المجلفن أو
المغلف باأللمنيوم.

االستخدامات
الرئيسية

الشركة المصنعة

ال ينطبق – تعتمد
قدرة تحمل
الموصل الهوائي
على العوازل
واألبراج في
الشبكة

 35ملم 2إلى
 1000ملم2

نقل الطاقة لمسافات
بعيدة وللربط بين
المدن

الشركة وشركة
األسالك
المتخصصة.

الموصالت
الهوائية
المعزولة

يتم تصنيع هذا النوع من الكابالت من األلمنيوم
أو النحاس ،وتكون معزولة ،وأحادية أو متعددة
القلوب ،وتستخدم للجهد المنخفض.

 1.2كيلو فولت

 10ملم 2إلى
 300ملم2

نقل وتوزيع الطاقة في
المناطق الريفية

الشركة وشركة
األسالك
المتخصصة.

كابالت الهاتف
النحاسية

يتم تصنيع هذه الكابالت من النحاس .تنتج
المجموعة هذا النوع من الكابالت بمواصفات
مختلفة فمنها الكابالت األساسية ،وهي التي
توصل ما بين كبائن االتصاالت ومقاسم االتصال
المركزية ،والكابالت الثانوية ،التي توصل ما بين
كبائن االتصال والمنازل ،والمعزولة بمادة عديد
اإليثيلين ( )PEبنوعيه المصمت أو الخلوي أو
االثنين معاً ،وتكون مع أو من غير حاجب معدني،
ومسلحة أو غير مسلحة ،ومن الممكن أن تحتوي
على حشوة تتكون من مادة هالمية تعزلها عن أي
تسربات مائية في حال تعرض الكابل لضربات
خارجية ،ومنها أيضاً المغلفة بمادة عديد فينيل
الكلورايد ( )PVCوالغالف المؤخر للحريق ( ،)FRأو
مادة مؤخرة لالشتعال ،خفيفة الدخان ،خالية من
الهالوجين ( ،)LSHFومنها كابالت خدمة التوصيل
المعدة للتركيبات الهوائية أو المعدة للتركيب تحت
األرض .ويتراوح عدد أزواج األسالك التي تحتوي
عليها هذه الكابالت ما بين اثنين حتى  3600زوج.

ال ينطبق

كابالت األلياف
البصرية

يتم تصنيع هذه الكابالت من األلياف البصرية.
وتنتج المجموعة كابالت األلياف البصرية بأنواع
ومواصفات عادية أو مسلحة ،ومنها الداخلية
والخارجية والمصنعة بأغلفة مؤخرة لالشتعال.

ال ينطبق

الكابالت
المتخصصة

يتم تصنيع هذه الكابالت من النحاس .وتنتج
المجموعة هذا النوع من الكابالت بمواصفات
مختلفة وتستعمل في أغراض التحكم والقياس
ومجاالت الطاقة المتجددة وتكون معزولة بمادة
عديد فينيل الكلورايد ( )PVCومادة عديد اإليثيلين
( ،)PEوبحسب طلب العميل قد تكون هذه
الكابالت مسلحة أو غير مسلحة وبغالف مؤخر
للحريق ( .)FRوتأتي بشكل أحادي الطور ومتعددة
األزواج.

أقل من واحد
كيلو فولت

 0.4ملم 2إلى
 0.9ملم2

شبكات االتصاالت

الشركة وشركة
الكابالت الهاتفية.

من  4وحدات إلى
 288وحدة ألياف
بصرية

شبكات الهاتف ونقل
المعلومات على شكل
موجات ضوئية

شركة الكابالت
الهاتفية.

قطاع النفط والغاز
والبتروكيماويات،
والقطاع الصناعي،
والموصالت لنقل
اإلشارة الكهربائية
ألجهزة االستشعار
والتحكم الكهربائي.

شركة المعادن.

 1.5ملم 2إلى
 16ملم2

المصدر :الشركة
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4التطورات الرئيسية للمجموعة منذ تأسيسها

تتم األعمال التصنيعية للمجموعة من خالل الشركة وشركة المعادن وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية والشركة الوطنية لصناعة
الكابالت ،ويوضح الجدول أدناه اإلطار الزمني لألحداث الجوهرية التي شهدتها مصانع المجموعة منذ تأسيس الشركة وحتى تاريخ هذه النشرة.
	  (54):لودجلاأهم التطورات التصنيعية للمجموعة منذ بداية تأسيسها في عام 1984م وحتى تاريخ هذه النشرة

أهم التطورات

العام
1984م

•تأسست الشركة في عام 1984م ،وأنشأت أول مصانعها ،مصنع الكابالت رقم ( )1بالتعاون مع شركة أيه إي جي كيبل األلمانية ( )AEG-KABELلتصنيع
الكابالت ذات الجهد المنخفض بطاقة إنتاجية تقدر بما يقارب  12.000طن سنوياً من كابالت النحاس و 5.400طن سنويا من كابالت األلمنيوم.
•تم إنشاء المصنع المساند رقم ( )1إلنتاج مر ّكبات عديد فينيل الكلورايد ( )PVCبطاقة إنتاجية قدرها  900طن سنوياً.
•تم إنشاء مصنع الكابالت رقم ( )2إلنتاج كابالت الجهد المتوسط والعالي ،حيث يتطلب تصنيع هذه الكابالت بمعايير جودة مختلفة عن تصنيع كابالت
الجهد المنخفض.

1987م

•تم البدء بإنتاج كابالت الجهد المتوسط والعالي حتى جهد يصل إلى  69كيلو فولت تحت إشراف مهندسي شركة أيه إي جي كيبل األلمانية
.)KABEL
•تم رفع الطاقة اإلنتاجية للكابالت المصنعة من النحاس من  12,000طن سنوياً إلى  19.000طن سنوياً.

(AEG-

•تم إضافة عدد من اآلالت الصناعية لـمصنع الكابالت رقم ( )1لتوفير تنوع أكبر في منتجات الكابالت من حيث شكل الموصالت ونوعية حمايتها.

1989م

•تم رفع الطاقة اإلنتاجية لكابالت األلمنيوم ،وذلك لتلبية احتياجات الشركة السعودية للكهرباء واحتياجات السوق المحلية من موصالت وكابالت األلمنيوم
لترتفع الطاقة اإلنتاجية من  5,400طن سنوياً إلى  9.600طن سنوياً.
•تم إضافة خطوط جديدة إلنتاج الكابالت المغلّفة بغالف معدني من الرصاص ،وذلك بإضافة خط جديد يعمل على تغليف الكابالت بغالف معدني
من الرصاص.
•إضافة خط جديد لرفع الطاقة اإلنتاجية في المصنع المساند رقم ( )1إلنتاج مر ّكبات عديد فينيل الكلورايد ( )PVCلتزيد طاقته اإلنتاجية من  900طن
سنوياً إلى  1,650طن سنوياً.
•تم إنشاء المصنع المساند رقم ( )2إلنتاج قضبان النحاس بطاقة إنتاجية قدرها  80.000طن سنوياً.

1990م

•تم إنشاء المصنع المساند رقم ( )4إلنتاج البكرات الخشبية والحديدية الخاصة بالكابالت.

1992م

•تم إعادة تنظيم المصانع لتواكب توسعات المجموعة من خالل ضم مصنع الكابالت رقم ( )2والمصنع المساند رقم ( )1إلنتاج مر ّكبات عديد فينيل
الكلورايد ( )PVCوالمصنع المساند رقم ( )4إلى مج ّمع المصانع المتكاملة للشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك.
•تم إضافة خطوط إنتاج لمصنع الكابالت رقم ( )2لتصنيع كابالت النحاس ورفع الطاقة اإلنتاجية لمصانع المجموعة لتصبح طاقتها اإلنتاجية مجتمعة
 31.000طن سنوياً من كابالت النحاس.
•بدأت المجموعة في إنتاج الكابالت ذات الجهد العالي ألول مرة بمقاس  630ملم 2وجهد قدره  69كيلو فولت.

1993م

1994م

•تم إنشاء مصنع الكابالت رقم ( )6إلنتاج الكابالت الهاتفية لتلبية احتياجات شركة االتصاالت السعودية من كابالت الهاتف النحاسية بطاقة إنتاجية
قدرها 4.800طن سنوياً.
•تم إضافة خط إلنتاج وعزل الكابالت ذات الجهد العالي بجهد قدره  220كيلو فولت بمقاس  2.000ملم 2مع اآلالت الالزمة إلنتاج هذه الكابالت.

•تم تحديث خطوط اإلنتاج وزيادة الطاقة اإلنتاجية في المصنع المساند رقم ( )1إلنتاج مر ّكبات عديد فينيل الكلورايد ( )PVCمن  1,650طن سنوياً إلى
 3,150طن سنوياً.
المتخصص في صناعة الكابالت واألسالك الكهربائية المنزلية ،وذلك لتلبية احتياجات األسواق المحلية من األسالك
•تم إنشاء مصنع الكابالت رقم ()4
ّ
الكهربائية وكابالت المباني السكنية والكابالت المتخصصة كالكابالت المستخدمة في عمليات الري .وبلغت الطاقة اإلنتاجية للمصنع  12.000طن
سنوياً من النحاس.
ُ
•أصبحت الطاقة االنتاجية لمصانع المجموعة  43,000طن سنويا من األسالك والكابالت المصنعة من النحاس وبقيت الطاقة اإلنتاجية للكابالت
والنواقل المصنعة من األلمنيوم عند  9.600طن سنويا.
•تم إبرام اتفاقية «معرفة فنية» مع شركة بروغ كيبل السويسرية ( )Brugg Kabelللبدء بإنتاج كابالت الجهد العالي بجهد يصل إلى  132كيلو فولت وبمقاس
 2,000ملم.2
•تم إنتاج أول كابالت ذات الجهد العالي بجهد  132كيلو فولت من ومقاس  1.600ملم.2

•تم إنشاء مصنع الكابالت رقم ( )7إلنتاج كابالت األلياف البصرية بالتعاقد مع شركة نوكيا ماليفير الفنلندية ( )Nokia Mallifierلشراء آالت ومعدات
متخصصة في إنتاج كابالت األلياف البصرية وبطاقة إنتاجية قدرها  240.000كم سنوياً من األلياف البصرية.
1995م

•تم إنشاء مصنع الكابالت رقم ( )5إلنتاج الموصالت الهوائية وذلك لتلبية احتياجات السوق والمشاركة في توفيرها لدعم الشبكة الكهربائية للمملكة
ودول مجلس التعاون الخليجي بطاقة إنتاجية للنواقل المصنّعة من األلمنيوم وخليط األلمنيوم تبلغ  15.000طن سنوياً لتزيد الطاقة اإلنتاجية من 9,600
طن سنوياً إلى  24.600طن سنوياً من الكابالت والموصالت المصنعة من األلمنيوم.

1997م

•تم البدء في تنفيذ مشاريع الجهد العالي ،وهي عبارة عن مشاريع مقاوالت كهربائية والتي تشمل أعمال التصميم والتوريد وتركيب كابالت لمشاريع
النقل حتى  132كيلو فولت.
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•تم رفع الطاقة االنتاجية للكابالت ذات الجهد المتوسط والعالي لمصانع المجموعة من  43,000طن سنوياً إلى  71.800طن سنوياً من الكابالت
المصنعة من النحاس وبقيت الطاقة اإلنتاجية للكابالت والنواقل المصنعة من األلمنيوم عند  24,600طن سنوياً.

1998م

•تم زيادة الطاقة اإلنتاجية لعمليات السحب والجدل والتغليف الخارجي في كل من مصانع الكابالت رقم ( )1ورقم (.)2

•تم إضافة أول محطة توليد نيتروجين ( )CV Lineلتلبية احتياجات خطوط إنتاج الكابالت ذات الجهد المتوسط والعالي من النيتروجين النقي.

•تم إضافة خط جديد إلنتاج مواد عديد فينيل الكلورايد ( )PVCالخام إلى المصنع المساند رقم ( )1التابع للشركة ،لترتفع الطاقة اإلنتاجية لذلك المصنع
من  3,150طن سنوياً إلى  24.000طن سنوياً.
2000م

•تم إضافة خط جديد إلنتاج عديد فينيل الكلورايد الخام إلى مصنع المصنع المساند رقم ( )1التابع للشركة لتصبح طاقته االنتاجية  36.000طن سنويا.
•تم إضافة خطوط إنتاج إضافية في المصانع التابعة للمجموعة لتصبح الطاقة اإلنتاجية لمصانع المجموعة  98.200طن سنوياً من الكابالت المصنعة
من النحاس و 37.200طن سنوياً من الكابالت والنواقل المصنعة من األلمنيوم.

2001م

•تم إنشاء مصنع الكابالت رقم ( )8في إمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة لتصنيع كابالت الجهد المنخفض والمتوسط والعالي واألسالك
الكهربائية المنزلية ،وبطاقة إنتاجية تصل إلى  21.000طن سنوياً من الكابالت المصنّعة من النحاس و األلمنيوم.

2003م
2005م
2008م

2009م

•تم البدء بتنفيذ مشاريع الجهد العالي خارج المملكة ،ابتدا ًء من دولة قبرص وتبعها عدة مشاريع في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ً
•تم تحديث خطوط االنتاج لزيادة الطاقة االنتاجية لموصالت األلمنيوم الخاصة بالنواقل الهوائية بطاقة إضافية تبلغ  11.400طن سنويا لتصبح الطاقة
اإلنتاجية  48.600طن سنوياً من النواقل المصنعة من األلمنيوم.
•تم زيادة آالت التغليف بالرصاص في مصنع الكابالت رقم (.)2

•تم إضافة خطوط إنتاج جديدة لمصانع المجموعة لرفع الطاقة اإلنتاجية لكابالت ذات الجهد المتوسط وذات الجهد العالي.
•تم إضافة محطة ثانية لتوليد النيتروجين (.)CV Line

•تم إنشاء مصنع الكابالت رقم ( )3إلنتاج كافة أنواع الكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي ،إضافة إلى تصنيع قضبان النحاس ،وقد تم
إنشاء أحدث المختبرات واألجهزة الخاصة بفحص المنتجات.
ً
ً
•تم زيادة إجمالي الطاقة اإلنتاجية لمصانع المجموعة من  98,200طن سنويا إلى  127.000طن سنويا للكابالت المصنوعة من النحاس وزيادة الطاقة
اإلنتاجية للكابالت والنواقل المصنعة من األلمنيوم من  37,200طن سنوياً إلى  50.400طن سنوياً.
•تم إضافة بعض اآلالت على خطوط األلياف البصرية في مصنع الكابالت رقم ( )7لتصبح الطاقة اإلنتاجية  1.1مليون كم من كابالت األلياف البصرية.

2010م

2012م

•تمت زيادة خطوط اإلنتاج في مصانع المجموعة لرفع الطاقة اإلنتاجية للكابالت ذات الجهد المتوسط والعالي مع اآلالت الالزمة إلكمال تصنيع هذه
الكابالت بما فيها الكابالت المغلّفة بالرصاص.
ً
•بقيت الطاقة اإلنتاجية لمصانع المجموعة  127.000طن سنويا من كابالت النحاس وزيادة الطاقة اإلنتاجية للكابالت المصنعة من األلمنيوم من 50,400
طن سنوياً إلى  64.800طن سنوياً.
•تم إنشاء المصنع المساند رقم ( )5إلنتاج مواد عديد اإليثلين المتشابك للكابالت ذات الجهد المنخفض ( )LV-XLPEوالمواد المؤخرة لالشتعال قليلة
الدخان الخالية من الهالوجين ( )LSHFحسب المواصفات العالمية وتلبي ًة الحتياجات السوق من الكابالت األكثر أمانا ضد الحرائق بطاقة إنتاجية قدرها
 13,200طن سنوياً.
•تم استبدال خط إنتاج قضبان النحاس القديم بخط إنتاج جديد في المصنع المساند رقم ( )2وبطاقة إنتاجية قدرها  120.000طن سنوياً من قضبان
النحاس.
•تم تحديث خطوط اإلنتاج في مصانع المجموعة لرفع الطاقة اإلنتاجية للكابالت ذات الجهد المتوسط والعالي.

•تم إضافة المصنع المساند رقم ( )6إلنتاج خيوط الحشو من مادة عديد البروبيلين ( )PPلتلبية احتياجات كابالت الجهد المنخفض والمتوسط بطاقة
إنتاجية تبلغ  4020طن سنوياً.
•تم إبرام اتفاقية «معرفة فنية» مع شركة بروغ كيبل السويسرية ( ،)Brugg Kabelإلنتاج كابالت الجهد الفائق حتى  500كيلو فولت ،وتم إضافة خطوط
اإلنتاج في المصانع لرفع الطاقة االنتاجية إلنتاج الكابالت ذات الجهد العالي والفائق بجهد يصل إلى  500كيلو فولت ومقاس  3,000ملم.2
•قامت المجموعة بإنتاج أول عينة من الكابالت ذات الجهد الفائق بجهد يصل إلى  500كيلو فولت.

•تم إضافة خط جديد لرفع الطاقة االنتاجية لمادة عديد فينيل الكلورايد ( )PVCإلى المصنع المساند رقم ( )1التابع للشركة لتزيد طاقته اإلنتاجية من
 36,000طن سنوياً إلى  60.000طن سنوياً.

2014م

•تم تحديث خطوط اإلنتاج في المصنع المساند رقم ( )6الخاص بتصنيع خيوط عديد البروبيلين ( )PPورفع الطاقة اإلنتاجية لتلبية احتياجات الكابالت
ذات الجهد المنخفض والمتوسط من خيوط الحشو بطاقة إنتاجية تبلغ  4,020طن سنوياً لتصبح إجمالي الطاقة اإلنتاجية  8,040طن سنوياً.
•إضافة خط جديد للمصنع المساند رقم ( )2ورفع الطاقة اإلنتاجية للقضبان النحاسية بطاقة إنتاجية تبلغ  24.000طن سنوياً لتصبح طاقته اإلنتاجية
 144,000طن سنوياً.

•تم إضافة خطوط إنتاج جديدة لعمليات السحب والجدل في مصنع الكابالت رقم (.)2
•تم إنشاء المصنع المساند رقم ( )3إلنتاج قضبان وقوالب األلمنيوم بطاقة إنتاجية تبلغ  36.000طن سنوياً.
•تم توسعة مصنع البكر ليشمل إنتاج البكرات المعدنية وذلك تلبي ًة الحتياجات مصانع المجموعة من البكرات الحديدية المستخدمة في لف الكابالت.
•تم زيادة إجمالي الطاقة اإلنتاجية لمصانع المجموعة من  127,000طن سنوياً إلى  162.000طن سنوياً للكابالت المصنوعة من النحاس ،ومن 64,800
طن سنوياً إلى  80.400طن سنوياً من الكابالت والموصالت الهوائية المصنعة من األلمنيوم.

•تم إنشاء وتوريد مختبرات متكاملة ذات مواصفات عالمية ومزودة بأحدث المعدات الفنية وذلك لفحص الكابالت ذات الجهد الفائق بجهد يصل إلى
 500كيلو فولت ،واختبار الطراز ( )Type Testواختبار نظام الكابل (.)System Type Test
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2015م

2016م

•تمت إضافة خط جديد للمصنع المساند رقم ( )3وذلك بزيادة الطاقة اإلنتاجية بواقع  24.000طن سنوياً لتصبح طاقته اإلنتاجية اإلجمالية 60.000
طن سنويا.
ً
•تمت إضافة خط ثالث من قضبان األلمنيوم بطاقة إنتاجية قدرها  30.000طن سنويا لتصبح الطاقة إنتاجية للمصنع  90.000طن سنويا من قضبان
األلمنيوم.
ً
•تمت إضافة خط جديد لتصنيع قضبان النحاس بطاقة إنتاجية قدرها  90.000طن سنويا لتصبح الطاقة اإلنتاجية اإلجمالية من قضبان النحاس
 234.000طن سنويا.
•تمت زيادة إجمالي الطاقة اإلنتاجية لمصانع المجموعة لتصبح  264.6ألف طن من الكابالت واألسالك الكهربائية.

•تطوير خط االنتاج السابع والثامن من مصنع الكابالت رقم ( )3تمهيداً لتصنيع كابالت الجهد الفائق بسرعات أعلى.
2017م

•االستحواذ على شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة.
•افتتاح مكتب تمثيلي في الجمهورية األردنية الهاشمية.

•الحصول على شهادات المطابقة من هيئة اإلمارات للمواصفات والمقاييس في مجال صناعة الكابالت الكهربائية.
•حصول المجموعة على شهادة التزام صادرة من يو إل ( )ULوشهادات المطابقة لألسالك األمريكية ( 600فولت).
•توسعة مصنع الكابالت رقم (.)9

2018م

•البدء في تصدير منتجات المجموعة إلى قارتي أستراليا وأمريكا الجنوبية.
•تأسيس الشركة العراقية الوطنية لصناعة القابلوات.

•الحصول على شهادة اعتماد من بري قلوبل لمتد ( )BRE Global Ltdللكابالت المقاومة للحريق للسلك المفرد.
•تفعيل خطوط اإلنتاج المتعلقة بالنواقل الهوائية للصلب المغلف باأللمنيوم (.)ACS
•تأسيس شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية.

•اختبار كابالت الجهد الفائق ( 380كيلو فولت) من كيما البروتوريز ( )KEMA Laboratoriesوالحصول على التأهيل من الشركة السعودية للكهرباء لهذا
المنتج.
•اختبار كابالت الجهد العالي (المحسنة بسماكة عزل أقل) لجهود  132-115-110كيلو فولت حتى مقاس  1,200مم 2من كيما البروتوريز
 )Laboratoriesوالحصول على التأهيل من الشركة السعودية للكهرباء لهذا المنتج.
2019م

(KEMA

•اختبار كابالت الجهد المتوسط (المحسنة بدون تسليح) لجهود  15و 33كيلو فولت من قبل معمل الجهد العالي في جامعة الملك سعود والحصول على
التأهيل من الشركة السعودية للكهرباء لهذا المنتج.

•حصول الشركة الوطنية لصناعة الكابالت على شهادة تأهيل لكابالت الجهد العالي في دولة جنوب أفريقيا من سابز كوميرشال (.)SABS Commercial
•الحصول على شهادة صادرة من يو إل ( )ULلتأهيل كابالت اللوحات الشمسية.

•الحصول على شهادة اعتماد من بريتيش أبروفال سيرفسز فور كيبلز ( )BASECلكابالت اللوحات الكهربائية بدرجة حرارة  ○105مئوية.
•الحصول على شهادة مطابقة ( )37001:2016 ISOلمكافحة الرشوة والفساد من بيرفكشن كومتمنت (.)Perfection Commitment
•حصول الشركة الوطنية لصناعة الكابالت على شهادة االمتثال لمعايير االتحاد األوروبي لخلو منتجاتها من المواد الخطرة.

•اختبار كامل منتجات مصنع الكابالت رقم ( )9والحصول على التأهيل من وزارة الكهرباء العراقية وكافة شركات توزيع الكهرباء العراقية.
2020م

•الحصول على تأهيل كابالت الضغط العالي ( 66كيلو فولت) من قبل الشركة المصرية للكهرباء.
•تأهيل منتجات جديدة من كابالت األلياف البصرية المطلوبة في السوق السعودي.

•الحصول على شهادة اعتماد من بريتيش أبروفال سيرفسز فور كيبلز ( )BASECللكابالت المقاومة للحريق بمختلف أنواعها.
•توسعة مصنع الكابالت رقم ( )9لزيادة إنتاجية النواقل الهوائية.
2021م

•إضافات آالت التغليف باأللمنيوم لكابالت الجهد الفائق.

•شراء مختبر الضغط العالي ( 750كيلو فولت) واآلالت لزيادة الطاقة اإلنتاجية لكابالت الجهد العالي.

•توسعة شهادات المطابقة من هيئة المواصفات والمقاييس السعودية لتشمل األسالك األمريكية ( 600فولت) والكابالت المرنة.
•الحصول على شهادة يو إل ( )ULلتأهيل كابالت التحكم لقطاع النفط والغاز.

2022م

•تأسيس شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية في دولة الكويت.
•الحصول على اعتماد من قبل المجلس الوطني لالعتماد (إيجاك) كمختبر اختبار تابع لجهة خارجية.

•الحصول على شهادات المطابقة من بريتيش أبروفال سيرفسز فور كيبلز ( )BASECلكابالت الجهد المنخفض الخاصة بالمواصفات البريطانية.

المصدر :الشركة
*

تجدر اإلشارة إلى أن الطاقة اإلنتاجية للمصانع تعتمد على نوعية المنتجات المصنعة من قبل المجموعة (من األلمنيوم أو من النحاس) والتي يتم تحديدها بحسب طلبات العمالء.
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4تفاصيل عن المنشآت التصنيعية التابعة للمجموعة

-10-3-1

4المصانع التابعة للشركة

جدول المحتويات

تقوم الشركة بتنفيذ أعمالها التصنيعية عبر مصنع الكابالت رقم ( )1ومصنع الكابالت رقم ( )3الوارد تفصيلهما أدناه.
 أمصنع الكابالت رقم ( :)1تم تأسيس مصنع الكابالت رقم ( )1في عام 1984م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها 36.000م .2وينتج مصنع الكابالت رقم ( )1الكابالت ذات الجهد المنخفض التي يصل جهدها حتى  3.6كيلو فولت باإلضافة إلى
كابالت الجهد المتوسط والعالي التي يصل جهدها حتى  230كيلو فولت ،وبطاقة إنتاجية تبلغ  54,865طن سنوياً .وتقوم المجموعة من خالل
مصنع الكابالت رقم ( )1بالتصنيع التجريبي للكابالت ذات الجهد الفائق والتي يصل جهدها حتى  500كيلو فولت .والجدير بالذكر أن مصنع
الكابالت رقم ( )1مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم  421102109727وتاريخ 1442/06/05هـ
(الموافق 2021/01/18م) ،وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم 5781444110027218
وتاريخ 1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/07م) .ووفقاً للترخيص الصناعي ،يقوم مصنع الكابالت رقم ( )1بصناعة المنصات الخشبية،
ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة األسالك والكابالت
المعزولة المصنوعة من النحاس.
 بمصنع الكابالت رقم ( :)3تم تأسيس مصنع الكابالت رقم ( )3في عام 2009م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض علىأرض مساحتها 289,000م .2وينتج مصنع الكابالت رقم ( )3الكابالت ذات الجهد المنخفض التي يصل جهدها حتى  3.6كيلو فولت
والكابالت ذات الجهد المتوسط والعالي والفائق ،وبطاقة إنتاجية تبلغ  51,082طن سنوياً .والجدير بالذكر أن مصنع الكابالت رقم ()3
مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم  421102109727وتاريخ 1442/06/05هـ (الموافق
2021/01/18م) وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم  135611444218028296وتاريخ
1444/02/18هـ (الموافق 2022/09/14م) .ووفقاً للترخيص الصناعي ،يقوم مصنع الكابالت رقم ( )3بصناعة المنصات الخشبية،
ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة األسالك والكابالت
المعزولة المصنوعة من النحاس.
-10-3-2

4المصانع التابعة لشركة المعادن

تقوم شركة المعادن بتنفيذ أعمالها التصنيعية من خالل مصنع الكابالت رقم ( )2وستة ( )6مصانع مساندة أعمال المجموعة التصنيعية الوارد تفصيلها أدناه.
 أمصنع الكابالت رقم ( :)2تم تأسيس مصنع الكابالت رقم ( )2في عام 1987م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها 32,000م .2وينتج مصنع الكابالت رقم ( )2الكابالت ذات الجهد المتوسط والعالي وكابالت الجهد الفائق حتى  500كيلو فولت،
وبطاقة إنتاجية تبلغ  34,800طن سنوياً .والجدير بالذكر أن مصنع الكابالت رقم ( )2مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة
الصناعة والثروة المعدنية برقم  421102111176وتاريخ 1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م) وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم  5781444110027232وتاريخ 1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/07م) .ووفقاً للترخيص
الصناعي ،يقوم مصنع الكابالت رقم ( )2بصناعة المنصات الخشبية ،ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير،
أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها،
وأنشطة أخرى لصناعة اللدائن ،صناعة الحبال العادية المصنوعة من األلياف النسيجية ،صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع
بالطرق ،أو الكبس ،أو السبك والدلفنة ،أنشطة أخرى لصناعة العدد اآللية ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس،
صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه ،مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق،
أوراق ،صفائح ...الخ) ،صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل ،يشمل (المصاعد وروافع السوائل والناقالت والتلفريك) ،صناعة مشابك تثبيت
معدنية ،يشمل (المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها) ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس ،صناعة
البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة البولي أثيلين.
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جدول المحتويات

 بالمصنع المساند رقم ( :)1تم تأسيس المصنع المساند رقم ( )1في عام 1984م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها تبلغ 4.906م 2وينتج المصنع المساند رقم ( )1حبيبات عديد فينيل الكلورايد ( ،)PVCوهي حبيبات بالستيكية تستخدم كمادة عازلة
وكحشوة وكغالف خارجي لألسالك والكابالت ،وبطاقة إنتاجية تبلغ  60,000طن سنوياً .والجدير بالذكر أن المصنع المساند رقم ( )1مرخص
بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم  421102111176وتاريخ 1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م)
وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم  5781444110027230وتاريخ 1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م) .ووفقاً للترخيص الصناعي ،يقوم المصنع المساند رقم ( )1بصناعة المنصات الخشبية ،ومصنوعات معدنية عادية غير
حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا
وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها ،وأنشطة أخرى لصناعة اللدائن ،صناعة الحبال العادية المصنوعة من األلياف النسيجية ،صناعة منتجات
معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق ،أو الكبس ،أو السبك والدلفنة ،أنشطة أخرى لصناعة العدد اآللية ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة
المصنوعة من النحاس ،صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه ،مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير،
أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل ،يشمل (المصاعد وروافع السوائل والناقالت والتلفريك)،
صناعة مشابك تثبيت معدنية ،يشمل (المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها) ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة
من النحاس ،صناعة البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة البولي أثيلين.
 جالمصنع المساند رقم ( :)2تم تأسيس المصنع المساند رقم ( )2في عام 1989م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها تبلغ 15,184م 2وينتج المصنع المساند رقم ( )2قضبان النحاس المستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية ،وبطاقة
إنتاجية تبلغ  144,000طن سنوياً .والجدير بالذكر أن المصنع المساند رقم ( )2مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة
والثروة المعدنية برقم  421102111176وتاريخ 1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م) وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم  135611444218028296وتاريخ 1444/02/18هـ (الموافق 2022/09/14م) .ووفقاً للترخيص
الصناعي ،يقوم المصنع المساند رقم ( )2بصناعة المنصات الخشبية ،ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير،
أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها،
وأنشطة أخرى لصناعة اللدائن ،صناعة الحبال العادية المصنوعة من األلياف النسيجية ،صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع
بالطرق ،أو الكبس ،أو السبك والدلفنة ،أنشطة أخرى لصناعة العدد اآللية ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس،
صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه ،مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق،
أوراق ،صفائح ...الخ) ،صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل ،يشمل (المصاعد وروافع السوائل والناقالت والتلفريك) ،صناعة مشابك تثبيت
معدنية ،يشمل (المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها) ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس ،صناعة
البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة البولي أثيلين.
 دالمصنع المساند رقم ( :)3تم تأسيس المصنع المساند رقم ( )3في عام 2014م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها تبلغ 14,018م 2وينتج المصنع المساند رقم ( )3قضبان من األلمنيوم المستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية ،وبطاقة
إنتاجية تبلغ  60,000طن سنوياً .والجدير بالذكر أن المصنع المساند رقم ( )3مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة
والثروة المعدنية برقم  421102111176وتاريخ 1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م) ،وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم  135611444218028296وتاريخ 1444/02/18هـ (الموافق 2022/09/14م) .ووفقاً للترخيص
الصناعي ،يقوم المصنع المساند رقم ( )3بصناعة المنصات الخشبية ،ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير،
أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها،
وأنشطة أخرى لصناعة اللدائن ،صناعة الحبال العادية المصنوعة من األلياف النسيجية ،صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع
بالطرق ،أو الكبس ،أو السبك والدلفنة ،أنشطة أخرى لصناعة العدد اآللية ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس،
صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه ،مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق،
أوراق ،صفائح ...الخ) ،صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل ،يشمل (المصاعد وروافع السوائل والناقالت والتلفريك) ،صناعة مشابك تثبيت
معدنية ،يشمل (المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها) ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس ،صناعة
البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة البولي أثيلين.
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 هالمصنع المساند رقم ( :)4تم تأسيس المصنع المساند رقم ( )4في عام 1990م ،في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها تبلغ 20,000م ،2وينتج المصنع المساند رقم ( )4البكرات الخشبية والحديدية المستخدمة في نقل وتخزين الكابالت واألسالك
الكهربائية ،وبطاقة إنتاجية تبلغ  165,000بكرة سنوياً .والجدير بالذكر أن المصنع المساند رقم ( )4مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر
من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم  421102111176وتاريخ 1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م) ،وترخيص تشغيلي صادر من
الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم  5781444110027222وتاريخ 1444/01/10هــ (الموافق 2022/08/07م) .ووفقاً
للترخيص الصناعي ،يقوم المصنع المساند رقم ( )4بصناعة المنصات الخشبية ،ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك،
مواسير ،أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة
أشكالها ،وأنشطة أخرى لصناعة اللدائن ،صناعة الحبال العادية المصنوعة من األلياف النسيجية ،صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة
الصنع بالطرق ،أو الكبس ،أو السبك والدلفنة ،أنشطة أخرى لصناعة العدد اآللية ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من
النحاس ،صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه ،مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب،
مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل ،يشمل (المصاعد وروافع السوائل والناقالت والتلفريك) ،صناعة
مشابك تثبيت معدنية ،يشمل (المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها) ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من
النحاس ،صناعة البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة البولي أثيلين.
 والمصنع المساند رقم ( :)5تم تأسيس المصنع المساند رقم ( )5في عام 2014م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها تبلغ 3,500م 2وينتج المصنع المساند رقم ( )5حبيبات عديد اإليثيلين المتشابك ( )XLPEالمستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك
الكهربائية ،وبطاقة إنتاجية تبلغ  13,200طن سنوياً .والجدير بالذكر أن المصنع المساند رقم ( )5مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من
وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم  421102111176وتاريخ 1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م) ،وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة
السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم  5781444110027230وتاريخ 1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/07م) .ووفقاً للترخيص
الصناعي ،يقوم المصنع المساند رقم ( )5بصناعة المنصات الخشبية ،ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير،
أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها،
وأنشطة أخرى لصناعة اللدائن ،صناعة الحبال العادية المصنوعة من األلياف النسيجية ،صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع
بالطرق ،أو الكبس ،أو السبك والدلفنة ،أنشطة أخرى لصناعة العدد اآللية ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس،
صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه ،مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق،
أوراق ،صفائح ...الخ) ،صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل ،يشمل (المصاعد وروافع السوائل والناقالت والتلفريك) ،صناعة مشابك تثبيت
معدنية ،يشمل (المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها) ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس ،صناعة
البالستيك (اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة البولي أثيلين.
 زالمصنع المساند رقم ( :)6تم تأسيس المصنع المساند رقم ( )6في عام 2012م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها تبلغ 3,500م 2وينتج المصنع المساند رقم ( )6خيوط البروبيلين ( )PPالمستخدمة في تصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية ،وبطاقة
إنتاجية تبلغ  8,040طن سنوياً .والجدير بالذكر أن المصنع المساند رقم ( )6مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة
المعدنية برقم  421102111176وتاريخ 1442/08/04هـ (الموافق 2021/03/17م) ،وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية للمدن
الصناعية ومناطق التقنية برقم  135611444218028296وتاريخ 1444/02/18هـ (الموافق 2022/09/14م) .ووفقاً للترخيص الصناعي،
يقوم المصنع المساند رقم ( )6بصناعة المنصات الخشبية ،ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب،
مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ) ،وصناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها ،وأنشطة
أخرى لصناعة اللدائن ،صناعة الحبال العادية المصنوعة من األلياف النسيجية ،صناعة منتجات معدنية تامة وشبه تامة الصنع بالطرق ،أو
الكبس ،أو السبك والدلفنة ،أنشطة أخرى لصناعة العدد اآللية ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس ،صهر ودرفلة
وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه ،مصنوعات معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح
...الخ) ،صناعة آالت الرفع والمناولة والتحميل ،يشمل (المصاعد وروافع السوائل والناقالت والتلفريك) ،صناعة مشابك تثبيت معدنية،
يشمل (المسامير والدبابيس والصواميل والحلقات بأنواعها) ،صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس ،صناعة البالستيك
(اللدائن) في أشكالها األولية ،صناعة البولي أثيلين.
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4 -10-3-3المصانع المملوكة من قبل شركة األسالك المتخصصة

تقوم شركة األسالك المتخصصة بتنفيذ أعمالها التصنيعية عبر مصنع الكابالت رقم ( )4ومصنع الكابالت رقم ( )5الوارد تفصيلهما أدناه.
 أمصنع الكابالت رقم ( :)4تم تأسيس مصنع الكابالت رقم ( )4في عام 1994م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرضمساحتها 27,000م .2وينتج مصنع الكابالت رقم ( )4الكابالت واألسالك الكهربائية المنزلية المستخدمة في التمديدات والمباني بمقاطع
تتراوح ما بين 1.5ملم 2و35ملم 2باإلضافة إلى تصنيع كابالت التحكم .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع الكابالت رقم ( 33,600 )4طن
سنوياً .والجدير بالذكر أن مصنع الكابالت رقم ( )4مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم
 421102110214وتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق 2021/02/07م) ،وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية برقم  5781444110027228وتاريخ 1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/07م) .ووفقاً للترخيص الصناعي ،يقوم مصنع الكابالت رقم
( )4بصناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس ،وصناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من األلمنيوم ،ومصنوعات
معدنية عادية غير حديدية ،يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ)
 بمصنع الكابالت رقم ( :)5تم تأسيس مصنع الكابالت رقم ( )5في عام 1995م في المدينة الصناعية الثانية في مدينة الرياض على أرض تبلغمساحتها 5,900م .2وينتج مصنع الكابالت رقم ( )5الموصالت الهوائية غير المعزولة والمصنوعة من النحاس أو األلمنيوم أو خليط األلمنيوم
بجهد يصل إلى  400كيلو فولت والمقواة بالحديد المجلفن أو المغطى باأللمنيوم وبمقاطع تتراوح ما بين  35ملم 2و 1,000ملم ،2وتستخدم
الموصالت الهوائية لنقل الطاقة لمسافات بعيدة والربط بين المدن .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع الكابالت رقم ( 30,000 )5طن سنوياً.
والجدير بالذكر أن مصنع الكابالت رقم ( )5مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية 421102110214
وتاريخ 1442/06/25هـ (الموافق 2021/02/07م) ،وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم
 5781444110027228وتاريخ 1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/07م) ،يقوم مصنع الكابالت رقم ( )5بصناعة األسالك والكابالت
المعزولة المصنوعة من النحاس ،وصناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من األلمنيوم ،ومصنوعات معدنية عادية غير حديدية،
يشمل (أسالك ،مواسير ،أنابيب ،مساحيق ،أوراق ،صفائح ...الخ).
-10-3-4

4المصانع المملوكة من قبل شركة الكابالت الهاتفية

تقوم شركة الكابالت الهاتفية بتنفيذ أعمالها التصنيعية عبر مصنع الكابالت رقم ( )6ومصنع الكابالت رقم ( )7الوارد تفصيلهما أدناه.
 أمصنع الكابالت رقم ( :)6تم تأسيس مصنع الكابالت رقم ( )6في عام 1993م ،في المدينة الصناعية الثانية في الرياض على أرض تبلغمساحتها 24,000م .2وينتج مصنع الكابالت رقم ( )6كابالت االتصاالت المستخدمة في شبكات الهاتف ونقل المعلومات المصنّعة من موصالت
(نواقل) نحاسية ،منها ما هو مسلّح أو غير مسلّح ،وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع الكابالت رقم ( 4,800 )6طن سنوياً من الكابالت الهاتفية
النحاسية .والجدير بالذكر أن مصنع الكابالت رقم ( )6مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة والثروة المعدنية برقم
 4211021109694وتاريخ 1442/06/04هـ (الموافق 2021/01/17م) ،وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق
التقنية برقم  5781444110027236وتاريخ 1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/07م) .ووفقاً للترخيص الصناعي ،يقوم مصنع الكابالت رقم
( )6بـصناعة المنصات الخشبية وصناعة كابالت األلياف البصرية وصناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من النحاس.
 بمصنع الكابالت رقم ( :)7تم تأسيس المصنع رقم ( )7في عام 1994م وتم تخصيص مساحة 5,000م 2من األرض الواقع عليها مصنع الكابالترقم ( )6إلقامة مصنع الكابالت رقم ( )7عليها .وينتج مصنع الكابالت رقم ( )7كابالت االتصاالت المستخدمة في شبكات الهاتف ونقل
المعلومات المصنّعة من األلياف البصرية ،ومنها ما هو مسلّح أو غير مسلّح ،وتبلغ الطاقة اإلنتاجية لمصنع الكابالت رقم ( 1,100,000 )7كم
سنوياً من كابالت األلياف البصرية .والجدير بالذكر أن مصنع الكابالت رقم ( )7مرخص بموجب ترخيص صناعي صادر من وزارة الصناعة
والثروة المعدنية برقم  4211021109694وتاريخ 1442/06/04هـ (الموافق 2021/01/17م) ،وترخيص تشغيلي صادر من الهيئة السعودية
للمدن الصناعية ومناطق التقنية برقم  5781444110027236وتاريخ 1444/01/10هـ (الموافق 2022/08/07م) .ووفقاً للترخيص الصناعي،
يقوم مصنع الكابالت رقم ( )7بـصناعة المنصات الخشبية وصناعة كابالت األلياف البصرية وصناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة
من النحاس.
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4المصنع المملوك من قبل الشركة الوطنية لصناعة الكابالت

تمتلك الشركة الوطنية لصناعة الكابالت مصنع الكابالت رقم ( )8الوارد تفصيله أدناه.
-أمصنع الكابالت رقم ()8

تم تأسيس مصنع الكابالت رقم ( )8في عام 2001م ،ويقع هذا المصنع في المدينة الصناعية في إمارة الشارقة في دولة اإلمارات العربية المتحدة على
مساحة تبلغ 56.712م .2ويقوم هذا المصنع بإنتاج الكابالت ذات الجهد المنخفض حتى  1كيلو فولت ،باإلضافة إلى الكابالت ذات الجهد المتوسط
والعالي .وتبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى لهذا المصنع  24,000طن سنوياً .والجدير بالذكر أن مصنع الكابالت رقم ( )8مرخص بموجب ترخيص صناعي
صادر من دائرة التنمية االقتصادية التابعة لحكومة الشارقة برقم  506877وتاريخ 1444/06/02هـ (الموافق 2022/12/26م) .ووفقاً للترخيص الصناعي،
يقوم مصنع الكابالت رقم ( )8بصناعة الكابالت والشرائط المعدنية (مقاومة للحريق) وصناعة معدات نقل الطاقة الكهربائية وتوزيعها وصناعة أسالك
التوصيل الكهربائية وصناعة أسالك االتصاالت السلكية.
-10-3-6

4المصنع المملوك من قبل شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة

تمتلك شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة مصنع الكابالت رقم ( )9الوارد تفصيله أدناه.
-بمصنع الكابالت رقم ()9

تم تأسيس مصنع الكابالت رقم ( )9في عام 2011م ،ويقع هذا المصنع في المحمودية – الحي العسكري في محافظة بغداد في جمهورية العراق على
مساحة تبلغ 75,000م .2ويقوم هذا المصنع بإنتاج األسالك والكابالت الكهربائية المنزلية وكابالت الجهد المتوسط والمنخفض والموصالت الهوائية.
وتبلغ الطاقة اإلنتاجية القصوى لهذا المصنع  16,400طن سنوياً.
-10-4

4وصف مراحل العملية التصنيعية للكابالت

فيما يلي وصف مفصل للعملية التصنيعية للكابالت والمراحل التي يمر بها المنتج حتى يصل إلى شكله النهائي والتي تنطبق على معظم أنواع الكابالت
التي تنتجها المجموعة حسب المواصفات المطلوبة من قبل العمالء.
1عملية تصنيع قضبان النحاس وقضبان األلمنيوم عن طريق صهر ألواح النحاس وسبائك األلمنيوم الخام ودرفلتها لتشكيلها بأقطار  8ملمو 9.5ملم.
2عملية اختبار المواد األولية الداخلة في عمليات التصنيع :تخضع جميع المواد األولية الختبارات جودة للتحقق من توافق خصائصها عنداالستالم من الموردين أو المصانع المساندة مع المواصفات المدرجة في لوائح اإلنتاج.
3عملية السحب ( :)Drawingتصنيع الكابل بسحب قضبان النحاس واأللمنيوم ( 8ملم و 9.5ملم) إلى أقطار أقل بحسب القياسات المطلوبةوالمواصفات الفنية المحددة من قبل العمالء.
4عملية الجدل ( :)Strandingبعد الحصول على أسالك ذات أقطار محددة يتم جدل هذه األسالك بإحكام على شكل طبقات باتجاهاتمتعاكسة ليتشكل في النهاية موصل من النحاس أو األلمنيوم قطاعي أو دائري المقطع ،عادي أو مضغوط لتقليل أبعاد الموصل.
5عملية العزل ( :)Insulationبعد ذلك يؤخذ الموصل المجدول مباشر ًة إلى آالت العزل ليتم تغليفه بطبقة من العازل البالستيكي الملونالمكون من مادة عديد فينيل الكلورايد ( )PVCأو عديد اإليثيلين المتشابك ( ،)XLPEوذلك ليكون قادراً على تحمل الجهد الكهربائي المطلوب.
ويتم فحص قدرتها على العزل بأجهزة متطورة مزودة بها آالت العزل ،وذلك وفقاً للمواصفات القياسية السعودية والعالمية.
6عملية الحجب الكهربائي للفازات ( :)Screeningعند إنتاج الكابالت ذات الجهد الكهربائي العالي أو المتوسط فيلزم وضع أسالك وشريطنحاسي موصل فوق العازل .وتهدف هذه العملية إلى الحد من تأثير المجال الكهربائي على الكابل ،ولجعل الحقل الكهربائي منتظم اإلشعاع،
كما أنها تساعد في توصيل تيار الشحن والتفريغ وكذلك الحماية في حال لمس الكابل.
7عملية الجمع ( :)Assemblingتجمع الموصالت (النواقل) المعزولة والملونة مع بعضها البعض على آلة الجمع ويتم تثبيتها بشريط من مادةعديد البروبيلين ( ،)PPكما يتم وضع خيوط الحشو لسد الفراغات الناتجة عند تجميعها.
8-عملية الحشو ( :)Fillingلحماية الموصالت (النواقل) وجعل الكابل دائري.
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9عملية التسليح ( :)Armoringفي بعض االحيان وبعد عملية الحشو ،ومن أجل إعطاء الكابل قوة وحماية ميكانيكية ضد الصدمات والعواملالخارجية ،يتم لف الكابل بطبقتين من شرائط الصلب المجلفنة أو عدد محدد من األسالك الصلبة المجلفنة.
	10-عملية التغليف الخارجي بالرصاص ( :)Lead Sheathingفي بعض األحيان وبحسب طلب العميل ،يتم تغليف الكابل بطبقة من الرصاص أو
خليط الرصاص المصهور (توضع قبل الغالف الخارجي) وذلك من أجل حمايته من تأثير الرطوبة الشديدة والمواد الكيماوية والبتروكيماويات
الموجودة في بعض المناطق.
	11-عملية التغليف الخارجي ( :)Outer Sheathingيتم حقن وتغليف الكابل بمواد بالستيكية ذات مواصفات خاصة ومناسبة لطبيعة ومكان
استخدام الكابل وقادرة على تحمل كافة المؤثرات الخارجية كالرطوبة والحرائق والزيوت ،ومن ثم يتم طباعة اسم الشركة والمواصفات وقياس
الكابل والطول باألمتار على غالفه الخارجي.
	12-فحص الكابالت الجاهزة كهربائياً :يتم اختبار وفحص كافة الكابالت خالل مراحل عملية التصنيع وعند االنتهاء من تصنيع المنتج في مختبرات
مجهزة بأحدث األجهزة والمعدات وفق المعايير والمواصفات العالمية.
نهايتي الكابل المنتج من تسرب مياه األمطار أو الرطوبة لداخله ،يتم تغطية تلك
	13-تغطية أطراف الكابل ( :)End Sealingمن أجل حماية
ْ
النهايات باستخدام غطاء بالستيكي ينكمش بالحرارة إلحكام إغالق طرفي الكابل.
	14-وضع بطاقة المعلومات الالزمة على البكرة ( :)TAGيتم بعد ذلك وكمرحلة أخيرة ،تثبيت بطاقة المعلومات الالزمة على البكرة ( )TAGوتوضح
فيها كافة المعلومات الالزمة والخاصة بالمنتج.
-10-5

4القدرة اإلنتاجية وحجم اإلنتاج الفعلي ومعدل االستغالل لمصانع المجموعة

يوضح الجدول التالي مصانع المجموعة والمنتجات الرئيسية التي تنتجها وقدرتها اإلنتاجية السنوية:
	  (55):لودجلامصانع المجموعة والمنتجات الرئيسية التي تنتجها وقدرتها اإلنتاجية السنوية

اسم المصنع

موقع المصنع

مساحة
المصنع

نوع الكابل المنتج

الطاقة
اإلنتاجية
التصميمية

الطاقة
اإلنتاجية
الفعلية السنوية

الطاقة
االنتاجية
المستغلة
السنوية

الشركة المالكة
للمصنع

مصنع الكابالت
رقم ()1

الرياض

36.000م2

الكابالت ذات الجهد المنخفض
والمتوسط والعالي والفائق

 60.000طن

 54.865طن

%91

الشركة

مصنع الكابالت
رقم ()2

الرياض

32.000م2

الكابالت ذات الجهد المنخفض
والمتوسط والعالي والفائق

 34.800طن

 33.048طن

%95

شركة المعادن

مصنع الكابالت
رقم ()3

الرياض

289.000م2

الكابالت ذات الجهد المنخفض
والمتوسط والعالي والفائق

 55.200طن

 51.082طن

%93

الشركة

مصنع الكابالت
رقم ()4

الرياض

27.000م2

الكابالت واألسالك الكهربائية المنزلية

 33.600طن

 28.812طن

%86

شركة األسالك
المتخصصة

مصنع الكابالت
رقم ()5

الرياض

5.900م2

الموصالت الهوائية

 30.000طن

 28.327طن

%94

شركة األسالك
المتخصصة

مصنع الكابالت
رقم ()6

الرياض

24.000م2

كابالت الهاتف النحاسية

 4.800طن

 2.984طن

%62

شركة الكابالت
الهاتفية

مصنع الكابالت
رقم ()7

الرياض

5.000م2

كابالت األلياف البصرية

1.100.000
كيلو متر

 502.680كيلو
متر

%46

شركة الكابالت
الهاتفية

مصنع الكابالت
رقم ()8

الشارقة،
دولة اإلمارات
العربية
المتحدة

األسالك والكابالت الكهربائية المنزلية

 3.000طن

56.712م2

كابالت ذات الجهد المنخفض

 12.000طن

كابالت ذات الجهد المتوسط والعالي

 9.000طن

األسالك والكابالت الكهربائية المنزلية

 2,000طن

مصنع الكابالت
رقم ()9

بغداد ،جهورية
العراق

75,000م2

كابالت ذات الجهد المنخفض

 3,600طن

الموصالت الهوائية

 4,800طن

كابالت ذات الجهد المتوسط

 6,000طن

 22.760طن

%95

الشركة الوطنية
لصناعة
الكابالت

%30

شركة الرواد
إلنتاج األسالك
والقابلوات
الكهربائية
المحدودة

المصنع المساند
رقم ()1

الرياض

4.906م2

عديد فينيل الكلورايد ()PVC

 60.000طن

 55.296طن

%92

شركة المعادن

المصنع المساند
رقم ()2

الرياض

15.184م2

قضبان النحاس

 144.000طن

 119.237طن

%83

شركة المعادن
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اسم المصنع

موقع المصنع

مساحة
المصنع

نوع الكابل المنتج

الطاقة
اإلنتاجية
التصميمية

الطاقة
اإلنتاجية
الفعلية السنوية

الطاقة
االنتاجية
المستغلة
السنوية

الشركة المالكة
للمصنع

المصنع المساند
رقم ()3

الرياض

14.018م2

قضبان األلمنيوم

 60.000طن

38.795طن

%65

شركة المعادن

المصنع المساند
رقم ()4

الرياض

20.000م2

البكرات الخشبية والحديدية

165.000
بكرة

 146.725بكرة

%89

شركة المعادن

المصنع المساند
رقم ()5

الرياض

3.500م2

حبيبات عديد اإليثيلين ()PE

 13.200طن

 12.546طن

%95

شركة المعادن

المصنع المساند
رقم ()6

الرياض

ضمن مصنع
الكابالت رقم
()6

خيوط عديد البروبيلين ()PP

 8.040طن

 6.400طن

%80

شركة المعادن

المصدر :الشركة

المواد الخام الداخلة في العملية التصنيعية وسياسة التحوط ضد تقلبات أسعار المعادن

تحصل المجموعة على أغلب احتياجها من المواد الخام الداخلة في العملية التصنيعية للكابالت بما في ذلك عديد فينيل الكلورايد ( )PVCوحبيبات عديد
اإليثيلين ( )PEوخيوط عديد البروبيلين ( )PPوقضبان النحاس وقضبان األلمنيوم والبكرات الخشبية والحديدية من المصانع المساندة التابعة للمجموعة.
كما تحصل المجموعة على المعادن والمبلمرات ( )polymersواأللياف البصرية من عدد من الموردين المحليين والخارجيين.
وتتبع المجموعة سياسة تحوط متحفظة ضد تقلبات أسعار النحاس واأللمنيوم والرصاص والتي تتغير عالمياً بشكل يومي للحماية ضد تقلبات أسعار هذه
المعادن وللحفاظ على استقرار الربح حيث يتم تطبيق هذه السياسة بنا ًء على عقود المبيعات ،وعليه فإن المجموعة تلتزم بتحديد سعر المنتج للعميل على
أساس سعر المواد الخام يوم الطلب من المورد وتدخل في اتفاقية تحوط ألجل تثبيت سعره للحد من مخاطر التقلبات في أسعار المعادن.
قامت المجموعة بإبرام مجموعة متنوعة من العقود المستقبلية لمواجهة تقلبات أسعار خام النحاس واأللمنيوم من أجل الوفاء بمتطلبات المجموعة
المتوقعة من االستخدام في عمليات التصنيع لديها .يتم تسجيل األثر الناتج عن إقفال هذه العقود ،عقود لشراء أو بيع أدوات غير مالية  /أو عقود
لالستخدام الذاتي والغير مصنفة كأدوات تحوط ،ضمن تكلفة اإلنتاج بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة.
تتعامل المجموعة في عقود آجلة مع بورصة لندن للمعادن لغرض شراء وبيع النحاس واأللمنيوم والرصاص ،والتي يمكن شرائها وبيعها دون التسليم
الفعلي في تاريخ آجل وبأسعار السوق في ذلك التاريخ .تتم مطابقة هذه العقود مع ارتباطات البيع والشراء اآلجلة ،حيث يتم إبرامها بغرض توفير الحماية
من تقلبات أسعار المعادن .والجدير بالذكر بأن الغرض الوحيد من أدوات التحوط لدى المجموعة هو الحد من التقلبات في أسعار المعادن العالمية وال
تستخدم هذه األدوات للمتاجرة في هذه المعادن وال للمضاربة في أسعارها المستقبلية.
وصف الحتياجات المصانع من الكهرباء والمياه الصناعية والغاز والديزل

تعتمد مصانع المجموعة على الكهرباء والمياه والغاز والديزل والبنزين في عملياتها التصنيعية ،وتحصل المجموعة على حاجتها من هذه المواد من
المصادر التالية:
الكهرباء

تحصل المجموعة على الكهرباء الالزمة للعمليات التشغيلية الخاصة بمصانعها من الشبكة الرئيسية العامة التابعة للشركة السعودية للكهرباء باإلضافة
إلى مولدات احتياطية تعمل بالديزل والمملوكة لشركة كابالت الرياض .وتستهلك مصانع المجموعة ما يقارب  194مليون كيلو واط/ساعة من الكهرباء
سنوياً لتشغيل أجهزتها ومعدات التصنيع الخاصة بها.
المياه الصناعية

بشكل كبير على المياه الصناعية في عملياتها التصنيعية ،حيث تدخل المياه في عمليات التبريد ضمن مراحل التشغيل.
تعتمد عمليات مصانع المجموعة
ٍ
وتحصل الشركة على المياه من الشبكة الرئيسية لشركة المياه الوطنية ومن مصادر خارجية بواسطة الصهاريج عند الحاجة .ويبلغ استهالك الشركة من
المياه  772ألف متر مكعب سنوياً.
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الغاز

تعتمد عمليات مصانع المجموعة أيضاً على الغاز في عملياتها التصنيعية ،حيث يدخل الغاز في عمليات صهر النحاس واأللمنيوم .وتحصل الشركة على
الغاز من شركة توزيع الغاز الطبيعي .ويبلغ استهالك الشركة سنوياً من الغاز  191ألف وحدة حرارية بريطانية.
الديزل

تعتمد عمليات مصانع المجموعة أيضاً على الديزل في عملياتها التصنيعية ،حيث يدخل الديزل في تشغيل مولدات الطاقة وبعض اآلليات المستخدمة
في المصانع .وتحصل الشركة على الديزل من عدد من الموردين المحليين .وبلغ استهالك الشركة من الديزل كما في  31ديسمبر 2021م ما يقارب 2
مليون لتر.
4-11مراقبة الجودة
تقوم المجموعة بإجراء اختبارات متعددة لتحديد مالئمة المنتج للغرض الذي صنع من أجله والتي تشمل اختبارات كهربائية بإجهادات عالية واختبارات
حرارية بإجهادات مرتفعة إلحداث استهالك للمنتج بشكل متسارع وبالتالي التأكد من أن المنتج سوف يقوم باألداء الالزم خالل فترة عمره االفتراضي.
كما تشمل عملية مراقبة الجودة إجراء اختبارات خاصة تتعلق بالمواصفات اإلضافية لكل منتج ،كالتأكد من مقاومته للزيوت أو أشعة الشمس أو الحريق
كتعريضه للنار بدرجات محددة والتأكد من تحمله للجهد الكهربائي المطلوب واستمرار توصيله للكهرباء لفترة محددة ،باإلضافة إلى التأكد من عدم
إصدار المنتج ألدخنة أو مواد سامة مثل الكلور والفلور (الهالوجين) للكابالت قليلة الدخان المؤخرة لالشتعال ويتم ذلك من خالل تعريض المنتج النهائي
للحريق حسب مواصفات معينة للتأكد من كثافة الضوء العابر لناتج الحريق بحيث ال يقل عن نسبة محددة تساعد األشخاص من الرؤية الواضحة أثناء
حدوث الحريق ،وكما يتم أيضاً قياس محتوى الهالوجين في أجهزة خاصة للتأكد من خلو الكابالت منها.
بشكل عام أربعة ( )4مراحل رئيسية وهي:
وتتضمن عملية مراقبة الجودة
ٍ
1-مختبرات المواد:

تعمل هذه المختبرات على وضع مواصفات للمواد الخام المستوردة لصناعة الكابالت واختبارها وفقاً لتلك المواصفات عند استالمها لتحديد إمكانية
قبولها لدخول المستودعات أو رفضها.
2-مختبرات الطراز الكهربائية (:)Type Test

تعمل هذه المختبرات على اختبار الطراز الكهربائي ( )Type Testلجميع أنواع الكابالت المصنعة بصورة نهائية لتحديد مطابقتها للمواصفات العالمية
المعمول بها وهي عملية متكاملة مع االختبارات التي تجريها مختبرات المواد .وتسعى اختبارات الطراز أيضاً لتحديد مدى مالءمة المنتج للغرض الذي
صنع من أجله ،وذلك يشمل إجراء اختبارات كهربائية بإجهادات عالية واختبارات حرارية للتأكد من قدرته على القيام باألداء المطلوب خالل فترة عمره
االفتراضي .وعالو ًة على ذلك ،تقوم هذه المختبرات بعمل اختبارات خاصة بالمواصفات اإلضافية للمنتج والتي تشمل على سبيل المثال اختبارات تتعلق
بدرجة مقاومة المنتج للزيوت وأشعة الشمس والحريق واختبارات التأكد من عدم إصدار الكابالت قليلة الدخان المؤخرة لالشتعال ألية أدخنة أو مواد
سامة عند تعرضها للحريق.
3-االختبارات على الخطوط أثناء العملية اإلنتاجية:

يتم التحقق من مطابقة المنتج في كل مرحلة من مراحل إنتاجه للمواصفات المعمول بها ،وبالتالي التأكد من جودته التصنيعية واستيفائه للمواصفات التي
تمكنه من االنتقال إلى المرحلة التالية في عملية التصنيع أم ال ،وإعطاء المالحظات لقسم اإلنتاج عند كل خطوة إلجراء التصحيحات الالزمة عليه ،إن
وجدت ،وتشمل هذه االختبارات أيضا ًاالختبارات الكهربائية وغير الكهربائية المحددة في المواصفات القياسية ذات العالقة.
4-االختبارات النهائية:

يتم إجراء االختبارات النهائية على كافة المنتجات بأنواعها ويشمل ذلك على االختبارات الكهربائية وغير الكهربائية للتأكد من مطابقتها للمواصفات
القياسية ذات العالقة ،وعند إكمال هذه المرحلة ،يتم بعد ذلك نقل هذه المنتجات إلى المستودعات لتخزينها.
ويجدر بالذكر أن المجموعة قد قامت بإنشاء المختبرات الخاصة بفحص جودة الكابالت ذات الجهد العالي والفائق حتى  500كيلو فولت ،وذلك من
عدد من الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال .ولدى هذه المختبرات إمكانيات كبيرة تغطي احتياجاتها واحتياجات الشركات األخرى العاملة
بنفس المجال ،بحيث يمكن للشركات العاملة في مجال تصنيع الكابالت في المنطقة االستعانة بهذه التجهيزات وبخبرات مهندسي المجموعة في إجراء
االختبارات الالزمة لفحص الكابالت ذات الجهد العالي والفائق حتى  500كيلو فولت.
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4-12الشهادات واالعتمادات
يوضح الجدول التالي شهادات واعتمادات الجودة التي حصلت عليها المجموعة.
	  (56):لودجلاالشهادات واالعتمادات

الشهادة

رقم الشهادة

الجهة

التفاصيل

تاريخ اإلصدار

SA190023

ريسورس
إنسبكشن كندا
إنكوربوريتد
()RICI

حصلت الشركة على هذه الشهادة لتلبيتها
للمتطلبات الالزمة تحت نظام (،)45001:2018 ISO
وذلك في مجال تصميم وإنشاء وتصنيع وتوزيع
كابالت الجهد المنخفض وكابالت الجهد
المتوسط حتى  45كيلو فولت وكابالت الجهد
العالي حتى  150كيلو فولت ،والجهد الفائق حتى
 500كيلو فولت ،واألسالك الكهربائية وموصالت
الكابالت ،والكابالت الهاتفية وكابالت األلياف
البصرية وقضبان النحاس واأللمنيوم والمركبات
التالية :حبيبات عديد فينيل الكلورايد (،)PVC
وحبيبات عديد اإليثيلين المتشابك (،)XLPE
والحبيبات الخالية من الهالوجين ( ،)LSHFوالبكرات
الخشبية والبكرات الحديدية.

2019/12/28م

SA190023

ريسورس
إنسبكشن كندا
إنكوربوريتد
()RICI

حصلت الشركة على هذه الشهادة لتلبيتها
للمتطلبات الالزمة تحت نظام (،)45001:2018 ISO
وذلك في مجال تصميم وإنشاء وتصنيع وتوزيع
كابالت الجهد المنخفض وكابالت الجهد المتوسط
حتى  45كيلو فولت وكابالت الجهد العالي حتى
 150كيلو فولت ،وكابالت الجهد الفائق حتى
 500كيلو فولت ،واألسالك الكهربائية وموصالت
الكابالت ،وكابالت التحكم ،والكابالت الهاتفية
وكابالت األلياف البصرية وقضبان النحاس
واأللمنيوم والمركبات التالية :حبيبات عديد
فينيل الكلورايد ( ،)PVCوحبيبات عديد اإليثيلين
المتشابك ( ،)XLPEوالحبيبات الخالية من
الهالوجين ( ،)LSHFوالبكرات الخشبية والبكرات
الحديدية.

2019/12/28م

SA190023

ريسورس
إنسبكشن كندا
إنكوربوريتد
()RICI

حصلت الشركة على هذه الشهادة لتلبيتها
للمتطلبات الالزمة تحت نظام (،)9001:2015 ISO
وذلك في مجال تصميم وإنشاء وتصنيع وتوزيع
كابالت الجهد المنخفض وكابالت الجهد المتوسط
حتى  45كيلو فولت وكابالت الجهد العالي حتى
 150كيلو فولت ،وكابالت الجهد الفائق حتى
 500كيلو فولت ،واألسالك الكهربائية وموصالت
الكابالت ،وكابالت التحكم ،والكابالت الهاتفية
وكابالت األلياف البصرية وقضبان النحاس
واأللمنيوم والمركبات التالية :حبيبات عديد
فينيل الكلورايد ( ،)PVCوحبيبات عديد اإليثيلين
المتشابك ( ،)XLPEوالحبيبات الخالية من
الهالوجين ( ،)LSHFوالبكرات الخشبية والبكرات
الحديدية.

2019/12/28م

2022/12/27م

شهادة
ترخيص
باستعمال
عالمة الجودة

-00000101005292740708-1
1436

الهيئة السعودية
للمواصفات
والمقاييس
والجودة

رخصت شركة المعادن باستعمال عالمة الجودة
على المنتجات التالية :كابالت القوى بعازل مبثوق
وملحقاتها لجهود مقننة من  1كيلو فولت حتى 30
كيلو فولت وكابالت للجهدين المقننين  1كيلو فولت
و 3كيلو فولت.

1994/05/12م
(وتم تجديده في
2020/04/08م)

2023/04/07م

شهادة
ترخيص
باستعمال
عالمة الجودة

1436-000001010106953-1

الهيئة السعودية
للمواصفات
والمقاييس
والجودة

رخصت الشركة باستعمال عالمة الجودة على
منتجات من ضمنها :الكابالت المعزولة بعديد
كلوريد الفينيل والكابالت المرنة.

2010/11/08م
(وتم تجديده في
2022/01/02م)

2025/01/01م

شهادة مطابقة
ISO

14001:2015

شهادة مطابقة
ISO

45001:2018

شهادة مطابقة
ISO

9001:2015

تاريخ االنتهاء

2022/12/27م

2022/12/27م
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تاريخ اإلصدار

شهادة مطابقة

-05-Q20 11615-05-20
000384

هيئة اإلمارات
للمواصفات
والمقاييس

حصلت الشركة على هذه الشهادة لتلبيتها للتعليمات
الصادرة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا
المتقدمة اإلماراتية فيما يخص الكابالت
الكهربائية.

2020/05/04م

KSA011221/PQS/C03

شركة الرواد
لنظم الجودة
والشهادات

حصلت الشركة على هذه الشهادة لتلبيتها
للمتطلبات الالزمة تحت نظام (-20000 ISO
 ،)1:2018وذلك في مجال تصميم وإنشاء وتصنيع
وتوزيع كابالت الجهد المنخفض وكابالت الجهد
المتوسط حتى  45كيلو فولت وكابالت الجهد
العالي حتى  150كيلو فولت ،وكابالت الجهد
الفائق حتى  500كيلو فولت ،واألسالك الكهربائية
وموصالت الكابالت ،وكابالت التحكم ،والكابالت
الهاتفية وكابالت األلياف البصرية وقضبان
النحاس واأللمنيوم والمركبات التالية :حبيبات
عديد فينيل الكلورايد ( ،)PVCوحبيبات عديد
اإليثيلين المتشابك ( ،)XLPEوالحبيبات الخالية من
الهالوجين ( ،)LSHFوالبكرات الخشبية والبكرات
الحديدية.

2021/12/01م

KSA011221/PQS/C02

شركة الرواد
لنظم الجودة
والشهادات

حصلت الشركة على هذه الشهادة لتلبيتها
للمتطلبات الالزمة تحت نظام (،)22301:2019 ISO
وذلك في مجال تصميم وإنشاء وتصنيع وتوزيع
كابالت الجهد المنخفض وكابالت الجهد المتوسط
حتى  45كيلو فولت وكابالت الجهد العالي حتى
 150كيلو فولت ،وكابالت الجهد الفائق حتى
 500كيلو فولت واألسالك الكهربائية وموصالت
الكابالت ،وكابالت التحكم ،والكابالت الهاتفية
وكابالت األلياف البصرية وقضبان النحاس
واأللمنيوم والمركبات التالية :حبيبات عديد
فينيل الكلورايد ( ،)PVCوحبيبات عديد اإليثيلين
المتشابك ( ،)XLPEوالحبيبات الخالية من
الهالوجين ( ،)LSHFوالبكرات الخشبية والبكرات
الحديدية.

2021/12/01م

KSA011221/PQS/C01

شركة الرواد
لنظم الجودة
والشهادات

حصلت الشركة على هذه الشهادة لتلبيتها
للمتطلبات الالزمة تحت نظام (،)27001:2013 ISO
وذلك في مجال تصميم وإنشاء وتصنيع وتوزيع
كابالت الجهد المنخفض وكابالت الجهد المتوسط
حتى  45كيلو فولت وكابالت الجهد العالي حتى
 150كيلو فولت ،وكابالت الجهد الفائق حتى
 500كيلو فولت ،واألسالك الكهربائية وموصالت
الكابالت ،وكابالت التحكم ،والكابالت الهاتفية
وكابالت األلياف البصرية وقضبان النحاس
واأللمنيوم والمركبات التالية :حبيبات عديد
فينيل الكلورايد ( ،)PVCوحبيبات عديد اإليثيلين
المتشابك ( ،)XLPEوالحبيبات الخالية من
الهالوجين ( ،)LSHFوالبكرات الخشبية والبكرات
الحديدية.

2021/12/01م

UAE220522/PQS/C01

شركة الرواد
لنظم الجودة
والشهادات

حصلت الشركة الوطنية لصناعة الكابالت على هذه
الشهادة لتلبيتها للمتطلبات الالزمة تحت نظام (ISO
 ،)14001:2015وذلك في مجال تصميم ،صناعة
وتوزيع كابالت الجهد المنخفض وكابالت الجهد
المتوسط وكابالت الجهد الفائق باستخدام حبيبات
عديد اإليثيلين المتشابك ( ،)XLPEوحبيبات عديد
فينيل الكلورايد ( )PVCوكابالت مقاومة للحريق
ذات جهد منخفض.

2022/05/22م

شهادة مطابقة
-20000 ISO
1:2018

شهادة مطابقة
-20000 ISO
1:2018

شهادة مطابقة
-20000 ISO
1:2018

شهادة مطابقة
ISO

14001:2015
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UAE220522/PQS/C02

شركة الرواد
لنظم الجودة
والشهادات

حصلت الشركة الوطنية لصناعة الكابالت على هذه
الشهادة لتلبيتها للمتطلبات الالزمة تحت نظام (ISO
 ،)45001:2018وذلك في مجال تصميم ،صناعة
وتوزيع كابالت الجهد المنخفض وكابالت الجهد
المتوسط وكابالت الجهد الفائق باستخدام حبيبات
عديد اإليثيلين المتشابك ( ،)XLPEوحبيبات عديد
فينيل الكلورايد ( )PVCوكابالت مقاومة للحريق
ذات جهد منخفض.

2022/05/22م

2025/05/22م

شهادة التزام

E482882-20170509

يو إل ()UL

حصلت المجموعة على هذه الشهادة لتلبيتها
للمتطلبات الالزمة بنا ًء على المعايير (,83 UL
.)Thermoplastic-Insulated Wires

2017/05/09م

ال ينطبق

شهادة اعتماد

1482a

بري قلوبل لمتد
(BRE Global
)Ltd

حصلت الشركة على هذه الشهادة فيما يخص
الكابالت المقاومة للحريق للسلك المفرد.

2018/08/09م

ال ينطبق

شهادة تأهيل

17636/11294

حصلت الشركة على شهادة تأهيل لكابالت الجهد
العالي في دولة جنوب أفريقيا.

2020/12/09م

شهادة مطابقة
ISO

45001:2018

سابز
كوميرشال
(SABS

)Commercial
شهادة مطابقة
ISO

37001:2016

شهادة االمتثال
شهادات
اعتماد

2019-1001/EUAC/ABMS

بيرفكشن
كومتمنت

1482c
1482d
1482e

شهادة اعتماد

022147

شهادة االمتثال

154-PCR

A

2023/12/08م

حصلت الشركة على شهادة مطابقة لتلبيتها
للمتطلبات الالزمة بنا ًء على (.)37001:2016 ISO

2019/11/08م

شركة انسبكت
التركية

حصلت الشركة على شهادة االمتثال لمعايير االتحاد
األوروبي لخلو منتجاتها من المواد الخطرة.

2019/11/14م

2022/11/13م

بري قلوبل لمتد
(BRE Global
)Ltd

حصلت الشركة على هذه الشهادات فيما يخص
الكابالت المقاومة للحريق بمتخلف أنواعها.

2020/07/16م

ال ينطبق

2020/11/24م

ال ينطبق

2021/04/13م

ال ينطبق

المجلس
الوطني
لالعتماد
(إيجاك)

حصلت الشركة على اعتماد الجهة في بعض
االختبارات الكهربائية والميكانيكية والكيميائية
والفيزيفية للكابالت الكهربائية واألسالك.

2022/02/18م

بريتيش أبروفال
سيرفسز فور
كيبلز ()BASEC

حصلت الشركة على شهادة االمتثال وذلك في
مجال تصميم ،صناعة وتوزيع الكابالت واألسالك
الكهربائية ،كابالت ذات الجهد المنخفض
والمتوسط وكابالت األلياف البصرية.

2022/04/04م

(Perfection

)Commitment
RoHS-19.07.518

تاريخ االنتهاء

2022/11/07م

2026/02/17م

2025/02/19م

المصدر :الشركة

4- 13االستدامة البيئية
تراعي المجموعة االلتزام بأنظمة البيئة المطبقة في المملكة من خالل االلتزام بعدة إجراءات تُعنى بمعالجة مياه الصرف الصحي والتخلص من
المخلفات ،حيث تقوم مصانع المجموعة التي تقع في المناطق التابعة للهيئة السعودية للمدن ومناطق التقنية بمعالجة مياه الصرف الصحي عن طريق
شبكة الصرف الصحي الخاصة بالهيئة السعودية للمدن ومناطق التقنية .أما مصانع المجموعة التي ال يتوفر بها شبكة صرف صحي فيتم نقل مياه
الصرف الصحي فيها عن طريق إحدى الشركات المتخصصة والتي تقوم بنقل مياه الصرف الصحي إلى األماكن المحددة من قِ بل الجهات الرسمية .أما
فيما يتعلق بالمخلفات الصناعية ،وهي المخلفات الناتجة عن التصنيع في جميع المصانع التابعة للمجموعة ،فيتم فرز المواد عن بعضها وذلك حسب
طبيعتها إلى معادن وأخشاب وبالستيك وإعادة تدويرها .وتقوم المجموعة بالتخلص من النفايات التي ال تقوم بتدويرها عن طريق تجميعها يومياً في
حاويات للتجميع التابعة ألحد الشركات المتعاقد معها للتخلّص منها في األماكن النظامية .وتقوم المجموعة أيضاً بمراقبة ومتابعة إدارة المياه وجودة
الهواء والنفايات عن طريق مكتب استشاري متخصص في مجال البيئة ،والذي يقوم بدوره بتسجيل جميع القراءات وإعداد التقارير الالزمة ورفعها إلى
الجهات المختصة بحماية البيئة ،وقد حصلت المجموعة على عدد من الشهادات البيئية.
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4-14األمن والسالمة
تقوم المجموعة بتطبيق معايير السالمة والحماية من األخطار فيما يتعلق بموظفيها من خالل االلتزام بجميع أنظمة السالمة المطبقة في المملكة،
باإلضافة إلى تطبيق األنظمة واللوائح العالمية األخرى في هذا المجال كتطبيق معايير السالمة والصحة المهنية األمريكية التي وضعتها هيئة السالمة
والصحة المهنية األمريكية ( )OSHAسعياً إلى المحافظة على جاهزية منشآت المجموعة ومنع وقوع الحوادث.
كما تقوم المجموعة بتطبيق أنظمة حماية البيئة والصحة والسالمة في مواقع العمل من خالل المتابعة المستمرة لتطبيق أنظمة السالمة ورفع مستوى
وعي منسوبي المجموعة بأهمية معايير الصحة والسالمة ،والتأكد من أن العمليات اإلنتاجية ال تؤثر على سالمة العاملين .وتسعى المجموعة لتأمين
المستويات المطلوبة من الصحة والسالمة في بيئة العمل من خالل اتباع معايير االلتزام التالية:
•توفير التدريب للعاملين وتزويدهم باألدوات التي يحتاجونها للقيام بمهامهم بصورة آمنة واستخدام أفضل األساليب المتبعة في تشغيل وصيانة
المعدات.
•وضع وتطبيق برامج الحماية من الحوادث.
•توفير بيئة العمل اآلمنة من خالل الحد من مصادر األخطار.
•التقيد باألساليب والطرق السليمة المتّبعة في مجال الصحة والسالمة.
•تثقيف وتوعية العاملين باألخطار المحتملة في مجال عملهم واطالعهم على أفضل أساليب السالمة.
•التأكد من وجود اإلسعافات األولية وخطط االستجابة للطوارئ في جميع مواقع العمل التابعة للمجموعة.
•التأكد من قيام العاملين بأداء مهامهم تحت أفضل الظروف ،متبعين في ذلك أفضل الطرق واألساليب اآلمنة الممكنة.
•التأكد من اكتمال ودقة البيانات المدونة في نظام اإلبالغ عن الحوادث.
•القيام بمراجعات منتظمة ورفع تقرير عن نتائج هذه المراجعات إلى اإلدارة التنفيذية لضمان التقيد بسياسة ولوائح المجموعة في مجال
الصحة والسالمة ،والتأكد من وجود اآلليات التي تساعد على تطوير مشاركة العاملين في وضع وإعداد المستويات القياسية والمعايير ،والتأكد
من قيام العاملين بمسؤولياتهم في مجال الصحة والسالمة.
باإلضافة إلى ذلك ،تقوم المجموعة بوضع الخطط وتنفيذ البرامج الالزمة للتأكد من سالمة منسوبي المجموعة والزوار في جميع المباني
والمواقع التابعة لها لمنع الحرائق والحد منها في حال حدوثها باتخاذ اإلجراءات التالية:
•التأكد من جاهزية أنظمة الرش اآللي ووسائل اإلطفاء ،وتأمين معدات اإلطفاء المتحركة ،وتدريب األشخاص الالزمين الستخدام تلك المعدات.
•الحد من مخاطر الحريق بالتأكد من سالمة سبل التخزين وطرق التعامل مع المواد سريعة االشتعال.

•التأكد من سالمة الممرات والمخارج تحسباً لنشوء حريق أو حاالت طارئة ووضع خطط إخالء آمنة لجميع المواقع التابعة للمجموعة إذا
تطلب األمر ذلك.
•توفير أجهزة وأنظمة اإلنذار المبكر مثل أجهزة كشف الدخان وأجهزة اإلنذار من الحريق.

•التفتيش والفحص والصيانة المتكررة ألنظمة الحماية من الحريق طبقاً ألنظمة المنظمة األمريكية الوطنية للوقاية من الحريق.
•توعية منسوبي المجموعة والزوار حول أساليب الحماية واإلخالء في الحاالت الطارئة.
•تدريب العاملين على إجراءات خطط اإلخالء وتعريفهم بأدوارهم ،ونشر التوعية الالزمة حول أنواع المواد الخطرة وحاالت المخاطر المتعلقة
بالحريق.
4-15أعمال البحث والتطوير
منذ عام 1984م ،تقوم المجموعة بالتعاون مع جهات أجنبية وسعودية لعمل أبحاث تهدف لتطوير وتحسين كفاءة منتجات المجموعة والمنافسة في
السعر وإيجاد حلول فنية وعملية لعمالئها ،وقد خصصت لهذه األبحاث طاقم متخصص ومختبرات متقدمة .وقد ساهم ذلك في جعل المجموعة قادرة
على تغطية كافة احتياجات المملكة والدول المجاورة من الكابالت .كما بذلت المجموعة جهوداً متميزة في متابعة تطوير وتحديث اآلالت لرفع كفاءاتها
وإنتاجياتها وذلك عن طريق اتباع نظم المراقبة المستمرة على الخطوط ،والذي أدى بدوره إلى ضبط أوزان المواد األولية بصورة دقيقة ومطابقة
للمواصفات ،مما ساعد في تخفيض التكلفة الفعلية للمنتج وتعزيز الموقع التنافسي للمجموعة في األسواق التي تعمل بها.
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فيما يلي قائمة بأهم األبحاث التي أجرتها المجموعة منذ تأسيسها وحتى تاريخ هذه النشرة:
•قامت المجموعة بالتعاون مع جامعة الملك سعود بعمل أبحاث تهدف لتحديد مواصفات وخواص كابالت تكون مالئمة لظروف ومواصفات
المملكة والدول المجاورة .وكانت نتيجة هذه األبحاث إنتاج كابالت ذات جودة عالية وكفاءة مميزة ومردود مادي إيجابي.
•قامت المجموعة بالتعاون مع متخصصين بابتكار اختبارات جديدة لقياس جودة الكابالت وتأهيلها.
•قامت المجموعة بدراسة ظاهرة التشجير المائي في الكابالت وتأثير األمالح المتواجدة في تربة المملكة والمناطق األخرى على هذه الظاهرة
والعمل على تقليل آثارها السلبية على الكابالت.
•قامت المجموعة بدراسة قدرة تحمل الكابالت وكيفية تحسينها.
•قامت المجموعة من خالل دراساتها بإجراء تعديالت على بعض المواصفات العالمية مثل اللجنة الكهروتقنية الدولية ( )IECلتكون أكثر دقة
في التعبير والقياس لخصائص الكابالت ذات الجهد العالي.
•أجرت المجموعة دراسات مختلفة لتطوير كابالتها وذلك بإضافة خصائص معينة تجعلها مالئمة لمتطلبات المواقع المختلفة .من بين تلك
الخصائص مقاومة أشعة الشمس ومقاومة الحشرات ومقاومة الزيوت ومقاومة وتأخير الحريق.
•قامت المجموعة من خالل دراساتها بإنتاج كابالت األلياف البصرية ،باإلضافة إلى كابالت الجهد الفائق.
وقد اعتمدت إدارة الشركة سياسة بحث وتطوير تهدف إلى جعل االبتكار أداة لتمييز منتجات المجموعة ،والتركيز عليه لتلبية احتياجات أعمال المجموعة
االستراتيجية واالستفادة من الموارد والمواهب الداخلية ،وتوثيق وتفعيل اجراءات البحث والتطوير حسب متطلبات المعيار الدولي آيزو .9001:2015
وتلزم المجموعة منسوبيها باالمتثال بسياسة البحث والتطوير وتطبيقها في مجاالت نشاطهم.
4-16المسؤولية االجتماعية
إن مسؤولية المجموعة تجاه المجتمع تأتي دائماً في طليعة اهتماماتها ،وهي أحد األهداف التي تسعى لتحقيقها من خالل المساهمة المباشرة في دعم
عدد من الجمعيات الخيرية داخل المملكة ومنها جمعية األطفال المعوقين ،وجمعية رعاية األيتام ،وجمعية مكافحة التدخين ،وغيرها من الجمعيات التي
تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص لخدمة المجتمع .كما تقدم المجموعة الدعم إلى األفراد والمجتمعات من خالل االستثمار في كفاءات الخريجين
عبر توظيف الشباب وتدريبهم من خالل مركز التدريب التابع للمجموعة عن طريق تقديم دورات تدريبية وتعليمية في مجاالت صناعة الكابالت ومشاريع
الكهرباء ،والمشاركة في رعاية يوم المهنة جنباً إلى جنب مع الجامعات والمعاهد الصناعية في المملكة .كما تقوم المجموعة بتقديم الدعم والرعاية لعدد
من البرامج المخصصة للشباب كجائزة اإلبداع الصناعي.
4- 17اإلدارات واألقسام المساندة لألعمال التشغيلية للمجموعة
-17-1

4إدارة الشؤون المالية

يندرج تحت هذه اإلدارة ثالثة ( )3أقسام ،هي ك ٌل من قسم الخزينة وقسم المحاسبة وقسم الميزانية والرقابة المالية.
-أقسم الخزينة

تشمل مهام هذا القسم ما يلي:
•إدارة السيولة للشركة والشركات التابعة وتأمين احتياجاتهم.
•ترتيب وتأمين التسهيالت االئتمانية للشركة والشركات التابعة مع المصارف التجارية وإدارة العالقة والتعامالت اليومية معهم.
-بقسم المحاسبة

تشمل مهام هذا القسم ما يلي:
•تطبيق اإلجراءات المحاسبية والمحافظة على كافة الدفاتر والسجالت والحسابات الخاصة بالمجموعة.
•إصدار التقارير المالية الدورية ومؤشرات األداء الرئيسية.
•التنسيق مع مدققي الحسابات الخارجيين ومستشاري الزكاة ألجل إصدار القوائم المالية المراجعة.
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-جقسم الميزانية والرقابة المالية

تشمل مهام هذا القسم ما يلي:
•إعداد ومراقبة الميزانية التقديرية.
•إعداد وتحديث الخطط المستقبلية للمجموعة.
•إعداد التقارير الشهرية لمراقبة األداء الفعلي مع الميزانية التقديرية.
•متابعة اإلجراءات المتخذة لمعالجة الفروقات بين األداء الفعلي والميزانية التقديرية.
-17-2

4إدارة تقنية المعلومات

تقوم إدارة تقنية المعلومات بتلبية احتياجات جميع األنشطة واإلدارات بالمجموعة من خدمات تقنية المعلومات بما في ذلك البرامج واألجهزة المستخدمة
في مختلف إدارات وأقسام المجموعة ،وتستخدم المجموعة حالياً نظام ساب ( )SAP ERPإلدارة المعلومات والبيانات المالية وتدفقها بين األقسام
المختلفة إضافة إلى التحكم في عمليات اإلنتاج ،وترتبط جميع إدارات المجموعة بمركز البيانات الرئيسي عبر شبكة اتصاالت متطورة .وتشمل مهام
هذه اإلدارة ما يلي:
•الرقابة واإلشراف الفني على كافة خدمات تقنية المعلومات المقدمة للشركة والشركات التابعة.
•تقديم دعم تقنية المعلومات بشكل مستمر للشركة والشركات التابعة.
•ضمان توافر بيانات نظام المعلومات في الوقت المناسب وبصورةٍ مستمرة.
•ضمان حماية البيانات وشبكات االتصال.
•ضمان االمتثال لألحكام والشروط الخاصة بتراخيص البرامج على مستوى المجموعة.
-17-3

4إدارة الشؤون الفنية والجودة

يندرج تحت إدارة الشؤون الفنية والجودة قسمين ( )2هما القسم الفني وقسم ضبط الجودة.
-أالقسم الفني

يقوم القسم الفني بعدد من المهام المتعلقة بتطوير وتصنيع الكابالت واألسالك الكهربائية باإلضافة إلى العمل مع اإلدارة التجارية واألقسام التصنيعية
في المجموعة فيما يتعلق بتحديد متطلبات العمالء واحتياجاتهم من مواصفات المنتج وخصائصه .ويقوم القسم الفني أيضاً بتطوير تصاميم وخصائص
جديدة للكابالت واألسالك الكهربائية بالتعاون مع قسم البحث والتطوير ،باإلضافة إلى تقديم الدعم الفني فيما يتعلق بنوعية المواد الخام المستخدمة
في مختلف منتجات المجموعة.
-بقسم ضبط الجودة

يسعى قسم ضبط الجودة إلى مراقبة وضمان الجودة لجميع منتجات الشركة وفق معايير عالمية من ضمنها المعايير التي تضعها اللجنة الكهروتقنية
الدولية ( )IECوالجمعية األمريكية الختبار المواد ( .)ASTM Internationalباإلضافة إلى ذلك تقوم الشركة من خالل قسم الجودة بإجراء اختبارات
متعددة لتحديد مالئمة المنتج للغرض الذي صنع من أجله والتي تشمل اختبارات كهربائية بإجهادات عالية واختبارات حرارية بإجهادات مرتفعة إلحداث
استهالك للمنتج بشكل متسارع وبالتالي التأكد من أن المنتج سوف يقوم باألداء الالزم خالل فترة عمره االفتراضي .كما تشمل عملية مراقبة الجودة إجراء
اختبارات خاصة تتعلق بالمواصفات اإلضافية لكل منتج ،كالتأكد من مقاومته للزيوت أو أشعة الشمس أو الحريق كتعريضه للنار بدرجات محددة والتأكد
من تحمله للجهد الكهربائي المطلوب واستمرار توصيله للكهرباء لفترة محددة ،باإلضافة إلى التأكد من عدم إصدار المنتج ألدخنة أو مواد سامة مثل
الكلور والفلور (الهالوجين) للكابالت قليلة الدخان المؤخرة لالشتعال ويتم ذلك من خالل تعريض المنتج النهائي للحريق حسب مواصفات معينة للتأكد من
كثافة الضوء العابر لناتج الحريق بحيث ال يقل عن نسبة محددة تساعد األشخاص من الرؤية الواضحة أثناء حدوث الحريق ،وكما يتم أيضاً قياس محتوى
الهالوجين في أجهزة خاصة للتأكد من خلو الكابالت منها.
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4إدارة العمليات والتشغيل

يندرج تحت هذه اإلدارة ثالثة ( )3أقسام ،هي كل من قسم اإلنتاج ،وقسم التصميم والصيانة ،وقسم التخطيط.
قسم اإلنتاج

تتضمن المهام الرئيسية لقسم اإلنتاج ما يلي:
•إعداد الخطط االستراتيجية والميزانيات السنوية المرتبطة بمصانع المجموعة واألقسام التابعة إلدارة اإلنتاج ومراجعتها وإقرارها.
•تحليل ودراسة طلبات الشراء والمعدات والمواد الالزمة لمصانع المجموعة والموافقة عليها.
•متابعة ومراقبة وضبط العمليات اإلنتاجية لمصانع المجموعة على ضوء األهداف والخطط الموضوعة لها.
•دراسة وتحليل التقارير اليومية والدورية المرسلة من مصانع المجموعة والتعليق عليها والتأكد من تحقيقها لألهداف المرجوة كتلك المتعلقة
باإلنتاجية واستهالك المواد األولية التالفة وغيرها ،وتحديد حجم االنحرافات والعمل على حلها.
•العمل على خفض التكاليف في مصانع المجموعة ضمن اآللية الموضوعة والمتبعة.
•العمل على ضبط مصاريف الشراء واالستهالك والمواد المطلوبة في المصانع ضمن الميزانية السنوية المعتمدة.
•تحديد مبالغ الحوافز اليومية للمشغلين والمساعدين ممن يحققون االنتاجيات المرجوة واألهداف المطلوبة.
•العمل على دعم وتنفيذ مشروع توطين العمالية المحلية (السعودة) في مصانع المجموعة وتحقيق األهداف المطلوبة من اإلدارة التنفيذية.
•إعداد التقارير الدورية المطلوبة من األقسام التابعة إلدارة اإلنتاج ورفعها لإلدارة العليا.
•تحديد الكوادر المطلوبة لألقسام التابعة إلدارة اإلنتاج في مصانع المجموعة والعمل على إيجاد التعاون والتفاهم بين األفراد العاملين في
تلك األقسام.
•العمل على تقييم أداء العاملين ودعمهم وتطوير مهاراتهم الفنية واإلدارية حسب الحاجة وبالتنسيق مع الموارد البشرية.
قسم الهندسة المدنية والصيانة

تتضمن المهام الرئيسية لقسم الهندسة المدنية والصيانة ما يلي:
•رسم األهداف العامة والخاصة والميزانيات السنوية الالزمة ألقسام الصيانة في المجموعة.
•ضبط استهالكات قطع الغيار على اآلالت وخطوط اإلنتاج ضمن الميزانية المعتمدة.
•االجتماع األسبوعي مع مديري اإلنتاج لمناقشة األداء العام للمصانع وتحديد المعوقات والمشاكل التي يواجهونها والعمل على حلها.
•تقديم الدراسات التحسينية الالزمة لتحسين اآلالت وتطويرها وبالتالي زيادة الطاقة اإلنتاجية.
•تنفيذ برامج الصيانة الدورية الالزمة بما يضمن تشغيل خطوط اإلنتاج على الدوام.
•المساهمة في إعداد الخطط والدراسات الالزمة للمشاريع التوسعية للمجموعة.
•تقديم الخدمات المساندة الالزمة للمصانع ومتابعة وصيانة كافة معداتها من مولدات ومبردات وآليات وضواغط هوائية وغيرها.
•إعداد التقارير الدورية المطلوبة من األقسام التابعة إلدارة الصيانة ورفعها لإلدارة العليا
•تحديد الكادر المطلوب ألقسام الصيانة في المصانع والعمل على إيجاد جو من التعاون والتفاهم بين األفراد العاملين في أقسام الصيانة في
المصانع.
•العمل على تقييم أداء العاملين ودعمهم وتطوير مهاراتهم الفنية واإلدارية حسب الحاجة وبالتنسيق مع الموارد البشرية.
•تنفيذ خطط اإلدارة التنفيذية فيما يتعلق ببرامج التوسعات والتحسينات الالزمة على مستوى المجموعة.
•مناقشة موردي اآلالت باألسعار ومواعيد التسليم والمواصفات الفنية بما يتماشى مع الخطط.
•تركيب اآلالت وخطوط اإلنتاج ومتابعة استالمها النهائي من الموردين وتسليمها لإلنتاج.
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قسم التخطيط

تشمل المهام المسندة إلى قسم التخطيط ما يلي:
•رسم األهداف العامة والخاصة ألقسام التخطيط في المجموعة ،وإعداد الخطط اإلنتاجية الشهرية واليومية للمصانع ،واإلشراف على تنفيذها
وتعديلها عند الضرورة بما يتماشى مع الواقع والطلب.
•دراسة وتحليل التقارير اليومية والدورية المرسلة من المصانع والتعليق عليها والتأكد من تحقيقها لألهداف المرجوة كتلك المتعلقة باإلنتاجية
واستهالك المواد األولية والمواد التالفة وغيرها ،وتحديد حجم االنحرافات والعمل على حلها.
•التنسيق مع قسم المشتريات من خالل االجتماعات الدورية لتأمين متطلبات الخطط الشهرية من المواد األولية.
•العمل على خفض التكاليف في المصانع ضمن اآللية الموضوعة والمتبعة.
•إعداد التقارير الدورية المطلوبة من األقسام التابعة إلدارة التخطيط ورفعها لإلدارة العليا.
•تحديد الكادر المطلوب ألقسام التخطيط في المصانع والعمل على إيجاد جو من التعاون والتفاهم بين األفراد العاملين في األقسام.
•العمل على تقييم أداء العاملين ودعمهم وتطوير مهاراتهم الفنية واإلدارية حسب الحاجة وبالتنسيق مع الموارد البشرية.
-17-5

4إدارة التحول

تقوم إدارة التحول بإدارة مبادرات التطوير آلليات العمل ومخرجاته في كافة أقسام المجموعة ،وذلك من خالل التنسيق مع اإلدارات المعنية وخلق تناغم
فعال للوصول لهدف المبادرة خالل الوقت المحدد وبالجودة المطلوبة.
-17-6

4إدارة سالسل اإلمداد

يندرج تحت هذه اإلدارة قسم المشتريات وقسم المستودعات والخدمات اللوجستية.
-أقسم المشتريات

تتضمن المهام الرئيسية لقسم المشتريات ما يلي:
•تأمين احتياجات المصانع التابعة للمجموعة من المواد األولية حسب الخطط المعتمدة إما بعقود طويلة األجل للمواد ذات معدالت االستهالك
الثابتة ،وإما بشراء مباشر للمواد ذات معدالت االستهالك المتغيرة.
•المحافظة على كميات المخزون االحتياطي المقررة لكل مادة والمدروسة بناء على معدالت االستهالك وفترات توريد الموردين.
•الحصول على اإلعفاءات الجمركية الالزمة للمواد األولية المستوردة.
•متابعة الموردين من لحظة صدور طلب الشراء ولغاية وصول المواد األولية إلى مستودعات الشركة.
•معالجة الشكاوى الواردة من المصانع مع الموردين فيما يخص المواد األولية.
•البحث عن موردين جدد للمواد األولية بأسعار أرخص وضمن الجودة المطلوبة.
•تنفيذ ما يخص طلبات الشراء من الناحية المالية كإصدار االعتمادات ،وأوامر دفع ،والخصومات وغيرها.
-بقسم المستودعات والخدمات اللوجستية

يُعنى قسم المستودعات والخدمات اللوجستية بجميع األنشطة المتعلقة باستالم وحفظ المواد األولية والمنتجات تامة الصنع وقطع الغيار والمواد األخرى
المستلمة من أقسام المشتريات واإلنتاج ،باإلضافة إلى تخطيط إجراءات التخزين وتنظيمها ومراقبتها .ويقوم قسم المستودعات والخدمات اللوجستية
أيضاً بإدارة المخزون حسب الكميات والنوعيات المقررة للعمليات اإلنتاجية مع التأكد من توفر المواد المطلوبة بحيث يضمن سير العمليات اإلنتاجية
ويحقق متطلبات العمالء.
وتجدر اإلشارة أن المجموعة تقوم بتطبيق نظام «الوارد أوال  -صادر أو ًال ( »)FIFOفي التعامل مع المنتجات والمواد المخزنة في مستودعاتها لتفادي انتهاء
صالحية أي من المواد الموجودة في المستودعات .كما يتم اعتماد عدة مؤشرات لقياس أداء قسم المستودعات والخدمات اللوجستية من حيث قدرته على
إنجاز مهامه في نقل واستالم المواد وتخزين البضائع في مستودعات الشركة وتسليمه للعمالء وفقاً لخطط التوزيع ،ويتم احتساب تكلفة التخزين وكمية
المنتجات وما منه من مواد تالفة والمدة الزمنية للدورة المستندية ،ومن ثم يتم تحليل هذه المعلومات للوصول إلى الطريقة المثلى للتعامل مع المخزون.
كما يُعنى قسم المستودعات والخدمات اللوجستية باإلشراف على المناولة المناسبة للمواد والمنتجات ومراقبة عمليات التحميل والتنزيل وتصنيف
المنتجات تامة الصنع وتوفير كافة سيارات النقل الالزمة لنقل المواد الخام والتامة الصنع بين مصانع المجموعة ومستودعاتها .ويتم تنسيق نقل مواد
ومنتجات المجموعة من وإلى مستودعاتها وفروعها عن طريق نظام إدارة موارد الشركة اإللكتروني.
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4إدارة التسويق

تتضمن المهام الرئيسية إلدارة التسويق ما يلي:
•وضع خطط وسياسات البيع والتسويق للمجموعة واإلشراف على مسؤولي المبيعات وتدريبهم بشكل مستمر.
•تحديد مناطق البيع األفضل لالستفادة من أكبر عدد ممكن من العمالء وتحقيق أفضل العوائد المالية.
•تخطيط نشاطات البيع من حيث تطوير المنتجات وإدخال منتجات جديدة وتحديد المنتجات ذات العوائد المالية العالية.
•متابعة العمليات االستراتيجية المتعلقة بمبيعات المجموعة كعمليات التوريد ومشاريع المقاوالت التي تنفذها المجموعة.
•متابعة الشركات المنافسة واستراتيجياتها وتطورات األسواق التي تعمل فيها المجموعة.
•البحث عن العمالء الجدد والتواصل معهم وتطوير خطط الحفاظ على العمالء.
•مراقبة أداء مبيعات المجموعة ومدى تحقيقها ألهداف المجموعة البيعية ومراقبة تنفيذ الخطة التسويقية للمجموعة وتقييمها بشكل مستمر.
•وضع أسس عملية لسياسات التسعير والخصومات طبقاً ألوضاع ومتغيرات السوق.

•وضع سياسات التحصيل النقدي واآلجل فيما يتعلق بعمليات بيع منتجات المجموعة.
•التنسيق مع إدارة اإلنتاج لاللتزام بتوريد المنتجات بحسب العقود المبرمة مع عمالء المجموعة ومتابعة شكاوى العمالء مع األقسام ذات
العالقة.
هذا ويتوافر في جميع أقسام اإلدارة التجارية الكوادر اإلدارية والفنية والبيعية ذات الخبرة التي تتولى تنفيذ خطة عمل اإلدارة في التسويق والبيع لمنتجات
الشركة من جميع أصناف الكابالت واألسالك المطلوبة في المملكة والدول المجاورة.
-17-8

4إدارة الشؤون اإلدارية

يندرج تحت هذه اإلدارة ثالثة أقسام ،هي ك ٌل من قسم الموارد البشرية وقسم الخدمات المساندة وقسم الشؤون القانونية.
-أقسم الموارد البشرية

يقوم قسم الموارد البشرية بالوفاء باحتياجات المجموعة من التوظيف والتدريب والمتطلبات األخرى المتعلقة بالموظفين ومن بين المهام الرئيسية لهذا
القسم ما يلي:
•وضع السياسات واألنظمة المتعلقة بتنظيم وإدارة الموظفين وتهيئة بيئة عمل صالحة لهم.
•مراجعة وتحديث السلم الوظيفي ،باإلضافة إلى تطبيق سياسات وتوجيهات اإلدارة التنفيذية.
•تنفيذ السياسات واألنظمة المتعلقة بالموارد البشرية ،وحساب رواتب وإجازات الموظفين ونهاية الخدمة والتنسيق مع قسم العالقات العامة
على إتمام خدمات الموظفين من تجديد اإلقامات والتأمين الطبي والتأمينات االجتماعية
•مراجعة جميع الدوائر الحكومية والتعاقد مع مقاولين إلمداد الشركة بالعمالة المطلوبة أو استقدامهم.
•االلتزام باللوائح واألنظمة العمالية المطبقة في المملكة.
-بقسم الشؤون القانونية

يقدم قسم الشؤون القانونية خدمات المشورة القانونية إلدارة الشركة سوا ًء بصورةٍ مباشرة أم من خالل مكاتب المحاماة والمستشارين القانونيين
الخارجيين .ومن بين مسؤوليات قسم الشؤون القانونية ما يلي:
•المسائل المتعلقة بالموظفين.
•تقديم رأي قانوني لإلدارة فيما يتعلق باالتفاقيات والعقود إذا لزم األمر.

•تقديم رأي قانوني فيما يتعلق بأية دعاوى أو مطالبات قضائية تكون الشركة أو أي من الشركات التابعة طرفاً فيها.
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-جقسم الخدمات المساندة

تساعد إدارة الشؤون اإلدارية العديد من اإلدارات األخرى بالمجموعة وذلك من خالل قسم المساندة كما يلي:
•أمن المواقع :يقوم قسم الدعم والخدمات اللوجستية من خالل شعبة الحراسات األمنية والمراقبة بالحفاظ على أمن وحماية منشآت الشركة
والمصانع من مخاطر السرقة ،كذلك مراقبة دخول وخروج المواد من وإلى المصانع وكذلك تأكيد الرقابة على دخول المركبات واألشخاص
المصرح لهم بدخول المواقع.
•اإلسكان :توفر الشركة لمنسوبيها ُمجمعات سكنية مجهزة بكافة وسائل الراحة والترفيه ،سوا ًء أكانت تمتلكها أو تقوم باستئجارها ،كما تقوم
الشركة بتوفير خدمة الطعام للعاملين عبر التعاقد مع عدد من شركات اإلعاشة المحلية.
•نقل العمالة :توفر الشركة وسائل نقل الموظفين من وإلى كافة مواقع الشركة المختلفة وعلى مدار الساعة عبر عدد من الحافالت والمركبات
الحديثة ،كما توفر لمنسوبيها خدمة التوصيل واالستقبال بالمطار الدولي بالرياض وإلى كافة أحياء مدينة الرياض.
•الصحة والسالمة المهنية :تسعى الشركة إلى المحافظة على جاهزية منشآت الشركة ومنع وقوع الحوادث من خالل تطبيق معايير السالمة،
والحماية من األخطار وحماية البيئة وااللتزام بأنظمة ولوائح الجهات المختصة في حماية البيئة ،كما تقوم الشركة بتطبيق أنظمة حماية البيئة
والصحة والسالمة في موقع العمل من خالل المتابعة المستمرة ورفع مستوى الوعي لمنسوبي المجموعة لضمان عدم التخلّي أو التنازل عن
قيم وأهداف برامج حماية البيئة والصحة والسالمة ،وتقوم الشركة فيما يخص الصحة والسالمة المهنية بما يلي:
	-توفير التدريب للعاملين وتزويدهم باألدوات التي يحتاجونها للقيام بمهامهم بصورة آمنة.
	-استخدام أفضل األساليب المتبعة في تشغيل وصيانة المعدات.
	-االلتزام بالقوانين واللوائح المعمول بها في المملكة فيما يخص الصحة والسالمة المهنية.
	-التقيد باألساليب والطرق السليمة المتّبعة في مجال الصحة والسالمة.
	-توفير بيئة العمل اآلمنة من خالل الحد من مصادر األخطار والقضاء عليها إن أمكن.
	-تثقيف العاملين وتوعيتهم باألخطار المحتملة في مجال عملهم ،واطالعهم على أفضل أساليب السالمة المتبعة.
	-وضع برامج الحماية من الحوادث والتأكد من تطبيقها.
	-التأكد من وجود اإلسعافات األولية وخطط االستجابة للطوارئ في جميع مواقع العمل التابعة للمجموعة.
-17-9

4إدارة المبيعات

يندرج تحت هذه اإلدارة أربعة ( )4أقسام هي قسم المبيعات المحلية وقسم الفروع الداخلية وقسم التصدير والفروع الخارجية وقسم مشاريع الجهد
العالي (مشاريع تسليم مفتاح):
-أقسم المبيعات المحلية

يُعنى قسم المبيعات المحلية بالمبيعات على الشركات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية في المملكة كالشركة السعودية للكهرباء وشركة الزيت
العربية السعودية (أرامكو السعودية) والهيئة الملكية للجبيل وينبع والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) والمؤسسة العامة لتحلية المياه ،وعموم
مقاولي الكهرباء للمشاريع الكبيرة والصغيرة داخل المملكة وكذلك شركات النفط والغاز.
-بقسم الفروع الداخلية

يُعنى قسم الفروع الداخلية بالمبيعات على الموزعين وعموم تجار المواد الكهربائية للكابالت ذات الجهد المنخفض والكابالت واألسالك المنزلية .ويندرج
تحت قسم الفروع الداخلية ثمانية عشر ( )18فرعاً باإلضافة إلى مكتب مبيعات تغطي جميع أنحاء المملكة وتتضمن هذه الفروع الكوادر اإلدارية والبيعية
ومستودعات الكابالت واألسالك ،والتي تؤمن الخدمة والتسليم المباشر للعمالء.
-تقسم التصدير والفروع الخارجية

يُعنى قسم التصدير والفروع الخارجية بالمبيعات خارج المملكة لدول الخليج العربي وغيرها من الدول ،حيث يعمل هذا القسم بشكل أساسي باستالم
طلبات عمالء المجموعة من خارج المملكة ومتابعة عملية التصنيع والتصدير مع األقسام المعنية داخل المجموعة وتسليم المنتجات المطلوبة في الوقت
المحدد من العميل ،ويقوم هذا القسم أيضاً بالتواصل مع عمالء المجموعة عن طريق فروع المجموعة خارج المملكة لتقديم خدمات البيع والمساندة
والدعم الفني.
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-ثقسم مشاريع الجهد العالي (مشاريع تسليم مفتاح)

يعنى قسم مشاريع الجهد العالي (مشاريع تسليم مفتاح) بتنفيذ مشاريع الجهد العالي (مشاريع تسليم مفتاح) وإنشاء شبكات نقل كهرباء الضغط العالي
( 132كيلوفولت) التابعة للشركة السعودية للكهرباء وشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية) والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك)،
والتي تشمل أعمال التصميم والحفر ومد الكابالت وتركيب اإلكسسوارات المتعلقة بالكابالت ،ويقوم هذا القسم أيضاً بخدمات فحص الكابالت ذات
الجهد العالي في المواقع من خالل أجهزة فحص متنقلة مركبة على شاحنات خاصة وتقديم خدمات الصيانة واإلصالح عند الحاجة.
4- 18الموظفون
كما في تاريخ  30يونيو 2022م ،بلغ عدد موظفي المجموعة ( )2,981بما فيهم ( )591موظف تابع للشركة و( )655موظف تابع لشركة الكابالت المحدودة
و( )436موظف تابع لشركة المعادن و( )348موظف تابع لشركة الكابالت الهاتفية و( )360موظف تابع لشركة األسالك المتخصصة و( )398موظف تابع
للشركة الوطنية لصناعة الكابالت.
أبرمت المجموعة عقود عمل مع كافة موظفي المجموعة بما فيهم كبار التنفيذيين وتنص هذه العقود على رواتبهم ومكافآتهم وفقاً لمؤهالتهم وخبراتهم.
وتتضمن هذه العقود عدد من المزايا مثل منح بدل شهري للنقل أو بدل سكن أو كالهما .وهذه العقود قابلة للتجديد وخاضعة لنظام العمل السعودي،
(للمزيد من التفاصيل حول عقود العمل مع الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )3-5-5عقود العمل مع
الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية» من هذه النشرة).
-18-1

4أعداد الموظفين في الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

فيما يلي جدوالً يشير إلى عدد الموظفين في الشركة وشركة كابالت الرياض وشركة المعادن وشركة الكابالت المحدودة وشركة الكابالت الهاتفية وشركة
األسالك المتخصصة والشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،حسب القطاعات ،كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م ،و 31ديسمبر 2020م ،و 31ديسمبر
2021م ،و 30يونيو 2022م.
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الشركة

	  (57):لودجلاأعداد الموظفين بالشركة ،حسب القطاعات ،كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م ،و2020م ،و2021م ،و 30يونيو 2022م

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2019م

كما في  31ديسمبر 2021م

نسبة السعودة

كما في  31ديسمبر 2020م

كما في  30يونيو 2022م

الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

12

12

24

%50

18

14

32

%56

42

19

61

%69

39

26

65

%60.0

الشؤون المالية

2

4

6

%33

1

2

3

%33

2

2

4

%50

2

1

3

%66.7

تقنية المعلومات

2

0

2

%100

1

0

1

%100

0

1

1

%0

0

2

2

%0.0

اإلدارة

0

2

2

%0

3

3

6

%50

3

4

7

%43

3

5

8

%37.5

التسويق

0

0

0

%0

0

0

0

%0

0

0

0

0

0

0

0

0

مشتريات المعادن
والمواد األولية

0

0

0

%0

0

1

1

%0

0

1

1

%0

0

1

1

%0.0

التشغيلية

55

242

297

%19

46

232

278

%17

76

211

287

%26

104

274

378

%27.5

ضمان الجودة

0

0

0

%0

0

0

0

%0

0

0

0

0

0

0

%0

المبيعات

18

19

37

%49

17

22

39

%44

17

24

41

%41

21

36

57

%36.8

سلسلة االمداد

3

29

32

%9

3

31

34

%9

3

28

31

%10

3

31

34

%8.8

الفنية و الجودة

2

25

27

%7

2

24

26

%8

1

26

27

%4

1

42

43

%2.3

اإلجمالي

94

333

427

%22

91

329

420

%22

144

316

460

%31

173

418

591

%29.3

القسم

المصدر :الشركة
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ب -شركة المعادن
	  (58):لودجلاأعداد الموظفين بشركة المعادن ،حسب القطاعات ،كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م ،و2020م ،و2021م ،و 30يونيو 2022م

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2019م

كما في  31ديسمبر 2021م

نسبة السعودة

كما في  31ديسمبر 2020م

كما في  30يونيو 2022م

الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

18

20

38

%47

14

20

34

%41

21

27

48

%44

21

26

47

%44.7

الشؤون المالية

-

10

10

%0

1

8

9

%11

2

6

8

%25

2

5

7

%28.6

تقنية المعلومات

-

4

4

%0

-

2

2

%0

2

4

6

%33

3

4

7

%42.9

اإلدارة

-

1

1

%0

-

7

7

%0

-

6

6

%0

0

4

4

%0.0

التسويق

-

8

8

%0

-

6

6

%0

1

5

6

%17

2

5

7

%28.6

مشتريات المعادن
والمواد االولية

-

-

-

-

-

2

2

%0

-

3

3

%0

0

3

3

%0.0

العمليات التشغيلية

56

162

218

%26

59

165

224

%26

61

164

225

%27

56

166

222

%25.2

ضمان الجودة

-

-

-

-

-

1

1

%0

-

-

-

-

-

-

-

-

المبيعات

20

97

117

%17

16

86

102

%16

22

79

101

%22

23

67

90

%25.6

سلسلة االمداد

1

14

15

%7

-

14

14

%0

-

17

17

%0

2

16

18

%11.1

الفنية و الجودة

3

32

35

%9

5

28

33

%15

4

28

32

%13

0

3

3

%0.0

اإلجمالي

98

348

446

%22

95

339

434

%22

113

339

452

%25

109

299

408

%26.7

القسم

المصدر :الشركة
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ت -شركة األسالك المتخصصة
	  (59):لودجلاأعداد الموظفين بشركة األسالك المتخصصة ،حسب القطاعات ،كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م2020 ،م ،و2021م ،و 30يونيو
2022م

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2019م

كما في  31ديسمبر 2021م

نسبة السعودة

كما في  31ديسمبر 2020م

كما في  30يونيو 2022م

الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

7

13

20

%35

7

10

17

%41

12

9

21

%57

13

9

22

%59.1

الشؤون المالية

-

1

1

%0

1

-

1

%100

-

-

-

-

0

1

1

%0.0

تقنية المعلومات

-

2

2

%0

-

2

2

%0

1

2

3

%33

1

1

2

%50.0

اإلدارة

-

-

-

-

-

1

1

%0

-

1

1

%0

-

-

-

-

التسويق

-

1

1

%0

-

1

1

%0

-

1

1

%0

0

1

1

%0.0

مشتريات المعادن
والمواد االولية

-

-

-

-

-

2

2

%0

-

2

2

%0

0

3

3

%0.0

العمليات التشغيلية

63

254

317

%20

57

236

293

%19

69

207

276

%25

66

200

266

%24.8

ضمان الجودة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المبيعات

7

13

20

%35

5

13

18

%28

5

12

17

%29

5

12

17

%29.4

سلسلة االمداد

15

33

48

%31

6

28

34

%18

-

26

26

%0

0

24

24

%0.0

الفنية و الجودة

6

20

26

%23

6

19

25

%24

6

19

25

%24

6

18

24

%25.0

اإلجمالي

98

337

435

%23

82

312

394

%21

93

279

372

%25

91

269

360

%25.0

القسم

المصدر :الشركة
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ث -شركة الكابالت الهاتفية
	  (60):لودجلاأعداد الموظفين بشركة الكابالت الهاتفية ،حسب القطاعات ،كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م2020 ،م ،و2021م ،و 30يونيو
2022م

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2019م

كما في  31ديسمبر 2021م

نسبة السعودة

كما في  31ديسمبر 2020م

كما في  30يونيو 2022م

الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

13

21

34

%38

10

21

31

%32

19

22

41

%46

18

22

40

%45.0

الشؤون المالية

-

1

1

%0

1

1

2

%50

-

1

1

%0

0

1

1

%0.0

تقنية المعلومات

-

7

7

%0

-

6

6

%0

-

6

6

%0

0

6

6

%0.0

اإلدارة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1

1

%0

-

-

-

-

التسويق

-

1

1

%0

-

1

1

%0

-

2

2

%0

0

2

2

%0.0

مشتريات المعادن
والمواد االولية

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

العمليات التشغيلية

51

205

256

%20

51

207

258

%20

60

199

259

%23

52

186

238

%21.8

ضمان الجودة

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

المبيعات

7

16

23

%30

6

14

20

%30

6

12

18

%33

7

12

19

%36.8

سلسلة االمداد

5

26

31

%16

2

23

25

%8

-

24

24

%0

2

23

25

%8.0

الفنية و الجودة

7

9

16

%44

6

9

15

%40

6

11

17

%35

6

11

17

%35.3

اإلجمالي

83

286

369

%22

76

282

358

%21

91

278

369

%25

85

263

348

%24.0

القسم

المصدر :الشركة
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ج -شركة الكابالت المحدودة
	  (61):لودجلاأعداد الموظفين بشركة الكابالت المحدودة ،حسب القطاعات ،كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م2020 ،م ،و2021م ،و 30يونيو
2022م

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

نسبة السعودة

الموظفون السعوديون

الموظفون غير السعوديون

اإلجمالي

كما في  31ديسمبر 2019م

كما في  31ديسمبر 2021م

نسبة السعودة

كما في  31ديسمبر 2020م

كما في  30يونيو 2022م

الموارد البشرية
والشؤون اإلدارية

24

62

86

%28

20

59

79

%25

20

59

79

%25

23

57

80

%28.8

الشؤون المالية

1

4

5

%20

1

5

6

%17

2

2

4

%50

4

2

6

%66.7

تقنية المعلومات

-

6

6

%0

-

4

4

%0

1

4

5

%20

1

3

4

%25.0

اإلدارة

-

-

-

-

-

1

1

%0

-

1

1

%0

0

1

1

%0.0

التسويق

1

4

5

%20

1

4

5

%20

-

3

3

%0

0

3

3

%0.0

مشتريات المعادن
والمواد االولية

-

-

-

-

-

2

2

%0

-

1

1

%0

-

-

-

-

العمليات التشغيلية

45

357

402

%11

68

382

450

%15

80

367

447

%18

73

364

437

%16.7

ضمان الجودة

-

1

1

%0

-

2

2

%0

-

2

2

%0

0

2

2

%0.0

المبيعات

7

57

64

%11

7

52

59

%12

10

46

56

%18

9

38

47

%19.1

سلسلة االمداد

-

57

57

%0

-

53

53

%0

-

47

47

%0

1

42

43

%2.3

الفنية و الجودة

3

30

33

%9

4

30

34

%12

5

28

33

%15

4

28

32

%12.5

اإلجمالي

81

578

659

%12

101

594

695

%15

118

560

678

%17

115

504

654

%21.6

القسم

المصدر :الشركة
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ح -الشركة الوطنية لصناعة الكابالت
	  (62):لودجلاأعداد الموظفين بالشركة الوطنية لصناعة الكابالت ،حسب القطاعات ،كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م2020 ،م ،و2021م ،و30
يونيو 2022م
كما في  31ديسمبر 2019م*

كما في  31ديسمبر 2020م*

كما في  31ديسمبر 2021م*

كما في  30يونيو 2022م*

القسم
الموارد البشرية والشؤون اإلدارية

28

28

28

26

المالية

6

5

6

6

تكنولوجيا المعلومات

5

2

2

2

اإلدارة

1

1

1

2

التسويق

0

0

0

0

مشتريات المعادن والمواد األولية

6

6

6

0

212

217

209

227

ضمان الجودة

0

0

0

0

المبيعات

22

21

21

37

سلسلة االمداد

41

38

43

51

الفنية والجودة

40

39

42

49

اإلجمالي

361

357

358

400

التشغيلية

تجدر اإلشارة أن شركة الوطنية لصناعة الكابالت هي شركة إماراتية وبالتالي ال تنطبق عليها متطلبات السعودة ،وحالياً جميع موظفيها غير سعوديين.

*

المصدر :الشركة

-18-2

4السعودة ونطاقات

تم اعتماد برنامج السعودة «نطاقات» بموجب قرار معالي وزير الموارد البشرية والتنمية االجتماعية رقم  4040وتاريخ 1432/10/12هـ (الموافق
2011/09/10م) ،وذلك بنا ًء على قرار مجلس الوزراء رقم  50وتاريخ 1415/05/21هـ (الموافق 1994/10/27م) ،وجرى تنفيذ برنامج «نطاقات» بتاريخ
1432/10/12هـ (الموافق  )2011/09/10وقد بدأت وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية في تطبيق برنامج «نطاقات» لتشجيع المؤسسات على
توظيف المواطنين السعوديين .ومن خالل برنامج «نطاقات» يتم تقييم أداء أية شركة استناداً إلى فئات محددة (نطاقات) ،أي :الفئة البالتينية ،والفئة
الخضراء) مقسمة إلى فئات فرعية ،أي :فئة منخفضة وفئة متوسطة وفئة مرتفعة ( ،والفئة الحمراء .وتعتبر الشركات التي تكون ضمن الفئة البالتينية
أو الفئة الخضراء قد أوفت بمتطلبات السعودة ،وبالتالي يحق لها عدد من المزايا ،مثل :الحصول على تأشيرات العمل وتجديدها أو بخالف ذلك تغيير
مهن العاملين األجانب (باستثناء المهن المخصصة حصرياً للمواطنين السعوديين) .وفيما يتعلق بالشركات التي تكون في الفئة الحمراء) بنا ًء على مدى
عدم تقيدها بالمتطلبات المحددة) ،فإنها تعتبر قد خالفت متطلبات السعودة ،وقد تخضع لبعض اإلجراءات الجزائية ،مث ً
ال الحد من قدرتها على تجديد
تأشيرات عمل الموظفين األجانب أو منع الموظفين األجانب بالكامل من الحصول أو تجديد تأشيرات العمل.
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وقد حصلت كل من الشركة وشركة المعادن وشركة كابالت الرياض وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية على الشهادات التالية من
وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية والتي تشهد من خاللها وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية على استيفاء متطلبات السعودة المطلوبة
من قبل الشركات المذكورة.
•شهادة سعودة رقم  123628-17979142وتاريخ 1443/11/15هـ (الموافق 2022/1406م) لصالح الشركة.
•شهادة سعودة رقم  207385-48719803وتاريخ 1443/12/26هـ (الموافق 2022/07/25م) لصالح شركة المعادن
•شهادة سعودة رقم  337000-12825572وتاريخ 1443/12/28هـ (الموافق 2022/07/27م) لصالح شركة كابالت الرياض.
•شهادة سعودة رقم  549171-10704230وتاريخ 1443/12/28هـ (الموافق 2022/07/27م) لصالح شركة األسالك المتخصصة.
•شهادة سعودة رقم  209321-72758699وتاريخ 1443/12/28هـ (الموافق 2022/07/27م) لصالح شركة الكابالت الهاتفية.
باإلضافة إلى ذلك ،وفقاً لبرنامج «نطاقات» الذي تطبقه وزارة الموارد البشرية والتنمية االجتماعية ،فإن الشركة وشركة المعادن وشركة كابالت الرياض
وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية تمتثل لمتطلبات السعودة المعمول بها.
ويبين الجدول التالي ملخص بيانات موظفي الشركة وشركة المعادن وشركة كابالت الرياض وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية حسب
الجنسية ونسبة السعودة ومستخرجات نطاقات الصادرة بتاريخ 1443/08/28هـ (الموافق 2022/03/31م).
	  (63):لودجلاتفاصيل السعودة الخاصة بالشركة وشركة المعادن وشركة كابالت الرياض وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت
الهاتفية

سعودي

غير سعودي

اإلجمالي

الجهة
الشركة

172

455

627

شركة كابالت الرياض

118

539

657

شركة المعادن

111

332

443

شركة الكابالت الهاتفية

88

272

360

شركة األسالك المتخصصة

92

269

361

المصدر :الشركة

100

نسبة التوطين
والفئة حسب
نطاقات*

«النطاق»

تصنيف النطاقات

%28,79

أخضر
متوسط

الصناعات

%17.84

أخضر
منخفض

التشغيل والصيانة

أخضر
منخفض

الصناعات

أخضر
منخفض

الصناعات

أخضر
منخفض

الصناعات

كبيرة
كبيرة

%25,39

متوسطة (فئة ج)
%24,97

متوسطة (فئة ج)
%25.48

متوسطة (فئة ج)
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 5-الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها
5هيكل الملكية في الشركة1
يوضح الجدول التالي هيكل الملكية في الشركة قبل وبعد الطرح:
	  (64):لودجلاهيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح

م

المساهمون

1

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,125,000

2

حكمت سعدالدين عبدالحميد الزعيم

43,125,000

%28.75

3

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

17,923,982

%11.95

13,980,706

4

شركة المى المحدودة

17,898,360

%11.93

13,960,721

%9.31

5

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

%5.00

5,850,000

%3.90

6

رنا حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

%3.45

*4,038,125

%2.69

7

لينه حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

%3.45

*4,038,125

%2.69

8

احسان عبدالمجيد الزعيم

4,448,492

%2.97

*3,469,823

%2.31

9

خضر محسن محمد علي االبراهيم

1,500,000

%1.00

*1,170,000

%0.78

10

محمد سليمان موسى السليم

1,125,000

%0.75

877,500

%0.59

-

-

33,000,000

%22

150,000,000

%100

117,000,000

%78.00

الجمهور**

اإلجمالي

عدد األسهم

النسبة المئوية

عدد األسهم

النسبة المئوية

%30.75

35,977,500

%23.99

33,637,500

%22.43
%9.32

*

تجدر اإلشارة أن األسهم المملوكة من قبل المساهمين التالين بعد الطرح )1( :رنا حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )2لينه حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )3احسان عبد المجيد الزعيم؛
و( )4خضر محسن محمد علي االبراهيم سيتم اعتبارها من ضمن أسهم الجمهور بموجب لوائح هيئة السوق المالية.

**

ألغراض هذا الجدول ،خانة الجمهور تعكس عدد ونسبة األسهم التي سيتم طرحها للجمهور بموجب عملية الطرح وهي  33,000,000سهم تمثل  %22من رأس مال الشركة ،وال تشمل
األسهم التي سيمتلكها بعض المساهمين الحاليين بعد الطرح والذي ينطبق عليهم تعريف الجمهور بموجب لوائح هيئة السوق المالية وهم )1( :رنا حمدي سعدالدين الزعيم؛ و()2
لينه حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )3احسان عبد المجيد الزعيم؛ و( )4خضر محسن محمد علي االبراهيم .وبالتالي ،يبلغ اجمالي أسهم الجمهور بعد الطرح  45,716,073سهم
تمثل  %30.47من رأس مال الشركة.

المصدر :الشركة
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5-2الهيكل التنظيمي
يتألف الهيكل التنظيمي للشركة من مجلس اإلدارة («مجلس اإلدارة» أو «المجلس») واللجان المنبثقة عنه وعن الجمعية العامة وهي لجنة المراجعة،
ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية .ويتولى المجلس المسؤولية النهائية للتوجيه واإلشراف العام والرقابة العامة على الشركة ،وعلى فريق
اإلدارة التنفيذية.
يوضح الرسم التالي هيكل الشركة التنظيمي كما في تاريخ هذه النشرة
	  (3):لكشلاهيكل الشركة التنظيمي كما في تاريخ هذه النشرة

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ

اﻟﺠﻤﻌﻴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ

ﻣﺠﻠﺲ ادارة

اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﺠﻨﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎت واﻟﻤﻜﺎﻓﺂت

إدارة اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ

ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺆون اﻻﺳﺘﺮاﺗﻴﺠﻴﺔ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ

ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

اﻟﺮﺋﻴﺲ

اﻟﺮﺋﻴﺲ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي

ﻟﻠﺸﺆون

ﻟﻠﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﻠﻌﻤﻠﻴﺎت

ﻟﻠﺸﺆون اﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي ﻟﺘﻘﻨﻴﺔ

ﻟﻠﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ

اﻟﺘﺠﺎرﻳﺔ

واﻟﺸﺆون ادارﻳﺔ

اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ

وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺠﻮدة

اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

المصدر :الشركة

5-3مجلس اإلدارة
حسب نظام الشركة األساس ،يتألف مجلس اإلدارة من سبعة ( )7أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية للمساهمين لمدة ال تزيد عن ثالث ( )3سنوات
كحد أقصى .ويحدد نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات والنظام األساس ولوائح الحوكمة الداخلية للشركة مهام ومسؤوليات مجلس اإلدارة .وتكون
مدة عضوية كل عضو منهم ثالث ( )3سنوات.
وكما في تاريخ هذه النشرة ،يتألف مجلس اإلدارة من سبعة ( )7أعضاء ويوضح الجدول التالي أسماء أعضاء مجلس اإلدارة والمعلومات األخرى المتعلقة بهم:
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	  (65):لودجلامجلس إدارة الشركة

المنصب

الجنسية

العمر

االسم

م.

1

خالد عبد الرحمن
عبد اهلل القويز

رئيس مجلس
اإلدارة

سعودي

 65سنة

2

محمد حكمت
سعدالدين الزعيم

نائب رئيس
مجلس
اإلدارة

سعودي

 43سنة

3

أحمد سامر حمدي
سعدالدين الزعيم

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 56سنة

4

زياد فؤاد فهد الصالح

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 40سنة

5

عبدالوهاب عبدالكريم
عبدالرحمن البتيري

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 43سنة

6

فهد محمود زهدي
ملحس

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 46سنة

7

رائد إبراهيم سليمان
المديهيم

عضو مجلس
اإلدارة

سعودي

 59سنة

صفة
العضوية
مستقل

غير تنفيذي
غير مستقل

غير تنفيذي
غير مستقل

غير تنفيذي
غير مستقل

غير تنفيذي
مستقل

غير تنفيذي
مستقل

غير تنفيذي
غير مستقل

غير تنفيذي

نسبة الملكية
المباشرة

نسبة الملكية غير
المباشرة

تاريخ العضوية*

قبل
الطرح

بعد
الطرح

قبل
الطرح

بعد
الطرح

-

-

-

-

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

%5.00

%3.90

-

-

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

%11.95

%9.32

-

-

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

-

-

-

-

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

-

-

-

-

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

-

-

-

-

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

-

-

-

-

1443/07/28هـ (الموافق
2022/03/01م)

المصدر :الشركة
التواريخ المذكورة في هذا الجدول هي تواريخ بداية تعيين أعضاء مجلس اإلدارة للدورة الحالية للمجلس .وتوضح السير الذاتية ألعضاء المجلس تاريخ تعيين كل منهم في المجلس
أو في أي منصب آخر (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )6-3-5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس» من هذه النشرة).

*

إن أمين سر مجلس اإلدارة هو األستاذ /محمد سليمان موسى السليم والذي تم تكليفه من قبل مجلس اإلدارة بهذا المنصب في عام 2019م ،وتجدر
اإلشارة أنه يمتلك  %0.75من أسهم الشركة (للمزيد من التفاصيل عن أمين سر مجلس اإلدارة ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )6-3-5السير
الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس « من هذه النشرة).
-3-1

5مسؤوليات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة العادية ،يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات والصالحيات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل
المملكة وخارجها ،وللمجلس على سبيل المثال ال الحصر حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود والصكوك أمام
كاتب العدل والجهات الحكومية والقيام بجميع التصرفات األخرى الالزمة لتحقيق أغراض الشركة ولمجلس اإلدارة في سبيل القيام بواجباته أن يمارس
جميع االختصاصات ويجري جميع التصرفات واألعمال مما يجوز للشركة أن تمارسه بمقتضى نظامها األساسي بشرط أال تكون هذه التصرفات مما
تختص به الجمعيات العامة للمساهمين وفقاً لنظام الشركة األساس ونظام الشركات .وتشمل أبرز مسؤوليات مجلس اإلدارة ما يلي:
•وضع الخطط والسياسات واالستراتيجيات واألهداف الرئيسية للشركة واإلشراف على تنفيذها ومراجعتها بشكل دوري ،والتأكد من توافر
الموارد البشرية والمالية الالزمة لتحقيقها ،ومن ذلك:
	-وضع االستراتيجية الشاملة للشركة وخطط العمل الرئيسية وسياسات وإجراءات إدارة المخاطر ومراجعتها وتوجيهها.
	-تحديد الهيكل الرأسمالي األمثل للشركة واستراتيجياتها وأهدافها المالية وإقرار الموازنات التقديرية بأنواعها.
	-اإلشراف على النفقات الرأسمالية الرئيسة للشركة ،وتملك األصول والتصرف بها.
	-وضع أهداف األداء ومراقبة التنفيذ واألداء الشامل في الشركة.
	-المراجعة الدورية للهياكل التنظيمية والوظيفية في الشركة واعتمادها.
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•وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واإلشراف العام عليها ،ومن ذلك:
	-وضع سياسة مكتوبة لمعالجة حاالت تعارض المصالح الفعلية والمحتملة لكل من أعضاء مجلس اإلدارة ،واإلدارة التنفيذية ،والمساهمين،
ويشمل ذلك إساءة استخدام أصول الشركة ومرافقها ،وإساءة التصرف الناتج عن التعامالت مع األطراف ذوي العالقة.
	-التأكد من سالمة األنظمة المالية والمحاسبية ،بما في ذلك األنظمة ذات الصلة بإعداد التقارير المالية.
	-التأكد من تطبيق أنظمة رقابية مناسبة لقياس وإدارة المخاطر وذلك بوضع تصور عام عن المخاطر التي قد تواجه الشركة ،وطرحها
بشفافية.
	-المراجعة السنوية لفاعلية إجراءات الرقابة الداخلية في الشركة.
•وضع سياسات ومعايير وإجراءات واضحة ومحددة للعضوية في المجلس ووضعها موضع التنفيذ بعد إقرار الجمعية العامة لها.
•وضع سياسة مكتوبة تنظم العالقة مع أصحاب المصالح وفق أحكام الئحة الحوكمة.
•وضع السياسات واإلجراءات التي تضمن تقيد الشركة باألنظمة واللوائح والتزامها باإلفصاح عن المعلومات الجوهرية للمساهمين وأصحاب
المصالح ،والتحقق من تقيد اإلدارة التنفيذية بها.
•اإلشراف على إدارة مالية الشركة ،وتدفقاتها النقدية ،وعالقاتها المالية ،واالئتمانية مع الغير.
•االقتراح للجمعية العامة غير العادية بما يراه حيال ما يلي:
	-زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه.
	-حل الشركة قبل األجل المعين في نظام الشركة األساسي أو تقرير استمرارها.
•االقتراح للجمعية العامة العادية بما يراه حيال ما يلي:
	-استخدام االحتياطي االتفاقي للشركة في حال تكوينه من قبل الجمعية العامة غير العادية وعدم تخصيصه لغرض معین.
	-تكوين احتياطيات أو مخصصات مالية إضافية للشركة.
	-طريقة توزيع أرباح الشركة الصافية.
•إعداد القوائم المالية األولية والسنوية للشركة واعتمادها قبل نشرها.
•إعداد واعتماد تقرير مجلس اإلدارة قبل نشره.
•ضمان دقة وسالمة البيانات والمعلومات الواجب اإلفصاح عنها وذلك وفق سياسات ونظم عمل اإلفصاح والشفافية المعمول بها.
•إرساء قنوات اتصال فعالة تتيح للمساهمين االطالع بشكل مستمر ودوري على أوجه األنشطة المختلفة للشركة وأي تطورات جوهرية.
•تشكيل لجان متخصصة منبثقة عنه بقرارات يحدد فيها مدة اللجنة ،وصالحياتها ،ومسؤولياتها ،وكيفية رقابة المجلس عليها ،على أن يتضمن
قرار التشكيل تسمية األعضاء ،وتحديد مهامهم ،وحقوقهم ،وواجباتهم ،مع تقييم أداء وأعمال هذه اللجان وأعضائها.
•تحديد أنواع المكافآت التي تمنح للعاملين في الشركة ،مثل المكافآت الثابتة ،والمكافآت المرتبطة باألداء ،والمكافآت في شكل أسهم ،بما ال
يتعارض مع الضوابط واإلجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذا لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
•وضع القيم والمعايير التي تحكم العمل في الشركة.
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5مسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة

يختص رئيس المجلس بقيادة مجلس اإلدارة واإلشراف على سير عمله وأداء اختصاصاته بفعالية وتمثيل الشركة في عالقاتها مع غيرها وأمام القضاء،
وله حق توكيل غيره في أي من هذه الصالحيات .وبدون إخالل باختصاصات مجلس اإلدارة ،يتولى رئيس مجلس اإلدارة قيادة المجلس واإلشراف على
سير عمله وأداء اختصاصاته بفاعلية ،ويدخل في اختصاصات رئيس مجلس اإلدارة بصفة خاصة ما يلي:
•ضمان حصول أعضاء مجلس اإلدارة في الوقت المناسب على المعلومات الكاملة والواضحة والصحيحة وغير المضللة.
•التحقق من قيام مجلس اإلدارة بمناقشة جميع المسائل األساسية بشكل فعال وفي الوقت المناسب.
•تمثيل الشركة أمام الغير أو تفويض بعض صالحياته في مباشرة عمل أو أعمال محددة كتابة إلى غيره من أعضاء المجلس أو غيرهم وفق ما
ينص عليه نظام الشركات ولوائحه التنفيذية ونظام الشركة األساسي.
•تشجيع أعضاء مجلس اإلدارة على ممارسة مهامهم بفعالية وبما يحقق مصلحة الشركة.
•ضمان وجود قنوات التواصل الفعلي مع المساهمين وإيصال آرائهم إلى مجلس اإلدارة.
•تشجيع العالقات البناءة والمشاركة الفعالة بين كل من المجلس واإلدارة التنفيذية وبين األعضاء التنفيذيين وغير التنفيذين والمستقلين ،وإيجاد
ثقافة تشجع على النقد البناء.
•إعداد جدول أعمال اجتماعات مجلس اإلدارة مع األخذ بعين االعتبار أي مسألة يطرحها أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو يثيرها مراجع
الحسابات ،والتشاور مع أعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي عند إعداد جدول أعمال مجلس اإلدارة.
•عقد لقاءات بصفة دورية مع أعضاء المجلس غير التنفيذيين دون حضور أي تنفيذي في الشركة.
•إبالغ الجمعية العامة العادية عند انعقادها باألعمال والعقود التي يكون ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها،
على أن يتضمن هذا اإلبالغ المعلومات التي قدمها العضو إلى مجلس اإلدارة ،وأن يرافق هذا التبليغ تقرير خاص من مراجع حسابات الشركة
الخارجي.
-3-3

5مسؤوليات أمين سر مجلس اإلدارة

تتضمن اختصاصات أمين سر مجلس اإلدارة االختصاصات التالية:
•توثيق اجتماعات مجلس اإلدارة وإعداد محاضر لها تتضمن ما دار من نقاشات ومداوالت ،وبيان مكان االجتماع وتاريخه ووقت بدايته وانتهائه،
وتوثيق قرارات المجلس ونتائج التصويت ،وحفظها في سجل خاص ومنظم ،وتدوين أسماء األعضاء الحاضرين والتحفظات التي أبدوها (إن
وجدت) ،وتوقيع هذه المحاضر من جميع األعضاء الحاضرين.
•حفظ التقارير التي ترفع إلى المجلس والتقارير التي يعدها مجلس اإلدارة.
•تزويد أعضاء مجلس اإلدارة بجدول أعمال المجلس وأوراق العمل والوثائق والمعلومات المتعلقة به ،وأي وثائق أو معلومات إضافية يطلبها أي
من أعضاء المجلس ذات عالقة بالموضوعات المشمولة في جدول االجتماع.
•التحقق من تقيد أعضاء مجلس اإلدارة باإلجراءات التي أقرها المجلس.
•تبليغ أعضاء مجلس اإلدارة بمواعيد اجتماعات المجلس قبل التاريخ المحدد بمدة كافية.
•عرض مسودات المحاضر على أعضاء مجلس اإلدارة إلبداء مرئياتهم حيالها قبل توقيعها.
•التحقق من حصول أعضاء مجلس اإلدارة بشكل كامل وسريع على نسخة من محاضر اجتماعات المجلس والمعلومات والوثائق المتعلقة
بالشركة.
•التنسيق بين أعضاء مجلس اإلدارة.
•تنظيم سجل إفصاحات أعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.
•أن يكون حلقة وصل بين مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية وذلك عبر التواصل مع الرئيس التنفيذي ،للحصول على متطلبات المجلس ومواد
وعروض االجتماعات ،على أن يكون التواصل مع اإلدارة التنفيذية عبر المسؤول األول أو النائب المعني بالنشاط.
•تبليغ اإلدارة التنفيذية بقرارات وتوجيهات مجلس اإلدارة وتنسيق ومتابعة الحصول على المواد المطلوب عرضها على المجلس.
•تقديم العون والمشورة إلى أعضاء مجلس اإلدارة.
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5مسؤوليات نائب رئيس مجلس اإلدارة

يتولى نائب رئيس مجلس اإلدارة مهام رئيس المجلس بالنيابة عند غيابه ،والذي له أوسع السلطات وكافة الصالحيات في إدارة الشركة بما يحقق أغراضها
وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها وفق ما يقتضيه النظام األساس للشركة ولوائحها وسياساتها الداخلية.
-3-5

5عقود العمل والخدمة مع أعضاء مجلس اإلدارة

ال توجد أي عقود عمل أو خدمة مبرمة فيما بين الشركة وأعضاء مجلس اإلدارة.
-3-6

5السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس

فيما يلي ملخص السر الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر المجلس:
-3-6-1

5ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز
خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز

العمر

 65سنة.

اجلنسية

سعودي.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ عام 2022م.

املناصب احلالية يف
الشركة

•رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2017م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•زمالة ،المعهد البريطاني للتأمين ،المملكة المتحدة – عام 1992م.

•رئيس اللجنة التنفيذية منذ عام 2017م.
•البكالوريوس في التخطيط العمراني من جامعة واشنطن في سياتل ،الواليات المتحدة األمريكية  -عام 1980م.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعادن – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت
والبالستيك – منذ عام 2022م وحتى اآلن.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة
سعودية تعمل في صناعة األسالك والكابالت – منذ عام 2022م وحتى اآلن.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل
في مجال صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ 2022م وحتى اآلن.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة كابالت الرياض
والمقاوالت العامة للمشاريع الكهربائية – منذ 2022م وحتى اآلن.

–

املناصب والعضويات
احلالية األخرى

شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت

•عضو مجلس اإلدارة في شركة بوان – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال تصنيع المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية
والكهربائية والبالستيكية المتنوعة– منذ عام 2019م حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية
واألدوية – منذ عام 2019م حتى اآلن.

–

شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصحة

•عضو مجلس المديرين في شركة محاليل المميزة للصناعات الكيميائية – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الصناعات
الكيميائية المتخصصة – منذ عام 2015م حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة إمكور السعودية – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تشغيل وصيانة المرافق – منذ عام
2015م حتى اآلن.

•عضو مجلس اإلدارة في مصرف الراجحي – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال األعمال المصرفية – منذ عام 2014م حتى اآلن.

106

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز
•الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة بن الدن العالمية القابضة – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال المقاوالت واالستثمارات – منذ
عام 2020م حتى فبراير 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
واألسالك  -منذ عام 2017م حتى عام 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعادن – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت
والبالستيك – منذ عام 2017م وحتى 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة
سعودية تعمل في صناعة األسالك والكابالت – منذ عام  2017وحتى 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل
في مجال صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ عام 2017م وحتى عام 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
والمقاوالت العامة للمشاريع الكهربائية – منذ 2017م وحتى عام 2022م.
•عضو مجلس المديرين وعضو لجنة المراجعة ولجنة الترشيحات والتعيينات لشركة سويكورب المالية – شركة سعودية ذات مسؤولية
محدودة تعمل في مجال االستثمار وتقديم االستشارات المالية – منذ عام 2008م وحتى 2018م.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة
للمشاريع الكهربائية – منذ 2014م وحتى 2017م.
•رئيس لجنة المراجعة لشركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك-
منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
•رئيس لجنة المراجعة في شركة المعادن – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت والبالستيك – منذ
عام 2014م وحتى عام 2017م.
اخلبرة العملية السابقة

•رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل
في مجال صناعة األسالك والكابالت – منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
•رئيس لجنة المراجعة في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة
للمشاريع الكهربائية – منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
•رئيس لجنة المراجعة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال
صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
ً
•العضو المنتدب وعضو مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية لشركة أكوا القابضة (التي تعرف حاليا بشركة الرؤية العالمية)  -شركة
مساهمة مقفلة تعمل في مجال تطوير وتشغيل البنية التحتية – منذ عام 2013م حتى 2017م.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة
للمشاريع الكهربائية – منذ عام 2014م وحتى عام 2017م.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ عام 2014م وحتى عام 2015م.
•الرئيس التنفيذي لمجموعة أسترا الصناعية – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الصناعات – منذ عام 2007م حتى 2013م.

•عدة مناصب قيادية كان آخرها المدير العام في مجموعة سامبا المالية (التي تعرف حالياً بالبنك األهلي السعودي) – شركة مساهمة
مدرجة تعمل في مجال األعمال المصرفية – منذ عام 1998م حتى 2007م.
•عدة مناصب كان آخرها المدير العام للمجموعة االئتمانية في البنك العربي الوطني – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال األعمال
المصرفية – منذ عام 1993م حتى 1998م.
•عدة مناصب في إدارات االكتتاب والمطالبات وتطوير األعمال كان آخرها مدير قطاع الشؤون المالية واإلدارية في الشركة الوطنية
للتأمين التعاوني (التي تعرف حالياً بالشركة الوطنية للتأمين) – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال التأمين – منذ عام 1988م
حتى 1993م.
•عدة مناصب كان آخرها رئيس فريق اإلقراض المسؤول عن مشاريع الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية والنسيج في صندوق التنمية
الصناعية السعودي – جهة حكومية تعمل في مجال التمويل – منذ عام 1981م حتى 1988م
5 -3-6-2
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5 -3-6-3ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /محمد حكمت سعدالدين الزعيم
محمد حكمت سعدالدين الزعيم
العمر

 43سنة.

اجلنسية

سعودي.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة منذ عام 2019م.

املناصب احلالية
يف الشركة

•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ عام 2014م.

املؤهالت
األكادميية
والعلمية

•البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ،جامعة الملك سعود ،المملكة  -عام 2002م.

•عضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2014م.

•عضو لجنة المكافآت والترشيحات في شركة أسمنت المدينة – شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة األسمنت – منذ عام 2022م حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة الحلول الخضراء – شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الخدمات البيئية – منذ عام
2021م حتى اآلن.

•عضو مجلس المديرين في شركة ديرة عكل العقارية – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التطوير العقاري – منذ عام 2020م حتى اآلن.
•نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
المعادن والكابالت والبالستيك – منذ عام 2019م حتى اآلن.
•نائب رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت الهاتفية
وكابالت األلياف البصرية – منذ عام 2019م حتى اآلن.
•عضو اللجنة التنفيذية في شركة أسمنت المدينة – شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة األسمنت – منذ عام 2019م حتى اآلن.

•رئيس مجلس المديرين في الشركة الوطنية لصناعة الكابالت – شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة إماراتية تعمل في مجال صناعة الكابالت
واألسالك – منذ عام 2017م حتى اآلن

•عضو مجلس المديرين في شركة أجيال الحكمة لالستثمارات – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمارات – منذ عام 2017م حتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة في شركة أسمنت المدينة – شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة األسمنت – منذ عام 2016م حتى اآلن.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة وعضو اللجنة التنفيذية في شركة المستقبل للسيراميك
السيراميك والبورسالن والخزفيات – منذ عام 2016م حتى اآلن.

–

شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال تصنيع

•رئيس مجلس إدارة شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة للمشاريع الكهربائية
– منذ عام 2015م حتى اآلن.
املناصب
والعضويات
احلالية األخرى

•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
األسالك والكابالت – منذ عام 2014م حتى اآلن.
•عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك – شركة مساهمة مقفلة
سعودية تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت والبالستيك– منذ عام 2014م وحتى اآلن.
•عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة
مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت – منذ عام 2014م وحتى اآلن.
•عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل
في مجال صناعة الكابالت الهاتفية واأللياف البصرية – منذ عام 2014م وحتى اآلن.
•عضو اللجنة التنفيذية ولجنة الترشيحات والمكافآت في شركة كابالت الرياض– شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
والمقاوالت العامة للمشاريع الكهربائية – منذ عام 2014م وحتى اآلن.

•المدير التنفيذي في شركة اآلفاق للتنمية – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمارات المتنوعة– منذ عام 2014م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة آفاق الحكمة – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال االستثمارات المتنوعة – منذ عام 2013م حتى اآلن.

•المدير التنفيذي في الشركة الدولية لألعمال التجارية والمقاوالت – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمارات الصناعية
والتجارية والتطوير العقاري – منذ عام 2013م حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة اآلفاق للتنمية – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمارات المتعددة – منذ عام 2011م
حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة ربوع الياسمين – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال الزراعة وتطوير المشاريع التابعة – منذ
عام 2011م حتى اآلن.

•عضو مجلس المديرين في الشركة الدولية لألعمال التجارية والمقاوالت – شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمارات
الصناعية والتجارية والتطوير العقاري – منذ عام 1997م حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة الكابالت المحدودة – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال اإلنشاءات العامة والصيانة – منذ عام 1996م
حتى اآلن.
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محمد حكمت سعدالدين الزعيم
•رئيس لجنة المراجعة في شركة أسمنت المدينة – شركة مساهمة عامة تعمل في مجال صناعة األسمنت – منذ عام 2016م حتى 2022م.

•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت الهاتفية
وكابالت األلياف البصرية – منذ عام 1996م حتى 2019م.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
المعادن والكابالت والبالستيك – منذ 1996م وحتى 2019م.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت الهاتفية
وكابالت األلياف البصرية – منذ 1996م وحتى 2019م.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
المعادن والكابالت والبالستيك – منذ عام 1996م حتى 2019م.
اخلبرة العملية
السابقة

•عضو مجلس اإلدارة في شركة كابالت الرياض  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة للمشاريع
الكهربائية – منذ عام 1996م حتى 2015م
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
األسالك والكابالت – منذ عام 1996م حتى 2014م.
•عدة مناصب إدارية في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك  -منها مدير
مفوض منذ عام 2002م حتى عام 2006م ومن ث ّم مدير تنفيذي منذ عام 2006م حتى عام 2013م.

•عدة مناصب إدارية في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
المعادن والكابالت والبالستيك – منها مدير مفوض منذ عام 2002م حتى عام 2006م ومن ث ّم مدير تنفيذي منذ عام 2006م حتى عام 2013م.
•عدة مناصب إدارية في شركة األسالك المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت– منها مدير مفوض
منذ عام 2002م حتى عام 2006م ومن ث ّم مدير تنفيذي منذ عام 2006م حتى عام 2013م.
•عدة مناصب إدارية في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
الهاتفية واأللياف البصرية – منها مدير مفوض منذ عام 2002م حتى عام 2006م ومن ث ّم مدير تنفيذي منذ عام 2006م حتى عام 2013م.
•عدة مناصب إدارية في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة للمشاريع
الكهربائية – منها مدير مفوض منذ عام 2002م وحتى عام 2006م ومن ث ّم مدير تنفيذي منذ عام 2006م وحتى عام 2013م.
5 -3-6-4ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم
أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم
العمر

 56سنة.

اجلنسية

سعودي.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت منذ 2022م.

املناصب احلالية يف
الشركة

•عضو اللجنة التنفيذية منذ 2014م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•البكالوريوس في االقتصاد من جامعة والية نيويورك ،الواليات المتحدة األمريكية – عام 1992م.

•عضو مجلس اإلدارة منذ 1996م.

•البكالوريوس في إدارة األعمال من الجامعة اللبنانية األمريكية ،بيروت ،الجمهورية اللبنانية – عام 1987م.

109

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك – شركة مساهمة مقفلة
تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت والبالستيك – منذ 2022م وحتى الوقت الحالي.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال
صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ 2022م وحتى الوقت الحالي.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة
سعودية تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت – منذ 2022م وحتى الوقت الحالي.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
والمقاوالت العامة للمشاريع الكهربائية – منذ 2022م وحتى الوقت الحالي.
•رئيس لجنة المخاطر في شركة الراجحي للتأمين التعاوني – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال التأمين التعاوني – منذ 2021م
وحتى الوقت الحالي.
•عضو لجنة المراجعة في مجموعة سيرا القابضة – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال السفر والسياحة – منذ 2012م وحتى
الوقت الحالي.
•رئيس مجلس المديرين في الشركة الدولية الخليجية للتجارة واالستثمار العقاري
التجارة واالستثمار العقاري – منذ 2020م وحتى الوقت الحالي.

–

شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال

•عضو مجلس المديرين في الشركة الوطنية لصناعة الكابالت – شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة إماراتية تعمل في مجال
صناعة الكابالت واألسالك – منذ 2017م وحتى الوقت الحالي.
•رئيس مجلس المديرين في شركة الكروان الفضي للتجارة
التجارة – منذ 2017م وحتى الوقت الحالي.
املناصب والعضويات
احلالية األخرى

–

شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال

•رئيس مجلس المديرين في شركة تقنيات اإلنارة – شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال تجارة مستلزمات اإلنارة – منذ
2017م وحتى الوقت الحالي.
•نائب رئيس مجلس إدارة مجموعة سيرا القابضة – شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال السفر والسياحة – منذ 2017م
وحتى الوقت الحالي.
•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت
الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ 2015م وحتى الوقت الحالي.
•رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة
المعادن والكابالت والبالستيك – منذ 2015م وحتى الوقت الحالي.
•عضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال
صناعة المعادن والكابالت والبالستيك – منذ 2014م وحتى الوقت الحالي.
•عضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال
صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ 2014م وحتى الوقت الحالي.
•عضو اللجنة التنفيذية في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال
صناعة األسالك والكابالت – منذ 2014م وحتى الوقت الحالي.
•عضو اللجنة التنفيذية في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة
للمشاريع الكهربائية – منذ 2014م وحتى الوقت الحالي.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال التأمين التعاوني – منذ 2009م
وحتى الوقت الحالي.
•عضو مجلس المديرين في شركة الكابالت المحدودة – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال اإلنشاءات العامة والصيانة – منذ
1996م وحتى الوقت الحالي.
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أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت لشركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
واألسالك  -منذ 2019م وحتى 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة
سعودية تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت منذ 2019م وحتى 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة المعادن – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت
والبالستيك – منذ 2019م وحتى 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
والمقاوالت العامة للمشاريع الكهربائية – منذ 2019م وحتى 2022م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل
في مجال صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية منذ 2019م وحتى 2022م.
•عضو لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الراجحي للتأمين التعاوني – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال التأمين التعاوني
– منذ 2020م وحتى 2021م.
•عضو مجلس المديرين في الشركة الدولية الخليجية للمقاوالت واالستثمار العقاري – وهي شركة سعودية ذات مسؤولية محدودة تعمل
في مجال المقاوالت واالستثمار العقاري – منذ 2004م وحتى 2020م.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت في شركة الراجحي للتأمين التعاوني – شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال التأمين – منذ
2015م وحتى 2020م.
•عضو مجلس إدارة شركة األسالك المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت – منذ 1997م
حتى 2019م.
اخلبرة العملية السابقة

•عضو مجلس إدارة شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة
للمشاريع الكهربائية – منذ 1997م حتى 2019م.
•رئيس لجنة المراجعة وعضو اللجنة التنفيذية في مجموعة الطيار للسياحة والسفر – شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال السياحة
والسفر – منذ 2012م وحتى 2018م.
•رئيس لجنة المراجعة في شركة الراجحي للتأمين التعاوني – شركة مساهمة سعودية تعمل في مجال التأمين – منذ 2015م وحتى
2018م.
•عضو مجلس اإلدارة في مجموعة الطيار للسياحة والسفر – وهي شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال السياحة والسفر
– منذ 2005م وحتى 2017م.
•عضو مجلس المديرين في شركة تقنيات اإلنارة – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تجارة مستلزمات اإلنارة – منذ 2009م
حتى 2017م.
•مدير مفوض في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك  -منذ
عام 1996م وحتى عام 2006م.
•مدير مفوض في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة للمشاريع
الكهربائية – منذ عام 1997م وحتى عام 2006م.
•مدير مفوض في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال
صناعة األسالك والكابالت – منذ عام 1996م وحتى عام 2006م.
•مدير مفوض في الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ عام 1996م وحتى عام 2006م.
•مدير مفوض في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال
صناعة المعادن والكابالت والبالستيك – منذ عام 1991م وحتى عام 2006م.
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5 -3-6-5ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /زياد فؤاد فهد الصالح
زياد فؤاد فهد الصالح
العمر

 40سنة.

اجلنسية

سعودي.

املناصب احلالية يف
الشركة

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2014م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•الماجستير في إدارة األعمال من الجامعة العالمية جنيف ،سويسرا – عام 2004م.

•البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة ميامي ،الواليات المتحدة األمريكية – عام 2002م.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة ينال للتمويل – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال التمويل – منذ عام 2021م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة بايونيير العقارية للتنمية العمرانية
العقارية منذ 2021م حتى اآلن.

–

شركة مساهمة مدرجة مصرية تعمل في مجال االستثمارات

•عضو مجلس المديرين في شركة الهوشان – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال االستثمارات المتنوعة– منذ 2021م حتى اآلن.

•عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي للعمليات في مجموعة المهيدب – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال االستثمارات المتنوعة
– منذ عام 2020م حتى اآلن.
•رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب لشركة أراب جولف لالستثمار العقاري
العقاري – منذ عام 2019م حتى اآلن.

–

شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال االستثمار

•عضو مجلس المديرين في شركة ميار لألغذية – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تخزين األغذية – منذ 2018م حتى اآلن.

•عضو مجلس المديرين في الشركة الوطنية لصناعة الكابالت – شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة إماراتية تعمل في مجال
صناعة الكابالت واألسالك – منذ عام 2017م حتى اآلن.
•رئيس مجلس إدارة في شركة جي .بي .مورقان العربية السعودية  -شركة شخص واحد مساهمة مقفلة أجنبية مرخصة للعمل في
مجال األوراق المالية – منذ عام 2016م حتى اآلن.
املناصب والعضويات
احلالية األخرى

•عضو مجلس المديرين في شركة الرومانسية لألغذية – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المنتجات الغذائية– منذ 2014م
حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة للمشاريع
الكهربائية – منذ عام 2013م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال
صناعة المعادن والكابالت والبالستيك – منذ عام 2013م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال
صناعة األسالك والكابالت – منذ عام 2013م حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت
الهاتفية وكابالت األلياف البصرية – منذ عام 2013م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة الزهراوي للتجهيزات الطبية
الطبية – منذ عام 2013م حتى اآلن.

–

شركة ذات مسؤولية محدودة إماراتية تعمل في مجال التجهيزات

•عضو مجلس اإلدارة في شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده –شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال االستثمارات المتعددة – منذ عام
2009م وحتى اآلن.
•رئيس مجلس المديرين في شركة الكابالت المحدودة – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال اإلنشاءات العامة والصيانة – منذ
عام 1996م وحتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال الخدمات
الصحية – منذ عام 2018م حتى عام 2021م.
اخلبرة العملية السابقة

•نائب الرئيس لالستثمارات الغذائية واالستهالكية في مجموعة المهيدب
المتنوعة – منذ عام 2016م حتى عام 2020م.

–

شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال االستثمارات

•مدير أول – األسهم الخاصة والعامة في مجموعة المهيدب – شركة مساهمة مغلقة تعمل في مجال االستثمارات المتنوعة – منذ عام
2004م حتى عام 2016م.
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5 -3-6-6ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري
عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري
العمر

 43سنة.

اجلنسية

سعودي.

املناصب احلالية يف
الشركة

•رئيس لجنة المراجعة منذ عام 2022م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•ماجستير في إدارة األعمال ،كلية لندن لألعمال ،المملكة المتحدة  -عام 2010م.

•عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2019م.

•بكالوريوس في المالية ،جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ،المملكة  -عام 1999م.
•رئيس لجنة المراجعة في شركة كابالت الرياض  -شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة للمشاريع الكهربائية – منذ
عام 2022م حتى اآلن.
•رئيس لجنة المراجعة في شركة المعادن – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت والبالستيك – منذ عام 2022م حتى اآلن.

•رئيس لجنة المراجعة في شركة األسالك المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت – منذ عام 2022م حتى اآلن.
•رئيس لجنة المراجعة في شركة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف البصرية واأللياف
البصرية – منذ عام 2022م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة الخطوط السعودية للتموين – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات التموينية واللوجستية (أرضية وجوية) – منذ
عام 2022م حتى اآلن.
•عضو لجنة المراجعة في شركة الخطوط السعودية للتموين – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات التموينية واللوجستية (أرضية وجوية)
– منذ عام  2022حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة أسطورة اللعبة للترفيه  -شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال األلعاب والبرامج االلكترونية  -منذ
عام 2021م حتى اآلن.

•عضو مجلس المديرين في شركة أمالك الدرعية القابضة  -شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال استثمار في العقارات وشركات
أخرى  -منذ عام 2021م وحتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة مسارات المعرفة لتقنية المعلومات  -شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال بيع خدمات البرمجيات
وتقنيات الذكاء االصطناعي  -منذ عام 2020م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات – شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
– منذ عام 2020م حتى اآلن.
املناصب
والعضويات احلالية
األخرى

•رئيس لجنة المراجعة في شركة جاهز الدولية لتقنية نظم المعلومات – شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال أنشطة خدمات اإلقامة والطعام
– منذ عام 2020م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في بنك الجزيرة  -شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية  -منذ عام 2020م حتى اآلن.

•نائب رئيس مجلس اإلدارة في الشركة الوطنية للصناعات البتروكيماوية  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال إنتاج ريزن البوليبروبايلين في
مدينة ينبع الصناعية  -منذ عام 2020م حتى اآلن.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة اللجين  -شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال التصنيع/استثمار صناعي  -منذ عام 2017م حتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة شركة صناعات األغذية والعجائن الفاخرة (السنبلة)  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة األغذية  -منذ عام
2017م حتى اآلن.
•العضو المنتدب لمدارس أكاديمية الخبراء  -شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال التعليم والتدريب  -منذ عام 2016م حتى اآلن.

•رئيس مجلس إدارة شركة أصول وبخيت االستثمارية  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال إدارة صناديق االستثمار ومحافظ العمالء والحفظ
 منذ عام 2015م حتى اآلن.•شريك مؤسس في شركة وتر األعمال للتجارة  -شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال الصناعات التحويلية والرعاية الصحية  -منذ
عام 2014م حتى اآلن.
•شريك مؤسس في شركة شركاء وتر األعمال للتجارة  -شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال تقديم االستشارات في اإلدارة العليا  -منذ
عام 2014م حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة تضامن الهمة المحدودة  -شركة ذات مسؤولية محدودةـ سعودية  -تعمل في مجال التطوير العقاري المتخصص بتطوير
المشاريع  -منذ عام 2013م حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين شركة منافذ لسيارات اإلسعاف والمعاقين  -شركة ذات مسؤولية محدودة مختلطة ،تعمل في مجال صناعية سيارات اإلسعاف
والمعاقين  -منذ عام 2014م وحتى اآلن.
•عضو شرف في منظمة الرؤساء الشباب في البحرين والسعودية  -منصة عالمية للرؤساء التنفيذيين تعمل في مجال ريادة األعمال  -منذ عام 2013م
وحتى اآلن.
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عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري
•نائب رئيس اللجنة االستشارية في هيئة السوق المالية  -جهة حكومية سعودية تعمل في مجال تنظيم األوراق المالية في المملكة  -منذ عام
2018م وحتى عام 2020م.
اخلبرة العملية
السابقة

•عضو اللجنة التنفيذية في شركة مكتب العائلة  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال إدارة الثروات  -منذ عام 2004م وحتى عام
2014م.
•عضو مجلس شباب األعمال في غرفة تجارة وصناعة الشرقية  -هيئة حكومية سعودية تعمل في مجال المصالح التجارية والصناعية لدى
السلطات العامة  -منذ عام 2007م وحتى عام 2009م.
ً
•مدير مشارك إلدارة محفظة االستثمارات البديلة في البنك السعودي األمريكي (الذي يعرف حاليا بالبنك األهلي السعودي)  -شركة مساهمة
سعودية تعمل في مجال الخدمات المالية والمصرفية  -منذ عام 1999م وحتى عام 2004م.

5 -3-6-7ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /فهد محمود زهدي ملحس
فهد محمود زهدي ملحس
العمر

 46سنة.

اجلنسية

سعودي.
•رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت منذ عام 2022م.

املنصب

•عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2019م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•بكالوريوس في إدارة األعمال ،الجامعة األمريكية في بيروت – عام 2000م.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة المحمودية – شركة ذات مسؤولية محدودة أردنية تعمل في مجال االستثمار والوكاالت التجارية
– منذ عام 2020م حتى اآلن.
•عضو في منظومة الرؤساء الشباب – منظومة عالمية تضم عدد من القادة من التنفيذيين – منذ عام  2015حتى اآلن.

املناصب والعضويات
احلالية

•نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة فاليو قروب يوروب – شركة مساهمة مقفلة بريطانية تعمل في مجال بناء وتطوير سكن الطالب
– منذ عام 2014م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي في شركة ريالم للتطوير العقاري – شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال
المقاوالت والتطوير العقاري والبيع على الخارطة – منذ عام 2013م حتى اآلن.
•مستشار لمجلس إدارة شركة مكالين سكوير شوبنق سنتر
المراكز التجارية – منذ عام 2012م حتى اآلن.

–

شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية تعمل في مجال إدارة وتطوير

•عضو مجلس إدارة شركة البحر المتوسط لالستثمارات السياحية
مرافق اإليواء السياحي – منذ عام 2009م حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة وعضو لجنة المخاطر في بنك االتحاد
المصرفية – منذ عام 2013م حتى 2016م.
اخلبرة العملية السابقة

–

–

شركة مساهمة مدرجة أردنية تعمل في مجال االستثمار في

األردن

–

شركة مساهمة مدرجة أردنية تعمل في مجال الخدمات

•عضو مجلس اإلدارة ورئيس اللجنة التنفيذية ورئيس اللجنة التوجيهية وعضو لجنة األصول والخصوم واالستثمار في البنك التجاري
الفلسطيني (الذي يعرف حالياً ببنك فلسطين) – شركة مساهمة مدرجة فلسطينية تعمل في مجال الخدمات المصرفية – منذ عام
2009م حتى 2016م.
•رئيس السوق المالية لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ومنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا في شركة إتش إس بي سي العربية
السعودية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الخدمات المالية – منذ عام 2005م حتى 2009م.

5 -3-6-8ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /رائد إبراهيم سليمان المديهيم
رائد إبراهيم سليمان المديهيم
العمر

 59سنة.

اجلنسية

سعودي.

املناصب احلالية يف
الشركة

عضو مجلس اإلدارة منذ عام 2019م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية
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•الماجستير في الهندسة الكهربائية ،جامعة الملك سعود ،المملكة – عام 1992م.

•البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ،جامعة الملك سعود ،المملكة – عام 1986م.
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رائد إبراهيم سليمان المديهيم
•عضو لجنة المراجعة في شركة كابالت الرياض  -شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة للمشاريع
الكهربائية منذ عام 2022م حتى اآلن.
•عضو لجنة المراجعة في شركة المعادن – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت والبالستيك – منذ عام
2022م حتى اآلن.
•عضو لجنة المراجعة في شركة األسالك المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت – منذ
عام 2022م حتى اآلن.
•عضو لجنة المراجعة في شركة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف
البصرية – منذ عام 2022م حتى اآلن.
•رئيس مجلس إدارة شركة مطارات جدة – شركة مساهمة مقفلة تعمل على تشغيل وصيانة مطار جدة – منذ عام 2021م حتى اآلن.

•رئيس اللجنة التنفيذية في شركة مطارات جدة – شركة مساهمة مقفلة تعمل على تشغيل وصيانة مطار جدة – منذ عام 2021م حتى
اآلن.
•رئيس مجلس المديرين في شركة ثبات للمقاوالت – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال المقاوالت – منذ عام 2017م حتى
اآلن.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة اليمامة للصناعات الحديدية – شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال إنتاج وبيع المنتجات
واألبراج الحديدية الناقلة للطاقة الكهربائية – منذ عام 2015م حتى اآلن.
املناصب والعضويات
احلالية

•رئيس اللجنة التنفيذية في شركة اليمامة للصناعات الحديدية – شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال إنتاج وبيع المنتجات
واألبراج الحديدية الناقلة للطاقة الكهربائية – منذ عام 2015م حتى اآلن.
•نائب رئيس مجلس اإلدارة في شركة الخطوط السعودية للتموين
واللوجستية (أرضية وجوية) – منذ عام 2015م حتى اآلن.

–

شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات التموينية

•رئيس لجنة المراجعة في شركة الخطوط السعودية للتموين – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات التموينية واللوجستية
(أرضية وجوية) – منذ عام 2015م حتى اآلن.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصدر لمواد البناء – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء – منذ
عام 2014م حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة شركة بوان – شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال تصنيع المنتجات المعدنية والخشبية والخرسانية
والكهربائية والبالستيكية المتنوعة – منذ عام 2011م حتى اآلن.
•رئيس اللجنة التنفيذية في شركة بوان – شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال تصنيع المنتجات المعدنية والخشبية
والخرسانية والكهربائية والبالستيكية المتنوعة – منذ عام 2011م حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة شركة إسمنت الشمالية – األردن – شركة مساهمة مدرجة أردنية تعمل في مجال إنتاج اإلسمنت البورتالندي – منذ
عام 2006م حتى اآلن.
•رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج الجبس واأللواح الجبسية – منذ
عام 2005م حتى اآلن.
•نائب رئيس مجلس إدارة شركة إسمنت المنطقة الشمالية – شركة مساهمة مدرجة سعودية تعمل في مجال إنتاج اإلسمنت البورتالندي
والوزوالني – منذ عام 2005م حتى اآلن.
اخلبرة العملية السابقة

•نائب رئيس مجلس إدارة شركة مصدر لمواد البناء – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء – منذ
عام 2014م حتى 2021م.
•رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للصناعات التعدينية – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال إنتاج الجبس واأللواح الجبسية – منذ
عام 2005م حتى 2021م.

5 -3-6-9ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /محمد سليمان موسى السليم
محمد سليمان موسى السليم
العمر

 59سنة.

اجلنسية

سعودي.
•مستشار تنفيذي منذ عام 2022م.

املنصب

•أمين سر مجلس إدارة الشركة منذ عام 2019م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•شهادة البكالوريوس في االقتصاد ،جامعة االمام محمد بن سعود ،المملكة – عام 1985م.

•عضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2014م
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محمد سليمان موسى السليم
•عضو مجلس المديرين في الشركة الوطنية لصناعة الكابالت – شركة شخص واحد ذات مسؤولية محدودة إماراتية تعمل في مجال
صناعة الكابالت واألسالك – منذ عام 2017م حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة في شركة المعادن– شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت والبالستيك  -منذ
عام  2015حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة األسالك المتخصصة – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت
– منذ عام  2015حتى اآلن.
املناصب والعضويات
احلالية

•عضو مجلس إدارة في شركة الكابالت الهاتفية – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت
األلياف البصرية – منذ عام 2015م حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة شركة كابالت الرياض  -شركة سعودية مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة
للمشاريع الكهربائية – منذ عام 2015م حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في شركة الكابالت المحدودة – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال اإلنشاءات العامة والصيانة – منذ
عام 2015م حتى اآلن.
•عضو اللجنة التنفيذية لشركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك
 منذ 2014م حتى اآلن.•نائب الرئيس التنفيذي لشركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك
– منذ عام 2018م حتى 2021م.
•المدير المفوض المشرف على الشؤون اإلدارية لشركة مجموعة كابالت الرياض
صناعة الكابالت واألسالك – منذ عام 2007م حتى عام 2017م.

اخلبرة العملية السابقة

–

شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال

•مستشار مجلس المديرين للشؤون اإلدارية لشركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
الكابالت واألسالك – منذ عام 2002م حتى عام 2007م.
•مدير عام الشؤن اإلدارية لشركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك
– منذ عام 1996م حتى عام 2002م.
•مالك ومدير عام مؤسسة اآلفاق المتحدة – مؤسسة فردية تعمل في مجال المقاوالت – منذ عام 1989م حتى عام 1996م.
•مدير إداري في شركة الكابالت المحدودة
1986م حتى عام 1989م.

–

شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال اإلنشاءات العامة والصيانة

–

منذ عام

5-4لجان مجلس اإلدارة
تم تشكيل اللجان التالية بهدف تعزيز ودعم أعمال إدارة الشركة وذلك على النحو اآلتي )1( :لجنة المراجعة و( )2لجنة الترشيحات والمكافآت و( )3لجنة
التنفيذية .فيما يلي وصف للجان المشكلة بالشركة:
-4-1

5اللجنة التنفيذية

تشكل بقرار من مجلس اإلدارة لجنة تنفيذية تتكون من خمسة ( )5أعضاء من بين أعضاء مجلس اإلدارة مالم يقرر المجلس خالف ذلك.
-4-1-1

5مسؤوليات اللجنة التنفيذية

تقوم اللجنة باألعمال الواردة أدناه والمتعلقة باستراتيجية الشركة:
•القيام بالمهام التي يوكلها إليها مجلس اإلدارة بنا ًء على قرار يصدره المجلس في هذا الخصوص ،ويدون ذلك في محضر اجتماع المجلس.

•اتخاذ القرارات المناسبة سوا ًء فيما يتعلق بشراء آالت ومعدات أو بشراء أراضي أو مستودعات لفروع الشركة وفقاً لجدول المعتمد من مجلس
اإلدارة ،وتقديم تقرير يطلع عليه المجلس في أول اجتماع له.
•أي أعمال أو مسؤوليات أو صالحيات تسند لها من قبل مجلس اإلدارة.
•مراجعة إجراءات وعمليات التخطيط االستراتيجي للشركة بالتعاون مع الرئيس التنفيذي.
•التأكد من إتمام الخطط االستراتيجية التي تحقق أهداف الشركة.
•مراجعة توصيات الرئيس التنفيذي فيما يتعلق بتوزيع موارد الشركة التي تهدف إلى تحقيق التوافق بين الخطط االستراتيجية للشركة وأهدافها
التشغيلية طويلة األجل.
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•المراجعة الدورية للخطط االستراتيجية واألهداف التشغيلية للشركة وشركاتها التابعة للتأكد من توافقها مع أهداف الشركة.
•إجراء الدراسات الالزمة الستثمارات الشركة الجديدة واتخاذ القرارات الالزمة بشأنها بناء على تفويض مجلس اإلدارة.
•تقوم اللجنة بإعداد التوصيات لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بأولويات الشركة التشغيلية واالستراتيجيات المتبعة لذلك.
•تقوم اللجنة باألعمال الواردة أدناه والمتعلقة بالتخطيط المالي للشركة:
•إعداد ومراجعة األهداف واالستراتيجيات المالية السنوية وطويلة األجل وتقديم التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة.
•مراجعة الجوانب المالية للشركة ،بما في ذلك القوائم المالية الربع سنوية والحسابات الختامية والتقارير الشهرية للشركة ،وذلك بالتعاون مع
إدارة الشركة التنفيذية ولجنة المراجعة.
•متابعة تنفيذ الخطط والموازنات التقديرية للشركة ومتابعة األداء الفعلي ومتابعة االنحرافات إن وجدت والطلب من المدراء المختصين اإلجابة
عليها وتقديم التوصيات بشأنها.
•إعداد ومراجعة سياسات توريع األرباح وكيفية تنفيذها وتقديم التوصيات بشأنها لمجلس اإلدارة.
•المراجعة الدورية للنفقات الرأسمالية الفعلية لمطابقتها مع الميزانيات المعتمدة من قيل مجلس اإلدارة.
•تقوم اللجنة بمراجعة وإعداد التوصيات الالزمة لمجلس اإلدارة فيما يتعلق بإنتاجية الشركة ومدى تأثيرها على مستقبل الشركة لتحقيق
األهداف المرجوة لتحسين جودة المنتجات والخدمات.
-4-1-2

5تشكيل اللجنة التنفيذية

تتألف اللجنة التنفيذية من األعضاء التالية أسماؤهم المعينين بموجب قرار المجلس في 1443/07/20هـ (الموافق 2022/02/21م).
	  (66):لودجلاأعضاء اللجنة التنفيذية

المنصب

الصفة

االسم

رئيس اللجنة

غير تنفيذي  /مستقل

األستاذ /أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

عضو

غير تنفيذي  /غير مستقل

المهندس /محمد حكمت سعدالدين الزعيم

عضو

غير تنفيذي  /غير مستقل

األستاذ /محمد سليمان موسى السليم

عضو

تنفيذي /غير مستقل

األستاذ /فراس سمير علوان البيات

عضو

غير مستقل  /غير تنفيذي

األستاذ /خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز

المصدر :الشركة

-4-1-3

5السير الذاتية ألعضاء اللجنة التنفيذية

فيما يلي نبذة عن أعضاء لجنة التنفيذية:
ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )1-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز.
األستاذ /أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )3-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم.
المهندس /محمد حكمت سعدالدين الزعيم
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )2-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن المهندس /محمد حكمت سعدالدين الزعيم.
األستاذ /محمد سليمان موسى السليم
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )8-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /محمد سليمان موسى السليم.
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	  (67):لودجلاملخص السيرة الذاتية لألستاذ /فراس سمير علوان البيات

فراس سمير علوان البيات
العمر

 41سنة.

اجلنسية

سعودي.

املنصب

عضو اللجنة التنفيذية منذ عام 2019م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•ماجستير إدارة االعمال مدرسة لندن لألعمال ،لندن إنجلترا – عام 2011م.

•شهادة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة كولورادو للمعادن ،الواليات المتحدة األمريكية – عام 2003م.
•عضو مجلس إدارة شركة مصدر لمواد البناء  -شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال تجارة الجملة والتجزئة لمواد البناء  -منذ عام
2019م حتى اآلن.

املناصب والعضويات
احلالية

•عضو مجلس إدارة شركة أرنون للصناعات البالستيكية –شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال صناعة منتجات نصف مصنعة
من اللدائن  -منذ عام 2019م حتى اآلن.
•عضو اللجنة التنفيذية ،شركة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة للمشاريع
الكهربائية – منذ عام 2019م حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة ،شركة خدمات مهيل للصيانة والتشغيل –شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال تشغيل وإدارة مرافق
التخزين لجميع أنواع البضائع باستثناء المواد الغذائية  -منذ عام 2018م حتى اآلن.

اخلبرة العملية السابقة

•مستشار إداري في شركة بوز وشركاؤه لالستشارات اإلدارية – شركة مساهمة تعمل في مجال االستشارات اإلدارية – منذ عام 2011م
حتى عام 2013م.
•مدير مشاريع في شركة الزيت العربية السعودية (أرامكو السعودية)  -شركة مساهمة مدرجة تعمل في قطاع الطاقة
2003م حتى عام 2011م.

–

منذ عام

المصدر :الشركة

-4-2

5لجنة الترشيحات والمكافآت

تش َّكل بقرار من مجلس إدارة الشركة لجنة ترشيحات ومكافآت من المساهمين أو من غيره م على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأال تضم
أياً من أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين.
-4-2-1

5مسؤوليات لجنة الترشيحات والمكافآت

تشمل مهام اللجنة ومسئولياتها ما يلي:
•إعداد سياسة واضحة لمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عن المجلس واإلدارة التنفيذية ،ورفعها إلى مجلس اإلدارة للنظر
فيها تمهيداً العتمادها من الجمعية العامة ،على أن يُراعى في تلك السياسة اتباع معايير ترتبط باألداء واإلفصاح عنها والتحقق من تنفيذها.
•توضيح العالقة بين المكافآت الممنوحة وسياسة المكافآت المعمول بها وبيان أي انحراف جوهري عن هذه السياسة.
•المراجعة الدورية لسياسة المكافآت ،وتقييم مدى فعاليتها في تحقيق االهداف المتوخاة منها.

•التوصية لمجلس اإلدارة بمكافآت أعضاء مجلس اإلدارة واللجان المنبثقة عنه وكبار التنفيذيين بالشركة وفقاً للسياسات المعتمدة.
•اقتراح سياسات ومعايير واضحة للعضوية في مجلس اإلدارة واإلدارة التنفيذية.

•التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح أعضاء فيه وإعادة ترشيحهم وفقاً للسياسات والمعايير المعتمدة ،مع مراعاة عدم ترشيح أي شخص سبقت
إدانته بجريمة مخلة باألمانة.
•إعداد وصف للقدرات والمؤهالت المطلوبة لعضوية مجلس اإلدارة وشغل وظائف اإلدارة التنفيذية.
•تحديد الوقت الذي يتعين على العضو تخصيصه ألعمال مجلس اإلدارة.
•المراجعة السنوية لالحتياجات الالزمة من المهارات أو الخبرات المناسبة لعضوية مجلس اإلدارة ووظائف اإلدارة التنفيذية.
•مراجعة هيكل مجلس اإلدارة واالدارة التنفيذية وتقديم التوصيات في شأن التغييرات التي يُمكن إجراؤها.

•التحقق بشكل سنوي من استقالل األعضاء المستقلين ،وعدم وجود أي تعارض مصالح إذا كان العضو يشغل عضوية مجلس إدارة شركة أُخرى.
•وضع اإلجراءات الخاصة في حال شغور مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين.
•تحديد جوانب الضعف والقوة في مجلس اإلدارة ،واقتراح الحلول لمعالجتها بما يتفق مع مصلحة الشركة.
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5تشكيل لجنة الترشيحات والمكافآت

تتألف لجنة الترشيحات والمكافآت من األعضاء التالية أسماؤهم المعينين بموجب قرار مجلس اإلدارة بتاريخ 1444/01/11هـ (الموافق 2022/08/09م):
	  (68):لودجلاأعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

المنصب

الصفة

االسم

رئيس اللجنة

مستقل /غير تنفيذي

األستاذ /أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

عضو

غير مستقل /غير تنفيذي

األستاذ /خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز

عضو

مستقل /غير تنفيذي

المهندس /محمد حكمت سعدالدين الزعيم

عضو

غير مستقل /غير تنفيذي

األستاذ /فهد محمود زهدي ملحس

المصدر :الشركة

5 -4-2-3السير الذاتية ألعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت

فيما يلي نبذة عن أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت:
األستاذ /فهد محمود زهدي ملحس
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )6-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /فهد محمود زهدي ملحس.
األستاذ /أحمد سامر حمدي سعد الدين الزعيم
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )3-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /أحمد سامر حمدي سعد الدين الزعيم.
األستاذ /خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )1-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /خالد عبد الرحمن عبد اهلل القويز.
المهندس /محمد حكمت سعدالدين الزعيم
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )2-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن المهندس /محمد حكمت سعدالدين الزعيم.
-4-3

5لجنة المراجعة

تش َّكل بقرار من الجمعية العامة للشركة لجنة مراجعة من المساهمين أو من غيرهم على أن يكون من بينهم عضو مستقل على األقل وأال تضم أياً من
أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذين ،ويجب أال يقل عدد أعضاء لجنة المراجعة عن ثالثة وال يزيد على خمسة ،وأن يكون من بينهم مختص بالشئون المالية
والمحاسبية.
-4-3-1

5مسؤوليات لجنة المراجعة

يتمثل الدور الرئيسي للجنة المراجعة في مراقبة أعمال الشركة والتحقق من سالمة ونزاهة التقارير والقوائم المالية وأنظمة الرقابة الداخلية فيها ،وتشمل
مهام ومسؤوليات لجنة المراجعة بصفة خاصة ما يلي:
•التقارير المالية:
	-دراسة القوائم المالية األولية والسنوية للشركة قبل عرضها على مجلس اإلدارة وإبداء رأيها والتوصية في شأنها ،لضمان نزاهتها
وعدالتها وشفافيتها.
	-إبداء الرأي الفني  -بنا ًء على طلب مجلس اإلدارة  -فيما إذا كان تقرير مجلس اإلدارة والقوائم المالية للشركة عادلة ومتوازنة ومفهومة
وتتضمن المعلومات التي تتيح للمساهمين والمستثمرين تقييم المركز المالي للشركة وأدائها ونموذج عملها واستراتيجيتها.
	-دراسة أي مسائل مهمة أو غير مألوفة تتضمنها التقارير المالية.
	-البحث بدقة في أي مسائل يثيرها المدير المالي للشركة أو من يتولى مهامه أو مسؤول االلتزام في الشركة أو مراجع الحسابات.
	-التحقق من التقديرات المحاسبية في المسائل الجوهرية الواردة في التقارير المالية.
	-دراسة السياسات المحاسبية المتبعة وإبداء الرأي والتوصية لمجلس اإلدارة في شأنها.
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•المراجعة الداخلية:
	-دراسة ومراجعة نظم الرقابة الداخلية والمالية وإدارة المخاطر في الشركة.
	-دراسة تقارير المراجعة الداخلية ومتابعة تنفيذ اإلجراءات التصحيحية للملحوظات الواردة فيها.
	-الرقابة واإلشراف على أداء وأنشطة المراجع الداخلي وإدارة المراجعة الداخلية في الشركة -إن وجدت-؛ للتحقق من توافر الموارد
الالزمة وفعاليتها في أداء األعمال والمهام المنوطة بها .وإذا لم يكن للشركة مراجع الداخلي ،فعلى اللجنة تقديم توصيتها إلى المجلس
بشأن مدى الحاجة إلى تعيينه.
	-التوصية لمجلس اإلدارة بتعيين مدير وحدة أو إدارة المراجعة الداخلية أو المراجع الداخلي واقتراح مكافآته.
•المراجعة الخارجية
	-التوصية لمجلس اإلدارة بترشيح مراجعي الحسابات وعزلهم وتحديد أتعابهم وتقييم أدائهم ،بعد التحقق من استقاللهم ومراجعة نطاق
عمله وشروط التعاقد معهم.
	-التحقق من استقالل مراجع الحسابات وموضوعيته وعدالته ،ومدى فعالية أعمال المراجعة ،مع األخذ في االعتبار القواعد والمعايير
ذات الصلة.
	-مراجعة خطة مراجع حسابات الشركة وأعماله ،والتحقق من عدم تقديمه أعماالً فنية أو إدارية تخرج عن نطاق أعمال المراجعة ،وإبداء
مرئياتها حيال ذلك.
	-اإلجابة عن استفسارات مراجع حسابات الشركة.
	-دراسة تقرير مراجع الحسابات ومالحظاته على القوائم المالية للشركة ومتابعة ما اتخذ بشأنها.
•ضمان االلتزام
	-مراجعة نتائج تقارير الجهات الرقابية والتحقق من اتخاذ الشركة اإلجراءات الالزمة بشأنها.
	-التحقق من التزام الشركة باألنظمة واللوائح والسياسات والتعليمات ذات العالقة.
	-مراجعة العقود والتعامالت المقترح أن تجريها الشركة مع األطراف ذوي العالقة ،وتقديم مرئياتها حيال ذلك إلى مجلس اإلدارة.
	-رفع ما تراه من مسائل ترى ضرورة اتخاذ إجراء بشأنها إلى مجلس اإلدارة ،وإبداء توصياتها باإلجراءات التي يتعين اتخاذها.
إذا حصل تعارض بين توصيات لجنة المراجعة وقرارات مجلس اإلدارة ،أو إذا رفض المجلس األخذ بتوصية اللجنة بشأن تعيين مراجع حسابات الشركة
وعزله وتحديد أتعابه وتقييم أدائه أو تعيين المراجع الداخلي ،فيجب تضمين تقرير مجلس اإلدارة توصية اللجنة ومبرراتها ،وأسباب عدم أخذه بها.
5 -4-3-2تشكيل لجنة المراجعة

تتألف لجنة المراجعة من األعضاء التالية أسماؤهم المعينين بموجب قرار الجمعية في 1443/07/14هـ (الموافق 2022/04/04م).
	  (69):لودجلاأعضاء لجنة المراجعة

االسم

المنصب

الصفة

األستاذ /عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري

رئيس اللجنة

غير تنفيذي  /مستقل

األستاذ /رائد إبراهيم سليمان المديهيم

عضو

غير تنفيذي  /غير مستقل

األستاذة /خلود عبد العزيز محمد الدخيل

عضو

غير تنفيذية /مستقلة

المصدر :الشركة

5 -4-3-3السير الذاتية ألعضاء لجنة المراجعة

فيما يلي نبذة موجزة عن أعضاء لجنة المراجعة:
األستاذ /عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )5-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /عبدالوهاب عبدالكريم عبدالرحمن البتيري.
األستاذ /رائد إبراهيم سليمان المديهيم
يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )7-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /رائد إبراهيم سليمان المديهيم.
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	  (70):لودجلاملخص السيرة الذاتية لألستاذة /خلود عبد العزيز محمد الدخيل

خلود عبد العزيز محمد الدخيل
العمر

 49سنة.

اجلنسية

سعودية.

املناصب احلالية يف
الشركة

عضو لجنة المراجعة منذ عام 2017م.
•شهادة في التعامل في األوراق المالية ( )1 CMEمن هيئة السوق المالية – عام 2011م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•شهادة المطابقة وااللتزام ( )2 CMEمن هيئة السوق المالية – عام 2012م.

•شهادة محلل مالي معتمد ( )CFAمن منظمة التحليل المالي ( ،)CFA Instituteالواليات المتحدة األمريكية – عام 2003م.
•البكالوريوس في علوم التمويل والتجارة الدولية من جامعة جورج تاون ،الواليات المتحدة األمريكية – عام 1994م.
•الماجستير في أعمال إدارة التمويل من جامعة واشنطن ،الواليات المتحدة األمريكية – عام 1994م.

•عضو مجلس اإلدارة ورئيسة لجنة المراجعة ورئيسة لجنة المكافأة والترشيحات في شركة الحفر العربية – شركة مساهمه مقفلة
تعمل في مجال حفر اآلبار البترولية – منذ عام 2022م وحتى اآلن.
•الرئيس التنفيذي في شركة االرتقاء المالية – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال ترتيب األوراق المالية – منذ عام 2021م
حتى اآلن.
•عضو مجلس اإلدارة في شركة تعميد – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال التقنية المالية – منذ عام 2021م.
املناصب والعضويات
احلالية

•عضو لجنة المراجعة في مؤسسة المسار الرياضي وحديقة الملك سلمان
ومشروع حديقة الملك سلمان – منذ عام 2020م.

–

مؤسسة حكومية تعمل في مجال االستثمار الرياضي

•عضو مجلس اإلدارة ورئيسة لجنة المراجعة وعضو لجنة االستثمار في الغرفة التجارية بالرياض منذ عام 2020م حتى اآلن.

•عضو مجلس إدارة جمعية المحللين الماليين – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إدارة األعمال – منذ عام 2020م حتى اآلن.

•عضو لجنة المراجعة في شركة الدوائية المساهمة – شركة مساهمة عامة تعمل في مجال تصنيع المواد الطبية – منذ عام 2019م
حتى اآلن.

•عضو مجلس اإلدارة في شركة صفاء البيئة – شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في مجال إعادة التدوير – منذ عام 2018م حتى اآلن.
•رئيس لجنة المراجعة ،شركة اوركس السعودية للتأجير التمويلي  -شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع التمويل  -منذ عام 2016م
وحتى عام 2021م.
•عضو مجلس إدارة ،شركة سمة للمعلومات االئتمانية  -شركة ذات مسؤولية محدودة تعمل في القطاع المالي  -منذ عام 2017م
وحتى عام 2021م.
•عضو مجلس اإلدارة ورئيس لجنة المراجعة ،المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  -جهة حكومية سعودية تعمل في قطاع التعليم
 منذ عام 2018م وحتى عام 2021م.اخلبرة العملية السابقة

•عضو لجنة المؤسسات المالية ،هيئة السوق المالية  -جهة حكومية سعودية  -منذ عام 2019م وحتى عام 2021م.

• -عضو لجنة المراجعة ،المؤسسة العامة للتقاعد  -جهة حكومية سعودية تعمل في القطاع المالي  -منذ عام 2020م وحتى عام
2021م.

•العضو المنتدب ،مجموعة الدخيل المالية  -شركة مساهمة مقفلة تعمل في قطاع الخدمات المالية  -منذ عام 2006م وحتى عام 2020م.

•رئيس اللجنة الوطنية لإلحصاء ،اتحاد الغرف التجارية السعودية ،جهة حكومية سعودية  -منذ عام 2017م وحتى عام 2020م.

•عضو في اللجنة التنفيذية وعضو في مجموعة عمل المالية والبنية التحتية ،مجموعة األعمال ( )B20المملكة العربية السعودية ،قمة
أعمال دولية ،في عام 2020م.
المصدر :الشركة
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5-5اإلدارة العليا
-5-1

5نظرة عامة على اإلدارة العليا

يوضح الجدول التالي تفاصيل أعضاء اإلدارة التنفيذية للشركة:
	  (71):لودجلاتفاصيل اإلدارة العليا

االسم

المنصب

تاريخ التعيين في المنصب
المذكور في الجدول

الجنسية

العمر

عدد األسهم
المملوكة قبل
الطرح

عدد األسهم
المملوكة بعد
الطرح

المهندس /برجان ميلوراد
بورو سيهوفاك

الرئيس التنفيذي

2021/08/01م

إيطالي

42

ال ينطبق

-

األستاذ /بهاء أحمد بكر
عيسى

الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

2005/09/20م

سعودي

61

ال ينطبق

-

الدكتور /عبد المحسن
عبد الرحمن إبراهيم
الهريش

الرئيس التنفيذي
للشؤون التجارية

2022/06/01م

سعودي

60

ال ينطبق

-

المهندس /خالد عمر
عبد الحليم الترك

نائب الرئيس
التنفيذي للعمليات
التشغيلية

2019/09/08م**

أردني

48

ال ينطبق

-

األستاذ /رائد أيوب
إبراهيم أيوب

الرئيس التنفيذي
لتقنية المعلومات

أردني

47

ال ينطبق

-

األستاذ /محمد مصطفى
محمد الشموري

نائب الرئيس
التنفيذي للشؤون
التقنية ومراقبة
الجودة

1999/01/28م

األستاذ /سمير محمد
إقبال غالم الشاهد

2022/06/01

*

م***

لبناني

48

ال ينطبق

-

نائب الرئيس
التنفيذي للموارد
البشرية والشؤون
اإلدارية

2021/07/25م

سعودي

47

ال ينطبق

-

األستاذ /محمد سليمان
موسى السليم

مستشار تنفيذي

2022/01/01م****

سعودي

59

1,125,000

877,500

المهندس /معاذ مروان
بدرالدين حمو اليونس

الرئيس
التنفيذي للشؤون
االستراتيجية

أمريكي

43

ال ينطبق

-

*

2022/06/01م

*****

تم تعيين الدكتور /عبد المحسن عبد الرحمن إبراهيم الهريش في منصب نائب المدير المفوض للمبيعات في عام 2005م ،وأصبح نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في عام 2011م.

**

تم تعيين المهندس  /خالد عمر عبد الحليم الترك في منصب نائب المدير المفوض للعمليات والتشغيل في عام 2011م.

***

تم تعيين األستاذ /رائد أيوب إبراهيم أيوب في منصب نائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في 2020م.

****

تم تعيين األستاذ /محمد سليمان موسى السليم في منصب المستشار التنفيذي في عام2020م.

*****

تم تعيين المهندس /معاذ مروان بدرالدين حمو اليونس في منصب مدير مشروع كابالت الضغط الفائق في 2015م  ،وأصبح المدير العام إلدارة المشروعات االستراتيجية في
2019م. .

المصدر:

الشركة
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5السير الذاتية لكبار التنفيذين

فيما يلي ملخص السيرة الذاتية ألعضاء اإلدارة التنفيذية:
-5-2-1

5ملخص السيرة الذاتية للمهندس /برجان ميلوراد بورو سيهوفاك
برجان ميلوراد بورو سيهوفاك

العمر

 42سنة.

اجلنسية

إيطالي.

املناصب احلالية يف
الشركة

الرئيس التنفيذي للشركة منذ عام 2021م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية
املناصب والعضويات
احلالية األخرى

•ماجستير الهندسة الكهروتقنية من جامعة بوليتيكنيكو ،الجمهورية اإليطالية – عام 2006م.
•بكالوريوس الهندسة الكهربائية من جامعة بوليتيكنيكو ،الجمهورية اإليطالية – عام 2003م.
ال ينطبق.
•الرئيس التنفيذي لشركة برزميان لصناعة الكابالت – شركة ذات مسؤولية محدودة فنلندية تعمل في مجال صناعة الكابالت – منذ
عام 2020م حتى عام 2021م.
•نائب الرئيس التنفيذي للضغط العالي في مجموعة برزميان العالمية – المقر الرئيسي – شركة مساهمة مدرجة إيطالية تعمل في
مجال صناعة الكابالت – منذ عام 2016م حتى 2020م.
•نائب الرئيس التنفيذي لقطاع الخدمات مجموعة برزميان العالمية – المقر الرئيسي – شركة مساهمة مدرجة إيطالية تعمل في مجال
صناعة الكابالت – منذ عام 2015م حتى 2016م.

اخلبرة العملية السابقة

•عضو مجلس اإلدارة في مجموعة برزميان العالمية
الكابالت – منذ عام 2015م حتى 2016م.

–

المقر الرئيسي

–

شركة مساهمة مدرجة إيطالية تعمل في مجال صناعة

•مدير عام للمبيعات في شركة برزميان – شركة ذات مسؤولية محدودة بريطانية تعمل في مجال صناعة الكابالت – منذ عام 2014م
حتى 2015م
•مدير المبيعات لكابالت النقل البحري والضغط العالي في شركة برزميان – شركة ذات مسؤولية محدودة سنغافورية تعمل في مجال
صناعة الكابالت – منذ عام 2011م وحتى عام 2014م.
•مدير المشتريات في منطقة الشركة األوسط في شركة برزميان
الكابالت – منذ عام 2010م حتى 2011م.

–

شركة ذلت مسؤولية محدودة قطرية تعمل في مجال صناعة

المصدر :الشركة

-5-2-2

5ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /بهاء أحمد بكر عيسى
بهاء أحمد بكر عيسى

العمر

 61سنة.

اجلنسية

سعودي.

املناصب احلالية يف
الشركة

الرئيس التنفيذي للشؤن المالية منذ عام 2005م.
•دورة في القيادة االستراتيجية لألعمال من معهد إنسياد ،عام 2003م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•حاصل على ترخيص ( )Certified Financial Analystمن هيئة األوراق المالية في المملكة المتحدة ،عام 1994م.

•حاصل على ترخيص سيريس  )7 Series( 7من هيئة السوق المالية األمريكية ( ،)U.S Securities and Exchange Commissionعام 1994م.

•بكالوريوس في اإلدارة الدولية ،الجامعة األمريكية ،الواليات المتحدة األمريكية ،عام 1985م.
املناصب والعضويات
احلالية األخرى

•عضو مجلس إدارة شركة النيل للمواد العازلة – شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية تعمل في مجال تصنيع وتطوير منتجات عزل
المياه – منذ عام 2007م حتى اآلن.
•عضو مجلس المديرين في الشركة الدولية للمواد العازلة
والمائي لقطاع البناء – منذ عام 2007م حتى اآلن.

–

شركة ذات مسؤولية محدودة مصرية تعمل في مجال العزل الحراري
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بهاء أحمد بكر عيسى
•الرئيس التنفيذي لشركة هابسبيرغ لالستشارات المالية – شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة في المملكة المتحدة وتعمل في مجال
االستشارات المالية وإعادة الهيكلة – منذ عام 2004م وحتى عام 2005م.
•نائب العضو المنتدب للشركة السعودية لألبحاث والنشر– شركة ذات مسؤولية محدودة قائمة في المملكة المتحدة تعمل في مجال
النشر واإلعالم – منذ عام 2003م وحتى عام 2004م.
اخلبرة العملية السابقة

•رئيس الخزينة واالستثمار في شركة المجموعة السعودية لألبحاث والتسويق – شركة سعودية مساهمة عامة تعمل في مجال النشر
واإلعالم والدعاية – منذ عام 1996م وحتى عام 2003م.
•نائب الرئيس في بنك ميريل لينش الدولي بلندن – شركة مساهمة مدرجة مؤسسة في المملكة المتحدة وتعمل في مجال خدمات
االستثمار الدولي وإدارة األصول – منذ عام 1993م وحتى عام 1996م.
•نائب الرئيس في مجموعة سامبا المالية
1990م وحتى عام 1993م.

–

لندن –شركة مساهمة عامة سعودية تعمل في مجال الخدمات المصرفية

–

منذ عام

•مدير أول في مجموعة سامبا المالية – شركة سعودية مساهمة عامة تعمل في مجال الخدمات المصرفية – منذ عام 1985م وحتى
عام 1990م.
المصدر :الشركة

5 -5-2-3ملخص السيرة الذاتية للدكتور /عبد المحسن عبد الرحمن إبراهيم الهريش
عبد المحسن عبد الرحمن ابراهيم الهريش
العمر

 60سنة.

اجلنسية

سعودي.

املناصب احلالية يف
الشركة

الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية منذ عام 2022م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

•الدكتوراه في الهندسة الكهربائية من جامعة ستراثكاليد – اسكتلندا – عام 2000م.

•الماجستير في الهندسة الكهربائية من جامعة ميزوري ،الواليات المتحدة األمريكية – عام 1989م.
• البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من جامعة الملك سعود – عام 1985م.

•عضو مجلس إدارة شركة كابالت الرياض  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت والمقاوالت العامة
للمشاريع الكهربائية – منذ عام 2022م حتى اآلن.
املناصب والعضويات
احلالية األخرى

•عضو مجلس إدارة شركة األسالك المتخصصة  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة األسالك والكابالت – منذ
عام 2022م حتى اآلن.
•عضو مجلس إدارة شركة الكابالت الهاتفية
البصرية – منذ عام 2022م حتى اآلن.

–

شركة مساهمة مقفلة تعمل في مجال صناعة الكابالت الهاتفية وكابالت األلياف

•عضو مجلس إدارة شركة المعادن  -شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة المعادن والكابالت والبالستيك – منذ عام
2022م حتى اآلن.
•نائب الرئيس التنفيذي للمبيعات في شركة مجموعة كابالت الرياض– منذ عام 2011م حتى 2022م.

•مدير عام للمبيعات في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك
– منذ عام 2005م حتى عام 2010م.
اخلبرة العملية السابقة

•أستاذ مشارك في جامعة الملك سعود – جامعة حكومية سعودية – منذ عام 2000م حتى 2005م.
•مساعد مدير المبيعات في شركة مجموعة كابالت الرياض
واألسالك – منذ عام 1993م حتى عام 1996م.

–

شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت

•مهندس مبيعات في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك
منذ عام 1989م حتى عام 1993م.
المصدر :الشركة
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5ملخص السيرة الذاتية للمهندس /خالد عمر عبد الحليم الترك
خالد عمر عبد الحليم الترك

العمر

 48سنة.

اجلنسية

أردني.

املناصب احلالية يف الشركة نائب الرئيس التنفيذي للعمليات التشغيلية منذ عام 2019م.
املؤهالت األكادميية
والعلمية

•بكالوريوس هندسة الكتروميانيكية ،من جامعة البلقاء التطبيقية  -ع ّمان ،المملكة األردنية الهاشمية– عام 1995م.

املناصب والعضويات
احلالية األخرى

•عضو الهيئة السعودية للمهندسين ،المملكة – منذ عام 2003م.

•عضو نقابة المهندسين األردنيين ،المملكة األردنية الهاشمية – منذ عام 1995م.
•نائب رئيس العمليات المكلف في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
واألسالك – منذ عام 2018م حتى 2019م.

•المدير العام لإلنتاج في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك –

منذ عام 2011م حتى 2018م.

•نائب المدير المفوض للعمليات والتشغيل في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
الكابالت واألسالك – في عام 2011م.

•المدير العام لعمليات التشغيل في شركة مجموعة كابالت السويدي – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت –

منذ عام 2008م حتى 2011م.

•المدير العام للمصانع في شركة مجموعة كابالت الخليج – شركة مساهمة مقفلة أردنية تابعة لشركة الخليج للكابالت والصناعات
المتعددة المساهمة العامة الكويتية وتعمل في مجال صناعة الكابالت – منذ عام 2007م حتى 2008م.

اخلبرة العملية السابقة

•المدير العام للصيانة في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك
– منذ عام 2005م حتى 2007م.
•مدير إنتاج مصنع األسالك الكهربائية في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
الكابالت واألسالك – منذ عام 2002م حتى 2005م.
•مدير إنتاج في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك – منذ عام
2000م حتى 2002م.
•مدير الصيانة والبحث والتطوير في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
واألسالك – منذ عام 1999م حتى 2000م.
•مهندس إنتاج في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك – منذ
عام 1996م حتى 1999م.

المصدر :الشركة

-5-2-5

5ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /رائد أيوب إبراهيم أيوب
رائد أيوب إبراهيم أيوب

العمر

47

اجلنسية

أردني

املناصب احلالية يف الشركة الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات منذ عام 2022م.
املؤهالت األكادميية
والعلمية

البكالوريوس في علوم الحاسب اآللي من جامعة المنصور ،جمهورية العراق – عام 1997م.

املناصب والعضويات
احلالية األخرى

ال ينطبق.
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•نائب الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في شركة مجموعة كابالت الرياض– شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
الكابالت واألسالك – منذ عام 2020م حتى 2022م.
•الرئيس التنفيذي لالستراتيجيات في الشركة السعودية للعدد واألدوات (ساكو) – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال تجزئة السلع
االستهالكية – منذ عام 2017م حتى 2018م.
•الرئيس التنفيذي لتقنية المعلومات في الشركة السعودية للعدد واألدوات (ساكو) – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال تجزئة السلع
االستهالكية – منذ عام 2009م حتى 2017م.

اخلبرة العملية السابقة

•مدير لقسم تقنية المعلومات في الشركة السعودية للعدد واألدوات (ساكو)
االستهالكية – منذ عام 2002م حتى 2008م.

–

شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال تجزئة السلع

•محلل ومطور برامج في الشركة العربية لمشاريع الكمبيوتر – شركة ذات مسؤولية محدودة سعودية تعمل في مجال تقنية المعلومات – منذ
عام 1998م حتى 2001م.
•مطور برامج في شركة تنتش لنظم المعلومات – شركة ذات مسؤولية محدودة أردنية تعمل في مجال تقنية المعلومات – منذ عام 1997م
حتى 1998م.
المصدر :الشركة

-5-2-6

5ملخص السيرة الذاتية المهندس /محمد مصطفى محمد الشموري
محمد مصطفى محمد الشموري

العمر

 48سنة.

اجلنسية

لبناني.

املناصب احلالية يف
الشركة

نائب الرئيس التنفيذي للشؤون التقنية ومراقبة الجودة منذ عام 2019م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية من الجامعة األمريكية في بيروت ،لبنان – عام 1997م.
•عضو في الهيئة العالمية الكهروتقنية ،االتحاد السويسري – منذ عام 2022م.

•عضو في الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة ،المملكة – منذ عام 2020م.

املناصب والعضويات
احلالية األخرى

•عضو في الهيئة السعودية للمهندسين ،المملكة – منذ عام 2016م.

•عضو في نقابة المهندسين ،الجمهورية اللبنانية – منذ عام 1997م.
•المدير العام إلدارة الشؤون التقنية في شركة مجموعة كابالت الرياض
الكابالت واألسالك – منذ عام 2012م حتى 2019م.

–

شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة

•نائب المدير العام إلدارة الشؤون التقنية في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
الكابالت واألسالك – منذ عام 2009م حتى 2012م.
•مساعد المدير العام إلدارة الشؤون التقنية في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة
الكابالت واألسالك – منذ عام 2004م حتى 2009م.

اخلبرة العملية السابقة

•مهندس تقني في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك – منذ
عام 1999م حتى 2004م.
•مالزم في الجيش اللبناني – منذ عام 1997م حتى 1998م.
المصدر :الشركة

5 -5-2-7ملخص السيرة الذاتية لألستاذ /سمير محمد إقبال غالم الشاهد
سمير محمد إقبال غالم الشاهد
العمر

47

اجلنسية

سعودي

املناصب احلالية يف
الشركة

نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية والشؤون اإلدارية منذ عام 2021م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

البكالوريوس في إدارة األعمال من جامعة الملك سعود ،المملكة – عام 1997م.

املناصب والعضويات
احلالية األخرى

ال ينطبق
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•رئيس الخدمات المشتركة في شركة مزارع الفروج الذهبي لإلنتاج الزراعي والحيواني – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال
الزراعة وإنتاج الدواجن – منذ عام 2020م حتى 2021م.
•مدير إدارة استمرارية األعمال في البنك السعودي لالستثمار – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات المصرفية – منذ
عام 2017م حتى 2020م.
•مدير أول  /نائب رئيس إدارة الموارد البشرية في البنك السعودي لالستثمار
المصرفية – منذ عام 2012م حتى 2017م.
اخلبرة العملية السابقة

–

شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات

•مدير في إدارة الموارد البشرية في البنك السعودي لالستثمار – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات المصرفية – منذ
عام 2010م حتى 2011م.
•مساعد مدير في إدارة الموارد البشرية في البنك السعودي لالستثمار – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات المصرفية
– منذ عام 2003م حتى 2010م.
•إداري في إدارة الموارد البشرية في البنك السعودي لالستثمار – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات المصرفية – منذ
عام 2000م حتى 2003م.
•متدرب في البنك السعودي لالستثمار – شركة مساهمة مدرجة تعمل في مجال الخدمات المصرفية – منذ عام 1998م حتى 1999م.

المصدر :الشركة

5 -5-2-8السيرة الذاتية لألستاذ /محمد سليمان موسى السليم

يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم ( )8-6-3-5للمزيد من التفاصيل عن األستاذ /محمد سليمان موسى السليم.
-5-2-9

5ملخص السيرة الذاتية للمهندس /معاذ مروان بدرالدين حمو اليونس
معاذ مروان بدرالدين حمو اليونس

العمر

 43سنة.

اجلنسية

أمريكي.

املناصب احلالية يف
الشركة

الرئيس التنفيذي للشؤون االستراتيجية منذ عام 2022م.

املؤهالت األكادميية
والعلمية

البكالوريوس في الهندسة الكهربائية ،جامعة والية كارولينا الشمالية ،الواليات المتحدة األمريكية – عام 2001م.

املناصب والعضويات
احلالية األخرى

ال ينطبق.
•مدير عام إدارة إلدارة المشروعات االستراتيجية في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال
صناعة الكابالت واألسالك – منذ عام 2019م حتى يونيو 2022م.
•مدير قسم التطوير في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت واألسالك
– منذ 2017م حتى 2019م.
•مدير مشروع الضغط الفائق في شركة مجموعة كابالت الرياض – شركة مساهمة مقفلة سعودية تعمل في مجال صناعة الكابالت
واألسالك – منذ عام 2015م حتى 2017م.

اخلبرة العملية السابقة

•مدير عام في وحدة األعمال الخاصة في شركة بروماك – شركة ذات الشخص الواحد أمريكية تعمل في مجال تصنيع خطوط إلنتاج
ونظم التصنيع التكميلية – منذ عام 2010م حتى 2015م.
•مدير عام المشاريع الخاصة في شركة أوسيد المحدودة
والمعدات وخطوط اإلنتاج – منذ عام 2008م حتى 2010م.

–

شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية تعمل في مجال تصنيع اآلالت

•مدير قسم البرمجة واألتمتة الصناعية في شركة أوسيد المحدودة – شركة ذات مسؤولية محدودة أمريكية تعمل في مجال تصنيع
اآلالت والمعدات وخطوط اإلنتاج – منذ عام 2006م حتى 2008م.
•مدير مشاريع التحكم الكهربائي واألتمتة الصناعية في شركة ليفينجستون – شركة مساهمة مقفلة أمريكية تعمل في مجال التحكم
اإللكتروني واألتمته الصناعية – منذ عام 2003م حتى 2006م.
•مهندس التحكم الكهربائي واألتمتة الصناعية في شركة ليفينجستون
اإللكتروني واألتمته الصناعية – منذ عام 2001م حتى 2003م.

–

شركة مساهمة مقفلة أمريكية تعمل في مجال التحكم

المصدر :الشركة
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5عقود العمل مع الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية

يوضح الجدول التالي ملخص عقود العمل والخدمة المبرمة فيما بين الشركة والرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية.
	  (72):لودجلاملخص عقود العمل المبرمة مع الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للمالية

المنصب

تاريخ التعيين

تاريخ إبرام عقد العمل
الحالي

تاريخ انتهاء العقد

األستاذ /برجان ميلوراد بورو
سيهوفاك

الرئيس التنفيذي

2021/08/01م

2021/04/11م

عقد سنوي ،ويجدد بشكل تلقائي.

األستاذ /بهاء أحمد بكر عيسى

الرئيس التنفيذي
للشؤون المالية

2005/02/09م

2020/10/05م**

غير محدد المدة

االسم

*

تجدر اإلشارة أن تم إبرام عقد العمل مع األستاذ /برجان ميلوراد بورو سيهوفاك بتاريخ 2021/04/11م ،وبموجب عقد العمل المذكور تاريخ نفاذ تعيينه هو 2021/08/01م.

**

تجدر اإلشارة أن أول عقد عمل مع األستاذ/بهاء أحمد بكر العيسى تم إبرامه في عام 2005م ،ولكن التاريخ المشار إليه أعاله يعكس تاريخ إبرام آخر عقد عمل معه.

المصدر :الشركة

5مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين

-5-4

وفيما يلي إجمالي المكافآت التي قدمتها الشركة ألعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين رات ًبا بما فيهم منصب الرئيس التنفيذي
والرئيس التنفيذي للشؤون المالية.
	  (73):لودجلامكافآت أعضاء مجلس اإلدارة وأعلى خمسة من كبار التنفيذيين

2019م

2020م

2021م

الفترة المالية المنتهية
في  30يونيو 2022م

3,700,000

4,200,000

4,200,000

-

800,000

860,000

824,000

-

9,940,000

10,525,900

11,170,000

3,114,000

14,440,000

15,085,900

15,934,000

3,114,000-

أعضاء مجلس اإلدارة
أعضاء اللجان
كبار

التنفيذيين*

اإلجمالي

تجدر اإلشارة أن بالنسبة لكل من عام 2019م و2020م كان منصب الرئيس التنفيذي شاغر ،علماً أن المكافآت في األعوام المذكورة تعكس أعلى خمسة من كبار التنفيذيين راتباً.

*

المصدر :الشركة

5-6حوكمة الشركة
اعتمدت الشركة لوائح وسياسات الحوكمة الداخلية وفقاً لالئحة حوكمة الشركات ونظام الشركات والنظام األساس للشركة ،وذلك بموجب قرارات مجلس
اإلدارة بتاريخ 1443/10/24هـ (الموافق 2022/05/25م) وتاريخ 1444/01/26هـ (الموافق 2022/08/24م) ،كما وافقت الجمعية العامة غير العادية
المنعقدة بتاريخ 1443/11/01هـ (الموافق 2022/05/31م) والجمعية العامة المنعقدة بتاريخ 1444/02/10هـ (الموافق 2022/09/06م) على اللوائح
والسياسات التي تتطلب موافقاتها وفقاً ألحكام الئحة حوكمة الشركات.
وتتضمن لوائح وسياسات حوكمة الشركة الداخلية ما يلي:
أ-

نظام حوكمة الشركة.

ب -الئحة عمل مجلس اإلدارة.
ج -الئحة اإلفصاح والشفافية.
د -سياسة السلوك المهني والقيم األخالقية
هـ -سياسة العضوية في مجلس اإلدارة.
و -سياسة المسؤولية االجتماعية
ز -سياسة المكافآت للمجلس ولجانه واإلدارة التنفيذية.
ح -سياسة تعارض المصالح.
ط -سياسة التبليغ عن الممارسات المختلفة.
ي -سياسة توزيع األرباح.
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ك -الئحة نظام الرقابة الداخلية.
ل -سياسة تنظيم العالقة مع أصحاب المصالح.
م -مصفوفة الصالحيات.
ن -الئحة عمل لجنة المراجعة.
س -الئحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
ع -ضوابط المنافسة.
تلتزم الشركة بمتطلبات الحوكمة اإللزامية المطبقة على الشركات المساهمة العامة السعودية باستثناء بعض األحكام الخاصة بالشركات المدرجة والتي
ال تلتزم بها الشركة حالياً نظراً لكون أسهم الشركة غير مدرجة بعد في السوق المالية وهي التالية:
•الفقرة (أ) من المادة الثامنة ( )8والمتعلقة باإلعالن في الموقع اإللكتروني للسوق المالية عن معلومات المرشحين لعضوية مجلس اإلدارة عند
نشر أو توجيه الدعوة النعقاد الجمعية العامة.
•الفقرة (ج) من المادة الثامنة ( )8والمتعلقة باقتصار التصويت في الجمعية العامة على المرشحين المعلن عن معلوماتهم وفقاً للفقرة(أ) من
المادة الثامنة.
•الفقرة (د) من المادة الثالثة عشرة ( )13والمتعلقة بنشر الدعوة للجمعية العامة في الموقع اإللكتروني للسوق المالية والموقع اإللكتروني
للشركة وفي صحيفة يومية توزع في المنطقة التي يكون فيها مركز الشركة الرئيس.
•الفقرة (ح) من المادة الثالثة عشرة ( )13والمتعلقة بتسجيل بيانات المساهمين الراغبين في الحضور الجتماعات الجمعية العامة.
•الفقرة (ج) من المادة الرابعة عشرة ( )14والمتعلقة بإتاحة المعلومات المتعلقة ببنود الجمعية العامة للمساهمين من خالل الموقع اإللكتروني
للسوق المالية والموقع اإللكتروني للشركة والحصول على معلومات متعلقة ببنود جدول أعمال الجمعية العامة ،وبخاصة تقرير مجلس اإلدارة
ومراجع الحسابات والقوائم المالية وتقرير لجنة المراجعة.
•الفقرة (هـ) من المادة الخامسة عشرة ( )15والمتعلقة باإلعالن للجمهور وإشعار الهيئة والسوق المالية بنتائج الجمعية العامة فور انتهائها.
•الفقرة (د) من المادة السابعة عشرة ( )17والمتعلقة بإشعار الهيئة بأسماء أعضاء مجلس اإلدارة وصفات عضويتهم وأي تغييرات تطرأ على
عضويتهم خالل خمسة أيام عمل من تاريخ حدوث التغييرات.
•الفقرة (ب) من المادة التاسعة عشرة ( )19والمتعلقة بإشعار الهيئة والسوق المالية عند انتهاء عضوية عضو في مجلس اإلدارة فوراً مع بيان
األسباب.
•المادة الثالثة والستون ( )63والمتعلقة باجتماعات لجنة المكافآت حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى ذلك.
•المادة السابعة والستون ( )67والمتعلقة باجتماعات لجنة الترشيحات حيث تجتمع بصفة دورية كل سنة على األقل ،وكلما دعت الحاجة إلى
ذلك.
•المادة الثامنة والستون ( )68والمتعلقة بنشر الشركة إلعالن الترشح لعضوية مجلس اإلدارة في الموقع اإللكتروني للشركة والموقع اإللكتروني
للسوق المالية وذلك لدعوة األشخاص الراغبين في الترشح لعضوية المجلس ،على أن يظل باب الترشح مفتوحاً مدة شهر على األقل من تاريخ
اإلعالن.
•المادة التاسعة والثمانون ( ،)89والمادة التسعون ( )90والفقرة (ب) من المادة الحادية والتسعون ( ،)91والمادة الثانية والتسعون ( ،)92والمادة
الثالثة والتسعون ( )93والمتعلقة بسياسات اإلفصاح وإجراءاته.
ال تلتزم الشركة حالياً باألحكام المذكورة أعاله من الئحة حوكمة الشركات نظراً لكون الشركة شركة مساهمة مقفلة وأسهم الشركة غير مدرجة بعد في
السوق .ويتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بتلك األحكام فور إدراج أسهمها في السوق ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن الشركة حالياً ملتزمة بأغلبية
األحكام األخرى الواردة في الئحة حوكمة الشركات واألحكام الواردة في نظام الشركات.
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5-7المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين
يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو اإلدارة العليا أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم أي مصلحة مباشرة أو
غير مباشرة في أسهم وأدوات دين الشركة وأي مصلحة في أي أمر آخر يمكن أن يؤثر في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه أدناه والقسم
رقم (« )3-5مجلس اإلدارة « والقسم رقم (« )5-5اإلدارة العليا» والقسم رقم (« )8-5أسهم الموظفين» والقسم رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف ذات
العالقة» من هذه النشرة.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه كما في تاريخ هذه النشرة ،ال يمارس أعضاء مجلس إدارة الشركة أي أعمال منافسة ألعمال الشركة وفقاً للمادة 72
من نظام الشركات.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه ليس ألي من أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة أو أي من أقربائهم مصلحة في أي
عقد أو ترتيب ساري المفعول أو مزمع على إبرامه كما في تاريخ هذه النشرة في أعمال الشركة باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في الجدول أدناه والقسم
الفرعي رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة.
وويوضح الجدول التالي تفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة السارية المفعول والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها (وللمزيد
من التفاصيل حول هذه االتفاقيات ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة).
	  (74):لودجلاتفاصيل االتفاقيات والتعامالت مع األطراف ذات العالقة السارية المفعول والتي ألعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها

االتفاقية/التعامل

عضو مجلس اإلدارة  /اإلدارة
التنفيذية الذي لديه مصلحة فيها

االتفاقية اإلطارية المبرمة
مع شركة مجموعة سيرا
القابضة (المعروفة سابقاً
بـشركة مجموعة الطيار
للسفر المحدودة)

األستاذ /أحمد سامر حمدي
سعدالدين الزعيم

سبب المصلحة

تاريخ ترخيص الجمعية

حيث أن األستاذ /أحمد سامر حمدي سعدالدين
الزعيم يشغل منصب عضو مجلس إدارة في
كل من الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة
(المعروفة سابقاً بـشركة مجموعة الطيار للسفر
المحدودة) ،فإن االتفاقية تعد تعام ً
ال مع أطراف
ذات عالقة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة
فيها وفقاً للمادة  71من نظام الشركات والمادة
 57من ضوابط الشركات المدرجة.

1443/01/11هـ (الموافق 2022/05/31م)

المصدر :الشركة

ويوضح الجدول التالي تفاصيل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة ألسهم في الشركة.
	  (75):لودجلاتفاصيل ملكية أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين وأمين سر مجلس اإلدارة ألسهم في الشركة

#

االسم

المنصب

نسبة الملكية المباشرة

نسبة الملكية غير المباشرة

قبل الطرح

بعد الطرح

قبل الطرح

بعد الطرح

1

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

نائب رئيس مجلس
اإلدارة

%5.00

%3.90

-

-

2

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

عضو مجلس اإلدارة

%11.95

%9.32

-

-

3

محمد سليمان موسى السليم

أمين سر مجلس اإلدارة
ومستشار تنفيذي

%0.75

%0.59

-

-

المصدر :الشركة

5-8أسهم الموظفين
ليس لدى الشركة أي برامج أسهم للموظفين قائمة أو ترتيبات أخرى تشرك الموظفين في رأس مال الشركة قبل طلب التسجيل وطرح األوراق المالية.
ولكن كما هو موضح أعاله ،األستاذ /محمد سليمان موسى السليم وهو مستشار تنفيذي في الشركة يملك  1,125,000سهم تمثل  %0.75من أسهم الشركة
كما في تاريخ هذه النشرة.
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 6-مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات
6مقدمة1
ً
عرضا تحليل ًيا لألداء التشغيلي للمجموعة ووضعها المالي خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م
يقدم قسم مناقشة اإلدارة وتحليلها للمجموعة
و2020م و2021م والفترات المالية المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م .وقد تم إعداد هذا القسم واإليضاحات المرفقة بنا ًء على القوائم المالية
الموحدة المراجعة للسنوات المالية 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترات المالية المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م
وقد تم مراجعة القوائم المالية وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSمن قبل كي بي إم جي لالستشارات المهنية (المعروفة سابقاً بــ كي بي إم
جي الفوزان وشركاه) (ويشار إليه فيما بعد بــ «مراجع الحسابات») للسنوات المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وللفترات المالية المنتهية
في  30يونيو 2021م و2022م .طبقت المجموعة المعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSفي إعداد القوائم المالية الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية
في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترات المالية المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م.
أي من موظفيهم أو أقربائهم ،أي أسهم أو حصص من أي نوع في المجموعة مما قد يؤثر في
ال يمتلك مراجع الحسابات وال أي من الشركات التابعة له أو ِ
استقاللها كما في تاربخ إصدار تقرير مراجع الحسابات المستقل حول القوائم المالية .قدم مراجع الحسابات كما في تاريخ هذه النشرة موافقته الخطية
على اإلشارة في نشرة اإلصدار كجهة مراجعة لحسابات المجموعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وللفترات المالية
المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م ،ولم يعدل عن تلك الموافقة.
تعد القوائم المالية المذكورة أعاله جز ًءا أساس ًيا من هذه النشرة ويجب قراءتها جنباً إلى جنب مع هذه القوائم وشروحها التكميلية ،ويمكن االطالع على
هذه القوائم المالية في القسم رقم (« )19القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات» من هذه النشرة.
تم تقريب كل المبالغ الواردة في هذا القسم إلى أقرب ألف ريال ما لم يُذكر خالف ذلك ،وتم تقريب األرقام والنسب إلى أقرب رقم عشري .ولهذا ،فإن مجموع
تلك األرقام قد يختلف عما هو وارد بالجداول .وعليه ،تستند كل النسب والمؤشرات والنفقات السنوية ومعدالت النمو السنوي المركب إلى أرقام مقربة.
تم استخدام المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م من المعلومات المالية لسنة المقارنة المعروضة في القوائم المالية المراجعة
للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م .وتم استخدام المعلومات المالية للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2020م من المعلومات
المالية لسنة المقارنة المعروضة في القوائم المالية المراجعة للمجموعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م .وتم استخدام المعلومات المالية
للفترة المالية المنتهية في  30يونيو 2021م من المعلومات المالية لفترة المقارنة المعروضة في القوائم المالية المراجعة للمجموعة للفترة المالية المنتهية
في  30يونيو 2022م.
وقد يتضمن هذا القسم على بيانات تستند إلى خطط اإلدارة وتوقعاتها الحالية فيما يتعلق بنمو األرباح ونتائج العمليات الوضع المالي بالتالي قد ينطوي
عليها مخاطر وشكوك قد تؤدي إلى اختالف جوهري عن النتائج الفعلية للمجموعة وذلك نتيجة لعوامل وأحداث متعددة بما في ذلك العوامل التي تمت
مناقشتها في هذا القسم من نشرة اإلصدار أو في أماكن أخرى منها كما ذكر في القسم (« )2عوامل المخاطرة».
6-2إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بشأن القوائم المالية
 أيقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المعلومات المالية الواردة في هذا القسم قد تم استخراجها دون تغيير جوهري ويتم عرضها بما يتفق مع القوائمالمالية الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للفترات المالية
المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م واإليضاحات المرفقة بها التي أعدتها المجموعة وف ًقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ( .)IFRSوقد تم
إعداد القوائم المالية المذكورة مسب ًقا من قبل المجموعة وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ( ،)IFRSومراجعتها من قبل مراجع الحسابات.
 بيقر أعضاء مجلس اإلدارة ًأيضا بأن المجموعة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة ( )12شه ًرا على األقل تلي تاريخ نشر نشرة اإلصدار مباشرة.
 جيقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يطرأ أي تغيير جوهري سلبي على المركز المالي أو التجاري للمجموعة في األعوام المالية السنوات الماليةالثالث التي تسبق مباشرة طلب التسجيل وطرح األوراق المالية وحتى تاريخ الموافقة على هذه النشرة والفترة التي يغطيها تقرير مراجعي
الحسابات حتى اعتماد النشرة .ويؤكد أعضاء مجلس اإلدارة بأن جميع الحقائق الجوهرية المتعلقة بالمجموعة وأدائها المالي تم اإلفصاح عنها
في هذه النشرة ،وأنه ال توجد أي معلومات أو مستندات أو حقائق أخرى يؤدي عدم تضمينها لجعل البيانات الواردة في هذه النشرة مضللة.

131

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

 ديقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة ليس لديها أي ممتلكات ،بما في ذلك أي أوراق مالية تعاقدية أو أصول أخرى ،تخضع قيمتها للتقلباتأو يصعب التأكد منها ،مما يؤثر بشكل كبير على تقييم وضعها المالي باستثناء األدوات المالية بالقيمة العادلة للربح أو الخسارة واألدوات
المالية بالقيمة العادلة لدخل الشامل اآلخر والتي تم اإلفصاح عنها في القسم الفرعي رقم (« )8-6قائمة المركز المالي الموحدة» من هذه
النشرة.
 هيقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة لم تقدم أي عموالت أو خصومات أو رسوم وساطة أو أي تعويض غير نقدي آخر فيما يتعلق بإصدارأو طرح أي أوراق مالية خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب قبول وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
 ويقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة ليس لديها أي قروض أو أي مطلوبات أخرى سواء كانت مغطاة بضمان شخصي أو ضمان غير شخصيأو مغطاة برهن عقاري ،بما في ذلك أي سحوبات على المكشوف من الحسابات المصرفية ،وليس لديها أي مطلوبات مضمونة أو مطلوبات
بموجب التزامات تحت القبول أو ائتمان القبول أو أي مطلوبات شراء تأجيري باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم ()8-12
«اتفاقيات التمويل» والجدول رقم (« )116تسهيالت تمويل إسالمي» من هذه النشرة.
 زباستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم (« )6-5العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات المجموعة» والقسم رقم (« )2عواملالمخاطرة» من هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة أنه على حد علمهم ليس لدى المجموعة معلومات عن أي سياسات حكومية أو
أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري (بصورة مباشرة أو غير مباشرة) على عمليات
اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو ّ
المجموعة.
 حيقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة ليس لديها أي نية إلجراء أي تغيير جوهري في نشاطها. طيقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن عمليات المجموعة لم تتوقف بطريقة تؤثر أو أثرت بشكل كبير على وضعها المالي خالل االثني عشر شه ًرااالخيرة.
 ييقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه ال تخضع أي من أسهم المجموعة إلى حق خيار ،كما في تاريخ هذه النشرة .كما يؤكد أعضاء مجلس إدارةالمجموعة بأن رأس مال الشركات التابعة للشركة غير خاضع الى حق خيار ،كما في تاريخ هذه النشرة.
مخصصا
 كيقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن أي التزامات محتملة وقد احتسبت وسجلتً
لاللتزامات الواردة في مناقشة وتحليل االدارة للوضع المالي ونتائج العمليات (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )9رسملة
رأس مال الشركة والمديونية» من هذه النشرة).
 ليقر أعضاء مجلس اإلدارة أن ممتلكات المجموعة ال تخضع ألي رهون أو حقوق أو أعباء كما في تاريخ هذه النشرة. ميقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة قدمت تفاصيل شاملة في هذا القسم عن كل الموجودات الثابتة واالستثمارات ،بما في ذلك األوراقالمالية التعاقدية والموجودات األخرى التي تكون قيمتها متقلبة أو يصعب تقديرها.
 نيقر أعضاء مجلس اإلدارة أن المجموعة لم تصدر أدوات دين أو قروض ألجل أو رهون عقارية مضمونة أو غير مضمونة أو حالية أو معتمدةلكن غير ُمصدرة ،باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم (« )12-8اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة والجدول رقم ()116
«تسهيالت تمويل إسالمي» من هذه النشرة.
 سيقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود تحفظ على القوائم المالية للشركة والشركات التابعة الجوهرية في السنوات الثالث الماضية التي سبقتتاريخ تقديم طلب التسجيل.
 عيقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن لم يتم إجراء أي تغييرات هيكلية في المصدر في السنوات الثالث الماضية التي سبقت تاريخ طلب التسجيلوطرح األوراق المالية.
 فيقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم تكن هناك تغييرات جوهرية في السياسات المحاسبية للشركة والشركات التابعة الجوهرية في السنواتالثالث الماضية التي سبقت تاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة.
صيقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه لم يتم إجراء/أو االلزام بإجراء أي تعديالت جوهرية على القوائم المالية المراجعة المنشورة للشركة والشركاتالتابعة الجوهرية في السنوات الثالث الماضية التي سبقت تاريخ طلب التسجيل وطرح األوراق المالية.
 قيقر أعضاء مجلس اإلدارة بأن جميع القروض مضمونة بموجب سندات ألمر وال يوجد أي قروض مضمونة بضمان شخصي. رباستثناء ما ورد في هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أي أسهم أو مصلحة من أي نوع في ال ُمصدر أو أي منشركاته التابعة.
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6-3نبذة عن الشركة
تم تأسيس الشركة كشركة مساهمة سعودية مقفلة وفقاً لنظام الشركات .وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  1010052927الصادر بتاريخ
1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م) .وتعمل الشركة بموجب ترخيص صناعي رقم /396ر بتاريخ  12جمادى اآلخرة 1416هـ الموافق  25نوفمبر
1995م والمعدلة وفقا للرخصة الصناعية رقم /36ر بتاريخ  5محرم 1418هـ الموافق  12مايو 1997م والمعدلة وف ًقا للترخيص الصناعي رقم 2572
بتاريخ  16رجب 1434هـ الموافق  26مايو 2013م .ويقع مكتب الشركة المسجل في المنطقة الصناعية الثانية ،ص.ب ،26862 .الرياض  ،11496المملكة.
تتضمن القوائم المالية الموحدة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة المدرجة أدناه ،وتقوم المجموعة بإنتاج الكابالت المصنوعة من األلومنيوم
والنحاس المعزولة وغير المعزولة ،لالستخدام في المحوالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالكابالت.
تم إعداد القوائم المالية الموحدة لشركة مجموعة كابالت الرياض وشركاتها التابعة المدرجة أدناه:
	  (76):لودجلاشركة مجموعة كابالت الرياض وشركاتها التابعة

حصة الملك ّية المحتفظ بها من قبل المجموعة (مباشرة وغير مباشرة)
الشكل القانوني

بلد التأسيس

2019م

2020م

2021م

كما في 30
يونيو 2022م

شركة مساهمة مقفلة

المملكة

٪100

٪100

٪100

٪100

 1-1شركة قطر للكابالت (ذ.م.م)

شركة ذات مسؤولية محدودة

قطر

٪50

٪50

٪50

٪50

 2-1الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية
(ذ.م.م)

شركة ذات مسؤولية محدودة

الكويت

٪49

٪49

٪49

٪49

 3-1الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية

شركة ذات مسؤولية محدودة

عمان

٪100

٪100

٪100

٪100

شركة مساهمة (ش.م.م)

مصر

٪49

٪49

٪49

٪49

 -2شركة األسالك المتخصصة

شركة مساهمة مقفلة

المملكة

٪100

٪100

٪100

٪100

 -3شركة الكابالت الهاتفية

شركة مساهمة مقفلة

المملكة

٪100

٪100

٪100

٪100

 -4شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة التالية:

شركة مساهمة مقفلة

المملكة

٪100

٪100

٪100

٪100

 1-4الشركة الوطنية لصناعة الكابالت

شركة الشخص الواحد ذ.م.م

اإلمارات
العربية المتحدة

٪100

٪100

٪100

٪100

 2-4شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات
الكهربائية المحدودة (*)

شركة الشخص الواحد ذ.م.م

العراق

٪100

٪100

٪100

٪100

ذات مسؤولية محدودة

العراق

٪100

٪100

٪100

٪100

شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة

٪100

٪100

٪100

٪100

الشركة التابعة
 -1شركة المعادن وشركاتها التابعة التالية:

 4-1كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية

 3-4الشركة الوطنية العراقية لصناعة القابلوات
 -5شركة الكابالت المحدودة

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة (*)

في  31أغسطس 2017م ،قامت الشركة الوطنية لصناعة الكابالت (شركة تابعة لشركة كابالت الرياض) باستحواذ ما نسبته ٪100من شركة الرواد إلنتاج
الكابالت الكهربائية المحدودة في العراق المملوكة من قبل «شركة عبد القادر المهيدب وأوالده» (المساهم بالشركة) .وقد كان صافي موجودات الشركة
في تاريخ االستحواذ أكبر من المقابل النقدي وتم اإلعتراف بربح نتيجة عملية االستحواذ بمبلغ  22.7مليون ريال سعودي في قائمة التغيرات في حقوق
الملكية الموحدة.
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6-4الشركات التابعة الجوهرية
تم تحديد شركة المعادن وشركاتها التابعة وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية وشركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة والشركة
الوطنية لصناعة الكابالت كشركات تابعة جوهرية بنا ًء على مساهمتهما في ايرادات وموجودات المجموعة كما هو مبين في التحليل أدناه:
	  (77):لودجلاالموجودات حسب الشركات

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

 30يونيو 2022م
مفحوصة

2,552,108

3,304,586

4,691,546

5,832,910

902,029

1,423,648

2,585,246

3,366,204

شركة األسالك المتخصصة

508,036

1,080,395

2,235,472

2,797,292

شركة الكابالت الهاتفية

101,112

102,284

20,215

167,098

شركة كابالت الرياض
وشركاتها التابعة**

739,075

829,075

927,415

1,024,909

شركة الكابالت المحدودة

18,572

20,062

99,195

37,733

4,820,933

6,760,049

10,559,089

13,226,147

()1,317,532

()3,457,919

()6,606,422

()8,511,736

3,503,401

3,302,130

3,952,667

4,714,411

بأالف الرياالت السعودية
الشركة
شركة

المعادن*

اإلجمالي الفرعي
تعديالت مرتبطة بالتوحيد
اإلجمالي
كنسبة مئوية من اإلجمالي الفرعي
الشركة

%52.9

%48.9

%44.4

%44.1

شركة المعادن

%18.7

%21.1

%24.5

%25.5

شركة األسالك المتخصصة

%10.5

%16.0

%21.2

%21.1

شركة الكابالت الهاتفية

%2.1

%1.5

%0.9

%1.3

شركة كابالت الرياض
وشركاتها التابعة

%15.3

%12.3

%8.8

%7.7

شركة الكابالت المحدودة

%0.4

%0.3

%0.2

%0.3

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
ومعلومات اإلدارة
*
**

تتضمن شركة قطر للكابالت ،الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية ،الشركة الخليجية للكابالت الكهربائية وكابالت الرياض المصرية وهذه الشركات ال تعتبر شركات تابعة
جوهرية بنا ًء على مساهمتها في ايرادات وموجودات شركة كابالت الرياض.

تتضمن الشركة الوطنية لصناعة الكابالت والتي تعتبر شركة تابعة جوهرية بنا ًء على مساهمتها في ايرادات وموجودات شركة كابالت الرياض ،وشركة الرواد إلنتاج األسالك
والقابلوات الكهربائية المحدودة والشركة الوطنية العراقية لصناعة القابلوات والتي ال تعتبر شركات تابعة جوهرية بنا ًء على مساهمتها في ايرادات وموجودات شركة كابالت الرياض.
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	  (78):لودجلااإليرادات حسب الشركات

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو
2022م
مفحوصة

855,958

1,379,468

1,448,530

644,750

1,094,087

1,470,333

667,810

899,996

456,136

620,579

1,514,763

1,405,430

1,789,194

818,481

1,069,284

شركة الكابالت الهاتفية

54,869

34,992

21,507

8,910

10,091

شركة كابالت الرياض وشركاتها
التابعة**

930,122

747,293

1,053,636

494,511

683,179

شركة كابالت الرياض

96,767

20,388

79,534

40,788

25,790

الشركة الوطنية لصناعة الكابالت

833,355

726,905

974,102

453,722

657,389

شركة الكابالت المحدودة

26,431

21,530

21,245

11,070

11,231

اإلجمالي الفرعي

4,852,475

4,256,524

5,234,107

2,433,858

3,488,452

تعديالت مرتبطة بالتوحيد

()286,799

()169,708

()350,663

()198,431

()236,165

اإلجمالي

4,565,676

4,086,816

4,883,444

2,235,426

3,252,287

بأالف الرياالت السعودية
الشركة
شركة

المعادن*

شركة األسالك المتخصصة

كنسبة مئوية من اإلجمالي الفرعي
الشركة

%17.6

%32.4

%27.7

%26.5

%31.4

شركة المعادن

%30.3

%15.7

%17.2

%18.7

%17.8

شركة األسالك المتخصصة

%31.2

%33.0

%34.2

%33.6

%30.7

شركة الكابالت الهاتفية

%1.1

%0.8

%0.4

%0.4

%0.3

شركة كابالت الرياض وشركاتها
التابعة

%19.2

%17.6

%20.1

%20.3

%19.6

شركة الكابالت المحدودة

%0.5

%0.5

%0.4

%0.5

%0.3

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
ومعلومات اإلدارة
*
**

تتضمن شركة قطر للكابالت ،الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية ،الشركة الخليجية للكابالت الكهربائية وكابالت الرياض المصرية وهذه الشركات ال تعتبر شركات تابعة
جوهرية بنا ًء على مساهمتها في ايرادات وموجودات شركة كابالت الرياض.

تتضمن الشركة الوطنية لصناعة الكابالت والتي تعتبر شركة تابعة جوهرية بنا ًء على مساهمتها في ايرادات وموجودات شركة كابالت الرياض ،وشركة الرواد إلنتاج األسالك
والقابلوات الكهربائية المحدودة والشركة الوطنية العراقية لصناعة القابلوات والتي ال تعتبر شركات تابعة جوهرية بنا ًء على مساهمتها في ايرادات وموجودات شركة كابالت الرياض.
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6-5العوامل الرئيسية المؤثرة على عمليات المجموعة
فيما يلي مناقشة ألهم العوامل التي أثرت أو من المتوقع أن تؤثر على الوضع المالي للمجموعة .وتستند هذه العوامل إلى المعلومات المتوفرة حال ًيا
للمجموعة وقد ال يكون ألي منها تأثير على أعمال المجموعة:
1-العوامل االقتصادية الكلية

أساسي على الظروف االقتصادية السائدة في
غالبية أنشطة وعمليات المجموعة تتم داخل المملكة ،بالتالي ،فإن األداء المالي للمجموعة يعتمد بشكل
ّ
المملكة باإلضافة للظروف االقتصادية والسياسية العالمية التي تؤثر بدورها على اقتصاد المملكة .حيث أنه من الممكن أن تتأثر إيرادات الشركة وهوامش
ربحيتها مع التغيرات في الدورات االقتصادية في المملكة مما قد ينتج عنه تغيير في سياسة النفقات للدولة و/أو السياسة النقدية في المملكة والذي
بدوره قد يكون له تأثير مباشر أو غير مباشر على القطاع مما قد يؤثر على األداء المالي للشركة .لمزيد من المعلومات حول تأثير العوامل االقتصادية،
الرجاء مراجعة القسم الفرعي رقم ( « )9-2-2المخاطر المتعلقة بأثر الظروف االقتصادية على عمليات المجموعة».
2-تفشي األمراض المعدية واألوبئة

قد يكون لتفشي مرض معدي في المملكة أو في أي مكان آخر ،أو أي مخاوف صحية عامة خطيرة أخرى مثل االنتشار العالمي لفيروس كورونا المستجد
( )COVID-19تأثيراً سلبياً على االقتصادات واألسواق المالية واألنشطة التجارية في جميع أنحاء العالم ،بما في ذلك أعمال المجموعة .على سبيل
المثال ،أدى تفشي فيروس كورونا المستجد ( )COVID-19في العالم إلى تقلب في أسواق رأس المال العالمية ،وأثر على أسعار السلع األساسية ،وأدى
إلى ارتفاع مستويات البطالة وأثر سلباً على الطلب العالمي على النفط وأسعاره .واعتمدت المملكة مثل غيرها من الدول ،اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية
صارمة على السفر والمواصالت العامة ،وفرض الحجر الصحي في المنزل وممارسة التباعد االجتماعي ،وإغالق أماكن العمل واألنشطة االقتصادية
لفترات طويلة ،مما أدى إلى تعطيل اقتصاد المملكة .لمزيد من التفاصيل حول تأثير أزمة تفشي األمراض المعدية واالوبئة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي
رقم ( « )2-2-2المخاطر المتعلقة بتفشي مرض معدي».
3-االعتماد على عمالء رئيسيين

تعتبر الشركة السعودية للكهرباء أحد العمالء الرئيسين للمجموعة حيث بلغت مبيعات المجموعة للشركة السعودية للكهرباء  465.4مليون ريال سعودي
و 635.7مليون ريال سعودي و 561.5مليون ريال سعودي و 261.4مليون ريال سعودي و 564.5مليون ريال سعودي أي ما نسبته  %10.2و %15.6و%11.5
و %11.7و %17.4من إجمالي إيرادات المجموعة في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة
الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وفترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م ،على التوالي.
للذلك ،فإن أي انخفاض في معدالت الشراء من الشركة السعودية للكهرباء من منتجات المجموعة نتيجة لتخفيض معدالت إنفاقها على مشاريع الطاقة
الكهربائية التي تقوم بتنفيذها أو غيرها من األسباب ،أو عدم تمكن المجموعة من الفوز بالمناقصات التي تطرحها الشركة السعودية للكهرباء ،قد يؤدي
إلى انخفاض حجم مبيعات المجموعة .لمزيد من التفاصيل ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي رقم (« )30-1-2المخاطر المتعلقة باعتماد المجموعة على
الشركة السعودية للكهرباء كعميل رئيسي».
4-المنافسة في األسواق الرئيسية للشركة

تعمل المجموعة في بيئة تنافسية على المستويين المحلي واإلقليمي .ومن المتوقع بقاء هذه المنافسة على المستوى اإلقليمي في المستقبل في ظل
معدالت النمو المتوقعة في أسواق الكابالت واألسالك الكهربائية .كما يتسم السوق المحلي بالتنافسية حيث إن المصنعين المحليين يقدمون منتجات
متشابهة إلى ٍ
حد كبير والتي تتركز بشكل أساسي على الكابالت واألسالك الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط .لمزيد من المعلومات حول
المنافسة في األسواق الرئيسية للشركة ،الرجاء مراجعة القسم الفرعي رقم (« )7-3المشهد التنافسي للشركة» والقسم الفرعي رقم (« )3-2-2المخاطر
المتعلقة بالمنافسة وزيادة حدتها».
5-العوامل الموسمية

تعتبر الموسمية أحد العوامل التي قد تؤثر على عمليات المجموعة حيث قد تتعرض قطاع الفروع والتجزئة في سوق الكابالت إلى تباطؤ في المبيعات
والعمليات في المملكة خالل شهر رمضان المبارك والعطالت الرسمية (خاصة عيد الفطر وعيد األضحى).
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6-6ملخص السياسات المحاسبية الرئيسية
-6-1

6أسس اإلعداد

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSوالنظام األساسي للشركة.
تأثير تفشي فيروس كورونا (كوفيد)19-

اجتاحت العالم منذ بداية عام ٢٠٢٠م جائحة كورونا (كوفيد )19-مما تسببت في اضطرابات في القطاعات االقتصادية والتجارية بشكل عام وقامت إدارة
الشركة بتقييم التأثير بشكل استباقي على عملياتها واتخذت سلسلة من التدابير الوقائية ،لضمان صحة وسالمة موظفيها وعمالتها .على الرغم من هذه
التحديات ،ال تزال أعمال وعمليات الشركة حال ًيا غير متأثرة إلى حد كبير ،لم يتأثر الطلب األساسي من العمالء على منتجات الشركة إلى حد كبير ،على الرغم
من وجود إنخفاض على الطلب خالل فترات معينة أثناء العام .بناء على هذه العوامل ،تعتقد إدارة الشركة أن جائحة كوفيد 19-لم يكن لها تأثير جوهري على
النتائج المالية التي تم التقرير عنها للسنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م .تواصل الشركة مراقبة تطور الجائحة عن كثب على الرغم من أن اإلدارة في هذا
الوقت ليست على علم بأية عوامل متوقعة قد تغير من تأثير الجائحة على عمليات الشركة خالل عام 2022م أو بعده .كما أجرت إدارة الشركة تقییم لقـدرتها
علـى االسـتمرار وفقـا لمبـدأ االسـتمراریة ،ولـدیها القناعـة بـأن لـدى الشركة الموارد الكافیة الستمرار أعمالها في المسـتقبل القریـب .عـالوة علـى ذلـك ،فـإن
اإلدارة لـیس لـدیها أي شكوك جوهریة في مقدرة الشركة على االستمرار وفقا لمبدأ االستمراریة .لذلك ،ال تزال الشركة تعـد القـوائم المالیة على أساس مبدأ
االستمراریة .تقوم إدارة الشركة حالياً بمراقبة الوضع ومدى تأثيره على عمليات الشركة وتدفقاتها النقدية ومركزها المالي .وترى اإلدارة ،استناداً إلى تقييمها،
أن الشركة لديها ما يكفي من السيولة المتوفرة لالستمرار في الوفاء بالتزاماتها المالية في المستقبل المنظور عند استحقاقها.
-6-2

6أساس القياس

تم إعداد القوائم المالية الموحدة وفقا لمبدأ التكلفة التاريخية ومفهوم االستمرارية ،باستثناء التالي:
•التزامات منافع الموظفين المحددة والتي تم تقييمها اكتوار ًيا وتم قياسها بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان ال ُمخططة.
•الموجودات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
عملة العرض والنشاط

تم عرض هذه القوائم المالية الموحدة بالريال السعودي الذي يعتبر عملة العرض والنشاط للمجموعة .تم تقريب كافة المبالغ ألقرب ريال سعودي ما لم
يذكر خالف ذلك.
-6-3

6أساس التوحيد

الشركات التابعة

الشركات التابعة هي جميع المنشآت التي تسيطر علیها المجموعة .تتحقق السيطرة عندما يكون للمجموعة حقوق في العائدات من مشاركتها في الشركة
المستثمر فيها ويكون لديها القدرة على التأثير على تلك العائدات من خالل سيطرتها على الشركة المستثمر فيها .وعلى وجه التحديد ،تسيطر المجموعة
على الشركة المستثمر فيها فقط إذا كان لدى المجموعة جميع ما يلي:
•السلطة على الشركة المستثمر فيها (أي الحقوق القائمة التي تمنحها القدرة على توجيه أنشطة الشركة المستثمر فيها)؛
•التعرض أو يكون لديها الحقوق في العوائد المتغيرة من مشاركتها في الشركة المستثمر فيها؛ و
•القدرة على استخدام سلطتها على الشركة المستثمر فيها للتأثير على عوائدها.
بشكل عام ،هناك افتراض بأن أحقية أغلبية التصويت تؤدي إلى السيطرة .لدعم هذا االفتراض وعندما يكون لدى المجموعة أقل من أغلبية حقوق
التصويت في الشركة المستثمر فيها ،تأخذ المجموعة في االعتبار جميع الحقائق والظروف ذات الصلة في تقييم ما إذا كان لها سيطرة على الشركة
المستثمر فيها ،بما في ذلك:
•الترتيبات التعاقدية مع أصحاب حقوق التصويت اآلخرىن في الشركة المستثمر فیها.
•الحقوق الناشئة عن الترتيبات التعاقدية األخرى.
•حقوق تصويت المجموعة وحقوق التصويت المحتملة.
تقوم المجموعة بإعادة تقييم السيطرة على الشركة المستثمر فيها في حال كانت الحقائق والظروف تشير إلى وجود تغيرات على واحد أو أكثر من عناصر
السيطرة الثالثة .يبدأ توحيد الشركة التابعة عندما تحصل المجموعة على السيطرة على الشركة التابعة وتتوقف عندما تفقد المجموعة السيطرة على
الشركة التابعة .يتم توحيد الشركات التابعة بالكامل من تاريخ انتقال السيطرة إلى المجموعة ويتم إلغاء توحيدها من تاريخ توقف تلك السيطرة.
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المحاسبة عن تجميع األعمال التي تتضمن منشآت أو أعما ً
ال خاضعة لسيطرة مشتركة

إن المحاسبة عن تجميع األعمال التي تتضمن منشآت أو أعما ًال خاضعة لسيطرة مشتركة تقع خارج نطاق المعيار الدولي للتقرير المالي « 3تجميع
األعمال» .في حالة عدم وجود إرشادات محددة في المعايير الدولية للتقرير المالي ( ،)IFRSتستخدم االدارة حكمها في وضع وتطبيق سياسة محاسبية
مالئمة وموثوق بها .وعند استخدم هذا الحكم ،يمكن لإلدارة أيضاً األخذ باالعتبار آخر إصدارات من الجهات األخرى التي تضع المعايير التي تستخدم
إطار مفاهيم مماثل لوضع معايير المحاسبة بالقدر الذي ال تتعارض فيه مع إطار المعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSأو أي معايير دولية للتقرير
المالي أخرى أو تفسير لها .وقد أصدرت العديد من هذه الجهات إرشادات وبعضها يسمح بطريقة جمع الحصص عند المحاسبة عن تجميع األعمال
التي تتضمن منشآت خاضعة لسيطرة مشتركة.
اعتمدت اإلدارة طريقة جمع الحصص للمحاسبة عن تجميع األعمال في المنشآت الخاضعة لسيطرة مشتركة .تشتمل هذه الطريقة على ما يلي:
•تظهر موجودات ومطلوبات المنشآت المج ّمعة بقيمها الدفترية (وليس بقيمها العادلة).

•ال يتم إثبات أي شهرة جديدة نتيجة التجميع .وإذا كانت هناك شهرة ستنشأ من الفرق بين المبلغ المدفوع وحقوق الملكية المستحوذ عليها،
يتم إظهارها مباشرة في حقوق الملكية.
•إن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة للمنشآت المج ّمعة تُظهر نتائج السنة الكاملة بغض النظر عن تاريخ حدوث التجميع.
الحصة غير المسيطرة

يتم قياس حقوق الملكية غير المسيطرة مبدئ ًيا بنسبة حصتها في صافي الموجودات القابلة للتحديد للشركة المستحوذ عليها في تاريخ االستحواذ.
تتم المحاسبة عن التغير في حصة المجموعة في شركة تابعة ال ينتج عنها فقدان السيطرة على أنها معامالت حقوق ملكية.
يتم عرض حصة األرباح أو الخسائر وصافي الموجودات التي ال تسيطر عليها المجموعة في حال وجودها بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة
الموحدة وضمن حقوق الملكية في قائمة المركز المالي الموحدة .في حال احتفاظ المجموعة بأي حصة في الشركة التابعة السابقة يتم قياس تلك
الحصة بالقيمة العادلة في تاريخ فقدان السيطرة.
المعامالت المستبعدة عند التوحيد

يتم استبعاد المعامالت واألرصدة واألرباح أو الخسائر غير المحققة من المعامالت بين شركات المجموعة .يتم تغيير السياسات المحاسبية للشركات
التابعة عند الضرورة لضمان توافقها مع السياسات المتبعة من قبل المجموعة.
-6-4

6السياسات المحاسبية الهامة

التصنيف المتداول مقابل الغير المتداول

تعرض المجموعة الموجودات والمطلوبات في قائمة المركز المالي الموحدة على أساس تصنيفها إلى متداولة وغير متداولة .ويتم تصنيف األصل
كمتداول عندما:
•يتوقع أن يتم تسويته أو يراد بيعه أو استهالكه في دورة تشغيلية عادية
•يحتفظ به بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة
•أن يتم تحققه في غضون اثني عشر شهرا بعد فترة التقرير.

•النقد وما في حكمه إال المقيد وال يمكن صرفه أو استخدامه في سداد المطلوبات لمدة ال تقل عن اثني عشر شهراً من تاريخ فترة التقرير.
يتم تصنيف جميع الموجودات األخرى على أنها غير متداولة.
تعتبر المطلوبات متداولة عندما:
•يتوقع تسويتها في الدورة تشغيلية العادية.
•يحتفظ بها بشكل رئيسي ألغراض المتاجرة.

•يستحق تسويتها في غضون اثني عشر شهراً بعد تاريخ فترة التقرير.

•عندما ال يكون هناك حق غير مشروط لتأجيل تسوية المطلوبات لمدة ال تقل عن إثني عشر شهراً بعد فترة التقرير.
تصنف المجموعة جميع المطلوبات األخرى على أنها غير متداولة.

138

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

ممتلكات وآالت ومعدات

تسجل الممتلكات واآلالت والمعدات (ما عدا األراضي ومشروعات تحت التنفيذ) بالتكلفة مطروحاً منها أي استهالك متراكم وأي خسائر ناتجة عن
االنخفاض المتراكم في القيمة إن وجدت .وتسجل األراضي ومشروعات تحت التنفيذ بالتكلفة مطروحاً منها أي خسائر ناتجة عن االنخفاض المتراكم في
القيمة إن وجدت .تتضمن التكلفة جميع المبالغ الالزمة إلحضار األصل إلى الحالة والموقع الحالي ليكون جاهزا لالستخدام المقصود من قبل االدارة.
وتتضمن هذه التكاليف تكلفة استبدال جزء من الممتلكات واآلالت والمعدات ،في حال استيفاء معايير االعتراف وكذلك التكاليف المتكبدة خالل فترة ما
قبل التشغيل ،بعد خصم عائدات بيع اإلنتاج التجريبي.
عندما تكون أجزاء من الممتلكات واآلالت والمعدات ذات قيمة جوهرية في التكلفة بالمقارنة مع التكلفة اإلجمالية لألصل ،وعندما يكون لهذه األجزاء /
المكونات عمر إنتاجي مختلف عن األجزاء األخرى ويتطلب استبدالها على فترات زمنية مختلفة ،فيجب على المجموعة االعتراف بها على أساس أنها
موجودات مستقلة ذات أعمار إنتاجية محددة ويجب استهالكها وفقاً لذلك .وبالمثل ،عندما يتم إجراء عملية إصالح كبيرة (مخطط أو غير مخطط لها)،
يتم إدراج التكلفة المنسوبة مباشرة لها في القيمة الدفترية للعقارات واآلالت والمعدات في حالة استيفاء معايير االعتراف .يتم تسجيل ذلك كجزء منفصل
مع عمر إنتاجي يساوي الفترة حتى عملية االصالح المقررة التالية .ويتم شطب القيمة الدفترية للجزء المستبدل .في حالة حدوث اإلصالح التالي قبل
التاريخ المخطط له ،يتم تسجيل أي قيمة دفترية قائمة لعملية اإلصالح السابقة كمصروف .تكاليف اإلصالح والصيانة األخرى يتم االعتراف بها في
قائمة الربح او الخسارة الموحدة عند تكبدها.
يتم احتساب االستهالك من التاريخ الذي تكون فيه الموجودات متاحة لالستخدام المقصود ،واما فيما يتعلق بالموجودات التي تم انشاؤها ذاتيا فتكون
من تاريخ اكتمال هذه الموجودات وجعلها جاهزة لالستخدام المقصود .يتم احتساب االستهالك على الموجودات األخرى على أساس القسط الثابت على
مدى األعمار اإلنتاجية لألصل كما يلي:
يتم احتساب االستهالك على أساس القسط الثابت على مدار األعمار اإلنتاجية للموجودات على النحو التالي:
	  (79):لودجلااألعمار اإلنتاجية للموجودات

الموجودات

العمر اإلنتاجي (سنة)

مباني

25

مباني مستأجرة

20

آالت ومعدات

30 - 20

قطع الغيار االستراتيجية

10

سيارات

4

أثاث وتركيبات

10 – 4

أدوات

5

معدات مختبرات

10

أجهزة حاسب آلي

10
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ال يتم استهالك األراضي والمشروعات تحت التنفيذ .تتم مراجعة القيمة المتبقية واألعمار التشغيلية وطرق االستهالك الخاصة بالموجودات ،وتعديلها
عند الحاجة في نهاية كل عام.
يتم استبعاد أي بند من بنود العقارات واآلالت والمعدات عند التخلص منه أو عندما يكون من غير المرجح أن ينشأ عن االستخدام المستمر للموجودات
أي منافع اقتصادية مستقبلية .يتم تحديد األرباح والخسائر الناتجة عن استبعاد العقارات واآلالت والمعدات المتقاعدة أو المباعة أو غير المعترف بها
عن طريق مقارنة المتحصالت مع القيمة الدفترية لألصل ويتم االعتراف بها ضمن « إيرادات أخرى – صافي» في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.
يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته القابلة لالسترداد إذا كانت القيمة الدفترية لألصل أكبر من قيمته القابلة لالسترداد المقدرة.
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الموجودات غير الملموسة

يتم االعتراف بالموجودات غير الملموسة مبدئيا بالتكلفة بعد خصم اإلطفاء المتراكم وخسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت .التكاليف التي تكون
مرتبطة بصيانة برامج الحاسب اآللي يتم تسجيلها كمصروفات عند تكبدها.
يتم تحميل اإلطفاء على قائمة الربح أو الخسارة ويحتسب بتطبيق طريقة القسط الثابت التي بموجبها يتم إطفاء القيمة الدفترية للموجودات على عمرها
اإلنتاجي ما لم يكن العمر اإلنتاجي غير محدد .إن العمر اإلنتاجي المقدر للموجودات غير الملموسة (برامج حاسب آلي) هو  15سنة.
تقوم الشركة باحتساب االنخفاض في القيمة ،عند وجود المؤشرات ،بتخفيض القيمة الدفترية للموجودات إلى قيمتها القابلة لالسترداد.
انخفاض قيمة الموجودات غير المالية

يتم إثبات خسارة االنخفاض في القيمة عندما تتجاوز القيمة الدفترية للموجودات قيمتها القابلة لالسترداد .والقيمة القابلة لالسترداد هي القيمة األعلى
بين القيمة العادلة ألي من الموجودات مطروحاً منه تكاليف االستبعاد أو قيمة األصل قيد االستخدام .وألغراض تقييم التدني في القيمة ،يتم تصنيف
الموجودات ضمن مجموعات إلى أدنى المستويات التي يوجد لها تدفقات نقدية يمكن تحديدها بشكل منفصل والتي تكون مستقلة إلى ٍ
حد كبير عن
التدفقات النقدية المتأتية من الموجودات أو مجموعات الموجودات األخرى (وحدات توليد النقد) .وتتم مراجعة الموجودات غير المالية ،بخالف الشهرة،
التي تعرضت النخفاض في القيمة للوقوف على احتمالية عكس االنخفاض في القيمة في نهاية كل فترة من الفترات المشمولة بالتقارير.
موجودات ومطلوبات العقد

بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  ،15عندما يقوم أي طرف في العقد بتنفيذ التزامه ،يجب على المنشأة أن تعرض في قائمة مركزها المالي،
موجودات العقد أو التزامات العقد ،بنا ًء على العالقة بين أداء المنشأة ومدفوعات العميل .موجودات العقد هي حق المنشأة في االعتبارات المتبادلة
مقابل السلع أو الخدمات التي قامت المنشأة بتحويلها أو تنفيذها إلى العميل.
إن التزامات العقد هي التزام منشأة بنقل البضائع أو أداء الخدمات لصالح العميل الذي استلمت المنشأة اعتبارات مقابله (أو يستحق مبلغ مقابله)
من العميل .إذا كان المقابل المتفق عليه في العقد يتضمن مبل ًغا متغي ًرا ،تقوم الشركة بتقدير مبلغ االعتبار الذي يحق للشركة مقابل تحويل البضائع أو
الخدمات المتفق عليها مع العميل.
العمالت األجنبية
المعامالت واألرصدة

يتم تسجيل المعامالت بالعمالت األجنبية مبدئيا من قبل منشآت المجموعة بالعملة الوظيفية التي تخصها كل منها وفقاً لسعر الصرف السائد في التاريخ
الذي تصبح فيه المعاملة مؤهلة لالعتراف بها المعاملة ألول مرة .ويتم تحويل الموجودات والمطلوبات النقدية المقيمة بالعمالت األجنبية إلى العملة
الوظيفية وفقا لسعر الصرف السائد في تاريخ التقرير.
يتم االعتراف بالفروقات الناتجة عن تسوية أو تحويل البنود النقدية في قائمة الربح والخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة للمجموعة.
يتم تحويل البنود غير النقدية التي يتم قياسها من حيث التكلفة التاريخية بعملة أجنبية باستخدام أسعار الصرف السائدة في تاريخ المعاملة األولي.
تحويل القوائم المالية للشركات التابعة للمجموعة

إن النتائج والمركز المالي للعمليات األجنبية (التي تتعامل بعمالت غير متضخمة اقتصادياً) والتي لها عملة نشاط تختلف عن عملة العرض يتم تحويلها
إلى عملة العرض على النحو التالي:
•يتم تحويل بنود الموجودات والمطلوبات المعروضة لكل قائمة مركز مالي بسعر اإلقفال في تاريخ قائمة المركز المالي.
•يتم تحويل اإليرادات والمصروفات لكل قائمة ربح أو خسارة والدخل شامل اآلخر بمتوسط أسعار الصرف (إال إذا كان متوسط السعر ال يمثل
تقريباً معقوالً للتأثير المتراكم ألسعار الصرف السائدة في تواريخ المعامالت ،وفي هذه الحالة يتم تحويل اإليرادات والمصروفات بأسعار
الصرف في تواريخ المعامالت).
•يتم االعتراف بكافة فروقات تحويل العمالت في الدخل الشامل اآلخر.
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مخزون

يتضمن المخزون المواد الخام واألعمال قيد اإلنجاز والبضائع الجاهزة واللوازم وقطع الغيار التي يتم تسجيلها بالتكلفة المنخفضة أو صافي القيمة القابلة
للتحقق .يشتمل مخزون األعمال قيد اإلنجاز والبضائع الجاهزة على المواد المباشرة والعمالة المباشرة ونسبة مالئمة من المصروفات غير المباشرة
الثابتة والمتغيرة ،وتدرج هذه األخيرة على أساس االستيعابية التشغيلية االعتيادية.
يتم تخصيص التكاليف لبنود المخزون الفردية على أساس متوسط التكاليف المرجح .يتم تحديد تكاليف شراء المخزون الذي تم شراؤه بعد خصم
الحسومات والخصومات .ويعد صافي القيمة القابلة للتحقق هو سعر البيع المقدر في سياق العمل االعتيادي ،ناقصاً التكاليف المقدرة لإلنجاز والتكاليف
المقدرة الالزمة إلتمام البيع.
األدوات المالية
اإلثبات والقياس األولي

يتم اإلثبات األولي للذمم المدينة التجارية ال ُمصدرة عند نشوئها .يتم اإلثبات األولي لجميع الموجودات المالية والمطلوبات المالية األخرى عندما تصبح
المجموعة طر ًفا في األحكام التعاقدية لألداة.
يتم القياس األولي لألصل المالي (ما لم يكن ذمة مدينة دون مكون تمويل مهم) أو لاللتزام المالي بالقيمة العادلة زائداً تكاليف المعاملة المنسوبة مباشرة
إلى اقتنائه أو إصداره ،للبند غير المدرج بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة .يتم القياس األولي للذمم المدينة التجارية دون مكون تمويل مهم
بسعر المعاملة.
الموجودات المالية
تصنيف الموجودات المالية

يتم عند اإلثبات األولي تصنيف األصل المالي على أنه مقاس :بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر أو بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة.
يتم قياس األصل المالي بالتكلفة المطفأة إذا استوفى الشروط التالية:
 أأن يتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يهدف إلى االحتفاظ بالموجودات المالية لتحصيل تدفقات نقدية تعاقدية ،و بتنشأ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصلالمبلغ القائم.
تصنيف الموجودات المالية

يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر إذا استوفى الشرطين التاليين:
 أيتم االحتفاظ باألصل المالي ضمن نموذج األعمال الذي يتحقق الهدف منه عن طريق تحصيل تدفقات نقدية تعاقدية وبيع موجودات مالية؛ و بتنشأ الشروط التعاقدية للموجودات المالية في تواريخ محددة للتدفقات النقدية التي تمثل فقط مدفوعات ألصل المبلغ والفائدة على أصلالمبلغ القائم.
يجب قياس األصل المالي بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة ما لم يتم قياسه بالتكلفة المطفأة أو بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر.
الموجودات المالية

التصنيف وفق ًا للمعيار الدولي للتقرير المالي )IFRS( 9

نقد وأرصدة لدى البنوك

بالتكلفة المطفأة

ذمم مدينة تجارية

بالتكلفة المطفأة

مستحق من أطراف ذات عالقة

بالتكلفة المطفأة

موجودات غير متداولة أخرى

بالتكلفة المطفأة
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القياس الالحق

تنطبق السياسة المحاسبية التالية على القياس الالحق للموجودات المالية:
	  (80):لودجلاالسياسة المحاسبية على القياس الالحق للموجودات المالية

الموجودات المالية بالقيمة العادلة من
خالل الربح أو الخسارة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم االعتراف بصافي األرباح والخسائر بما في ذلك إيرادات
الفوائد وتوزيعات األرباح ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية بالتكلفة المستنفذة

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالتكلفة المستنفذة باستعمال طريقة الفائدة الفعلية .تنخفض القيمة المستنفذة
بخسائر انخفاض القيمة .يتم االعتراف بإيرادات الفوائد ومكاسب وخسائر الصرف األجنبي واالنخفاض في القيمة
في قائمة الدخل .يتم إثبات أي مكسب أو خسارة من إلغاء إثبات االستثمار في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل
اآلخر (استثمارات أدوات الدين)

يتم قياسها الحقا بالقيمة العادلة ،يتم االعتراف بإيرادات الفوائد المحتسبة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية
ومكاسب وخسائر صرف العمالت االجنبية واالنخفاض في القيمة في الربح أو الخسارة .يتم االعتراف بالمكاسب
والخسائر الصافية األخرى في الدخل الشامل اآلخر عند إلغاء اإلثبات فإن األرباح والخسائر المتراكمة في الدخل
الشامل اآلخر يُعاد تصنيفها إلى قائمة الربح او الخسارة الموحدة.

الموجودات المالية من خالل الدخل الشامل
اآلخر (استثمارات أدوات حقوق ملكية)

يتم قياس هذه الموجودات الحقا بالقيمة العادلة .يتم إثبات توزيعات األرباح كدخل ضمن الربح أو الخسارة .يتم
اثبات أي ربح او خسارة من الغاء او اثبات االستثمار في حقوق الملكية وال يجوز إعادة تصنيفها إلى قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.
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إعادة التصنيف

ال يتم إعادة تصنيف الموجودات المالية الحقاً إلثباتها األولي ،إال في الفترة التي تقوم فيها المجموعة بتغيير نموذج أعمالها بهدف إدارة الموجودات المالية.
التوقف عن اإلثبات

يتم التوقف عن إثبات األصل المالي عند:
•انتهاء الحقوق في الحصول على تدفقات نقدية من األصل ،أو
•قيام المجموعة بتحويل حقوق الحصول على التدفقات النقدية من األصل أو تتحمل التزا ًما بالدفع الكامل للتدفقات النقدية التي تم الحصول
عليها دون تأخير كبير لطرف آخر بموجب ترتيب «القبض والدفع» ،وإما:
 أقيام المجموعة بالتحويل الكامل لجميع مخاطر ومنافع األصل ،أو بعدم قيام المجموعة بالتحويل أو االحتفاظ الكامل بجميع مخاطر ومنافع األصل ،ولكنها قامت بتحويل السيطرة على األصل.االنخفاض في قيمة الموجودات المالية

تستخدم متطلبات االنخفاض في القيمة الواردة في المعيار الدولي للتقرير المالي  )IFRS( 9معلومات أكثر تطلعية للمستقبل إلثبات الخسائر االئتمانية
المتوقعة « -نموذج الخسائر االئتمانية المتوقعة» .ويحل محل «نموذج الخسارة المتكبدة» في معيار المحاسبة الدولي  .39األدوات التي تقع ضمن نطاق
المتطلبات الجديدة تشتمل على القروض والموجودات المالية األخرى ذات نوع الدين المقاسة بالتكلفة المطفأة وبالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،وموجودات العقود التي يتم إثباتها وقياسها وفقاً للمعيار الدولي للتقرير المالي  15والتزامات القروض وبعض عقود الضمان المالي (لل ُمصدر) التي
ال تُقاس بالقيمة العادلة من خالل الربح أو الخسارة.
إن إثبات الخسائر االئتمانية لم يعد يعتمد على تحديد المجموعة لحدث الخسارة االئتمانية ألول مرة .وبدالً من ذلك ،تأخذ المجموعة باالعتبار نطاق
أوسع من المعلومات عند تقييم المخاطر االئتمانية وقياس الخسائر االئتمانية المتوقعة بما في ذلك األحداث السابقة والتنبؤات المعقولة والقابلة للدعم
التي تؤثر على التحصيل الفعلي للتدفقات النقدية المستقبلية لألداة.
وعند تطبيق منهج النظرة التطلعية للمستقبل ،يتم إجراء تمييز بين:
•األدوات المالية التي لم تتراجع جوهرياً في الجودة االئتمانية منذ اإلثبات األولي لها أو تلك التي لها مخاطر ائتمانية منخفضة («المرحلة .)»1

•األدوات المالية التي تراجعت جوهرياً في الجودة االئتمانية منذ اإلثبات األولي لها أو تلك التي مخاطرها االئتمانية غير منخفضة («المرحلة .)»2

«المرحلة  »3ستغطي الموجودات المالية التي لديها دلي ً
ال موضوعياً لالنخفاض في القيمة في تاريخ التقرير.
يتم إثبات «الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى  12شهراً» للفئة األولى بينما يتم إثبات «الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر» في الفئة
الثانية .يتم تحديد قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة عن طريق تقدير احتماله مرجح للخسائر االئتمانية على مدى العمر المتوقع لألداة المالية.
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عرض االنخفاض في القيمة

يتم خصم مخصصات الخسارة لألصل المالي المقاس بالتكلفة المطفأة من القيمة الدفترية اإلجمالية للموجودات.
يتم عرض خسائر االنخفاض في القيمة المتعلقة بالمستحقات من العمالء بشكل منفصل في قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
تقييم الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم المدينة الذمم المدينة التجارية واألخرى

تطبق المجموعة المنهج المبسط الوارد في المعيار الدولي للتقرير المالي  9بغرض قياس الخسائر االئتمانية المتوقعة والذي يستخدم مخصص الخسائر
االئتمانية المتوقعة على مدى العمر.
تستند معدالت الخسائر المتوقعة إلى معلومات سداد الذمم المدينة وذلك على مدى  12شهراً قبل كل فترة تقرير وما يقابلها من خسائر ائتمانية تاريخية
تم التعرض لها خالل هذه الفترة .تُعدل معدالت الخسائر التاريخية لتعكس المعلومات الحالية والمستقبلية المتعلقة بعوامل االقتصاد الكلي التي تؤثر على
قدرة العمالء لتسوية الذمم المدينة .حددت المجموعة الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية ومعدل التضخم واإلنفاق الحكومي السعودي
(الدولة التي تقدم خدماتها فيها) لتكون أكثر العوامل مالئمة ،وبالتالي تُعدل معدالت الخسائر التاريخية استناداً إلى التغيرات المتوقعة في هذه العوامل.
قسم منهج الخسارة المتوقعة نموذج إجمالي مبلغ الخسارة إلى األجزاء التالية :احتمالية التعثر في السداد ،والخسارة بافتراض التعثر في السداد،
يُ ّ
وتداعيات التعثر في السداد .وقد تم شرحها باختصار كما يلي:
الخسارة بافتراض التعثر في السداد :تمثل تقدير الخسارة الناتجة عن التعثر في السداد .وهي تستند إلى الفرق بين التدفقات النقدية التعاقدية
المستحقة وتلك التي يتوقع المقرض تحصيلها بما في ذلك من أي ضمان .ويتم عاد ًة التعبير عنها كنسبة مئوية من تداعيات التعثر في السداد.
احتمالية التعثر في السداد :تمثل احتمالية التعثر في السداد على مدى أفق زمني محدد.
تداعيات التعثر في السداد :تمثل تقدير للتعرض في تاريخ تعثر مستقبلي في السداد ،باألخذ باالعتبار التغيرات المتوقعة في التعرض بعد تاريخ التقرير،
بما في ذلك سداد أصل المبلغ والفائدة وعمليات السحب المتوقعة المتعلقة بالتسهيالت الملزمة.
تستخدم المجموعة نموذج احتمالية التعثر في السداد في مرحلة زمنية معينة لقياس االنخفاض في قيمة الموجودات المالية .تتضمن نماذج احتمالية
التعثر في السداد في مرحلة زمنية معينة معلومات من دورة االئتمان الحالية وتقييم المخاطر في مرحلية زمنية معينة .إن الهيكل ألجل الخاص باحتمالية
التعثر في السداد في مرحلة زمنية معينة يمكن استخدامها لقياس التدهور االئتماني والبدء في احتمالية التعثر في السداد عند القيام بعمليات احتساب
المخصص .كذلك ،عند احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر ،وبعد تحويل المدخالت بشكل صحيح ،يمكن التنبؤ بالتدفقات النقدية
والقيمة الدفترية اإلجمالية ،ومخصص الخسارة ،والتكلفة المطفأة لألداة المالية ومن ثم احتسابها.
سيناريوهات المتوسط المرجح لالقتصاد الكلي

تقوم المجموعة بإدراج عامل االقتصاد الكلي من الناتج المحلي اإلجمالي لوضع سيناريوهات متعددة بغرض تحقق نتائج أكثر احتمالية باستخدام
السيناريوهات األفضل واألسوأ .إن التحليل الذي يستند إلى السيناريو يتضمن معلومات مستقبلية ضمن تقدير االنخفاض في القيمة باستخدام
سيناريوهات متعددة لالقتصاد الكلي المستقبلي .ويعكس تقدير الخسائر االئتمانية المتوقعة قيمة غير متحيزة ومرجحة االحتمال يتم تحديدها من خالل
تقييم مجموعة من النتائج المحتملة.
وبعد أن يتم تعديل مدخالت النموذج لسيناريوهات االقتصاد الكلي المذكورة أعاله ،يتم احتساب احتمالية التعثر في السداد لكل سيناريو وعندئذِ يتم
احتساب المتوسط المرجح الحتمالية التعثر في السداد الذي يستند إلى احتمالية السيناريوهات .وفي الخطوة األخيرة ،يتم تحديد المتوسط المرجح
للخسائر االئتمانية المتوقعة على مدى العمر والذي يستند إلى احتمالية السيناريوهات.
تعريف التعثر في السداد

في السياق السابق ،تعتبر المجموعة أن التعثر في السداد يحدث عندما:
•يكون هناك احتمال بعدم قيام العميل بسداد التزاماته االئتمانية للمجموعة بالكامل دون قيام المجموعة باللجوء إلى اإلجراءات مثل تحصيل
الضمان (إذا كانت المجموعة تحتفظ به) ،أو

•عندما يكون العميل متأخر السداد ألكثر من  360يو ًما في أي التزام ائتماني هام للمجموعة .ونظراً ألن قطاع الصناعة عادة ما يقترح أن تلك الفترة
تمثل بعدالة سيناريو التعثر في السداد للمجموعة ،فإن ذلك يدحض افتراض الـ  90يو ًما المذكور في المعيار الدولي للتقرير المالي .9
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يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل باستخدام النموذج أعاله وإثبات الخسارة في قائمة الدخل الشامل الموحدة .يتم شطب الذمم المدينة مع المخصص
المرتبط بها عندما ال يكون هناك احتمال حقيقي باستردادها مستقب ً
ال وتم تحقق كافة الضمانات أو تم تحويلها إلى المجموعة .في حال زيادة أو
نقصان مبلغ خسائر االنخفاض في القيمة المقدر في السنة الالحقة بسبب أحداث وقعت بعد إثبات االنخفاض في القيمة ،يتم زيادة أو تخفيض خسائر
االنخفاض في القيمة المثبتة سابقاً .في حال استرداد المبلغ المشطوب الحقاً ،يتم إثبات مبلغ االسترداد تحت بند اإليرادات األخرى في قائمة الربح أو
الخسارة الموحدة.
المخصص المحدد

يتم إثبات مخصص محدد لكل عميل على حدة في تاريخ كل تقرير .تقوم المجموعة بإثبات مخصص محدد مقابل الذمم المدينة من بعض العمالء .ويتم
عكس المخصصات فقط عندما يتم استرداد المبالغ القائمة من العمالء.
الشطب

يتم شطب إجمالي القيمة الدفترية للموجودات المالية (سواء جزئياً أو كلياً) إلى المدى الذي ال يكون عنده توقع واقعي باالسترداد .وهذا هو الحال بصفة
عامة عندما تقرر المجموعة أن المدين ليس لديه موجودات أو مصادر دخل يمكن أن تولد تدفقات نقدية كافية لسداد المبالغ التي تتعرض للشطب.
يتم اإلثبات األولي لجميع المطلوبات المالية بالقيمة العادلة وفي حالة القروض والسلف ،مخصو ًما منها تكاليف المعامالت المباشرة.
تشتمل المطلوبات المالية الخاصة بالمجموعة بشكل رئيسي على الذمم الدائنة التجارية والمصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى وتسهيالت
تمويل إسالمي والمستحق ألطراف ذات عالقة.
بعد اإلثبات األولي ،يتم الحقاً قياس القروض والسلف بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة معدل الفائدة الفعلي.
التصنيف وفق ًا للمعيار الدولي للتقرير المالي 9

المطلوبات المالية

بالتكلفة المطفأة

ذمم دائنة تجارية

بالتكلفة المطفأة

مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

بالتكلفة المطفأة

تسهيالت تمويل إسالمي

بالتكلفة المطفأة

مستحق ألطراف ذات عالقة

الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م
المصدر :القوائم المالية
ّ

التوقف عن اإلثبات

تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم سداد المطلوبات التعاقدية أو إلغاءها أو انتهائها.
عمليات تعديل الموجودات المالية والمطلوبات المالية
الموجودات المالية

إذا تم تعديل شروط األصل المالي ،تجري المجموعة تقييماً فيما إذا كانت التدفقات النقدية لألصل المعدل مختلفة بشكل جوهري .وإذا كانت التدفقات
النقدية مختلفة بشكل جوهري ،عندئذِ فإن الحقوق التعاقدية للتدفقات النقدية من الموجودات المالية األصلية يتم اعتبارها على أنها منقضية .وفي هذه
الحالة ،يتم التوقف عن إثبات الموجودات المالية األصلية وإثبات موجودات مالية جديدة بالقيمة العادلة.
إذا كانت التدفقات النقدية للموجودات المعدلة المقيدة بالتكلفة المطفأة غير مختلفة بشكل جوهري ،عندئذِ فإن التعديل ال يؤدي إلى التوقف عن إثبات
الموجودات المالية .وفي هذه الحالة ،تقوم المجموعة بإعادة احتساب القيمة الدفترية اإلجمالية لألصل المالي وإثبات المبلغ الناتج عن تعديل القيمة
الدفترية اإلجمالية كتعديل ربح أو خسارة ضمن قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
المطلوبات المالية

تتوقف المجموعة عن إثبات المطلوبات المالية عندما يتم تعديل شروطها وعندما تكون التدفقات النقدية للمطلوبات المعدلة مختلفة بشكل جوهري.
وفي هذه الحالة ،يتم إثبات مطلوبات مالية جديدة استناداً إلى الشروط المعدلة بالقيمة العادلة .إن الفرق بين القيمة الدفترية للمطلوبات المالية التي
يتم تمييزها والمطلوبات المالية الجديدة بالشروط المعدلة يتم إثباته في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة.
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مقاصة األدوات المالية

يتم إجراء مقاصة بين مبالغ الموجودات المالية والمطلوبات المالية ويُعرض المبلغ الصافي في قائمة المركز المالي الموحدة عند وجود حق قانوني ملزم
بإجراء مقاصة للمبالغ المدرجة وعند وجود النية للتسوية على أساس الصافي وذلك لبيع الموجودات وتسوية المطلوبات في آن واحد.
يتم عرض الموجودات غير المتداولة المصنفة كمحتفظ بها بغرض البيع بصورة منفصلة وتقاس بقيمتها الدفترية قبل تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع
وقيمتها العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،أيهما أقل .ومع ذلك ،يتم االستمرار في قياس بعض الموجودات المحتفظ بها بغرض البيع وفقاً للسياسة المحاسبية
المالئمة للمجموعة لهذه الموجودات .وبمجرد تصنيفها كمحتفظ بها بغرض البيع ،ال تخضع الموجودات لالستهالك أو اإلطفاء.
تم عرض أي ربح أو خسارة ناتجة عن بيع عملية غير مستمرة أو إعادة قياسها بالقيمة العادلة ناقصاً تكاليف البيع ،كجزء من البند الرئيسي الواحد
والربح أو الخسارة من العمليات غير المستمرة.
نقد وما في حكمه

ألغراض عرض قائمة التدفقات النقدية الموحدة ،يتضمن النقد وما في حكمه على النقد في الصندوق واألرصدة لدى البنوك والودائع قصيرة األجل
والودائع المحتفظ بها تحت الطلب ،واالستثمارات األخرى قصيرة األجل ذات السيولة العالية التي تبلغ فترات استحقاقها األصلية ثالثة أشهر أو أقل
والتي تكون جاهزة للتحويل إلى مبالغ نقدية معلومة والتي ال تتعرض لمخاطر جوهرية من جراء التغير في القيمة.
قياس القيمة العادلة

القيمة العادلة هي السعر الذي قد يتم استالمه مقابل بيع أصل أو لتحويل التزام في معاملة منظمة بين مشتركي السوق في تاريخ القياس .ويعتمد قياس
القيمة العادلة على افتراض أن معاملة بيع األصل أو تحويل االلتزام يمكن أن يحدث في إحدى الحالتين:
•في السوق الرئيسي لألصل أو االلتزام.
•في حالة غياب السوق الرئيسي ،في أكثر األسواق مالئمة لألصل أو االلتزام.
تستخدم المجموعة أساليب تقييم مناسبة مع الظروف ال ُمحيطة والتي تُتاح لها بيانات كافية لقياس القيمة العادلة ،بحيث تزيد -إلى أكبر ح ّد ممكن-من
استخدام ال ُمدخالت المالئمة التي يمكن رصدها وأن تقلّل -إلى أكبر ح ّد ممكن-من استخدام ال ُمدخالت التي ال يمكن رصدها.
إنّ قياس القيمة العادلة ألصل غير مالي يأخذ بالحسبان قدرة المشارك في السوق على توليد منافع اقتصادية من خالل استعمال األصل في أقصى
ٍ
لمشارك أخر في السوق ،والذي قد يستعمل األصل في أقصى وأفضل استخدام له.
وأفضل استخدام له أو عبر بيعه
إنّ جميع األصول وااللتزامات التي تُقاس قيمها العادلة أو يُفصح عنها في القوائم المالية ُمصنّفة ضمن التسلسل الهرمي للقيمة العادلة .ويوصف ذلك،
كما يلي ،بنا ًء على أدنى مستوى ُمدخل يُع ّد مهماً بالنسبة لمجمل القياس:
•المستوى  :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.
•المستوى  :2مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  1وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة
(مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
•المستوى  :3مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).
بالنسبة لألصول وااللتزامات التي يت ّم قياسها في القوائم المالية بالقيمة العادلة على أساس متك ّرر ،فإنّ المجموعة تح ّدد ما إذا حصلت تحويالت بين
مستويات التسلسل الهرمي عبر إعادة تقييم التصنيف (بنا ًء على أدنى مستوى ُمدخل يُع ّد مهماً بالنسبة لمجمل القياس) عند نهاية ك ّل فترة تقرير.
احتياطي نظامي

إن االحتياطي النظامي يستند إلى المتطلبات النظامية ووفقاً ألحكام نظام الشركات في المملكة العربية السعودية ،فإنه يجب على المجموعة تجنيب ٪10
من صافي الدخل السنوي إلى احتياطي نظامي إلى أن يعادل هذا االحتياطي  ٪30من رأس مال المجموعة .هذا االحتياطي غير متاح للتوزيع.
توزيعات األرباح لمساهمي المجموعة

يتم االعتراف بتوزيع األرباح على مساهمي المجموعة كالتزام في القوائم المالية الموحدة للمجموعة في السنة التي يتم فيها اعتماد توزيعات األرباح من
قبل مساهمي المجموعة.
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منافع موظفين
منافع موظفين قصيرة األجل

يتم احتساب منافع الموظفين قصيرة األجل كمصروفات عند تقديم الخدمة ذات الصلة .يتم إثبات االلتزام المتعلق بالمبلغ المتوقع دفعه عندما يكون على
المجموعة التزام قانوني أو ضمني حالي لدفع مقابل الخدمات السابقة التي قدمها الموظف ويمكن تقدير االلتزام بصورة موثوقة.
تستحق منافع الموظفين لكافة الموظفين العاملين بموجب أحكام وشروط نظام العمل المطبقة على المجموعة وذلك عند إنهاء عقود عملهم.
خطة المساهمة المحددة

تُعد منافع التقاعد التي تقدمها المؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية خطة مساهمة محددة .ليس على المجموعة أي التزام بخالف المساهمة المستحقة
للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية .تقوم المجموعة بإثبات المساهمة المستحقة للمؤسسة العامة للتأمينات االجتماعية كمصروف عند استحقاقها.
خطط المنافع المحددة (مكافأة نهاية الخدمة للموظفين)

تطبق المجموعة خطط منافع محددة بموجب نظام العمل السعودي المعمول به استناداً إلى فترات خدمة الموظفين المتراكمة كما في تاريخ قائمة المركز
المالي.
يتم تحديد تكلفة المنافع المقدمة بموجب خطة المنافع المحددة باستخدام طريقة وحدة االئتمان المخططة لكل خطة .وسابقاً كان يتم احتساب التزام
«مكافأة نهاية الخدمة للموظفين» على أساس القيمة الحالية للمزايا المقررة التي يستحقها الموظف في حالة تركه العمل في تاريخ التقرير.
إن عمليات إعادة القياس ،والتي تتكون من األرباح والخسائر االكتوارية وتأثير الحد األقصى لألصل (مع استبعاد المبالغ المدرجة بصافي الفائدة على
صافي التزام المنفعة المحددة) والعائد على موجودات الخطة (باستثناء المبالغ المدرجة بصافي الفائدة على صافي التزام المنفعة المحددة) ،يتم إدراجها
مباشرة في قائمة المركز المالي الموحدة مع إدراج المبالغ المدينة أو الدائنة المقابلة في األرباح المبقاة من خالل الدخل الشامل اآلخر في الفترة التي
تنشأ فيها .ال يتم إعادة تصنيف عمليات إعادة القياس إلى الربح أو الخسارة في فترات الحقة.
يتم إدراج تكاليف الخدمة السابقة في قائمة الربح أو الخسارة في التاريخ األسبق لـ:
•تاريخ تعديل الخطة أو تقليصها؛ و
•التاريخ الذي تقوم فيه المجموعة بإثبات تكاليف إعادة الهيكلة ذات العالقة.
•يتم احتساب صافي الفائدة بتطبيق معدل الخصم على صافي التزام أو أصل المنفعة المحددة.
•تقوم المجموعة بإثبات التغيرات التالية ضمن صافي التزام المنفعة المحددة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة:
•تكلفة الخدمات التي تتكون من تكلفة الخدمة الحالية ،وتكلفة الخدمة السابقة ،واألرباح والخسائر من عمليات التقليص والتسويات غير
الروتينية؛ و
•إيرادات أو مصروفات صافي الفائدة.
الزكاة وضريبة الدخل
الزكاة

يتم احتساب الزكاة وف ًقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة على حصص المساهمين السعوديين وعلى أساس مبدأ االستحقاق ويتم قيد
مصروف الزكاة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تعديل الفروقات ،إن وجدت ،الناتجة عن اإلقرارات النهائية في سنة االنتهاء منها.
ضريبة الدخل

يتم احتساب ضريبة الدخل بالمعدالت المحددة على الحصة المعدلة من دخل المساهمين األجانب المحددة وف ًقا للوائح السعودية المعمول بها في
المملكة .وتندرج ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
بالنسبة للشركات التابعة التي تم تأسيسها وتشغيلها خارج المملكة ،يتم احتساب مخصص الضريبة وف ًقا للوائح الضريبية لبلدانها عندما تكون جوهرية.
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الضريبة المؤجلة

تسجل الضريبة المؤجلة حال وجودها لالختالفات المؤقتة بين القيمة الدفترية للموجودات والمطلوبات في القوائم المالية الموحدة واألساس الضريبي
المستخدم في احتساب الربح الخاضع للضريبة .يتم تسجيل مطلوبات الضريبة المؤجلة لجميع االختالفات المؤقتة الخاضعة للضريبة .يتم تسجيل
الموجودات الضريبية المؤجلة لالختالفات المؤقتة القابلة للخصم للحد المحتمل الذي تكون فيه األرباح الخاضعة للضريبة متوفرة مقابل استخدام
االختالفات المؤقتة القابلة للخصم ،وتتم مراجعة القيمة الدفترية للموجودات الضريبية المؤجلة بنهاية كل فترة مالية ويتم تخفيضها إلى الحد الذي يكون
فيه من غير المحتمل وجود أرباح كافية خاضعة للضريبة للسماح باسترداد كل الموجودات أو جزء منها.
تقاس المطلوبات والموجودات المؤجلة بأسعار الضريبة المتوقع تطبيقها في الفترة التي يتم فيها سداد المطلوبات أو تسجيل الموجودات ،وفقا ألسعار
الضريبة (واألنظمة الضريبية) التي تم تفعيلها أو تفعيلها بشكل جوهري حتى نهاية الفترة المالية.
تعتبر المجموعة أن كل من ضريبة الدخل الحالية والمؤجلة للشركات التابعة األجنبية غير جوهرية.
عقود اإليجار

تجري المجموعة في بداية العقد تقييماً لتحديد ما إذا كان العقد هو عقد إيجار أو ينطوي على عقد إيجار .أي إذا كان العقد ينقل حق السيطرة على
استخدام أصل محدد لفترة من الزمن بمقابل.
وتطبق المجموعة نهج االعتراف والقياس الواحد على جميع عقود اإليجار ،باستثناء عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة.
قامت المجموعة بإثبات التزامات عقود اإليجار إلجراء دفعات اإليجار وموجودات حق االستخدام التي تمثل الحق في استخدام الموجودات محل العقد.
1-موجودات حق االستخدام

تقوم المجموعة في تاريخ بداية عقد اإليجار بإثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار .يتم القياس األولي لموجودات حق االستخدام
بالتكلفة ،والتي تتكون من المبلغ األولي اللتزامات عقود اإليجار المعدل بأي دفعات إيجار تم تقديمها في أو قبل تاريخ بداية عقد اإليجار ،زائداً أي
تكاليف مباشرة مبدئية متكبدة وتكاليف التفكيك واإلزالة المقدرة لألصل محل العقد أو الستعادة األصل محل العقد أو الموقع الذي توجد فيه ،ناقصاً
أي حوافز إيجار مستلمة.
يتم الحقا استهالك موجودات حق االستخدام باستخدام طريقة القسط الثابت من تاريخ بداية عقد اإليجار حتى أقرب نهاية عمر إنتاجي لموجودات
حق االستخدام أو نهاية فترة عقد اإليجار .يتم تحديد األعمار اإلنتاجية المقدرة لموجودات حق االستخدام على نفس أساس الممتلكات والمعدات.
باإلضافة إلى ذلك ،يتم تخفيض موجودات حق االستخدام بشكل دوري من خسائر االنخفاض في القيمة ،إن وجدت ،ويتم تعديلها لبعض عمليات إعادة
قياس التزامات عقود اإليجار.
2-التزامات عقود اإليجار

يتم قياس التزام عقد اإليجار مبدئياً بالقيمة الحالية لمدفوعات عقد اإليجار والتي لم يتم دفعها في تاريخ بداية العقد ،ويتم خصمه باستخدام معدل
الفائدة المدرج في عقد اإليجار ،أو إذا كان هذا المعدل ال يمكن تحديده بسهولة.
تتكون دفعات اإليجار المدرجة عند قياس التزامات عقود اإليجار من التالي:
•دفعات ثابتة ،بما في ذلك الدفعات الثابتة في جوهرها؛

•دفعات اإليجار المتغيرة التي تعتمد على مؤشر أو معدل ،تقاس مبدئياً باستخدام المؤشر أو المعدل في تاريخ بداية عقد اإليجار؛
•مبالغ متوقع دفعها بموجب ضمان القيمة المتبقية؛ و
•سعر الممارسة بموجب خيار الشراء الذي تضمن المجموعة ممارسته بصورة معقولة ،ومدفوعات عقد اإليجار ضمن فترة التجديد االختيارية
إذا كانت المجموعة تضمن ممارسة خيار التمديد بصورة معقولة ،وغرامات اإلنهاء المبكر لعقد اإليجار ما لم تضمن المجموعة بصورة معقولة
عدم إنهاءه بشكل مبكر.
يتم قياس التزامات عقود اإليجار بالتكلفة المطفأة باستخدام طريقة الفائدة الفعلية .وتتم إعادة قياسها عندما يكون هناك تغيراً في دفعات اإليجار
المستقبلية الناشئة عن تغيير في المؤشر أو المعدل ،أو إذا كان هناك تغيراً في تقدير المجموعة للمبلغ المتوقع دفعه بموجب ضمان القيمة المتبقية ،أو
إذا قامت المجموعة بتغيير تقييما حول ما إذا كان سيتم ممارسة خيار الشراء أو التمديد أو اإلنهاء.
عندما يعاد قياس التزام عقد اإليجار بهذه الطريقة ،يتم إجراء تعديل مقابل على القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام ،أو يتم تسجيله في الربح أو
الخسارة إذا تم تخفيض القيمة الدفترية لموجودات حق االستخدام إلى الصفر.
قامت المجموعة بعرض موجودات حق االستخدام بشكل منفصل والتزام عقد اإليجار في قائمة المركز المالي.
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عقود اإليجار قصيرة األجل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة

اختارت المجموعة عدم إثبات موجودات حق االستخدام والتزامات عقود اإليجار بالنسبة لعقود اإليجار قصيرة األجل التي لها فترة إيجار تبلغ  12شهراً

أو أقل وعقود إيجار الموجودات منخفضة القيمة .تقوم المجموعة بإثبات دفعات اإليجار المرتبطة بعقود اإليجار كمصروف على أساس القسط الثابت
بنا ًء على مدة عقد اإليجار.
مخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة مطلوبات ناشئة (قانونية أو ضمنية) عن أحداث سابقة وإن تسديد المطلوبات محتمل ويمكن
قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه .وال يتم االعتراف بالمخصصات عن خسائر التشغيل المستقبلية.
وعندما يكون هناك عدد من المطلوبات المماثلة ،يتم تحديد احتمالية أن يكون التدفق الخارجي مطلوبا في التسوية من خالل النظر في تصنيف
المطلوبات ككل .ویتم االعتراف بالمخصص حتى إذا كان هناك احتمال ضئيل لحدوث تدفقات خارجة عن أي بند مدرج في نفس صنف المطلوبات.
يتم قياس المخصصات بالقيمة الحالية ألفضل تقدير لإلدارة ،وذلك للنفقات المطلوب تسويتها لاللتزام الحالي في نهاية فترة التقرير .إن معدل الخصم
المستخدم لتحديد القيمة الحالية هو معدل ما قبل الزكاة والذي يعكس تقييمات السوق الحالية للقيمة الزمنية للنقود والمخاطر المتعلقة بااللتزام .يتم
إدراج الزيادة في المخصص نتيجة لمرور الوقت كمصروفات فوائد.
االعتراف باإليرادات

قامت المجموعة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي « :15اإليراد من العقود مع العمالء» الذي كان سارياً من  1يناير 2018م.
يتم قياس اإليرادات استنا ًدا على العوض المحدد في العقد مع العميل ،والذي يتضمن إيرادات غير مفوترة (موجودات عقود) وتستثنى المبالغ المحصلة
نيابة عن األطراف األخرى .تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات عندما تقوم بتحويل السيطرة على المنتجات أو الخدمات للعميل.
تقوم المجموعة بتقييم الخدمات التي تم التعهد بها في العقد مع العميل وتحددها كالتزام أداء في حالة ما إذا كانت تلك الخدمات:
 أخدمة مختلفة بعبارة عن سلسلة من خدمات مختلفة متماثلة إلى حد كبير وذات نمط متماثل من النقل إلى العميل (أي أن كل خدمة مختلفة تكون مستوفاةعلى مدار الوقت ويتم استخدام نفس الطريقة لقياس مدى التقدم).
تثبت المجموعة اإليرادات من العقود مع العمالء على أساس نموذج من خمس خطوات كما هو محدد في المعيار الدولي للتقرير المالي :15
الخطوة  1تحديد العقد (العقود) مع العميل :يُع ّرف العقد بأنه اتفاق بين طرفين أو أكثر ينشئ حقوقاً والتزامات قابلة للتنفيذ ويحدد المعايير التي يجب
الوفاء بها لكل عقد.
الخطوة  :2تحديد التزامات األداء في العقد :التزام األداء هو وعد في عقد مع عميل لنقل سلعة أو خدمة إلى العميل.
الخطوة  :3تحديد سعر المعاملة :سعر المعاملة هو مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه في نظير نقل السلع أو الخدمات التي ُوعد بها
العميل ،باستثناء المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف أخرى.
الخطوة  :4توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء في العقد :بالنسبة للعقد الذي يتضمن أكثر من التزام أداء ،ستقوم المجموعة بتوزيع سعر المعاملة
على كل التزام أداء بمبلغ يحدد مبلغ العوض الذي تتوقع المجموعة الحصول عليه مقابل الوفاء بكل التزام من التزامات األداء.
الخطوة  5تحقق اإليرادات عندما (أو كلما) أوفت المنشأة بالتزام األداء.
تفي المجموعة بالتزام األداء وتثبت اإليرادات على مدى زمني ،إذا تم استيفاء أحد المعايير التالية:
 أأداء المجموعة ال ينشئ أي أصل له استخدام بديل للمجموعة وللمجموعة حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه. بقيام المجموعة بإنشاء أو تحسين أصل يتحكم فيه العميل عند إنشاء األصل أو تحسينه. جالعميل يتلقى المنافع التي يقدمها أداء المجموعة ويستهلكها في الوقت نفسه حالما قامت المجموعة باألداء.بالنسبة اللتزامات األداء ،في حالة الوفاء بأحد الشروط المذكورة أعاله ،يتم تحقق اإليرادات على مدى زمني الذي يمثل الزمن الذي يتم فيه الوفاء
بالتزام األداء.
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ً
أصاًل مبني على العقد على مبلغ العوض الذي تم الحصول
عندما تستوفي المجموعة التزا ًما باألداء من خالل تقديم الخدمات التي وعد بها فإنها تنشئ
عليها من األداء .عندما يتجاوز مبلغ العوض المستلم من العميل مبلغ اإليرادات المحققة ينتج عن ذلك دفعات مقدمة من العميل (التزام عقد).
تثبت اإليرادات بالقدر الذي يوجد فيه احتمال بتدفق منافع اقتصادية للمجموعة وإمكانية قياس اإليرادات والتكاليف بشكل موثوق حيثما كان ذلك مناس ًبا.
إن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15تطلب من اإلدارة استخدام األحكام التالية:
استيفاء التزامات األداء

يجب على المجموعة إجراء تقييم لكل كل عقودها مع العمالء لتحديد ما إذا كان يتم الوفاء بالتزامات األداء على مدى زمني أو عند نقطة من الزمن من
أجل تحديد الطريقة المناسبة إلثبات اإليرادات .قدرت المجموعة أنه وبناء على االتفاقية المبرمة مع العمالء فإن المجموعة ال تنشئ أص ً
ال له استخدام
بديل للمجموعة وعادة ما يكون لديها حق واجب النفاذ في دفعة مقابل األداء المكتمل حتى تاريخه .وفي هذه الظروف تقوم المجموعة بإثبات اإليرادات
على مدى زمني .وإذا لم يكن ذلك هو الحال ،فيتم إثبات اإليرادات عند نقطة من الزمن .بالنسبة لبيع البضاعة ،تُثبت اإليرادات عاد ًة عند نقطة من الزمن.
تحديد أسعار المعاملة

يجب على المجموعة تحديد سعر المعاملة المتعلق في اتفاقياتها مع العمالء .وعند استخدام هذا الحكم ،تقوم المجموعة بتقدير تأثير أي عوض متغير
في العقد بسبب الخصم أو الغرامات أو وجود أي مكون تمويل هام في العقد أو أي عوض غير نقدي في العقد.
تحويل السيطرة في العقود مع العمالء

في حالة ما إذا قامت المجموعة بتحديد استيفاء التزامات األداء عند نقطة من الزمن ،تُثبت اإليرادات عندما تكون السيطرة على الموجودات موضوع
العقد تم تحويلها إلى العميل.
باإلضافة لذلك ،فإن تطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي  15أدى إلى عملية التقدير التالية:
توزيع سعر المعاملة اللتزام األداء في العقود مع العمالء

اختارت المجموعة تطبيق طريقة المدخالت في توزيع سعر المعاملة على التزامات األداء بحيث يتم االعتراف باإليرادات على مدى زمني .تعتبر المجموعة
أن استخدام طريقة المدخالت ،والتي تتطلب إثبات اإليرادات بنا ًء على جهود المجموعة في الوفاء بالتزام األداء ،توفر أفضل مرجع لإليرادات المحققة
فعلياً .وعند تطبيق طريقة المدخالت ،تقدر المجموعة الجهود أو المدخالت الستيفاء التزام األداء .باإلضافة لتكلفة استيفاء االلتزام التعاقدي مع
العمالء ،فإن هذه التقديرات تشتمل بشكل عام على الوقت المنصرف لعقود الخدمات.
أمور أخرى ينبغي أخذها باالعتبار

العوض المتغير
إذا كان العوض ال ُمتعهد به في عقد ما يتضمن مبل ًغا متغي ًرا ،حينئذِ يجب على المجموعة تقدير مبلغ العوض الذي يكون لها حق فيه مقابل تحويل البضائع
أو الخدمات ال ُمتعهد بها إلى العميل .تقدر المجموعة سعر المعاملة على العقود ذات العوض المتغير باستخدام القيمة المتوقعة أو طريقة المبلغ الكثر
احتماالً .تطبق الطريقة باتساق خالل العقد وألنواع مماثلة من العقود.
مكون التمويل المهم

يجب على المجموعة تعديل مبلغ العوض ال ُمتعهد به مقابل القيمة الزمنية للنقود إذا كان العقد يتضمن مكون تمويل مهم.
مصادر اإليرادات

تحصل المجموعة على إيرادات من المصادر التالية:
مصادر اإليرادات

إثبات اإليرادات

بيع البضائع

عند نقطة من الزمن

إيـرادات العقود

خالل فترة من الزمن

الموحدة المراجعة للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م
المصدر :القوائم المالية
ّ
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إيرادات من بيع البضائع

تقاس اإليرادات بنا ًء على اعتبارات محددة في العقود مع العمالء وتستبعد المبالغ المحصلة نيابة عن أطراف ثالثة .تعترف المجموعة باإليرادات عند
نقل سيطرة المنتج إلى العميل ،وذلك عند التسليم للعميل.
إذا كان االعتبار الموعود في العقد يتضمن مبل ًغا متغي ًرا ،تقدر المجموعة ما يحق لها من األتعاب مقابل نقل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى العميل.
إيـرادات العقود

يتم االعتراف باإليرادات من العقود بمرور الوقت .يتم قياس وإثبات اإليراد على أساس طريقة نسبة اإلنجاز والتي تحتسب من خالل مقارنة التكلفة
بالنسبة المئوية الفعلية المتكبدة حتى تاريخه إلى التكلفة اإلجمالية المقدرة لكل عقد.
تتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو مدى التقدم نحو اإلكمال إذا تغيرت الظروف .تنعكس أي زيادة أو نقصان في اإليرادات أو التكاليف المقدرة
في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها الظروف التي أدت إلى المراجعة معروفة لإلدارة.
يتم تضمين التكاليف واألرباح المقدرة التي تزيد عن الفواتير على العقود غير المكتملة في الموجودات المتداولة كأصول العقد والفواتير الزائدة عن
التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة ،إن وجدت ،مدرجة في المطلوبات المتداولة كالتزامات عقد.
تكاليف العقود

يتم االعتراف بالتكاليف اإلضافية للحصول على عقد كمصروف ما لم يكن لدى المجموعة توقع معقول السترداد هذه التكاليف من عمالئها وحيث يتم
تحميل هذه التكاليف بشكل صريح على العمالء .تستهلك المجموعة هذه التكاليف على أساس منتظم ،بما يتوافق مع نقل البضائع أو الخدمات إلى العميل.
تكلفة المبيعات

يتم تصنيف تكاليف اإلنتاج ومصروفات التصنيع المباشرة على أنها تكلفة المبيعات .ويشمل ذلك المواد الخام والعمالة المباشرة واالستهالك وغيرها من
التكاليف العامة غير المباشرة ذات العالقة .ويشمل هذا أيضا الحصة من التكاليف العامة المشتركة ذات العالقة.
مصروفات بيع وتوزيع

تتضمن أي تكاليف تم تكبدها لتنفيذ أو لتسهيل جميع عمليات البيع في المجموعة .وتتضمن هذه التكاليف عادة رواتب موظفي المبيعات ،وتكاليف إدارة
المعارض ومصروفات التسويق والتوزيع والمصروفات اللوجستية عالوة على العموالت والرسوم وما شابهها .كما وتتضمن الحصة من التكاليف المشتركة
العامة ذات العالقة.
مصروفات عمومية وإدارية

ويتعلق ذلك بمصروفات التشغيل التي ال ترتبط مباشرة بإنتاج أي بضائع أو خدمات .كما وتتضمن الحصة من التكاليف المشتركة العامة ذات العالقة.
يتم توزيع المصروفات المشتركة بين التكلفة المباشرة ومصروفات البيع والتوزيع والمصروفات العمومية واإلدارية ،عند الحاجة ،على أساس ثابت.
تكلفة التمويل

تتكون تكلفة التمويل من الفوائد والتكاليف األخرى التي تتحملها المنشأة فيما يتعلق باقتراض األموال المخصصة من خالل المجموعة ،والفائدة على
مكافآت نهاية الخدمة للموظفين طبقا للمعيار المحاسبي الدولي رقم  « 19منافع الموظف» ومصروفات الفائدة على التزامات عقد اإليجار طبقا المعيار
الدولي للتقرير المالي « 16عقود اإليجار»
يتم االعتراف بكافة تكاليف االقتراض األخرى في قائمة الدخل الموحدة في السنة التي يتم تكبدها فيها.
التقارير القطاعية

يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي  8بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية استناداً إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل منتظم بواسطة اإلدارة
التنفيذية بالمجموعة والمستخدمة في توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها .وقد تم إعداد هذه القطاعات التشغيلية المبينة أدناه وفقاً للمعيار
الدولي للتقرير المالي  .8تنشأ معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها من خالل عملياتها في المملكة العربية السعودية وتنشأ من قطاعات أعمال
محددة .تقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج التشغيل للقطاعات التشغيلية هذه بصورة مستمرة وذلك بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد وتقييم
األداء .ويجري تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ومؤشرات قياس أداء أخرى.
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ربحية السهم

تقوم الشركة بعرض الربح األساسي للسهم وفقاً ألسهمها العادية .يتم احتساب الربح األساسي للسهم بتقسيم الربح أو الخسارة العائدة على مساهمي
الشركة على عدد األسهم العادية القائمة خالل السنة.
استخدام التقديرات واالفتراضات واالحكام

يتطلب إعداد القوائم المالية الموحدة للمجموعة من اإلدارة إصدار أحكام وتقديرات وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف والموجودات
والمطلوبات المبلغ عنها واإلفصاح عن المطلوبات الطارئة في تاريخ التقرير .ومع ذلك ،فإن عدم اليقين بشأن هذه االفتراضات والتقديرات قد يؤدي إلى
نتائج قد تتطلب تعدي ً
ال ماد ًيا على القيمة الدفترية لألصل أو االلتزام المتأثر في المستقبل.
تستند هذه التقديرات واالفتراضات إلى الخبرة وعوامل أخرى مختلفة يُعتقد أنها معقولة في ظل هذه الظروف وتستخدم في تقدير القيم الدفترية
للموجودات والمطلوبات التي ال تتضح بسهولة من مصادر أخرى .يتم مراجعة التقديرات واالفتراضات بشكل دوري .ويتم االعتراف بالتعديالت في
التقديرات المحاسبية في الفترة التي يتم فيها مراجعة التقديرات إذا اقتصر إثر التعديل على تلك الفترة فقط او يتم االعتراف بها في فترة التعديل
وفترات مستقبلية إذا أثر التعديل على الفترات الحالية والمستقبلية.
أن االفتراضات المحاسبية الرئيسية المتعلقة بالمستقبل والمصادر الرئيسية لتقدير الشكوك بنهاية تاريخ المركز المالي التي لها مخاطر جوهرية في
أحداث تعديالت جوهرية على القيم الدفترية للموجودات والمطلوبات خالل السنة المالية القادمة موضحة بالتفصيل أدناه:
االنخفاض قيمة الموجودات غير المالية

تقوم المجموعة بتاريخ إعداد التقارير المالية بتقييم االصل فيما إذا كان هناك مؤشر بأن األصل قد انخفضت قيمته .إذا وجد أي مؤشر على ذلك ،تقوم
المجموعة بتقييم المبلغ الممكن تحصيله لألصل .إن مبلغ األصل الممكن تحصيله هو القيمة العادلة لألصل ناقصا تكاليف البيع أو قيمته المستخدمة أيهما
أعلى .عند تقييم القيمة المستخدمة ،يتم خصم التدفقات النقدية المستقبلية المقدرة لألصل إلى قيمتها الحالية باستخدام سعر خصم يعكس تقييمات السوق
الحالية للقيمة الزمنية لألموال والمخاطر المحددة لألصل .عند تحديد القيمة العادلة ناقصا تكاليف البيع ،تؤخذ معامالت السوق األخيرة في االعتبار.
إذا تم تقدير القيمة الممكن تحصيلها لألصل بأقل من قيمته الدفترية ،يتم تخفيض القيمة الدفترية لألصل إلى قيمته الممكن تحصيلها .يتم االعتراف
بخسارة الهبوط في القيمة مباشرة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.
في حالة عكس خسارة هبوط في القيمة الحقا ،يتم زيادة القيمة الدفترية لألصل إلى القيمة المعدلة للقيمة الممكن تحصيلها ،ولكن فقط إلى الحد
الذي ال تزيد فيه القيمة الدفترية عن القيمة الدفترية التي كان من الممكن تحديدها في حالة عدم وجود خسارة هبوط في القيمة الدفترية لألصل في
السنوات السابقة .يتم االعتراف بعكس خسارة الهبوط في القيمة مباشرة في قائمة الربح او الخسارة الموحدة.
العمر اإلنتاجي للممتلكات والمعدات واآلالت

تحدد إدارة المجموعة العمر االنتاجي للممتلكات وآالت ومعدات ألغراض احتساب االستهالك .يتم القيام بهذا التقدير بعد االخذ باالعتبار االستخدام
المتوقع للموجودات أو التقادم .تقوم اإلدارة بمراجعة دورية لألعمار اإلنتاجية المقدرة وطريقة االستهالك للتأكد من أن طريقة وفترات االستهالك تتوافق
مع النمط المتوقع للفائدة االقتصادية للموجودات.
تقديرات القيمة العادلة لألدوات المالية

عند قياس القيمة العادلة لألصل او االلتزام تستخدم المجموعة معطيات السوق القابلة للمالحظة قدر اإلمكان ويتم تصنيف القيم العادلة في مستويات
مختلفة في نظام متدرج للقيمة العادلة استنادا إلى المدخالت المستخدمة في أساليب التقييم المبينة على النحو التالي:
•المستوى  :1أسعار مدرجة (غير معدلة) في أسواق نشطة لموجودات أو مطلوبات مماثلة يمكن الحصول عليها في تاريخ القياس.
•المستوى  :2مدخالت عدا األسعار المدرجة التي تم إدراجها في المستوى  1وهي قابلة للمالحظة للموجودات أو المطلوبات بصورة مباشرة
(مثل األسعار) أو بصورة غير مباشرة (مشتقة من األسعار).
•المستوى  :3مدخالت لموجودات أو مطلوبات ال تستند إلى معلومات السوق القابلة للمالحظة (مدخالت غير قابلة للمالحظة).
مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم مدينة تجارية

تستخدم المجموعة سجل المخصص لحساب الخسائر االئتمانية المتوقعة للذمم مدينة تجارية .تستند معدالت المخصصات إلى أيام التأخير لمجموعة
العمالء.
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يعتمد سجل المخصص مبدئ ًيا على معدالت التعثر في السداد التاريخية للمجموعة والتي يتم مالحظتها .تقوم المجموعة بحساب المصفوفة بشكل دقيق
لتعديل تجربة الخسارة االئتمانية التاريخية مع المعلومات التي تتسم بالنظرة المستقبلية .على سبيل المثال ،إذا كان من المتوقع أن تتدهور األوضاع
االقتصادية المتوقعة (أي الناتج المحلي اإلجمالي للمملكة العربية السعودية ومعدل التضخم واالنفاق الحكومى السعودي) على مدى العام المقبل والذي
قد يؤدي إلى زيادة عدد حاالت التعثر في السداد في القطاع الصناعي ،فإنه يتم تعديل معدالت التعثر في السداد التاريخية .في تاريخ كل تقرير ،يتم
تحديث معدالت التعثر في السداد التاريخية والتي يتم مالحظتها ويتم تحليل التغيرات في التقديرات التي تتسم بالنظرة المستقبلية.
إن تقييم العالقة بين معدالت التعثر في السداد التاريخية والتي يتم مالحظتها والظروف االقتصادية المتوقعة والخسائر االئتمانية المتوقعة هو تقدير
جوهري .إن قيمة الخسائر االئتمانية المتوقعة هي أكثر البنود حساسية للتغيرات في الظروف والظروف االقتصادية المتوقعة .قد ال تمثل تجربة الخسارة
االئتمانية التاريخية وتوقعات الظروف االقتصادية الخاصة بالمجموعة التعثر الفعلي في السداد للعميل في المستقبل.
مخصص مخزون بطيء الحركة ومتقادم

يظهر المخزون بالتكلفة أو صافي القيمة القابلة للتحقق ،أيهما أقل .عندما يصبح المخزون قدي ًما أو متقادم ،يتم إجراء تقدير لصافي القيمة القابلة
للتحقيق .بالنسبة للمبالغ الجوهرية بشكل فردي يتم إجراء هذا التقدير على أساس فردي .يتم تقييم المبالغ غير الجوهرية بشكل فردي ولكنها قديمة أو
متقادمة بشكل جماعي ويتم احتساب مخصص لها وف ًقا لنوع المخزون ودرجة عمر المخزون أو تقادمه.
فرضيات التزامات منافع الموظفين

تطبق المجموعة خطة مكافأة نهاية الخدمة على موظفيها طب ًقا لنظام العمل السعودي السائد .يكون االلتزام مستح ًقا استنا ًدا إلى طريقة وحدة االئتمان
المتوقعة وفقاً للتقييمات االكتوارية المنتظمة.
تم تطبيق بعض االفتراضات االكتوارية كما هو مبين في إيضاح  21من القوائم المالية الموحدة بغرض تقييم القيمة الحالية لمطلوبات المنافع المحددة.
أي تغيرات في هذه االفتراضات في السنوات المستقبلية قد تؤثر على األرباح والخسائر في تلك السنوات.
مخصصات

يتم االعتراف بالمخصصات عندما يكون على المجموعة مطلوبات ناشئة (قانونية أو ضمنية) عن أحداث سابقة وإن تسديد المطلوبات محتمل ويمكن
قياس قيمتها بشكل يعتمد عليه.
إن المبلغ المعترف به كمخصص هو أفضل تقدير للمقابل المطلوب لتسوية االلتزام الحالي في تاريخ التقرير مع األخذ في االعتبار المخاطر والشكوك
المحيطة بااللتزام .عندما يتم قياس المخصص باستخدام التدفقات النقدية المقدرة لتسوية االلتزام الحالي ،فإن قيمته الدفترية هي القيمة الحالية
لتلك التدفقات النقدية.
في حالة توقع استرداد بعض أو جميع المنافع االقتصادية المطلوبة لتسوية أحد المخصصات من طرف ثالث ،يتم االعتراف بالمبلغ المستحق كأصل إذا
كان من المؤكد أن يتم استرداد المبلغ وإن قيمة المبلغ المستحق يمكن قياسها بشكل يعتمد عليه.
العقود المثقلة بااللتزامات

يتم تحديد وإثبات االلتزامات الحالية – الناشئة عن عقود مثقلة بالتزامات – باعتبارها مخصصات .ويعتبر العقد مثقل بالتزامات إذا أبرمت الشركة عقداً

تزيد فيه التكاليف الحتمية للوفاء بااللتزامات التعاقدية عن العوائد المالية المتوقع الحصول عليها بموجب ذلك العقد.
الزكاة وضريبة الدخل

عند احتساب مصروف الزكاة وضريبة الدخل للفترة الحالية ،قامت المجموعة بتعديل صافي دخلها وتطبيق افتراضات معينة على وعاء الزكاة وضريبة
الدخل المستخدمة لحساب مصروف الزكاة وضريبة الدخل .ومع ذلك ،فإن تشريعات الزكاة الصادرة عن هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يتعلق بتلك
التعديالت تخضع لتعديالت وتفسيرات قابلة للتغيير .قدمت إدارة المجموعة أفضل تقديراتها لتلك االفتراضات.
عقود اإليجار  -تقدير معدل االقتراض اإلضافي

ال يمكن للمجموعة أن تحدد بسهولة معدل الفائدة الضمني في عقد اإليجار ،وبالتالي ،فإنها تستخدم معدل االقتراض اإلضافي لقياس التزامات عقد اإليجار.
إن معدل االقتراض اإلضافي هو معدل الفائدة الذي يجب أن تدفعه المجموعة لكي تقترض التمويل الالزم على مدى أجل مشابه وبضمان مشابه للحصول
على أصل بنفس قيمة أصل «حق االستخدام» في بيئة اقتصادية مماثلة .لذلك يعكس معدل االقتراض اإلضافي ما «يتعين على المجموعة سداده» ،وهو ما
يتطلب تقدي ًرا عند عدم توفر معدالت معلنة (مثل الشركات التابعة التي ال تبرم اتفاقيات تمويل) أو عندما تحتاج إلى تعديل لتعكس شروط وأحكام عقد اإليجار.
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االستمرارية

تستخدم إدارة المجموعة تقديرات وافتراضات لتقييم قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية ،وهذا يشمل تقيي ًما ألي حاالت عدم
تأكد جوهرية قد تثير شكو ًكا جوهرية حول قدرة المجموعة على االستمرار على أساس مبدأ االستمرارية.
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم المالية للشركة للسنة المنتهية
في  31ديسمبر  2021م .السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة
الفترات المعروضة.
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات

ال يوجد معايير جديدة تم اصدارها ومع ذلك فإن عد ًدا من التعديالت على المعايير سارية من  1يناير 2022م ،والتي تم شرحها بالقوائم المالية السنوية
للشركة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة المختصرة للشركة.
تقوم المجموعة بتطبيق التحوط على جميع العقود وبداية من عام  2022قامت المجموعة بتطبيق محاسبة سياسة التحوط النقدي لمنتج كابالت الجهد
الفائق بعد حصولها على موافقات تصنيع تلك الكابالت ،وقد ابرمت المجموعة عدد من العقود الخاصة بالتحوط ضد مخاطر تغير أسعار المواد الخام
لتصنيع تلك الكابالت والتي قد تكون طويلة االجل .مع ذلك ،فإن هذا ليس له تأثير جوهري على القوائم المالية وفيما يلي السياسة المتبعة.
األدوات المالية
مشتقات مالية

تحتفظ المجموعة بأدوات مالية للتحوط من اآلثار المتعلقة بأسعار السلع .عند التحديد األولي للتحوط تقوم المجموعة بتوثيق العالقة بين أداة (أدوات)
التحوط والبند (البنود) المتحوط لها .بما في ذلك أهداف واستراتيجية إدارة المخاطر في تنفيذ التحوط .باإلضافة إلى األساليب التي سيتم استخدامها
لتقييم فعالية عالقة التحوط.
تقوم المجموعة بعمل تقييم ،عند بداية عالقة التحوط وكذلك على أساس مستمر ،لتحديد ما إذا كان من المتوقع أن تكون أدوات التحوط «عالية الفعالية» في
مقاصة التغيرات في القيمة العادلة أو للتدفقات النقدية للبنود المتحوط لها خالل الفترة التي تم تحديد التحوط لها .وما إذا كانت النتائج الفعلية لكل تغطية
هي ضمن نطاق سياسة إدارة المخاطر وبالنسبة للتحوط النقدي للتدفقات النقدية للمعاملة المتوقعة ينبغي أن تكون المعاملة محتملة الحدوث بدرجة كبيرة.
يتم اثبات المشتقات مبدئ ًيا بالقيمة العادلة ،ويتم اثبات تكاليف المعاملة المنسوبة في الربح أو الخسارة عند تكبدها .الحقا لإلثبات األولي ،يتم قياس
المشتقات بالقيمة العادلة ويتم المحاسبة عن التغيرات فيها كما هو موضح أدناه.
تحوط التدفق النقدي

عند تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتدفقات النقدية ،يتم اثبات الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات
لتغيرات التدفقات النقدية في الدخل الشامل االخر المتراكمة في حقوق الملكية .ويتم اثبات الربح او الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة بقائمة
الربح او الخسارة الموحدة.
يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح او الخسارة في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح أو الخسارة (مث ً
ال :عندما
يحدث البيع المتوقع المتحوط له) .يتم اثبات الربح أو الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قيمة السلعة في قائمة الربح أو الخسارة ضمن « تكلفة
االيرادات «.
ومع ذلك ،عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة التي تم التحوط منها إثبات ألصل غير المالي (على سبيل المثال ،المخزون) ،تم تحويل المبالغ المتراكمة من
حقوق الملكية وتدرج في القياس األولي للتكلفة .وفي النهاية يتم اثبات المبالغ المتراكمة في تكلفة المخزون.
عند انتهاء صالحية أداة التحوط ،أو إنهاؤها ،أو بيعها ،أو التعامل بها ،أو عندما ال يصبح التحوط مستوفيا لمعايير محاسبة التحوط ،يتم إيقاف محاسبة
التحوط بأثر مستقبلي .عندما يتم التوقف عن محاسبة التحوط لتحوطات التدفق النقدي ،يظل المبلغ المتراكم ضمن حقوق الملكية ويتم اثباته عندما يتم
اثبات المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح او الخسارة .عندما يصبح من غير المتوقع حدوث معاملة متوقعة ،يتم تحويل الربح او الخسارة المتراكمة
التي تم ادراجها في حقوق الملكية وذلك في قائمة الربح او الخسارة الموحدة ضمن «االيرادات أو تكلفة االيرادات».
مشتقات أخرى

عندما ال يتم تصنيف اداة مالية في عالقة تحوط مؤهلة ،يتم اثبات كافة التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة ضمن «ايرادات
تمويل» أو «تكلفة تمويل».
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6-7نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م و2022م
6قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة

-7-1

الموحدة للمجموعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر
ّ
و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (81):لودجلاقائمة الدخل الموحدة

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
2021م2022-م

4,565,676

4,086,816

4,883,444

()%10.5

%19.5

%3.4

2,235,426

3,252,287

%45.5

تكلفة اإليرادات

()4,085,657

()3,650,439

()4,420,361

()%10.7

%21.1

%4.0

()2,005,336

()2,958,697

%47.5

اجمالي الربح

480,019

436,377

463,083

()%9.1

%6.1

()%1.8

230,090

293,590

%27.6

()97,965

()87,010

()91,763

()%11.2

%5.5

()%3.2

()44,605

()48,404

%8.5

()85,119

()84,497

()79,477

()%0.7

()%5.9

()%3.4

()41,248

()49,326

%19.6

()33,456

12,140

8,671

()%136.3

()%28.6

ال ينطبق

3,578

-

()%100.0

15,020

8,600

2,640

()%42.7

()%69.3

()%58.1

1,577

()1,891

()%219.9

278,499

285,611

303,154

%2.6

%6.1

%4.2

149,391

193,969

%29.8

()49,619

()35,351

()31,781

()%28.8

()%10.1

()%20.0

()14,671

()25,505

%73.8

228,880

250,260

271,373

%9.3

%8.4

%8.9

134,721

168,465

%25.0

()31,875

()32,137

()31,376

%0.8

()%2.4

()%0.8

()15,869

()15,115

()%4.8

197,004

218,123

239,997

%10.7

%10.0

%10.4

118,852

153,350

%29.0

بأالف الرياالت
السعودية

اإليرادات

مصاريف بيع
وتوزيع
مصاريف عمومية
وإدارية
رد ( /مخصص)
خسائر ائتمانية
(مصروفات)
إيرادات أخرى،
صافي
الربح من
العمليات
تكاليف تمويل
الربح قبل الزكاة
وضريبة الدخل
زكاة وضريبة
الدخل
صايف ربح السنة /
الفترة

البنود التي ميكن إعادة تصنيفها الى الربح أو اخلسارة
الجزء الفعال من
عقود تحوط -
التغير في القيمة
العادلة
إحتياطي تحويل
العمليات األجنبية

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

()31,901

ال ينطبق

()297

175

()835

()%158.9

%377.1

ال ينطبق

()86

-

()%100.0

كنسبة مئوية من اإليرادات
استثمارات حقوق
الملكية بالقيمة
العادلة من خالل
الدخل الشامل
اآلخر  -صافي
التغير في القيمة
العادلة
إعادة قياس
إلتزامات منافع
تقاعد الموظفين
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-

-

42,759

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

()19,029

ال ينطبق

10,939

388

()8,984

()%96.5

()%2415.5

ال ينطبق

()4,492

()4,603

%2.5
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بأالف الرياالت
السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
2021م2022-م

إجمالي الدخل
الشامل للسنة /
للفترة

207,646

218,687

272,937

%5.3

%24.8

%14.6

114,274

97,816

()%14.4

الربح قبل الفائدة
والضرائب
واالستهالك
واإلطفاء
()EBITDA

347,042

مؤشرات األداء الرئيسية:

349,561

368,343

%0.7

كنسبة مئوية من اإليرادات
اجمالي الربح

%5.4

%3.0

نقطة مئوية

184,110

225,734

كنسبة مئوية من اإليرادات

%22.6

نقطة مئوية

%10.5

%10.7

%9.5

0.2

()1.2

()1.0

%10.3

%9.0

()1.3

%2.1

%2.1

%1.9

0.0

()0.2

()0.3

%2.0

%1.5

()0.5

%1.9

%2.1

%1.6

0.2

()0.4

()0.2

%1.8

%1.5

()0.3

الربح من العمليات

%6.1

%7.0

%6.2

0.9

()0.8

0.1

%6.7

%8.6

1.9

مصاريف بيع
وتوزيع
مصاريف عمومية
وإدارية
الربح قبل الفائدة
والضرائب
واالستهالك
واإلطفاء
()EBITDA

%7.6

%8.6

%7.5

0.9

()1.0

()0.1

%8.2

%6.9

()1.3

صافي الربح

%4.3

%5.3

%4.9

1.0

()0.4

0.6

%5.3

%4.7

()0.6

متوسط سعر املعدن العاملي للطن (بأالف الرياالت السعودية)
النحاس

22.5

23.1

34.9

%2.7

%51.0

%24.5

34.1

36.6

%7.3

األلمنيوم

6,7

6.4

9.3

()%5.0

%45.5

%17.5

8.4

11.5

%36.9

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
ومعلومات اإلدارة

اإليرادات

تتعلق إيرادات المجموعة ببيع الكابالت بشكل رئيسي وهي الكابالت النحاسية واأللمنيوم لمجموعة متنوعة من االستخدامات وبجهود مختلفة (كابالت ذات الجهد
المنخفض والمتوسط والعالي والفائق) وكابالت األلياف البصرية ،باإلضافة إلى إيرادات أخرى تتعلق بمبيعات الخردة والمشاريع حيث تقوم المجموعة بأعمال
المقاوالت والتركيبات الخاصة بمشاريع الكهرباء .مثلت إيرادات الكابالت النحاسية ما نسبته  %77.5و %73.0و %78.0من إجمالي اإليرادات في األعوام 2019م
و2020م و2021م ،على التوالي ،بينما شكلت إيرادات كابالت األلمنيوم ما نسبته  %18.4و %23.7و %18.6من إجمالي اإليرادات في األعوام 2019م و2020م
و2021م ،على التوالي.
تقوم المجموعة ببيع الكابالت من خالل قنوات بيع مختلفة تتمثل في )1( :مبيعات الشركة السعودية للكهرباء والتي شكلت ما نسبته  %10.2و %15.6و %11.5من
إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م ،على التوالي )2( ،مبيعات محلية في المملكة والتي تتضمن مبيعات عمالء في قطاع النفط والغاز
والمشاريع السكنية والتجارية والمشاريع االستراتيجية ومشاريع البنى التحتية والمطورة من قبل جهات حكومية أو شبه حكومية أو خاصة وغيرها باإلضافة إلى
مبيعات من خالل مقاولي الشركة السعودية للكهرباء ومقاولين من الباطن والتي شكلت ما نسبته  %18.3و %17.7و %18.4من إجمالي اإليرادات خالل السنوات
المالية 2019م و2020م و2021م ،على التوالي )3( ،مبيعات الفروع والتي تتضمن تجار التجزئة المحليين والبيع بالجملة والموزعين والمقاولين الصغار والمتوسطين
والتي شكلت ما نسبته  %33.2و %34.3و %36.6من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م ،على التوالي )4( ،مبيعات الصادرات (خارج
المملكة) والتي شكلت ما نسبته  %36.2و %32.0و %31.9من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م ،على التوالي )5( ،المشاريع والتي
شكلت ما نسبته  %2.1و%0.5و %1.6من إجمالي اإليرادات خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م ،على التوالي
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انخفضت اإليرادات بنسبة  %10.5من  4,565.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  4,086.8مليون ريال سعودي في 2020م ،مدفوعة بشكل أساسي
بتأثير جائحة كورونا على معظم قنوات البيع أبرزها مبيعات الصادرات (التي انخفضت بنحو  348.8مليون ريال سعودي) ،ومبيعات الفروع (التي انخفضت
بنحو  113.3مليون ريال سعودي) ،والمبيعات المحلية (التي انخفضت بنحو  110.7مليون ريال سعودي) ،والمشاريع (التي انخفضت  76.4مليون ريال
سعودي) خالل الفترة 2019م و2020م ،حيث معظم مشاريع ومشتريات العمالء تم إيقافها أو تأجيلها إلى عام 2021م ،نظراً للركود االقتصادي الناجم عن
جائحة كورونا خالل السنة 2020م.
ارتفاعا في اإليرادات من المبيعات إلى الشركة السعودية للكهرباء (التي ارتفعت بنحو  170.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة)،
قابل هذا االنخفاض
ً
والتي تتعلق بشكل أساسي بمنتجات األلمنيوم تماش ًيا مع الزيادة في عدد الطلبات المثبتة المشمولة في اتفاقيات التوريد من قبل الشركة السعودية
للكهرباء والتي تعتبر زيادة استثنائية في عام 2020م في ظل جائحة كورونا .لوحظ في تلك الفترة زيادة في الطلبات من العمالء بكميات غير معتادة
وبتوريد سريع ،حيث كانت المجموعة على استعداد لتلبية هذه الكميات الكبيرة المطلوبة نظرا الستراتيجية المجموعة بتوفير مخزون من المواد الخام
والمواد الصناعية األخرى.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %19.5من  4,086.8مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  4,883.4مليون ريال سعودي في عام 2021م ،نتيجة ارتفاع متوسط
سعر المعادن بشكل رئيسي حيث ارتفع متوسط سعر معدن النحاس العالمي للطن بنسبة  %51.0من  23.1ألف ريال سعودي في عام 2020م الى 34.9
ألف ريال سعودي في عام 2021م ،كما وارتفع متوسط سعر معدن االلمنيوم العالمي للطن بنسبة  %45.5من  6.4ألف ريال سعودي في عام 2020م
الى 9.3ألف ريال سعودي في عام 2021م ،قابل ذلك انخفاض في كميات النحاس المباعة من  97.5ألف طن إلى  90.5ألف طن ،وانخفاض في كميات
األلمنيوم المباعة من  64.4ألف طن إلى  47.9ألف طن خالل نفس الفترة.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %45.5من  2,235.4مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  3,252.3مليون ريال سعودي
في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع في كميات النحاس المباعة من  42.4ألف طن الى  50.4ألف طن وكميات األلمنيوم
المباعة من  27.6ألف طن الى  35.4ألف طن ،كما وارتفع متوسط سعر البيع لمنتجات النحاس واأللمنيوم تماشياً مع ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس
العالمي للطن بنسبة  %7.3من  34.1ألف ريال سعودي الى  36.6ألف ريال سعودي ،ومتوسط سعر معدن األلمنيوم العالمي للطن بنسبة  %36.9من 8.4
ألف ريال سعودي الى  11.5ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
تكلفة اإليرادات

تتعلق تكلفة اإليرادات بتكاليف المواد الخام وتكاليف الموظفين واالستهالك والصيانة وغيرها .انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %10.7من 4,085.7
مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  3,650.4مليون ريال سعودي في عام 2020م ،تماش ًيا مع انخفاض الكميات المباعة خالل نفس الفترة إلى جانب
انخفاض متوسطسعر تكلفة معدن النحاس للطن بنسبة  %1,5من  25.9ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى  25.5ألف ريال سعودي في عام 2020م،
بسبب تغير في مزيج المواد االولية الداخلة في التصنيع خالل الفترة .قابل ذلك ارتفاع في تكاليف الموظفين (التي ارتفعت بنحو  8.6مليون ريال سعودي)
نتيجة ارتفاع عدد الموظفين (زيادة  66موظ ًفا) لتهيئة كادر االنتاج لتلبية اختبارات الكابالت ذات الجهد الفائق والذي تم تأهيله للبيع في عام 2021م،
باإلضافة لتلبية الزيادة في الطلب من الشركة السعودية للكهرباء في عام 2020م .كما تجدر اإلشارة أنه تم رسملة جزء من تكاليف الموظفين في عام
2019م بقيمة  4.0مليون ريال سعودي والتي تتعلق بالموظفين الذين شاركوا في العمل على تطبيق نظام ساب ( )SAPوالذي تم تنفيذه وبداية العمل به
ابتدا ًء من عام 2020م.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %21.1من  3,650.4مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  4,420.4مليون ريال سعودي في عام 2021م ،بشكل رئيسي
نتيجة ارتفاع تكلفة معدن النحاس (التي ارتفعت بنحو  857.5مليون ريال سعودي) تماشيا مع ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس العالمي للطن بنسبة
 %51.0من  23.1ألف ريال سعودي إلى  34.9ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة ،بينما انخفضت الكميات المباعة للنحاس من  97.5ألف طن الى
 90.5ألف طن .قابل ذلك انخفاض في تكلفة الوقود والكهرباء من  39.0مليون ريال سعودي الى  38.6مليون ريال سعودي بعد الربط المكتمل بشبكة
الكهرباء للعديد من المصانع مما أدى إلى التحول من المولدات التي تتطلب شراء الوقود إلى استخدام الكهرباء.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %47.5من  2,005.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  2,958.7مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م ،بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع تكلفة معدن النحاس (التي ارتفعت بنحو  597.0مليون ريال
سعودي) واأللمنيوم (التي ارتفعت بنحو  181.1ألف ريال سعودي) تماشيا مع ارتفاع اإليرادات وارتفاع متوسط سعر معدن النحاس العالمي للطن بنسبة
 %7.3من  34.1ألف ريال سعودي الى  36.6ألف ريال سعودي ومتوسط سعر األلمنيوم العالمي للطن بنسبة  %36.9من  8.4ألف ريال سعودي الى
 11.5ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة .كما وارتفعت مصاريف الموظفين بقيمة  9.9مليون ريال سعودي نتيجة ساعات العمل االضافية والزيادة في
عدد الموظفين من  2,561الى  2,764موظف لتلبية الطلب المرتفع الذي شهدته فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م مقارنة بفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م.
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إجمالي الربح

تعتمد المجموعة على قياس الربح كقيمة مضافة مطلقة وهي قيمة الربح التي تحددها المجموعة لكل منتج من الكابالت المباعة ،وذلك نتيجة اختالف
أنواع ومواصفات الكابالت على طلبات معينة حيث تقوم المجموعة بتعديل تركيبة المبيعات للتركيز على المنتجات ذات هوامش الربح األعلى ما أمكن ذلك.
انخفض إجمالي الربح بنسبة  %9.1من  480.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  436.4مليون ريال سعودي في عام 2020م ،بسبب انخفاض
اإليرادات في ظل جائحة كورونا باإلضافة الى انخفاض إجمالي ربح الطن لأللمنيوم من  2.0ألف ريال سعودي الى  1.6ألف ريال سعودي خالل نفس
الفترة نتيجة التغير في مزيج المبيعات الى كابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط (والتي تقترن بمتوسط سعر بيع للطن أقل من الكابالت ذات الجهد
العالي) .كما وارتفعت تكاليف الموظفين استجابة لإلنتاج اإلضافي المطلوب الختبارات كابالت الجهد الفائق باإلضافة الى زيادة الطلب من الشركة
السعودية للكهرباء .على الرغم من انخفاض القيمة المطلقة ألجمالي الربح ،ارتفع هامش إجمالي الربح بشكل طفيف من  ٪10.5إلى  ٪10.7خالل نفس
الفترة حيث ارتفع اجمالي ربح الطن للنحاس من  2.9ألف ريال سعودي إلى  3.3ألف ريال سعودي باإلضافة الى انخفاض مصروفات االستهالك من
 63.8مليون ريال سعودي إلى  53.7مليون ريال سعودي نتيجة استبعادات خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %6.1من  436.4مليون ريال سعودي في عام 2020م الى  463.1مليون ريال سعودي في عام 2021م ،بسبب زيادة اإليرادات
والتغير في مزيج المبيعات مقترنة بارتفاع متوسط سعر معدن النحاس العالمي للطن بنسبة  %51.0من  23.1ألف ريال سعودي الى  34.9ألف ريال
سعودي ومتوسط سعر معدن االلمنيوم العالمي للطن بنسبة  %45.5من  6.4ألف ريال سعودي الى  9.3ألف ريال سعودي في خالل نفس الفترة مما
ساهم الى ارتفاع اجمالي ربح الطن النحاس من  3.3ألف ريال سعودي الى  3.6ألف ريال سعودي واأللمنيوم من  1.6ألف ريال سعودي الى  2.5ألف
ريال سعودي خالل نفس الفترة ،باإلضافة الى عكس المخصصات بقيمة  27.8مليون ريال سعودي التي تم احتسابها مقابل العقود المثقلة بااللتزامات.
مع ذلك ،انخفض إجمالي الهامش الجمالي من  %10.7في عام 2020م إلى  %9.5في عام 2021م ،بسبب ارتفاع تكلفة مواد الخام تماشياً مع ارتفاع سعر
المعادن عالمياً.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %27.6من  230.1مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  293.6مليون ريال سعودي في
فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع اإليرادات بنسبة  %45.5من  2,235.4مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م إلى  3,252.3مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشيا مع ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس
واأللمنيوم العالمي للطن .انخفض هامش إجمالي الربح من  %10.3في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  ٪9.0في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع تكلفة مواد الخام تماشياً مع ارتفاع متوسط سعر المعادن عالمياً وتغير في مزيج المبيعات.
مصاريف بيع وتوزيع

تتعلق مصاريف البيع والتوزيع بشكل أساسي بتكاليف الموظفين ورسوم الشحن وعموالت المبيعات وغيرها والتي شكلت حوالي  %2.1في إيرادات عامي
2019م و2020م و %1.9من إيرادات عام 2021م .انخفضت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %11.2من  98.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى 87.0
مليون ريال سعودي في عام 2020م ،بسبب انخفاض رسوم الشحن (التي انخفضت بنحو  2.4مليون ريال سعودي) وعموالت المبيعات (التي انخفضت
بنحو  2.9مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض اإليرادات خالل الفترة) ومصاريف اإلعالنات وصاالت العرض (التي انخفضت بنحو  2.4مليون ريال
سعودي بسبب القيود الحكومية على التجمعات االجتماعية في ظل جائحة كورونا مما أدى الى إلغاء المعرض السنوي الذي تشارك فيه المجموعة بمتوسط
تكلفة يبلغ  2.0مليون ريال سعودي).
ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %5.5من  87.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  91.8مليون ريال سعودي في عام 2021م ،بسبب زيادة
عموالت المبيعات (التي ارتفعت بنحو  2.2مليون ريال سعودي) تماش ًيا مع ارتفاع اإليرادات ،إلى جانب االرتفاع في مصاريف التفتيش ونفقات اختبار
الجودة (التي ارتفعت بنحو  2.4مليون ريال سعودي) والمتعلقة بشكل رئيسي بالدخول في اسواق جديدة والكابالت ذات الجهد فائق التي تم تأهيلها للبيع
في عام 2021م.
ارتفعت مصاريف البيع والتوزيع بنسبة  %8.5من  44.6مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  48.4مليون ريال
سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب الزيادة في مصاريف اإلعالن وصالة العرض (التي ارتفعت بنحو  1.7مليون ريال
سعودي) نتيجة إعادة إطالق المعرض السنوي الذي تشارك فيه المجموعة والذي تم إلغائه في 2021م بسبب القيود الحكومية على التجمعات االجتماعية
في ظل جائحة كورونا ،كما وارتفعت نفقات اختبار الجودة (التي ارتفعت بنحو  1.2مليون ريال سعودي) والمتعلقة بشكل رئيسي بالدخول في أسواق جديدة
والكابالت ذات الجهد الفائق التي تم تأهيلها للبيع في عام 2021م.
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مصاريف عمومية وإدارية

تتعلق المصاريف العمومية واالدارية بشكل أساسي من رواتب ومزايا الموظفين ،واألتعاب المهنية والقانونية ومصاريف االستهالك وغيرها والتي شكلت
حوالي  %1.9و %2.1و %1.6من اإليرادات في األعوام 2019م و2020م و2021م ،على التوالي .انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %0.7من
 85.1مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  84.5مليون ريال سعودي في عام 2020م ،بسبب انخفاض األتعاب المهنية والقانونية (التي انخفضت بنحو
 7.2مليون ريال سعودي) نتيجة خدمات االستشارية غير متكررة مقدمة من قبل شركة ماكينزي اند كو « .»McKinsey and Coفي عام 2019م ،والتي
قابلتها زيادة في الرواتب ومزايا الموظفين (التي ارتفعت بنحو 2.8مليون ريال سعودي) ،وارتفاع مصاريف االستهالك (التي ارتفعت بنحو  2.7مليون ريال
سعودي) وغيرها من مصاريف أخرى (التي ارتفعت بنحو  2.4مليون ريال سعودي).
انخفضت المصاريف العمومية واالدارية بنسبة  %5.9من  84.5مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  79.5مليون ريال سعودي في عام 2021م ،بسبب
انخفاض بشكل رئيسي الرواتب ومزايا الموظفين (التي انخفضت بنحو  5.3مليون ريال سعودي) نتيجة انخفاض متوسطتكلفة الموظفين الشهرية من
 13,767ريال سعودي إلى  10,882ريال سعودي خالل نفس الفترة على الرغم من ارتفاع عدد الموظفين بمقدار  57موظ ًفا ،وذلك نتيجة توظيفهم خالل
الربع الرابع من عام 2021م.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %19.6من  41.2مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  49.3مليون
ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة رواتب ومزايا الموظفين (التي ارتفعت بنحو  7.7مليون ريال سعودي) بسبب
تعيين موظفين تنفيذيين وإداريين في نهاية العام 2021م مما ساهم في زيادة متوسط التكلفة الشهرية للموظف من  11,705ريال سعودي الى  13,304ريال
سعودي باإلضافة إلى ارتفاع عدد الموظفين من  400الى  449موظف خالل نفس الفترة.
رد ( /مخصص) خسائر ائتمانية

يتم تسجيل مخصص خسائر ائتمانية بنا ًء على معيار التقارير المالية الدولي رقم  9لوحدة الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تم تسجيل مخصصات بقيمة  33.5مليون ريال سعودي في عام 2019م وتم عكسها في عامي 2020م و2021م بقيمة  12.1مليون ريال سعودي و8.7
مليون ريال سعودي ،على التوالي ،بسبب سداد االرصدة المتأخرة من قبل بعض العمالء.
تم عكس مخصصات خسائر ائتمانية بقيمة  3.6مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب سداد األرصدة المتأخرة
من قبل بعض العمالء.
إيرادات أخرى ،صافي

تتعلق اإليرادات األخرى بشكل رئيسي بالربح ( /الخسارة) من بيع األصول الثابتة وتحويل العمالت األجنبية وغيرها.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %42.7من  15.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  8.6مليون ريال سعودي في عام 2020م ،ويعزى االنخفاض
بشكل رئيسي نتيجة ارتفاع خسائر الصرف األجنبي بمقدار  5.9مليون ريال سعودي .في عام 2021م ،بلغت اإليرادات األخرى  2.6مليون ريال سعودي،
مكونة بشكل رئيسي من مبيعات الخردة ومقاصة األرصدة القديمة.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %219.9من  1.6مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى خسائر بلغت  1.9مليون
ريال سعودي بشكل رئيسي نتيجة خسائر الصرف األجنبي بمقدار  5.5مليون ريال سعودي ،قابله أرباح من االستثمارات من خالل الدخل الشامل اآلخر
بقيمة  2.3مليون ريال سعودي وإيرادات نثرية أخرى والتي ارتفعت بنحو  0.5مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
تكاليف تمويل

تتعلق تكاليف التمويل بشكل رئيسي بالفوائد والعموالت البنكية باإلضافة الى الفوائد على التزامات منافع تقاعد الموظفين ومطلوبات اإليجار.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %28.8من  49.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  35.4مليون ريال سعودي في عام 2020م ،بسبب انخفاض
الفوائد البنكية (التي انخفضت بنحو  15.6مليون ريال سعودي) ،نتيجة االنخفاض في أرصدة القروض اإلسالمية ومعدل السايبور خالل نفس الفترة.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %10.1من  35.4مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  31.8مليون ريال سعودي في عام 2021م ،مدفوعة بانخفاض
الفوائد البنكية (التي انخفضت بنحو  2.2مليون ريال سعودي) تماشياً مع االنخفاض في معدل السايبور خالل نفس الفترة.
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %73.8من  14.7مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  25.5مليون ريال سعودي
في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب الزيادة في الفوائد والعموالت المصرفية (والتي ارتفعت بنحو  8.5مليون ريال سعودي و2.4
مليون ريال سعودي على التوالي) نتيجة الزيادة في القروض االسالمية خالل نفس الفترة.
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زكاة وضريبة الدخل

يتم احتساب الزكاة وف ًقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة العربية السعودية على حصص المساهمين السعوديين وعلى أساس مبدأ
االستحقاق ويتم قيد مصروف الزكاة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تعديل الفروقات ،إن وجدت ،الناتجة عن اإلقرارات النهائية في سنة االنتهاء
منها .كما يتم احتساب ضريبة الدخل بالمعدالت المحددة على الحصة المعدلة من دخل المساهمين األجانب المحددة وف ًقا للوائح السعودية المعمول بها
في المملكة .وتندرج ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .بالنسبة للشركات التابعة التي تم تأسيسها وتشغيلها خارج المملكة،
يتم احتساب مخصص الضريبة وف ًقا للوائح الضريبية لبلدانها عندما تكون جوهرية.
حصلت المجموعة على شهادة زكاة لعام 2021م صالحة لغاية  30أبريل 2023م .استقر مصروف الزكاة نسب ًيا عندحوالي  32مليون ريال سعودي خالل
الفترة 2019م و2020م و2021م .يجدر اإلشارة أن المجموعة تلقت ربط نهائي حتى  31ديسمبر 2015م ،والتقييمات للسنوات 2016م حتى 2021م ،ال
تزال قيد المراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .يجدر الذكر بانه تلقت المجموعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مطالبة بقيمة 36.9
مليون ريال سعودي والتي تتعلق بتقييم مبدئي للسنة 2016م.
استقر مصروف الزكاة نسب ًيا عند حوالي 15.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م.
صافي ربح السنة  /الفترة

ارتفع صافي الربح بنسبة  %10.7من  197.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  218.1مليون ريال سعودي في عام 2020م ،مدفوعا بشكل رئيسي
بعكس مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة من مخصص بلغ  33.5مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى رد مخصص بلغ  12.1مليون ريال سعودي
في عام 2020م ،وانخفاض تكاليف التمويل (التي انخفضت بنحو  15.3مليون ريال سعودي) ،إلى جانب انخفاض مصروف االستهالك (الذي انخفض
بنحو  4.6مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة .قابل ذلك انخفاض إجمالي الربح بنسبة  %9.1من  480.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى
 436.4مليون ريال سعودي في عام 2020م ،بما يتماشى مع انخفاض اإليرادات في ظل جائحة كورونا باإلضافة إلى انخفاض إجمالي ربح الطن لأللمنيوم
من  2.0ألف ريال سعودي الى  1.6ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة نتيجة مزيج المبيعات (كابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط) .ارتفع هامش
صافي الربح من  ٪4.3في عام 2019م إلى  ٪5.3في عام 2020م.
ارتفع صافي الربح بنسبة  %10.0من  218.1مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  240.0مليون ريال سعودي في عام 2021م ،تماشياً مع الزيادة
في اإليرادات من  4,086.8مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  4,883.4مليون ريال سعودي في عام 2021م ،واجمالي الربح نتيجة التغير في مزيج
المبيعات .على الرغم من هذا االرتفاع ،انخفض هامش صافي الربح من  %5.3في عام 2020م إلى  %4.9في عام 2021م ،نتيجة ارتفاع متوسط أسعار
النحاس واأللمنيوم العالمية بشكل رئيسي.
ارتفع صافي الربح بنسبة  %29.0من  118,9مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  153.4مليون ريال سعودي
في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماش ًيا مع الزيادة في اإليرادات من  2,235.4مليون ريال سعودي الى  3,252.3مليون ريال سعودي
وإجمالي الربح خالل نفس الفترة ،وقابل ذلك ارتفاع في تكاليف التشغيل وتكاليف التمويل وخسائر الصرف األجنبي .على الرغم من هذا االرتفاع انخفض
هامش صافي الربح من  ٪5.3في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  ٪4.7في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة
ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس واأللمنيوم العالمي للطن.
الجزء الفعال من عقود تحوط  -التغير في القيمة العادلة

عند تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتدفقات النقدية ،يتم اثبات الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات
لتغيرات التدفقات النقدية في الدخل الشامل االخر المتراكمة في حقوق الملكية .ويتم اثبات الربح او الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة بقائمة
الربح أو الخسارة الموحدة .يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح او الخسارة في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح
أو الخسارة (مث ً
ال :عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له) .يتم اثبات الربح او الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قيمة السلعة في قائمة الربح او
الخسارة ضمن «تكلفة االيرادات».
ومع ذلك ،عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة التي تم التحوط منها إثبات ألصل غير المالي (على سبيل المثال ،المخزون) تم تحويل المبالغ المتراكمة من
حقوق الملكية وتدرج في القياس األولي للتكلفة .وفي النهاية يتم اثبات المبالغ المتراكمة في تكلفة المخزون.
عند انتهاء صالحية أداة التحوط ،او إنهاؤها ،أو بيعها ،او التعامل بها ،أو عندما ال يصبح التحوط مستوف ًيا لمعايير محاسبة التحوط ،يتم إيقاف محاسبة
التحوط بأثر مستقبلي .عندما يتم التوقف عن محاسبة التحوط لتحوطات التدفق النقدي ،يظل المبلغ المتراكم ضمن حقوق الملكية ويتم اثباته عندما يتم
اثبات المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح او الخسارة .عندما يصبح من غير المتوقع حدوث معاملة متوقعة ،يتم تحويل الربح او الخسارة المتراكمة
التي تم ادراجها في حقوق الملكية وذلك في قائمة الربح او الخسارة الموحدة ضمن «االيرادات أو تكلفة االيرادات».
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اعتمدت المجموعة نظاما شام ً
ال لقياس وإدارة المخاطر ويتعلق جزء من عملية ادارة المخاطر بإدارة تعرض المجموعة للتقلبات في اسعار المخزون للحد
من تعرضها لمخاطر المخزون لمستويات مقبولة وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة.
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للسلع للتحوط ضد مخاطر اسعار المخزون على النحاس واأللمنيوم والرصاص ،يتم توثيق عالقة وهدف التحوط بما
في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط ،ويتم احتساب المعامالت كتحوط للقيمة العادلة.
تقوم المجموعة بشراء النحاس والرصاص بشكل مستمر حيث تتطلب أنشطتها التشغيلية إمدادات مستمرة من تلك المواد .وقد أدى التقلب المتزايد في
أسعار تلك المواد إلى اتخاذ اإلدارة قرار بالدخول في عقود آجلة للمواد المتعلقة بكابالت الجهد الفائق بداية من عام 2022م .بلغ الجزء الفعال من عقود
التحوط خسارة بقيمة  31.9مليون ريال سعودي بسبب انخفاض القيمة العادلة لعقود التحوط وللتدفقات النقدية للبنود المتحوط لها خالل فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
احتياطي تحويل العمليات األجنبية

يتعلق احتياطي تحويل العمالت األجنبية باحتياطي متخذ للعمالت غير الثابتة مثل الدينار العراقي والجنيه المصري .ارتفع احتياطي تحويل العمليات
األجنبية بنسبة  %158.9من خسارة بلغت  297ألف ريال سعودي في عام 2019م إلى ربح بلغ  175ألف ريال سعودي في عام 2020م وبنسبة %377.1
بسبب تقلبات أسعار صرف الدينار العراقي إلى ريال سعودي.
بلغت خسارة احتياطي تحويل العمالت األجنبية  835ألف ريال سعودي في عام 2021م ،بسبب تقلبات أسعار صرف الدينار العراقي إلى ريال سعودي.
بلغت خسارة احتياطي تحويل العمالت األجنبية  86ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بسبب تقلبات أسعار صرف
الدينار العراقي إلى ريال سعودي.
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -صافي التغير في القيمة العادلة

بلغ صافي تغير القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  42.8مليون ريال سعودي في عام 2021م ،وتمثل بشكل أساسي ارتفاع سعر سهم
«شركة توزيع الغاز الطبيعي» بعد إدراجها في السوق السعودية الموازية «نمو».
بلغ صافي تغير القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة خسارة بقيمة  19.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2022م نتيجة انخفاض سعر سهم «شركة توزيع الغاز الطبيعي».
إعادة قياس إلتزامات منافع تقاعد الموظفين

انخفضت اعادة قياس التزامات منافع التقاعد للموظفين بنسبة  %96.5من  10.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  388ألف ريال سعودي في عام
2020م إلى خسارة بقيمة  9.0مليون ريال سعودي في عام 2021م ،بسبب التغيرات في االفتراضات االكتوارية.
ارتفعت اعادة قياس التزامات منافع التقاعد للموظفين بنسبة  %2.5من خسارة بقيمة  4.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م إلى خسارة بقيمة  4.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب التغيرات في االفتراضات االكتوارية.
إجمالي الدخل الشامل للسنة  /للفترة

ارتفع إجمالي الدخل الشامل للسنة بنسبة  %5.3من  207.6مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  218.7مليون ريال سعودي في عام 2020م ،نتيجة
ارتفاع صافي ربح السنة بقيمة  21.1مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في اعادة قياس التزامات منافع الموظفين بقيمة  10.6مليون ريال سعودي.
ارتفع إجمالي الدخل الشامل للسنة بنسبة  %24.8من  218.7مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  272.9مليون ريال سعودي في عام 2021م ،تماشيا
مع ارتفاع صافي الربح للسنة وارتفاع في القيمة العادلة لالستثمارات.
انخفض إجمالي الدخل الشامل للفترة بنسبة  %14.4من  114.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  97.8مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب خسارة في استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر ،قابله زيادة في صافي الربح خالل نفس الفترة.
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-أاإليرادات الموحدة بحسب الشركة

يلخص الجدول التالي اإليرادات الموحدة حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (82):لودجلااإليرادات حسب الشركات

بأالف الرياالت السعودية

2019م
معلومات
اإلدارة

2020م
معلومات
اإلدارة

2021م
معلومات
اإلدارة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

الشركة

معدل النمو
السنوي
التغير السنوي
المركب
2020م2021-م
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2021م
معلومات
اإلدارة

فترة الستة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
التغير للفترة
2022م
2021م2022-م
مفحوصة
معلومات
اإلدارة

855,958

1,379,468

1,448,530

%61.2

%5.0

%30.1

644,750

1,094,087

%69.7

شركة المعادن

1,470,333

667,810

899,996

()%54.6

%34.8

()%21.8

456,136

620,579

%36.1

شركة األسالك
المتخصصة

1,514,763

1,405,430

1,789,194

()%7.2

%27.3

%8.7

818,481

1,069,284

%30.6

شركة الكابالت الهاتفية

54,869

34,992

21,507

()%36.2

()%38.5

()%37.4

8,910

10,091

%13.2

شركة كابالت الرياض
وشركاتها التابعة

930,122

747,293

1,053,636

()%19.7

%41.0

%6.4

494,511

683,179

%38.2

شركة كابالت الرياض

96,767

20,388

79,534

()%78.9

%290.1

()%9.3

40,788

25,790

()%36.8

الشركة الوطنية لصناعة
الكابالت

833,355

726,905

974,102

()%12.8

%34.0

%8.1

453,722

657,389

%44.9

26,431

21,530

21,245

()%18.5

()%1.3

()%10.3

11,070

11,231

%1.5

اإلجمالي الفرعي

4,852,475

4,256,524

5,234,107

()%12.3

%23.0

%3.9

2,433,858

3,488,452

%43.3

تعديالت مرتبطة بالتوحيد

()286,799

()169,708

()350,663

()%40.8

%106.6

%10.6

()198,431

()236,165

%19.0

اإلجمالي

4,565,676

4,086,816

4,883,444

()%10.5

%19.5

%3.4

2,235,426

3,252,287

%45.5

855,958

1,325,067

1,382,135

%54.8

%4.3

%27.1

627,798

1,040,350

%65.7

شركة المعادن

1,219,919

578,021

679,940

()%52.6

%17.6

()%25.3

308,017

472,049

%53.3

شركة األسالك
المتخصصة

1,514,763

1,401,443

1,787,386

()%7.5

%27.5

%8.6

817,144

1,067,908

%30.7

شركة الكابالت الهاتفية

54,869

34,992

12,468

()%36.2

()%64.4

()%52.3

6,460

4,651

()%28.0

شركة كابالت الرياض
وشركاتها التابعة

920,168

747,293

1,021,515

()%18.8

%36.7

%5.4

476,007

667,329

%40.2

اإلجمالي

4,565,676

4,086,816

4,883,444

()%10.5

%19.5

%3.4

2,235,426

3,252,287

%45.5

شركة الكابالت

المحدودة*

اإليرادات املوحدة حسب الشركات بعد استبعاد التعديالت املرتبطة بالتوحيد
الشركة

كنسبة مئوية من االجمالي

كنسبة مئوية من االجمالي

نقطة مئوية

نقطة مئوية

الشركة

%18.7

%32.4

%28.3

13.7

()4.1

9.6

%28.1

%32.0

3.9

شركة المعادن

%26.7

%14.1

%13.9

()12.6

()0.2

()12.8

%13.8

%14.5

0.7

شركة األسالك
المتخصصة

%33.2

%34.3

%36.6

1.1

2.3

3.4

%36.6

%32.8

()3.7

شركة الكابالت الهاتفية

%1.2

%0.9

%0.3

()0.3

()0.6

()0.9

%0.3

%0.1

()0.1

شركة كابالت الرياض
وشركاتها التابعة

%20.2

%18.3

%20.9

()1.9

2.6

0.8

%21.3

%20.5

()0.8

اإلجمالي

%100.0

%100.0

%100.0

-

-

-

%100.0

%100.0

-

المصدر :معلومات اإلدارة
*

تتمثل إيرادات الشركة السعودية الحديثة للكابالت المحدودة بإيرادات صيانة منشئات المجموعة والتي يتم استبعاد كامل إيراداتها عند التوحيد.
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يجدر الذكر أن النتائج الفردية للشركات التابعة تعتبر ذات أهمية أقل من مستوى النتائج النهائية للمجموعة ككل حيث تركز اإلدارة على تحسين نتائج
المجموعة دون التركيز على تحفيز مبيعات كل شركة تابعة على حدة .نتيجة لذلك ،فقد تتغير مبيعات وأرباح الشركة والشركات التابعة المنفردة بشكل
كبير بين األعوام حيث يتم تعويض االنخفاض في مبيعات أو أرباح إحدى الشركات التابعة بارتفاع في مبيعات أو أرباح شركة تابعة أخرى خالل الفترة ذاتها.
الشركة

ترتكز مبيعات الشركة بالمبيعات المحلية بما في ذلك المبيعات الى الشركة السعودية للكهرباء والمقاولين باإلضافة الى مبيعات غير المباشرة الى الشركة
السعودية للكهرباء من خالل مقاولي الشركة السعودية للكهرباء ومقاولين من الباطن.
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة  %54.8من  856.0مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1,325.1مليون ريال سعودي في عام 2020م ،حيث تضمنت السنة
المالية 2020م مبيعات إلى الشركة السعودية للكهرباء والتي تم نقلها من شركة المعادن باإلضافة إلى االرتفاع في المبيعات الى الشركة السعودية للكهرباء
والتي تتعلق بشكل أساسي بمنتجات األلمنيوم تماش ًيا مع الزيادة في عدد الطلبات المثبتة المشمولة في اتفاقيات التوريد من قبل الشركة السعودية للكهرباء
والتي تعتبر زيادة استثنائية في 2020م في ظل جائحة كورونا .لوحظ في تلك الفترة زيادة في الطلبات من العمالء بكميات غير معتادة وبتوريد سريع ،حيث
كانت المجموعة على استعداد لتلبية هذه الكميات الكبيرة المطلوبة نظرا الستراتيجية المجموعة بتوفير مخزون من المواد الخام والمواد الصناعية األخرى.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %4.3من  1,325.1مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  1,382.1مليون ريال سعودي في عام 2021م ،بسبب اإليرادات
المتولدة من الكابالت ذات الجهد الفائق الذي تم تأهيله للبيع في عام 2021م ،والذي ساهم بزيادة بقيمة  98.5مليون ريال سعودي ،باإلضافة الى ارتفاع
أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات الشركة بنسبة  %65,7من  627.8مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  1,040.4مليون ريال
سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بشكل رئيسي بسبب زيادة المبيعات الى الشركة السعودية للكهرباء والتي ارتفعت بقيمة
 303.1مليون ريال سعودي نتيجة تسليم الطلبات التي تخص المناقصات التي ربحتها المجموعة في عامي 2020م و2021م ،كما وارتفعت الكميات المباعة
من الكابالت ذات الجهد المنخفض وذات الجهد المتوسط من قبل السوق المحلي تجاوباً مع األسعار التنافسية المطروحة من قبل الشركة لهذه المنتجات
النحاسية بشكر أساسي خالل الفترة.
شركة المعادن

تتمثل شركة المعادن بكونها المركز التصنيعي الرئيسي للمجموعة نظ ًرا المتالكها مرافق التصنيع الرئيسية لصهر المواد الخام .تصنع شركة المعادن
منتجات لمعظم الشركات التابعة كما تساند شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة بمبيعات التصدير إلى دولة اإلمارات العربية المتحدة وقطر وعمان
والكويت ومصر بشكل رئيسي.
انخفضت إيرادات شركة المعادن بنسبة  %52.6من  1,219,9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  578.0مليون ريال سعودي في عام 2020م ،نتيجة
انخفاض الكميات المباعة من النحاس واأللمنيوم من  61.4ألف طن إلى  22.9ألف طن حيث تضمنت السنة المالية 2019م مبيعات الى الشركة السعودية
للكهرباء والتي تم نقل جميع المبيعات الخاصة بها الى شركة مجموعة كابالت الرياض حصريا في السنة المالية 2020م.
ارتفعت إيرادات شركة المعادن بنسبة  %17.6من  578.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  679.9مليون ريال سعودي في عام 2021م ،بسبب
ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة .قابل ذلك انخفاض طفيف في الكميات المباعة من النحاس من  15.6ألف طن إلى
 14.5ألف طن ،والكميات المباعة من األلمنيوم من  7.3ألف طن إلى  3.7ألف طن خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات شركة المعادن بنسبة  %53.3من  308.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  472.0مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع في الكميات المباعة من النحاس من  6.3ألف طن الى  10.1ألف طن نتيجة
الزيادة في مبيعات التصدير بشكل أساسي حيث اقترن ذلك بزيادة الكميات المباعة من الكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط من العمالء في دولة
اإلمارات العربية المتحدة واألسواق الخارجية .كان هذا االرتفاع مصحو ًبا بارتفاع متوسط سعر األلمنيوم والنحاس العالمي للطن خالل نفس الفترة.
شركة األسالك المتخصصة

فرعا في جميع أنحاء المملكة حيث ترتكز مبيعاتها بشكل أساسي على تجار الجملة
تتمثل شركة األسالك المتخصصة بقطاع الفروع لكونها تتضمن ً 18
والمقاولين الصغار والمتوسطين باإلضافة إلى مبيعات إلى األفراد.
انخفضت إيرادات شركة األسالك المتخصصة بنسبة  %7.5من  1,514.8مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  1,401.4مليون ريال سعودي في عام
2020م ،نتيجة انخفاض مبيعات كابالت النحاس (والتي انخفضت بنحو  111.9مليون ريال سعودي) بسبب االنخفاض العام على قطاع التجزئة في عام
2020م إثر جائحة كورونا.
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ارتفعت إيرادات شركة األسالك المتخصصة بنسبة  %27.5من  1,401.4مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  1,787.4مليون ريال سعودي في عام
2021م ،على الرغم من انخفاض مبيعات النحاس بمقدار حوالي  2.1ألف طن .وتعزى الزيادة في المبيعات إلى ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم والنحاس
العالمية خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات شركة األسالك المتخصصة بنسبة  %30.7من  817.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى
 1,067.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بشكل رئيسي بسبب الزيادة في إيرادات النحاس بقيمة  246.4مليون
ريال سعودي من خالل الكابالت ذات الجهد المنخفض نتيجة زيادة المبيعات تجاوباً مع األسعار التنافسية المقدمة من قبل الشركة خالل الفترة ،الى
جانب زيادة متوسط أسعار المنتجات تماشياً مع ارتفاع متوسط أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية للطن خالل نفس الفترة.
شركة الكابالت الهاتفية

تعتمد مبيعات شركة الكابالت الهاتفية بشكل رئيسي على مستويات الطلب من شركة االتصاالت السعودية والشركة السعودية للكهرباء والتي تعتمد بدورها
على التوسعات ومواقع البناء الجديدة والتي تتطلب كابالت هاتفية نحاسية أو كابالت األلياف البصرية.
انخفضت إيرادات شركة الكابالت الهاتفية بنسبة  %36.2من  54.9مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  35.0مليون ريال سعودي في عام 2020م،
بسبب انخفاض مبيعات النحاس المتعلقة بالكابالت الهاتفية النحاسية (والتي انخفضت بنحو  11.6مليون ريال سعودي) باإلضافة الى انخفاض مبيعات
كابالت األلياف البصرية بنحو  8.2مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات شركة الكابالت الهاتفية بنسبة  %64.4من  35.0مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  12.5مليون ريال سعودي في عام 2021م،
بسبب انخفاض مبيعات كابالت األلياف البصرية (والتي انخفضت بنحو  19.9مليون ريال سعودي) والكابالت الهاتفية النحاسية بنحو  2.6مليون ريال
سعودي .ويعود ذلك بشكل أساسي الى التباطؤ في المشاريع القائمة من شركة االتصاالت السعودية.
انخفضت إيرادات شركة الكابالت الهاتفية بنسبة  %28.0من  6.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  4.6مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م حيث لم تسجل الشركة أي مبيعات المتعلقة بالكابالت الهاتفية النحاسية في فترة الستة
أِشهر المنتهية في  30يونيو 2022م ويعود ذلك بشكل أساسي الى االنتهاء من المشاريع القائمة من شركة االتصاالت السعودية.
شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة

تتمثل ايرادات شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة بمبيعات شركتي ( )1الشركة الوطنية لصناعة الكابالت في دولة اإلمارات العربية المتحدة ()2
وشركة الرواد في دولة العراق المملوكة من الشركة الوطنية لصناعة الكابالت.
انخفضت ايرادات شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة بنسبة %18.8من  920.2مليون ريال سعودي في عام 2019م إلى  747.3مليون ريال سعودي
في عام 2020م ،نتيجة انخفاض اإليرادات من مبيعات كابالت النحاس بسبب تسليم بعض المشاريع القائمة اضافة إلى مشاريع شركات الكهرباء والمياه
مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (« )»DEWAوهيئة كهرباء ومياه الشارقة (« )»SEWAفي دولة اإلمارات العربية المتحدة والمشاريع القائمة في دولة العراق.
ارتفعت ايرادات شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة بنسبة  %36.7من  747.3مليون ريال سعودي في عام 2020م إلى  1,021.5مليون ريال سعودي
في عام 2021م ،نتيجة ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية وتنفيذ بعض المشاريع في دولة اإلمارات العربية المتحدة خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة بنسبة  %40.2من  476.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
إلى  667.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بشكل رئيسي بسبب ارتفاع المبيعات الصادرة من دولة اإلمارات العربية
المتحدة (والتي ارتفعت بنحو  127.8مليون ريال سعودي) ومن دولة العراق (والتي ارتفعت بنحو  37.6مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة ،باإلضافة
إلى ارتفاع متوسط أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية للطن خالل نفس الفترة.

163

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

-باإليرادات الموحدة بحسب نوع اإليراد

يلخص الجدول التالي اإليرادات الموحدة للمجموعة بحسب نوع اإليراد للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (83):لودجلااإليرادات حسب نوع اإليراد

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م2021-م

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
معلومات
اإلدارة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير للفترة
2021م2022-م

4,468,909

4,076,598

4,803,910

()%8.8

%17.8

%3.7

2,194,243

3,226,497

%47.0

96,767

10,218

79,534

()%89.4

%678.4

()%9.3

40,788

25,790

()%36.8

4,565,676

4,086,816

4,883,444

()%10.5

%19.5

%3.4

2,235,031

3,252,287

%45.5

بأالف الرياالت
السعودية

بضاعة محولة عند
نقطة من الزمن
إيرادات العقود على
مدى زمني خالل فترة
العقد*
اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإلجمالي

كنسبة مئوية من اإلجمالي

نقطة مئوية

نقطة مئوية

بضاعة محولة عند
نقطة من الزمن

%97.9

%99.7

%98.4

1.9

()1.4

0.5

%98.2

%99.2

1.0

إيرادات العقود على
مدى زمني خالل فترة
العقد

%2.1

%0.3

%1.6

1.9

()1.4

0.5

%1.8

%0.8

()1.0

اإلجمالي

%100.0

%100.0

%100.0

0.0

0.0

0.0

%100.0

%100.0

0.0

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ
الموحدة المراجعة عن إيرادات مشاريع تسليم مفتاح التي قدمتها اإلدارة في الجداول الالحقة بسبب لزوم التوحيد.
المالية
القوائم
في
عرضها
تم
التي
العقود
إيرادات
تختلف
*
ّ

تتكون إيرادات المجموعة من إيرادات بيع البضائع والتي تتضمن كابالت النحاس واأللمنيوم ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي بشكل رئيسي
باإلضافة الى ايرادات عقود والتي تتمثل بشكل أساسي من مشاريع تسليم مفتاح كمشاريع الحفر والتركيب وتوريد الملحقات.
بضاعة محولة عند نقطة من الزمن

تقاس اإليرادات بنا ًء على اعتبارات محددة في العقود مع العمالء .تعترف المجموعة باإليرادات عند نقل سيطرة المنتج إلى العميل ،وذلك عند التسليم
للعميل .إذا كان االعتبار الموعود في العقد يتضمن مبل ًغا متغي ًرا ،تقدر المجموعة ما يحق لها من األتعاب مقابل نقل البضائع أو الخدمات الموعودة إلى
العميل .تم شرح تفاصيل ايرادات بيع البضائع بحسب المعدن (نحاس أو المنيوم) وبحسب الجهد (منخفض أو متوسط أو عالي) الح ًقا ضمن القسم
الفرعي «اإليرادات الموحدة للكابالت بحسب نوع المعدن» والقسم الفرعي «اإليرادات الموحدة للكابالت بحسب الجهد».
إيـرادات العقود على مدى زمني خالل فترة العقد

يتم االعتراف باإليرادات من العقود بمرور الوقت .يتم قياس وإثبات اإليراد على أساس طريقة نسبة اإلنجاز والتي تحتسب من خالل مقارنة التكلفة
بالنسبة المئوية الفعلية المتكبدة حتى تاريخه إلى التكلفة اإلجمالية المقدرة لكل عقد .تتم مراجعة تقديرات اإليرادات أو التكاليف أو مدى التقدم نحو
اإلكمال إذا تغيرت الظروف .تنعكس أي زيادة أو نقصان في اإليرادات أو التكاليف المقدرة في الربح أو الخسارة في الفترة التي تصبح فيها الظروف
التي أدت إلى المراجعة معروفة لإلدارة .يتم تضمين التكاليف واألرباح المقدرة التي تزيد عن الفواتير على العقود غير المكتملة في الموجودات المتداولة
كأصول العقد والفواتير الزائدة عن التكاليف المتكبدة واألرباح المقدرة ،إن وجدت ،مدرجة في المطلوبات المتداولة كالتزامات عقد.
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-تااليرادات الموحدة للكابالت بحسب نوع المعدن

يلخص الجدول التالي اإليرادات الموحدة للكابالت بحسب نوع المعدن للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (84):لودجلاإيرادات الكابالت حسب نوع المعدن

2019م
معلومات
اإلدارة

2020م
معلومات
اإلدارة

2021م
معلومات
اإلدارة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
معلومات
اإلدارة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير للفترة
2021م2022-م

كابالت النحاس

3,537,119

2,983,523

3,810,626

()%15.7

%27.7

%3.8

1,702,508

2,370,177

%39.2

كابالت األلمنيوم

838,262

967,660

909,057

%15.4

()%6.1

%4.1

456,471

811,915

%77.9

كابالت األلياف البصرية

54,869

42,467

18,775

()%22.6

()%55.8

()%41.5

8,649

5,721

()%69.5

أخرى

135,426

93,166

144,986

()%31.2

%55.6

%3.5

67,798

64,474

()%4.9

اإلجمالي

4,565,676

4,086,816

4,883,444

()%10.5

%19.5

%3.4

2,235,426

3,252,287

%45.5

بأالف الرياالت السعودية

كنسبة مئوية من االجمالي

نقطة مئوية

نقطة مئوية

نقطة مئوية

كابالت النحاس

%77.5

%73.0

%78.0

()4.5

5.0

0.6

%76.2

%72.9

()3.3

كابالت األلمنيوم

%18.4

%23.7

%18.6

5.3

()5.1

0.3

%20.4

%25.0

4.5

كابالت األلياف البصرية

%1.2

%1.0

%0.4

()0.2

()0.7

()0.8

%0.1

%0.1

0.0

أخرى

%3.0

%2.3

%3.0

()0.7

0.7

0.0

%0.2

%0.3

0.1

اإلجمالي

%100.0

%100.0

%100.0

-

-

-

%100.0

%100.0

-

الكميات املباعة (طن)
كابالت النحاس

116,006

97,541

90,529

()%15.9

()%7.2

()%11.7

42,352

50,417

%19.0

كابالت األلمنيوم

57,111

64,369

47,923

%12.7

()%25.5

()%8.4

27,551

35,381

%28.4

متوسط سعر البيع للطن (بأالف الرياالت السعودية)
كابالت النحاس

30.5

30.6

42.1

%0.3

%37.6

%17.5

40.2

47.0

%16.9

كابالت األلمنيوم

14.7

15.0

19.0

%2.4

%26.2

%13.7

16.6

22.9

%38.5

متوسط سعر املعدن العاملي للطن (بأالف الرياالت السعودية)
النحاس

22.5

23.1

34.9

%2.7

%51.0

%24.5

34.1

36.6

%7.3

األلمنيوم

6,7

6.4

9.3

()%5.0

%45.5

%17.5

8.4

11.5

%36.9

المصدر :معلومات إدارة

كابالت النحاس

تمثل إيرادات كابالت النحاس ما نسبته حوالي  %76.2من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م .انخفضت إيرادات كابالت
النحاس بنسبة  %15.7من  3,537.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  2,983.5مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض الكميات المباعة
بنسبة  %15.9من  116.0ألف طن في 2019م الى  97.5ألف طن في2020م مع استقرار متوسط سعر البيع للطن عند حوالي  30.5ألف ريال سعودي.
وكان ذلك نتيجة بشكل رئيسي أثر جائحة كورونا على معظم قنوات البيع أبرزها مبيعات الصادرات (التي انخفضت بنحو  348.8مليون ريال سعودي)
ومبيعات الفروع (التي انخفضت بنحو  113.3مليون ريال سعودي) ،والمبيعات المحلية (التي انخفضت بنحو  110.7مليون ريال سعودي) والمشاريع (التي
انخفضت  76.4مليون ريال سعودي) خالل الفترة 2019م و2020م ،حيث معظم مشاريع ومشتريات العمالء تم إيقافها أو تأجيلها إلى 2021م نظراً للركود
االقتصادي الناجم عن الوباء خالل السنة 2020م.
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ارتفعت إيرادات كابالت النحاس بنسبة  %27.7من  2،983.5مليون ريال سعودي في 2020م الى  3,810.6مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع
متوسط سعر البيع للطن بنسبة  %37.6من  30.6ألف ريال سعودي في 2020م الى  42.1ألف ريال سعودي في 2021م نظرا الرتفاع متوسط سعر النحاس
العالمي للطن خالل نفس الفترة ،قابل ذلك انخفاض في الكميات المباعة بنسبة  %7.2من  97.5ألف طن في 2020م الى  90.5ألف طن في 2021م.
ارتفعت إيرادات كابالت النحاس بنسبة %39.2من  1,702.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  2,370.2مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع الكميات المباعة من  42.4ألف طن الى  50.4ألف طن ،كما ارتفع متوسط سعر
بيع النحاس للطن من  40.2ألف ريال سعودي الى  47.0ألف ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع سعر النحاس العالمي للطن .وكان ذلك بشكل رئيسي نتيجة
األسعار التنافسية المقدمة من قبل المجموعة للكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط ،مما أدى إلى ارتفاع الطلب المبيعات بشكل ملحوظ خالل الفترة.
كابالت األلمنيوم

تمثل إيرادات كابالت األلمنيوم ما نسبته حوالي  %20.2من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م .ارتفعت إيرادات كابالت
األلمنيوم بنسبة  %15.4من  838.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  967.7مليون ريال سعودي في 2020م بسبب ارتفاع الكميات المباعة بنسبة
 %12.7من  57.1ألف طن في 2019م الى  64.4ألف طن في 2020م مع ارتفاع متوسط سعر البيع للطن من  14.7ألف ريال سعودي إلى  15.0ألف ريال
سعودي خالل نفس الفترة .وكان هذا االرتفاع نتيجة ارتفاع في اإليرادات من المبيعات المباشرة وغير المباشرة الى الشركة السعودية للكهرباء ومقاولي
تركيبات النواقل الهوائية (التي ارتفعت بنحو  170.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة) والتي تتعلق بشكل أساسي بمنتجات األلمنيوم تماشياً مع
الزيادة في عدد الطلبات المثبتة المشمولة في اتفاقيات التوريد من قبل الشركة السعودية للكهرباء والتي تعتبر زيادة استثنائية في 2020م في ظل جائحة
كورونا .لوحظ في تلك الفترة زيادة في الطلبات من العمالء بكميات غير معتادة وبتوريد سريع ،حيث كانت المجموعة على استعداد لتلبية هذه الكميات
الكبيرة المطلوبة نظرا الستراتيجية المجموعة بتوفير مخزون من المواد الخام والمواد الصناعية األخرى.
انخفضت إيرادات كابالت األلمنيوم بنسبة  %6.1من  967.7مليون ريال سعودي في 2020م الى  909.1مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض
الكميات المباعة بنسبة  %25.5من  64.4ألف طن في 2020م الى  47.9ألف طن في 2021م .قابل ذلك ارتفاع متوسط سعر البيع للطن من  15.0ألف
ريال سعودي الى  19.0ألف ريال سعودي نظرا الرتفاع متوسط سعر األلمنيوم العالمي للطن خالل نفس الفترة .وكان هذا االنخفاض في الكميات المباعة
عبر منتجات الجهد المتوسطوالنواقل الهوائية (ضمن كابالت الجهد العالي) نتيجة عودة الكميات الى المستوى الطبيعي حيث كانت الزيادة استثنائية في
2020م في ظل جائحة كورونا من قبل الشركة السعودية للكهرباء حيث تم تسليم معظم الكابالت ضمن مناقصة السنة المالية 2020م.
ارتفعت إيرادات كابالت األلمنيوم بنسبة  %77.9من  456.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  811.9مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع الكميات المباعة من  27.6ألف طن الى  35.4ألف طن ،كما وارتفع متوسط
سعر بيع األلمنيوم للطن من  16.6ألف ريال سعودي الى  22.9ألف ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع سعر األلمنيوم العالمي للطن .وكان ذلك بشكل رئيسي
نتيجة ارتفاع المبيعات المباشرة الى الشركة السعودية للكهرباء حيث تم تسليم الطلبات التي تخص المناقصات التي ربحتها المجموعة في عامي 2020م
و2021م باإلضافة الى ارتفاع مبيعات الصادرات الى األسواق الخارجية خالل نفس الفترة.
كابالت األلياف البصرية

تمثل إيرادات كابالت األلياف البصرية ما نسبته حوالي  ٪1من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م .وتتعلق بشكل أساسي
بمشروع رئيسي مع شركة االتصاالت السعودية وشركات االتصاالت األخرى .انخفضت إيرادات كابالت األلياف البصرية من  54.9مليون ريال سعودي
في 2019م إلى  42.5مليون ريال سعودي في 2020م ثم الى  18.8مليون ريال سعودي في 2021م بسبب التباطؤ التدريجي من المشروع الرئيسي مع
شركة االتصاالت السعودية والذي بدأ في 2016م.
انخفضت إيرادات كابالت األلياف البصرية بنسبة %69.5من  8.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  5.7مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب التباطؤ التدريجي من المشروع الرئيسي مع شركة االتصاالت السعودية والذي
بدأ في 2016م.
أخرى

تمثل اإليرادات األخرى ما نسبته حوالي  %2.7من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م .وتتألف اإليرادات األخرى من
مبيعات الخردة باإلضافة إلى إيرادات مشاريع تسليم المفتاح.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %31.2من  135.4مليون ريال سعودي في 2019م الى  93.2مليون ريال سعودي في 2020م بسبب تسليم مشاريع
المقاوالت الكهربائية (تسليم مفتاح) في دولة الكويت ومشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى جانب مشاريع أخرى .كما وارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة
 %55.6الى  145.0مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة البدء بمشاريع تسليم مفتاح جديدة خالل نفس الفترة.
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انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %4.9من  67.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  64.5مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض إيرادات مشاريع تسليم مفتاح خالل نفس الفترة والتي قابلها ارتفاع في إيرادات مبيعات الخردة.
اإليرادات الموحدة للكابالت بحسب الجهد

يلخص الجدول التالي اإليرادات الموحدة للكابالت بحسب الجهد للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (85):لودجلااإليرادات حسب الجهد

2019م
معلومات
اإلدارة

2020م
معلومات
اإلدارة

2021م
معلومات
اإلدارة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
معلومات
اإلدارة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

الكابالت ذات الجهد
المنخفض

2,824,759

2,724,044

3,232,594

()%3.6

%18.7

%7.0

1,488,678

2,072,569

%39.2

الكابالت ذات الجهد
المتوسط

788,655

709,910

808,384

()%10.0

%13.9

%1.2

417,110

878,819

%110.7

الكابالت ذات الجهد
العالي

564,206

440,829

564,590

()%21.9

%28.1

%0.0

237,650

128,219

()%46.0

النحاس المكشوف

197,761

76,399

114,115

()%61.4

%49.4

()%24.0

15,542

102,485

%559.4

كابالت األلياف البصرية

54,869

42,467

18,775

()%22.6

()%55.8

()%41.5

8,649

5,721

()%53.9

أخرى

135,426

93,166

144,986

()%31.2

%55.6

%3.5

67,798

64,474

()%4.9

اإلجمالي

4,565,676

4,086,816

4,883,444

()%10.5

%19.5

%3.4

2,235,426

3,252,287

%45.5

كنسبة مئوية من اإلجمالي

نقطة
مئوية

بأالف الرياالت السعودية

نقطة مئوية

كنسبة مئوية من اإلجمالي
الكابالت ذات الجهد
المنخفض

%61.9

%66.7

%66.2

4.8

()0.5

4.3

%66.6

%63.7

()2.9

الكابالت ذات الجهد
المتوسط

%17.3

%17.4

%16.6

0.1

()0.8

()0.7

%18.7

%27.0

8.4

الكابالت ذات الجهد
العالي

%12.4

%10.8

%11.6

()1.6

0.8

()0.8

%10.6

%3.9

()6.7

النحاس المكشوف

%4.3

%1.9

%2.3

()2.5

0.5

()2.0

%0.7

%3.2

2.5

كابالت األلياف البصرية

%1.2

%1.0

%0.4

()0.2

()0.7

()0.8

%0.8

%0.3

()0.6

أخرى

%3.0

%2.3

%3.0

()0.7

0.7

0.0

%3.0

%2.0

()1.1

%100.0

%100.0

%100.0

0.0

0.0

0.0

%100.0

%100.0

-

اإلجمالي
الكميات املباعة (طن)
الكابالت ذات الجهد
المنخفض

101,453

100,626

89,707

()%0.8

()%10.9

()%6.0

44,728

54,900

%22.7

الكابالت ذات الجهد
المتوسط

27,109

26,416

24,202

()%2.6

()%8.4

()%5.5

12,475

22,617

%81.3

الكابالت ذات الجهد
العالي

36,439

31,916

21,419

()%12.4

()%32.9

()%23.3

12,268

5,634

()%54.1

النحاس المكشوف

8,116

2,952

3,124

()%63.6

%5.8

()%38.0

433

2,647

%511.1

متوسط سعر البيع للطن (بأالف الرياالت السعودية)
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2019م
معلومات
اإلدارة

2020م
معلومات
اإلدارة

2021م
معلومات
اإلدارة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
معلومات
اإلدارة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

الكابالت ذات الجهد
المنخفض

27.8

27.1

36.0

()%2.8

%33.1

%13.8

33.3

37.8

%13.4

الكابالت ذات الجهد
المتوسط

29.1

26.9

33.4

()%7.6

%24.3

%7.2

33.4

38.9

%16.2

الكابالت ذات الجهد
العالي

15.5

13.8

26.4

()%10.8

%90.8

%30.5

19.4

22.8

%17.5

النحاس المكشوف

24.4

25.9

36.5

%6.2

%41.1

%22.4

35.9

38.7

%7.9

بأالف الرياالت السعودية

المصدر :معلومات إدارة

الكابالت ذات الجهد المنخفض

تمثل الكابالت ذات الجهد المنخفض ما نسبته حوالي  %65من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م وتتألف بشكل أساسي
من ( )1كابالت النحاس واأللمنيوم المستخدمة في البناء وتوزيع الطاقة وتوصيل الكهرباء من المحطات الفرعية إلى عدادات الطاقة في المباني،
باإلضافة الى ( )2األسالك الداخلية المستخدمة بشكل أساسي في توريد الطاقة الكهربائية واإلضاءة واألسالك الداخلية للمساكن والمكاتب وغيرها
ذات طبيعة غير صناعية.
انخفضت ايرادات الكابالت ذات الجهد المنخفض بنسبة  ٪3.6من  2,824.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  2,724.0مليون ريال سعودي في 2020م
بسبب انخفاض الكميات المباعة بنسبة  %0.8من  101.4ألف طن إلى  100.6ألف طن ويعود ذلك بشكل رئيسي الى االنخفاض في مبيعات الفروع حيث
انخفضت مبيعات الكابالت ذات الجهد المنخفض بمقدار  71.8مليون ريال سعودي ،ومبيعات الصادرات حيث انخفضت مبيعات الكابالت ذات الجهد
المنخفض بمقدار  94.1مليون ريال سعودي نتيجة لتأثير جائحة كورونا خالل الفترة .واقترن ذلك بانخفاض متوسطسعر البيع للطن بنسبة  %2.8من
 27.8ألف ريال سعودي إلى  27.1ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات الكابالت ذات الجهد المنخفض بنسبة  ٪18.7من  2,724.0مليون ريال سعودي في 2020م إلى  3,232.6مليون ريال سعودي في 2021م،
ويعود ذلك إلى ارتفاع متوسطسعر بيع للطن بنسبة  %33.1من  27.1ألف ريال سعودي إلى  36.0ألف ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم
والنحاس العالمية خالل نفس الفترة .قابل ذلك انخفاض في الكميات المباعة بنسبة  %10.9من  100.6ألف طن إلى  89.7ألف طن خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات الكابالت ذات الجهد المنخفض بنسبة  %39.2من  1,488.7مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى
 2,072.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع الكميات المباعة من  44.7ألف طن الى  54.9ألف طن
نتيجة األسعار التنافسية المقدمة من قبل المجموعة لكابالت النحاس ذات الجهد المنخفض بشكل رئيسي مما أدى الى ارتفاع الطلب بشكل ملحوظ
خالل الفترة ،باإلضافة الى ارتفاع المبيعات الى الشركة السعودية للكهرباء بسبب تسليم كابالت األلمنيوم ذات الجهد المنخفض التي تخص مناقصات
تم طرحها في عامي 2020م و2021م .واقترن بذلك ارتفاع متوسط سعر البيع من  33.3ألف ريال سعودي الى  37.8ألف ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع
متوسط سعر النحاس واأللمنيوم العالمي للطن خالل نفس الفترة.
الكابالت ذات الجهد المتوسط

تمثل الكابالت ذات الجهد المتوسط ما نسبتهحوالي  ٪17من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م وتتألف بشكل أساسي
من كابالت النحاس واأللمنيومالمستخدمة في توزيع الطاقة ،عاد ًة بين المحطات الفرعية والمحوالت.
انخفضت إيرادات الكابالت ذات الجهد المتوسط بنسبة  %10.0من  788.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  709.9مليون ريال سعودي في
2020م بسبب انخفاض الكميات المباعة من  27.1ألف طن إلى  26.4ألف طن ويعود ذلك بشكل رئيسي الى االنخفاض في مبيعات الصادرات حيث
انخفضت مبيعات الكابالت ذات الجهد المتوسط بمقدار  251.1مليون ريال سعودي بسبب تسليم بعض المشاريع القائمة بشكل عام باإلضافة الى
مشاريع شركات الكهرباء والمياه مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (« )»DEWAوهيئة كهرباء ومياه الشارقة (« )»SEWAفي دولة اإلمارات العربية المتحدة
والمشاريع القائمة في دولة العراق .واقترن ذلك بانخفاض متوسط سعر البيع للطن بنسبة  %7.6من  29.1ألف ريال سعودي إلى  26.9ألف ريال
سعودي خالل نفس الفترة.
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وقابل هذا االنخفاض ارتفاع إيرادات الكابالت ذات الجهد المتوسطالناتجة عن المبيعات المباشرة الى الشركة السعودية للكهرباء (التي ارتفعت بنحو
 126.0مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة) والتي تتعلق بشكل أساسي بمنتجات األلمنيوم تماشياً مع الزيادة في عدد الطلبات المثبتة المشمولة في
اتفاقيات التوريد من قبل الشركة السعودية للكهرباء في 2020م والتي تعتبر زيادة استثنائية في 2020م في ظل جائحة كورونا .لوحظ في تلك الفترة زيادة
في الطلبات من العمالء بكميات غير معتادة وبتوريد سريع ،حيث كانت المجموعة على استعداد لتلبية هذه الكميات الكبيرة المطلوبة نظرا الستراتيجية
المجموعة بتوفير مخزون من المواد الخام والمواد الصناعية األخرى.
ارتفعت إيرادات الكابالت ذات الجهد المتوسط بنسبة  ٪13.9من  709.9مليون ريال سعودي في 2020م إلى  808.4مليون ريال سعودي في 2021م،
ويعود ذلك إلى االرتفاع في متوسط سعر البيع للطن بنسبة  %24.3من  26.9ألف ريال سعودي إلى  33.4ألف ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع أسعار
معادن األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة .قابل ذلك انخفاض في الكميات المباعة بنسبة  %8.4من  26.4ألف طن إلى  24.2ألف طن خالل
نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات الكابالت ذات الجهد المتوسط بنسبة  %110.7من  417.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى
 878.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع الكميات المباعة من  12.5ألف طن الى  22.6ألف طن
نتيجة ارتفاع المبيعات إلى الشركة السعودية للكهرباء بسبب تسليم كابالت األلمنيوم ذات الجهد المتوسط التي تخص مناقصات تم طرحها في عامي
2020م و2021م ،باإلضافة الى زيادة مبيعات الصادرات الى األسواق الخارجية خالل نفس الفترة .واقترن ذلك بارتفاع متوسط سعر البيع من  33.4ألف
ريال سعودي الى  38.9ألف ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع متوسط سعر النحاس واأللمنيوم العالمي للطن خالل نفس الفترة.
الكابالت ذات الجهد العالي

تمثل الكابالت ذات الجهد العالي ما نسبتهحوالي  ٪12من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م وتتألف بشكل اساسي من
كابالت النحاس واأللمنيوم المستخدمة في نقل الطاقة ،باإلضافة إلى النواقل الهوائية المستخدمة في نقل الطاقة (التوصيالت بين المدن) التي تربط
محطات التوليد بالمحطات الفرعية.
انخفضت إيرادات الكابالت ذات الجهد العالي بنسبة  %21.9من  564.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  440.8مليون ريال سعودي في 2020م
بسبب انخفاض الكميات المباعة بنسبة  %12.4من  36.4ألف طن إلى  31.9ألف طن بالذات في المبيعات المحلية والتصدير حيث انخفضت مبيعات
الكابالت ذات الجهد العالي بمقدار  289.9مليون ريال سعودي و 45.2مليون ريال سعودي على التوالي نتيجة المشاريع المؤجلة من قبل المقاولين في
ضوء جائحة كورونا.
ارتفعت إيرادات الكابالت ذات الجهد العالي بنسبة  ٪28.1من  440.8مليون ريال سعودي في 2020م إلى  564.6مليون ريال سعودي في 2021م ويعود
ذلك إلى االرتفاع في متوسطسعر البيع للطن بنسبة  %90.8من  13.8ألف ريال سعودي إلى  26.4ألف ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع أسعار معادن
األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة .باإلضافة الى التغير في مزيج المنتجات حيث تضمنت إيرادات الكابالت ذات الجهد العالي إحدى الكابالت
ذات الجهد الفائق الحديث والتي تم تأهيلها للبيع في 2021م والتي اقترنت مبيعاتها بمشاريع رئيسية في مدينة الرياض حيث ارتفعت اإليرادات بنحو
 98.5مليون ريال سعودي.
انخفضت إيرادات الكابالت ذات الجهد العالي بنسبة  %46.0من  237.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى
 128.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض الكميات المباعة من  12.3ألف طن الى  5.6ألف طن
نتيجة التباطؤ في المشاريع من قبل المقاولين .باإلضافة الى ذلك ،تم انجاز المشروع في إحدى األسواق الخارجية في نهاية العام 2021م والذي كان
يتطلب كابالت ذات الجهد العالي.
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النحاس المكشوف

يمثل النحاس المكشوف ما نسبته حوالي  ٪3من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م ويستخدم بشكل رئيسي في توزيع
الطاقة وشبكات الطاقة والشبكات األرضية والصناعية.
انخفضت إيرادات النحاس المكشوف بنسبة  ٪61.4من  197.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  76.4مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض
الكميات المباعة بنسبة  %63.6من  8.1ألف طن إلى  3.0ألف طن حيث يُباع هذا المنتج بشكل أساسي إلى مصنعي الكابالت اآلخرين والذين انخفض
طلبهم خالل جائحة كورونا ،إلى جانب طلب تم تسليمه بالكامل إلى شركة كابالت في دولة مصر خالل 2020م.
ارتفعت إيرادات النحاس المكشوف بنسبة  %49.4من  76.4مليون ريال سعودي إلى  114.1مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع الكميات المباعة
بنسبة  %5.8من  3.0ألف طن إلى  3.1ألف طن ،إلى جانب ارتفاع متوسط سعر البيع للطن بنسبة  %41.1من  25.9ألف ريال سعودي إلى  36.5ألف
ريال سعودي خالل نفس الفترة تماش ًيا مع ارتفاع سعر معدن النحاس العالمية خالل نفس الفترة.
ارتفعت إيرادات النحاس المكشوف بنسبة  %559.4من  15.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  102.5مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة الكميات المباعة من  433طن الى  2.6ألف طن بسبب مبيعات محلية جديدة
الى شركة في قطاع تصنيع الكابالت.
كابالت األلياف البصرية

تمثل إيرادات كابالت األلياف البصرية ما نسبته حوالي  ٪1من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م .وتتعلق بشكل أساسي
بمشروع مع شركة االتصاالت السعودية وشركات االتصاالت األخرى .انخفضت إيرادات كابالت األلياف البصرية من  54.9مليون ريال سعودي في
2019م إلى  42.5مليون ريال سعودي في 2020م ثم الى  18.8مليون ريال سعودي في 2021م بسبب التباطؤ التدريجي من المشروع مع شركة االتصاالت
السعودية والذي بدأ في 2016م.
انخفضت إيرادات كابالت األلياف البصرية بنسبة  %53.9من  8.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  5.7مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب التباطؤ التدريجي من المشروع مع شركة االتصاالت السعودية والذي بدأ في 2016م.
أخرى

تمثل اإليرادات األخرى ما نسبته حوالي  %2.7من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م .وتتألف اإليرادات األخرى من
مبيعات الخردة باإلضافة إلى إيرادات مشاريع تسليم المفتاح.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %31.2من  135.4مليون ريال سعودي في 2019م الى  93.2مليون ريال سعودي في 2020م بسبب تسليم بعض
المشاريع القائمة باإلضافة الى مشاريع في دولة الكويت ومشاريع شركات الكهرباء والمياه مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (« )»DEWAوهيئة كهرباء ومياه
الشارقة (« )»SEWAفي دولة اإلمارات العربية المتحدة الى جانب مشاريع أخرى .كما وارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %55.6الى  145.0مليون ريال
سعودي في 2021م نتيجة البدء بمشاريع تسليم مفتاح جديدة خالل نفس الفترة.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %4.9من  67.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  64.5مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض إيرادات مشاريع تسليم مفتاح خالل نفس الفترة والتي قابلها ارتفاع في إيرادات
مبيعات الخردة.
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-ثااليرادات الموحدة بحسب نوع العميل

يلخص الجدول التالي اإليرادات الموحدة بحسب نوع العميل للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (86):لودجلااإليرادات حسب نوع العميل

بأالف الرياالت السعودية

2019م
معلومات
اإلدارة

2020م
معلومات
اإلدارة

2021م
معلومات
اإلدارة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م-
 2021م

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
معلومات
اإلدارة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

الشركة السعودية للكهرباء

465,361

635,692

561,521

%36.6

()%11.7

%9.8

261,388

564,508

%116.0

المبيعات المحلية

834,119

723,386

897,129

()%13.3

%24.0

%3.7

374,224

566,055

%51.3

مبيعات الفروع (قطاع الجملة
والتجزئة داخل المملكة)

1,514,763

1,401,443

1,787,386

()%7.5

%27.5

%8.6

741,719

1,028,025

%38.6

مبيعات الصادرات

1,654,667

1,305,907

1,558,273

()%21.1

%19.3

()%3.0

817,308

1,067,908

%30.7

96,767

20,388

79,134

()%78.9

%288.2

()%9.6

40,788

25,790

()%36.8

4,565,676

4,086,816

4,883,444

()%10.5

%19.5

%3.4

2,235,426

3,252,287

%45.5

مشاريع تسليم

مفتاح*

االجمالي
كنسبة مئوية من االجمالي

كنسبة مئوية من االجمالي

نقطة مئوية

نقطة مئوية

الشركة السعودية للكهرباء

%10.2

%15.6

%11.5

5.4

()4.1

1.3

%11.7

%17.4

5.7

المبيعات المحلية

%18.3

%17.7

%18.4

()0.6

0.7

0.1

%16.7

%17.4

0.7

مبيعات الفروع (قطاع الجملة
والتجزئة داخل المملكة)

%33.2

%34.3

%36.6

1.1

2.3

3.4

%33.2

%31.6

()1.6

مبيعات الصادرات

%36.2

%32.0

%31.9

()4.3

()0.0

()4.3

%36.6

%32.8

()3.7

مشاريع تسليم مفتاح

%2.1

%0.5

%1.6

()1.6

1.1

()0.5

%1.8

%0.8

()1.0

اإلجمالي

%100.0

%100.0

%100.0

-

-

-

%100.0

%100.0

-

المصدر :معلومات ادارة
*

الموحدة المراجعة عن إيرادات مشاريع تسليم مفتاح التي قدمتها اإلدارة في هذا الجدول بسبب لزوم التوحيد.
تختلف إيرادات العقود التي تم عرضها في القوائم المالية
ّ

الشركة السعودية للكهرباء

تمثل إيرادات الشركة السعودية للكهرباء ما نسبته  %10.2في  2019و %15.6في 2020م و %11.5في 2021م من إيرادات المجموعة ،ويتم بيعها حصرياً

من خالل شركة «مجموعة كابالت الرياض» (بخالف السنة المالية 2019م حيث تضمنت جزء من اإليرادات من خالل الشركة السعودية الحديثة لصناعة
المعادن والكابالت والبالستيك) .يندرج معظم طلب الشركة السعودية للكهرباء تحت كابالت األلمنيوم ذات الجهد المنخفض والمتوسط ،بعد تحول
استراتيجي بدأ في عام 2014م من قبل الشركة السعودية للكهرباء من منتجات النحاس إلى منتجات األلمنيوم وذلك نظرا النخفاض متوسط سعر الطن
لأللمنيوم مقارنة بمتوسط سعر طن النحاس.
ارتفعت إيرادات الشركة السعودية للكهرباء بنسبة  %36.6من  465.4مليون ريال سعودي في 2019م الى  635.7مليون ريال سعودي في 2020م والتي
تتعلق بشكل أساسي بمنتجات األلمنيوم تماشياً مع الزيادة في عدد الطلبات المثبتة الممولة في اتفاقيات التوريد من قبل الشركة السعودية للكهرباء والتي
تعتبر زيادة استثنائية في 2020م في ظل جائحة كورونا .لوحظ في تلك الفترة زيادة في الطلبات من العمالء بكميات غير معتادة وبتوريد سريع ،حيث كانت
المجموعة على استعداد لتلبية هذه الكميات الكبيرة المطلوبة نظرا الستراتيجية المجموعة بتوفير مخزون من المواد الخام والمواد الصناعية األخرى.

انخفضت إيرادات الشركة السعودية للكهرباء بنسبة  %11.7من 635.7مليون ريال سعودي في 2020م إلى  561.5مليون ريال سعودي في 2021م بسبب
انخفاض الكميات المباعة لأللمنيوم خالل نفس الفترة تماشيا مع انخفاض المشاريع الجارية عبر منتجات الجهد المتوسط والنواقل الهوائية (ضمن
كابالت الجهد العالي) وعودة الكميات الى المستوى الطبيعي حيث كانت الزيادة استثنائية في 2020م في ظل جائحة كورونا .قابل ذلك ارتفاع في متوسط
سعر بيع طن األلمنيوم من  18.5ألف ريال سعودي إلى  20.4ألف ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع أسعار معدن األلمنيوم العالمية خالل نفس الفترة.
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ارتفعت إيرادات الشركة السعودية للكهرباء بنسبة  %116.0من  261.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى 564.5
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع الكميات المباعة لأللمنيوم نتيجة تسليم المنتجات التي تخص
المناقصات المطروحة في عامي 2020م و2021م .واقترن ذلك بارتفاع في متوسطسعر بيع طن األلمنيوم من  18.6ألف ريال سعودي إلى  24.3ألف
ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع متوسط أسعار معدن األلمنيوم العالمية للطن خالل نفس الفترة.
المبيعات المحلية

تمثل المبيعات المحلية ما نسبته  %18.3و %17.7و %18.4من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م على التوالي ،والتي يتم
بيعها من خالل شركة «مجموعة كابالت الرياض» وبنسبة أقل من خالل «شركة الكابالت الهاتفية» والتي تتضمن مبيعات عمالء في قطاع النفط والغاز
والمشاريع السكنية وغيرها باإلضافة الى مبيعات من خالل مقاولين ومقاولين من الباطن حيث تتعلق معظم مبيعات الكابالت ذات الجهد العالي بالمقاولين
من الباطن بما في ذلك لشركة السعودية للكهرباء بينما يتطلب من المقاولون المحليون اآلخرون بشكل عام الكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط.
انخفضت المبيعات المحلية بنسبة  %13.3من  834.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  723.4مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة انخفاض إيرادات
الكابالت ذات الجهد العالي (نحاس وألمنيوم) بقيمة  89.9مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الكميات المباعة من  25.4ألف طن الى  22.8ألف طن،
باإلضافة الى انخفاض إيرادات النحاس المكشوف بقيمة  86.9مليون ريال سعودي مع انخفاض الكميات المباعة من  6.0ألف طن إلى  2.3ألف طن
خالل نفس الفترة نتيجة التباطؤ في الطلب من معظم العمالء في 2020م بسبب جائحة كورونا .قابل هذا االنخفاض ارتفاع في ايرادات الكابالت ذات
الجهد المنخفض والمتوسط (ألمنيوم ونحاس) بقيمة اجمالية  85.4مليون ريال سعودي مع ارتفاع الكميات المباعة من  7.9ألف طن الى  11.8ألف
طن نتيجة تسليم الكابالت المطلوبة خالل 2020م والتي تخص بعض المشاريع المتعاقد عليها مع مقاولي شركات النفط والغاز في 2019م باإلضافة الى
عدة مشاريع سكنية أخرى اتخذتها المجموعة.
ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة  %24.0من  723.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى  897.1مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة ارتفاع إيرادات
الكابالت ذات الجهد العالي (ألمنيوم ونحاس) بقيمة  84.0مليون ريال سعودي بسبب تنفيذ الطلبات التي تم تأجيلها من 2020م الى 2021م ،إلى جانب
اإليرادات الخاصة بإحدى الكابالت ذات الجهد الفائق التي تم تأهيلها للبيع في 2021م والتي اقترنت مبيعاتها بمشاريع رئيسية في مدينة الرياض ،كما
وارتفعت متوسط أسعار البيع تماش ًيا مع ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس الفترة .قابل هذا االرتفاع انخفاض في إيرادات
كابالت األلياف البصرية التي انخفضت تدريجياً من  52.8مليون ريال سعودي في 2019م الى  34.1مليون ريال سعودي في2020م ثم الى  12.5مليون
ريال سعودي في 2021م بسبب التباطؤ التدريجي من المشروع الرئيسي مع شركة االتصاالت السعودية والذي بدأ في 2016م.
ارتفعت المبيعات المحلية بنسبة  %51.3من  374.2مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  566.1مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع إيرادات كابالت النحاس (التي ارتفعت بقيمة  150.7مليون ريال سعودي) وإيرادات كابالت
األلمنيوم (التي ارتفعت بقيمة  31.4مليون ريال سعودي) من الكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط نتيجة ارتفاع الكميات المباعة بشكل ملحوظ خالل
الفترة ،مقترنة بارتفاع متوسط سعر البيع للطن تماشياً مع ارتفاع سعر النحاس واأللمنيوم العالمي للطن خالل نفس الفترة .كما وارتفعت ايرادات النحاس
المكشوف بقيمة  85.9مليون ريال سعودي بسبب مبيعات محلية جديدة الى شركة في قطاع تصنيع الكابالت .قابل هذا االرتفاع انخفاض في إيرادات
الكابالت ذات الجهد العالي (التي انخفضت بقيمة  26.3مليون ريال سعودي) نتيجة التباطؤ في تنفيذ المشاريع من قبل المقاولين وانخفاض الطلب .ن
مبيعات الفروع (قطاع الجملة والتجزئة داخل المملكة)

تمثل مبيعات الفروع ما نسبته  %33.2و %34.3و %36.6من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م على التوالي ،والتي تتعلق
فرعا في جميع أنحاء المملكة حيث ترتكز مبيعاتها بشكل أساسي على تجار الجملة
بمبيعات شركة األسالك المتخصصة بقطاع الفروع لكونها تتضمن ً 18
والمقاولين الصغار والمتوسطين باإلضافة الى مبيعات الى األفراد ،ولذلك ترتكز مبيعات الفروع على مبيعات الكابالت ذات الجهد المنخفض بشكل
رئيسي .ومن الجدير بالذكر أن أداء مبيعات الفروع يتأثر بتقلبات معدل أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية حيث تعتمد عملياته على أساس «اإلنتاج إلى
المخزون» على عكس القطاعات األخرى التي تتبع استراتيجية «اإلنتاج حسب الطلب» .لذلك ،تقوم المجموعة بمراجعة أسعار المواد الخام بشكل دوري
وتقوم بتحوط المخزون كل شهر لتخفيف أثر تقلبات األسعار.
انخفضت مبيعات الفروع بنسبة  %7.5من  1,514.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1,401.4مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة انخفاض مبيعات
كابالت النحاس (والتي انخفضت بنحو  116.8مليون ريال سعودي) بسبب االنخفاض العام على قطاع التجزئة في 2020م إثر جائحة كورونا .قابل هذا
االنخفاض ارتفاع في مبيعات األسالك الداخلية المدرجة ضمن الكابالت ذات الجهد المنخفض والتي ارتفعت بنحو  70.0مليون ريال سعودي) بسبب
ارتفاع المبيعات خالل الربع الثاني من السنة المالية 2020م قبيل زيادة معدالت ضريبة القيمة المضافة من  ٪5إلى .٪15
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ارتفعت مبيعات الفروع بنسبة  %27.5من  1,401.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى  1,787.4مليون ريال سعودي في 2021م وتعزى الزيادة في
المبيعات إلى ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة .قابل ذلك انخفاض في الكميات المباعة من  44.2ألف طن إلى 42.4
ألف طن بشكل رئيسي من األسالك الداخلية حيث إن عمليات البيع المرتفعة االستثنائية تمت فقط خالل النصف األول من 2020م.
ارتفعت مبيعات الفروع بنسبة  %38.6من  741.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  1,028.0مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع كميات النحاس المباعة من  20.2ألف طن الى  22.8ألف طن نتيجة األسعار التنافسية
المعروضة من قبل المجموعة لهذه المنتجات النحاسية .اقترن ذلك بارتفاع في متوسط سعر البيع للطن تماشياً مع ارتفاع متوسط أسعار معادن األلمنيوم
والنحاس العالمية للطن خالل نفس الفترة.
مبيعات الصادرات

تمثل مبيعات الصادرات ما نسبته  %36.2و %32.0و %31.9من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م على التوالي ،وتتعلق
بشكل أساسي بمبيعات الى األسواق الخارجية وبالتحديد الى دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل الشركة الوطنية لصناعة الكابالت (المملوكة
من قبل شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة) ودولة العراق من خالل شركة الرواد (المملوكة من قبل الشركة الوطنية لصناعة الكابالت) .باإلضافة
إلى مبيعات التصدير من الشركات التابعة في المملكة العربية السعودية .كما تساند شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة بمبيعات التصدير إلى دولة
اإلمارات العربية المتحدة وقطر وعمان والكويت ومصر بشكل رئيسي.
يجدر الذكر بأنه قد تقدم المجموعة على مناقصات لمشاريع في دولة اإلمارات العربية المتحدة من خالل الشركة الوطنية لصناعة الكابالت و/أو من
خالل شركة المعادن ،ويعتمد تحديد الشركة المنافسة ضمن المجموعة على نوع المنتجات المطروحة في المناقصة ،وقدرة االنتاج بحسب نسب التشغيل
وغيرها من عوامل استراتيجية تعتمدها إدارة المجموعة.
انخفضت مبيعات الصادرات بنسبة  %21.1من  1,654.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1,305.9مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة انخفاض
الكمية المباعة من  60.8ألف طن الى  47.7ألف طن بسبب ( )1انخفاض إيرادات الكابالت ذات الجهد المتوسط (نحاس وألمينيوم) بقيمة  251.2مليون
ريال سعودي بسبب تسليم بعض المشاريع القائمة باإلضافة الى مشاريع شركات الكهرباء والمياه مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (« )»DEWAوهيئة كهرباء
ومياه الشارقة (« )»SEWAفي دولة اإلمارات العربية المتحدة والمشاريع القائمة في دولة العراق )2( ،انخفاض إيرادات كابالت ذات الجهد المنخفض
بقيمة  71.8مليون ريال سعودي حيث يتم بيع هذه المنتجات بشكل أساسي لتجار التجزئة الذين انخفض الطلب منهم في 2020م نتيجة جائحة كورونا،
و( )3انخفاض مبيعات النحاس المكشوف بقيمة  28.3مليون ريال سعودي نتيجة طلب تم تسليمه بالكامل إلى شركة كابالت في دولة مصر خالل 2019م.
قد قابل هذا االنخفاض ارتفاع في اإليرادات األخرى بقيمة  34.7مليون ريال سعودي فيما يتعلق بعملية بيع استثنائية لكميات كبيرة من الخردة الى عميل
في دولة األردن بلغت حوالي  30مليون ريال سعودي.
ارتفعت مبيعات الصادرات بنسبة  %19.3من  1,305.9مليون ريال سعودي في 2020م إلى  1,558.3مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة بشكل رئيسي
ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس الفترة .في حين انخفضت الكميات المباعة االجمالية في 2021م بسبب تجار التجزئة الذين
تضرروا نتيجة جائحة كورونا في 2020م.
ارتفعت مبيعات الصادرات بنسبة  %30.7من  817.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  1,067.9مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بشكل رئيسي بسبب ارتفاع إيرادات والكابالت ذات الجهد المنخفض وزيادة عدد العمليات في
اسواقها الخارجية في نهاية العام 2021م حيث تم تسليم المنتجات في أول عام 2022م.
مشاريع تسليم مفتاح

تمثل إيرادات مشاريع تسليم مفتاح ما نسبته  %2.1و %0.5و %1.6من إيرادات المجموعة خالل السنوات المالية 2019م و2020م و2021م على التوالي
ومتعلقة بايرادات عقود والتي تتمثل بشكل أساسي من مشاريع تسليم مفتاح كمشاريع الحفر والتركيب وتوريد الملحقات .تقوم المجموعة بمشاريع تسليم
مفتاح من خالل شركة «كابالت الرياض».
انخفضت إيرادات مشاريع تسليم مفتاح بنسبة  %78.9من  96.8مليون ريال سعودي في 2019م الى  20.4مليون ريال سعودي في 2020م بسبب تسليم
بعض المشاريع القائمة باإلضافة الى مشاريع في دولة الكويت وشركات الكهرباء والمياه مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (« )»DEWAوهيئة كهرباء ومياه
الشارقة (« )»SEWAفي دولة اإلمارات العربية المتحدة.
ارتفعت إيرادات مشاريع تسليم مفتاح بنسبة  %288.2من  20.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى  79.1مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة البدء
بمشاريع تسليم مفتاح جديدة خالل نفس الفترة.
انخفضت إيرادات مشاريع تسليم مفتاح بنسبة  %36.8من  40.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  25.8مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب تسليم المشاريع القائمة.
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-جتكلفة اإليرادات

يلخص الجدول التالي تكلفة اإليرادات للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (87):لودجلاتكلفة اإليرادات حسب النوع

فترة الستة فترة الستة
معدل النمو
أشهر
أشهر
السنوي
المنتهية
المنتهية
المركب
في  30يونيو في  30يونيو
2019م -
2022م
2021م
2021م
مفحوصة
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م-
2022م

1,357,112

1,954,120

%44.0

418,016

%76.4
()%261.8

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م-
2021م

2,651,039

2,186,892

3,044,439

()%17.5

%39.2

%7.2

426,271

514,161

431,940

%20.6

()%16.0

%0.7

236,925

323

50,393

()27,792

%15501.5

()%155.2

ال ينطبق

()30,000

48,552

أخرى

715,823

606,650

675,766

()%15.3

%11.4

()%2.8

294,908

382,195

%29.6

إجمالي املواد اخلام

3,793,455

3,358,095

4,124,352

()%11.5

%22.8

%3.4

1,858,945

2,802,883

%50.8

رواتب ومنافع متعلقة
بالموظفين

126,511

153,224

164,611

%21.1

%7.4

%14.1

78,975

88,831

%12.5

مصروف استهالك

63,764

53,722

55,451

()%15.7

%3.2

()%6.7

28,214

26,175

()%7.2

إصالحات وصيانة

47,121

35,342

31,082

()%25.0

()%12.1

()%18.8

15,487

14,681

()%5.2

كهرباء والمرافق األخرى

40,642

39,000

38,596

()%4.0

()%1.0

()%2.5

20,385

22,252

%9.2

ايجارات

1,669

2,816

2,683

%68.7

()%4.7

%26.8

655

1,135

%73.1

أخرى

12,496

8,240

3,587

()%34.1

()%56.5

()%46.4

2,676

2,741

%2.4

4,085,657

3,650,439

4,420,361

()%10.7

%21.1

%4.0

146,392

155,814

%6.4

بأالف الرياالت السعودية

نحاس
األلمنيوم
مخصص العقود المثقلة
باإللتزامات

اإلجمالي
مؤشرات األداء األساسية
عدد الموظفين

2,512

متوسط التكلفة الشهرية
للموظف (بالريال السعودي)

4,197

2,578
4,953

2,576
5,325

%2.6
%18.0

كنسبة مئوية من اإليرادات

()%0.1
%7.5

%1.3
%12.6

نقطة مئوية

2,561
5,140

2,764
5,356

كنسبة مئوية من اإليرادات

%7.9
%4.2
نقطة مئوية

نحاس

%58.1

%53.5

%62.3

()4.6

8.8

4.3

%60.7

%60.1

()0.6

األلمنيوم

%9.3

%12.6

%8.8

3.2

()3.7

()0.5

%10.6

%12.9

2.3

مخصص العقود المثقلة
باإللتزامات

%0.0

%1.2

()%0.6

1.2

()1.8

()0.6

()%1.3

%1.5

2.8

أخرى

%15.7

%14.8

%13.8

()0.8

()1.0

()1.8

%13.2

%11.8

()1.4

مواد خام

%83.1

%82.2

%84.5

()0.9

2.3

1.4

%83.2

%86.2

3.0

رواتب ومنافع متعلقة
بالموظفين

%2.8

%3.7

%3.4

1.0

()0.4

0.6

%3.5

%2.7

()0.8

مصروف استهالك

%1.4

%1.3

%1.1

()0.1

()0.2

()0.3

%1.3

%0.8

()0.5

إصالحات وصيانة

%1.0

%0.9

%0.6

()0.2

()0.2

()0.4

%0.7

%0.5

()0.2

كهرباء والمرافق األخرى

%0.9

%1.0

%0.8

0.1

()0.2

()0.1

%0.9

%0.7

()0.2

ايجارات

%0.0

%0.1

%0.1

0.0

()0.0

0.0

%0.0

%0.0

0.0

أخرى

%0.3

%0.2

%0.1

()0.1

()0.1

()0.2

%0.1

%0.1

()0.0

اإلجمالي

%89.5

%89.3

%90.5

()0.2

1.2

1.0

%89.7

%91.0

1.3

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
ومعلومات اإلدارة
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مواد خام

تتكون المواد الخام المستخدمة في صناعة الكابالت واألسالك الكهربائية من معدني النحاس واأللمنيوم بشكل رئيسي باإلضافة إلى المواد التي تستخدم
لعزل وحماية الكابالت واألسالك الكهربائية مثل عديد الفينيل كلورايد ( ،)PVCعديد اإليثيلين المتشابك ( )XLPEوالرصاص وغيرها من المواد التي
تستخدم في العزل الحراري والتوصيل الكهربائي.
تتبع المجموعة سياسة تحوط متحفظة ضد تقلبات أسعار النحاس واأللمنيوم والرصاص والتي تتغير عالميا بشكل يومي للحماية ضد تقلبات أسعار هذه
المعادن وللحفاظ على إستقرار هوامش الربح حيث يتم تطبيق هذه السياسة بنا ًء على عقود المبيعات ،وعليه فإن المجموعة تلتزم بتحديد سعر المنتج
للعميل على أساس سعر المواد الخام يوم الطلب من المورد وتدخل في إتفاقية تحوط ألجل تثبيت سعره للحد من مخاطر التقلبات في أسعار المعادن.
قامت المجموعة بإبرام مجموعة متنوعة من العقود المستقبلية لمواجهة تقلبات أسعار خام النحاس واأللمنيوم من أجل الوفاء بمتطلبات المجموعة
المتوقعة من االستخدام في عمليات التصنيع لديها .يتم تسجيل األثر الناتج عن إقفال هذه العقود ،عقود لشراء أو بيع أدوات غير مالية  /أو عقود
لالستخدام الذاتي والغير مصنفة كأدوات تحوط ،ضمن تكلفة اإلنتاج بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل األخر الموحدة.
تتعامل المجموعة في عقود آجلة مع بورصة لندن للمعادن لغرض شراء وبيع النحاس واأللمنيوم والرصاص ،والتي يمكن شرائها وبيعها دون التسليم
الفعلي في تاريخ آجل وبأسعار السوق في ذلك التاريخ .تتم مطابقة هذه العقود مع ارتباطات البيع والشراء اآلجلة ،حيث يتم إبرامها بغرض توفير الحماية
من تقلبات أسعار المعادن .والجدير بالذكر بأن الغرض الوحيد من أدوات التحوط لدى المجموعة هو الحد من التقلبات في أسعار المعادن العالمية وال
تستخدم هذه األدوات للمتاجرة في هذه المعادن وال للمضاربة في أسعارها المستقبلية.
ش ّكلت تكلفة مواد الخام  %83.1و %82.2و %84.5من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على التوالي كما شكلت  %83.2و %86.2من
إيرادات المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 2022على التوالي.
نحاس

انخفضت تكلفة معدن النحاس بنسبة  %17.5من  2,651.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  2,186.9مليون ريال سعودي في 2020م تماش ًيا مع
انخفاض كميات النحاس المستخدمة من  117.1ألف طن إلى  98.5ألف طن تماشيا مع انخفاض المبيعات خالل نفس الفترة ،إلى جانب انخفاض في
متوسط سعر تكلفة طن النحاس من  22.6ألف ريال سعودي إلى  22.2ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
مدفوعا بشكل رئيسي
ارتفعت تكلفة معدن النحاس بنسبة  %39.2من  2,186.9مليون ريال سعودي في 2020م إلى  3,044.4مليون ريال سعودي في 2021م
ً
بارتفاع متوسطسعر تكلفة طن النحاس من  22.2ألف ريال سعودي إلى  33.0ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع أسعار معادن النحاس العالمية خالل نفس
الفترة ،بينما انخفضت كميات النحاس المستخدمة من  98.5ألف طن إلى  92.2ألف طن خالل نفس الفترة بسبب االنتهاء والتباطؤ في بعض المشاريع.
ارتفعت تكلفة معدن النحاس بنسبة  %44.0من  1,357.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  1,954.1مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة متوسط سعر تكلفة معدن النحاس للطن من  31.7ألف ريال سعودي الى 37.9
ألف ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع متوسط أسعار معادن النحاس العالمية للطن خالل نفس الفترة ،كما وارتفعت كميات النحاس المستخدمة من 42.8
ألف طن الى  51.6ألف طن بسبب ارتفاع الطلب.
ش ّكلت تكلفة معدن النحاس  %58.1و %53.5و %62.3من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على التوالي و %60.7و %60.1من إيرادات
المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م على التوالي.
األلمنيوم

ارتفعت تكلفة معدن األلمنيوم بنسبة  %20.6من  426.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  514.2مليون ريال سعودي في 2020م بسبب ارتفاع كميات
األلمنيوم المستخدمة من  56.4ألف طن إلى  63.7ألف طن تماش ًيا مع االرتفاع في منتجات األلمنيوم المباعة بشكل أساسي إلى الشركة السعودية
للكهرباء خالل نفس الفترة.
انخفضت تكلفة معدن األلمنيوم بنسبة  %16.0من  514.2مليون ريال سعودي في 2020م إلى  431.9مليون ريال سعودي في 2021م ،ويعود ذلك إلى
انخفاض كميات األلمنيوم المستخدمة من  63.7ألف طن الى  46.4ألف طن نتيجة انخفاض الطلب من الشركة السعودية للكهرباء وتسليم بعض المشاريع
القائمة ،قابله ارتفاع في متوسطسعر تكلفة طن األلمنيوم من  8.1ألف ريال سعودي إلى  9.3ألف ريال سعودي تماش ًيا مع ا ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم
العالمية خالل نفس الفترة.
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ارتفعت تكلفة معدن األلمنيوم بنسبة  %76.4من  236.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  418.0مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة متوسط سعر تكلفة معدن األلمنيوم للطن من  8.7ألف ريال سعودي الى 12.2
ألف ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع متوسط أسعار معادن األلمنيوم العالمية للطن خالل نفس الفترة ،كما وارتفعت كميات األلمنيوم المستخدمة من 27.2
ألف طن الى  34.3ألف طن بسبب ارتفاع الطلب.
ش ّكلت تكلفة األلمنيوم  %9.3و %12.6و %8.8من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على التوالي و %10.6و %12.9من إيرادات المجموعة
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م على التوالي.
مخصصات العقود المثقلة بالدين

يتم تحديد وإثبات االلتزامات الحالية – الناشئة عن عقود مثقلة بالتزامات – باعتبارها مخصصات .ويعتبر العقد مثقل بالتزامات إذا أبرمت الشركة
عقداً تزيد فيه التكاليف الحتمية للوفاء بااللتزامات التعاقدية عن العوائد المالية المتوقع الحصول عليها بموجب ذلك العقد ،والتي قد تنتج عن تغير في
تواريخ توريد المواد المنتهية الصنع عن التواريخ المتفق عليها مبدئيا عند استالم اوامر الشراء من العمالء .ارتفعت مخصصات العقود المثقلة بالدين من
 323ألف ريال سعودي في 2019م إلى  50.4مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة ارتفاع في حجم العقود القائمة المدرجة تحت هذا البند .تم عكس
مخصصات العقود المثقلة بالدين بقيمة  27.8مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة تسليم العقود القائمة والمدرجة في 2020م.
تم عكس مخصصات العقود المثقلة بالدين بقيمة  30مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م نتيجة تسليم العقود القائمة
والمدرجة في 2020م .وتم تكوين مخصصات جديدة للعقود المثقلة بالدين ما قيمته  48.6مليون ريال في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
نتيجة ارتفاع في حجم العقود القائمة المدرجة تحت هذا البند خالل نفس الفترة.
أخرى

يتضمن بند المواد الخام األخرى أي مواد تدخل في إنتاج الكابالت واألسالك الكهربائية بخالف النحاس واأللمنيوم حيث تشمل بشكل رئيسي أشرطة
النحاس والرصاص ومشتقات البالستيك بأنواعها كالبولي فينيل الكلورايد ( )PVCوعديد اإليثيلين المتشابك ( .)XLPEقد تخضع هوامش الربحية
واألسعار لتقلبات في أسعار المواد الخام األخرى التي ليس لها سوق تحوط ،والتي تشكل ما نسبته  %20-%15من إجمالي تكاليف المواد الخام ،ومع ذلك،
تقوم اإلدارة بتحديث تسعير هذه المواد خالل نظام تخطيط موارد المشاريع وتشمل هذه ً
أيضا التكاليف المتعلقة بمشاريع تسليم مفتاح.
انخفضت تكاليف المواد الخام األخرى بنسبة  %15.3من  715.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  606.7مليون ريال سعودي في 2020م بسبب
انخفاض البولي فينيل الكلورايد (الذي انخفض بنحو  10.8مليون ريال سعودي) والبولي إيثيلين المتقاطع (الذي انخفض بنحو  28.0مليون ريال سعودي)
تماش ًيا مع االنخفاض في الكميات المباعة من كابالت النحاس واأللمنيوم خالل الفترة.
ارتفعت تكاليف المواد الخام األخرى بنسبة  %11.4من  606.7مليون ريال سعودي في 2020م إلى  675.8مليون ريال سعودي في 2021م ،بسبب ارتفاع
تكلفة مشاريع التسليم مفتاح خالل نفس الفترة (والتي ارتفعت بنحو  69.1مليون ريال سعودي).
ارتفعت تكاليف المواد الخام األخرى بنسبة  %29.6من  494.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  382.2مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع تكلفة البولي فينيل الكلورايد (الذي ارتفع بنحو  23.5مليون ريال سعودي)
والبولي إيثيلين المتقاطع (الذي ارتفع بقيمة  9.8مليون ريال سعودي) تماش ًيا مع االرتفاع في الكميات المباعة من كابالت النحاس واأللمنيوم خالل الفترة.
كما وارتفعت تكاليف المواد الخام أخرى تماشياً مع الزيادة في الكميات المباعة واإلنتاج .وقد قابل هذا االرتفاع انخفاض في تكاليف المشاريع (والتي
انخفضت بقيمة  15.5مليون ريال سعودي) بسبب تباطؤ مشاريع تسليم مفتاح خالل نفس الفترة.
ش ّكلت تكلفة مواد الخام األخرى  %15.7و %14.8و %13.8من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على التوالي و %13.2و %11.8من إيرادات
المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م على التوالي.
رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين

تتألف تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين من الرواتب األساسية والبدالت والعمل اإلضافي ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها .ارتفعت تكاليف
الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين بنسبة  %21.1من  126.5مليون ريال سعودي في 2019م الى  153.2مليون ريال سعودي في 2020م ويرجع ذلك
بشكل رئيسي ارتفاع متوسطتكلفة الموظف الشهرية من  4,197ريال سعودي إلى  4,953ريال سعودي خالل نفس الفترة تماش ًيا مع العالوة السنوية وارتفاع
عدد الموظفين من  2,512موظف إلى  2,578موظف لتلبية اختبار الكابالت ذات الجهد الفائق والذي تم تأهيله للبيع في 2021م باإلضافة لتلبية الزيادة
في الطلب من الشركة السعودية للكهرباء في 2020م .يجدر اإلشارة أنه تم رسملة جزء من تكاليف الموظفين في 2019م بقيمة  4.0مليون ريال سعودي
والتي تتعلق بالموظفين الذين شاركوا في العمل على تطبيق نظام  SAPوالذي تم تنفيذه وبداية العمل به ابتدا ًء من 2020م.
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ارتفعت تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين بنسبة  %7.4من  153.2مليون ريال سعودي في 2020م إلى  164.6مليون ريال سعودي في 2021م
بسبب ارتفاع متوسطتكلفة الموظف الشهرية من  4,953ريال سعودي إلى  5,325ريال سعودي نتيجة العالوة السنوية ،بينما ظل عدد الموظفين مستق ًرا نسب ًيا.
ارتفعت تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين بنسبة  %12.5من  79.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
إلى  88.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة عدد الموظفين من  2,561إلى 2,764موظ ًفا لتلبية الطلب
المرتفع خالل نفس الفترة .كما وارتفع متوسطالتكلفة الشهرية للموظف من  5,140ريال سعودي الى  5,356ريال سعودي خالل نفس الفترة نتيجة للتغير
في مزيج الموظفين.
ش ّكلت الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين  %2.8و %3.7و %3.4من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على التوالي ،و %3.5و %2.7من
إيرادات المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م على التوالي.
مصروف استهالك

يتعلق مصروف االستهالك بالممتلكات واآلالت والمعدات وحق االستخدام .انخفض مصروف االستهالك بنسبة  %15.7من  63.8مليون ريال سعودي في
2019م إلى  53.7مليون ريال سعودي في 2020م بسبب اآلالت والمعدات التي تم استهالكها بالكامل في 2020م.
ارتفع مصروف اإلستهالك بنسبة  %3.2من  53.7مليون ريال سعودي في 2020م إلى  55.5مليون ريال سعودي في 2021م بسبب اإلضافات على اآلالت
والمعدات خالل نفس الفترة.
انخفض مصروف االستهالك بنسبة  %7.2من  28.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  26.2مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة أصول تم استهالكها بالكامل خالل نفس الفترة.
ش ّكل مصروف اإلستهالك  %1.4و %1.3و %1.1من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على التوالي ،و %1.3و %0.8من إيرادات المجموعة
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م على التوالي.
إصالحات وصيانة

انخفضت مصاريف االصالحات والصيانة بنسبة %25.0من  47.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  35.3مليون ريال سعودي في 2020م بسبب
انخفاض الصيانة الالزمة لمعظم المصانع مع انخفاض اإلنتاج خالل جائحة كورونا.
انخفضت مصاريف االصالحات والصيانة بنسبة  %12.1من  35.3مليون ريال سعودي في 2020م إلى  31.1مليون ريال سعودي في 2021م تماشياً مع
انخفاض نسبة اإلنتاج خالل الفترة.
انخفضت مصاريف االصالحات والصيانة بنسبة  %5.2من  15.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  14.7مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض الصيانة الالزمة خالل نفس الفترة.
ش ّكلت مصاريف اإلصالحات والصيانة  %1.0و %0.9و %0.6من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على التوالي ،و %0.7و %0.5من إيرادات
المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م على التوالي.
كهرباء والمرافق األخرى

انخفضت مصاريف الكهرباء والمرافق األخرى بنسبة  %4.0من  40.6مليون ريال سعودي في 2019م إلى  39.0مليون ريال سعودي في 2020م بسبب
التخفيضات الممنوحة من قبل الحكومة لمدة  3أشهر والتي بلغت  2.5مليون ريال سعودي نتيجة جائحة كورونا.
انخفضت مصاريف الكهرباء والمرافق األخرى بنسبة  %1.0من  39.0مليون ريال سعودي في 2020م إلى  38.6مليون ريال سعودي في 2021م بعد االنتهاء
من ربط المحطة بشبكة الكهرباء الحكومية مما أدى إلى تقليل استخدام المولدات التي تتطلب الديزل والمصاريف األخرى.
ارتفعت مصاريف الكهرباء والمرافق األخرى بنسبة  %9.2من  20.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى 22.3
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 2022م تماش ًيا مع زيادة اإلنتاج.
ش ّكلت مصاريف الكهرباء والمرافق األخرى  %0.9و %1.0و %0.8من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على التوالي ،و %0.9و %0.7من
إيرادات المجموعة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م على التوالي.
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إيجارات

تتعلق مصاريف االيجارات بسكن الموظفين المحكومة بعقود قصيرة األجل وش ّكلت حوالي  %0.1من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م .ارتفعت
من  1.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى معدل حوالي  2.7مليون ريال سعودي في 2020م و2021م تماشياً مع الزيادة في عدد الموظفين خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف اإليجارات بنسبة  %73.1من  0.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  1.1مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماش ًيا مع الزيادة في عدد الموظفين خالل نفس الفترة.
أخرى

تتكون المصاريف األخرى بشكل أساسي من تكاليف تأهيل المنتجات للبيع لدى العمالء أو هيئات المواصفات والمقاييس والتي تشمل اختبارات يتم
إجراؤها في مختبرات محلية او عالمية محايدة (أطراف ثالثة) ،وش ّكلت  %0.3و %0.2و %0.1من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م على
التوالي .انخفضت المصاريف األخرى بنسبة  %34.1من  12.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  8.2مليون ريال سعودي في 2020م ثم بنسبة %56.5
الى  3.6مليون ريال سعودي في 2021م بسبب االنخفاض في تكاليف االختبارات النوعية التي كانت أعلى في 2019م على خلفية العمالء الجدد في أسواق
دولة مصر والعراق الذين طلبوا االختبار على منتجات المجموعة.
استقرت المصروفات األخرى نسب ًيا عند حوالي  2.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م.
-حإجمالي الريح

يلخص الجدول التالي اجمالي الربح حسب النوع للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (88):لودجلاأجمالي الربح حسب النوع

بأالف الرياالت السعودية

2019م
معلومات
اإلدارة

2020م
معلومات
اإلدارة

2021م
معلومات
اإلدارة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
فترة الستة
أشهر المنتهية أشهر المنتهية
في  30يونيو
في  30يونيو
2022م
2021م
معلومات
معلومات
اإلدارة
اإلدارة

التغير
للفترة
2021م-
 2022م

كابالت النحاس

332,697

320,368

326,830

()%3.7

%2.0

()%0.9

160,806

188,076

%17.0

كابالت األلمنيوم

115,029

100,572

118,634

()%12.6

%18.0

%1.6

61,504

97,207

%58.0

كابالت األلياف البصرية

14,082

6,337

5,749

()%55.0

()%9.3

()%36.1

2,303

1,823

()%20.9

أخرى

18,212

9,100

11,871

()%50.0

%30.4

()%20.3

5,476

6,483

%18.4

اإلجمالي

480,019

436,377

463,083

()%9.1

%6.1

()%1.8

230,090

293,590

%27.6

هامش اجمالي الربح

هامش اجمالي الربح

نقطة مئوية

نقطة
مئوية

كابالت النحاس

%9.4

%10.7

%8.6

1.3

()2.2

()8.6

%9.4

%7.9

()1.5

كابالت األلمنيوم

%13.7

%10.4

%13.1

()3.3

2.7

()13.1

%13.5

%12.0

()1.5

كابالت األلياف البصرية

%25.7

%14.9

%30.6

()10.7

15.7

()30.6

%26.6

%31.9

5.2

أخرى

%13.4

%9.8

%8.2

()3.7

()1.6

()8.2

%8.1

%10.1

2.0

اإلجمالي

%10.5

%10.7

%9.5

0.2

()1.2

()9.5

%10.3

%9.0

()1.3

متوسطالربح اإلجمالي للطن (بأالف الرياالت السعودية)

متوسطالربح اإلجمالي للطن
(بأالف الرياالت السعودية)

التغير

التغير

كابالت النحاس

2.9

3.3

3.6

%14.5

%9.9

%12.2

3.8

3.7

()%1.8

كابالت األلمنيوم

2.0

1.6

2.5

()%22.4

%58.4

%10.9

2.2

2.7

%23.1

المصدر :معلومات إدارة
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تتبع المجموعة سياسة تحوط متحفظة ضد تقلبات أسعار النحاس واأللمنيوم والرصاص والتي تتغير عالميا بشكل يومي للحماية ضد تقلبات أسعار هذه
المعادن وللحفاظ على استقرار هوامش الربح حيث يتم تطبيق هذه السياسة بنا ًء على عقود المبيعات ،وعليه فإن المجموعة تلتزم بتحديد سعر المنتج
للعميل على أساس سعر المواد الخام يوم الطلب من المورد وتدخل في اتفاقية تحوط ألجل تثبيت سعره للحد من مخاطر التقلبات في أسعار المعادن.
تعتمد المجموعة على قياس الربح كقيمة مضافة مطلقة وهي قيمة الربح التي تحددها المجموعة لكل طن من الكابالت المباعة ،وذلك نتيجة اختالف
أنواع ومواصفات الكابالت على طلبات معينة حيث تقوم المجموعة بتعديل تركيبة المبيعات للتركيز على المنتجات ذات هوامش الربح األعلى ما أمكن ذلك.
انخفض إجمالي الربح بنسبة  %9.1من  480.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  436.4مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض اإليرادات في
ظل جائحة كورونا باإلضافة الى انخفاض إجمالي ربح الطن لأللمنيوم من  2.0ألف ريال سعودي الى  1.6ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة نتيجة
التغير في مزيج المبيعات الى كابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط (والتي تقترن بمتوسط سعر بيع للطن أقل من الكابالت ذات الجهد العالي) .كما
وارتفعت تكاليف الموظفين استجابة لإلنتاج اإلضافي المطلوب الختبارات كابالت الجهد الفائق باإلضافة الى زيادة الطلب من الشركة السعودية للكهرباء.
على الرغم من انخفاض القيمة المطلقة إلجمالي الربح ،ارتفع هامش إجمالي الربح بشكل طفيف من  %10.5الى  %10.7خالل نفس الفترة بسبب ارتفاع
اجمالي ربح الطن للنحاس من  2.9ألف ريال سعودي الى  3.3ألف ريال سعودي باإلضافة الى انخفاض مصروفات االستهالك من  63.8مليون ريال
سعودي الى  53.7مليون ريال سعودي نتيجة استبعادات خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %6.1من  436.4مليون ريال سعودي في 2020م الى  463.1مليون ريال سعودي في 2021م بشكل رئيسي نتيجة زيادة
اإليرادات خالل نفس الفترة والتغير في مزيج المبيعات مقترنة بارتفاع متوسط سعر معدن النحاس العالمي للطن بنسبة  %51.0من  23.1ألف ريال
سعودي الى  34.9ألف ريال سعودي ومتوسط سعر معدن االلمنيوم العالمي للطن بنسبة  %45.5من  6.4ألف ريال سعودي الى 9.3ألف ريال سعودي في
خالل نفس الفترة مما ساهم الى ارتفاع اجمالي ربح الطن النحاس من  3.3ألف ريال سعودي الى  3.6ألف ريال سعودي واأللمنيوم من  1.6ألف ريال
سعودي الى  2.5ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة .باإلضافة الى عكس المخصصات التي تم احتسابها مقابل العقود المثقلة بااللتزامات بقيمة 27.8
مليون ريال سعودي .مع ذلك ،انخفض إجمالي الهامش الجمالي من  %10.7في 2020م إلى  ٪9.5في 2021م بسبب ارتفاع تكلفة مواد الخام تماشياً مع
ارتفاع سعر المعادن عالمياً.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %27.6من  230.1مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  293.6مليون ريال سعودي في
فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع اإليرادات بنسبة  %45.5من  2,235.4مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م إلى  3,252.3مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشيا مع ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس
واأللمنيوم العالمي للطن .انخفض هامش إجمالي الربح من  %10.3في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  ٪9.0في فترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع تكلفة مواد الخام تماشياً مع ارتفاع متوسط سعر المعادن عالمياً وتغير في مزيج المبيعات.
كابالت النحاس

انخفض إجمالي ربح كابالت النحاس بنسبة  %3.7من  332.7مليون ريال سعودي في 2019م الى  320.4مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض
الكميات المباعة خالل نفس الفترة في ظل جائحة كورونا .بينما ارتفع متوسط الربح اإلجمالي للطن بنسبة  %14.5من  2.9ألف ريال سعودي في 2019م
الى  3.3ألف ريال سعودي في 2020م نتيجة تركيز المجموعة على تحسين القيمة المطلقة المضافة للطن مما ساهم أيضا في ارتفاع هامش الربح
اإلجمالي من  %9.4الى  %10.7خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي ربح كابالت النحاس بنسبة  %2.0من  320.4مليون ريال سعودي في 2020م الى  326.8مليون ريال سعودي في 2021م بسبب التغير في
مزيج المبيعات مما أدى إلى ارتفاع متوسط الربح اإلجمالي للطن بنسبة  %9.9من  3.3ألف ريال سعودي في 2020م الى  3.6ألف ريال سعودي في
2021م تماشياً مع ارتفاع أسعار معادن النحاس عالمياً حيث ارتفع متوسط سعر معدن النحاس العالمي للطن بنسبة  %51.0من  23.1ألف ريال سعودي
الى  34.9ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة .على الرغم من هذا االرتفاع ،انخفض هامش الربح اإلجمالي من  %10.7الى  %8.6نتيجة تغير مزيج
المبيعات باإلضافة الى ارتفاع تكلفة مواد الخام تماشياً مع ارتفاع سعر المعادن عالمياً.
ارتفع إجمالي ربح كابالت النحاس بنسبة  %17.0من  160.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  188.1مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة الكميات المباعة من الكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط ،والتي يكون
متوسط سعر بيعها أقل نسبيا من الكابالت ذات الجهد العالي والتي شهدت انخفاض في إجمالي الربح ،مما أدى الى انخفاض متوسط الربح اإلجمالي
للطن بنسبة  %1.8من  3.8ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  3.7ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2022م .انخفض هامش الربح االجمالي من  %9.4الى  %7.9نتيجة تغير مزيج المبيعات باإلضافة الى ارتفاع تكلفة مواد الخام تماشياً مع
ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس العالمي خالل نفس الفترة.
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كابالت األلمنيوم

انخفض إجمالي ربح كابالت األلمنيوم بنسبة  %12.6من  115.0مليون ريال سعودي في 2019م الى  100.6مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض
متوسط الربح اإلجمالي للطن بنسبة  %22.4من  2.0ألف ريال سعودي الى  1.6ألف ريال سعودي نتيجة االرتفاع في الكميات المباعة من الكابالت ذات
الجهد المنخفض والمتوسط الخاصة بمناقصات الشركة السعودية للكهرباء والتي تقترن نوعا ما بمعدالت ربح للطن أقل من الكابالت ذات الجهد العالي.
أدى هذا االنخفاض الى انخفاض هامش الربح اإلجمالي من  %13.7الى  %10.4خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي ربح كابالت األلمنيوم بنسبة  %18.0من  100.6مليون ريال سعودي في 2020م الى  118.6مليون ريال سعودي في 2021م بسبب التغير
في مزيج المبيعات مما أدى إلى ارتفاع متوسط الربح اإلجمالي للطن بنسبة  %58.4من  1.6ألف ريال سعودي في 2020م الى  2.5ألف ريال سعودي في
2021م كما وارتفع هامش الربح اإلجمالي من  %10.4الى  %13.1خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي ربح كابالت األلمنيوم بنسبة  %58.0من  61.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  97.2مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة مبيعات الكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط وقابل ذلك انخفاض في
ربح الكابالت ذات الجهد العالي بقيمة  12.5مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الطلب خالل نفس الفترة .ارتفع متوسط الربح اإلجمالي للطن بنسبة
 %23.1من  2.2ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  2.7ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2022م بينما انخفض هامش الربح االجمالي من  %13.5الى  %12.0نتيجة تغير مزيج المبيعات باإلضافة الى ارتفاع تكلفة مواد الخام تماشياً مع
ارتفاع متوسط سعر معدن االلمنيوم العالمي خالل نفس الفترة.
كابالت األلياف البصرية

انخفض إجمالي ربح كابالت األلياف البصرية من  14.1مليون ريال سعودي في 2019م الى  6.3مليون ريال سعودي في 2020م ثم الى  5.7مليون ريال
سعودي في 2021م بسبب انخفاض المبيعات بسبب التباطؤ التدريجي في المشروع الرئيسي مع شركة االتصاالت السعودية والذي بدأ في 2016م.
انخفض اجمالي ربح كابالت األلياف البصرية بنسبة  %20.9من  2.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى 1.8
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع انخفاض المبيعات بسبب التباطؤ التدريجي في المشروع الرئيسي مع
شركة االتصاالت السعودية والذي بدأ في 2016م.
أخرى

انخفض إجمالي ربح اإليرادات األخرى بنسبة  %50.0من  18.7مليون ريال سعودي في 2019م الى  9.1مليون ريال سعودي في 2020م بسبب التباطؤ
في مشاريع تسليم مفتاح في دولة الكويت ومشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي إلى جانب مشاريع أخرى.
ارتفع إجمالي ربح اإليرادات األخرى بنسبة  %30.4من  9.1مليون ريال سعودي في 2020م الى  11.9مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة البدء بمشاريع
تسليم مفتاح جديدة خالل نفس الفترة.
ارتفع اجمالي ربح االيرادات االخرى بنسبة  %18.4من  5.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  6.5مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض التكاليف المتعلقة بمشاريع تسليم مفتاح نتيجة التباطؤ خالل نفس الفترة.
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-خمصاريف البيع والتوزيع

يلخص الجدول التالي مصاريف البيع والتوزيع للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م و2022م:
	  (89):لودجلامصاريف البيع والتوزيع

بأالف الرياالت السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

فترة الستة فترة الستة
معدل النمو
أشهر
أشهر
السنوي
المنتهية
المنتهية
المركب
في  30يونيو في  30يونيو
2019م -
2022م
2021م
2021م
مفحوصة مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

رواتب ومنافع متعلقة
بالموظفين

42,816

41,071

42,149

()%4.1

%2.6

()%0.8

20,242

20,974

%3.6

رسوم الشحن

32,611

30,219

29,595

()%7.3

()%2.1

()%4.7

16,651

16,468

()%1.1

عمولة مبيعات

4,339

1,470

3,700

()%66.1

%151.6

()%7.6

1,695

1,524

()%10.1

مصروف اإلعالن وصاالت
العرض

4,045

1,613

1,537

()%60.1

()%4.7

()%38.4

458

2,128

%365.0

مصروف إيجار

1,737

1,664

1,895

()%4.2

%13.9

%4.4

994

968

()%2.6

التفتيش ونفقات اختبار
الجودة

727

732

3,175

%0.7

%333.6

%108.9

774

1,952

%152.2

مصروف التأمين

892

1,404

1,544

%57.4

%9.9

%31.6

650

881

%35.6

مصروف استهالك

689

931

475

%35.2

()%49.0

()%16.9

241

205

()%15.0

مصروف اتصاالت

784

375

347

()%52.2

()%7.3

()%33.4

153

254

%65.8

مصروفات أخرى

9,326

7,530

7,346

()%19.3

()%2.4

()%11.2

2,747

3,050

%11.0

اإلجمالي

97,965

87,010

91,763

()%11.2

%5.5

()%3.2

44,605

48,404

%8.5

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الموظفين
متوسط التكلفة الشهرية
للموظف (بالريال
السعودي)

331

311

318

()%6.0

%2.3

()%2.0

325

320

()%1.5

10,779

11,005

11,045

%2.1

%0.4

%1.2

10,380

10,924

%5.2

كنسبة مئوية من اإليرادات

كنسبة مئوية من اإليرادات

نقطة مئوية

نقطة
مئوية

رواتب ومنافع متعلقة
بالموظفين

%0.9

%1.0

%0.9

0.1

()0.1

()0.1

%0.9

%0.6

()0.3

رسوم الشحن

%0.7

%0.7

%0.6

0.0

()0.1

()0.1

%0.7

%0.5

()0.2

عمولة مبيعات

%0.1

%0.0

%0.1

()0.1

0.0

()0.0

%0.1

%0.0

()0.0

مصروف اإلعالن وصاالت
العرض

%0.1

%0.0

%0.0

()0.0

()0.0

()0.1

%0.0

%0.1

0.0

مصروف إيجار

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

()0.0

0.0

%0.0

%0.0

()0.0

التفتيش ونفقات اختبار
الجودة

%0.0

%0.0

%0.1

0.0

0.0

0.0

%0.0

%0.1

0.0

مصروف التأمين

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

()0.0

0.0

%0.0

%0.1

0.0

مصروف استهالك

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

()0.0

()0.0

%0.0

%0.1

0.0

مصروف اتصاالت

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

()0.0

()0.0

%0.0

%0.1

0.0

مصروفات أخرى

%0.2

%0.2

%0.2

()0.0

()0.0

()0.1

%0.1

%0.1

()0.0

اإلجمالي

%2.1

%2.1

%1.9

()%1.7

()%25.0

()%26.7

%2.0

%1.5

()0.5

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
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رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين

تتألف تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين من الرواتب األساسية والبدالت والعمل اإلضافي ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها .ش ّكلت الرواتب
ومنافع المتعلقة بالموظفين حوالي  %1.0من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م .انخفضت الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين بنسبة
 %4.1من  42.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  41.1مليون ريال سعودي في 2020م ،بسبب االنخفاض في عدد الموظفين من  331إلى  311موظف
نتيجة انتهاء بعض التأشيرات للموظفين الذين كانوا خارج المملكة ولم يتمكنوا من العودة بسبب إجراءات حظر السفر خالل جائحة كورونا.
ارتفعت الرواتب ومنافع المتعلقة بالموظفين بنسبة  %2.6من  41.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  42.1مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع
عدد الموظفين (زيادة  7موظفين) مع رفع قيود السفر في 2021م.
ارتفعت الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين بنسبة  %3.6من  20.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى 21.0
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة متوسط التكلفة الشهرية للموظف من  10,380ريال سعودي الى 10,924
ريال سعودي مع تغير مزيج الموظفين بعد انخفاض العدد من  325الى  320موظفاً خالل نفس الفترة.
رسوم الشحن

تتعلق رسوم الشحن بشكل أساسي برسوم الشحن والنقل (الجوي والبري والبحري) المتعلقة بالمبيعات المحلية ومبيعات الصادرات ،والتي تتم االستعانة
بأطراف خارجية .ش ّكلت رسوم الشحن حوالي  %0.7من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م .بلغت رسوم الشحن  32.6مليون ريال سعودي
في 2019م و 30.2مليون ريال سعودي في 2020م و 29.6مليون ريال سعودي في 2021م حيث تعتمد هذه الرسوم على عدد الشحنات في كل فترة مالية.
ظلت رسوم الشحن مستقرة نسب ًيا عند حوالي  %0.7من اإليرادات خالل فترة الثالث سنوات.
استقرت رسوم الشحن نسبياً في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م وبلغت حوالي  16.5مليون ريال سعودي (حوالي %0.6
من اجمالي االيرادات).
عمولة مبيعات

تتعلق عمولة المبيعات بعموالت الوكالء والموزعين .يتم تحديد هذه العمولة على األهداف المحددة لكل حالة على حدة وفي بعض الحاالت بنا ًء على تقدير
اإلدارة ومزيج مبيعات المنتجات وقوة الموقف التفاوضي لإلدارة التي كانت واضحة في 2020م خالل جائحة كورونا حيث انخفضت عمولة المبيعات بنسبة
 %66.1من  4.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي في 2020م .ثم ارتفعت بنسبة  %151.6إلى  3.7مليون ريال سعودي في
2021م بسبب ارتفاع المبيعات خالل نفس الفترة .ش ّكلت عمولة المبيعات حوالي  %0.1من إيرادات المجموعة في 2019م و2020م و2021م.
استقرت عمولة المبيعات نسبياً في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م وبلغت  1.6مليون ريال سعودي( ،حوالي  %0.1من
إجمالي االيرادات).
مصروف اإلعالن وصاالت العرض

انخفض مصروف اإلعالن وصاالت العرض بنسبة  %60.1من  4.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1.6مليون ريال سعودي في 2020م وثم الى 1.5
مليون ريال سعودي في 2021م بسبب القيود الحكومية على التجمعات االجتماعية في ظل جائحة كورونا مما أدى الى إلغاء المعرض السنوي الذي تشارك
فيه المجموعة بمتوسط تكلفة يبلغ  2.0مليون ريال سعودي.
ارتفع مصروف اإلعالن وصاالت العرض بنسبة  %365.0من  0.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  2.1مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة إعادة إطالق المعرض السنوي الذي تشارك فيه المجموعة والذي تم إلغاءه في
2020م و2021م بسبب القيود الحكومية على التجمعات االجتماعية في ظل جائحة كورونا.
مصروف إيجار

يتعلق مصروف اإليجار بعقد اإليجار قصير األجل لفروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان وقطر ومصر .ظل مصروف اإليجار مستقر
نسب ًيا عند حوالي  1.7مليون ريال سعودي في 2019م و2020م وارتفع بنسبة  %13.9إلى  1.9مليون ريال سعودي في 2021م بسبب استئجار فرع جديد
في قطر.
استقر مصروف اإليجار نسب ًيا عند حوالي  1.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2022م.
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التفتيش ونفقات اختبار الجودة

تتعلق مصاريف التفتيش ونفقات اختبار الجودة باختبار الكابالت من قبل طرف ثالث عند تقديم منتجات جديدة في السوق .ارتفعت مصاريف التفتيش
ونفقات اختبار الجودة بنسبة  %333.6من حوالي  0.7مليون ريال سعودي في 2019م و2020م إلى  3.2مليون ريال في 2021م نتيجة اختبار منتج الكابالت
ذات الجهد الفائق الذي تم تأهيله للبيع في 2021م.
ارتفعت مصاريف التفتيش ونفقات اختبار الجودة بنسبة  %152.2من  0.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى
 2.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة الختبار منتج الكابالت ذات الجهد الفائق الذي تم إطالقه في 2021م.
مصروف التأمين

يتعلق مصروف التأمين بالتأمين على البضائع العابرة وعلى ذمم العمالء الذين ال يقدمون خطابات ضمان .ارتفع مصروف التأمين بنسبة  %57.4من 0.9
مليون ريال سعودي في 2019م إلى حوالي  1.5مليون ريال سعودي في 2020م و2021م بسبب التأمين الجديد على الذمم المدينة اعتبا ًرا من منتصف
2018م والذي تم استخدامه في 2020م.
ارتفع مصروف التأمين بنسبة  %35.6من  0.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  0.9مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتقاع مصاريف التأمين على البضائع العابرة تماشياً مع ارتفاع ايرادات الصادرات وزيادة التأمين
على شحنات المبيعات.
مصروف استهالك

يتعلق مصروف االستهالك بالمعدات المكتبية ذات العمر اإلنتاجي القصير .ارتفع مصروف االستهالك بنسبة  %35.2من  0.7مليون ريال سعودي في
2019م إلى  0.9مليون ريال سعودي في 2020م بسبب اإلضافات خالل الفترة وانخفض بنسبة  %49.0إلى  0.5مليون ريال سعودي في 2021م بسبب
استبعادات أصول خالل الفترة.
استقر مصروف االستهالك نسبياً عند حوالي  0.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م.
مصروف اتصاالت

انخفض مصروف االتصاالت بنسبة  %52.2من  0.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى حوالي 0.4مليون ريال سعودي في 2020م و2021م تماشيا مع
احتياجات المجموعة.
استقر مصروف االتصاالت نسبياً عند حوالي  0.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م.
مصروفات أخرى

تتألف المصروفات األخرى من المصاريف األمنية للفروع ،ونفقات المكاتب ،والرسوم الحكومية وغيرها .انخفضت المصروفات األخرى بنسبة %19.3
من  9.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى حوالي  7.5مليون ريال سعودي في 2020م و2021م بسبب انخفاض الرسوم الحكومية (التي انخفضت بنحو
 0.4مليون ريال سعودي) كإحدى المبادرات الحكومية خالل جائحة كورونا.
ارتفعت المصروفات األخرى بنسبة  %11.0من  2.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  3.1مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في 2022م نتيجة ارتفاع الرسوم الحكومية بقيمة  0.5مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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-دالمصاريف العمومية واإلدارية

يلخص الجدول التالي المصاريف العمومية واإلدارية للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (90):لودجلاالمصاريف العمومية واإلدارية

بأالف الرياالت
السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة فترة الستة
أشهر
أشهر
المنتهية
المنتهية
في  30يونيو في  30يونيو
2022م
2021م
مفحوصة
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

رواتب ومنافع متعلقة
بالموظفين

58,290

61,063

55,725

%4.8

()%8.7

()%2.2

28,093

35,841

%27.6

أتعاب مهنية وقانونية

11,801

4,562

4,634

()%61.3

%10.6

()%37.3

2,071

2,470

%19.3

مصروف استهالك

4,514

7,221

9,161

%60.0

%26.9

%42.5

5,227

4,644

()%11.2

مصروف اصالح
وصيانة

2,638

2,087

2,159

()%20.9

%3.4

()%9.5

1,850

2,834

%53.2

مصروف السفر
والتأمين

1,208

531

957

()%56.1

%80.3

()%11.0

142

200

%41.3

مصروف االتصاالت
والشبكات

625

854

368

%36.8

()%56.9

()%23.2

115

675

%485.4

مصروف لوازم مكتبية

88

369

197

%318.4

()%46.7

%49.4

99

570

%475.8

مصروفات أخرى

5,955

7,811

6,275

%31.2

()%19.7

%7.2

3,652

2,093

()%42.7

اإلجمالي

85,119

84,497

79,477

()%0.7

()%5.9

()%3.1

41,248

49,326

%19.6

مؤشرات األداء الرئيسية
عدد الموظفين
متوسط التكلفة الشهرية
للموظف (بالريال
السعودي)

353

370

427

%4.8

%15.5

%10.0

400

449

%12.3

13,778

13,767

10,882

()%0.1

()%21.0

()%11.1

11,705

13,304

%13.7

كنسبة مئوية من اإليرادات

كنسبة مئوية من اإليرادات

نقطة مئوية

نقطة مئوية

رواتب ومنافع متعلقة
بالموظفين

%1.3

%1.5

%1.1

0.2

()0.4

()0.2

%1.3

%1.1

()0.2

أتعاب مهنية وقانونية

%0.3

%0.1

%0.1

()0.1

()0.0

()0.2

%0.1

%0.1

()0.0

مصروف استهالك

%0.1

%0.2

%0.1

0.1

()0.1

0.0

%0.2

%0.1

()0.1

مصروف اصالح
وصيانة

%0.1

%0.1

%0.0

()0.0

0.0

()0.0

%0.1

%0.1

0.0

مصروف السفر
والتأمين

%0.0

%0.0

%0.0

()0.0

0.0

()0.0

%0.1

%0.0

()0.0

مصروف االتصاالت
والشبكات

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

()0.0

()0.0

%0.0

%0.0

0.0

مصروف لوازم مكتبية

%0.0

%0.0

%0.0

0.0

()0.0

0.0

%0.0

%0.0

0.0

مصروفات أخرى

%0.1

%0.2

%0.1

0.1

()0.0

0.0

%0.2

%0.0

()0.1

اإلجمالي

%1.9

%2.1

%1.6

0.2

()0.4

()0.2

%1.8

%1.5

()0.3

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
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رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين

تتألف تكاليف الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين من الرواتب األساسية والبدالت والعمل اإلضافي ومكافآت نهاية الخدمة وغيرها .ارتفعت الرواتب
والمنافع المتعلقة بالموظفين بنسبة  %4.8من  58.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  61.1مليون ريال سعودي في 2020م بسبب رسملة جزء من
تكاليف الموظفين (حوالي  4.0مليون ريال سعودي) والتي تتعلق بالموظفين الذين شاركوا في العمل على تطبيق نظام  SAPوالذي تم تنفيذه وبداية العمل
به ابتدا ًء من 2020م.
قابل هذا االرتفاع تعويضا من خالل برنامج الدعم المالي «ساند» الذي حصلت عليه المجموعة لمدة  6أشهر لدعم رواتب الموظفين السعوديين (والذي
بلغت قيمته  2.8مليون ريال سعودي) ومبادرات اإلدارة لخفض التكاليف لمدة  3أشهر (والتي بلغت  0.6مليون ريال سعودي) في ظل جائحة كورونا.
انخفضت الرواتب والمنافع المتعلقة بالموظفين بنسبة  %8.7من  61.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  55.7مليون ريال سعودي في 2021م بسبب
انخفاض متوسطالتكلفة الشهرية للموظف من  13,767ريال سعودي إلى  10,882ريال سعودي نتيجة توظيف حوالي  57موظف خالل الربع الرابع من
السنة المالية 2021م مما أثر على متوسط التكلفة خالل نفس الفترة.
ارتفعت الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين بنسبة  %27.6من  28.1مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى 35.8
مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب تعيين موظفين تنفيذيين وإداريين في نهاية العام 2021م مما ساهم في
زيادة متوسط التكلفة الشهرية للموظف من  11,705ريال سعودي الى  13,304ريال سعودي باإلضافة إلى ارتفاع عدد الموظفين من  400الى  449موظف
خالل نفس الفترة.
أتعاب مهنية وقانونية

تتعلق األتعاب المهنية والقانونية بأتعاب المراجعة القانونية واألتعاب االستشارية بشكل أساسي .انخفضت الرسوم المهنية والقانونية بنسبة  %61.3من
 11.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  4.6مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة خدمات االستشارية غير متكررة مقدمة من قبل شركة «McKinsey
 ».and Coفي 2019م .ظلت األتعاب المهنية والقانونية مستقرة نسب ًيا عند حوالي  4.6مليون ريال سعودي في 2020م و2021م.
ارتفعت األتعاب المهنية والقانونية بنسبة  %19.3من  2.1مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  2.5مليون ريال
سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة تعيين مستشار مالي فيما يتعلق بتنفيذ سياسة التحوط الجديدة في بداية العام 2022م.
مصروف استهالك

ارتفع مصروف االستهالك بنسبة  %60.0من  4.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  7.2مليون ريال سعودي في 2020م بسبب مصروف إطفاء على
نظام  SAPالذي تم رسملته في 2020م.
ارتفع مصروف االستهالك بنسبة  %29.6من  7.2مليون ريال سعودي في 2020م إلى  9.2مليون ريال سعودي في 2021م بسبب إضافات في بند اآلالت
والمعدات (الخاصة بالمصاريف العمومية واإلدارية) نتيجة للتحويالت من المشاريع تحت التنفيذ والتي تمت رسملتها خالل نفس الفترة.
انخفض مصروف االستهالك بنسبة  %11.2من  5.2مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  4.6مليون ريال سعودي
في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب أصول تم إهالكها بالكامل خالل الفترة.
مصروف اصالح وصيانة

يتعلق مصروف اإلصالح والصيانة بنفقات الصيانة المتكبدة للمكاتب اإلدارية .انخفض مصروف اإلصالح والصيانة بنسبة %20.9من  2.6مليون ريال
سعودي في 2019م إلى معدل  2.1مليون ريال سعودي في 2020م تماشياً مع احتياجات المجموعة.
ارتفع مصروف اإلصالح والصيانة بنسبة  %53.2من  1.8مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  2.8مليون ريال
سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع احتياجات المجموعة.
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مصروف السفر والتأمين

انخفض مصروف السفر والتأمين بنسبة  %56.1من  1.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  531ألف ريال سعودي في 2020م بسبب قيود السفر خالل
جائحة كورونا .ارتفع مصروف السفر والتأمين بنسبة  %80.3من  531ألف ريال سعودي في 2020م الى  957ألف ريال سعودي في 2021م مع عودة
السفر التدريجي بعد جائحة كورونا.
استقر مصروف السفر والتأمين نسبياً عند  0.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م.
مصروف االتصاالت والشبكات

يتعلق مصروف االتصاالت والشبكات بالهاتف واإلنترنت والبرامج .ارتفع مصروف االتصاالت والشبكات بنسبة  %36.8من  625ألف ريال سعودي في
2019م إلى  854ألف ريال سعودي في 2020م بسبب االشتراكات االضافية في تطبيقات االتصاالت وتطوير الشبكات الالزمة لتمكين الموظفين من العمل
عن بعد خالل جائحة كورونا.
انخفض مصروف االتصاالت والشبكات بنسبة  %56.9من  854ألف ريال سعودي في 2020م إلى  368ألف ريال سعودي في 2021م نتيجة لتحسن البنية
التحتية لتكنولوجيا المعلومات من قبل فريق تكنولوجيا المعلومات المعين حدي ًثا.
ارتفع مصروف االتصاالت والشبكات بنسبة  %485.4من  0.1مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  0.7مليون
ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب المصاريف الجديدة التي تم تكبدها في مكتب مصر.
مصروف لوازم مكتبية

ارتفع مصروف اللوازم المكتبية بنسبة  %318.4من  88ألف ريال سعودي في 2019م إلى  369ألف ريال سعودي في 2020م نتيجة ارتفاع مصاريف الوقاية
الصحية كاألقنعة والمطهرات خالل جائحة كورونا .انخفضت مصاريف اللوازم المكتبية بنسبة  %46.7من  369ألف ريال سعودي في 2020م إلى 197
ألف ريال سعودي في 2021م مع تخفيف اإلجراءات الوقائية من فيروس كورونا.
ارتفع مصوف اللوازم المكتبية بنسبة  %42.7من  0.1مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  0.6مليون ريال سعودي
في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع مصاريف لوازم التنظيف.
مصروفات أخرى

تتعلق المصروفات األخرى بشكل أساسي من الرعاية االجتماعية والمرافق والرسوم الحكومية وغيرها .ارتفعت المصاريف األخرى بنسبة  %31.2من
 5.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  7.8مليون ريال سعودي في 2020م بسبب مصروفات جديدة تخص الرعاية االجتماعية والتي بلغت  1.0مليون
ريال سعودي ،إلى جانب االرتفاع في الرسوم الحكومية (والتي ارتفعت بنحو  1.0مليون ريال سعودي) ومصاريف التنظيف (والتي ارتفعت بنحو  0.4مليون
ريال سعودي).
انخفضت المصروفات األخرى بنسبة  %19.7من  7.8مليون ريال سعودي في 2020م إلى  6.3مليون ريال سعودي  2021بسبب انخفاض الرسوم
الحكومية (والتي انخفضت بنحو  1.3مليون ريال سعودي) ومصاريف التنظيف (والتي انخفضت بنحو  0.5مليون ريال سعودي).
انخفضت المصروفات األخرى بنسبة  %42.7من  3.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  2.1مليون ريال سعودي
في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بشكل رئيسي بسبب انخفاض المصاريف الحكومية والغرامات.
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-ذاإليرادات األخرى

يلخص الجدول التالي اإليرادات األخرى للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م و2022م:
	  (91):لودجلااإليرادات األخرى

بأالف الرياالت السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

ربح ( /خسارة) من ممتلكات
وآالت ومعدات

()268

68

-

()%125.4

()%100.0

%0.0

-

-

ال ينطبق

خسارة من تحويل عمالت
أجنبية

()752

()6,679

()562

%788.1

()%91.6

()%13.6

571

()5,548

()%1071.9

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

192

2,328

%1,114.5

أخرى

16,040

15,212

3,202

()%5.2

()%79.0

()%55.3

814

1,329

%63.3

اإلجمالي

15,020

8,600

2,640

()%42.7

()%69.3

()%58.1

1,576

()1,891

()%220.0

توزيعات أرباح من إستثمارات
مالية بالقيمة العادلة من خالل
الدخل الشامل اآلخر

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

ربح ( /خسارة) من ممتلكات وآالت ومعدات

سجلت المجموعة خسارة من استبعادات والممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة  268ألف ريال سعودي في 2019م وربح بقيمة  68ألف ريال سعودي في 2020م.
خسارة من تحويل عمالت أجنبية

ارتفعت الخسارة من تحويل العمالت األجنبية بنسبة  %788.1من  752ألف ريال سعودي في 2019م إلى  6,7مليون ريال سعودي في 2020م ومن ثم
انخفضت بنسبة  %91.6الى  562ألف ريال سعودي في 2021م بسبب تقلبات العمالت غير الثابتة مثل الدينار العراقي والجنيه المصري.
سجلت المجموعة ربح من تحويل عمالت اجنبية بقيمة  571ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وخسارة بقيمة 5.6
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب تقلبات اسعار صرف اليورو والدينار العراقي والجنيه المصري.
توزيعات أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

سجلت المجموعة ربح من توزيعات أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة  192ألف ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م وربح بقيمة  2.3مليون ريال سعودي في فترة الستة اشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
أخرى

تتعلق اإليرادات األخرى بشكل رئيسي بمرتجعات من الحكومة ،أرصدة قديمة مسددة من المدينين وغيرها .انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة %5.2
من  16,0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  15,2مليون ريال سعودي في 2020م وبنسبة  %79.0الى  3.2مليون ريال سعودي في 2021م بسبب أرصدة
قديمة تم تحصيلها من المدينيين في 2019م بقيمة  9.3مليون ريال سعودي.
ارتفعت االيرادات األخرى بنسبة  %63.3من  0.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  1.3مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع اإليرادات النثرية المتفرقة.
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-رتكاليف التمويل

يلخص الجدول التالي تكاليف التمويل للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م و2022م:
	  (92):لودجلاتكاليف التمويل

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م-
 2021م

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
2021م2022-م

الفوائد البنكية

40,180

24,558

22,383

()%38.9

()%8.9

()%25.4

10,077

18,580

%84.4

عموالت بنكية

4,899

8,024

6,312

%63.8

()%21.3

%13.5

3,047

5,452

%78.9

الفائدة على
التزامات منافع
موظفين محددة

3,700

2,493

2,687

()%32.6

%7.8

()%14.8

1,344

1,283

()%4.5

الفائدة على
التزامات عقود
االيجار

841

276

399

()%67.2

%44.8

()%31.1

203

190

()%6.4

49,619

35,351

31,781

()%28.8

()%10.1

()%20.0

14,671

25,505

%73.8

بأالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

الفوائد البنكية

انخفضت الفوائد البنكية بنسبة  %38.9من  40,2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  24,6مليون ريال سعودي في 2020م على خلفية االنخفاض في
أرصدة القروض اإلسالمية ومعدل سايبور خالل نفس الفترة .انخفضت الفوائد البنكية بنسبة  %8.9إلى  22,4مليون ريال سعودي في 2021م تماشياً مع
االنخفاض في معدل سايبور خالل نفس الفترة.
ارتفعت الفوائد البنكية بنسبة  %84.4من  10.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  18.6مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع أرصدة القروض اإلسالمية ومعدل سايبور خالل نفس الفترة.
عموالت بنكية

ارتفعت العموالت البنكية بنسبة  %63.8من  4.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  8.0مليون ريال سعودي في 2020م تماشياً مع زيادة الكفاالت
الصادرة للمشاريع.
انخفضت العموالت البنكية بنسبة  %21.3من  8.0مليون ريال سعودي في 2020م إلى  6.3مليون ريال سعودي في 2021م تماشياً مع انخفاض الكفاالت
الصادرة للمشاريع.
ارتفعت العموالت البنكية بنسبة  %78.9من  3.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  5.5مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع زيادة الكفاالت الصادرة للمشاريع.
الفائدة على التزامات منافع موظفين محددة

انخفضت الفائدة على التزامات منافع موظفين محددة بنسبة  %32.6من  3.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى حوالي  2.6مليون ريال سعودي في
2020م و2021م بسبب التغيرات في االفتراضات اإلكتوارية.
استقرت الفائدة على التزامات منافع موظفين محددة عند حوالي  1.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و2022م.
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الفائدة على التزامات عقود االيجار

انخفضت الفائدة على التزامات عقود االيجار بنسبة  %67.2من  0.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى حوالي  0.3مليون ريال سعودي في 2020م
و2021م تماشياً مع انخفاض معدل سايبور خالل نفس الفترة.
استقرت الفائدة على إلتزامات عقود االيجار نسبياً عند حوالي  0.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م.
-زإجمالي دخل الشامل اآلخر

يلخص الجدول التالي إجمالي الدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية
في  30يونيو 2021م و2022م:
	  (93):لودجلاالدخل الشامل اآلخر

بأالف الرياالت السعودية

صافي ربح السنة  /الفترة

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2022م
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

197,004

218,123

239,997

%10.7

%10.0

%10.4

118,852

153,350

%29.0

البنود التي ميكن إعادة تصنيفها الى الربح أو اخلسارة
الجزء الفعال من عقود تحوط -
التغير في القيمة العادلة
احتياطي تحويل العمليات األجنبية

-

-

-

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

()31,901

ال ينطبق

()297

175

()835

()%158.9

%377.1

ال ينطبق

()86

-

()%100.0

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الى الربح أو اخلسارة
استثمارات حقوق الملكية بالقيمة
العادلة من خالل الدخل الشامل
اآلخر  -صافي التغير في القيمة
العادلة

-

-

42,759

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

()19,029

ال ينطبق

إعادة قياس إلتزامات منافع تقاعد
الموظفين

10,939

388

()8,984

()%96.5

()%2415.5

ال ينطبق

()4,492

()4,603

%2.5

إجمالي الدخل الشامل للسنة /
للفترة

207,646

218,687

272,937

%5.3

%24.8

%14.6

114,274

97,816

()%14.4

%4.3

%5.3

%4.9

1.0

()0.4

0.6

%5.3

%4.7

()0.6

هامش صايف الربح

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

صافي ربح السنة

ارتفع صافي الربح بنسبة  %10.7من  197.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  218.1مليون ريال سعودي في 2020م مدفوعا بشكل رئيسي بعكس مخصصات
الخسائر االئتمانية المتوقعة من مخصص بلغ  33.5مليون ريال سعودي في 2019م الى رد مخصص بلغ  12.1مليون ريال سعودي في 2020م وانخفاض تكاليف
التمويل (التي انخفضت بنحو  15.3مليون ريال سعودي) ،إلى جانب انخفاض مصروف االستهالك (الذي انخفض بنحو  4.6مليون ريال سعودي) خالل نفس
الفترة .قابل ذلك انخفاض إجمالي الربح بنسبة  %9.1من  480.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  436.4مليون ريال سعودي في 2020م بما يتماشى مع
انخفاض اإليرادات في ظل جائحة كورونا باإلضافة الى انخفاض إجمالي ربح الطن لأللمنيوم من  2.0ألف ريال سعودي الى  1.6ألف ريال سعودي خالل نفس
الفترة نتيجة مزيج المبيعات (كابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط) .ارتفع هامش صافي الربح من  ٪4.3في 2019م إلى  ٪5.3في 2020م.
ارتفع صافي الربح بنسبة  %10.0من  218.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  240.0مليون ريال سعودي في 2021م تماشياً مع الزيادة في اإليرادات من
 4,086.8مليون ريال سعودي في 2020م إلى  4,883.4مليون ريال سعودي في 2021م واجمالي الربح نتيجة التغير في مزيج المبيعات مقترنة بارتفاع متوسط
سعر معدن النحاس العالمي للطن بنسبة  %51.0من  23.1ألف ريال سعودي الى  34.9ألف ريال سعودي ومتوسط سعر معدن االلمنيوم العالمي للطن بنسبة
 %45.5من  6.4ألف ريال سعودي إلى 9.3ألف ريال سعودي في خالل نفس الفترة مما ساهم إلى ارتفاع اجمالي ربح الطن النحاس من  3.3ألف ريال سعودي
الى  3.6ألف ريال سعودي واأللمنيوم من  1.6ألف ريال سعودي الى  2.5ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة .على الرغم من هذا االرتفاع ،انخفض هامش
صافي الربح من  %5.3في 2020م إلى  %4.9في 2021م نتيجة ارتفاع معدل أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية بشكل رئيسي.
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ارتفع صافي الربح بنسبة  %29.0من  118,9مليون ريال سعودي في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  153.3مليون ريال سعودي
في فترة الستة األشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماش ًيا مع الزيادة في اإليرادات من  2,235.4مليون ريال سعودي الى  3,252.3مليون ريال سعودي
وإجمالي الربح خالل نفس الفترة ،وقابل ذلك ارتفاع في تكاليف التشغيل وتكاليف التمويل وخسائر الصرف األجنبي .على الرغم من هذا االرتفاع انخفض
هامش صافي الربح من  ٪5.3في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  ٪4.7في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة
ارتفاع معدل أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية.
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
الجزء الفعال من عقود تحوط  -التغير في القيمة العادلة

عند تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتدفقات النقدية ،يتم اثبات الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات
لتغيرات التدفقات النقدية في الدخل الشامل االخر المتراكمة في حقوق الملكية .ويتم اثبات الربح او الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة بقائمة
الربح او الخسارة الموحدة .يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح أو الخسارة في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح
او الخسارة (مث ً
ال :عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له) .يتم اثبات الر بح او الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قيمة السلعة في قائمة الربح أو
الخسارة ضمن « تكلفة االيرادات».
ومع ذلك ،عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة التي تم التحوط منها أثبات ألصل غير المالي (على سبيل المثال ،المخزون) ،تم تحويل المبالغ المتراكمة من
حقوق الملكية وتدرج في القياس االولي للتكلفة .وفي النهاية يتم اثبات المبالغ المتراكمة في تكلفة المخزون.
عند انتهاء صالحية أداة التحوط ،أو إنهاؤها ،أو بيعها ،او التعامل بها ،او عندما ال يصبح التحوط مستوفيا لمعايير محاسبة التحوط ،يتم ايقاف محاسبة
التحوط بأثر مستقبلي .عندما يتم التوقف عن محاسبة التحوط لتحوطات التدفق النقدي ،يظل المبلغ المتراكم ضمن حقوق الملكية ويتم اثباته عندما يتم
اثبات المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح او الخسارة .عندما يصبح من غير المتوقع حدوث معاملة متوقعة ،يتم تحويل الربح او الخسارة المتراكمة
التي تم ادراجها في حقوق الملكية وذلك في قائمة الربح او الخسارة الموحدة ضمن « االيرادات أو تكلفة االيرادات «.
اعتمدت المجموعة نظاما شام ً
ال لقياس وإدارة المخاطر ويتعلق جزء من عملية ادارة المخاطر بإدارة تعرض المجموعة للتقلبات في أسعار المخزون للحد
من تعرضها لمخاطر المخزون لمستويات مقبولة وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة.
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للسلع للتحوط ضد مخاطر اسعار المخزون على النحاس وااللمنيوم والرصاص ،يتم توثيق عالقة وهدف التحوط بما
في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط ،ويتم احتساب المعامالت كتحوط للقيمة العادلة.
تقوم المجموعة بشراء النحاس والرصاص بشكل مستمر حيث تتطلب أنشطتها التشغيلية إمدادات مستمرة من تلك المواد .وقد أدى التقلب المتزايد في
أسعار تلك المواد إلى اتخاذ اإلدارة قرار بالدخول في عقود آجلة للمواد المتعلقة بكابالت الجهد الفائق بداية من عام 2022م .بلغ الجزء الفعال من عقود
التحوط خسارة بقيمة  31.9مليون ريال سعودي بسبب انخفاض القيمة العادلة لعقود التحوط وللتدفقات النقدية للبنود المتحوطة بها خالل فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
احتياطي تحويل العمليات األجنبية

يتعلق احتياطي تحويل العمالت األجنبية باحتياطي متخذ للعمالت غير الثابتة مثل الدينار العراقي والجنيه المصري .ارتفع احتياطي تحويل العمليات
األجنبية بنسبة  %159.1من خسارة بلغت  297ألف ريال سعودي في 2019م إلى ربح بلغ  175ألف ريال سعودي في 2020م وبنسبة  %377.1بسبب تقلبات
أسعار صرف الدينار العراقي إلى ريال سعودي.
بلغت خسارة احتياطي تحويل العمالت األجنبية  835ألف ريال سعودي في 2021م بسبب تقلبات أسعار صرف الدينار العراقي إلى ريال سعودي.
بلغت خسارة احتياطي تحويل العمالت األجنبية  86ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م ،بسبب تقلبات أسعار صرف
الدينار العراقي إلى ريال سعودي.
البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الى الربح أو الخسارة

استثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -صافي التغير في القيمة العادلة
بلغت صافي تغير القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة  42.8مليون ريال سعودي في 2021م وتمثل بشكل أساسي ارتفاع سعر سهم
«شركة توزيع الغاز الطبيعي» بعد إدراجها في السوق السعودية الموازية «نمو».
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بلغ صافي تغير القيمة العادلة الستثمارات حقوق الملكية بالقيمة العادلة خسارة بقيمة  19.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2022م نتيجة انخفاض سعر سهم «شركة توزيع الغاز الطبيعي».
إعادة قياس التزامات منافع تقاعد الموظفين

انخفضت اعادة قياس التزامات منافع التعاقد للموظفين بنسبة  %96.5من  10.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  388ألف ريال سعودي في 2020م
وبنسبة  %2,415.5إلى  9.0مليون ريال سعودي في 2021م بسبب التغيرات في االفتراضات االكتوارية .ارتفعت اعادة قياس التزامات منافع التقاعد
للموظفين بنسبة  %2.5من خسارة بقيمة  4.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى خسارة بقيمة  4.6مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب التغيرات في االفتراضات االكتوارية.
إجمالي الدخل الشامل للسنة  /للفترة

ارتفع إجمالي الدخل الشامل للسنة بنسبة  %5.3من  207,6مليون ريال سعودي في 2019م إلى  218,7مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة ارتفاع صافي
ربح السنة بقيمة  21.1مليون ريال سعودي والذي قابله انخفاض في اعادة قياس التزامات منافع الموظفين بقيمة  10.6مليون ريال سعودي.
ارتفع إجمالي الدخل الشامل للسنة بنسبة  %24.8من  218.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  272.9مليون ريال سعودي في 2021م تماشيا مع ارتفاع
صافي الربح للسنة وارتفاع في القيمة العادلة لالستثمارات .انخفض إجمالي الدخل الشامل للفترة بنسبة  %14.4من 114.3مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  97.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب خسارة في استثمارات
حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر ،قابله زيادة في صافي الربح خالل نفس الفترة.
-7-2

6قائمة المركز المالي الموحدة

يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي الموحدة كما في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (94):لودجلاقائمة المركز المالي الموحدة

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

معدل النمو
 31ديسمبر
السنوي
2021م
المركب
مراجعة
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

املوجودات غير املتداولة
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي

1,228,550

1,144,404

1,154,744

()%3.1

1,134,276

()%1.8

موجودات غير ملموسة ،صافي

-

72,083

67,239

ال ينطبق

64,747

()%3.7

موجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

2,387

4,304

49,925

%357.3

30,596

()%38.7

موجودات حق االستخدام

14,429

12,640

10,842

()%13.3

10,099

()%6.9

-

-

-

ال ينطبق

20,403

ال ينطبق

1,245,367

1,233,430

1,282,750

%1.5

1,260,120

()%1.8

عقارات استثمارية
مجموع املوجودات غير املتداولة
موجودات متداولة
مخزون

1,040,853

1,145,046

1,585,549

%23.4

1,895,915

%19.6

ذمم مدينة تجارية

1,084,251

818,985

962,665

()%5.8

1,383,019

%43.7

موجودات العقود

13,809

6,822

11,747

()%7.8

-

()%100.0

دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

44,506

33,593

59,601

%15.7

78,260

%31.3

دفعات مقدمة لشراء موجودات مالية

21,000

-

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

نقد وما في حكمه

53,615

64,253

50,356

()%3.1

97,096

%92.8

إجمالي املوجودات املتداولة

2,258,034

2,068,699

2,669,917

%8.7

3,454,290

%29.4

إجمالي املوجودات

3,503,401

3,302,130

3,952,667

%6.2

4,714,411

%19.3

حقوق امللكية
رأس المال المصدر والمدفوع
احتياطي نظامي

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

1,500,000

%0.0

207,268

229,111

253,094

%10.5

253,094

%0.0
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معدل النمو
 31ديسمبر
السنوي
2021م
المركب
مراجعة
2019م 2021 -م

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

أرباح مبقاة

189,480

207,954

261,078

احتياطي استحواذ على شركة تابعة

22,725

22,725

22,725

%0.0

-

-

-

ال ينطبق

()31,901

()604

()429

()1,264

%44.7

()1,264

%0.0

1,918,869

1,959,361

2,035,634

%3.0

1,917,369

()%5.8

392

()36

433

%5.1

452

%4.3

1,919,261

1,959,326

2,036,067

%3.0

1,917,820

()%5.8

إلتزامات منافع تقاعد الموظفين

96,146

96,427

107,411

%5.7

113,309

%5.5

مطلوبات عقود اإليجار

12,385

10,432

9,053

()%14.5

8,090

()%10.6

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

108,532

106,859

116,464

%3.6

121,399

%4.2

1,209,532

858,675

1,324,175

%4.6

1,607,070

%21.4

مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى

91,721

107,882

140,817

%23.9

420,095

%198.3

ذمم دائنة تجارية وأخرى

90,017

127,607

221,032

%56.7

506,505

%129.2

مخصصات

59,912

110,305

82,513

%17.4

95,955

%16.3

-

-

-

ال ينطبق

24,519

ال ينطبق

مخصص زكاة وضريبة دخل

22,124

29,422

29,690

%15.8

19,328

()%34.9

مطلوبات عقود اإليجار – الجزء المتداول

2,302

2,054

1,910

()%8.9

1,719

()%10.0

مجموع املطلوبات املتداولة

1,475,608

1,235,946

1,800,136

%10.5

2,675,191

%48.6

مجموع املطلوبات

1,584,140

1,342,804

1,916,600

%10.0

2,796,590

%45.9

مجموع املطلوبات وحقوق امللكية

3,503,401

3,302,130

3,952,667

%6.2

4,714,411

%19.3

بأالف الرياالت السعودية

احتياطي عقود تحوط
احتياطي تحويل العمالت األجنبية
إجمالي حقوق امللكية العائدة الى مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية

تسهيالت تمويل إسالمي

مطلوبات العقود

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

%17.4

174,714

()%33.1

22,725

%0.0
ال ينطبق

التغيير
2019م – 2021م

مؤشرات األداء الرئيسية
متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة (أيام)
متوسط فترة الذمم الدائنة (أيام)

()2

متوسط أيام دوران المخزون (أيام)
نسبة الدين إلى حقوق الملكية
نسبة العائد على األصول

()4

()5

نسبة العائد على حقوق الملكية

()6

()3

()1

التغيير
2021م – 2022م

87

73

72

()15

77

4.6

8

13

18

10

31

12.6

97

120

135

38

118

()17

0.63

0.44

0.65

0.02

0.84

0.2

%5.6

%6.6

%6.1

0.5

%5.8

()0.3

%10.3

%11.1

%11.8

1.5

%14.1

2.3

الموحدة المراجعة للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
ومعلومات اإلدارة.
()1

تم احتساب متوسط فترة تحصيل الذمم المدينة على أساس متوسط الذمم المدينة اإلجمالي من صافي اإليرادات *  365يوما كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و ،2021وعلى
أساس متوسط الذمم المدينة اإلجمالي من صافي اإليرادات * 180يوماً كما في  30يونيو 2022م.

()2

تم احتساب متوسط فترة سداد الذمم الدائنة على أساس متوسط الحسابات المستحقة الدفع من صافي تكلفة اإليرادات *  365يوما كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و،2021
وعلى أساس متوسط الحسابات المستحقة الدفع من صافي تكلفة اإليرادات * 180يوماً كما في  30يونيو 2022م.

()3

تم احتساب متوسط أيام دوران المخزون على أساس متوسط المخزون اإلجمالي من صافي تكلفة اإليرادات *  365يوما كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و ،2021وعلى أساس
متوسط المخزون اإلجمالي من صافي تكلفة اإليرادات * 180يوماً كما في  30يونيو 2022م.

()4

تم احتساب نسبة الدين الى حقوق الملكية بقسمة نسبة الدين على متوسط حقوق الملكية.

()5

تم احتساب العائد على األصول بقسمة صافي الربح على متوسط إجمالي الموجودات .وتم احتسابها بناء على صافي الربح للفترة *  / 2متوسط إجمالي الموجودات للفترة المنتهية
كما في  30يونيو 2022م.

()6

تم احتساب العائد على حقوق المساهمين بقسمة صافي الربح على متوسط حقوق الملكية .وتم احتسابها بناء على صافي الربح للفترة *  / 2متوسط حقوق الملكية للفترة المنتهية
كما في  30يونيو 2022م.
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الموجودات
الموجودات غير المتداولة

انخفضت الموجودات غير المتداولة من  1,245.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1233.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ويعود ذلك إلى إنخفاض في الممتلكات والمعدات من  1,228.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1,144.4مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة اإلستهالك والتحويل من الموجودات تحت اإلنشاء إلى الموجودات غير الملموسة بقيمة  74.6مليون ريال سعودي
بسبب رسملة نظام  SAPفي 2020م .قابل ذلك ارتفاع في الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من  2.4مليون ريال سعودي الى
 4.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة بسبب زيادة رأس مال «شركة توزيع الغاز الطبيعي» بنسبة  ٪50حيث نسبة استثمار المجموعة بلغت .%7.67
ارتفعت الموجودات غير المتداولة من  1233.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1,282.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م ،بسبب ارتفاع في الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من  4.3مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2020م إلى 49.9
مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2021م نتيجة الرتفاع سعر سهم «شركة توزيع الغاز الطبيعي» بعد إدراجها في السوق السعودية الموازية نمو (التي
ارتفعت بنحو  42.4مليون ريال سعودي) ،إلى جانب استثمارات إضافية في شركات أخرى مدرجة (التي ارتفع اجمالها بنحو  3.3مليون ريال سعودي)،
باإلضافة الى ارتفاع الممتلكات واآلالت والمعدات من  1,144.4مليون ريال سعودي الى  1,154.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة نتيجة إضافات
في الموجودات تحت اإلنشاء بقيمة  60.4مليون ريال سعودي.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  1,282.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  1,260.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2022م بشكل رئيسي بسبب انخفاض في الموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من  49.9مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2021م
الى  30.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة النخفاض سعر سهم «شركة توزيع الغاز الطبيعي» خالل نفس الفترة .يجدر اإلشارة أنه تم
إعادة تصنيف مباني بقيمة  20.4مليون ريال سعودي إلى عقارات استثمارية حيث تم تأجيرها الى أطراف أخرى في عام 2022م.
الموجودات المتداولة

انخفضت الموجودات المتداولة من  2,258.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2,068.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
بسبب انخفاض الذمم المدينة بقيمة  265.3مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض االيرادات خالل جائحة كورونا في 2020م .قابل ذلك ارتفاع في
المخزون بقيمة  104.2مليون ريال سعودي نتيجة التباطؤ في مبيعات الفروع بشكل رئيسي حيث أدى هذا التباطؤ إلى ارتفاع متوسط أيام دوران المخزون
من  97يوم الى  120يوم خالل نفس الفترة.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  2,068.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2,669.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
بسبب ارتفاع المخزون بقيمة  440.5مليون ريال سعودي نتيجة  )1االرتفاع في أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية و )2استراتيجية المجموعة
لزيادة المخزون في 2021م لتسليم الطلبات المتوقعة من الشركة السعودية للكهرباء في النصف األول من 2022م حيث ارتفع متوسط أيام دوران المخزون
من  120يوم الى  135يوم خالل نفس الفترة .كما وارتفع رصيد الذمم المدينة بقيمة  143.7مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع االيرادات في 2021م.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  2,669.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  3,454.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
بسبب إرتفاع المخزون بقيمة  310.4مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع الكميات المباعة ومتوسط أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية ،وارتفاع الذمم
المدينة التجارية بقيمة  420.4مليون ريال سعودي تماش ًيا مع ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة .وقابل هذا االرتفاع انخفاض في موجودات العقود من
 11.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى صفر كما في  30يونيو 2022م حيث أنه كما في  30يونيو 2022م ،تم تصنيف موجودات العقود
كمطلوبات عقود ضمن المطلوبات المتداولة وذلك بسبب تجاوز تكاليف المشاريع المتكبدة اإليرادات المتعلقة بها خالل الفترة ذاتها.
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المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

ارتفع إجمالي حقوق الملكية من 1,919.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1,959.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
بسبب االرتفاع في االحتياطي النظامي بقيمة  21.8مليون ريال سعودي واألرباح المبقاة بقيمة  18.5مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى االرتفاع في
صافي أرباح المجموعة للسنة المالية 2020م.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية من  1,959.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م الى  2,036.1مليون ريال سعودي كما في  21ديسمبر 2021م
بسبب االرتفاع في االحتياطي النظامي بقيمة  24.0مليون ريال سعودي واألرباح المبقاة بقيمة  53.1مليون ريال سعودي ويعود ذلك إلى االرتفاع في
صافي أرباح المجموعة للسنة المالية 2021م.
انخفض إجمالي حقوق الملكية من  2,036.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  1,917.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
بسبب االنخفاض في االرباح المبقاة بقيمة  86.4مليون ريال سعودي نتيجة اعالن المجموعة توزيعات أرباح بقيمة  216مليون ريال سعودي عن الفترة
المالية 2021م باإلضافة الى احتياطي عقود تحوط بقيمة  31.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م.
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

انخفضت المطلوبات غير المتداولة من  108.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  106.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
بسبب انخفاض مطلوبات عقود اإليجار من  12.4مليون ريال سعودي إلى  10.4مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة نتيجة المدفوعات المجدولة.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  106.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  116.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
بسبب ارتفاع في التزامات منافع تقاعد الموظفين من  96.4مليون ريال سعودي إلى  107.4مليون ريال سعودي نتيجة الخسائر االكتوارية البالغة 9.0
مليون ريال سعودي.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  116.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  121.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
بسبب ارتفاع في التزامات منافع تقاعد الموظفين بقيمة  5.9مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بمقدار  212موظف خالل نفس الفترة.
المطلوبات المتداولة

انخفضت المطلوبة المتداولة من  1,475.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1,235.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
بسبب انخفاض في تسهيالت تمويل إسالمي بقيمة  350.9مليون ريال سعودي نتيجة الدفع خالل السنة.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  1,235.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1,800.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في رصيد المستخدم في التسهيالت التمويل اإلسالمي بقيمة  465.5مليون ريال سعودي لتمويل رأس المال العامل.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  1,800.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  2,675.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
ويعود ذلك بشكل رئيسي الى ارتفاع في رصيد المستخدم في التسهيالت التمويل اإلسالمي بقيمة  282,9مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع المسحوبات
تماشيا مع ارتفاع المبيعات وارتفاع المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى بقيمة  279,3مليون ريال سعودي نتيجة توزيعات أرباح المستحقة بقيمة
 216مليون ريال سعودي عن الفترة المالية 2021م وانخفاض القيمة العادلة في المشتقات المالية بقيمة  21.2مليون ريال سعودي.
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الموجودات غير المتداولة
-أممتلكات وآالت ومعدات كما في  31ديسمبر 2021م:

يلخص الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للممتلكات واآلالت والمعدات للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م:
	  (95):لودجلاصافي القيمة الدفترية للمتلكات واآلالت والمعدات للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م

 31ديسمبر 2021م مراجعة

معدل النمو السنوي
المركب
2019م2021-م

 31ديسمبر
2019م مراجعة

 31ديسمبر
2020م مراجعة

تكلفة

أراضي

222,937

222,937

222,687

-

مباني

177,053

163,141

376,299

()219,649

156,650

آالت ومعدات

651,186

633,575

1,943,509

)(1,280,360

663,149

%0,9

سيارات

1,539

1,008

16,131

()15,084

1,047

()%17.5

أثاث وتركيبات

5,367

3,815

28,472

()25,699

2,773

()%28.1

أدوات

8,149

5,623

50,806

()46,611

4,196

()%28.2

معدات المختبرات

34,222

29,477

111,167

()88,230

22,937

()%18.1

اجهزة حاسب ألي

3,599

3,340

18,033

()12,622

5,412

%22.6

قطع الغيار االستراتيجية

7,800

6,821

9,784

()3,408

6,376

()%9.6

الموجودات تحت االنشاء

116,699

74,666

69,517

-

69,518

()%22.8

اإلجمالي الصايف

1,228,550

1,144,404

2,846,406

()1,691,662

1,154,744

()%3.1

بأالف الرياالت السعودية

االستهالك المتراكم

صافي
القيمة
الدفترية
222,687

()%0.1
()%5.9

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
المصدر :القوائم المالية
ّ

يلخص الجدول التالي صافي القيمة الدفترية للمتلكات واآلالت والمعدات كما في  30يونيو 2022م
	  (96):لودجلاممتلكات وآالت ومعدات كما  30يونيو 2022م:

االستهالك
المتراكم

صافي القيمة
الدفترية

التغير للفترة
 31ديسمبر
2021م
  30يونيو2022م

 30يونيو 2022م
معلومات اإلدارة

222,687

%0.0
()%16.8

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م2021-م

تكلفة

أراضي

222,937

222,937

222,687

()%0.1

222,687

-

مباني

177,053

163,141

156,650

()%5.9

355,085

()224,807

130,278

آالت ومعدات

651,186

633,575

663,149

%0,9

1,944,125

()1,295,864

648,261

()%2.2

سيارات

1,539

1,008

1,047

()%17.5

16,194

()15,321

873

()%16.6

أثاث وتركيبات

5,367

3,815

2,773

()%28.1

29,093

()26,558

2,535

()%8.6

أدوات

8,149

5,623

4,196

()%28.2

52,668

()47,901

4,767

%13.6

معدات المختبرات

34,222

29,477

22,937

()%18.1

112,137

()91,623

20,514

()%10.6

اجهزة حاسب ألي

3,599

3,340

5,412

%22.6

18,051

()12,845

5,206

()%3.8

قطع الغيار
االستراتيجية

7,800

6,821

6,376

()%9.6

10,292

()4,066

6,226

()%2.4

الموجودات تحت
االنشاء

116,699

74,666

69,518

()%22.8

92,930

-

92,930

%33.7

اإلجمالي الصايف

1,228,550

1,144,404

1,154,744

()%3.1

2,853,262

()1,718,986

1,134,276

()%1.8

بأالف الرياالت
السعودية

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ
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يلخص الجدول التالي حركة الممتلكات واآلالت والمعدات للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م:
	  (97):لودجلا حركة الممتلكات وآالت ومعدات كما في  31ديسمبر 2021م

بأالف الرياالت السعودية

 1يناير 2021م

اإلضافات

االستبعادات

التحويالت

فرق العملة

 31ديسمبر 2021م

التكلفة
أراضي

222,937

-

-

-

()250

222,687

مباني

369,976

518

-

5,655

150

376,299

1,881,183

1,067

-

61,259

-

1,943,509

سيارات

15,606

530

-

-

()5

16,131

أثاث وتركيبات

26,852

1,132

()27

515

-

28,472

أدوات

49,410

1,395

-

-

-

50,806

معدات المختبرات

110,613

554

-

-

-

111,167

اجهزة حاسب ألي

14,990

3,468

()425

-

-

18,033

قطع الغيار االستراتيجية

9,707

100

()23

-

-

9,784

الموجودات تحت االنشاء

76,546

60,400

-

()67,428

-

69,518

2,777,821

69,164

()475

-

()104

2,846,406

 1يناير 2021م

اإلضافات

االستبعادات

التحويالت

فرق العملة

 31ديسمبر 2021م

آالت ومعدات

اإلجمالي
بأالف الرياالت السعودية
االستهالك املتراكم
أراضي

-

-

-

مباني

206,835

12,814

-

-

1,247,608

30,872

-

1,880

-

سيارات

14,598

486

-

-

-

15,084

أثاث وتركيبات

23,037

2,666

()4

-

-

25,699

أدوات

43,787

2,824

-

-

-

46,611

معدات المختبرات

81,136

7,094

-

-

-

88,230

اجهزة حاسب ألي

11,649

1,141

()168

-

-

12,622

قطع الغيار االستراتيجية

2,886

525

()3

-

-

3,408

الموجودات تحت االنشاء

1,880

-

-

()1,880

-

-

اإلجمالي

1,633,417

58,543

()176

-

-

1,691,662

صايف القيمة الدفترية

1,144,404

10,743

()299

0

()104

1,154,744

آالت ومعدات

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
المصدر :القوائم المالية
ّ
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يلخص الجدول التالي حركة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  30يونيو 2022م:
	  (98):لودجلاحركة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  30يونيو 2022م:

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر 2021م

اإلضافات

االستبعادات

التحويالت

فرق العملة

 30يونيو 2022م

التكلفة
أراضي

222,687

-

-

-

-

222,687

مباني

355,032

54

-

()20,749

-

355,085

1,943,509

617

-

-

-

1,944,125

سيارات

16,131

63

-

-

-

16,194

أثاث وتركيبات

28,472

621

-

-

-

29,093

أدوات

50,806

1,861

-

-

-

52,668

معدات المختبرات

111,167

970

-

-

-

112,137

اجهزة حاسب ألي

18,033

17

-

-

-

18,051

قطع الغيار االستراتيجية

9,784

508

-

-

-

10,292

الموجودات تحت االنشاء

69,518

23,411

-

-

-

92,930

2,825,139

28,123

-

-

-

2,853,262

آالت ومعدات

اإلجمالي

بأالف الرياالت السعودية
االستهالك املتراكم
أراضي

-

-

-

-

-

222,687

مباني

219,131

5,677

-

518

-

130,278

1,280,360

15,505

-

-

-

648,261

سيارات

15,084

237

-

-

-

873

أثاث وتركيبات

25,699

860

-

-

-

2,535

أدوات

46,611

1,290

-

-

-

4,767

معدات المختبرات

88,230

3,393

-

-

-

20,514

اجهزة حاسب ألي

12,622

223

-

-

-

5,206

قطع الغيار االستراتيجية

3,409

658

-

-

-

6,226

الموجودات تحت االنشاء

-

-

-

-

-

92,930

اإلجمالي

1,691,143

27,843

-

-

-

1,134,276

صايف القيمة الدفترية

1,154,744

280

-

()21,267

-

1,720,023

آالت ومعدات

المصدر :معلومات اإلدارة
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يلخص الجدول التالي الممتلكات واآلالت والمعدات حسب الشركات للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في
 30يونيو 2022م:
	  (99):لودجلاممتلكات وآالت ومعدات حسب الشركات

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو 2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

الشركة

656,079

574,157

583,233

()%5.7

592,613

%1.6

شركة المعادن

252,177

241,746

237,871

()%2.9

232,066

()%2.4

شركة األسالك المتخصصة

101,947

101,974

98,861

()%1.5

98,625

()%0.2

شركة الكابالت الهاتفية

28,493

25,670

27,668

()%1.5

26,494

()%4.2

شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة

186,452

197,733

204,177

%4.6

181,499

()%11.1

شركة كابالت الرياض

39,088

41,384

40,644

%2.0

19,663

()%51.6

الشركة الوطنية لصناعة الكابالت

147,364

156,349

163,534

%5.3

161,972

()%1.0

3,404

3,123

2,933

()%7.2

2,844

()%3.0

1,228,550

1,144,404

1,154,744

()%3.1

1,134,276

()%1.8

بأالف الرياالت السعودية

شركة الكابالت احملدودة
اإلجمالي

 31ديسمبر 2019م  31ديسمبر 2020م  31ديسمبر 2021م
معلومات اإلدارة
معلومات اإلدارة
معلومات اإلدارة

المصدر :معلومات اإلدارة

أراضي

بلغت القيمة الدفترية لألراضي  222.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م والتي تتكون بشكل رئيسي من أرض في المدينة الصناعية الثالثة
في مدينة الرياض بقيمة  180.0مليون ريال سعودي .تم شراء هذه األرض في العام 2013م .ويتعلق باقي رصيد األراضي بمخازن وفروع المجموعة.
مباني

انخفضت القيمة الدفترية للمباني من  177.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  163.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة االستهالك السنوي وعدم تسجيل أي إضافات رئيسية خالل الفترة.
انخفضت القيمة الدفترية للمباني من  163.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  156.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
بسبب االستهالك السنوي ،قابل ذلك تحويالت من الموجودات تحت االنشاء بلغت  5.7مليون ريال سعودي.
انخفضت القيمة الدفترية للمباني من  156.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  130.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م بسبب
إعادة تصنيف ما قيمته  20.4مليون ريال سعودي من المباني إلى عقارات استثمارية حيث تم تأجيرها إلى أطراف ثالثة .تم تقييم هذه العقارات االستثمارية
من قبل شركة مستقلة في مارس 2022م ،وبلغت القيمة العادلة كما في  7مارس 2022م مبلغ  40مليون ريال سعودي وال تتوقع اإلدارة وجود اختالف جوهري
في القيمة العادلة المشار اليها مقارنة بما تم تقديره في  7مارس 2022م .تم استهالك المباني بنسبة حوالي  %64كما في  30يونيو 2022م.
آالت ومعدات

تتعلق اآلالت والمعدات بمصانع الكابالت التابعة للمجموعة والمصانع المساندة كمعالجة المواد الخام والتعبئة والتغليف .انخفضت القيمة الدفترية لآلالت
والمعدات من  651.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  633.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة االستهالك السنوي
والذي تم تعويضه جزئ ًيا بتحويالت من الموجودات تحت االنشاء بقيمة  12.3مليون ريال سعودي.
ارتفعت القيمة الدفترية لآلالت والمعدات من  633.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  663.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م بسبب التحويالت من الموجودات تحت االنشاء بقيمة  59.3مليون ريال سعودي ،قابل ذلك استهالك سنوي بلغ  30.8مليون ريال سعودي.
انخفضت القيمة الدفترية لآلالت والمعدات من  663,1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  648,3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2022م بشكل رئيسي بسبب االستهالك بقيمة  15.6مليون ريال سعودي ،قابله جزئياً إضافات بلغت  617ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة .تم استهالك
اآلالت والمعدات بنسبة  ٪67كما في  30يونيو 2022م.
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سيارات

تستخدم السيارات بشكل أساسي للنقل الداخلي بين المصانع .انخفضت القيمة الدفترية للسيارات من  1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م إلى  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م نتيجة االستهالك وعدم وجود إضافات رئيسية.
انخفضت القيمة الدفترية للسيارات من  1.05مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  873ألف ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة
االستهالك وعدم وجود إضافات رئيسية .تم استهالك السيارات بنسبة حوالي  ٪95كما في  30يونيو 2022م.
أثاث وتركيبات

انخفضت القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات من  5.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  3.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م نتيجة االستهالك السنوي وعدم وجود إضافات رئيسية .ثم انخفضت القيمة الدفترية إلى  2.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر20 21م
نتيجة االستهالك ،قابل ذلك إضافات بقيمة  1.1مليون ريال سعودي وتحويالت إلى أثاث وتركيبات بقيمة  0.5مليون ريال سعودي.
انخفضت القيمة الدفترية لألثاث والتركيبات من  2.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  2.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2022م نتيجة االستهالك الذي بلغ  871ألف ريال سعودي ،قابل ذلك إضافات بقيمة  617ألف ريال سعودي وتحويالت بقيمة  52ألف ريال سعودي .تم
استهالك األثاث والتركيبات بنسبة حوالي  ٪91كما في  30يونيو 2022م.
أدوات

انخفضت القيمة الدفترية لألدوات من  8.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  5.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة
االستهالك واالستبعادات وعدم تسجيل أي إضافات رئيسية.
انخفضت القيمة الدفترية لألدوات إلى  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة االستهالك ،قابل ذلك إضافات بلغت  1.4مليون ريال
سعودي خالل السنة.
ارتفعت القيمة الدفترية لألدوات من  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  4.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة
إضافات بلغت  1.9مليون ريال سعودي خالل الفترة .قابل ذلك استهالك بلغ  1.3مليون ريال سعودي .تم استهالك األدوات بنسبة حوالي  ٪91كما في
 30يونيو 2022م.
معدات المختبرات

تستخدم معدات المختبرات بشكل أساسي الختبار مراقبة الجودة للمواد الخام وعينات المنتجات والسلع النهائية .انخفضت القيمة الدفترية لمعدات
المختبرات من  34.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  29.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة االستهالك ،قابل
ذلك إضافات بلغت  2.5مليون ريال سعودي.
انخفضت القيمة الدفترية لمعدات المختبرات إلى  22.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة االستهالك وعدم وجود إضافات
رئيسية.
انخفضت القيمة الدفترية لمعدات المختبرات من  22.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  20.5مليون ريال سعودي كما في 30
يونيو 2022م نتيجة االستهالك ،قابل ذلك إضافات بقيمة  970ألف ريال سعودي .تم استهالك معدات المختبرات بنسبة حوالي  ٪82كما في 30
يونيو 2022م.
اجهزة حاسب ألي

انخفضت القيمة الدفترية ألجهزة الحاسب اآللي من  3.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  3.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م و 5.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة االستهالك وعدم تسجيل أي إضافات رئيسية.
انخفضت القيمة الدفترية ألجهزة الحاسب اآللي من  5.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  5.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2022م نتيجة االستهالك .تم استهالك أجهزة الحاسب اآللي بنسبة حوالي  ٪71كما في  30يونيو 2022م.
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قطع الغيار االستراتيجية

تستخدم قطع الغيار االستراتيجية حصراً لآلالت والمعدات .انخفضت القيمة الدفترية لقطع الغيار االستراتيجية من  7.8مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2019م إلى  6.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ثم الى  6.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب االستهالك
حيث لم يتم تسجيل أي إضافات رئيسية خالل الفترة.
انخفضت القيمة الدفترية لقطع الغيار االستراتيجية من  6.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  6.2مليون ريال سعودي كما في 30
يونيو 2022م نتيجة االستهالك ،قابل ذلك إضافات بقيمة  508ألف ريال سعودي .تم استهالك قطع الغيار االستراتيجية بنسبة حوالي  ٪40كما في 30
يونيو 2022م.
الموجودات تحت االنشاء

تتعلق الموجودات تحت االنشاء باآلالت والمعدات التي تحتاجها مصانع المجموعة .انخفضت القيمة الدفترية للموجودات تحت االنشاء من  116.7مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  74.7مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م نتيجة التحويالت البالغة  74.6مليون ريال سعودي إلى
موجودات غير الملموسة المتعلقة برسملة برنامج الموارد الرئيسية «.»SAP
انخفضت القيمة الدفترية للموجودات تحت االنشاء إلى  69.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة تحويالت بلغت  76.5مليون ريال
سعودي تتعلق بالمباني (بقيمة  5.6مليون ريال سعودي) واآلالت والمعدات (بقيمة  66.2مليون ريال سعودي) وغيرها ،قابل ذلك إضافات بقيمة 60.4
مليون ريال سعودي تتعلق بالتوسعات القائمة في مصانع اإلنتاج .يجدر الذكر أن االلتزامات الرأسمالية المتعلقة بالموجودات تحت االنشاء بلغت 30.0
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
ارتفعت القيمة الدفترية للموجودات تحت االنشاء من  69.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  93.0مليون ريال سعودي كما في 30
يونيو 2022م نتيجة إضافات بلغت  23.4مليون ريال سعودي تتعلق بالتوسعات القائمة في مصانع اإلنتاج.
يلخص الجدول التالي االلتزامات الرأس مالية ألعمال التوسعات بحسب الشركة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
وكما في  30يونيو 2022م:
	  (100):لودجلاااللتزامات الرأس مالية ألعمال التوسعات بحسب الشركة

 31ديسمبر 2019م
معلومات اإلدارة

 31ديسمبر
2020م
معلومات اإلدارة

 31ديسمبر
2021م
معلومات اإلدارة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

الشركة

12,456

21,091

27,455

%48.5

22,858

()%16.7

شركة المعادن

1,569

2,742

351

()%52.7

1,091

%210.9

575

167

1,933

%83.4

610

()%68.5

-

-

260

%0.0

260

()%7.7

14,600

24,000

30,000

%43.3

24,800

()%17.3

بأالف الرياالت السعودية

شركة الكابالت المتخصصة
شركة الكابالت الهاتفية
اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة

يوجد لدى المجموعة التزامات رأس مالية ألعمال التوسعات في مصانع المجموعة بقيمة  14.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م وبقيمة
 24مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وبقيمة  30مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م وبقيمة  24.8مليون ريال سعودي كما في
 30يونيو 2022م.
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-بالموجودات غير الملموسة

يلخص الجدول التالي الموجودات غير الملموسة للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (101):لودجلاالموجودات غير الملموسة

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

التكلفة
الرصيد في بداية السنة

-

-

74,568

ال ينطبق

74,697

%0.2

إضافات خالل السنة

-

74,568

128

ال ينطبق

-

()%100.0

التكلفة يف نهاية السنة

-

74,568

74,697

ال ينطبق

74,697

%0.0

الرصيد في بداية السنة

-

-

2,486

ال ينطبق

7,458

%200.0

اإلطفاء خالل السنة

-

2,486

4,972

ال ينطبق

2,492

()%49.9

اإلطفاء املتراكم يف نهاية السنة

-

2,486

7,458

ال ينطبق

9,950

%33.4

صايف القيمة الدفترية يف نهاية السنة

-

72,083

67,239

ال ينطبق

64,747

()%3.7

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

الموجودات غير ملموسة

تتكون الموجودات غير ملموسة من برنامج الموارد الرئيسية « »SAPالذي تم رسملته في 2020م من الموجودات تحت االنشاء والذي بلغت قيمته 74.6
مليون ريال سعودي.
انخفضت قيمة الموجودات غير الملموسة من  72.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  67.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م نتيجة اإلطفاء خالل نفس الفترة.
انخفضت قيمة الموجودات غير الملموسة من  67.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  64.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2022م نتيجة اإلطفاء خالل نفس الفترة.
-تموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

يلخص الجدول التالي موجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
وكما في  30يونيو 2022م:
	  (102):لودجلاموجودات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

1,917

3,833

46,153

%390.7

26,373

()%42.9

471

471

471

%0.0

471

()%0.0

شركة حلول أس تي سي

-

-

1,163

ال ينطبق

1,222

%5.1

شركة النايفات

-

-

353

ال ينطبق

284

()%19.6

مجموعة تداول السعودية

-

-

1,495

ال ينطبق

2,246

%50.2

شركة المنجم لألغذية

-

-

290

ال ينطبق

-

()%100.0

2,387

4,304

49,925

%357.3

30,596

()%38.7

بأالف الرياالت السعودية
شركة توزيع الغاز الطبيعي
الشركة الدولية للمواد العازلة

اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ
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شركة توزيع الغاز الطبيعي

استثمرت المجموعة في شركة توزيع الغاز الطبيعي عام 2002م بنسبة  .٪7.67ارتفعت قيمة االستثمار من  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م إلى  3.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب زيادة رأس مال شركة توزيع الغاز الطبيعي بنسبة  ٪50وهو ما يمثل  383,333سه ًما
بسعر  10ريال سعودي للسهم الواحد ومشاركة المجموعة في هذه الزيادة في رأس المال.
ارتفعت قيمة االستثمار من  3.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  46.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م حيث أصبحت شركة
توزيع الغاز الطبيعي مدرجة في السوق الموازية السعودي نمو خالل عام 2021م ووصل سعر السهم إلى  120.4ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
انخفضت قيمة االستثمار من  46.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  26.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة انخفاض
سعر السهم من  120.4ريال سعودي الى  68.8ريال سعودي خالل نفس الفترة.
الشركة الدولية للمواد العازلة

تبلغ ملكية المجموعة في الشركة الدولية للمواد العازلة ما نسبته  .٪19.7ظلت قيمة االستثمار مستقرة عند  471ألف ريال سعودي خالل الفترة .تجدر
االشارة أن الشركة غير مدرجة وقدرت االدارة أنه ال يوجد اختالف جوهري بين قيمتها العادلة وقيمتها الدفترية.
شركة حلول أس تي سي

تبلغ ملكية المجموعة نسبة  %0.050تمثل استثمار المجموعة في  11,881سهم بسعر سوقي بلغ  188.2ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
استقرت قيمة االستثمار عند  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م و 30يونيو 2022م.
شركة النايفات

تبلغ ملكية المجموعة نسبة  %0.011تمثل استثمار المجموعة في  11,222سهم بسعر سوقي بلغ  31.5ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
استقرت قيمة االستثمار عند  0.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م و 30يونيو 2022م.
مجموع تداول السعودية

تبلغ ملكية المجموعة نسبة  %0.010تمثل استثمار المجموعة في  6,178سهم بسعر سوقي بلغ  125.8ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
ارتفعت قيمة اإلستثمار من  1.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  2.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع سعر
السهم من  125.8ريال سعودي الى  189ريال سعودي خالل نفس الفترة.
اكتتاب المنجم لألغذية

تم التخارج من استثمار المجموعة بنسبة  %0.008البالغ  4,994سهم في شركة المنجم لألغذية كما في  30يونيو 2022م.
-ثموجودات حق االستخدام

يلخص الجدول التالي موجودات حق استخدام األصول للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (103):لودجلاموجودات حق االستخدام

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

-

14,429

12,639

ال ينطبق

10,842

()%14.2

موجودات مثبتة خالل السنة

16,214

-

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

االستهالك المحمل السنة

()1,785

()1,790

()1,798

%0.4

()743

()%58.7

الرصيد كما يف  31ديسمبر

14,429

12,640

10,842

()%13.3

10,099

()%6.9

بأالف الرياالت السعودية
كما في  1يناير

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ
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تتعلق موجودات حق االستخدام بشكل أساسي بسكن الموظفين والمكاتب والمستودعات وعقود إيجار األراضي (لبعض المصانع في المنطقة الصناعية الثانية).
انخفضت القيمة الدفترية لموجودات حق استخدام األصول من  14.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  12.6مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م ثم الى  10.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ثم الى  10.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة
االستهالك السنوي.
-جعقارات استثمارية

تتعلق العقارات اإلستثمارية بمباني تم إعادة تصنيفها من مباني الى عقارات استثمارية حيث تم تأجيرها الى أطراف ثالثة في العام 2022م والتي بلغت
 20.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م .تم تقييم هذه العقارات االستثمارية من قبل شركة مستقلة في مارس 2022م ،وبلغت القيمة العادلة
كما في  7مارس  2022م مبلغ  40مليون ريال سعودي وال تتوقع اإلدارة وجود اختالف جوهري في القيمة العادلة المشار اليها مقارنة بما تم تقديره في
 7مارس 2022م.
الموجودات المتداولة
-حالمخزون

يلخص الجدول التالي المخزون للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (104):لودجلاالمخزون

 30يونيو
2022م
مفحوصة
364,466

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
  30يونيو 2022م%24.9

معدل النمو السنوي
 31ديسمبر 2021م
المركب
مراجعة
2019م – 2021م
%17.8
291,775
%21.4

822,315

()%5.3

621,126

%82.9
()%24.7

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

مواد خام

210,094

199,546

بضاعة جاهزة

589,068

741,444

868,135

أعمال قيد التنفيذ

133,635

145,384

339,653

%59.4

بضاعة في الطريق

60,698

15,775

24,519

()%36.4

18,455

مواد تغليف

18,645

24,479

35,018

%37.0

45,288

%29.3

قطع غيار

71,776

68,243

71,055

()%0.5

70,532

()%0.7

أخرى (اكسسوارات المشاريع)

2,919

1,158

5,054

%31.6

3,393

()%32.9

االجمالي

1,086,835

1,196,029

1,635,209

%22.7

1,945,575

%19.0

مخصص مخزون بطيء الحركة

()45,982

()50,983

()49,660

%3.9

()49,660

%0.0

صايف املخزون

1,040,853

1,145,046

1,585,549

%23.4

1,895,915

%19.6

97

120

135

38

118

()17
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متوسط أيام دوران المخزون (أيام)

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
ومعلومات اإلدارة

مواد خام
	  (105):لودجلامواد خام

 31ديسمبر 2019م
معلومات اإلدارة

 31ديسمبر 2020م
معلومات اإلدارة

 31ديسمبر 2021م
معلومات اإلدارة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

نحاس

46,794

24,923

24,585

()%27.5

30,554

%24.3

ألمنيوم

15,561

39,34

24,585

%59.0

12,633

()%67.9

أخرى

147,741

168,391

227,848

%24.2

321,278

%41.0

اإلجمالي

210,094

199,546

291,775

%17.8

364,466

%24.9

بأالف الرياالت السعودية

المصدر :معلومات ادارة

تكون مخزون المواد الخام من األلمنيوم والنحاس من بين المواد األخرى الالزمة لتصنيع الكابالت .يتم شراء النحاس من خالل عقود طويلة األجل مع
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موردين دوليين والتي تضمنت بشكل رئيسي (ترافيجورا ،جلينكور وغيرهما) ،بينما يتم شراء األلمنيوم محل ًيا من خالل عقد طويل األجل مع شركة التعدين
العربية السعودية (معادن) بشكل رئيسي .يتم شراء المكونات االخرى من خالل الموردين المحليين مثل الشركة السعودية للصناعات االساسية (سابك)
وشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات وغيرهما.
للتخفيف من مخاطر نقص المواد الخام ،تتم مراقبة مستويات المخزون باستمرار بحيث يتم االحتفاظ بمخزون آمن من العناصر االستراتيجية لمدة -20
 30يو ًما .عالوة على ذلك ،تحتفظ المجموعة ببضاعة امانة تخص مواد خام نحاس من المورد ترافيجورا (والتي ال يتم تسجيلها في ميزانية المجموعة).
يتم استخدام بضاعة االمانة في حالة تأخر الشحن من قبل المورد لكيال يتضرر جدول الصناعة للمجموعة .وف ًقا لذلك ،يتم إصدار فواتير للمجموعة
بسعر معدن النحاس العالمي المتزامن باإلضافة إلى قسط ربح مشروط مع المورد.
قامت المجموعة بإبرام مجموعة متنوعة من العقود المستقبلية لمواجهة تقلبات أسعار خام النحاس واأللمنيوم من أجل الوفاء من متطلبات المجموعة
المتوقعة من االستخدام في عمليات التصنيع لديها .يتم تسجيل األثر الناتج من إقفال هذه العقود (عقود شراء أو بيع أدوات غير مالية أو عقود لالستخدام
الذاتي والغير مصنفة كأدوات تحوط) ضمن تكلفة اإلنتاج بقائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة.
تقوم المجموعة بمراجعة أسعار المواد الخام بشكل دوري وتحوط مركز المخزون في نهاية كل شهر للحد من تعرض األسعار ،خاصة بالنسبة للشركة
السعودية الحديثة لصناعة األسالك والكابالت المتخصصة المعرضة لتقلبات أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية نظ ًرا لطبيعة أعمال البيع بالتجزئة
الخاصة بها من خالل فروعها .تتم مالحظة التقلبات في أسعار المواد الخام من قبل اإلدارة عاد ًة لمدة تقل عن  3أشهر حيث ينتج الكيان للتخزين مقابل
حوالي  3أشهر من المخزون .قد يشمل ذلك بشكل عام العناصر سريعة الحركة بنا ًء على خبرة اإلدارة في اتجاهات السوق والمنتجات األعلى طل ًبا.
ارتفع متوسط أيام دوران المخزون (أيام) من  97يو ًما كما في  31ديسمبر2019م إلى 120يو ًما كما في  31ديسمبر 2020م بشكل أساسي نتيجة انخفاض
مبيعات الفروع خالل جائحة كورونا مما أدت إلى بطء في حركة المخزون .ارتفع متوسط أيام دوران المخزون (أيام) من  120يوماً كما في  31ديسمبر
2020م إلى  135يو ًما كما في  31ديسمبر 2021م بسب التخزين االستراتيجي للطلبات المتعلقة بالشركة السعودية للكهرباء والمتوقع تسليمها في السنة
المالية 2022م.
انخفض متوسط أيام دوران المخزون (أيام) من 135يو ًما كما في  31ديسمبر 2021م الى  118يوماً كما في  30يونيو 2022م بسب تسليم الطلبات التي
كان قد تم تخزينها الى الشركة السعودية للكهرباء.
مواد خام

تصل المدة ما بين استالم المواد الخام وتوريد الطلب إلى العميل ما بين  30يوم و 45يوم ،وقد تختلف هذه المدة بين العمالء حسب جدول التوريد.
انخفضت قيمة المواد الخام من 210.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م الى  199.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب
انخفاض المشتريات واإلنتاج .ارتفعت قيمة مواد الخام من  199.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م الى  291.8مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر2021م بسبب ارتفاع أسعار النحاس واأللمنيوم والزيادة في كميات المواد االخرى خالل نفس الفترة.
ارتفعت قيمة المواد الخام من  291.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  364.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة
الزيادة في المشتريات واإلنتاج بما يتماشى مع الكميات المباعة المتزايدة ،إلى جانب ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم وارتفاع في كميات المواد
االخرى خالل نفس الفترة.
بضاعة جاهزة

ارتفعت قيمة البضاعة الجاهزة من  589.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  741.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م،
ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى انخفاض مبيعات الفروع نتيجة أثر جائحة كورونا مما أدى الى ارتفاع في مستويات المخزون خالل الفترة ذاتها .ارتفعت
قيمة البضاعة الجاهزة من  741.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  868.1مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م نتيجة التخزين
االستراتيجي للطلبات المتعلقة بالشركة السعودية للكهرباء والمتوقع تسليمها في السنة المالية 2022م.
انخفضت قيمة البضاعة الجاهزة من  868.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  822.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م،
نتيجة تسليم بشكل رئيسي البضاعة الى الشركة السعودية للكهرباء.
أعمال قيد التنفيذ

تتعلق األعمال قيد التنفيذ بالمنتجات شبه المصنعة الخاضعة لمراقبة الجودة واالختبار .ارتفعت قيمة األعمال قيد التنفيذ من  133.6مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م إلى  145.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ثم إلى  339.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
نتيجة التخزين االستراتيجي للطلبات المتعلقة بالشركة السعودية للكهرباء والمتوقع تسليمها في السنة المالية 2022م.
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ارتفعت قيمة األعمال قيد التنفيذ من  339.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  621.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م،
تماش ًيا مع زيادة المبيعات ومشتريات المواد الخام.
بضاعة في الطريق

تتعلق البضاعة في الطريق بتحويالت النحاس من الموردين إلى المستودع التابع الى الشركة الوطنية لصناعة الكابالت في الشارقة ،اإلمارات العربية
المتحدة .انخفضت قيمة البضاعة في الطريق من  60.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر ٢٠١٩م إلى  15.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ثم ارتفعت إلى  24.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م حيث تعتمد على كميات الشحنات والبضاعة في كل فترة مالية.
انخفضت قيمة البضاعة في الطريق من  24.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر ٢٠21م إلى  18.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
حيث تعتمد على كميات الشحنات والبضاعة في كل فترة مالية.
مواد تغليف

ارتفعت قيمة المواد التغليفية من  18.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  24.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م ثم الى
 35.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م تماشيا مع ارتفاع قيمة البضاعة الجاهزة.
ارتفعت قيمة المواد التغليفية من  35.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  45.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو2022م تماشياً مع
ارتفاع الكميات المباعة خالل نفس الفترة.
قطع غيار

تمثل قطع غيار للصيانة الدورية للمصانع .ظلت قطع الغيار مستقرة نسبيا عند حوالي  71مليون ريال سعودي خالل فترة الثالث سنوات كما في 31
ديسمبر 2019م و2020و و2021م.
انخفضت قيمة قطع الغيار من  71.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  70.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو2022م حيث تعتمد
على احتياجات المجموعة في كل فترة مالية.
أخرى (اكسسوارات المشاريع)

تمثل اكسسوارات المشاريع االكسسورات الخاصة بمشاريع التسليم مفتاح .انخفضت قيمة اكسسورات المشاريع من  ٢٫٩مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر ٢٠١٩م إلى  ١٫١مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر ٢٠٢٠م تماشياً مع انخفاض ايرادات المشاريع .ارتفعت قيمة اكسسورات المشاريع إلى
 5.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م تماشياً مع ارتفاع ايرادات المشاريع.
انخفضت قيمة اكسسوارات المشاريع من  5.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  3.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو2022م
تماشياً مع انخفاض إيرادات المشاريع.
مخصص مخزون بطيء الحركة

يلخص الجدول التالي الحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في
 30يونيو 2022م:
	  (106):لودجلاالحركة في مخصص مخزون بطيء الحركة

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

رصيد بداية السنة

58,736

45,982

50,983

()%6.8

49,660

()%2.6

المخصص خالل السنة

3,603

7,753

1,442

()%36.7

-

()%100.0

رد مخصص خالل السنة

()16,357

()2,753

()2,765

()%58.9

-

()%100.0

45,982

50,983

49,660

%3.9

49,660

%0.0

بأالف الرياالت السعودية

رصيد يف نهاية السنة

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات االدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ
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تقوم المجموعة بجرد دوري للمخزون ،ويحدد المخزون الراكد والمخزون غير القابل لالستعمال استنادا على تقييم فريق إختبار الجودة ،وعليه يتخذ
القرار إما باستخدامه بوضعه الحالي أو تصنيفه كخردة وبالتالي يتم بيعه بسعر مخفض .تعتمد المجموعة سياسة مخصصات للمخزون حيث يتم تكوين
مخصص كما يلي ٪25 :لألرصدة القديمة من  6إلى  9أشهر ٪50 ،لألرصدة التي تتراوح أعمارها بين  12-9شه ًرا و ٪100لألرصدة القديمة ألكثر من
عام .تنطبق سياسة المخصصات فقط على الجزء غير القابل إلعادة التدوير ( )٪35من المخزون.
بلغت قيمة البضاعة الجاهزة الراكدة ألكثر من  365يو ًما  59.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م (حوالي  ٪ 6.8من إجمالي رصيد البضاعة
الجاهزة) .خصصت اإلدارة مبلغ  49.7مليون ريال سعودي (حوالي  )٪84.2من الرصيد القائم والذي يتعلق بالجزء غير القابل إلعادة التدوير ( )٪35من
البضائع التامة الصنع.
بلغت قيمة البضاعة الجاهزة الراكدة ألكثر من  365يو ًما  44.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م (حوالي  ٪5.4من إجمالي رصيد البضاعة
الجاهزة) .خصصت اإلدارة مبلغ  49.7مليون ريال سعودي من الرصيد القائم والذي يتعلق بالجزء غير القابل إلعادة التدوير ( )٪35من البضائع التامة
الصنع والباقي يتعلق بالمواد الخام وقطع الغيار التي يزيد عمرها عن سنة واحدة.
-خالذمم المدينة التجارية

يلخص الجدول التالي الذمم المدينة التجارية للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (107):لودجلاالذمم المدينة التجارية

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

ذمم مدينة تجارية

1,198,965

877,007

1,011,313

()%8.2

1,431,668

%41.6

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()114,714

()58,021

()48,649

()%34.9

()48,649

%0.0

صايف الذمم املدينة التجارية

1,084,251

818,985

962,665

()%5.8

1,383,019

%43.7

متوسط فترة تحصيل الذمم
المدينة (أيام)

87

73

72

()%8.9

77

%6.4

بأالف الرياالت السعودية

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

يلخص الجدول التالي الحركة في مخصص خسائر ائتمانية موقعة للذمم المدينة للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (108):لودجلاالحركة في مخصص خسائر ائتمانية موقعة لذمم المدينة

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

رصيد بداية السنة

81,289

114,714

58,021

()%15.5

48,649

()%16.2

رد ( /مخصص) خسائر
ائتمانية متوقعة

بأالف الرياالت السعودية

استخدام مخصصات خالل
السنة
فروق صرف عملة
رصيد يف نهاية السنة

33,456

()12,140

()8,671

ال ينطبق

-

()%100.0

-

()44,553

()701

ال ينطبق

-

()%100.0

()30

-

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

114,714

58,021

48,649

()%34.9

48,649

%0.0

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ
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يلخص الجدول التالي صافي الذمم المدينة حسب العميل للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (109):لودجلاالذمم المدينة التجارية حسب العميل

 31ديسمبر 2019م
معلومات اإلدارة

 31ديسمبر
2020م
معلومات اإلدارة

 31ديسمبر
2021م
معلومات اإلدارة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

الشركة السعودية للكهرباء

34,527

14,091

62,092

%34.1

252,471

%306.6

الصادرات

596,438

364,181

442,638

()%13.9

514,700

%16.3

الفروع

224,830

170,079

243,900

%4.2

322,488

%32.2

المبيعات المحلية

247,001

233,003

165,417

()%18.2

210,003

%27.0

مشاريع

96,168

95,651

97,257

%0.6

132,006

%35.7

إجمالي الذمم املدينة

1,198,965

877,006

1,011,305

()%8.2

1,431,668

%41.6

مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

()114,714

()58,021

()48,640

()%34.9

()48,649

%0.0

صايف الذمم املدينة التجارية

1,084,251

818,985

962,665

()%5.8

1,383,019

%43.7

بأالف الرياالت السعودية

المصدر :معلومات اإلدارة

انخفض صافي الذمم المدينة التجارية من  1,084.3مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  819.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م تماش ًيا مع االنخفاض في االيرادات بسبب جائحة كورونا بشكل رئيسي والتي أثرت بشكل رئيسي على عمالء مبيعات الفروع ،والمبيعات المحلية،
والصادرات .نتيجة لذلك ،انخفض متوسط فترة أيام تحصيل الذمم المدينة من  87يوم كما في  31ديسمبر 2019م الى  73يوم كما في  31ديسمبر
2020م بسبب زيادة التحصيل بشكل عام.
ارتفع صافي الذمم المدينة التجارية من  819.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  962.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م تماشياً مع إرتفاع اإليرادات نتيجة ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية بشكل رئيسي .على الرغم من ارتفاع اإليرادات والذمم المدينة،
استقر متوسط فترة أيام تحصيل الذمم المدينة عند  73يوم كما في  31ديسمبر 2020م و 72يوم كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة المتابعة الدورية
للتحصيل من قبل إدارة المجموعة.
ارتفع صافي الذمم المدينة التجارية من  962.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  1,383.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
تماشياً مع إرتفاع اإليرادات نتيجة ارتفاع الكميات المباعة وأسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية .ارتفع متوسط فترة أيام تحصيل الذمم المدينة من
 72يوم كما في  31ديسمبر 2021م الى  77يوم كما في  30يونيو 2022م نتيجة التباين في مزيج العمالء.
تقوم المجموعة بتكوين مخصص للذمم المدينة المشكوك في تحصيلها بنا ًء على احتساب الخسائر االئتمانية المتوقعة حسب معيار الدولي للتقرير المالي
رقم  .9تم تسجيل مخصصات بقيمة  35.5مليون ريال سعودي في 2019م وتم عكسها في 2020م و2021م بقيمة  12.1مليون ريال سعودي و 8.7مليون
ريال سعودي على التوالي بسبب سداد االرصدة المتأخرة من قبل بعض العمالء.
يتعلق مخصص الذمم المدينة التجارية المشكوك في تحصيلها القائم كما في  31ديسمبر 2020م و2021م و 30يونيو 2022م بشكل أساسي بعميل مدعى
عليه قانونيا يبلغ رصيده حوالي  34مليون ريال سعودي.
	  (110):لودجلاأعمار األرصدة المدينة المستحقة

بأالف الرياالت السعودية

90 – 0
يوم

180 – 91
يوم

270 – 181
يوم

365 – 271
يوم

 365يوم
وما فوق

إجمالي رصيد الذمم المدينة
كما في  31ديسمبر 2021م

2021

956,142

7,304

6,393

1,587

39,888

1,011,313

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2021م
المصدر :القوائم المالية
ّ

بأالف الرياالت السعودية

90 – 0
يوم

180 – 91
يوم

270 – 181
يوم

365 – 271
يوم

 365يوم
وما فوق

إجمالي رصيد الذمم المدينة
كما في  30يونيو 2022م

2022

1,345,097

14,887

6,662

3,900

61,114

1,431,659

المصدر :معلومات اإلدارة
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بلغت األرصدة المدينة المستحقة من ألقل من  90يوماً حوالي ٪95من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية كما في  31ديسمبر 2021م .بلغت األرصدة
المستحقة ألكثر من  365يوم  39.9مليون ريال سعودي منها  34مليون ريال سعودي تتعلق بشكل أساسي بعميل مدعى عليه قانونيا من قبل المجموعة.
بلغت األرصدة المدينة المستحقة من ألقل من  90يوماً حوالي ٪95من إجمالي رصيد الذمم المدينة التجارية كما في  30يونيو 2022م .بلغت األرصدة
المستحقة ألكثر من  365يوم  61.1مليون ريال سعودي تتعلق بشكل أساسي بشركة الكابالت المتخصصة.
-دموجودات العقود

يلخص الجدول التالي موجودات العقود للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (111):لودجلاموجودات العقود

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

إجمالي التكاليف المتكبدة
حتى تاريخ التقرير المالي

295,109

304,266

281,703

()%2.3

-

()%100.0

إجمالي األرباح المعترف بها
حتى تاريخ التقرير المالي

33,630

30,454

36,609

%4.3

-

()%100.0

إجمالي موجودات العقود

328,738

334,720

318,312

()%1.6

-

()%100.0

()314,929

()327,898

()306,565

()%1.3

-

()%100.0

13,809

6,822

11,747

()%7.8

-

()%100.0

بأالف الرياالت السعودية

فواتير اإلنجاز
صايف موجودات العقود

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

انخفضت موجودات العقود من  13.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  6.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة تسليم
بعض المشاريع القائمة باإلضافة الى مشاريع شركات الكهرباء والمياه مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (« )»DEWAوهيئة كهرباء ومياه الشارقة («)»SEWA
في دولة اإلمارات العربية المتحدة إلى جانب مشاريع أخرى .يتماشى االنخفاض في موجودات العقود مع االنخفاض في إيرادات مشاريع تسليم مفتاح.
ارتفعت موجودات العقود من  6.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  11.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة لمشروع
جديد مع هيئة كهرباء ومياه دبي ( )DEWAباإلضافة الى مشاريع تسليم مفتاح جديدة أخرى .يتماشى هذا مع ارتفاع في إيرادات المشاريع في 2021م.
يجدر الذكر أن كما في  30يونيو 2022م ،تم تصنيف موجودات العقود كمطلوبات عقود ضمن المطلوبات المتداولة وذلك بسبب تجاوز تكاليف مشاريع
مثل هيئة كهرباء ومياه دبي المتكبدة اإليرادات المتعلقة بها خالل الفترة ذاتها.
-ذدفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

يلخص الجدول التالي دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 30
يونيو 2022م:
	  (112):لودجلادفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

ضريبة القيمة المضافة

2,573

1,000

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

دفعات مقدمة الى الموردين

11,485

16,482

28,481

%57.5

51,345

%80.3

الموردون  -الرصيد المدين

-

-

11,750

ال ينطبق

-

()%100.0

ودائع مستردة – الجمارك

4,933

2,213

2,118

()%34.5

1,005

()%52.6

مصاريف مدفوعة مقدماً

15,241

5,492

6,170

()%36.4

10,278

%66.6

ذمم موظفين

2,459

1,244

3,555

%20.2

4,115

%15.8

أخرى

7,814

7,163

7,528

()%1.8

11,518

%53.0

اإلجمالي

44,506

33,593

59,602

%15.7

78,260

%31.3

بأالف الرياالت السعودية

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

208

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

ضريبة القيمة المضافة

انخفضت ضريبة القيمة المضافة من  2.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ثم
الى صفر كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة إعادة تصنيفها تحت المصاريف المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى.
دفعات مقدمة الى الموردين

ارتفعت الدفعات المقدمة الى الموردين من  11.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  16.5ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة ارتفاع الدفعات المقدمة لشراء المواد الخام .ارتفعت الدفعات المقدمة الى الموردين إلى  28.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
بسبب دفعات مقدمة لشراء المواد الخام ودفعات مقدمة لشراء خط انتاج متكامل.
ارتفعت الدفعات المقدمة الى الموردين من  28.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  51.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
بسبب الدفعات المقدمة لشراء المواد الخام تماش ًيا مع الزيادة في المبيعات.
الموردون  -الرصيد المدين

تتعلق بخصومات الشراء والتي بلغت  11.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب خصومات الشراء من الشركة السعودية للصناعات
األساسية سابك.
ودائع مستردة – الجمارك

انخفضت الودائع المستردة لدى الجمارك من  4.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ثم الى  2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م و 1.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة استرداد الودائع خالل الفترة.
مصاريف مدفوعة مقدم ًا

تتعلق المصاريف المدفوعة مقدما بمصاريف اإليجار والتأمين وصاالت العرض المدفوعة مسبقا .انخفضت المصاريف المدفوعة مقدماً من  15.2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  5.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب انخفاض رسوم اإلقامة وتصاريح العمل أثناء جائحة
كورونا .ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدماً من  5.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  6.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
بسبب زيادة رسوم التأمين والمصاريف المدفوعة مسب ًقا المتعلقة بمعرض كهرباء الشرق األوسط الذي أقيم في دولة االمارات العربية المتحدة.
ارتفعت المصاريف المدفوعة مقدماً من  6.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  10.3مليون ريال سعودي كما في  31يونيو 2022م
بسبب مصاريف التأمين المدفوعة مسبقا.
ذمم موظفين

تتعلق ذمم الموظفين بقروض الموظفين التي انخفضت من  2.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1.2مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م بسبب انخفاض في السلف المقدمة الى الموظفين .ارتفعت ذمم الموظفين من  1.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى
 3.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة زيادة الطلب على القروض من الموظفين خالل الفترة.
ارتفعت ذمم الموظفين من  3.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  4.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع الطلب
على القروض من الموظفين خالل الفترة.
أخرى

تتعلق الموجودات المتداولة األخرى بودائع خاصة بالمرافق العامة والتأمين والتي ظلت مستقرة نسب ًيا عند حوالي  7.5مليون ريال سعودي خالل فترة
السنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م.
ارتفعت الموجودات المتداولة األخرى من  7.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  11.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
بسبب إيرادات مستحقة بلغت  6.1مليون ريال سعودي تتعلق باإليجارات من العقارات االستثمارية.
-ردفعات مقدمة لشراء موجودات مالية

تتعلق الدفعات المقدمة لشراء موجودات مالية بدفعة مقدمة إلى جهات أخرى بغرض االستثمار في األصول المالية والتي بلغت  21مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2019م .يجدر اإلشارة أنه تم إلغاء طلب االستثمار واسترداد المبلغ في 2020م.

209

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

-زالنقد وما في حكمه

يلخص الجدول التالي أرصدة النقد وما في حكمه للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (113):لودجلاأرصدة النقد وما في حكمه

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

أرصدة بنكية

53,121

63,746

49,968

()%3.0

95,726

%91.6

نقد بالصندوق

494

507

389

()%11.3

1,370

%252.6

53,615

64,253

50,356

()%3.1

97,096

%92.8

بأالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

ارتفع رصيد النقد وما في حكمه من  53.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  64.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة تحصيل الذمم المدينة ،قابله سداد قروض التمويل اإلسالمي خالل نفس الفترة .انخفض رصيد النقد وما في حكمه من  64.3مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2020م إلى  50.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة ارتفاع أرصدة الذمم المدينة والمخزون خالل نفس الفترة،
قابل ذلك عائدات من القروض اإلسالمية.
ارتفع رصيد النقد وما في حكمه من  50.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  97.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة
إضافات طفيفة على الممتلكات ،والمعدات واآلالت ،وارتفاع العائدات من القروض اإلسالمية.
حقوق الملكية

يلخص الجدول التالي حقوق الملكية للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (114):لودجلاحقوق الملكية

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

1,500,000

1,500,000

1,500,000

-

1,500,000

%0.0

احتياطي نظامي

207,268

229,111

253,094

%10.5

253,094

%0.0

أرباح مبقاة

189,480

207,954

261,078

%17.4

174,714

()%33.1

احتياطي استحواذ على شركة تابعة

22,725

22,725

22,725

%0.0

22,725

%0.0

-

-

-

ال ينطبق

()31,901

ال ينطبق

احتياطي تحويل العمالت األجنبية

()604

()429

()1,264

%44.7

()1,264

%0.0

إجمالي الحقوق الملكية العائدة الى
مساهمي الشركة

1,918,869

1,959,361

2,035,634

%3.0

1,917,369

()%5.8

392

()36

433

%5.1

452

%4.3

1,919,261

1,959,326

2,036,067

%3.0

1,917,820

()%5.8

بأالف الرياالت السعودية
رأس المال المصدر والمدفوع

احتياطي عقود تحوط

حقوق الملكية غير المسيطرة
اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

رأس المال المصدر والمدفوع

يتكون رأس مال المجموعة كما في  30يونيو 2022م من  1.5مليون سهم بقيمة اسمية  10ريال سعودي للسهم الواحد.
احتياطي نظامي

وف ًقا ألنظمة الشركات في المملكة العربية السعودية ،أنشأت الشركة احتياط ًيا قانون ًيا بتخصيص  ٪10من صافي الدخل للسنة حتى يساوي هذا االحتياطي
 ٪30من رأس المال.
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أرباح مبقاة

تتكون األرباح المبقاة من صافي الدخل المتراكم بعد خصم توزيعات األرباح والتحويالت إلى االحتياط.
ارتفعت األرباح المبقاة من  189.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  208.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب
الدخل الشامل للسنة الذي بلغ  218.8مليون ريال سعودي في 2020م قابله توزيعات أرباح بلغت  178.5مليون ريال سعودي في 2020م وتحويالت الى
االحتياطي النظامي بقيمة  21.8مليون ريال سعودي.
ارتفعت األرباح المبقاة إلى  261.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب الدخل الشامل للسنة الذي بلغ  247.1مليون ريال سعودي في
2021م قابله توزيعات أرباح بلغت  196.2مليون ريال سعودي في 2021م وتحويالت الى االحتياطي النظامي بقيمة  24.0مليون ريال سعودي.
انخفضت األرباح المبقاة من  261.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  174.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة إعالن
توزيعات أرباح بقيمة  216مليون ريال سعودي عن الفترة المالية 2021م
احتياطي استحواذ على شركة تابعة

يتعلق احتياطي استحواذ على شركة تابعة بالتكاليف اإلضافية التي تكبدتها المجموعة نتيجة االستحواذ على شركة الرواد من قبل الشركة الوطنية لصناعة الكابالت
وظلت مستقرة عند  22.7مليون ريال سعودي خالل السنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 30يونيو 2022م.
احتياطي عقود تحوط

عند تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتدفقات النقدية ،يتم اثبات الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة كتحوطات
لتغيرات التدفقات النقدية في الدخل الشامل االخر المتراكمة في حقوق الملكية .ويتم اثبات الربح او الخسارة المتعلقة بالجزء غير الفعال مباشرة بقائمة
الربح او الخسارة الموحدة .يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية إلى الربح او الخسارة في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح
او الخسارة (مث ً
ال :عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له) .يتم اثبات الر بح او الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قيمة السلعة في قائمة الربح او
الخسارة ضمن « تكلفة االيرادات «.
اعتمدت المجموعة نظاما شام ً
ال لقياس وإدارة المخاطر ويتعلق جزء من عملية ادارة المخاطر بإدارة تعرض المجموعة للتقلبات في اسعار المخزون للحد
من تعرضها لمخاطر المخزون لمستويات مقبولة وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة .تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للسلع للتحوط ضد مخاطر اسعار
المخزون على النحاس وااللمنيوم والرصاص ويتم توثيق عالقة وهدف التحوط بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط ،ويتم احتساب
المعامالت كتحوط للقيمة العادلة.
تقوم المجموعة بشراء النحاس والرصاص بشكل مستمر حيث تتطلب أنشطتها التشغيلية إمدادات مستمرة من تلك المواد .وقد أدى التقلب المتزايد في
أسعار تلك المواد إلى اتخاذ اإلدارة قرار بالدخول في عقود آجلة للمواد المتعلقة بكابالت الجهد الفائق بداية من عام 2022م.
بلغ الجزء الفعال من عقود التحوط خسارة ما قيمته  31.9مليون ريال سعودي بسبب انخفاض القيمة العادلة وللتدفقات النقدية للبنود المتحوط بها لعقود
التحوط خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
بلغ احتياطي عقود تحوط خسارة بقيمة  31.9مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض في القيمة العادلة لعقود التحوط وللتدفقات النقدية للبنود المتحوط
لها خالل نفس الفترة.
احتياطي تحويل العمالت األجنبية

ظل احتياطي تحويل العمالت األجنبية مستق ًرا نسب ًيا بمتوسط 516ألف ريال سعودي خالل الفترة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م ،وارتفع إلى 1.3
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة لتقلب عملة الدينار العراقي.
استقر احتياطي تحويل العمالت األجنبية عند 1.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م.
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حقوق الملكية غير المسيطرة

انخفضت الحقوق الملكية غير المسيطرة من  392ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  36ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة انخفاض أرباح الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية التابعة للمجموعة في دولة الكويت وانخفاض أرباح شركة كابالت الرياض المصرية
لألعمال الكهربائية التابعة للمجموعة في مصر .ارتفعت الحقوق الملكية غير المسيطرة من  36ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى 433
ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة ارتفاع أرباح الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية التابعة للمجموعة في دولة الكويت وارتفاع
أرباح شركة كابالت الرياض المصرية لألعمال الكهربائية التابعة للمجموعة في مصر.
ارتفعت الحقوق الملكية غير المسيطرة من  433ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  452ألف ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
نتيجة ارتفاع أرباح الشركة العربية الخليجية للكابالت الكهربائية التابعة للمجموعة في دولة الكويت ،قابل ذلك انخفاض في أرباح شركة كابالت الرياض
المصرية لألعمال الكهربائية التابعة للمجموعة في مصر.
ويوضح الجدول التالي ملخص األرباح التي قامت المجموعة بتوزيعها خالل السنوات السنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (115):لودجلاتوزيعات األرباح النقدية خالل السنوات المالية المنتهية في 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

الرصيد االفتتاحي

231,348

189,480

207,953

()%5.2

261,078

%25.5

صافي الربح للسنة

196,881

218,429

239,832

%10.4

153,269

()%36.1

الدخل الشامل اآلخر السنة

10,939

388

33,775

%75.7

()23,632

()%170.0

مجموع الدخل الشامل للسنة

207,820

218,817

273,609

%14.7

97,736

()%64.3

صافي الربح المحول إلى االحتياطي
النظامي

()19,688

()21,843

()23,983

%10.4

-

()%100.0

توزيعات االرباح

()230,000

()178,500

()196,500

()%7.6

()216,000

%9.9

189,480

207,953

261,078

%17.4

174,715

()%33.1

بأالف الرياالت السعودية

اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

االلتزامات غير المتداولة
سالتزامات منافع تقاعد الموظفين	  (116):لودجلاالتزامات منافع تقاعد الموظفين

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

 1يناير

102,236

96,146

96,427

()%2.9

107,411

%11.4

تكلفة الخدمة الحالية

13,270

9,137

10,143

()%12.6

6,875

()%32.2

تكلفة الفائدة

3,700

2,493

2,687

()%14.8

1,283

()%52.2

مدفوع خالل السنة

()12,116

()10,961

()10,830

()%5.5

()6,863

()%36.6

(مكاسب)  /خسائر اكتوارية

()10,939

()388

8,984

-

4,603

()%48.8

فروق ترجمة

()5

-

-

-

-

ال ينطبق

 31ديسمبر

96,146

96,427

107,411

%5.7

113,309

%5.5

بأالف الرياالت السعودية

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ
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يلخص الجدول التالي تحليل الحساسية االفتراضية االكتوارية للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 30
يونيو 2022م:
	  (117):لودجلاتحليل الحساسية لالفتراضات االكتوارية

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

بأالف الرياالت السعودية
معدل الخصم (تغير )%1

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

 30يونيو 2022م
معلومات اإلدارة

زيادة

نقص

زيادة

نقص

زيادة

نقص

زيادة

نقص

()84,937

()84,937

83,264

96,935

()92,185

((107,688

ال ينطبق

ال ينطبق

98,028

98,028

96,928

83,152

()107,671

()92,066

ال ينطبق

ال ينطبق

معدل نمو الرواتب (تغير )%1

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

تدير الشركة خطط منافع محددة بما يتماشى مع متطلبات قانون العمل في البلدان التي تعمل بها منشآت المجموعة .وتستند المدفوعات بموجب الخطة
الى الرواتب والبدالت النهائية للموظفين وسنوات الخدمة التراكمية في تاريخ انتهاء خدمتهم من التوظيف.
ارتفعت منافع تقاعد الموظفين من متوسط  96.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م إلى  107.4مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م والى  113.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة خسائر اكتوارية بلغت  9.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2021م و 4.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م .إن التقييم االكتواري يتم إجراؤه سنو ًيا في نهاية كل سنة مالية.
-شمطلوبات عقود اإليجار (متداولة وغير متداولة)

انخفضت مطلوبات عقود اإليجار من  14.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  12.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ثم
الى  11.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة مدفوعات اإليجار المجدولة.
انخفضت مطلوبات عقود اإليجار من  11.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  9.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة
مدفوعات اإليجار المجدولة.
االلتزامات المتداولة
-صتسهيالت تمويل إسالمي

يلخص الجدول التالي تسهيالت تمويل إسالمي للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (118):لودجلاتسهيالت تمويل إسالمي

بأالف الرياالت
السعودية
 1يناير
المسحوب خالل السنة
المدفوع خالل السنة
 31ديسمبر

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو السنوي
المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

853,550

1,209,532

858,675

%0.3

1,324,175

%54.2

2,924,412

2,746,225

3,280,438

%5.9

2,118,808

()%35.4

()2,568,430

()3,097,082

()2,814,938

%4.7

()1,835,913

()%34.8

1,209,532

858,675

1,324,175

%4.6

1,607,070

%21.4

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

213

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

يلخص الجدول التالي تسهيالت تمويل إسالمي حسب البنك كما في  31ديسمبر 2021م:
	  (119):لودجلاتسهيالت تمويل إسالمي حسب البنك

القيمة

المستخدم كما في  30يونيو 2022م

نسبة االستخدام كما في  30يونيو
2022م

1,000,000

477,425

%47.7

البنك السعودي البريطاني

600,000

359,875

%60.0

البنك السعودي الفرنسي

400,000

196,900

%49.2

البنك األهلي السعودي

650,000

432,600

%66.6

البنك الخليج الدولي

357,500

140,270

%39.2

اإلجمالي

3,007,500

1,607,070

%53.4

بأالف الرياالت السعودية
البنك العربي الوطني

المصدر :معلومات إدارة

يلخص الجدول التالي تسهيالت تمويل إسالمي حسب البنك ونوع التسهيالت كما في  31ديسمبر 2021م:
	  (120):لودجلاتسهيالت تمويل إسالمي حسب البنك ونوع التسهيالت

بأالف الرياالت السعودية

القيمة

المستخدم كما
في  31ديسمبر
2021م

10,625

-

1,000,000

422,005

حسابات تحويل عمالت أجنبية

50,000

-

حسابات تحويل عمالت أجنبية

1,875

-

تسهيالت قصيرة األجل

600,000

300,330

حسابات تحويل عمالت أجنبية

35,000

-

تسهيالت قصيرة األجل

350,000

156,355

تسهيالت متعددة األغراض

50,000

-

تسهيالت قصيرة األجل

650,000

338,805

حسابات تحويل عمالت أجنبية

50,000

-

حساب جاري مدين

11,250

-

تسهيالت قصيرة األجل

263,750

106,681

حسابات تحويل عمالت أجنبية

82,500

-

-

3,155,000

1,324,175

نوع التسهيالت
حساب جاري مدين

البنك العربي الوطني

البنك السعودي
البريطاني

تسهيالت قصيرة األجل

نوع
الضمانة

سند ألمر

الشروط
تزويد البنك خالل مدة ال تتجاوز  120يوماًفي نهاية كل سنة مالية بنسخة من البيانات
المالية المراجعة.
 أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية  3 :1لكلفترة

سند ألمر

 -أال تتجاوز نسبة المديونية  1.75لكل فترة

 أال يتجاوز الحد األدنى للقيمة الصافيةالملموسة  1200مليون ريال سعودي لكل فترة

 تقديم بيانات مالية موحدة نصف سنوية غيرمراجعة خالل  120-90يو ًما
البنك السعودي الفرنسي

البنك األهلي السعودي

البنك الخليج الدولي
اإلجمالي
المصدر :معلومات إدارة
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 -أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية 3 :1

سند ألمر

 -أال تقل نسبة السيولة عن 1 :1

تزويد البنك بالبيانات مالية موحدة الداخليةفصلية خالل  90يو ًما
 -أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية 3 :1

سند ألمر

 -أال تقل نسبة السيولة عن 1 :1

 -أال تقل نسبة تغطية الديون عن  1.5مرة

 أال تتجاوز نسبة صافي الدين 8 EBITDA /أضعاف

سند ألمر
-

 أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية 3 :1 أال تقل نسبة السيولة عن 1 :1-
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يلخص الجدول التالي تسهيالت تمويل إسالمي حسب البنك ونوع التسهيالت كما في  30يونيو 2022م:
	  (121):لودجلاتسهيالت تمويل إسالمي حسب البنك ونوع التسهيالت

بأالف الرياالت السعودية

البنك العربي الوطني

البنك السعودي
البريطاني

البنك السعودي الفرنسي

البنك األهلي السعودي

البنك الخليج الدولي

اإلجمالي

نوع التسهيالت
حساب جاري مدين
تسهيالت قصيرة
األجل
حسابات تحويل
عمالت أجنبية

القيمة

المستخدم كما
في  30يونيو
2022م

-

-

1,000,000

477,425

 أال تتجاوز نسبة المديونية  1.75لكل فترة600,000

حسابات تحويل
عمالت أجنبية

-

-

تسهيالت قصيرة
األجل

350,000

196,900

تسهيالت متعددة
األغراض

50,000

-

تسهيالت قصيرة
األجل

650,000

432,600

حسابات تحويل
عمالت أجنبية

-

-

حساب جاري مدين

-

-

تسهيالت قصيرة
األجل

357,500

140,270

حسابات تحويل
عمالت أجنبية

-

-

3,007,500

1,607,070

-

سند ألمر

تزويد البنك خالل مدة ال تتجاوز  120يوماً في نهاية كلسنة مالية بنسخة من البيانات المالية المراجعة.
 -أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية  3 :1لكل فترة

359,875

تسهيالت قصيرة
األجل

نوع
الضمانة

الشروط

سند ألمر

 أال يتجاوز الحد األدنى للقيمة الصافية الملموسة 1200مليون ريال سعودي لكل فترة

 تقديم بيانات مالية موحدة نصف سنوية غير مراجعةخالل  120-90يو ًما
 أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية 3 :1سند ألمر

 -أال تقل نسبة السيولة عن 1 :1

تزويد البنك بالبيانات مالية موحدة الداخلية فصليةخالل  90يو ًما
 -أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية 3 :1

سند ألمر

 -أال تقل نسبة السيولة عن 1 :1

 -أال تقل نسبة تغطية الديون عن  1.5مرة

 -أال تتجاوز نسبة صافي الدين  8 EBITDA /أضعاف

سند ألمر

 أال تتجاوز نسبة الرافعة المالية 3 :1 -أال تقل نسبة السيولة عن 1 :1

-

-

المصدر :معلومات اإلدارة

أبرمت المجموعة اتفاقات تسهيالت ائتمانية مع العديد من البنوك المحلية لدعم رأس المال العامل خالل السنوات المالية الثالث المنتهية في 31
ديسمبر2019م و2020م و2021م بأسعار فائدة مرابحة اإلسالمية متفق عليه مع البنوك .تم منح جميع التسهيالت اإلئتمانية بموجب سندات ألمر معتمدة
من بعض أعضاء مجلس اإلدارة وفقاً للسلطات الممنوحة لهم والتي وافق عليها مجلس إدارة المجموعة .تستند أسعار الفائدة على القروض القصيرة
األجل على نسب اإلقراض الداخلي في البنوك السعودية (سايبور) زائد نسبة متغيرة خالل السنة.
يجدر الذكر أن جميع القروض مضمونة بموجب سندات ألمر وال يوجد أي قروض مضمونة بضمان شخصي.
انخفضت قيمة القروض اإلسالمية من  1,209.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  858.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م نتيجة السداد خالل الفترة .ارتفعت قيمة القروض اإلسالمية من  858.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1,324.2مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة الزيادة في الرصيد المسحوب والمستخدم خالل الفترة.
ارتفعت قيمة القروض اإلسالمية من  1,324.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  1,607.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
نتيجة الزيادة في الرصيد المسحوب والمستخدم خالل الفترة.

215

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

يلخص الجدول التالي المصروفات المستحقة والمطلوبات المتداولة األخرى للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م
وكما في  30يونيو 2022م:
	  (122):لودجلامصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو السنوي
المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

دفعات مقدمة من العمالء

37,082

36,894

50,344

%16.5

75,622

%50.2

مستحقات الموظفين

12,183

18,304

21,397

%32.5

19,662

()%8.1

مصاريف مشاريع مستحقة

4,947

3,271

1,884

()%38.3

-

()%100.0

مصاريف مستحقة

30,862

28,614

21,940

()%15.7

37,612

%71.4

ضريبة قيمة مضافة مستحقة

6,648

20,799

45,253

%160.9

45,778

%1.2

توزيعات أرباح مستحقة

-

-

-

-

216,000

ال ينطبق

المشتقات المالية

-

-

-

-

21,217

ال ينطبق

مصاريف أخرى

-

-

-

ال ينطبق

2,510

ال ينطبق

91,721

107,882

140,817

%23.9

420,095

%198.3

بأالف الرياالت السعودية

اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

دفعات مقدمة من العمالء

بلغ متوسط الدفعات المقدمة من العمالء حوالي  37.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م وارتفعت إلى  50.3مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م نتيجة ارتفاع أسعار النحاس واأللمنيوم تماش ًيا مع االرتفاع في أسعار المعادن العالمية خالل الفترة ذاتها.
ارتفعت الدفعات المقدمة من العمالء من  50.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  75.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
نتيجة ارتفاع الكميات المباعة وارتفاع اسعار النحاس واأللمنيوم تماش ًيا مع االرتفاع في أسعار المعادن العالمية خالل الفترة ذاتها.
مستحقات الموظفين

تتعلق مستحقات الموظفين بأيام اإلجازات المستحقة وتذاكر السفر وغيرها .ارتفعت مستحقات الموظفين من  12.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2019م إلى  18.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة أثر جائحة كورونا مما أدى إلى ارتفاع أيام اإلجازات المستحقة وتذاكر السفر.
ارتفعت مستحقات الموظفين من  18.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  21.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب
إستمرار االرتفاع في تراكم أيام اإلجازات المستحقة وتذاكر السفر.
انخفضت مستحقات الموظفين من  21.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  19.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م بسبب
االنخفاض في أيام اإلجازات المتراكمة حيث تم تحفيز الموظفين على استخدام أيام اإلجازات في عام 2022م بعد رفع قيود السفر.
مصاريف مشاريع مستحقة

انخفضت مصاريف المشاريع المستحقة من  4.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  3.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
تماشياً مع انخفاض إيرادات المشاريع.
انخفضت مصاريف المشاريع المستحقة من  3.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
نتيجة تسليم بعض المشاريع القائمة مع الشركة السعودية للكهرباء.
انخفضت مصاريف المشاريع المستحقة من  1.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى صفر كما في  30يونيو 2022م نتيجة تباطؤ في
مشاريع تسليم مفتاح خالل نفس الفترة.
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مصاريف مستحقة

تتكون المصاريف المستحقة من مصاريف الكهرباء المتراكمة والهواتف والمكافآت وعموالت المبيعات ورسوم اإلدارة .انخفضت المصاريف المستحقة من
 30.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  28.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة مبادرات الحكومة لخفض فواتير
الخدمات العامة في السنة المالية 2020م بسبب جائحة كورونا.
كما وانخفضت المصروفات المتراكمة إلى  21.9مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2021م نتيجة انخفاض المكافآت المستحقة للموظفين المشاركين
في تنفيذ « »SAPفي السنة المالية 2020م.
ارتفعت المصاريف المستحقة من  21.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  37.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة
ارتفاع المكافآت المستحقة للموظفين والتي تم دفعها في شهر يوليو 2022م.
ضريبة قيمة مضافة مستحقة

تتعلق ضريبة قيمة مضافة مستحقة بالضريبة المدفوعة على المبيعات بعد خصم الضريبة المدفوعة على المشتريات .ارتفعت ضريبة القيمة المضافة
المستحقة من  6.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  20.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة زيادة ضريبة القيمة
المضافة من  ٪5إلى  ٪15خالل نفس الفترة.
ارتفعت ضريبة القيمة المضافة المستحقة من  20.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  45.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ثم الى
 45.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة فرق التوقيت بين الضرائب المدفوعة على المبيعات مقابل الضرائب المدفوعة على المشتريات.
المشتقات المالية

اعتمدت المجموعة نظاما شام ً
ال لقياس وإدارة المخاطر ويتعلق جزء من عملية ادارة المخاطر بإدارة تعرض المجموعة للتقلبات في اسعار المخزون للحد من
تعرضها لمخاطر المخزون لمستويات مقبولة وفقا لما يحدده مجلس اإلدارة .تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للسلع للتحوط ضد مخاطر اسعار المخزون
على النحاس وااللمنيوم والرصاص ،يتم توثيق عالقة وهدف التحوط بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط ،ويتم احتساب المعامالت كتحوط
للقيمة العادلة .تقوم المجموعة بشراء النحاس ،الرصاص بشكل مستمر حيث تتطلب أنشطتها التشغيلية إمدادات مستمرة من تلك المواد .وقد أدى التقلب
المتزايد في أسعار تلك المواد إلى اتخاذ اإلدارة قرار بالدخول في عقود آجلة للمواد المتعلقة بكابالت الجهد الفائق بداية من عام 2022م.
بلغت قيمة المشتقات المالية  21.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ،والتي تمثل التغير في القيمة العادلة خالل نفس الفترة.
توزيعات األرباح المستحقة

قامت المجموعة بالموافقة على توزيعات ارباح بمبلغ  216مليون ريال سعودي عن الفترة المالية 2021م.
-ضذمم دائنة تجارية وأخرى

ارتفعت الذمم الدائنة التجارية واألخرى من  90.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  127.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م نتيجة لتغيير المجموعة في إستراتيجيتها من سداد التزاماتها مباشرة إلى سدادها في تاريخ االستحقاق.
ارتفعت الذمم الدائنة التجارية الدائنة واألخرى من  127.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  221.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2021م بسبب ارتفاع قيمة المشتريات وتواريخ السداد من الموردين ،تماشياً مع ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية في 2021م.
ارتفعت الذمم الدائنة التجارية واألخرى من  221.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  506.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
نتيجة زيادة المشتريات بما يتماشى مع ارتفاع الطلب ،إلى جانب ارتفاع أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية .كما وارتفعت الذمم الدائنة غير التجارية من 19.4
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م إلى  48.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م تماشيا مع الزيادة في االنتاج خالل نفس الفترة.
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-طمخصصات

يلخص الجدول التالي المخصصات للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (123):لودجلاالمخصصات

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو السنوي
المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

مخصص العقود
المثقلة بااللتزامات

55,438

105,831

78,039

%18.6

91,481

%17.2

مخصص قضايا

4,474

4,474

4,474

%0.0

4,474

%0.0

اإلجمالي

59,912

110,305

82,513

%17.4

95,955

%16.3

بأالف الرياالت
السعودية

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

مخصص العقود المثقلة بااللتزامات

يتم تحديد وإثبات االلتزامات الحالية – الناشئة عن عقود مثقلة بالتزامات – باعتبارها مخصصات .ويعتبر العقد مثقل بالتزامات إذا أبرمت الشركة
عقداً تزيد فيه التكاليف الحتمية للوفاء بااللتزامات التعاقدية عن العوائد المالية المتوقع الحصول عليها بموجب ذلك العقد ،والتي قد تنتج عن تغير في
تواريخ توريد المواد المنتهية الصنع عن التواريخ المتفق عليها مبدئيا عند استالم اوامر الشراء من العمالء .ارتفعت مخصصات العقود المثقلة بااللتزامات
من  55.4مليون ريال سعودي في 2019م إلى  105.8مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة ارتفاع في حجم العقود القائمة المدرجة تحت هذا البند.
انخفضت مخصصات العقود المثقلة بااللتزامات من  105.8مليون ريل سعودي كما في  31ديسمبر 2020م الى  78.0مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2021م نتيجة تسليم العقود القائمة والمدرجة في 2020م.
ارتفعت مخصصات العقود المثقلة بااللتزامات من  78,0مليون ريل سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  91,5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2022م نتيجة ارتفاع في حجم العقود القائمة المدرجة تحت هذا البند.
مخصص قضايا

يمثل مخصص القضايا البالغ  4.5مليون ريال سعودي أفضل تقدير لإلدارة مقابل دعوى قضائية مرفوعة ضد المجموعة من قبل أحد عمالئها وظل
مستقراً كما في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م و 30يونيو 2022م.
مطلوبات العقود

يلخص الجدول التالي مطلوبات العقود للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (124):لودجلامطلوبات العقود

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

إجمالي التكاليف المتكبدة
حتى تاريخ التقرير المالي

-

-

-

ال ينطبق

292,521

ال ينطبق

إجمالي األرباح المعترف بها
حتى تاريخ التقرير المالي

-

-

-

ال ينطبق

38,974

ال ينطبق

إجمالي موجودات العقود

-

-

-

ال ينطبق

331,495

ال ينطبق

فواتير اإلنجاز

-

-

-

ال ينطبق

()356,014

ال ينطبق

صايف موجودات العقود

-

-

-

ال ينطبق

()24,519

ال ينطبق

بأالف الرياالت السعودية

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ
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بلغت مطلوبات العقود قيمة  24.5مليون ريال سعودي نتيجة تعلق بمشاريع تسليم المفتاح حيث تجاوزت تكاليف مشاريع هيئة كهرباء ومياه دبي المتكبدة
اإليرادات المتعلقة بها كما في  30يونيو 2022م.
-ظمخصص زكاة وضريبة دخل

يلخص الجدول التالي الحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في 30
يونيو 2022م:
	  (125):لودجلاالحركة في مخصص الزكاة وضريبة الدخل

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو السنوي
المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

 1يناير

20,403

22,124

29,422

%20.1

29,690

%0.9

مخصص للسنة

31,875

32,137

31,376

()%0.8

15,115

()%51.8

تسويات

()5,167

-

-

ال ينطبق

()63

ال ينطبق

مدفوعات خالل
السنة

()24,987

()24,874

()31,108

%11.6

()25,414

()%18.3

22,124

29,422

29,690

%15.8

19,328

()%34.9

بأالف الرياالت
السعودية

 31ديسمبر

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

يتم احتساب الزكاة وف ًقا للوائح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في المملكة على حصص المساهمين السعوديين وعلى أساس مبدأ االستحقاق ويتم
قيد مصروف الزكاة في قائمة الربح أو الخسارة الموحدة .يتم تعديل الفروقات ،إن وجدت ،الناتجة عن اإلقرارات النهائية في سنة االنتهاء منها .كما يتم
إحتساب ضريبة الدخل بالمعدالت المحددة على الحصة المعدلة من دخل المساهمين األجانب المحددة وف ًقا للوائح السعودية المعمول بها في المملكة
العربية السعودية .وتندرج ضمن قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر الموحدة .بالنسبة للشركات التابعة التي تم تأسيسها وتشغيلها خارج
المملكة العربية السعودية ،يتم احتساب مخصص الضريبة وف ًقا للوائح الضريبية لبلدانها عندما تكون جوهرية.
حصلت المجموعة على شهادة زكاة لعام 2021م صالحة لغاية  30أبريل 2022م .استقر مصروف الزكاة نسب ًيا عند حوالي  32مليون ريال سعودي خالل
الفترة 2019م و2020م و2021م وبلغ  15.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م .يجدر اإلشارة أن المجموعة تلقت ربط نهائي حتى  31ديسمبر
2015م والتقييمات للسنوات 2016م حتى 2021م ال تزال قيد المراجعة من قبل هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .يجدر الذكر بانه تلقت المجموعة من
هيئة الزكاة والضريبة والجمارك مطالبة بقيمة  36.9مليون ريال سعودي والتي تتعلق بتقييم مبدئي للسنة 2016م.
عمعامالت وأرصدة مع جهات ذات عالقة	  (126):لودجلاأرصدة جهات ذات عالقة

بأالف الرياالت
السعودية

طبيعة العالقة

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

 30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

دفعات مقدمة لشراء موجودات مالية  -مستحق من أطراف ذو عالقة
شركة األثير
للتطوير العقاري

إلدارة المشتركة

21,000

-

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

اإلجمالي

-

21,000

-

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

شركة األثير للتطوير العقاري

تتعلق بالدفع المقدم إلى وسيط بغرض االستثمار في األصول المالية وبلغت  21مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م والتي تم إلغائها في وقت الحق.
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	  (127):لودجلامستحق إلى جهات ذات عالقة  -مصنفة كذمم دائنة تجارية

طبيعة العالقة

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

عدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

 30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

مجموعة سيرا
القابضة

أحد المساهمين
عضو مجلس
ادارة في الشركة

٢٥

٢٧

٢٧

%3.9

-

ال ينطبق

مصدر للتجهيزات
الفنية

أحد المساهمين
عضو مجلس
ادارة في الشركة

-

-

2

-

-

ال ينطبق

٢٥

٢٧

29

%7.7

-

ال ينطبق

بأالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

مجموعة سيرا القابضة

تتعلق أرصدة مجموعة سيرا القابضة بخدمات السفر والشحن .ظلت مستقرة نسب ًيا عند  26ألف ريال سعودي للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31
ديسمبر2019م و2020م و2021م.
مصدر للتجهيزات الفنية

تتعلق أرصدة مصدر للتجهيزات الفنية بشراء قطع غيار ومستهلكات .والتي بلغت  2ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م.
	  (128):لودجلامطلوب من جهات ذات عالقة  -مصنفة كذمم مدينة تجارية

طبيعة العالقة

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م -
2021م

 30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

شركة ثبات
للمقاوالت

مملوكة ألحد
المساهمين

1,469

1,516

879

()%22,6

2,590

%194.7

شركة مصدر لمواد
البناء

مملوكة ألحد
المساهمين

2,051

2,312

1,986

()%1.6

7,705

%288.0

3,520

3,828

2,864

()%1.6

10,295

%259.5

بأالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

شركة ثبات للمقاوالت

تتعلق أرصدة شركة ثبات للمقاوالت بمبيعات الكابالت .ارتفعت من  1.4مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2019م إلى  1.5مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2020م نتيجة ارتفاع المبيعات.
انخفض رصيد شركة ثبات للمقاوالت إلى  879ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر  2021م نتيجة السداد خالل الفترة.
ارتفع رصيد شركة ثبات للمقاوالت من  879ألف ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  2.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة
ارتفاع المبيعات.
شركة مصدر لمواد البناء

تتعلق أرصدة شركة مصدر لمواد البناء بمبيعات الكابالت .ظلت مستقرة نسب ًيا بمعدل  2.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م وارتفعت الى  7.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع المبيعات.
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	  (129):لودجلامعامالت مع جهات ذات عالقة

بأالف الرياالت
السعودية
مصدر لمواد البناء
مصدر لمواد البناء
مجموعة سيرا
القابضة
شركة ثبات
للمقاوالت

طبيعة العالقة مع
األطراف ذات العالقة

طبيعة
المعاملة

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
معلومات
اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر
2021م
  30يونيو2022م

مشتريات

1,428

1,151

1,947

%16.8

317

()%83.7

13,277

16,570

33,250

%58.3

14,293

()%57.0

٥٤

٢

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

9,845

6,358

3,391

()%41.3

6,622

%95.3

24,604

24,081

35,197

()%19.4

21,232

()%39.7

مملوكة ألحد
المساهمين
مملوكة ألحد
مبيعات
المساهمين
أحد المساهمين عضو
مشتريات
مجلس ادارة في الشركة
مملوكة ألحد
مبيعات
المساهمين

اإلجمالي

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ
	  (130):لودجلاتعويض موظفي االدارة الرئيسيين

بأالف الرياالت
السعودية
الرواتب والمزايا
قصيرة األجل
منافع ما بعد انتهاء
الخدمة
اإلجمالي

 31ديسمبر 2019م
مراجعة

 31ديسمبر 2020م
مراجعة

 31ديسمبر 2021م
مراجعة

معدل النمو السنوي
المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

18,796

16,363

18,426

()%1.0

9,213

()%50.0

٣٩٨

٣٤٧

517

%14.0

258

()%50.0

19,194

16,710

18,943

()%0.7

9,472

()%50.0

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م ومعلومات اإلدارة
المصدر :القوائم المالية
ّ

التزامات محتملة

لدى المجموعة خطابات واعتمادات ضمان بنكية قائمة بمبلغ  622مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و 457مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م و 525مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م و 556مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م.
كما يوجد لدى المجموعة التزامات رأس مالية ألعمال التوسعات في مصانع المجموعة بقيمة  14.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و24
مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م و 30مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م و 24.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
يلخص الجدول التالي االلتزامات الرأس مالية ألعمال التوسعات بحسب الشركة للسنوات المالية المنتهية كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
وكما في  30يونيو 2022م:
	  (131):لودجلاااللتزامات الرأس مالية ألعمال التوسعات بحسب الشركة

 31ديسمبر 2019م
معلومات اإلدارة

 31ديسمبر
2020م
معلومات اإلدارة

 31ديسمبر
2021م
معلومات اإلدارة

معدل النمو السنوي
المركب
2019م 2021 -م

 30يونيو
2022م
معلومات اإلدارة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

الشركة

12,456

21,091

27,455

%48.5

22,858

()%16.7

شركة المعادن

1,569

2,742

351

()%52.7

1,091

%210.9

شركة الكابالت
المتخصصة

575

167

1,933

%83.4

610

()%68.5

شركة الكابالت
الهاتفية

-

-

260

%0.0

260

()%7.7

14,600

24,000

30,000

%43.3

24,800

()%17.3

بأالف الرياالت
السعودية

اإلجمالي
المصدر :معلومات اإلدارة
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6قائمة التدفقات النقدية

	  (132):لودجلاقائمة التدفقات النقدية

بأالف الرياالت السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

األنشطة التشغيلية
ربح السنة  /الفترة قبل الزكاة

228,880

250,260

271,373

134,721

168,465

(رد مخصص)  /مخصص خسائر ائتمانية متوقعة

33,456

()12,140

()8,671

()3,578

-

مخصص ( /رد مخصص) مخزون بطيء الحركة

()12,754

5,001

()1,323

()1,490

-

تكاليف التمويل

40,180

24,558

26,896

13,124

24,031

استهالك

66,759

62,161

63,392

33,822

30,677

استهالكات حق استخدام الموجودات

1,785

1,790

1,798

897

743

-

-

-

-

345

()19,253

50,393

()27,792

()41,092

13,442

أرباح  /خسارة من استبعاد ممتلكات ومعدات وآالت

268

()68

256

-

-

الفائدة على مطلوبات عقود االيجار

841

276

399

203

191

منافع تقاعد

16,965

11,630

12,830

6,200

8,158

التدفق النقدي من العمليات قبل تسويات رأس املال العامل

357,125

393,859

339,159

142,807

246,053

ذمم مدينة

()234,112

277,405

()135,009

()281,471

()420,418

التزامات العقود

()24,176

-

-

-

24,519

موجودات العقود

()4,641

6,987

()4,925

()5,815

11,747

986

()109,194

()439,180

()219,039

()310,366

14,582

10,913

()26,008

()58,617

()18,659

()21,000

21,000

-

-

-

4,168

37,590

93,425

52,707

285,473

مستحقات ومطلوبات أخرى

()40,125

16,161

34,732

59,877

31,378

صافي تكاليف تمويل مدفوعة

()38,419

()24,558

()28,695

()13,124

()24,031

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

()30,154

()24,838

()31,108

()30,335

()25,414

منافع تقاعد الموظفين المدفوعة

()12,116

()10,961

()10,830

()5,773

()6,863

صايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف) األنشطة التشغيلية

()27,882

594,365

()208,438

()358,782

()206,582

دفعات لشراء ممتلكات ومعدات وآالت

()89,168

()50,372

()69,164

()18,080

()28,465

952

343

44

-

-

دفعات لشراء موجودات ملموسة

-

-

()128

-

-

دفعات لالستثمار في حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

-

()2,862

-

-

المتحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر

-

-

-

-

300

صايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف) األنشطة االستثمارية

()88,216

()50,029

()72,111

()18,080

()28,166

()2,568,430

()3,097,082

()2,814,938

()1,151,250

()1,835,913

2,924,412

2,746,225

3,280,438

1,535,036

2,118,808

()2,366

()2,478

()1,922

()1,210

()1,345

استهالك عقارات استثمارية
مخصصات

مخزون
دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
دفعات مقدمة لشراء موجودات مالية
ذمم دائنة تجارية وأخرى

المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات وآالت

المسدد من التمويل االسالمي خالل السنة
المحصل من تسهيالت التمويل االسالمي خالل السنة
التزامات عقود اإليجار بموجب حق االستخدام
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2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

()230,000

()178,622

()196,195

()62

()62

123,615

()531,956

267,383

382,514

281,488

7,928

10,463

()13,166

5,652

46,740

النقد وما في حكمه في بداية السنة  /الفترة

45,984

53,615

64,253

64,253

50,356

تأثير تغيير سعر الصر ف على النقد وما في حكمه

()297

175

()731

()86

-

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة  /الفترة

53,615

64,253

50,356

69,819

97,096

بأالف الرياالت السعودية
توزيعات أرباح مدفوعة
صايف التدفقات النقدية الناجتة من ( /املستخدمة يف) األنشطة التمويلية
صايف التغير يف النقد وما يف حكمه

الموحدة المراجعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م
المصدر :القوائم المالية
ّ

صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم بلغ  27.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى تقد ناتج بلغ  594.4مليون
ريال سعودي في 2020م نتيجة بشكل رئيسي ارتفاع التدفقات النقدية من تحصيل الذمم المدينة في 2020م البالغة  277.4مليون ريال سعودي.
انخفضت التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من  594.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى نقد مستخدم بلغ  208.4مليون ريال سعودي
في 2021م بسبب ارتفاع في أرصدة المخزون في 2021م نتيجة التخزين االستراتيجي للطلبات المتعلقة بالشركة السعودية للكهرباء والمتوقع تسليمها في
السنة المالية 2022م ،إلى جانب ارتفاع في الذمم المدينة خالل نفس الفترة.
انخفضت التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم بلغ  358,5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م الى نقد مستخدم بلغ  206.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع في الذمم الدائنة نتيجة
ارتفاع المشتريات تماشياً مع ارتفاع الطلب خالل نفس الفترة.
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من تدفقات بلغت  88.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى تدفقات بلغت 50.0
مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض اإلضافات على الممتلكات والمعدات واآلالت في 2020م.
ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  50.0مليون ريال سعودي في 2020م إلى  72.1مليون ريال
سعودي في 2021م بسبب اإلضافات على الممتلكات والمعدات واآلالت (والتي ارتفعت بنحو  18.8مليون ريال سعودي) واستثمارات في حقوق الملكية
بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة  2.9مليون ريال سعودي.
ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  18.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م إلى نقد مستخدم بلغ  28.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب اإلضافات على الممتلكات
والمعدات واآلالت (والتي ارتفعت بنحو  10.4مليون ريال سعودي) خالل نفس الفترة.
صافي التدفقات النقدية الناتجة من ( /المستخدمة في) األنشطة التمويلية

انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من تدفق نقدي بلغ  123.6مليون ريال سعودي في 2019م إلى نقد مستخدم بلغ
 532.0مليون ريال سعودي في 2020م بسبب سداد تسهيالت التمويل اإلسالمي (والتي ارتفعت بنحو  528.7مليون ريال سعودي).
ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  532.0مليون ريال سعودي في 2020م إلى تدفق نقدي بلغ 267.4
مليون ريال سعودي في 2021م بسبب االرتفاع في استخدام تسهيالت التمويل اإلسالمي خالل الفترة (والتي ارتفعت بنحو  534.2مليون ريال سعودي).
انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من تدفق نقدي بلغ  382.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م إلى تدفق نقدي بلغ  281.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع في المسدد من تسهيالت التمويل
اإلسالمي خالل الفترة (والذي ارتفع بنحو  684.7مليون ريال سعودي) ،قابل ذلك ارتفاع في المحصل من التسهيالت بقيمة  583.8مليون ريال سعودي.
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6تحليل الشركات التابعة

نتائج العمليات للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م لشركة
المعادن وشركة األسالك المتخصصة وشركة الكابالت الهاتفية وشركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة والشركة الوطنية لصناعة الكابالت شركة المعادن
يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركة المعادن للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
	  (133):لودجلاقائمة الدخل

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2019م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

1,470,333

667,810

899,996

()%54.6

%34.8

()%21.8

456,136

620,579

%36.1

()1,322,114

()564,869

()816,407

()%57.3

%44.5

()%21.4

()417,180

()569,722

%36.6

مجمل الربح

148,219

102,941

83,589

()%30.5

()%18.8

()%24.9

38,956

50,857

%30.6

مصروفات بيع وتوزيع

()35,396

()24,433

()26,432

()%31.0

%8.2

()%13.6

()14,055

()10,356

()%26.3

مصروفات عمومية
وإدارية

()24,199

()11,290

()10,850

()%53.3

()%3.9

()%33.0

()6,685

()7,319

%9.5

مخصص خسائر انتمائية
متوقعة

()21,141

23,204

5,871

()%209.8

()%74.7

ال ينطبق

3,578

-

()%100.0

إيرادات (مصاريف)
أخرى

2,457

()7,869

3,365

()%420.3

()%142.8

%17.0

2,127

()4,543

()%313.6

الربح من العمليات

69,940

82,553

55,543

%18.0

()%32.7

()%10.9

23,921

28,640

%19.7

()14,318

()8,710

()8,840

()%39.2

%1.5

()%21.4

()4,084

()5,252

%28.6

589

431

410

()%26.8

%4.9

()%16.5

183

132

()%27.9

الربح قبل الزكاة وضريبة
الدخل

56,211

74,274

47,114

%32.1

()%36.6

()%8.4

20,020

23,520

%17.5

زكاة وضريبة الدخل

()4,995

()7,071

()4,132

%41.6

()%41.6

()%9.0

()2,280

()2,195

()%3.7

صايف ربح السنة  /الفترة

51,216

67,203

42,982

%31.2

()%36.0

()%8.4

17,740

21,325

%20.2

بأالف الرياالت السعودية

اإليرادات
تكلفة اإليرادات

تكاليف التمويل
حصة الربح من
االستثمار في شركة
زميلة

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الى الربح واخلسارة
أرباح ( /خسائر)
اكتوارية عن التزامات
منافع موظفين محددة

1,254

()293

()931

()%123.4

%217.7

ال ينطبق

()465

()504

%8.3

حصة الداخل الشامل
األخر من شركة زميلة

141

()116

()155

()%182.3

%33.6

ال ينطبق

()78

()38

()%51.0

52,610

66,794

41,895

%27.0

()%37.3

()%10.8

17,196

20,782

%20.9

اجمالي الدخل الشامل
األخر
مؤشرات األداء الرئيسية:
الربح قبل الفائدة
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ()EBITDA

85,988

98,098

71,114

%14.1

كنسبة مئوية من اإليرادات
مجمل الربح
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()%27.5

()%9.1

نقطة مئوية
%10.1

%15.4

%9.3

5.3

()6.1

()0.8

35,885

%12.8

كنسبة مئوية من اإليرادات

نقطة
مئوية

31,810

%8.5

%8.2

()0.3
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2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2019م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

مصروفات بيع وتوزيع

%2.4

%3.7

%2.9

1.3

()0.7

0.5

%3.1

%1.7

()1.4

مصروفات عمومية
وإدارية

%1.6

%1.7

%1.2

0.0

()0.5

()0.4

%1.5

%1.2

()0.3

الربح من العمليات

%4.8

%12.4

%6.2

7.6

()6.2

1.4

%5.2

%4.6

()0.6

الربح قبل الفائدة
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ()EBITDA

%5.8

%14.7

%7.9

8.8

()6.8

2.1

%7.0

%5.8

()1.2

صافي الربح

%3.5

%10.1

%4.8

6.6

()5.3

1.3

%3.9

%3.4

()0.5

بأالف الرياالت السعودية

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة المعادن للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة المعادن للفترة المنتهية
كما في  30يونيو 2022م

اإليرادات

انخفضت اإليرادات بنسبة  %54.6من  1,470.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  667.8مليون ريال سعودي في 2020م بسبب االنخفاض في الكميات
المباعة من النحاس من  29.8ألف طن الى  15.6ألف طن واأللمنيوم من  31.6ألف طن إلى  7.3ألف طن حيث تضمنت السنة المالية 2019م مبيعات
الى الشركة السعودية للكهرباء والتي تم نقلها الى شركة مجموعة كابالت الرياض.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %34.8من  667.8مليون ريال سعودي في 2020م إلى  900.0مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة ارتفاع متوسط سعر المعادن
بشكل رئيسي حيث ارتفع متوسط سعر معدن النحاس العالمي للطن بنسبة  %51.0من  23.1ألف ريال سعودي في 2020م الى  34.9ألف ريال سعودي
في 2021م ،كما وارتفع متوسط سعر معدن االلمنيوم العالمي للطن بنسبة  %45.5من  6.4ألف ريال سعودي في 2020م الى 9.3ألف ريال سعودي في
2021م .قابل ذلك انخفاض في كميات النحاس المباعة من  15.6ألف طن إلى  14.5ألف طن وانخفاض كميات األلمنيوم المباعة من  7.3ألف طن إلى
 3.7ألف طن خالل نفس الفترة.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %36.1من  456.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  620.6مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع في الكميات المباعة من النحاس من  6.3ألف طن الى  10.1ألف طن بشكل أساسي من
الكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسط .كما وارتفع متوسط سعر النحاس العالمي للطن بنسبة  %7.3من  34.1ألف ريال سعودي الى  36.6ألف ريال
سعودي ومتوسط سعر األلمنيوم العالمي للطن بنسبة  %36.9من  8.4ألف ريال سعودي الى  36.6ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
تكلفة اإليرادات

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %57.3من  1,322.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  564.9مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض تكاليف
مواد الخام من  1,248.6مليون ريال سعودي في 2019م الى  493.7مليون ريال سعودي في 2020م تماش ًيا مع االنخفاض في الكميات المباعة خالل
الفترة وتغير في مزيج المواد األولية الداخلة في التصنيع .كما انخفضت تكاليف الصيانة بقيمة  4.1مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %44.5من  564.9مليون ريال سعودي في 2020م إلى  816.4مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع تكاليف المواد
الخام من  493.7مليون ريال سعودي في 2020م إلى  749.3مليون ريال سعودي في 2021م تماشيا مع ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس واأللمينيوم
العالمي .قابل هذا االرتفاع انخفاض في تكاليف االختبارات النوعية التي كانت أعلى في 2019م على خلفية العمالء الجدد في أسواق دولة مصر والعراق
الذين طلبوا االختبار لمنتجات المجموعة.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %36.6من  417.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  569.7مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع تكاليف مواد الخام من  383.7مليون ريال سعودي الى  534.2مليون ريال سعودي تماشياً

مع زيادة المبيعات وارتفاع سعر معدن النحاس واأللمنيوم العالمي .كما وارتفعت مصاريف الموظفين نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بمقدار  40موظف
لتلبية زيادة الطلب خالل الفترة.
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مجمل الربح

انخفض مجمل الربح بنسبة  %30.5من  148.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  102.9مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض مجمل ربح
األلمنيوم بقيمة  71.6مليون ريال سعودي بسبب انخفاض اإليرادات في ظل جائحة كورونا .ارتفع هامش الربح من  ٪10.1إلى  ٪15.4بسبب انخفاض
تكاليف المواد الخام وارتفاع متوسط سعر بيع منتجات الشركة.
انخفض مجمل الربح بنسبة  %18.8من  102.9مليون ريال سعودي في 2020م إلى  83.6مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض مجمل ربح
النحاس بقيمة  19.0مليون ريال سعودي .انخفض هامش الربح من  ٪15.4في 2020م إلى  ٪9.3في 2021م.
ارتفع مجمل الربح بنسبة  %30.6من  38.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  50.9مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع مجمل ربح النحاس بقيمة  14.0مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع اإليرادات .انخفض هامش
الربح من  %8.5في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  %8.2في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
مصروفات بيع وتوزيع

يجدر اإلشارة أن اإلدارة تراقب بعض المصروفات المسجلة تحت المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع على مستوى المجموعة وليس
على أساس الشركة وتخصص هذه المصروفات على أساس تناسبي بنا ًء على النسبة المئوية لمساهمة كل شركة في إيرادات المجموعة .ويرجع ذلك
أساسا إلى نهج اإلدارة في مراقبة األداء كمجموعة كاملة واحدة حيث يتم اعتبار كل شركة على أنها وحدة أعمال.
ً
انخفضت مصروفات البيع والتوزيع بنسبة  %31.0من  35.4مليون ريال سعودي في 2019م إلى  24.4مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض
رسوم الشحن بقيمة  4.7مليون ريال سعودي وعموالت المبيعات بقيمة  2.7مليون ريال سعودي تماش ًيا مع انخفاض اإليرادات خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصروفات البيع والتوزيع بنسبة  %8.2من  24.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى  26.4مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع عمولة
المبيعات بقيمة  1.9مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع اإليرادات.
انخفضت مصروفات البيع والتوزيع بنسبة  %26.3من  14.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  10.4مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بشكل رئيسي بسبب انخفاض رسوم الشحن بقيمة  3.2مليون ريال سعودي.
مصروفات عمومية وإدارية

يجدر اإلشارة أن اإلدارة تراقب بعض المصروفات المسجلة تحت المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع على مستوى المجموعة وليس
على أساس الشركة وتخصص هذه المصروفات على أساس تناسبي بنا ًء على النسبة المئوية لمساهمة كل شركة في إيرادات المجموعة .ويرجع ذلك
أساسا إلى نهج اإلدارة في مراقبة األداء كمجموعة كاملة واحدة حيث يتم اعتبار كل شركة على أنها وحدة أعمال.
ً
انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %53.3من  24.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  11.3مليون ريال سعودي في 2020م بسبب
انخفاض تكاليف الموظفين بقيمة  9.9مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض عدد الموظفين من  119إلى  64موظ ًفا إلى جانب انخفاض متوسط تكلفة
الموظفين الشهرية من  9,531ريال سعودي إلى  8,325ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %3.9من  11.3مليون ريال سعودي في 2020م إلى  10.9مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض
تكاليف الموظفين بقيمة  0.6مليون ريال سعودي بسبب االنخفاض في متوسطتكلفة الموظفين الشهرية من  8,325ريال سعودي إلى  7,087ريال سعودي
خالل نفس الفترة.
ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %9.5من  6.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  7.3مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع تكاليف الموظفين بقيمة  0.4مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع عدد الموظفين
من  64موظف الى  72موظف خالل نفس الفترة.
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مخصص خسائر انتمائية متوقعة

يتم تسجيل مخصص خسائر ائتمانية بنا ًء على معيار التقارير المالية الدولي رقم  9لوحدة الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تم تسجيل مخصصات بقيمة  21.1مليون ريال سعودي في 2019م وتم عكسها في 2020م و2021م بقيمة  23.2مليون ريال سعودي و 5.9مليون ريال
سعودي على التوالي.
تم عكس مخصصات بقيمة  3.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
ايرادات (مصاريف) اخرى

انخفضت االيرادات االخرى بنسبة  %420.3من ايرادات بقيمة  2.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى خسارة بقيمة  7.9مليون ريال سعودي في 2020م
نتيجة خسائر صرف العمالت األجنبية بقيمة  8.3مليون ريال سعودي في 2020م والمتعلقة بشكل رئيسي بتقلب سعر صرف الدينار العراقي.
سجلت اإليرادات األخرى دخل بقيمة  3.4مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة مكاسب الصرف العمالت األجنبية بقيمة  2.4مليون ريال سعودي في
2021م والمتعلقة بشكل رئيسي بتقلب سعر صرف الدينار العراقي.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %213.6من ايرادات بقيمة  2.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى خسارة
بقيمة  4.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة خسائر صرف العمالت األجنبية بقيمة  4.8مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م والمتعلقة بشكل رئيسي بتقلب سعر صرف الدينار العراقي.
تكاليف التمويل

انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %39.2من  14.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  8.7مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة انخفاض مصروفات
الفوائد التي تفرضها الشركة األم على الشركة من  11.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  3.4مليون ريال سعودي 2020م والمتعلقة بالقروض
المصرفية باسم الشركة األم والتي تستخدمها الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك.
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %1.5من  8.7مليون ريال سعودي في 2021م إلى  8.8مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة ارتفاع القروض المصرفية
المسحوبة خالل نفس الفترة.
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %28.6من  4.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  5.3مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع مصروفات الفوائد التي تفرضها الشركة األم على الشركة بقيمة  1.2مليون ريال سعودي
والمتعلقة بالقروض المصرفية باسم الشركة األم والتي تستخدمها الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك ،باإلضافة الى
ارتفاع عدل سايبور خالل نفس الفترة.
حصة الربح من االستثمار في شركة زميلة

تتعلق حصة الربح من االستثمار في شركة زميلة بحصة األرباح من استثمار الشركة بنسبة  ٪20في «الشركة السعودية الحديثة للكابالت المحدودة»
وظلت مستق ًرا نسب ًيا في 2019م و2020م و2021م.
استقرت حصة الربح من االستثمار في شركة زميلة نسبياً في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م وبلغت حوالي  0.2مليون
ريال سعودي.
زكاة وضريبة الدخل

ارتفعت الزكاة بنسبة  %41.6من  5.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  7.1مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة الرتفاع األرباح قبل الضرائب.
انخفضت الزكاة بنسبة  %41.6من  7.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  4.1مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة النخفاض األرباح قبل الضرائب.
استقرت الزكاة نسبياً في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م وبلغت حوالي  2.2مليون ريال سعودي.
صافي الربح

ارتفع صافي الربح بنسبة  %31.2من  51.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  67.2مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة عكس المخصصات مقابل خسائر
االئتمان المتوقعة في 2020م وانخفاض تكاليف التمويل خالل نفس الفترة .ارتفع هامش صافي الربح من  ٪3.5في 2019م إلى  ٪10.1في 2020م.
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انخفض صافي الربح بنسبة  %36.0من  67.2مليون ريال سعودي في 2020م إلى  43.0مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع تكاليف المواد الخام
تماشياً مع ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس واأللمنيوم العالمي .انخفض هامش صافي الربح من  ٪10.1إلى  ٪4.8خالل نفس الفترة.
ارتفع صافي الربح بنسبة  %20.2من  17.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م إلى  21.3مليون ريال سعودي في فترة
الستة أِشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة ،قابل ذلك ارتفاع في متوسط سعر معدن النحاس واأللمنيوم
العالمي ،خسائر صرف أجنبي ،وارتفاع في تكاليف التمويل .انخفض هامش صافي الربح من  %3.9الى  %3.4خالل نفس الفترة.
يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة المعادن كما في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (134):لودجلاقائمة المركز المالي لشركة المعادن كما في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

املوجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات وآالت

252,177

241,746

237,871

()%2.9

232,066

()%2.4

استثمار في شركة زميلة

1,959

1,744

1,611

()%9.3

1,295

()%19.6

175

175

175

%0.0

175

%0.0

موجودات حق االستخدام

4,180

3,478

2,772

()%18.6

2,572

()%7.2

إجمالي املوجودات غير املتداولة

258,491

247,143

242,429

()%3.2

236,107

()%2.6

موجودات مالية في أسهم حقوق ملكية غير
مدرجة

املوجودات املتداولة
مخزون ،صافي

305,787

170,068

269,292

()%6.2

362,550

%34.6

ذمم مدينة تجارية ،صافي

318,543

179,056

180,314

()%24.8

196,595

%9.0

6,648

7,965

28,226

%106.0

14,410

()%48.9

-

796,270

1,853,328

ال ينطبق

2,542,945

%37.2

نقد وما في حكمه

12,560

23,146

11,658

()%3.7

13,597

%16.6

إجمالي املوجودات املتداولة

643,539

1,176,504

2,342,818

%90.8

3,130,097

%33.6

إجمالي املوجودات

902,029

1,423,648

2,585,247

%69.3

3,366,204

%30.2

مصاريف مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى
مبالغ مستحقة من أطراف ذات عالقة

حقوق امللكية
رأس المال

100,100

215,100

215,100

%46.6

215,100

%0.0

زيادة رأس المال

115,000

-

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

احتياطي نظامي

50,050

56,770

61,068

%10.5

61,068

%0.0

أرباح مبقاه

59,489

68,653

45,603

()%12.4

23,323

()%48.9

إجمالي حقوق امللكية العائدة الى مساهمي
الشركة

324,639

340,524

321,772

()%0.4

299,491

()%6.9

392

()36

433

%5.1

452

%4.3

325,031

340,488

322,205

()%0.4

299,943

()%6.9

حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير املتداولة
التزامات منافع تقاعد الموظفين

9,625

10,385

11,013

%7.0

11,929

%8.3

التزامات عقود اإليجار

3,276

2,217

1,913

()%19.9

1,515

()%20.8

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

12,901

12,602

12,926

()%0.1

13,444

%4.0
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 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

مطلوبات املتداولة
ذمم دائنة

18,374

41,544

146,722

%182.6

344,942

%135.1

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

18,448

16,891

22,773

%11.1

38,725

%70.0

مخصص زكاة وضريبة دخل

2,099

5,767

3,239

%24.2

4,317

%33.3

مستحق إلى جهة ذات عالقة

53,819

733,240

1,796,597

%477.8

2,407,322

%34.0

مخصصات

5,001

39,271

18,791

%93.8

23,746

%26.4

التزامات عقود اإليجار

1,337

1,370

1,044

%13.2

854

()%18.3

تسهيالت انتمائية قصيرة االجل

465,020

232,475

260,950

()%25.1

232,913

()%10.7

إجمالي املطلوبات املتداولة

564,098

1,070,558

2,250,116

%99.7

3,052,817

%35.7

إجمالي املطلوبات

576,998

1,083,161

2,263,041

%98.0

3,066,261

%35.5

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

902,029

1,423,648

2,585,247

%69.3

3,366,204

%30.2

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة المعادن للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة المعادن للفترة المنتهية
كما في  30يونيو 2022م

الموجودات
الموجودات غير المتداولة

انخفضت الموجودات غير المتداولة من  258.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  247.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
نتيجة استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات الذي قابله إضافات على الموجودات تحت االنشاء.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  247.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  242.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
نتيجة استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات الذي قابله إضافات على الموجودات تحت االنشاء.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  242.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  236.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
نتيجة استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات الذي قابله إضافات على الموجودات تحت االنشاء.
الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من  643.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1,176.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
بسبب ارتفاع المبالغ المستحقة من األطراف ذات عالقة بقيمة  796.2مليون ريال سعودي تتعلق بشكل رئيسي بأرصدة مستحقة من شركة األسالك
المتخصصة بمقدار  794.6مليون ريال سعودي.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  1,176.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2,342.8مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2021م
بسبب ارتفاع في المستحقات من األطراف ذات العالقة لتصل إلى  1,853.3مليون ريال سعودي والتي تتعلق بشكل رئيسي بارتفاع األرصدة المستحقة
من شركة األسالك المتخصصة.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  2,342.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  3,130.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
بسبب ارتفاع في المستحقات من األطراف ذات العالقة من  1,853.3مليون ريال سعودي الى  2,542.9مليون ريال سعودي والتي تتعلق بشكل رئيسي
بارتفاع في األرصدة المستحقة من شركة األسالك المتخصصة.
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المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

ارتفعت إجمالي حقوق الملكية من  325.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م الى  340.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
بسبب ارتفاع رأس المال من  100.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  215.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة
قرار الجمعية العمومية غير العادية للشركة بتاريخ  25يونيو 2019م لزيادة رأس مال الشركة بمبلغ  115مليون ريال سعودي بشرط تسوية المبلغ المستحق
للشركة األم .باإلضافة إلى ارتفاع في األرباح المبقاة التي ارتفعت بقيمة  9.2مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع صافي ربح السنة في 2020م مقارنة بالسنة
المالية 2019م.
انخفض إجمالي حقوق الملكية من  340.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  322.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
بسبب انخفاض األرباح المبقاة بقيمة  23.1مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض صافي ربح السنة في 2021م مقارنة بالسنة المالية 2020م.
انخفض إجمالي حقوق الملكية من  322.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  299.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م بسبب
انخفاض األرباح المبقاة بقيمة  22.3مليون ريال سعودي.
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

تمثل المطلوبات غير المتداولة التزامات منافع الموظفين والتزامات العقود .انخفضت المطلوبات غير المتداولة من  12.9مليون ريال سعودي كما في
 31ديسمبر 2019م إلى  12.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب انخفاض التزامات عقود اإليجار من  3.3مليون ريال سعودي في
 31ديسمبر 2019م إلى  2.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة المدفوعات المسددة.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  12.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  12.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
بسبب ارتفاع في التزامات منافع الموظفين من  9.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  10.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م نتيجة التغيرات في االفتراضات االكتوارية.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  12.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  13.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م بسبب
ارتفاع في التزامات منافع الموظفين بقيمة  0.9مليون ريال سعودي نتيجة التغيرات في االفتراضات االكتوارية .قابل ذلك انخفاض في التزامات عقود
اإليجار بقيمة  0.4مليون ريال سعودي نتيجة المدفوعات المسددة.
المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من  564.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  1,070.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع رصيد المستحق إلى جهة ذات عالقة بقيمة  679.4مليون ريال سعودي والتي تتعلق برصيد مستحق الى شركة
األسالك المتخصصة .كما وارتفعت مخصصات العقود المثقلة بالدين بقيمة  34.3مليون ريال سعودي والتي تتعلق بالعقود المبرمة من قبل المجموعة
والتي تتجاوز فيها التكاليف العوائد المالية المتوقع الحصول عليها بموجب العقد .قابل هذا االرتفاع انخفاض في التسهيالت االنتمائية قصيرة األجل من
 465.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  232.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م نتيجة السداد خالل السنة.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  1,070.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2,250.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في المستحقات ألطراف ذات عالقة بقيمة  1,063.4مليون ريال سعودي بشكل رئيسي نتيجة الزيادة في الرصيد
المستحق الى شركة مجموعة كابالت الرياض .كما وارتفعت الذمم التجارية الدائنة بقيمة  105.2مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع متوسط سعر
معدن النحاس واأللمنيوم العالمي.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  2,250.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  3,052.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في المستحقات ألطراف ذات عالقة بقيمة  610.7مليون ريال سعودي بشكل رئيسي نتيجة الزيادة في الرصيد
المستحق الى شركة مجموعة كابالت الرياض .كما وارتفعت الذمم التجارية الدائنة بقيمة  198.2مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع الكميات المباعة
ومتوسط سعر معدن النحاس واأللمنيوم العالمي.
يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة المعادن كما في  31ديسمبر2019م و2020م و2021م للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31
ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
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	  (135):لودجلاقائمة التدفقات النقدية

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

56,211

74,274

47,114

20,020

23,520

700

702

706

353

200

تكلفة تمويل

14,318

8,435

8,533

4,084

5,252

استهالك

15,348

14,843

14,864

7,536

7,045

مخصص العقود مثقلة بااللتزامات بالصافي

()32,587

34,270

12,783

-

-

تكوين ( /عكس) مخزون بطيء الحركة

()1,016

()1,108

()418

-

-

مخصص خسائر انتمائية متوقعة

21,141

()23,204

()5,871

3,578

-

-

()1,120

-

-

-

مصروفات التزام منافع موظفين محددة

1,386

1,204

1,290

492

1,123

الحصة في أرباح الشركة الشقيقة

()589

()431

()410

()183

()132

خسارة من بيع ممتلكات ومعدات

310

-

87

-

-

75,223

107,865

78,678

35,879

37,008

ذمم مدينة تجارية

()130,397

163,812

4,614

26,813

()16,282

مخزون

()25,643

136,828

()98,806

()83,190

()93,258

دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

()2,690

()1,317

()20,261

()20,929

13,816

788

23,170

105,178

55,393

198,220

مستحق من /إلى أطراف ذات عالقة

108,555

()541,453

3,889

81,338

()121,874

مصاريف مستحقات ومطلوبات أخرى

()3,798

()1,995

4,559

4,499

15,952

-

-

()33,263

()17,561

4,955

تكاليف تمويل المدفوعة

()1,989

()4,495

()4,703

()3,931

()5,086

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

()4,251

()3,403

()6,659

()5,947

()1,118

منافع تقاعد الموظفين المدفوعة

()1,881

()737

()1,593

()796

()877

صايف التدفقات النقدية الناجتة (املستخدمة يف)  /من األنشطة التشغيلية

13,916

()121,725

31,632

71,567

31,456

استهالك موجودات حق االستخدام

ديون معدمة خالل السنة

التدفق النقدي من العمليات قبل تسويات رأس املال العامل

ذمم دائنة تجارية وأخرى

مخصص عقود متوقع خسارتها

األنشطة االستثمارية
دفعات لشراء ممتلكات ومعدات وآالت
المتحصل من ارباح في شركة زميلة
صايف التدفقات النقدية الناجتة (املستخدمة يف)  /من األنشطة االستثمارية

()18,300

()4,413

()11,076

()4,166

()1,240

308

530

388

388

410

()17,993

()3,883

()10,688

()3,778

()829

األنشطة التمويلية
المسدد من قروض قصيرة األجل

-

المحصل من قروض قصيرة األجل

43,800

310,525

()38,353

()51,337

()302,975

()337,750

562,450

247,500

309,713

()60,178

()62

()62

المسدد من التزامات عقد إيجار تمويلي

()267

()1,144

()728

()364

()588

صايف التدفقات النقدية الناجتة (املستخدمة يف)  /من األنشطة التمويلية

5,180

136,194

()32,431

()55,900

()28,688

صايف التغير يف النقد وما يف حكمه خالل السنة  /الفترة

1,103

10,586

()11,487

11,889

1,938

النقد وما في حكمه في بداية السنة  /الفترة

11,456

12,560

23,146

23,146

11,658

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة  /الفترة

12,560

23,146

11,658

35,035

13,597

توزيعات أرباح مدفوعة

()121,850

()533,975

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة المعادن للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة المعادن للفترة المنتهية
كما في  30يونيو 2022م
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صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة في)  /من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من تدفقات بلغت  13.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى نقد مستخدم بقيمة 121.7
مليون ريال سعودي في 2020م بسبب مستحقات من أطراف ذات عالقة التي ارتفعت بمقدار  541.5مليون ريال سعودي.
ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم بقيمة  121.7مليون ريال سعودي في 2020م إلى تدفقات بقيمة 31.6
مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع في الذمم التجارية الدائنة بقيمة  105.2مليون ريال سعودي.
انخفض صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من تدفق نقدي بقيمة  71.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م الى تدفق نقدي بقيمة  31.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع في الذمم التجارية الدائنة
بقيمة  198.2مليون ريال سعودي.
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  18.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى نقد مستخدم بلغ
 3.9مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة  13.8مليون ريال سعودي إلى جانب ارتفاع في
توزيعات األرباح المستلمة من الشركات التابعة بقيمة  0.2مليون ريال سعودي.
ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  3.9مليون ريال سعودي في 2020م إلى نقد مستخدم بلغ 10.7
مليون ريال سعودي في 2021م بسبب االضافات على الممتلكات والمعدات واآلالت والتي ارتفعت بنحو  6.6مليون ريال سعودي.
انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  3.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م إلى نقد مستخدم بلغ  0.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض في االضافات على
الممتلكات والمعدات واآلالت والتي انخفضت بنحو  2.9مليون ريال سعودي.
صافي التدفقات النقدية الناتجة ( /المستخدمة) في األنشطة التمويلية

ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية من تدفق نقدي بلغ  5.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى تدفق نقدي بلغ  136.2مليون
ريال سعودي في 2020م بسبب االرتفاع في استخدام تسهيالت القروض قصيرة األجل خالل الفترة (والتي ارتفعت بنحو  266.7مليون ريال سعودي).
قابل هذا االرتفاع سداد قروض قصيرة األجل بقيمة  121.8مليون ريال سعودي.
انخفض صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية من تدفق نقدي بلغ  136.2مليون ريال سعودي في 2020م إلى نقد مستخدم بلغ 32.4
مليون ريال سعودي في 2021م بسبب سداد القروض قصيرة األجل (والتي ارتفعت بنحو  412.1مليون ريال سعودي) إلى جانب االرتفاع في توزيعات
األرباح المدفوعة خالل السنة بمقدار  8.8مليون ريال سعودي .قابل هذا االنخفاض ارتفاع في استخدام القروض قصيرة األجل (والتي ارتفعت بنحو
 251.9مليون ريال سعودي).
ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  55.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م إلى نقد مستخدم بلغ  28.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع المحصل من قروض قصيرة
األجل بقيمة  62.2مليون ريال سعودي ،قابل ذلك ارتفاع في تسديد القروض قصيرة األجل (والتي ارتفعت بنحو  34.8مليون ريال سعودي).
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1-شركة األسالك المتخصصة

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركة األسالك المتخصصة للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر
2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
	  (136):لودجلاقائمة الدخل

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

1,514,763

1,405,430

1,789,194

()%7.2

%27.3

%8.7

818,481

1,069,284

%30.6

()1,357,856

()1,237,012

()1,630,791

()%8.9

%31.8

%9.6

()737,447

()985,471

%33.6

مجمل الربح

156,907

168,418

158,403

%7.3

()%5.9

%0.5

81,034

83,813

%3.4

مصروفات عمومية
وإدارية

()26,245

()26,200

()30,717

()%0.2

%17.2

%8.2

()15,529

()16,652

%7.2

مصروفات بيعية
وتسويقية

()34,462

()32,450

()35,949

()%5.8

%10.8

%2.1

()16,893

()18,177

%7.6

مخصص خسائر
ائتمانية متوقعة

()18,850

()15,354

()719

()%18.5

()%95.3

()%80.5

-

-

-

إيرادات (مصاريف)
أخرى

950

2,768

990

%191.4

()%64.2

%2.1

212

()1,002

()%573.0

الربح من العمليات

78,300

97,182

83,279

%24.1

()%5.3

%8.4

48,824

47,982

()%1.7

حصة الربح من
االستثمار في شركة
زميلة

589

431

410

()%26.8

%4.9

()%16.5

183

132

()%27.9

()13,044

()9,471

()9,138

()%27.4

()%3.5

()%16.3

()4,060

()7,303

%79.9

صايف (خسارة) /
ربح السنة  /الفترة
قبل الزكاة

65,844

88,142

83,279

%33.9

()%5.3

%12.6

44,947

40,810

()%9.2

مصروف زكاة

()4,811

()4,008

()3,723

()%16.7

()%7.1

()%12.0

()3,000

()3,000

%0.0

صايف الربح /
(اخلسائر)

61,032

84,022

79,557

%37.8

()%5.4

%14.2

41,947

37,810

()%9.9

بأالف الرياالت
السعودية

اإليرادات
تكلفة اإليرادات

مصاريف تمويلية

البنود التي لن يتم إعادة تصنيفها الى الربح واخلسارة
اعادة احتساب
مخصص مكافأة
نهاية الخدمة

1,569

5

()1,968

()%99.7

()%39460.0

ال ينطبق

()984

()1,344

%36.6

حصة الداخل
الشامل األخر من
شركة زميلة

141

()116

()155

()%182.3

%33.6

ال ينطبق

()78

()38

()%51.0

إجمالي الدخل
الشامل للسنة /
للفترة

62,742

84,022

77,432

%33.9

()%7.8

%11.1

40,885

36,428

()%10.9

مؤشرات األداء الرئيسية:
الربح قبل الفائدة
والضرائب
واالستهالك
واإلطفاء ()EBITDA

87,686

104,723

99,075

%19.4

()%5.4

%6.3

52,360

51,311

()%2.0
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2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2020م

كنسبة مئوية من اإليرادات

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

نقطة مئوية

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2022م
مفحوصة

كنسبة مئوية من اإليرادات

التغير
للفترة
2021م
2022منقطة
مئوية

مجمل الربح

%10.4

%12.0

%8.9

1.6

()3.1

()1.5

%9.9

%7.8

()2.1

مصروفات عمومية
وإدارية

%1.7

%1.9

%1.7

0.1

()0.1

()0.0

%1.9

%1.6

()0.3

مصروفات بيعية
وتسويقية

%2.3

%2.3

%2.0

0.0

()0.3

()0.3

%2.1

%1.7

()0.4

الربح من العمليات

%5.2

%6.9

%5.1

1.7

()1.8

()0.0

%6.0

%4.5

()1.5

الربح قبل الفائدة
والضرائب
واالستهالك
واإلطفاء ()EBITDA

%5.8

%7.5

%5.5

1.7

()1.9

()0.3

%6.4

%4.8

()1.6

صافي الربح

%4.0

%6.0

%4.4

2.0

()1.5

0.4

%5.1

%3.5

()1.6

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة الكابالت المتخصصة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لشركة الكابالت المتخصصة للفترة
المنتهية كما في  30يونيو 2022م

اإليرادات

انخفضت اإليرادات بنسبة  %7.2من  1,514.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1,405.4مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة انخفاض مبيعات
كابالت النحاس بقيمة  111.9مليون ريال سعودي على خلفية انخفاض الطلب على مبيعات الفروع في 2020م بسبب االنخفاض العام على قطاع التجزئة
في 2020م إثر جائحة كورونا.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %27.3من  1,405.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى  1,789.2مليون ريال سعودي في 2021م وتعزى الزيادة في المبيعات
إلى ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %30.6من  818.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  1,069.3مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع إيرادات النحاس (والتي ارتفعت بقيمة  246.4مليون ريال سعودي) فيما يتعلق بالكابالت
ذات الجهد المنخفض والمتوسط بسبب ارتفاع الكميات المباعة استجاباً إلى األسعار التنافسية المنخفضة التي قدمتها الشركة الى عمالء التجزئة .كما
وارتفعت أسعار معدن النحاس العالمية خالل نفس الفترة.
تكلفة اإليرادات

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %8.9من  1,357.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  1,237.0مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض تكاليف
المواد الخام بقيمة  124.7مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض الكميات المباعة خالل نفس الفترة .قابل ذلك ارتفاع في تكاليف الموظفين بقيمة 3.8
مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بمقدار  32موظف في 2020م.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %31.8من  1,237.0مليون ريال سعودي في 2020م إلى  1,630.8مليون ريال سعودي في 2021م تماشيا مع ارتفاع متوسط
سعر معدن النحاس واأللمنيوم العالمي ،كما ارتفعت تكاليف الموظفين نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بمقدار 18موظف في 2021م.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %33.6من  737.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  985.5مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشيا مع ارتفاع المبيعات ومتوسط سعر معدن النحاس العالمي.

234

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

مجمل الربح

ارتفع مجمل الربح بنسبة  %7.3من  156.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  168.4مليون ريال سعودي في 2020م بسبب ارتفاع بشكل رئيسي مجمل
ربح النحاس للطن من  4.4ألف ريال سعودي الى  5.2ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة نتيجة التغير في مزيج المبيعات.
انخفض مجمل الربح بنسبة  %5.9من  168.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى  158.4مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام
تماشياً مع ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة ،كما وارتفعت تكاليف الموظفين خالل نفس الفترة.
ارتفع مجمل الربح بنسبة  %3.4من  81.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  83.8مليون ريال سعودي في فترة
الستة أِشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع ارتفاع اإليرادات واألسعار التنافسية للنحاس المقدمة من قبل الشركة ،مما ساهم في انخفاض
هامش الربح من  %9.9في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  %7.8في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
مصروفات عمومية وإدارية

يجدر اإلشارة أن اإلدارة تراقب بعض المصروفات المسجلة تحت المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع على مستوى المجموعة وليس
على أساس الشركة وتخصص هذه المصروفات على أساس تناسبي بنا ًء على النسبة المئوية لمساهمة كل شركة في إيرادات المجموعة .ويرجع ذلك
أساسا إلى نهج اإلدارة في مراقبة األداء كمجموعة كاملة واحدة حيث يتم اعتبار كل شركة على أنها وحدة أعمال.
ً
ظلت مصروفات العمومية واإلدارية مستقرة نسب ًيا في 2019م و2020م وبلغت نحو  26.2مليون ريال سعودي.
ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %17.2من  26.2مليون ريال سعودي في 2020م إلى  30.7مليون ريال سعودي في 2021م ،بسبب ارتفاع
في تكاليف الموظفين بقيمة  2.8مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع عدد الموظفين من  123الى  135موظف.
ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %7.2من  15.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  16.7مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع تكاليف الصيانة بقيمة  0.4مليون ريال سعودي حسب الحاجة وتكاليف
الموظفين بقيمة  0.6مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع عدد الموظفين من  169الى  190موظف خالل نفس الفترة.
مصروفات بيعية وتسويقية

انخفضت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %5.8من  34.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  32.5مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض
تكاليف الموظفين بنحو  2.8مليون ريال سعودي بسبب انخفاض عدد الموظفين من  222الى  210موظف.
ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %10.8من  32.5مليون ريال سعودي في 2020م إلى  35.9مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع تكاليف
الموظفين بنحو  1.8مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بمقدار  4موظفين إلى جانب االرتفاع في تكلفة الموظف الشهرية بنسبة .٪6.5
ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %7.6من  16.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  18.2مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشيا مع ارتفاع الكميات المبيعات.
مخصص خسائر انتمائية متوقعة

يتم تسجيل مخصص خسائر ائتمانية بنا ًء على معيار التقارير المالية الدولي رقم  9لوحدة الخسائر االئتمانية المتوقعة.
تم تسجيل مخصصات بقيمة  18.9مليون ريال سعودي في 2019م و 15.3مليون ريال سعودي في 2020م و 719ألف ريال سعودي في 2021م والتي
تتعلق بعميل للشركة.
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ايرادات (مصاريف) اخرى

ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %191.4من  950ألف ريال سعودي في 2019م إلى  2.7مليون ريال سعودي في 2020م بسبب ايرادات استثنائية ناتجة
أرصدة قديمة مسددة من المدينين.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %64.2من  2.7مليون ريال سعودي في 2020م إلى  990ألف ريال سعودي في 2021م نتيجة غياب االيرادات
االستثنائية التي سجلت في 2020م .قابل ذلك مكاسب من صرف العمالت األجنبية.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %573.0من ايراد بلغ  212ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى مصروف بلغ 1.0
مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة خسارة من صرف العمالت األجنبية.
حصة الربح من االستثمار في شركة زميلة

ظلت حصة الربح من االستثمار في شركة زميلة مستقرة نسب ًيا بمتوسط  477ألف ريال سعودي في 2019م و2020م و2021م وبمتوسط  158ألف
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م ،وهي تمثل حصة من أرباح الشركة السعودية الحديثة للكابالت
المحدودة.
مصاريف التمويل

انخفضت مصاريف التمويل بنسبة  %27.4من  13.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  9.5مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة االنخفاض في أرصدة
القروض قصيرة األجل ومعدل السايبور خالل نفس الفترة.
انخفضت مصاريف التمويل بنسبة  %3.5من  9.5مليون ريال سعودي في 2020م الى  9.1مليون ريال سعودي في 2021م تماشياً مع االنخفاض في معدل
السايبور خالل نفس الفترة.
ارتفعت مصاريف التمويل بنسبة  %79.9من  4.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  7.3مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة االرتفاع في القروض قصيرة األجل ومعدل سايبور خالل نفس الفترة.
مصروف زكاة

انخفضت الزكاة بنسبة  %16.7من  4.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  4.0مليون ريال سعودي في 2020م.
انخفضت الزكاة بنسبة  %7.1من  4.0مليون ريال سعودي في 2020م إلى  3.7مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة النخفاض األرباح قبل الضرائب.
استقر مصروف الزكاة في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م وبلغ  3.0مليون ريال سعودي.
صافي الربح

مدفوعا بشكل رئيسي بتحسن أرباح
ارتفع صافي الربح بنسبة  %37.8من  61.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  84.1مليون ريال سعودي في 2020م
ً
المساهمة بمقدار  15.3مليون ريال سعودي.
انخفض صافي الربح بنسبة  %5.4من  84.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  79.5مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع تكاليف مواد الخام
تماشياً مع ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس واأللمنيوم العالمي.
انخفض صافي الربح بنسبة  %9.9من  41.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  37.8مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع تكاليف مواد الخام تماشياً مع ارتفاع متوسط سعر معدن النحاس واأللمنيوم العالمي ،باإلضافة
الى مصاريف التمويل خالل نفس الفترة.
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يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة األسالك المتخصصة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (137):لودجلاقائمة المركز المالي

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر
2021م
  30يونيو2022م

موجودات غير املتداولة
101,947

101,974

98,861

()%1.5

98,625

()%0.2

الموجودات حق استخدام

4,210

3,656

3,103

()%14.1

2,829

()%8.8

ممتلكات آالت ومعدات
استثمار في شركة زميلة

1,959

1,744

1,611

()%9.3

1,295

()%19.6

75

75

75

%0.0

75

%0.0

108,191

107,449

103,650

()%2.1

102,824

()%0.8

موجودات المالية بالقيمة العادلة في الربح أو الخسارة
إجمالي املوجودات غير املتداولة
املوجودات املتداولة
دفعات مقدماً وموجودات المتداولة أخرى

7,112

3,661

4,003

()%25.0

1,852

()%53.7

مخزون

210,891

226,018

346,076

%28.1

400,645

%15.8

ذمم مدينة تجارية ،صافي

180,806

135,398

208,500

%7.4

287,107

%37.7

1,037

1,363

431

()%35.5

1,673

%288.5

-

606,505

1,572,812

ال ينطبق

2,003,190

%27.4

إجمالي املوجودات املتداولة

399,846

972,945

2,131,821

%130.9

2,694,468

%26.4

إجمالي املوجودات

508,036

1,080,395

2,235,471

%109.8

2,797,292

%25.1

نقد وما في حكمه
مستحق من جهات ذات عالقة

حقوق امللكية
رأس المال

25,100

25,100

25,100

%0.0

25,100

%0.0

احتياطي نظامي

12,550

12,550

12,550

%0.0

12,550

%0.0

أرباح مبقاه

62,398

85,388

78,687

%12.3

35,559

()%54.8

إجمالي حقوق امللكية

100,048

123,038

116,337

%7.8

73,209

()%37.1

املطلوبات غير املتداولة
التزامات منافع الموظفين

22,493

التزامات عقود إيجار – الجزء غير المتداول

3,551

3,028

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

26,044

25,989

22,961

%6.1

26,038

2,381

()%18.1

2,181

()%8.4

27,689

%3.1

28,219

%1.9

25,307

%2.9

املطلوبات املتداولة
قروض قصيرة األجل

300,912

78,850

171,850

()%24.4

24,000

()%86.0

مصاريف مستحقة والمطلوبات األخرى

14,719

12,043

12,484

()%7.9

19,495

%56.2

520

314

439

()%8.2

439

%0.0

2,860

4,278

1,480

()%28.1

1,869

%26.3

834

8,788

5,094

%147.2

813

()%84.0

مخصص زكاة وضريبة الدخل

2,143

3,691

3,673

%30.9

3,666

()%0.2

مستحق ألطراف ذات عالقة

59,957

823,403

1,896,426

%462.4

2,645,583

%39.5

إجمالي املطلوبات املتداولة

381,945

931,368

2,091,445

%134.0

2,695,864

%28.9

إجمالي املطلوبات

407,989

957,357

2,119,134

%127.9

2,724,084

%28.5

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

508,036

1,080,395

2,235,471

%109.8

2,797,292

%25.1

التزامات عقود االيجار
ذمم دائنة تجارية
مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة الكابالت المتخصصة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لشركة الكابالت المتخصصة للفترة
المنتهية كما في  30يونيو 2022م
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الموجودات
الموجودات غير المتداولة

انخفضت الموجودات غير المتداولة من  108.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  107.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م ويعود ذلك إلى انخفاض استهالك موجودات حق استخدام التي تتعلق بشكل أساسي بإيجارات األرض والسكن والمخازن (والتي انخفضت بنحو
 0.6مليون ريال سعودي) ،كما وانخفضت قيمة االستثمارات في الشركات الزميلة بقيمة  0.2مليون ريال سعودي والتي تتعلق بحصة الشركة في شركة
الكابالت المحدودة.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  107.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  103.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
ويعود ذلك إلى استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  103.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  102.8مليون ريال سعودي كما ف  30يونيو 2022م
ويعود ذلك إلى استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات وموجودات حق االستخدام.
الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من  399.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  972.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ويعود ذلك إلى ارتفاع في المستحق من األطراف ذات العالقة الذي بلغ  606.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م مستحق من شركة مجموعة
كابالت الرياض .كما وارتفع المخزون بقيمة  15.1مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  972.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2,131.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
ويعود ذلك إلى ارتفاع في المستحقات من األطراف ذات العالقة بقيمة  966.3مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع المستحقات من شركة مجموعة كابالت
الرياض .كما وارتفع المخزون بقيمة  120.1مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع أسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  2,131.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  2,694.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
ويعود ذلك إلى ارتفاع في المستحقات من األطراف ذات العالقة بقيمة  430.3مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع المستحقات من شركة مجموعة كابالت
الرياض .كما وارتفعت الذمم المدينة بقيمة  78.6مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة والمخزون بقيمة  54.6مليون ريال
سعودي تماشياً مع ارتفاع الطلب واإلنتاج وأسعار معادن األلمنيوم والنحاس العالمية خالل نفس الفترة.
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

ارتفعت إجمالي حقوق الملكية من  100.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م الى  123.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
بسبب ارتفاع األرباح المبقاة بقيمة  23.0مليون ريال سعودي ويعود ذلك الى االرتفاع في صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2020م.
إنخفض إجمالي حقوق الملكية من  123.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  116.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى إنخفاض األرباح المبقاة بقيمة  6.7مليون ريال سعودي ويعود ذلك الى االنخفاض في صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2021م.
إنخفض إجمالي حقوق الملكية من  116.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  73.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى إنخفاض األرباح المبقاة من  78.7مليون ريال سعودي الى  35.6مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

تمثل المطلوبات غير المتداولة التزامات منافع الموظفين والتزامات عقود اإليجار والتي استقرت نسبيا عند  6.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
و2020م وارتفعت إلى  27.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويعود ذلك إلى ارتفاع في التزامات منافع الموظفين من  22.4مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  22.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة التغيرات في االفتراضات االكتوارية.
انخفضت المطلوبات غير المتداولة من  27.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  28.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
ويعود ذلك إلى انخفاض في التزامات منافع الموظفين من  22.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  2.2مليون ريال سعودي كما في 30
يونيو 2022م نتيجة التغيرات في االفتراضات االكتوارية.
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المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من  381.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  931.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة من  59.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  823.4مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة الرتفاع في الرصيد المستحق الى شركة المعادن .قابل االرتفاع انخفاض في القروض قصيرة األجل
من  300.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  78.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م نتيجة السداد خالل نفس الفترة.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  931.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  2,091.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة بقيمة  1,073.0مليون ريال سعودي نتيجة الرتفاع في الرصيد المستحق
الى شركة المعادن.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  2,091.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  2,695.9مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة بقيمة  749.2مليون ريال سعودي نتيجة الرتفاع في الرصيد المستحق
الى شركة المعادن وشركة الكابالت الهاتفية .قابل ذلك انخفاض في قروض قصيرة األجل من  171.9مليون ريال سعودي الى  24.0مليون ريال سعودي
خالل نفس الفترة.
يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة األسالك المتخصصة للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م
وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
	  (138):لودجلاقائمة التدفقات النقدية

بأالف الرياالت السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

األنشطة التشغيلية
صافي (خسارة)  /ربح السنة  /الفترة قبل الزكاة

65,844

88,142

83,280

44,947

40,810

استهالك ممتلكات ومعدات

553

554

553

274

274

الفائدة على التزامات اإليجار

144

136

112

59

49

مخصص التزامات منافع للموظفين محددة

2,820

2,418

2,523

918

1,254

تكوين خسارة االئتمان المتوقعة

18,850

15,354

719

()496

()4,281

مخصص بضاعة بطيئة الحركة

()4,319

642

()881

-

-

اهالك

8,833

6,987

6,514

3,262

3,056

حصة في أرباح شركة شقيقة

()589

()431

()410

()183

()132

ديون المعدومة

-

()24,697

-

-

-

مصروف فوائد منافع تقاعد الموظفين

-

-

-

344

469

مصروفات الفوائد

-

-

-

3,658

6,785

92,137

89,105

92,409

52,783

48,284

التدفق النقدي من العمليات قبل تسويات رأس املال العامل
التعديالت
ذمم مدينة تجارية

()63,641

54,751

()73,821

()104,484

()78,607

مخزون

21,271

()15,770

()119,176

()37,321

()54,570

مصاريف مدفوعة مقدماً وموجودات المتداولة أخرى

()761

3,451

()342

()677

2,151

ذمم دائنة تجارية

1,465

1,418

()2,798

()2,448

389

مستحق من جهات ذات عالقة

3,458

()610,726

()965,970

-

-

مستحق الى جهات ذات عالقة

-

763,446

1,073,023

-

-

مستحق من  /الى جهات ذات عالقة

-

-

-

264,202

318,779

379

()2,676

441

244

7,010

مصاريف مستحقة الدفع ومطلوبات متداولة أخرى
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2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

-

7,955

()3,694

-

-

الزكاة والضرائب مدفوعة

()1,103

()2,460

()3,741

()3,735

()3,007

التزامات منافع للموظفين محددة مدفوعة

()1,005

()1,945

()2,145

()1,073

()2,336

-

-

-

()3,658

()6,785

52,200

286,548

()5,815

163,834

231,308

بأالف الرياالت السعودية
مخصص للعقود مثقلة بااللتزامات

فوائد مدفوعة
صايف النقد (املستخدم يف) /الناجت من االنشطة التشغيلية
		
األنشطة االستثمارية
دفعات لشراء الممتلكات واآلالت والمعدات

()2,889

()2,793

()3,815

()1,392

()2,820

توزيعات األرباح المستلمة من شركة زميلة

308

530

388

388

410

-

-

77

-

-

()2,581

()2,263

()3,349

()1,004

()2,410

متحصالت من بيع ممتلكات ومعدات
صايف التدفقات النقدية املستخدمة يف األنشطة
االستثمارية
األنشطة التمويلية
المحصل من قروض قصيرة األجل

-

78,850

171,850

-

24,000

المسدد من القروض قصيرة األجل

-

()300,912

()78,850

()78,850

()171,850

()49,038

()61,033

()84,133

()84,133

()79,557

()634

()864

()634

()317

()249

()49,672

()283,958

8,233

()163,300

()227,656

صايف التغير يف النقد وما يف حكمه خالل السنة  /الفترة

()53

326

()932

()470

1,243

النقد وما في حكمه في بداية السنة  /الفترة

1,090

1,037

1,363

1,363

431

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة  /الفترة

1,037

1,363

431

893

1,673

توزيعات أرباح مدفوعة
المسدد من التزامات التأجير التمويلي
صايف التدفقات النقدية الناجتة ( /املستخدمة) يف
األنشطة التمويلية

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة الكابالت المتخصصة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لشركة الكابالت المتخصصة للفترة
المنتهية كما في  30يونيو 2022م

صافي التدفقات النقدية (المستخدم في) /الناتج من األنشطة التشغيلية

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من تدفقات بلغت  52.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى تدفقات بلغت  286.5مليون ريال سعودي
في 2020م بسبب تحصيالت الذمم المدينة بقيمة  54.7مليون ريال سعودي إلى جانب ارتفاع رصيد الى األطراف ذات عالقة بقيمة  763.4مليون ريال
سعودي.
انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية إلى نقد مستخدم بلغ  5.8مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع الذمم المدينة والمخزون
خالل نفس الفترة.
ارتفعت صافي التدفقات النقدية المستخدمة من األنشطة التشغيلية من تدفقات نقدية بلغت  163.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م الى تدفقات نقدية بلغت  231.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع صافي المستحق
الى أطراف ذات عالقة حيث بلغت  318.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة االستثمارية

انخفضت صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  2.6مليون ريال سعودي في 2019م الى نقد مستخدم بلغ
 2.3مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة ارتفاع توزيعات األرباح المستلمة من الشركات التابعة بقيمة  0.2مليون ريال سعودي.
ارتفعت صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  2.2مليون ريال سعودي في 2020م إلى نقد مستخدم بلغ
 3.3مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة ارتفاع االضافات على الممتلكات ،واآلالت والمعدات بقيمة  1.0مليون ريال سعودي.
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ارتفعت صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  1.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م إلى نقد مستخدم بلغ  2.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع االضافات على الممتلكات،
واآلالت والمعدات بقيمة  1.4مليون ريال سعودي.
صافي التدفقات النقدية الناتجة ( /المستخدمة) في األنشطة التمويلية

ارتفعت صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  49.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى نقد مستخدم بلغ
 283.9مليون ريال سعودي في 2020م نتيجة سداد قروض قصيرة األجل بلغ  300.9مليون ريال سعودي قابله استخدام القروض قصيرة األجل بقيمة
 78.8مليون ريال سعودي.
ارتفعت صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  283.9مليون ريال سعودي في 2020م الى تدفقات بلغت  8.2مليون
ريال سعودي في 2021م بسبب االرتفاع في استخدام تسهيالت القروض قصيرة األجل خالل الفترة (والتي ارتفعت بنحو  93.0مليون ريال سعودي).
باإلضافة الى انخفاض في سداد القروض بقيمة  222.1مليون ريال سعودي.
ارتفعت صافي التدفقات النقدية المستخدمة من األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  163.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م الى نقد مستخدم بلغ  227.6مليون ريال سعودي بسبب االرتفاع في المسدد من تسهيالت القروض قصيرة األجل خالل الفترة (والتي
ارتفعت بنحو  93.0مليون ريال سعودي) .قابل ذلك انخفاض في توزيعات األرباح المدفوعة بقيمة  4.6مليون ريال سعودي وتحصيل من قروض قصيرة
األجل بقيمة  24.0مليون ريال سعودي.
2-شركة الكابالت الهاتفية

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركة الكابالت الهاتفية قبل استبعاد العمليات المشتركة للسنوات المالية الثالث
المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
	  (139):لودجلاقائمة الدخل

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2019م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2022م
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

54,869

34,992

21,507

()%36.2

()%38.5

()%37.4

8,910

10,091

%13.2

تكلفة اإليرادات

()40,787

()30,702

()16,679

()%24.7

()%45.7

()%36.1

()7,068

()8,538

%20.8

إجمالي الربح

14,082

4,290

4,827

()%69.5

%12.5

()%41.4

1,843

1,553

()%15.7

مصروفات بيع وتوزيع

()419

()133

()25

()%68.2

()%81.6

()%75.6

()22

-

()%98.3

()1,253

()1,234

()909

()%1.5

()%26.4

()%14.8

()419

()175

()%58.3

()35

()85

()470

%142.9

%452.9

%266.5

-

-

ال ينطبق

99

42

200

()%57.7

%379.3

%42.1

()7

()186

%2597.0

12,473

2,880

3,624

()%76.9

%25.8

()%46.1

1,395

1,192

()%14.5

706

517

492

()%26.8

()%4.9

()%16.5

219

158

()%27.9

تكاليف تمويل

()756

()754

()297

()%0.3

()%60.7

()%37.3

()130

()249

%91.3

الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

12,423

2,642

3,819

()%78.7

%44.5

()%44.6

1,484

1,101

()%25.8

زكاة وضريبة الدخل

()1,218

()1,142

()1,029

()%6.3

()%9.9

()%8.1

()600

()618

%3.0

صايف ربح السنة  /الفترة

11,205

1,501

2,791

()%86.6

%85.9

()%50.1

884

483

()%45.3

بأالف الرياالت السعودية

اإليرادات

مصروفات عمومية وإدارية
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
إيرادات أخرى ،صافي
الربح من العمليات
الحصة في نتائج أعمال الشركة الزميلة

241

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

بأالف الرياالت السعودية

جدول المحتويات

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2019م

التغير
السنوي
2020م
2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2022م
مفحوصة

التغير
للفترة
2021م
2022-م

البنود التي لن يتم اعادة تصنيفها الى الربح أو اخلسارة:
إعادة قياس إلتزامات منافع
التقاعد للموظفين

67

()154

()261

()%329.4

%69.5

ال ينطبق

()130

()162

%24.1

الحصة في (الخسارة)  /الدخل
الشامل اآلخر للشركة الزميلة

169

()139

()186

()%182.6

%33.8

ال ينطبق

()93

()46

()%51.0

11,441

1,208

2,343

()%89.4

%94.0

()%54.7

660

276

()%58.2

إجمالي الدخل الشامل للسنة  /للفترة
مؤشرات األداء الرئيسية:
الربح قبل الفائدة والضرائب
واالستهالك واإلطفاء ()EBITDA

17,013

6,492

7,034

()%61.8

كنسبة مئوية من اإليرادات

%8.3

()%35.7

نقطة مئوية

3,092

2,630

كنسبة مئوية من اإليرادات

()%14.9
نقطة مئوية

مجمل الربح

%25.7

%12.3

%22.4

()13.4

10.2

()3.2

%20.7

%15.4

()5.3

مصاريف بيع وتوزيع

%0.8

%0.4

%0.1

()0.4

()0.3

()0.7

%0.3

%0.0

()0.2

مصاريف عمومية وإدارية

%2.3

%3.5

%4.2

1.2

0.7

1.9

%4.7

%1.7

()3.0

الربح من العمليات

%22.7

%8.2

%16.9

()14.5

8.6

()5.9

%15.7

%11.8

15.7

الربح قبل الفائدة والضرائب
واالستهالك واإلطفاء ()EBITDA

%31.0

%18.6

%32.7

()12.5

14.2

1.7

%34.7

%26.1

()8.6

صافي الربح

%20.4

%4.3

%13.0

()16.1

8.7

()7.4

%9.9

%4.8

()5.1

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة الكابالت الهاتفية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لشركة الكابالت الهاتفية للفترة المنتهية
كما في  30يونيو 2022م

اإليرادات

انخفضت اإليرادات بنسبة  %36.2من  54.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  35.0مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض مبيعات النحاس
المتعلقة بالكابالت الهاتفية النحاسية (والتي انخفضت بنحو  11.6مليون ريال سعودي) باإلضافة الى انخفاض مبيعات كابالت األلياف البصرية بنحو
 8.2مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت اإليرادات بنسبة  %38.5من  35.0مليون ريال سعودي في 2020م إلى  21.5مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض مبيعات كابالت
األلياف البصرية (والتي انخفضت بنحو  19.9مليون ريال سعودي) والكابالت الهاتفية النحاسية بنحو  2.6مليون ريال سعودي .ويعود ذلك بشكل أساسي
الى التباطؤ التدريجي من المشروع الرئيسي مع شركة االتصاالت السعودية والذي بدأ في 2016م .يجدر اإلشارة أن منتجات شركة الكابالت الهاتفية
متخصصة ودورية لذلك ،تستفيد المجموعة من أصول ومعدات الشركة إلنتاج منتجات وكابالت أخرى.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %13.2من  8.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  10.1مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع مبيعات كابالت األلياف البصرية (والتي ارتفعت بنحو  0.7مليون ريال سعودي) والتي تتعلق
بمبيعات الى الشركات الشقيقة.
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تكلفة اإليرادات

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %24.7من  40.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  30.7مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض تكاليف
المواد الخام من  26.4مليون ريال سعودي في 2019م إلى  17.1مليون ريال سعودي في 2020م تماشياً مع االنخفاض في الكميات المباعة خالل نفس
الفترة .باإلضافة إلى انخفاض االستهالك خالل نفس الفترة.
انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %45.7من  30.7مليون ريال سعودي في 2020م إلى  16.7مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض تكاليف
المواد الخام من  17.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  3.9مليون ريال سعودي في 2021م بما يتماشى مع االنخفاض في الكميات المباعة خالل
نفس الفترة ،باإلضافة إلى انخفاض االستهالك خالل نفس الفترة.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %20.8من  7.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  8.5مليون ريال سعودي في
فترة الستة أِشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع ارتفاع تكاليف المواد الخام خالل نفس الفترة.
اجمالي الربح

انخفض إجمالي الربح بنسبة  %69.5من  14.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  4.3مليون ريال سعودي في 2020م بسبب التكاليف العامة المباشرة
الثابتة نسب ًيا التي ال يمكن احتوائها من خالل انخفاض مستوى اإليرادات بنسبة  ٪36.2خالل نفس الفترة.
ارتفع إجمالي الربح بنسبة  %12.5من  4.3مليون ريال سعودي في 2020م إلى  4.8مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة انخفاض تكاليف المواد الخام،
مما أدى إلى تحسن الهامش إلى  ٪22.4خالل نفس الفترة.
انخفض إجمالي الربح بنسبة  %15.7من  1.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  1.6مليون ريال سعودي
في فترة الستة أِشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع تكاليف المواد الخام مما أدى الى انخفاض هامش الربح من  %20.7الى %15.4
خالل نفس الفترة.
مصروفات بيع وتوزيع

يجدر اإلشارة أن اإلدارة تراقب بعض المصروفات المسجلة تحت المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع على مستوى المجموعة وليس
على أساس الشركة وتخصص هذه المصروفات على أساس تناسبي بنا ًء على النسبة المئوية لمساهمة كل شركة في إيرادات المجموعة .ويرجع ذلك
أساسا إلى نهج اإلدارة في مراقبة األداء كمجموعة كاملة واحدة حيث يتم اعتبار كل شركة على أنها وحدة أعمال.
ً
انخفضت مصروفات البيع والتوزيع بنسبة  %68.2من  419ألف ريال سعودي في 2019م إلى  133ألف ريال سعودي في 2020م إلى  25ألف ريال سعودي
في 2021م نتيجة انخفاض تكاليف الموظفين بقيمة  64ألف ريال سعودي ،ونفقات الشحن بقيمة  3آالف ريال سعودي وغيرها بقيمة  42ألف ريال سعودي
تماش ًيا مع انخفاض المبيعات.
بلغت مصروفات البيع والتوزيع  22ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م.
مصروفات عمومية وإدارية

يجدر اإلشارة أن اإلدارة تراقب بعض المصروفات المسجلة تحت المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع على مستوى المجموعة وليس
على أساس الشركة وتخصص هذه المصروفات على أساس تناسبي بنا ًء على النسبة المئوية لمساهمة كل شركة في إيرادات المجموعة .ويرجع ذلك
أساسا إلى نهج اإلدارة في مراقبة األداء كمجموعة كاملة واحدة حيث يتم اعتبار كل شركة على أنها وحدة أعمال.
ً
ظلت المصروفات العمومية واإلدارية مستقرة نسب ًيا عند حوالي  0.1مليون ريال سعودي في 2019م و2020م و2021م.
انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %58.3من  419ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى 175
ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض مصاريف اإلستهالك نتيحة أصول تم استهالكها بالكامل خالل
نفس الفترة.
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إيرادات أخرى ،صافي

انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %57.7من  99ألف ريال سعودي في 2019م إلى  42ألف ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض األرصدة النثرية األخرى.
ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %379.3من  42ألف ريال سعودي في 2020م إلى  0.2مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة مكاسب من تحويل العمالت األجنبية.
ارتفعت الخسائر األخرى بنسبة  %2,597.0من  7أالف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  186ألف ريال سعودي في فترة الستة
أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة خسائر من تحويل العمالت األجنبية.
مخصص خسائر انتمائية متوقعة

يتم تسجيل مخصص خسائر ائتمانية بنا ًء على معيار التقارير المالية الدولي رقم  9لوحدة الخسائر االئتمانية المتوقعة.
ارتفع مخصص خسائر انتمائية متوقعة بنسبة  %142.9من  35ألف ريال سعودي في 2019م إلى  85ألف ريال سعودي في 2020م وبنسبة  %452.9إلى
 470ألف ريال سعودي في 2021م.
حصة الربح من االستثمار في شركة زميلة

انخفضت حصة الربح من االستثمار في شركة زميلة من  0.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  0.5مليون ريال سعودي في 2020م و2021م.
استقرت حصة الربح من االستثمار في شركة زميلة وبلغت  0.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م.
تكاليف التمويل

ظلت رسوم التمويل مستقرة عند حوالي  0.8مليون ريال سعودي في 2019م و2020م وانخفضت بنسبة  %37.4إلى  0.3مليون ريال سعودي في 2021م
بسبب انخفاض القروض خالل نفس الفترة ،وبمتوسط حوالي  0.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو
2022م.
زكاة وضريبة الدخل

ظلت الزكاة مستقرة نسب ًيا بمتوسطحوالي  1.1مليون ريال سعودي خالل فترة الثالث سنوات المالية 2019م و2020م و2021م.
صافي الربح

انخفض صافي الربح بنسبة  %86.6من  11.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  2.8مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض عمليات الشركة
بينما انخفض صافي الهامش من  ٪20.4إلى  ٪13.9خالل نفس الفترة.
انخفض صافي الربح بنسبة  %45.3من  884ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  483ألف ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع ارتفاع تكاليف مواد الخام خالل نفس الفترة مما أدى الى انخفاض صافي الهامش من  %9.9الى
 %4.8خالل نفس الفترة.
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يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة الكابالت الهاتفية كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م:
	  (140):لودجلاقائمة المركز المالي

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

موجودات غير املتداولة
ممتلكات آالت ومعدات

28,493

25,670

27,668

()%1.5

26,494

()%4.2

موجودات حق اإلستخدام

1,634

1,512

1,390

()%7.8

1,330

()%4.3

استثمار في شركة زميلة

2,351

2,093

1,933

()%9.3

1,553

()%19.6

75

75

75

%0.0

75

%0.0

32,552

29,350

31,066

()%2.3

29,452

()%5.2

موجودات مالية بالقيمة العادلة من خالل الربح والخسارة
إجمالي املوجودات غير املتداولة
موجودات املتداولة

465

165

61

()%63.9

162

%167.7

دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
مخزون

44,332

20,394

35,331

()%10.7

28,629

()%19.0

ذمم مدينة تجارية

23,660

27,521

4,966

()%54.2

2,481

()%50.0

نقد وما في حكمه

103

374

116

%6.0

284

%144.7

-

24,480

27,655

ال ينطبق

106,090

%283.6

إجمالي املوجودات املتداولة

68,560

72,934

68,129

()%0.3

137,647

%102.0

إجمالي املوجودات

101,112

102,284

99,195

()%1.0

167,098

%68.5

مستحق من أطراف ذات عالقة

حقوق امللكية
رأس المال

40,100

40,100

40,100

%0.0

40,100

%0.0

احتياطي نظامي

20,050

20,050

20,050

%0.0

20,050

%0.0

أرباح مبقاه

11,705

1,708

2,550

()%53.3

35

()%98.6

إجمالي حقوق امللكية

71,855

61,858

62,700

()%6.6

60,185

()%4.0

مطلوبات غير املتداولة
التزامات منافع تقاعد الموظفين

4,153

4,611

5,100

%10.8

5,518

%8.2

التزامات عقود اإليجار

1,507

1,397

1,290

()%7.5

1,303

%1.0

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

5,660

6,008

6,390

%6.3

6,821

%6.7

مطلوبات متداولة
-

30,000

18,600

ال ينطبق

-

()%100.0

قروض قصيرة األجل

1,068

1,092

1,365

%13.0

1,935

%41.7

التزامات عقود اإليجار – الجزء المتداول

103

106

107

%2.3

107

%0.0

ذمم دائنة تجارية

428

37

466

%4.4

494

%5.9

-

-

1,013

ال ينطبق

-

()%100.0

مخصص زكاة وضريبة دخل

1,118

1,024

1,033

()%3.9

564

()%44.3

مستحق إلى أطراف ذات العالقة

20,881

2,159

7,520

()%40.0

96,992

%1189.7

إجمالي املطلوبات املتداولة

23,598

34,417

30,105

%12.9

100,092

%232.5

إجمالي املطلوبات

29,257

40,426

36,495

%11.7

106,913

%193.0

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

101,112

102,284

99,195

()%1.0

167,098

%68.5

مصروفات مستحقة ومطلوبات اخرى

مخصص

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة الكابالت الهاتفية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لشركة الكابالت الهاتفية للفترة المنتهية
كما في  30يونيو 2022م
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الموجودات
الموجودات غير المتداولة

انخفضت الموجودات غير المتداولة من  32.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  29.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
ويعود ذلك إلى استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات التي انخفضت من  28.5مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  25.7مليون ريال سعودي
في  31ديسمبر 2020م.
ارتفعت الموجودات غير المتداولة من  29.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  31.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى اضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات (والتي ارتفعت الى  25.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م)
بشكل رئيسي في األصول قيد اإلنشاء بمقدار  4.7مليون ريال سعودي.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  31.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  29.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
نتيجة استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات واالستثمار في شركة زميلة خالل نفس الفترة.
الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من  68.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  72.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود
ذلك إلى ارتفاع المبالغ المستحقة من األطراف ذات عالقة (والتي ارتفعت بنحو  24.5مليون ريال سعودي) بسبب أرصدة مستحقة من الشركة األم «شركة
مجموعة كابالت الرياض» بقيمة  14.2مليون ريال سعودي وشركة األسالك المتخصصة بقيمة  10.2مليون ريال سعودي وشركة كابالت الرياض بقيمة
 67ألف ريال سعودي .باإلضافة الى ارتفاع في الذمم المدينة (والتي ارتفعت بنحو  3.9مليون ريال سعودي) نتيجة تأخر في تسديد المبالغ المستحقة من
قبل العمالء في ظل جائحة كورونا .قابل هذا االرتفاع انخفاض في المخزون (الذي انخفض بنحو  23.9مليون ريال سعودي) تماشياً مع انخفاض الطلب
على كابالت األلياف البصرية خالل نفس الفترة.
انخفضت الموجودات المتداولة من  72.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  68.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويعود
ذلك إلى انخفاض الذمم المدينة التجارية من  27.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  5.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م تماش ًيا مع االنخفاض في المبيعات خالل نفس الفترة ،قابله ارتفاع في المخزون بقيمة  14.9مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع كابالت الهاتف
النحاسية المخزنة لبيعها للشركات الشقيقة ،إلى جانب زيادة أسعار النحاس تماش ًيا مع أسعار معد النحاس العالمي خالل نفس الفترة.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  68.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  137.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ويعود
ذلك إلى ارتفاع المستحق الى أطراف ذات عالقة بقيمة  78.5مليون ريال سعودي وخصوصا الى شركة الكابالت المتخصصة (والتي ارتفعت بقيمة 78.4
مليون ريال سعودي).
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

انخفض إجمالي حقوق الملكية من  71.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 61.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م بسبب
انخفاض األرباح المبقاة بقيمة  10.0مليون ريال سعودي ويعود ذلك الى االنخفاض في صافي أرباح الشركة للسنة المالية 2020م.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية من  61.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  62.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع األرباح المبقاة بقيمة  0.8مليون ريال سعودي بسبب االرتفاع في صافي أرباح الشركة في 2021م.
انخفض إجمالي حقوق الملكية من  62.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  60.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض األرباح المبقاة من  2.6مليون ريال سعودي الى  35ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  5.7مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  6.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود
ذلك إلى ارتفاع في التزامات منافع الموظفين من  4.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2020م نتيجة التغييرات في االفتراضات االكتوارية.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  6.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  6.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويعود
ذلك إلى ارتفاع في التزامات منافع الموظفين من  4.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  5.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر
2021م نتيجة التغييرات في االفتراضات االكتوارية.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  6.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  6.8مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ويعود
ذلك إلى ارتفاع في التزامات منافع الموظفين من  5.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  5.5مليون ريال سعودي كما في  30يونيو
2022م نتيجة التغييرات في االفتراضات االكتوارية.
المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من  23.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  34.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م وذلك
يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع في القروض قصيرة األجل بقيمة  30.0مليون ريال سعودي ،قابل ذلك انخفاض في المبالغ المستحقة ألطراف ذات عالقة
بقيمة  18.7مليون ريال سعودي نتيجة تسوية الرصيد المستحق للشركة األم «شركة مجموعة كابالت الرياض» بمبلغ  20.9مليون ريال سعودي.
انخفضت المطلوبات المتداولة من  34.4مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى 30.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م وذلك
يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض في القروض قصيرة األجل بقيمة  11.4مليون ريال سعودي نتيجة السداد خالل نفس الفترة.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من 30.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  100.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م وذلك يعود
بشكل رئيسي إلى ارتفاع في المستحق الى أطراف ذات عالقة من  7.5مليون ريال سعودي الى  97.0مليون ريال سعودي حيث ارتفع الرصيد المستحق
الى شركة األم «شركة مجموعة كابالت الرياض» بقيمة  69.7مليون ريال سعودي والى شركة المعادن بقيمة  20.0مليون ريال سعودي.
يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة الكابالت الهاتفية للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة
الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
	  (141):لودجلاقائمة التدفقات النقدية

بأالف الرياالت السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

األنشطة التشغيلية
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل

12,423

2,642

3,820

1,484

1,101

تعديالت لبنود غير نقدية:
استهالك موجودات حق االستخدام

122

122

122

61

60

الفائدة على التزامات عقود االيجار

59

56

52

26

24

تكوين ( /عكس) خسائر االئتمان المتوقعة

22

85

470

-

()1,033

()1,005

1,658

340

-

-

اهالك

3,712

2,973

2,796

1,417

1,219

الحصة في أرباح الشركة الشقيقة

()706

()517

()492

()219

()158

490

431

477

195

209

15,117

7,450

7,584

3,067

1,648

تكوين ( /عكس) مخزون بطيء الحركة

منافع تقاعد الموظفين
التدفق النقدي من العمليات قبل تسويات رأس املال العامل
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2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التعديالت
ذمم مدينة تجارية

()14,306

()3,946

22,084

22,949

2,485

مخزون

()12,430

22,280

()15,277

()4,370

6,702

()94

301

104

()1,876

()101

()5,584

()391

430

431

27

مستحق من أطراف ذات عالقة

-

()24,480

()3,175

-

-

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

25,751

()18,722

5,361

-

-

مستحقات من/الى أطراف ذات عالقة

-

-

-

13,954

11,037

مستحقات ومطلوبات أخرى

38

23

274

133

570

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

()995

()1,236

()1,040

()1,024

()1,067

-

-

1,033

-

-

()26

()127

()249

()124

()39

-

-

-

()34

()138

7,471

()18,848

17,129

33,106

21,124

دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
ذمم دائنة تجارية وأخرى

مخصصات
منافع تقاعد الموظفين المدفوعة
فوائد مدفوعة
صايف التدفقات النقدية الناجتة (املستخدمة يف)  /من األنشطة
التشغيلية
األنشطة االستثمارية

()850

()150

()4,794

()582

()45

دفعات لشراء ممتلكات ومعدات وآالت
توزيعات أرباح من الشركة الزميلة

369

636

466

466

492

صايف التدفقات النقدية الناجتة (املستخدمة يف)  /من األنشطة
اإلستثمارية

()481

485

()4,328

()116

447

األنشطة التمويلية
المحصل من قروض قصيرة األجل

-

30,000

18,600

-

-

المدفوع من قروض

-

-

()30,000

()30,000

()18,600

()6,747

()11,205

()1,501

()1,501

()2,791

()158

()161

()158

()79

()12

صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة في)  /من
األنشطة التمويلية

()6,905

18,634

()13,059

()31,580

()21,403

صايف التغير يف النقد وما يف حكمه خالل السنة  /الفترة

85

271

()258

1,409

168

النقد وما في حكمه في بداية السنة  /الفترة

18

103

374

374

116

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة  /الفترة

103

374

116

1,783

284

توزيعات أرباح مدفوعة
المسدد من التزامات عقد إيجار تمويلي

المصدر :القوائم المالية المراجعة لشركة الكابالت الهاتفية للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة لشركة الكابالت الهاتفية للفترة المنتهية
كما في  30يونيو 2022م
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صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة في)  /من األنشطة التشغيلية

انخفض صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من تدفقات بلغت  7.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى نقد مستخدم بلغ 18.8
مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض األرباح خالل الفترة باإلضافة الى االرتفاع في المستحقات من أطراف ذات عالقة بقيمة  24.5مليون
ريال سعودي.
ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من نقد مستخدم بلغ  18.8مليون ريال سعودي في 2020م إلى تدفقات بلغت  17.1مليون
ريال سعودي في 2021م نتيجة تحصيل الذمم المدينة والمستحقات من األطراف ذات عالقة.
انخفض صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من تدفقات نقدية بلغت  33.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م إلى تدفقات نقدية بلغت  21.1مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض قيمة التحصيالت في الذمم المدينة من  22.9مليون ريال سعودي
الى  2.5مليون ريال سعودي.
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  481ألف ريال سعودي في 2019م إلى تدفقات بلغت  485ألف
ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة  700ألف ريال سعودي إلى جانب ارتفاع توزيعات األرباح
المستلمة من الشركات التابعة بمقدار  267ألف ريال سعودي.
انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من تدفقات بلغت  485ألف ريال سعودي في 2020م إلى نقد مستخدم بلغ 4.3
مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات بقيمة  4.6مليون ريال سعودي.
ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  116ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م إلى تدفقات نقدية بلغت  447ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض اإلضافات على الممتلكات
واآلالت والمعدات بقيمة  0.5مليون ريال سعودي.
صافي التدفقات النقدية الناتجة (المستخدمة في)  /من األنشطة التمويلية

ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  6.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى تدفقات بلغت 18.6
مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع استخدام القروض قصيرة األجل بقيمة  30مليون ريال سعودي.
انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من تدفقات بلغت  18.6مليون ريال سعودي إلى نقد مستخدم بقيمة  13.1مليون
ريال سعودي في 2021م نتيجة سداد القرض قصير األجل البالغ  30.0مليون ريال سعودي.
انخفض صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  31.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م الى نقد مستخدم بلغ  21.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م بسبب انخفاض قيمة المدفوع من
القروض من  30.0مليون ريال سعودي الى  18.6مليون ريال سعودي.
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3-شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر لشركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في 31
ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو  2021و2022م:
	  (142):لودجلاقائمة الدخل

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2019م

التغير
السنوي
2020م2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2022مفحوصة

التغير للفترة
2021م2022-م

930,122

747,293

1,053,636

()%19.7

%41.0

%6.4

494,511

682,986

%38.1

()876,000

()709,190

()986,749

()%19.0

%39.1

%6.1

()462,188

()644,946

%39.5

54,122

38,103

66,887

()%29.6

%75.5

%11.2

32,322

38,039

%17.7

مصاريف بيع وتسويق

()14,108

()13,120

()11,142

()%7.0

()%15.1

()%11.1

()5,014

()5,985

%19.4

مصاريف عمومية
وإدارية

()14,394

()10,485

()17,298

()%27.2

%65.0

%9.6

()7,368

()6,078

()%17.5

رد ( /مخصص) خسائر
ائتمانية

8,936

53

()221

()%99.4

()%520.9

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

إيرادات أخرى ،صافي

3,782

6,618

1,158

%75.0

()%82.5

()%44.7

719

2,008

%179.2

الربح من العمليات

38,338

21,167

39,384

()%44.8

%86.1

%1.4

20,660

27,984

%35.5

تكاليف تمويل

()8,890

()5,790

()4,459

()%34.9

()%23.0

()%29.2

()1,998

()2,536

%26.9

الربح قبل الزكاة
وضريبة الدخل

29,448

15,377

34,925

()%47.8

%127.1

%8.9

18,661

25,448

%36.4

زكاة وضريبة دخل

()1,725

()100

()1,322

()%94.2

%1220.0

()%12.5

()570

()570

%0.0

صافي ربح السنة /
الفترة

27,723

15,277

33,603

()%44.9

%120.0

%10.1

18,091

24,878

%37.5

بأالف الرياالت
السعودية

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

البنود التي ميكن إعادة تصنيفها الى الربح أو اخلسارة
احتياطي ترجمة عمالت
أجنبية

()297

175

()835

()%158.9

()%577.1

%67.7

()86

()216

%151.1

البنود التي لن يعاد تصنيفها الى الربح وخلسارة
إعادة قياس التزامات
منافع تقاعد الموظفين

369

1,335

()241

%261.8

()%118.1

ال ينطبق

()120

()121

%0.9

التغير في القيمة
العادلة من خالل الدخل
الشامل اآلخر

-

-

42,759

ال ينطبق

ال ينطبق

ال ينطبق

-

()19,029

ال ينطبق

إجمالي الدخل الشامل
للسنة  /للفترة

27,795

16,788

75,286

()%39.6

%348.5

%64.6

17,885

5,511

()%69.2

مؤشرات األداء الرئيسية:
الربح قبل الفائدة
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ()EBITDA
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43,675

26,668

46,843

()%38.9

%75.7

%3.6

23,603

31,833

%34.9
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2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2019م

كنسبة مئوية من اإليرادات

التغير
السنوي
2020م2021-م

معدل
النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

نقطة مئوية

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في 30
يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر المنتهية
في  30يونيو
2022مفحوصة

كنسبة مئوية من اإليرادات

التغير للفترة
2021م2022-م

نقطة مئوية

مجمل الربح

%5.8

%5.1

%6.3

()0.7

1.2

0.5

%6.5

%5.6

()1.0

مصاريف بيع وتسويق

%1.5

%1.8

%1.1

0.2

()0.7

()0.5

%1.0

%0.9

()0.1

مصاريف عمومية
وإدارية

%1.5

%1.4

%1.6

()0.1

()0.2

0.1

%1.5

%0.9

()0.6

الربح من العمليات

%4.1

%2.8

%3.7

()1.3

0.9

()0.4

%4.2

%4.1

()0.1

الربح قبل الفائدة
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ()EBITDA

%4.7

%3.6

%4.4

()1.1

0.9

()0.2

%4.8

%4.7

()0.1

صافي الربح

%3.0

%2.0

%3.2

()0.9

1.1

0.2

%3.7

%3.6

()0.0

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة
كابالت الرياض وشركاتها التابعة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية كما في  30يونيو 2022م

اإليرادات

انخفضت اإليرادات بنسبة  %19.7من  930.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  747.3مليون ريال سعودي في 2020م ،بشكل أساسي بسبب انخفاض
إيرادات كابالت النحاس بسبب تسليم بعض المشاريع القائمة اضافة الى مشاريع شركات الكهرباء والمياه مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (« )»DEWAوهيئة
كهرباء ومياه الشارقة (« )»SEWAفي دولة اإلمارات العربية المتحدة والمشاريع القائمة في دولة العراق.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %41.0من  747.3مليون ريال سعودي في 2020م إلى  1,053.6مليون ريال سعودي في 2021م بسبب االرتفاع في إيرادات
النحاس واأللمنيوم نتيجة ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس الفترة والتي أثرت على متوسطسعر البيع لجميع المنتجات.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %38.1من  494.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  683.0مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب االرتفاع في كميات النحاس المباعة من  8.6ألف طن الى  10.5ألف طن وكميات األلمنيوم المباعة
من  3.8ألف طن الى  4.1ألف طن نتيجة ارتفاع الكميات المباعة الى عمالء التصدير حيث ارتفعت اإليرادات من اإلمارات العربية المتحدة بقيمة
 127.8مليون ريال سعودي ومن العراق بقيمة  37.6مليون ريال سعودي ،كما وارتفعت أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس الفترة والتي
أثرت على متوسطسعر البيع لجميع المنتجات.
تكلفة اإليرادات

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %19.0من  876.0مليون ريال سعودي في 2019م إلى  709.2مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض الطلب
على الكابالت النحاسية في 2020م.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %39.1من  709.2مليون ريال سعودي في 2020م إلى  986.7مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة ارتفاع أسعار معادن
النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس الفترة.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %39.5من  462.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  644.9مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع تكاليف مواد الخام بسبب ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس
الفترة.
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مجمل الربح

انخفض مجمل الربح بنسبة  %29.6من  54.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  38.1مليون ريال سعودي في 2020م ،بسبب انخفاض أرباح النحاس
نتيجة النخفاض الكميات المباعة بسبب تأثير فيروس كورونا.
ارتفع مجمل الربح بنسبة  %75.5من  38.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  66.9مليون ريال سعودي في 2021م بسبب التغير في مزيج المبيعات
مما أدى إلى ارتفاع في ربحية النحاس (بالتحديد من الشركة الوطنية لصناعة الكابالت) نتيجة ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل
نفس الفترة.
ارتفع مجمل الربح بنسبة  %17.7من  32.3مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  38.0مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع ارتفاع اإليرادات ،قابل ذلك ارتفاع في أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل
نفس الفترة.
مصاريف بيع وتسويق

يجدر اإلشارة أن اإلدارة تراقب بعض المصروفات المسجلة تحت المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع على مستوى المجموعة وليس
على أساس الشركة وتخصص هذه المصروفات على أساس تناسبي بنا ًء على النسبة المئوية لمساهمة كل شركة في إيرادات المجموعة .ويرجع ذلك
أساسا إلى نهج اإلدارة في مراقبة األداء كمجموعة كاملة واحدة حيث يتم اعتبار كل شركة على أنها وحدة أعمال.
ً
انخفضت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %7.0من  14.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  13.1مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض
رسوم الشحن بقيمة  3.2مليون ريال سعودي.
انخفضت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %15.1من  13.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  11.1مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض
الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين بقيمة  476ألف ريال سعودي.
ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %19.4من  5.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  6.0مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع رسوم الشحن بقيمة  0.3مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع إيرادات التصدير،
ومصاريف أخرى بقيمة  0.5مليون ريال سعودي.
مصاريف عمومية وإدارية

يجدر اإلشارة أن اإلدارة تراقب بعض المصروفات المسجلة تحت المصروفات العمومية واإلدارية ومصاريف البيع والتوزيع على مستوى المجموعة وليس
على أساس الشركة وتخصص هذه المصروفات على أساس تناسبي بنا ًء على النسبة المئوية لمساهمة كل شركة في إيرادات المجموعة .ويرجع ذلك
أساسا إلى نهج اإلدارة في مراقبة األداء كمجموعة كاملة واحدة حيث يتم اعتبار كل شركة على أنها وحدة أعمال.
ً
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %27.2من  14.4مليون ريال سعودي في 2019م إلى  10.4مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض
في الرسوم القانونية والمهنية بقيمة  708ألف ريال سعودي ،إلى جانب انخفاض المصروفات األخرى بقيمة  718ألف ريال سعودي.
ارتفعت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %65.0من  10.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى  17.3مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع
الرواتب والمزايا المتعلقة بالموظفين بقيمة  3.2مليون ريال سعودي والمصروفات األخرى بقيمة  860ألف ريال سعودي.
انخفضت المصاريف العمومية واإلدارية بنسبة  %17.5من  7.4مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  6.1مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض مصاريف االستهالك بقيمة  0.7مليون ريال سعودي والمصروفات األخرى
بقيمة  0.9مليون ريال سعودي.
رد ( /مخصص) خسائر ائتمانية متوقعة

سجلت رد مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة ما قيمته  8.9مليون ريال سعودي في 2019م و 53ألف ريال سعودي في 2020م نتيجة التحصيل
المتعلقة بالمشاريع المكتملة مع الشركة السعودية للكهرباء.
بلغ مخصص الخسائر االئتمانية المتوقعة  221ألف ريال سعودي في 2021م.
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إيرادات أخرى ،صافي

تتعلق اإليرادات األخرى بشكل أساسي بربح  /خسارة من تحويل عمالت أجنبية وأرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
وتوزيعات من أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر وغيرها.
ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %75.0من  3.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  6.6مليون ريال سعودي في 2020م بسبب مكاسب من استثمارات
مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة  1.9مليون ريال سعودي وصرف العمالت األجنبية بقيمة  1.0مليون ريال سعودي.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %82.5من  6.6مليون ريال سعودي في 2020م إلى  1.2مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض في مكاسب
من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة  1.9مليون ريال سعودي وخسارة من تحويل العمالت األجنبية بقيمة 1.0
مليون ريال سعودي.
ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %179.2من  719ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  2.0مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع في مكاسب من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر بقيمة
 2.1مليون ريال سعودي.
تكاليف التمويل

انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %34.9من  8.9مليون ريال سعودي في 2019م إلى  5.8مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض الفوائد التمويلية
بقيمة  2.9مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
انخفضت تكاليف التمويل بنسبة  %23.0من  5.8مليون ريال سعودي في 2020م الى  4.5مليون ريال سعودي في 2021م بسبب انخفاض معدل السايبور
خالل الفترة.
ارتفعت تكاليف التمويل بنسبة  %26.9من  2.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  2.5مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تتعلق بالقروض السابقة المشتركة مع الشركة القابضة.
زكاة وضريبة الدخل

سجلت الزكاة وضريبة الدخل  1.7مليون ريال سعودي في 2019م ،و 100ألف ريال سعودي في 2020م و 1.3مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة للتقلبات
في مخصصات الخسائر االئتمانية المتوقعة.
بقي مصروف الزكاة وضريبة الدخل مستقراً في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م وبلغ  570ألف ريال سعودي.
صافي الربح

انخفض صافي الربح بنسبة  %44.9من  27.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  15.3مليون ريال سعودي في 2020م بسبب االنخفاض في ايرادات
الشركة في ظل جائحة كورونا.
ارتفع صافي الربح بنسبة  %120.0من  15.3مليون ريال سعودي في 2020م إلى  33.6مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع مستوى اإليرادات في 2021م
والتغير في مزيج المبيعات.
ارتفع صافي الربح بنسبة  %37.5من  18.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  24.9مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشيا مع ارتفاع المبيعات واإليرادات االخرى.
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يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي لشركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في  30يونيو 2022م:
	  (143):لودجلاقائمة المركز المالي

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

موجودات غير املتداولة
186,452

197,733

204,177

%4.6

181,499

()%1.1

-

-

-

ال ينطبق

20,403

()%1.7

ممتلكات وآالت ومعدات
موجودات مالية في أسهم حقوق ملكية غير مدرجة

2,488

4,405

50,025

%348.0

30,696

()%38.6

إجمالي املوجودات غير املتداولة

188,940

202,138

254,202

%16.0

232,599

()%8.5

مخزون

186,445

205,867

211,292

%6.5

230,816

%9.2

عقارات استثمارية

املوجودات املتداولة
ذمم مدينة تجارية

313,573

270,954

356,507

%6.6

453,677

%27.3

موجودات العقود

31,418

6,822

11,747

()%38.9

-

ال ينطبق

دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

8,623

8,882

6,946

()%10.2

24,164

%247.9

-

122,148

80,013

ال ينطبق

15,982

()%80.0

نقد وما في حكمه

10,077

12,264

6,655

()%18.7

39,321

%490.8

إجمالي املوجودات املتداولة

550,135

626,937

673,160

%10.6

763,959

%13.5

إجمالي املوجودات

739,075

829,075

927,362

%12.0

996,558

%7.5

رأس المال

10,125

120,125

120,125

%244.4

120,125

%0.0

حساب زيادة رأس المال

110,000

-

-

ال ينطبق

-

ال ينطبق

مستحق من أطراف ذات عالقة

حقوق امللكية

إحتياطي نظامي

5,063

6,590

9,951

%40.2

9,951

%0.0

أرباح مبقاة

27,953

15,315

74,327

%63.1

46,126

()%37.9

إحتياطي استحواذ على شركة تابعة تحت سيطرة مشتركة

22,725

22,725

22,725

%0.0

22,725

%0.0

إحتياطي ترجمة عمالت أجنبية

()604

()429

()1,264

()%44.7

()1,480

%17.1

175,261

164,326

225,863

%13.5

197,447

()%12.6

إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات غير املتداولة
التزامات منافع الموظفين

10,942

8,934

10,552

()%1.8

10,072

()%4.6

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

10,942

8,934

10,552

()%1.8

10,072

()%4.6

-

32,100

58,500

ال ينطبق

-

ال ينطبق

مصاريف مستحقة ومطلوبات أخرى

13,186

8,084

10,851

()%9.3

19,479

%79.5

مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

38,132

15,710

4,332

()%66.3

14,322

%230.6

ذمم دائنة تجارية وأخرى

13,244

28,258

18,173

%17.1

60,387

%232.3

مستحق الى أطراف ذات عالقة

486,785

571,238

597,769

%10.8

669,610

%12.0

مخصص زكاة وضريبة دخل

1,523

425

1,322

()%6.9

722

()%45.4

إجمالي املطلوبات املتداولة

552,871

655,815

690,946

%11.8

789,039

%14.2

إجمالي املطلوبات

563,813

664,749

701,499

%11.5

799,111

%13.9

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

739,075

829,075

927,362

%12.0

996,558

%7.5

املطلوبات املتداولة
تسهيالت تمويل إسالمية

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة
كابالت الرياض وشركاتها التابعة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية كما في  30يونيو 2022م
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الموجودات
الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 188.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 202.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م.
ويعود ذلك إلى ارتفاع في الممتلكات والمعدات من  186.5مليون ريال سعودي إلى  197.7مليون ريال سعودي بسبب اإلضافات خالل الفترة.
ارتفعت الموجودات غير المتداولة من  202.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  254.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م،
ويعود هذا االرتفاع بشكل رئيسي إلى ارتفاع في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من  4.4مليون ريال سعودي كما 31
ديسمبر  2020إلى  50.0مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2021م بسبب الزيادة في قيمة االستثمار في «شركة توزيع الغاز الطبيعي» حيث أصبحت
الشركة مدرجة في السوق الموازية السعودي نمو في 2021م.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  254.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  232.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م،
ويعود هذا االنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض في االستثمارات المالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر من  50.0مليون ريال سعودي
كما في  31ديسمبر 2021م الى  30.7مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض سعر سهم «شركة توزيع الغاز الطبيعي» في السوق
الموازية .يجدر اإلشارة أنه تم إعادة تصنيف ما يساوي  20.4مليون ريال سعودي من مباني الى عقارات استثمارية حيث تم استئجارها من قبل أطراف
أخرى خالل الفترة.
الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من  550.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  626.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ويعود
ذلك إلى ارتفاع المخزون من  186.4مليون ريال سعودي في  31ديسمبر 2019م إلى  205.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م ،وارتفاع
رصيد المستحق من األطراف ذات العالقة بقيمة  122.1مليون ريال سعودي نتيجة أرصدة مستحقة من ( )1شركة المعادن بقيمة  108.9مليون ريال
سعودي )2( ،شركة األسالك المتخصصة بمبلغ  13مليون ريال سعودي ( )3وشركة الكابالت المحدودة بقيمة  247ألف ريال سعودي .قابل هذا االرتفاع
انخفاض في ( )1الذمم المدينة بقيمة  42.6مليون ريال سعودي تماشياً مع انخفاض العمليات في ظل جائحة كورونا ( )2وموجودات العقود بقيمة 24.6
مليون ريال سعودي نتيجة انخفاض وتيرة الفوترة للمشاريع.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  626.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  673.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويعود
ذلك إلى ارتفاع في الذمم المدينة بقيمة  85.6مليون ريال سعودي نتيجة التحصيل من العمالء بعد جائحة كورونا ،وفي المخزون بقيمة  5.4مليون ريال
سعودي وموجودات العقود بقيمة  4.9مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع ايرادات المشاريع خالل الفترة .قابل ذلك انخفاض في رصيد مستحق من
أطراف ذات عالقة من  122.1مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2020م إلى  80.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب تسويات
تمت من شركة المعادن بقيمة  38.9مليون ريال سعودي.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  673.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  764.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ويعود
ذلك إلى ارتفاع في الذمم المدينة بقيمة  97.2مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة ،وفي المخزون بقيمة  19.5مليون ريال
سعودي تماشياً مع زيادة الكميات المنتجة خالل الفترة .قابل ذلك انخفاض في رصيد مستحق من أطراف ذات عالقة من  80.0مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2021م الى  16.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م بسبب تسويات تمت من شركة المعادن بقيمة  61.9مليون ريال سعودي.
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

انخفض إجمالي حقوق الملكية من  175.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى 164.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
بسبب انخفاض األرباح المبقاة من  28.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  15.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب
انخفاض أرباح السنة في 2020م مقارنة بالسنة المالية 2019م.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية من  164.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  225.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع األرباح المبقاة لتصل إلى  74.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م نتيجة ارتفاع أرباح السنة في 2021م
مقارنة بالسنة المالية 2020م.
انخفض إجمالي حقوق الملكية من  225.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  197.4مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى انخفاض األرباح المبقاة من  74.3مليون ريال سعودي الى  46.1مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
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المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

تمثل المطلوبات غير المتداولة التزامات منافع الموظفين والتي انخفضت من  10.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  8.9مليون ريال
سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب التغيير في االفتراضات االكتوارية.
ارتفعت المطلوبات غير المتداولة من  8.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  10.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
بسبب التغيير في االفتراضات االكتوارية.
انخفضت المطلوبات غير المتداولة من  10.6مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  10.1مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
بسبب التغيير في االفتراضات االكتوارية.
المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من  552.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  655.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع استخدام تسهيالت التمويل اإلسالمي من صفر كما في  31ديسمبر 2019م إلى  32.1مليون ريال سعودي كما في 31
ديسمبر 2020م ،باإلضافة الى ارتفاع الذمم التجارية الدائنة من  13.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  28.3مليون ريال سعودي كما
في  31ديسمبر 2020م وارتفاع المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة من  486.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  571.2مليون
ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب االرتفاع في المستحقات للشركة األم «شركة مجموعة كابالت الرياض» بقيمة  84.4مليون ريال سعودي.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  665.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  690.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م
وذلك يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع تسهيالت التمويل اإلسالمي إلى  58.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ،باإلضافة الى ارتفاع المبالغ
المستحقة لألطراف ذات العالقة إلى  597.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب االرتفاع في المستحقات للشركة األم «شركة مجموعة
كابالت الرياض» بقيمة  26.4مليون ريال سعودي .باإلضافة إلى ارتفاع مخصص الزكاة وضريبة الدخل من  425ألف ريال سعودي في  31ديسمبر 2020م
إلى  1.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر2021م.
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  690.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  789.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م وذلك
يعود بشكل رئيسي الى ارتفاع المبالغ المستحقة لألطراف ذات العالقة من  597.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  669.6مليون
ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م بسبب االرتفاع في المستحقات للشركة األم «شركة مجموعة كابالت الرياض» .باإلضافة إلى ارتفاع الذمم الدائنة
التجارية بقيمة  42.2مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع الكميات المنتجة خالل الفترة.
يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية لشركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
	  (144):لودجلاقائمة التدفقات النقدية

بأالف الرياالت السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

األنشطة التشغيلية
صافي الربح قبل الزكاة

29,448

15,377

34,925

18,661

25,448

تعديالت:
مخصص خسائر ائتمانية موقعة

()8,936

()1,760

221

-

-

(رد)  /تكوين مخصص عقود مثقلة بااللتزامات

38,132

()22,423

()11,378

()411

9,990

رد مخصص مخزون بطيء الحركة

()827

1,538

1,442

-

-

تكاليف التمويل

8,109

5,790

4,459

1,998

2,536

استهالك

5,337

5,501

7,458

2,943

3,849

410

()410

-

-

-

2,011

1,625

2,384

188

286

رد (تكوين) االنخفاض في قيمة االيرادات المستحقة
منافع تقاعد الموظفين
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2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

أرباح من موجودات مالية في أسهم حقوق ملكية غير مدرجة

-

()1,917

-

-

-

شطب ديون معدومة

-

()7,362

-

-

-

73,684

()4,042

39,511

23,379

42,109

بأالف الرياالت السعودية

التدفق النقدي من العمليات قبل تسويات رأس املال العامل
التغيرات يف رأس العامل
ذمم مدينة تجارية

2,132

51,741

()85,774

()117,962

()97,170

موجودات العقود

()22,249

24,596

()4,925

()5,815

36,266

مخزون

14,706

()20,959

()6,867

()41,156

()19,523

دفعات مقدمة وموجودات مالية أخرى

5,831

151

1,936

()5,633

()17,219

مستحق الى أطراف ذات عالقة

8,516

84,453

26,531

-

-

مستحق من أطراف ذات عالقة

-

()117,859

46,582

-

-

مستحق من  /الى أطراف ذات عالقة

-

-

-

175,282

101,944

ذمم دائنة تجارية وأخرى

()9,396

15,014

()10,085

()6,984

42,213

التزامات العقود

()24,176

-

-

-

-

مستحقات ومطلوبات أخرى

584

()5,102

2,767

14,103

8,628

صافي تكاليف تمويل مدفوعة

()8,109

()5,790

()4,459

()1,998

()2,536

زكاة وضريبة دخل مدفوعة

()395

()1,199

()425

()425

()1,170

منافع تقاعد الموظفين المدفوعة

()479

()2,298

()1,006

()98

()887

صايف التدفقات النقدية الناجتة عن (املستخدمة يف) األنشطة التشغيلية

40,650

18,706

3,786

32,694

92,656

األنشطة االستثمارية
المدفوع لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
المدفوع لالستحواذ على استثمارات
المتحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
صايف التدفقات النقدية الناجتة عن ( /املستخدمة يف) األنشطة االستثمارية

()25,491

()21,071

()18,454

()1,265

()1,574

()6

-

()2,862

-

-

-

-

-

-

300

()25,497

()21,071

()21,315

()1,265

()1,274

األنشطة التمويلية
المحصل من تسهيالت تمويل اسالمي

-

32,100

58,500

-

-

سداد القروض

-

-

()32,100

()32,100

()58,500

توزيعات أرباح مدفوعة

()15,280

()27,723

()13,749

-

-

صافي التدفقات النقدية الناتجة عن ( /المستخدمة في) األنشطة تمويلية

()15,280

4,377

12,651

()32,100

()58,500

صايف التغير يف النقد وما يف حكمه خالل السنة

()127

2,012

()4,878

()670

32,882

النقد وما في حكمه في بداية السنة  /الفترة

10,397

10,077

12,264

12,264

6,655

تأثير تغيير سعر الصرف على النقد وما في حكمه

()193

175

()731

()86

()216

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة  /الفترة

10,077

12,264

6,655

11,508

39,321

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة لشركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية الموحدة المفحوصة لشركة
كابالت الرياض وشركاتها التابعة المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية كما في  30يونيو 2022م
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صافي التدفقات النقدية الناتجة عن (المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

انخفض صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من نقد ناتج بقيمة  40.7مليون ريال سعودي في 2019م إلى  18.7مليون ريال سعودي
بسبب انخفاض األرباح خالل الفترة بقيمة  14.1مليون ريال سعودي باإلضافة الى االرتفاع في صافي المستحقات على حركة األطراف ذات عالقة من
نقد ناتج بقيمة  8.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  84.5مليون ريال سعودي.
انخفض صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من نقد ناتج بقيمة  18.7مليون ريال سعودي إلى  3.8مليون ريال سعودي في 2021م
بسبب التغير في الذمم المدينة من نقد ناتج بقيمة  51.7مليون ريال سعودي الى نقد مستخدم بقيمة  85.8مليون ريال سعودي.
ارتفع صافي التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التشغيلية من نقد ناتج بقيمة  32.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م الى نقد ناتج بقيمة  92.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب التغير في الذمم الدائنة وصافي المستحق
الى أطراف ذات عالقة.
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة االستثمارية

ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية من  25.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  21.0مليون ريال سعودي في 2020م
بسبب انخفاض اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات من  25.5مليون ريال سعودي الى  21.0مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية إلى  21.3مليون ريال سعودي في 2021م بسبب مدفوعات االستحواذ على
استثمارات بقيمة  2.9مليون ريال سعودي قابلها انخفاض في اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات من  21.1مليون ريال سعودي إلى  18.5مليون
ريال سعودي خالل نفس الفترة.
بقي صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية مستقر نسبياً في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م
وبلغ  1.3مليون ريال سعودي.
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن ( /المستخدمة في) األنشطة تمويلية

ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بقيمة  15.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى نقد ناتج بلغ 4.4
مليون ريال سعودي في 2020م بسبب المتحصل من التسهيالت التمويلية اإلسالمية بلغ  32.1مليون ريال سعودي ،قابل ذلك ارتفاع في توزيعات األرباح
المدفوعة من  15.3مليون ريال سعودي الى  27.7مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من نقد ناتج بلغ  4.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى 12.7مليون ريال سعودي في
2021م بسبب المتحصل من التسهيالت التمويلية اإلسالمية بلغ  58.5مليون ريال سعودي ،قابل ذلك سداد قروض بمقدار  32.1ريال سعودي إلى جانب
توزيعات أرباح مدفوعة بلغت  13.7مليون ريال سعودي.
ارتفع صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  32.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في 30
يونيو 2021م الى نقد مستخدم بلغ  58.5مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع في سداد القروض خالل
نفس الفترة.
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4-الشركة الوطنية لصناعة الكابالت

يلخص الجدول التالي قائمة الربح أو الخسارة والدخل الشامل اآلخر للشركة الوطنية لصناعة الكابالت للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر
2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
	  (145):لودجلاقائمة الدخل

بأالف الرياالت
السعودية

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
مجمل الربح

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

التغير
السنوي
2019م -
2019م

التغير
السنوي
2020م2021-م

معدل النمو
السنوي
المركب
2019م –
2021م

فترة الستة
أشهر
المنتهية
في  30يونيو
2021م
مفحوصة

فترة الستة
أشهر
التغير للفترة
المنتهية
في  30يونيو 2021م2022-م
2022م
مفحوصة

833,355

726,905

974,102

()%12.8

%34.0

%8.1

453,790

657,294

%44.8

()789,296

()691,747

()918,835

()%12.4

%32.8

%7.9

()426,620

()623,799

%46.2

44,059

35,120

55,267

()%20.3

%57.4

%12.0

27,171

33,495

%23.3

مصروفات عمومية
وادارية

()13,506

()12,545

()12,718

()%7.1

%1.4

()%3.0

()4,971

()5,408

%8.8

مصروفات بيع وتسويق

()14,394

()10,485

()10,807

()%27.2

%3.1

()%13.4

()4,648

()5,986

%28.8

المصروفات التمويلية

()8,107

()5,324

()5,262

()%34.3

()%1.2

()%19.4

()2,751

()4,749

%72.6

الربح من العمليات

28,884

17,229

32,910

()%40.3

%91.0

%6.7

14,800

17,352

%17.2

مخصص خسائر
ائتمانية موقعة

9,263

1,707

()472

()%81.6

()%127.6

ال ينطبق

-

-

ال ينطبق

إيرادات) مصاريف(
أخرى

3,462

3,432

1,640

()%0.9

()%52.2

()%31.2

286

1,597

%458.0

صايف ربح السنة /
الفترة

20,777

11,906

27,648

()%42.7

%132.2

%15.4

15,086

19,529

%29.4

احتياطي تحويل
العمالت األجنبية

()164

175

-

()%207.2

()%100.0

%0.0

-

-

ال ينطبق

إجمالي الدخل الشامل
للسنة  /للفترة

20,613

12,081

27,648

()%41.4

%128.9

%15.8

15,086

19,529

%29.4

مؤشرات األداء الرئيسية:
الربح قبل الفائدة
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ()EBITDA

36,315

22,275

39,295

()%38.7

كنسبة مئوية من اإليرادات
مجمل الربح

%76.4

%4.0

نقطة مئوية

21,093

30,083

كنسبة مئوية من اإليرادات

%42.6
نقطة مئوية

%5.3

%4.8

%5.7

()0.5

0.8

0.4

%6.0

%5.1

()0.9

مصروفات عمومية
وإدارية

()%1.6

()%1.7

()%1.3

()0.1

0.4

0.3

%1.1

%0.8

()0.3

مصروفات بيع وتسويق

()%1.7

()%1.4

()%1.1

0.3

0.3

0.6

%1.0

%0.9

()0.1

الربح من العمليات

%3.5

%2.4

%3.4

()1.1

1.0

()0.1

%3.3

%2.6

()0.6

الربح قبل الفائدة
والضرائب واالستهالك
واإلطفاء ()EBITDA

%4.4

%3.1

%4.0

()1.3

1.0

()0.3

%4.6

%4.6

()0.1

صافي الربح

%2.5

%1.7

%2.8

()0.8

1.2

0.4

%3.3

%3.0

()0.4

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة الوطنية لصناعة الكابالت للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للشركة الوطنية لصناعة
الكابالت للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م

تم عرض البيانات المالية المراجعة بالدرهم اإلماراتي وتم تحويلها إلى ريال سعودي على أساس سعر الصرف  1درهم إماراتي =  1.02ريال سعودي
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اإليرادات

انخفضت اإليرادات بنسبة  %12.8من  833.4مليون ريال سعودي في 2019م إلى  726.9مليون ريال سعودي في 2020م بشكل أساسي بسبب انخفاض
إيرادات كابالت النحاس نتيجة تسليم بعض المشاريع القائمة اضافة الى مشاريع شركات الكهرباء والمياه مثل هيئة كهرباء ومياه دبي (« )»DEWAوهيئة
كهرباء ومياه الشارقة (« )»SEWAفي دولة اإلمارات العربية المتحدة والمشاريع القائمة في دولة العراق.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %34.0من  726.9مليون ريال سعودي في 2020م إلى  974.1مليون ريال سعودي في 2021م بسبب االرتفاع في إيرادات النحاس
واأللمنيوم نتيجة ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس الفترة والتي أثرت على متوسطسعر البيع لجميع المنتجات.
ارتفعت اإليرادات بنسبة  %44.8من  453.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  657.3مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب زيادة كمية النحاس المباعة من 8.7ألف طن الى  10.5ألف طن ،فيما يخص إيرادات الكابالت ذات
الجهد المنخفض وعائدات الكابالت ذات الجهد المتوسط ،نتيجة زيادة المبيعات من تجار التجزئة إلى األسالك الداخلية حيث تحسنت ظروف السوق
العامة بعد تأثير جائحة كورونا .واقترنت هذه الزيادة بارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس الفترة والتي أثرت على متوسطسعر
البيع لجميع المنتجات.
تكلفة اإليرادات

انخفضت تكلفة اإليرادات بنسبة  %12.4من  789.3مليون ريال سعودي في 2019م إلى  691.7مليون ريال سعودي في 2020م تماش ًيا مع انخفاض
الكميات المباعة للنحاس خالل نفس الفترة من  26.3ألف طن الى  21.4ألف طن.

متوسط
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %32.8من  691.7مليون ريال سعودي في 2020م إلى  918.8مليون ريال سعودي في 2021م بسبب الزيادة في
تكلفة المواد الخام حيث ارتفع متوسطتكلفة النحاس للطن من  26.0ألف ريال سعودي إلى  39.1ألف ريال سعودي وارتفع متوسطتكلفة األلمنيوم للطن
من  17.0ألف ريال سعودي إلى  19.0ألف ريال سعودي خالل نفس الفترة ،تماش ًيا مع ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية في 2021م .واقترن
ذلك بارتفاع في تكاليف الموظفين من  15.1مليون ريال سعودي إلى  18.5مليون ريال سعودي بسبب بالعالوة السنوية.
ارتفعت تكلفة اإليرادات بنسبة  %46.2من  426.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  623.8مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع ارتفاع الكمية المباعة والزيادة في معدل أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية حيث ارتفع
متوسطتكلفة النحاس واأللمنيوم للطن خالل نفس الفترة.
مجمل الربح

انخفض مجمل الربح بنسبة  %20.3من  44.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  35.1مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض أرباح كابالت
النحاس نتيجة النخفاض الكميات المباعة بسبب تأثير جائحة كورونا.
ارتفع مجمل الربح بنسبة  %57.4من  35.1مليون ريال سعودي إلى  55.3مليون ريال سعودي في 2021م بسبب التغير في مزيج المبيعات مما أدى إلى
ارتفاع ربحية النحاس بمقدار  19.5مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع متوسط سعر بيع النحاس للطن من  28.6ألف ريال سعودي الى  43.1ألف ريال
سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفع مجمل الربح بنسبة  %23.3من  27.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  33.5مليون ريال سعودي في فترة
الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م تماشياً مع ارتفاع اإليرادات خالل نفس الفترة.
مصروفات عمومية وإدارية

انخفضت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %7.1من  13.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى  12.5مليون ريال سعودي في 2020م بشكل أساسي
بسبب انخفاض مصروفات متنوعة.
ظلت المصروفات العمومية واإلدارية مستقرة نسبياً عند  12.7مليون ريال سعودي في 2021م.
ارتفعت المصروفات العمومية واإلدارية بنسبة  %8.8من  5.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  5.4مليون
ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بشكل أساسي بسبب ارتفاع مصاريف الموظفين (والتي ارتفعت بقيمة  0.2مليون ريال
سعودي) نتيجة ارتفاع عدد الموظفين بمقدار  4موظفين.
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مصروفات بيع وتسويق

انخفضت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %27.2من  14.4مليون ريال سعودي في 2019م إلى  10.5مليون ريال سعودي في 2020م بسبب انخفاض
تكاليف الشحن والنقل بقيمة  3.3مليون ريال سعودي تماش ًيا مع االنخفاض في العمليات نتيجة تأثير جائحة كورونا على مبيعات الصادرات في 2020م.
ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %3.1من  10.5مليون ريال سعودي في 2020م إلى  10.8مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع في
عمولة المبيعات بمقدار  0.5مليون ريال سعودي.
ارتفعت مصروفات البيع والتسويق بنسبة  %28.8من  4.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  6.0مليون ريال
سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع تكاليف الشحن والنقل بقيمة  0.3مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع اإليرادات
التصدير ،ومصروفات أخرى بقيمة  0.8مليون ريال سعودي.
المصروفات التمويلية

انخفضت المصروفات التمويلية بنسبة  %34.3من  8.1مليون ريال سعودي في 2019م إلى  5.3مليون ريال سعودي في 2020م و2021م بسبب انخفاض
تكاليف التمويل خالل نفس الفترة.
ارتفعت المصروفات التمويلية بنسبة  %72.6من  2.8مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  4.8مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع خسائر الصرف األجنبي (المسجلة ضمن المصروفات التمويلية) بقيمة  0.9مليون ريال
سعودي وتكاليف التمويل بقيمة  0.8مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
مخصص خسائر انتمائية متوقعة

يتعلق مخصص خسائر انتمائية متوقعة بالذمم المدينة المشكوك في تحصيلها والتي تم عكسها في 2019م و2020م بمبلغ  9.2مليون ريال سعودي و1.7
مليون ريال سعودي على التوالي ،بلغ مخصص خسائر انتمائية متوقعة  0.5مليون ريال سعودي في 2021م.
إيرادات أخرى ،صافي

ظلت اإليرادات األخرى مستقرة نسب ًيا عند  3,4مليون ريال سعودي في 2019م و2020م.
انخفضت اإليرادات األخرى بنسبة  %52.2من  3.4مليون ريال سعودي في 2020م إلى  1.6مليون ريال سعودي في 2021م نتيجة تسوية أرصدة قديمة
لعمالء الشركة في 2019م و2020م.
ارتفعت اإليرادات األخرى بنسبة  %458.0من  286ألف ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  1.6مليون ريال سعودي في
فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع الربح من الصرف األجنبي.
احتياطي تحويل العمالت األجنبية

سجلت خسارة في 2019م بمبلغ  164ألف ريال سعودي وربح في 2020م ببلغ  175ألف ريال سعودي نتيجة بشكل أساسي التقلبات في الدينار العراقي.
صافي ربح السنة  /الفترة

انخفض صافي الربح للسنة بنسبة  %42.7من  20.8مليون ريال سعودي في 2019م إلى  11.9مليون ريال سعودي في 2020م بسبب االنخفاض في
عمليات الشركة بسبب جائحة كورونا.
ارتفع صافي الربح للسنة بنسبة  %42.7من  12.1مليون ريال سعودي في 2020م إلى  27.6مليون ريال سعودي بسبب ارتفاع مستوى اإليرادات في
2021م والتغير في مزيج المبيعات.
ارتفع صافي الربح للفترة بنسبة  %29.4من  15.1مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى  19.5مليون ريال سعودي
في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع اإليرادات والتغير في مزيج المبيعات.
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يلخص الجدول التالي قائمة المركز المالي اآلخر للشركة الوطنية لصناعة الكابالت كما في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وكما في 30
يونيو 2022م:
	  (146):لودجلاقائمة المركز المالي

بأالف الرياالت السعودية

 31ديسمبر
2019م
مراجعة

 31ديسمبر
2020م
مراجعة

 31ديسمبر
2021م
مراجعة

معدل النمو
السنوي المركب
2019م – 2021م

 30يونيو
2022م
مفحوصة

التغير للفترة
 31ديسمبر 2021م
 30 -يونيو 2022م

موجودات غير املتداولة
ممتلكات ومعدات ،بالصافي

147,364

156,349

163,534

%5.3

161,925

()%1.0

إجمالي املوجودات غير املتداولة

147,364

156,349

163,534

%5.3

161,925

()%1.0

املوجودات املتداولة
مخزون

185,545

204,793

210,628

%6.5

230,179

%9.3

ذمم مدينة وموجودات متداولة أخرى

225,030

182,696

265,392

%8.6

340,071

%28.1

نقد وما في حكمه

9,686

11,244

5,748

()%23.0

36,973

%543.2

مستحق من أطراف ذات عالقة

19,012

94,233

32,747

%31.2

19,336

()%41.0

إجمالي املوجودات املتداولة

439,273

492,966

514,515

%8.2

626,559

%21.8

إجمالي املوجودات

586,637

649,315

678,049

%7.5

788,484

%16.3

حقوق امللكية
رأس المال

81,600

81,600

81,600

%0.0

81,600

%0.0

احتياطي نظامي

40,800

40,800

40,800

%0.0

40,800

%0.0

احتياطي االستحواذ على شركة تابعة

22,701

22,701

22,701

%0.0

22,701

%0.0

أرباح مبقاه

20,777

11,892

29,069

%18.3

48,598

%67.2

3

342

342

%1002.7

342

%0.0

165,880

157,334

174,512

%2.6

194,040

%11.2

احتياطي تحويل العمالت األجنبية
إجمالي حقوق امللكية
املطلوبات غير املتداولة
التزامات منافع الموظفين

6,895

6,826

8,045

%8.0

7,283

()%9.5

إجمالي املطلوبات غير املتداولة

6,895

6,826

8,045

%8.0

7,283

()%9.5

املطلوبات املتداولة
ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

52,250

44,318

25,954

()%29.5

87,164

%235.8

مستحق إلى طرف ذات عالقة

361,611

440,838

469,537

%14.0

499,997

%6.5

إجمالي املطلوبات املتداولة

413,861

485,156

495,492

%9.4

587,160

%18.5

إجمالي املطلوبات

420,757

491,981

503,537

%9.4

594,444

%18.1

إجمالي املطلوبات وحقوق امللكية

586,637

649,315

678,049

%7.5

788,484

%16.3

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة الوطنية لصناعة الكابالت للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للشركة الوطنية لصناعة
الكابالت للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م

تم عرض البيانات المالية المراجعة بالدرهم اإلماراتي وتم تحويلها إلى ريال سعودي على أساس سعر الصرف  1درهم إماراتي =  1.02ريال سعودي
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الموجودات
الموجودات غير المتداولة

ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 147.4مليون ريال سعودي كما  31ديسمبر 2019م إلى 156.3مليون كما  31ديسمبر 2020م بسبب اضافات على
المعدات بقيمة  92.4مليون ريال سعودي والمباني بقيمة  25.3مليون ريال سعودي خالل نفس الفترة.
ارتفعت الموجودات غير المتداولة من 156.3مليون كما  31ديسمبر 2020م إلى  163.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب اضافات
خالل نفس الفترة.
انخفضت الموجودات غير المتداولة من  163.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  162.0مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م
نتيجة استهالك الممتلكات واآلالت والمعدات خالل نفس الفترة.
الموجودات المتداولة

ارتفعت الموجودات المتداولة من  439.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  493.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب
ارتفاع في المستحق من األطراف ذات العالقة بقيمة  75.2مليون ريال سعودي نتيجة أرصدة مستحقة من شركة المعادن وشركة األسالك المتخصصة
المتعلقة بالمبيعات بين الشركات الشقيقة ،باإلضافة الى ارتفاع في المخزون بقيمة  19.2مليون ريال سعودي.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  493.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  514.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م،
ويعود هذا االرتفاع إلى ارتفاع في الذمم المدينة التجارية بقيمة  83.0مليون ريال سعودي والمخزون بقيمة  5.8مليون ريل سعودي نتيجة ارتفاع أسعار
المواد الخام والبضائع تماشياً مع ارتفاع أسعار معادن النحاس واأللمنيوم العالمية خالل نفس الفترة.
ارتفعت الموجودات المتداولة من  514.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  626.6مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م ،ويعود
ذلك إلى ارتفاع في الذمم المدينة التجارية بقيمة  74.7مليون ريال سعودي والمخزون بقيمة  19.6مليون ريل سعودي تماشياً مع ارتفاع الكميات المباعة
ومتوسط أسعار النحاس واأللمنيوم العالمية والبضائع خالل نفس الفترة.
المطلوبات وحقوق الملكية
حقوق الملكية

انخفض إجمالي حقوق الملكية من  165.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  157.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م
بسبب انخفاض األرباح المبقاة والتي تتكون من صافي الدخل المتراكم بعد خصم توزيعات األرباح والتحويالت إلى االحتياطات بقيمة  8.9مليون ريال
سعودي نتيجة انخفاض صافي ربح السنة في 2020م مقارنة بالسنة المالية 2019م.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية من  157.3مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  174.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م ويعود
ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع األرباح المبقاة بقيمة  17.2مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع صافي ربح السنة في 2021م مقارنة بالسنة المالية 2020م.
ارتفع إجمالي حقوق الملكية من  174.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  194.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2022م ويعود ذلك بشكل أساسي إلى ارتفاع األرباح المبقاة بقيمة  19.5مليون ريال سعودي.
المطلوبات
المطلوبات غير المتداولة

تمثل المطلوبات غير المتداولة التزامات منافع الموظفين والتي استقرت نسبيا عند  6.8مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م و2020م وارتفعت
إلى  8.0مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م وثم انخفضت الى  7.3مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م.
المطلوبات المتداولة

ارتفعت المطلوبات المتداولة من  413.9مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2019م إلى  485.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م بسبب
ارتفاع في المستحق إلى األطراف ذات العالقة من  361.6مليون ريال سعودي إلى  440.8مليون ريال سعودي نتيجة بشكل رئيسي األرصدة المستحقة
للشركة القابضة «شركة مجموعة كابالت الرياض».
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ارتفعت المطلوبات المتداولة من  485.2مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2020م إلى  495.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م بسبب
ارتفاع المستحقات ألطراف ذات عالقة بقيمة  28.7مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع في المستحقات للشركة القابضة «شركة مجموعة كابالت الرياض».
ارتفعت المطلوبات المتداولة من  495.5مليون ريال سعودي كما في  31ديسمبر 2021م الى  587.2مليون ريال سعودي كما في  30يونيو 2022م بسبب
ارتفاع الذمم الدائنة بقيمة  61.2مليون ريال سعودي تماشياً مع ارتفاع المشتريات استجاباً الى ارتفاع الكميات المباعة ،كما وارتفعت المستحقات
ألطراف ذات عالقة بقيمة  30.5مليون ريال سعودي نتيجة ارتفاع في المستحقات للشركة األم «شركة مجموعة كابالت الرياض».
يلخص الجدول التالي قائمة التدفقات النقدية للشركة الوطنية لصناعة الكابالت للسنوات المالية الثالث المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م
و2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في 30يونيو 2021م و 30يونيو 2022م:
	  (147):لودجلاقائمة التدفقات النقدية

بأالف الرياالت السعودية

2019م
مراجعة

2020م
مراجعة

2021م
مراجعة

 30يونيو
2021م
مفحوصة

 30يونيو
2022م
مفحوصة

20,777

11,906

27,648

15,086

19,529

األنشطة التشغيلية
صافي الربح
التعديالت
استهالك

7,595

4,870

6,384

2,378

3,255

منافع تقاعد الموظفين

1,521

1,217

2,097

882

-

مخصص ( /رد مخصص) مخزون بطيء الحركة

()683

1,739

1,091

-

-

7,033

4,111

2,651

1,187

2,018

-

275

-

-

-

()9,263

()1,707

()230

()9

()9

تكاليف التمويل
األصول الثابتة المشطوبة خالل العام
رد مخصص الديون المشكوك في تحصيلها

41

-

-

-

-

التدفق النقدي من العمليات قبل تسويات رأس املال العامل

27,021

22,410

39,641

19,525

24,793

ربح ( /خسارة) من استبعاد الممتلكات واآلالت والمعدات
ذمم مدينة وموجودات مالية أخرى

14,586

44,041

()82,466

()123,052

()74,669

مخزون

13,522

()20,986

()6,926

()38,911

()19,552

مستحق من أطراف ذات عالقة

()8,996

()75,221

61,486

83,190

13,411

مستحق إلى أطراف ذات عالقة

()43,739

84,676

33,146

60,555

30,459

ذمم دائنة ومطلوبات متداولة أخرى

28,189

()9,368

()18,259

2,249

61,170

منافع تقاعد الموظفين المدفوعة

()427

()1,286

()877

()976

()706

صايف التدفقات النقدية الناجتة عن ( /املستخدمة يف) األنشطة
التشغيلية

30,157

44,265

25,745

2,580

34,907

المدفوع لشراء ممتلكات وآالت ومعدات

()19,271

()18,144

()18,120

()2,174

()1,664

صايف التدفقات النقدية الناجتة عن ( /املستخدمة يف) األنشطة
االستثمارية

()19,271

()18,144

()18,120

()2,174

()1,664

األنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية
توزيعات أرباح مدفوعة

()4,297

()20,627

()10,470

-

-

مصاريف تمويل مدفوعة

()7,197

()3,936

()2,651

()1,187

()2,018

صايف التدفقات النقدية الناجتة عن ( /املستخدمة يف) األنشطة
متويلية

()11,494

()24,563

()13,121

()1,187

()2,018

صافي التغير في النقد وما في حكمه

()608

1,558

()5,496

()781

31,225

النقد وما في حكمه في بداية السنة  /الفترة

10,293

9,686

11,244

11,244

5,748

النقد وما يف حكمه يف نهاية السنة  /الفترة

9,686

11,244

5,748

10,463

36,973

المصدر :القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة الوطنية لصناعة الكابالت للسنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م والقوائم المالية المفحوصة للشركة الوطنية لصناعة
الكابالت للفترة المنتهية كما في  30يونيو 2022م

تم عرض البيانات المالية المراجعة بالدرهم اإلماراتي وتم تحويلها إلى ريال سعودي على أساس سعر الصرف  1درهم إماراتي =  1.02ريال سعودي
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صافي التدفقات النقدية الناتجة عن ( /المستخدمة في) األنشطة التشغيلية

ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من نقد ناتج بلغ  30.2مليون ريال سعودي في 2019م إلى  44.3مليون ريال سعودي في 2020م بسبب
تحصيالت الذمم المدينة التجارية واألخرى ( 29.5+مليون ريال سعودي) ،إلى جانب ارتفاع المستحق إلى األطراف ذات عالقة ( 84.7+مليون ريال
سعودي).
انخفض صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية إلى  25.7مليون ريال سعودي في 2021م بسبب ارتفاع الذمم المدينة خالل نفس الفترة ( 82.5مليون
ريال سعودي) إلى جانب انخفاض المستحق الى األطراف ذات عالقة خالل نفس الفترة من  84.7مليون ريال سعودي إلى  33.1مليون ريال سعودي.
ارتفع صافي النقد الناتج من األنشطة التشغيلية من تدفقات نقدية بلغت  2.6مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م الى
تدفقات نقدية بلغت  34.9مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م نتيجة ارتفاع األرباح خالل نفس الفترة وانخفاض في
قيمة التغير في الذمم المدينة.
صافي التدفقات النقدية (المستخدمة في) الناتجة من األنشطة االستثمارية

انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  19.3مليون ريال سعودي في 2019م الى نقد مستخدم بلغ حوالي 18
مليون ريال سعودي في كل من 2020م و2021م بسبب انخفاض اإلضافات على الممتلكات واآلالت والمعدات بحوالي  1.1مليون ريال سعودي.
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة االستثمارية من نقد مستخدم بلغ  2.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو
2021م الى نقد مستخدم بلغ  1.7مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب انخفاض اإلضافات على الممتلكات
واآلالت والمعدات.
صافي التدفقات النقدية الناتجة عن ( /المستخدمة في) األنشطة تمويلية

ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من نقدم مستخدم بلغ  11.5مليون ريال سعودي في 2019م إلى نقد مستخدم بلغ  24.6مليون ريال
سعودي بسبب توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة ( 16.3+مليون ريال سعودي).
انخفض صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  24.6مليون ريال سعودي إلى نقدم مستخدم بلغ  13.1مليون ريال سعودي
في 2021م بسبب انخفاض في توزيعات األرباح المدفوعة ( 10.2-مليون ريال سعودي) وانخفاض تكاليف التمويل المدفوعة ( 1.3مليون ريال سعودي)
خالل الفترة.
ارتفع صافي النقد المستخدم في األنشطة التمويلية من نقد مستخدم بلغ  1.2مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2021م
الى نقد مستخدم بلغ  2.0مليون ريال سعودي في فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بسبب ارتفاع مصاريف التمويل خالل نفس الفترة.
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 7-سياسة توزيع األرباح
بموجب المادة العاشرة بعد المائة ( )110من نظام الشركات ،تثبت لكل مساهم جميع الحقوق وااللتزامات المتصلة باألسهم بشكل متساوي ،والتي تشمل
على وجه الخصوص الحق في الحصول على نصيب من األرباح المقرر توزيعها .ويتولى مجلس اإلدارة التوصية بتوزيع أية أرباح ضمن تقريره السنوي قبل
إقرارها من قبل المساهمين في اجتماع الجمعية العامة .وبالرغم من ذلك فإنه ال يوجد أي ضمانات بتوزيع فعلي لألرباح ،ويعتمد أي قرار بتوزيع أرباح
على عدد من العوامل من بينها أرباح الشركة السابقة والمتوقعة والتدفقات النقدية ،والتمويل ومتطلبات رأس المال ،ومعطيات السوق والعوامل االقتصادية
بشكل عام ،والزكاة ،وغير ذلك من العوامل األخرى التي يرى المجلس أهميتها فض ً
ال عن االعتبارات القانونية والنظامية األخرى .وتخضع توقعات الشركة
فيما يتعلق بهذه العوامل للعديد من االفتراضات والمخاطر والشكوك التي قد تكون خارجة عن سيطرة الشركة .لالطالع على مناقشة المخاطر المرتبطة
بتوزيع األرباح يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )4-3-2المخاطر المتعلقة بتوزيع أرباح نقدية والقيود المفروضة من قبل الجهات الممولة على
توزيع األرباح» من هذه النشرة .ومثاالً على ذلك ،تمنح األسهم حامليها الحق في الحصول على األرباح التي تعلن عنها الشركة من تاريخ هذه النشرة
والسنوات المالية التي تليها .وبالرغم من عزم الشركة على توزيع أرباح سنوية على مساهميها ،إال أنه ال توجد أي ضمانات لتوزيع فعلي لألرباح ،كما ال
يوجد أي ضمان بشأن المبالغ التي ستدفع في أي سنة.
كما يخضع توزيع األرباح للقيود الواردة في نظام الشركة األساس .وسيتم توزيع األرباح بالريال السعودي.
وتعتزم الشركة توزيع أرباح سنوية على مساهميها بهدف تعزيز القيمة التي يحصل عليها هؤالء المساهمين بما يتناسب مع أرباح الشركة ،ووضعها المالي،
والقيود التي تخضع لها عملية توزيع األرباح بموجب اتفاقيات التمويل والدين ،ونتائج نشاطات الشركة ،واحتياجات الشركة من النقد حال ًيا ومستقب ً
ال،
وخطط التوسع ومتطلبات استثمار الشركة ،وغيرها من العوامل األخرى بما في ذلك تحليل الفرص االستثمارية ومتطلبات إعادة االستثمار لدى الشركة،
والمتطلبات النقدية والرأسمالية ،وحالة السوق ،والعوامل االقتصادية العامة ،والتوقعات التجارية وتأثير أي توزيعات من هذا القبيل على أي من االعتبارات
القانونية والنظامية .إضافة لذلك ،يتعين على المستثمرين الراغبين في االستثمار في أسهم الطرح أن يدركوا أن سياسة توزيع األرباح يمكن أن تتغير من
وقت آلخر.
على الرغم من أن الشركة تعتزم توزيع أرباح لمساهميها ،إال أنها ال تقدم أي ضمانات بأنها ستدفع أرباحاً ،وال تضمن قيمة تلك األرباح التي تعتزم توزيعها
في أي سنة محددة .كما يخضع توزيع حصص األرباح لعدد من القيود المنصوص عليها في النظام األساسي للشركة .ووفقاً للمادة (الثامنة واألربعون) من
النظام األساسي للشركة ،يتم توزيع أرباح الشركة الصافية السنوية بعد خصم كافة المصاريف العمومية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:
1يجنب عشرة بالمائة ( )%10من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ،ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيبمتى بلغ االحتياطي المذكور ثالثون بالمائة ( )%30من رأس المال المدفوع.
2للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكانعلى المساهمين .وللجمعية كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون قائماً من
هذه المؤسسات.
3يوزع من الباقي بعد ذلك على المساهمين نسبة ال تقل عن ( )%5من رأس مال الشركة المدفوع.4يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة في األرباح.5كما يجوز لمجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية بعد أخذ الموافقات الالزمة.يستحق المساهم حصته في األرباح سواء كانت نقداً أو أسهم ممنوحة وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر بهذا الشأن ،ويبين القرار تاريخ االستحقاق
وتاريخ التوزيع .وتكون أحقية األرباح لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق .يجوز للشركة لغرض تنظيم
وإتمام عملية توزيع األرباح االستعانة بطرف خارجي يتمثل في أحد البنوك التجارية التي تتعامل معها الشركة .االستعانة بطرف خارجي ال يعفي الشركة
من مسؤوليتها القانونية أمام المساهمين فيما يتعلق بتوزيع األرباح.
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فيما يلي ملخص لحصص األرباح التي قامت الشركة باإلعالن عنها وتوزيعها خالل السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و31
ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
	  (148):لودجلااألرباح الموزعة في السنوات المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2022م *

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2020م

السنة المالية
2021م

الفترة المالية المنتهية
في  30يونيو 2022م

توزيعات األرباح المعلنة

230,000

178,500

196,500

**216,000

توزيعات األرباح المدفوعة خالل الفترة

230,000

178,500

196,500

-

صافي ربح الفترة

197,004

218,123

239,997

153,350

نسبة توزيعات األرباح المعلنة إلى صافي الربح

%116.75

%81.83

%81.88

%141

(ألف ريـال سعودي)

*

باإلضافة إلى توزيعات األرباح المشار إليها في الجدول رقم ( )143أعاله ،وافقت الجمعية العامة العادية للشركة بتاريخ 1444/02/10هـ (الموافق 2022/09/06م) على توزيع أرباح
مرحلية بمبلغ  20,000,000ريال سعودي يتم تسجيلها كمبالغ مستحقة وغير مدفوعة لحساب المساهمين ألغراض تغطية مصاريف الطرح بنا ًء على القرار الصادر من قبل مجلس
اإلدارة بتاريخ 1443/10/14هـ (الموافق 2022/05/15م) والقاضي بالموافقة على هذا التوزيع .وكما في تاريخ  30سبتمبر 2022م ،تم خصم مبلغ  5,000,000ريال سعودي من
الحساب المذكور لتسوية مصاريف الطرح المستحقة ،وسيتم خصم باقي مصاريف الطرح من المبلغ المذكور ومتحصالت الطرح.

**

تجدر اإلشارة أنه تم موافقة الجمعية العامة العادية المنعقدة في تاريخ 1443/09/27هـ (الموافق 2022/04/28م) على توزيع المبلغ المذكور أعاله ( 216مليون ريال سعودي) من
األرباح المبقاة القابلة للتوزيع عن عام 2021م للمساهمين المقيدين بسجالت الشركة يوم انعقاد الجمعية العامة ،وقد تم التوزيع للمساهمين خالل الربع الثالث من عام 2022م.

المصدر :الشركة

وال تستحق أسهم الطرح أي توزيعات أرباح تم اإلعالن عنها قبل تاريخ هذه النشرة حيث يكون أول استحقاق ألسهم الطرح في توزيعات األرباح التي يتم
اإلعالن عنها من قبل الشركة من تاريخ هذه النشرة والسنوات المالية الالحقة .ويقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه  -كما في تاريخ هذه النشرة  -ال يوجد
أي أرباح معلنة أو مستحقة للفترات المذكورة باستثناء ما تم توضيحه أعاله.
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 8-استخدام متحصالت الطرح
تقدر مجموع متحصالت الطرح بحوالي [•] ريال سعودي ،سيستخدم منها مبلغ يقدر بحوالي [•] ([•]) ريال سعودي لتسوية جميع المصاريف المتعلقة
بالطرح ويشمل ذلك أتعاب المستشار المالي ومدير االكتتاب ومتعهد التغطية والمستشار القانوني ،ومستشار العناية المهنية المالية ،ومراجع الحسابات،
والجهات المستلمة ،ومستشار دراسة السوق ،والمستشارين اآلخرين ،وكذلك أتعاب التسويق والطباعة والتوزيع والترجمة ،واألتعاب والمصاريف األخرى
المتعلقة بعملية الطرح .لن تتلقى الشركة أي جزء من صافي متحصالت الطرح .حيث أن الجمعية العامة العادية للشركة قد وافقت على توزيع أرباح
مرحلية بمبلغ  20,000,000ريال سعودي يتم تسجيلها كمبالغ مستحقة وغير مدفوعة لحساب المساهمين ألغراض تغطية مصاريف الطرح ،فإنه كما في
تاريخ  30سبتمبر 2022م تم خصم مبلغ  5,000,000ريال سعودي من الحساب المذكور لتسوية مصاريف الطرح المستحقة ،وسيتم خصم باقي مصاريف
الطرح من( :أ) المبلغ المتبقي في الحساب المذكور ،و(ب) متحصالت الطرح( .للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )7سياسة توزيع
األرباح» من هذه النشرة).
سوف يتم توزيع صافي متحصالت الطرح البالغة حوالي [•] ريال سعودي على المساهمين البائعين بالتناسب مع عدد أسهم الطرح التي سيتم بيعها من
قبلهم في الطرح ،ولن تتلقي الشركة أي جزء من صافي متحصالت الطرح .وسيتحمل المساهمون البائعون كافة األتعاب والمصاريف والتكاليف المتعلقة
بالطرح.
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 9-رسملة رأس مال الشركة والمديونية
يمتلك المساهمون الحاليون جميع أسهم الشركة قبل الطرح .وبعد استكمال عملية الطرح ،سيمتلك المساهمون الحاليون ما نسبته ثمانية وسبعون بالمائة
( )%78من أسهم الشركة.
يوضح الجدول التالي رسملة الشركة كما تظهر في القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر
2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م .علماً بأنه يجب قراءة الجدول التالي وتفسيره جن ًبا إلى جنب مع القوائم المالية ذات العالقة ،بما
في ذلك اإليضاحات المرفقة بها والواردة في القسم رقم (« )19القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات « من هذه النشرة.
	  (149):لودجلارسملة رأس مال الشركة والمديونية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر
2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م

(ألف ريـال سعودي)

السنة المالية
2020م

السنة المالية
2019م

السنة المالية
2021م

الفترة المالية المنتهية
في  30يونيو 2022م

املطلوبات
إجمالي المطلوبات المتداولة

1,475,608,356

1,235,945,816

1,800,136,397

2,675,191,229

108,531,834

106,858,590

116,463,689

121,399,084

إجمالي المطلوبات

1,584,140,190

1,342,804,406

1,916,600,086

2,796,590,313

إجمالي القروض

1,209,531,500

858,675,000

1,324,175,000

1,607,070,000

إجمالي المطلوبات غير المتداولة

حقوق املساهمني
رأس المال

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

1,500,000,000

احتياطي نظامي

207,268,152

229,111,048

253,094,307

253,094,307

أرباح مبقاة

189,479,708

207,953,866

261,078,163

174,714,213

()604,124

()428,649

()1,264,063

1,264,063-

مجموع حقوق المساهمين

1,919,260,957

1،959،325،547

2,036,066,784

1,917,820,312

إجمالي الرسملة (إجمالي التسهيالت  +إجمالي حقوق المساهمين)

3,128,792,457

2,818,000,547

3,360,241,784

3,524,890,312

%38.7

%30.5

%39.4

%45.5

فروق ترجمة القوائم المالية للوحدات األجنبية

إجمالي القروض  /إجمالي الرسملة
المصدر :القوائم الملية ومعلومات اإلدارة ويقر أعضاء مجلس اإلدارة ما يلي:

 أال يخضع أي من أسهم الشركة أو الشركات التابعة ألي حقوق خيار. بليس لدى الشركة أو شركاتها التابعة أي أدوات دين كما في تاريخ هذه النشرة. جأن رصيد الشركة النقدي وتدفقاتها النقدية كافية لتغطية احتياجاتها النقدية المتوقعة لرأس المال العامل والنفقات الرأسمالية لمدة اثنيعشر ( )12شهراً على األقل بعد تاريخ هذه النشرة.
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	 10-إفادات الخبراء
قدم جميع المستشارين ومراجع الحسابات الواردة أسمائهم في الصفحات (و) و (ز) موافقتهم الخطية على اإلشارة إلى أسمائهم وعناوينهم وشعاراتهم
المنسوبة إليهم وعلى نشر إفاداتهم في هذه النشرة بصيغتها كما وردت ولم يقم أي منهم بسحب موافقته حتى تاريخ هذه النشرة ،كما أن جميع المستشارين
والعاملين لديهم من ضمن فريق العمل القائم على تقديم خدمات للشركة أو أقاربهم ال يملكون أي أسهم في الشركة وليس ألي منهم مصلحة مهما كان
نوعها في الشركة أو أي من شركاتها التابعة كما في تاريخ هذه النشرة بما قد يؤثر على استقاللهم.
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	 11-اإلقرارات المتعلقة بأعضاء مجلس اإلدارة
يقر أعضاء مجلس اإلدارة بما يلي:
1لم يسبق إدراج أسهم الشركة في أي سوق لألسهم سواء داخل المملكة أو خارجها قبل هذا الطرح.2اإلدراج ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.بأي من العقود أو االتفاقيات التي يكون المصدر طر ًفا فيها.
3-ال يخ ّل اإلدراج ٍ ّ

4تم الحصول على جميع الموافقات الالزمة لطرح أسهم الشركة في السوق المالية وأن تكون شركة مساهمة عامة.5أنه ُق ّدم وسيقدم إلى الهيئة جميع المستندات المطلوبة بمقتضى نظام السوق المالية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.6أن الشركة قادرة على إعداد المعلومات القانونية الجوهرية والتقارير المطلوبة في أوقاتها المحددة حسب ما هو مطلوب وف ًقا للوائح التنفيذيةالصادرة عن الهيئة.
7جرى اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في نشرة اإلصدار التي تراها الشركة مهمة أو جوهرية أو التي منالممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين باالستثمار في أسهم الطرح.
8باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم (« )12المعلومات القانونية» من هذه النشرة ،ال تخضع الشركة أو شركاتها التابعة أو أعضاءمجلس اإلدارة في الشركة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً في أعمال الشركة أو شركاته التابعة أو في
وضعهم المالي.

9ال يوجد كما في تاريخ هذه النشرة أي اعتراض أو خالف مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك (المعروفة سابقاً بالهيئة العامة للزكاة والدخل).	10-أن جميع موظفي الشركة هم تحت كفالتها.
	11-أن أنظمة الرقابة الداخلية والمحاسبية وتقنية المعلومات كافية ومالئمة وقد أعدت على أسس سليمة ،ويقوم أعضاء مجلس اإلدارة بمراجعة
سنوية إلجراءات الرقابة الداخلية للشركة وشركاتها التابعة.

	12-أنه لم يتم اإلعالن عن إفالس أي عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو أياً من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة.
	13-لم يكن أي من أعضاء مجلس إدارة الشركة أو كبار التنفيذيين أو أمين سر مجلس اإلدارة معينين في منصب إداري أو إشرافي في أي شركة
أعلنت إفالسها أو إعسارها في السنوات الخمس ( )5التي سبقت تاريخ هذه النشرة.
	14-لم يكن هناك أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة أو شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث السابقة مباشرة لتاريخ
تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة ،إضافة إلى الفترة التي يشملها تقرير مراجع الحسابات حتى تاريخ اعتماد
هذه النشرة.
	15-ليست هناك نية في إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة نشاط الشركة وشركاتها التابعة .كما لم يحدث أي انقطاع في أعمال الشركة وشركاتها
التابعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تأثيراً ملحوظاً في الوضع المالي للشركة خالل فترة االثني عشر ( )12شهراً األخيرة.
	16-أنهم قد وضعوا إجراءات وضوابط ونظم من شأنها أن تمكن الشركة من استيفاء متطلبات األنظمة واللوائح والتعليمات ذات العالقة ،ومن
ضمنها نظام الشركات ونظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
	17-اإلفصاح عن تفاصيل أية معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
	18-باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم (« )3-5مجلس اإلدارة» والقسم الفرعي رقم (« )5-5اإلدارة العليا» والقسم الفرعي رقم
(« )7-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين» والقسم الفرعي رقم ()8-5
«أسهم الموظفين» والقسم الفرعي رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة ،ليس ألي من أعضاء مجلس إدارة
الشركة أو أي من أعضاء اإلدارة التنفيذية بالشركة أو أمين سر مجلس اإلدارة أو ألي من أقربائهم أو تابعيهم أي مصالح مباشرة أو غير مباشرة
أي أمر آخر يمكن آن يؤثر في أعمال الشركة أو شركاتها التابعة.
في أسهم الشركة أو الشركات التابعة لها أي مصلحة في ّ
	19-باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم (« )7-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس
اإلدارة وكبار التنفيذيين» والقسم الفرعي رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة ،ليس ألعضاء مجلس اإلدارة أو
أي من كبار التنفيذيين أو أمين سر المجلس أو أي شخص من أقربائهم أو التابعين لهم أي مصلحة في أي عقود أو ترتيبات قائمة سوا ًء خطية
أو شفهية أو عقود أو ترتيبات قيد الدراسة أو مزمع إبرامها مع الشركة وشركاتها التابعة حتى تاريخ هذه النشرة.

271

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

	20-أن جميع العقود واالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة الموضحة في القسم رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه
النشرة ،ال تشمل أي شروط تفضيلية ،وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة كتلك التي تتم مع األطراف
األخرى من الغير.
	21-كما في تاريخ هذه النشرة ،وباستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه
النشرة ،ال توجد عقود أو معامالت جوهرية مع أطراف ذوي عالقة ذات تأثير كبير على أعمال الشركة ،وليس لدى الشركة أي نية في إبرام
أي اتفاقيات جديدة مع أطراف ذوي عالقة.
	22-باستثناء ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم (« )7-5المصالح المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس اإلدارة وأمين سر مجلس اإلدارة
وكبار التنفيذيين» من هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنهم لم يقوموا بأنشطة مماثلة أو منافسة للشركة أو شركاتها التابعة ويتعهد
أعضاء مجلس اإلدارة بااللتزام بهذا المتطلب النظامي مستقب ً
ال وفقاً للمادة الثانية والسبعون من نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
	23-ال يجوز ألي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أن يكون له مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة إال
بترخيص من الجمعية العامة.
	24-يلتزم أعضاء مجلس اإلدارة بإخطار المجلس عن مصالحهم الشخصية المباشرة وغير المباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة
على أن يسجل ذلك في محضر اجتماع مجلس اإلدارة.
	25-االلتزام بالعمل طبقاً للمواد الحادية والسبعين ( ،)71والثانية والسبعين ( ،)72والثالثة والسبعين ( ،)73والرابعة والسبعين ( ،)74والخامسة
والسبعين ( )75من نظام الشركات والمادة السادسة واألربعين ( )46من الئحة حوكمة الشركاـت.
	26-عدم التصويت على القرارات المتعلقة باألعمال والعقود إذا كانت لهم مصلحة فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
	27-ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتصويت على األتعاب والمكافآت الممنوحة لهم.
	28-ليس ألعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي الحق بالتوصية على عقد أو اقتراح لهم فيه مصلحة.
	29-ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة أو أي من كبار التنفيذيين االقتراض من الشركة أو شركاتها التابعة أو أن تضمن الشركة أي قرض يحصل عليه
أي من أعضاء مجلس اإلدارة.
	30-تعد الشركة ،باستنادها على األنظمة والسياسات الالزمة الخاصة بها ،القوائم المالية األولية والسنوية وفقاً لمعايير المحاسبية الدولية للتقرير
المالي ( )IFRSوفي المواعيد المحددة بموجب قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة .كما تستند الشركة على األنظمة والسياسات
الالزمة الخاصة بها من أجل إعداد جميع التقارير المالية األخرى ،وجميع التقارير غير المالية ،حسب ما تقتضيه قواعد طرح األوراق المالية
وااللتزامات المستمرة وفي المواعيد المحددة في هذه القواعد.
	31-إن القوائم المالية للسنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م وفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2022م ،قد ت ّم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي (.)IFRS
	32-كما في تاريخ هذه النشرة ،تعود الملكية القانونية والنفعية ،المباشرة وغير المباشرة لألسهم في الشركة ،لألشخاص الواردة أسمائهم في
القسم الفرعي (« )2-4الهيكل التنظيمي للمجموعة».
	33-إن لدى الشركة رأس مال عامل يكفي لمدة اثني عشر ( )12شهراً على األقل تلي مباشرة تاريخ نشر هذه النشرة.
	34-إن جميع الزيادات التي طرأت على رأس المال ال تتعارض مع األنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة.
	35-ال تملك الشركة وشركاتها التابعة أي أوراق مالية (تعاقدية أو غير ذلك) أو أي أصول عرضة للتقلبات ،مما قد يؤثر سل ًبا وبشكل جوهري على
الميزانية العمومية.
	36-كما في تاريخ هذه النشرة ،ليس هنالك أي برامج أسهم لموظفي الشركة من شأنها أن تشرك الموظفين في رأس مال الشركة ،وليس هنالك
أي ترتيبات أخرى مشابهة قائمة.
	37-ال يوجد أي حق خيار على أسهم الشركة أو أسهم شركاتها التابعة.
	38-لم تمنح أي عموالت أو خصومات أو أتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي من قبل الشركة أو شركاتها التابعة خالل السنوات الثالث ()3
السابقة مباشرة لتاريخ تقديم طلب التسجيل وطرح األوراق المالية الخاضعة لهذه النشرة فيما يتعلق بإصدار أو طرح أي أوراق مالية.
	39-إن وثائق التأمين الخاصة بالشركة وشركاتها التابعة توفر غطاء تأميني كافي لممارسة الشركة ألعمالها ،وتقوم الشركة بتجديد وثائق وعقود
التأمين بشكل دوري لضمان وجود تغطية تأمينية بشكل مستمر .كما قامت الشركة باتخاذ اإلجراءات األمنية المناسبة حسب الممارسات
المعمول بها في القطاع.
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	40-باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم (« )8-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة ،لم تصدر الشركة أو شركاتها التابعة أية أدوات
دين ،أو تحصل على أية قروض آجلة أو أية قروض أو ديون مستحقة (بما في ذلك السحب على المكشوف من البنوك ،وااللتزامات المالية
قيد القبول ،واعتمادات القبول أو التزامات الشراء) ولم تصدر أي ضمانات أو رهون أو حقوق أو أعباء مالية على أي من أصول الشركة أو
شركاتها التابعة.
	41-كما في تاريخ هذه النشرة ،جميع اتفاقيات التمويل الواردة في القسم رقم (« )8-12اتفاقيات التمويل» من هذه النشرة ،التزال متاحة وسارية
المفعول ولم يتم اإلخالل بأي من االلتزامات والشروط الجوهرية المنصوص عليها بموجب تلك االتفاقيات.
	42-أنه تم اإلفصاح عن كافة العقود واالتفاقيات التي تعتقد الشركة أهميتها أو جوهريتها أو التي من الممكن أن تؤثر على قرارات المستثمرين
باالستثمار في أسهم الطرح ،وال يوجد هناك أي عقود اتفاقيات جوهرية أخرى لم يتم اإلفصاح عنها.
	43-تتضمن هذه النشرة جميع المعلومات المطلوب تضمينها بمقتضى قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة ،وال توجد أي وقائع أخرى
يمكن أن تؤثر على طلب تسجيل وطرح األوراق المالية لم يتم تضمينها في هذه النشرة.
	44-باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،وعلى حسب علمهم واعتقادهم ،إنه ال يوجد أي مخاطر
جوهرية أخرى من الممكن أن تؤثر على قرار المستثمرين المحتملين في االستثمار في أسهم الطرح.
	45-باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،ليس لدى الشركة وشركاتها التابعة أي دراية بأي
معلومات تتعلق بأي سياسات حكومية أو اقتصادية أو مالية أو نقدية أو سياسية أو أي عوامل أخرى أثرت أو يمكن أن تؤثر بشكل جوهري
(مباشر أو غير مباشر) على عملياتها.
	46-باستثناء ما جرى اإلفصاح عنه في القسم رقم (« )2عوامل المخاطرة» من هذه النشرة ،ليس لدى الشركة أي دراية بأي عوامل موسمية أو
دورات اقتصادية متعلقة بالنشاط قد يكون لها تأثير على أعمال الشركة أو وضعها المالي.
	47-كما في تاريخ هذه النشرة ،فإن الشركة وشركاتها التابعة حاصلة على جميع التراخيص والموافقات األساسية المطلوبة لممارسة أنشطتها
مع مراعاة ما جرى اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم (« )1٣-1-2المخاطر المتعلقة بعدم تمكن أي من شركات المجموعة من تجديد
التراخيص المطلوبة لممارسة أعمالها» من هذه النشرة.
	48-أن المعلومات اإلحصائية المستخدمة في القسم (« )3نظرة عامة على السوق والقطاع» والتي تم الحصول عليها من مصادر خارجية تمثل
أحدث المعلومات المتاحة من مصدرها المعني.
	49-تسجيل جميع قرارات المجلس ومداوالته في شكل محضر اجتماع مكتوب يتم التوقيع عليه من قبلهم.
	50-تم اإلفصاح عن جميع أعمال المجموعة ومنتجاتها في هذه النشرة ،وال يوجد أي أعمال أو منتجات جديدة قد أطلقتها المجموعة كما في
تاريخ هذه النشرة ولم يتم اإلفصاح عنها.
	51-بخالف ما تم اإلفصاح عنه في القسم الفرعي رقم (« )15-4أعمال البحث والتطوير» ،ال يوجد أي سياسات أخرى صادرة من قبل المجموعة
على مدى السنوات المالية 2019م و2020م و2021م بشأن الطرق المتبعة في اإلنتاج.
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	 12-المعلومات القانونية
	 12-1اإلقرارات القانونية
يقر أعضاء مجلس اإلدارة باآلتي:
1-أن الطرح ال يخالف األنظمة واللوائح ذات العالقة في المملكة.

2أن الطرح ال يخل بأي من العقود أو االتفاقيات التي تكون الشركة طرفاً فيها.3أنه تم اإلفصاح عن جميع المعلومات القانونية الجوهرية المتعلقة بالشركة في النشرة.4بخالف ما ورد في القسم الفرعي رقم (« )14-12الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية» من هذه النشرة ،ال تخضع الشركة أو شركاتهاالتابعة ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة أو شركاتها التابعة أو على وضعهم المالي.
5أن أعضاء مجلس اإلدارة ال يخضعون ألي دعاوى أو إجراءات قانونية قد تؤثر بمفردها أو بمجملها جوهرياً على أعمال الشركة وشركاتهاالتابعة أو على وضعهم المالي.
	 12-2الشركة
شركة مجموعة كابالت الرياض ،هي شركة مساهمة مقفلة بموجب السجل التجاري رقم  1010052927وتاريخ 1435/06/24هـ (الموافق 2014/04/24م)
وقرار وزارة التجارة رقم /146ق وتاريخ 1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م) ،وعنوانها المسجل هو المنطقة الصناعية الجديدة ،ص.ب ،26862
الرمز البريدي  ،11496مدينة الرياض ،المملكة .ويبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة
وخمسين مليون ( )150.000.000سهم عادي مدفوع بالكامل بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد.
تأسست الشركة في عام 1984م كشركة ذات مسؤولية محدودة بإسم «الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت المحدودة (كابالت الرياض)» برأس
مال قدره سبعة ماليين وخمسمائة ألف ( )7.500.000ريال سعودي ،وتم تسجيلها في السجل التجاري لمدينة الرياض برقم  1010052927وتاريخ
1404/04/14هـ (الموافق 1984/01/18م) .وبتاريخ 1405/09/13هـ (الموافق 1985/06/01م) ،قرر الشركاء في الشركة الموافقة على زيادة رأس
مال الشركة إلى تسعة وعشرين مليون وأربعمائة وخمسة عشرين ألف ( )29.425.000ريال سعودي ،وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها واحد وعشرون
مليون وتسعمائة وخمسة وعشرون ألف ( )21.925.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب جاري الشركاء .وبتاريخ 1409/09/25هـ (الموافق
1989/06/28م) ،قرر الشركاء الموافقة على زيادة رأس مالها إلى اثنين وسبعين مليون ( )72.000.000ريال سعودي ،وتم تغطية الزيادة البالغ مقدارها
اثنان وأربعون مليون وخمسمائة وخمسة وسبعون ألف ( )42.575.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب جاري الشركاء .وبتاريخ 1411/04/21هـ
(الموافق 1990/11/08م) ،قرر الشركاء الموافقة على زيادة رأس مالها إلى خمسة وسبعين مليون ( )75.000.000ريال سعودي وتم تغطية الزيادة البالغ
مقدارها ثالثة ماليين ( )3.000.000ريال سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة .وبتاريخ 1435/05/05هـ (الموافق 2014/03/06م) ،تم تحويل
الشركة من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة بموجب قرار وزارة التجارة رقم /146ق القاضي بإعالن تحول الشركة إلى شركة
مساهمة بتاريخ 1435/06/17هـ (الموافق 2014/04/17م) .وبتاريخ 1436/01/05هـ (الموافق 2014/10/29م) ،قررت الجمعية العامة غير العادية
للشركة تغيير إسم الشركة إلى «شركة مجموعة كابالت الرياض» ،باإلضافة إلى الموافقة على زيادة رأس مالها إلى تسعمائة مليون ()900.000.000
ريال سعودي ،وتم تغطية تلك الزيادة البالغ مقدارها ثمانمائة وخمسة وعشرون مليون ( )825.000.000ريال سعودي عن طريق رسملة حساب االحتياطي
النظامي بمقدار سبعة وثالثين مليون وخمسمائة ألف ( )37.500.000ريال سعودي ،ورسملة حساب األرباح المبقاة بمقدار سبعمائة وسبعة وثمانون
مليون وخمسمائة ألف ( )787.500.000ريال سعودي .وبتاريخ 1436/08/13هـ (الموافق 2015/05/31م) ،قررت الجمعية العامة غير العادية للشركة
الموافقة على زيادة رأس مال الشركة إلى مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي بزيادة مقدارها ستمائة مليون ()600.000.000
ريال سعودي ،والتي تم تغطيتها بواقع مبلغ خمسمائة وتسعة وسبعون مليون وتسعمائة ستة وستون ألف وأربعمائة خمسة وثالثون ( )579.966.435ريال
سعودي عن طريق رسملة األرباح المبقاة ،ورسملة مبلغ عشرون مليون وثالثة وثالثون ألف وخمسمائة خمسة وستون ( )20.033.565ريال سعودي من
حساب االحتياطي النظامي.
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	 12 -3هيكل المساهمين
يبلغ رأس مال الشركة الحالي مليار وخمسمائة مليون ( )1.500.000.000ريال سعودي مقسم إلى مائة وخمسين مليون ( )150.000.000سهم عادي
بقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم الواحد ،جميعها أسهم عينية .ويبين الجدول التالي ملكية األسهم والمساهمين البائعين في الشركة
قبل وبعد الطرح:
	  (150):لودجلاهيكل ملكية أسهم الشركة قبل وبعد الطرح

المساهمون

م

بعد الطرح

قبل الطرح
عدد األسهم

النسبة المئوية

عدد األسهم

النسبة المئوية

1

شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده

46,125,000

%30.75

35,977,500

%23.99

2

حكمت سعدالدين عبدالحميد الزعيم

43,125,000

%28.75

33,637,500

%22.43

3

أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم

17,923,982

%11.95

13,980,706

%9.32

4

شركة المى المحدودة

17,898,360

%11.93

13,960,721

%9.31

5

محمد حكمت سعدالدين الزعيم

7,500,000

%5.00

5,850,000

%3.90

6

رنا حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

%3.45

*4,038,125

%2.69

7

لينه حمدي سعدالدين الزعيم

5,177,083

%3.45

*4,038,125

%2.69

8

احسان عبدالمجيد الزعيم

4,448,492

%2.97

*3,469,823

%2.31

9

خضر محسن محمد علي االبراهيم

1,500,000

%1.00

*1,170,000

%0.78

10

محمد سليمان موسى السليم

1,125,000

%0.75

877,500

%0.59

-

-

33,000,000

%22

150,000,000

%100

117,000,000

%78.00

الجمهور**

اإلجمالي
*

تجدر اإلشارة أن األسهم المملوكة من قبل المساهمين التالين بعد الطرح )1( :رنا حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )2لينه حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )3احسان عبد المجيد الزعيم؛
و( )4خضر محسن محمد علي االبراهيم سيتم اعتبارها من ضمن أسهم الجمهور بموجب لوائح هيئة السوق المالية.

**

ألغراض هذا الجدول ،خانة الجمهور تعكس عدد ونسبة األسهم التي سيتم طرحها للجمهور بموجب عملية الطرح وهي  33,000,000سهم تمثل  %22من رأس مال الشركة ،وال تشمل
األسهم التي سيمتلكها بعض المساهمين الحاليين بعد الطرح والذي ينطبق عليهم تعريف الجمهور بموجب لوائح هيئة السوق المالية وهم )1( :رنا حمدي سعدالدين الزعيم؛ و()2
لينه حمدي سعدالدين الزعيم؛ و( )3احسان عبد المجيد الزعيم؛ و( )4خضر محسن محمد علي االبراهيم .وبالتالي ،يبلغ اجمالي أسهم الجمهور بعد الطرح  45,716,073سهم
تمثل  %30.47من رأس مال الشركة.

المصدر :الشركة

	 12-4الشركات التابعة والفروع
	2-4-1

1الشركات التابعة

فيما يلي نبذة عن كل من الشركات التابعة للمجموعة الجوهرية وغير الجوهرية وفروعها .ولغرض قياس جوهرية الشركات التابعة للشركة ،قامت
المجموعة والمستشار المالي بمراعاة أثرها على قرار االستثمار في األوراق المالية الخاصة بالشركة وسعرها ،ومن ذلك – على سبيل المثال وال الحصر-
ما إذا كانت تشكل  %5أو أكثر من إجمالي أصول الشركة أو خصومها أو إيراداتها أو أرباحها أو االلتزامات المحتملة على الشركة .وبنا ًء على ذلك ،لدى
كل من هذه الشركات التابعة للشركة:
الشركة خمسة ( )5شركات تابعة جوهرية وثمانية ( )8شركات تابعة غير جوهرية .وفيما يلي تفاصيل ٍ

275

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

-أالشركات التابعة الجوهرية

يوضح الجدول التالي تفاصيل الشركات التابعة الجوهرية للشركة كما في تاريخ هذه النشرة:
	  (151):لودجلاالشركات التابعة الجوهرية

بلد التأسيس

رقم السجل
التجاري أو
الصناعي

تاريخ القيد في السجل
التجاري أو الصناعي

الكيان القانوني

رأس المال

نسبة ملكية
المجموعة

1

شركة المعادن

المملكة

1010081709

1435/06/24هـ (الموافق
2014/04/24م)

شركة سعودية
مساهمة مقفلة

215,100,000
ريال سعودي

%100

2

شركة األسالك
المتخصصة

المملكة

1010106953

1435/06/24هـ (الموافق
2014/04/24م)

شركة سعودية
مساهمة مقفلة

 25,100,000ريال
سعودي

%100

3

شركة الكابالت الهاتفية

المملكة

1010107248

1435/06/24هـ (الموافق
2014/04/24م)

شركة سعودية
مساهمة مقفلة

 40,100,000ريال
سعودي

%100

4

شركة كابالت الرياض

المملكة

1010146019

1435/06/24هـ (الموافق
2014/04/24م)

شركة سعودية
مساهمة مقفلة

120,125,000
ريال سعودي

%100

5

الشركة الوطنية لصناعة
الكابالت

اإلمارات

28588

1421/01/14هـ (الموافق
2000/09/14م)

شركة إماراتية
ذات مسؤولية
محدودة

80,000,000
درهم إماراتي

%100

الشركات التابعة
الجوهرية

#

المصدر :الشركة
-بالشركات التابعة غير الجوهرية

يوضح الجدول التالي تفاصيل الشركات التابعة غير الجوهرية للشركة كما في تاريخ هذه النشرة ،وال تعد أي من هذه الشركات جوهرية ألغراض قواعد
طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة:
	  (152):لودجلاالشركات التابعة غير الجوهرية

بلد التأسيس

رقم السجل
التجاري أو
الصناعي

تاريخ القيد في السجل
التجاري أو الصناعي

الكيان القانوني

رأس المال

نسبة ملكية
المجموعة

1

شركة الكابالت
المحدودة

المملكة

1010143896

1417/07/01هـ (الموافق
1996/11/13م)

شركة سعودية ذات
مسؤولية محدودة

 5,000,000ريال
سعودي

%100

2

الشركة العربية
الخليجية للكابالت
الكهربائية

الكويت

م2003/1584/

1435/12/20هـ (الموافق
2014/10/14م)

شركة كويتية ذات
مسؤولية محدودة

 10,000دينار
كويتي

%49

3

شركة قطر للكابالت

قطر

26703

1424/08/11هـ (الموافق
2003/10/07م)

شركة قطرية ذات
مسؤولية محدودة

 200,000ريال
قطري

%50

4

الشركة الخليجية
لألعمال الكهربائية

عمان

1229581

1436/12/09هـ (الموافق
2015/09/22م)

شركة عمانية ذات
مسؤولية محدودة

 20,000ريال
عماني

%100

5

شركة كابالت الرياض
المصرية لألعمال
الكهربائية

مصر

141356

1441/02/23هـ (الموافق
2019/10/22م)

شركة مصرية
مساهمة

 5,000,000جنيه
مصري

%49

6

شركة الخليج والرياض
لصناعة األسالك
والكابالت الكهربائية
وااللكترونية

الكويت

461039

1443/09/27هـ (الموافق
2022/04/28م)

شركة كويتية ذات
مسؤولية محدودة

 5,000,000دينار
كويتي

%50

7

شركة الرواد إلنتاج
األسالك والقابلوات
الكهربائية المحدودة

العراق

مش-02-
000079844

1433/04/11هـ (الموافق
2012/03/04م)

شركة عراقية ذات
مسؤولية محدودة

15,000,000,000
دينار عراقي

%100

8

الشركة العراقية
الوطنية لصناعة
القابلوات

العراق

م.ش.أ8161-02/

1440/01/08هـ (الموافق
2018/09/18م)

شركة عراقية ذات
مسؤولية محدودة

5,500,000,000
دينار عراقي

%100

#

الشركات التابعة غير
الجوهرية

المصدر :الشركة
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1الفروع التابعة للمجموعة

لدى المجموعة ثمانية عشر ( )18فرعاً تزاول نشاط بيع وتخزين منتجات المجموعة في مختلف المدن الرئيسية في المملكة ،وجميعها فروع تابعة لـشركة
األسالك المتخصصة .أما خارج المملكة ،فلدى المجموعة خمسة ( )5فروع تزاول نشاط بيع وتخزين منتجات المجموعة ،أربعة ( )4من هذه الفروع
تابعة لشركة المعادن مقسمة إلى فرع واحد ( )1في دولة الكويت وثالثة ( )3فروع في دولة اإلمارات العربية المتحدة .وكذلك لدى المجموعة فرع واحد
( )1تابع لشركة كابالت الرياض في دولة اإلمارات العربية المتحدة يزاول نشاط بيع منتجات المجموعة .وتوضح الجداول التالية تفاصيل تلك الفروع:
	  (153):لودجلاالفروع التابعة لشركة األسالك المتخصصة

نشاط الفرع حسب
السجل التجاري

اسم الفرع وفق ًا لشهادة التسجيل

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

1

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

4030058021

1407/11/29هـ (الموافق
1987/07/26م )

1448/06/03هـ (الموافق
2026/11/13م)

بيع كابالت
جدة ،المملكة
كهربائية واتصاالت

2

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

2051019493

1414/06/16هـ (الموافق
1993/11/30م)

1444/06/16هـ (الموافق
2023/01/09م)

الخبر،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

3

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

1131006997

1407/11/25هـ (الموافق
1987/07/22م)

1448/05/29هـ (الموافق
2026/11/09م)

بريدة،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

4

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

5855007808

1408/09/15هـ (الموافق
1988/05/02م)

1448/08/14هـ (الموافق
2027/01/22م)

خميس
مشيط،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

5

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

4650020980

1414/06/28هـ (الموافق
1993/12/12م)

1444/06/28هـ (الموافق
2023/01/21م)

المدينة
النورة،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

6

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

4031030591

1414/07/22هـ (الموافق
1994/01/05م)

1444/07/21هـ (الموافق
2023/02/12م)

بيع كابالت
مكة المكرمة،
كهربائية واتصاالت
المملكة

7

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

3350010912

1414/09/17هـ (الموافق
1994/02/28م)

1444/09/17هـ (الموافق
2023/04/08م)

حائل،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

8

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

5900006835

1404/04/14هـ (الموافق
1984/01/18م)

1444/09/23هـ (الموافق
2023/04/14م)

جيزان،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

9

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

3550014005

1417/10/25هـ (الموافق
1997/03/05م)

1448/08/14هـ (الموافق
2027/01/22م)

تبوك،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

10

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

2251024003

1416/03/02هـ (الموافق
1995/07/30م)

1446/02/03هـ (الموافق
2024/08/07م)

الهفوف،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

11

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

5950005942

1418/08/09هـ (الموافق
1997/12/09م)

1444/08/08هـ (الموافق
2023/01/28م)

نجران،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

12

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة األسالك والكابالت
المتخصصة

4032028067

1429/11/14هـ (الموافق
2008/11/12م)

1444/11/11هـ (الموافق
2023/05/31م)

الطائف،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

13

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

2511003648

1418/07/04هـ (الموافق
1997/11/05م)

1448/07/03هـ (الموافق
2026/12/12م)

حفر الباطن،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

14

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

4700009035

1425/11/17هـ (الموافق
2004/12/29م)

1445/11/16هـ (الموافق
2024/04/24م)

ينبع ،المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

15

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة األسالك والكابالت
المتخصصة

5801010382

1430/01/08هـ (الموافق
2009/01/05م)

1445/01/08هـ (الموافق
2023/07/26م)

بلجرشي،
المملكة

توزيع وبيع كابالت
كهربائية واتصاالت

16

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

2055005735

1424/03/20هـ (الموافق
2003/05/21م)

1449/03/17هـ (الموافق
2027/08/19م)

الجبيل،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

17

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

3400011657

1429/06/21هـ (الموافق
2008/06/25م)

1444/06/20هـ (الموافق
2023/01/13م)

سكاكا،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

18

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
األسالك والكابالت المتخصصة

1010752924

1443/03/22هـ (الموافق
2021/10/28م)

1448/03/22هـ (الموافق
2026/09/04م)

الرياض،
المملكة

بيع كابالت
كهربائية واتصاالت

الرقم

الموقع

المصدر :الشركة
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جدول المحتويات

	  (154):لودجلاالفروع التابعة لشركة المعادن

رقم التسجيل

تاريخ التسجيل

المدينة والدولة
المسجل فيها

1

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة المعادن والكابالت
والبالستيك – الكويت

362426

2015/11/10م

الكويت ،دولة
الكويت

2

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة المعادن والكابالت
والبالستيك مساهمة مقفلة –
أبوظبي

-CN 1815448

1435/08/26هـ
(الموافق
2014/06/24م)

إمارة أبوظبي،
اإلمارات العربية
المتحدة

3

الشركة السعودية الحديثة لصناعة
المعادن والكابالت والبالستيك
مساهمة مقفلة فرع دبي

1022811

1429/01/21هـ
(الموافق
2008/01/30م)

إمارة دبي،
اإلمارات العربية
المتحدة

4

فرع الشركة السعودية الحديثة
لصناعة المعادن والكابالت
والبالستيك المحدودة الرياض
للكابالت والمعادن (فرع دبي)

1383793

1440/04/26هـ
(الموافق
2019/01/02م)

إمارة دبي،
اإلمارات العربية
المتحدة

الرقم

اسم الفرع وفق ًا لشهادة التسجيل

األعمال المرخص بها للفرع
تجارة عامة
تجارة األسالك وكابالت الطاقة بالجملة

تجارة األدوات الكهربائية وتمديداتها بالجملة

أعمال تركيب معدات نقل الطاقة الكهربائية والتحكم بها

تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
بالجملة

أعمال تركيب معدات نقل الطاقة الكهربائية والتحكم بها
تجارة األسالك والكابالت

تجارة أدوات التمديدات الكهربائية

تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها
أعمال تركيب معدات نقل الطاقة الكهربائية والتحكم بها
تجارة األسالك والكابالت

تجارة أدوات التمديدات الكهربائية

تجارة معدات توليد الطاقة الكهربائية ونقلها وتوزيعها

المصدر :الشركة
	  (155):لودجلاالفرع التابع لشركة كابالت الرياض

الرقم

اسم الفرع وفق ًا لشهادة
التسجيل

رقم
التسجيل

تاريخ التسجيل

تاريخ االنتهاء

الموقع

األعمال المرخص بها
للفرع

1

شركة كابالت الرياض فرع دبي

1190746

1436/12/2هـ (الموافق
2015/09/15م)

1444/02/18هـ
(الموافق
2022/09/14م)

دبي ،دولة
اإلمارات العربية
المتحدة

تجارة األسالك والكابالت
تجارة معدات وأجهزة
السالمة وإطفاء الحريق

المصدر :الشركة

	 12-5التراخيص والموافقات والتصاريح األساسية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
فيما يلي ملخص للتراخيص والموافقات والتصاريح األساسية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية وكذلك بيان للتراخيص والتصاريح
الموقفة أو المنتهية:
	  (156):لودجلاالتراخيص والموافقات والتصاريح األساسية التي حصلت عليها الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

نوع الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

رقم الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

المالحظات

27815

1404/05/27هـ (الموافق
1984/02/29م)

1444/06/24هـ (الموافق
2023/01/17م)

الغرفة التجارية بمدينة
الرياض

ال يوجد

123628-17979142

1443/11/15هـ (الموافق
2022/06/14م)

1443/12/25هـ (الموافق
2022/07/24م)

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

ال يوجد

48307044

1444/01/20هـ (الموافق
2022/08/18م)

1444/02/20هـ (الموافق
2022/09/16م)

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

ال يوجد

1110239109

1443/10/09هـ (الموافق
2022/05/10م)

1444/10/10هـ (الموافق
2023/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

300050432610003

1439/03/04هـ (الموافق
2017/11/22م)

ال ينطبق

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

 -1الشركة
شهادة التسجيل في
الغرفة التجارية
شهادة سعودة
شهادة الوفاء بالتزامات
التأمينات االجتماعية
شهادة إقرار ضريبي
شهادة التسجيل في
ضريبة القيمة المضافة
 1-1مصنع الكابالت رقم ()1
رخصة تشغيل

278

5781444110027218

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2026/01/01م)

مدن

ال يوجد
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نوع الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

جدول المحتويات

رقم الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

المالحظات

421102109727

1442/06/05هـ (الموافق
2021/01/18م)

1445/07/06هـ (الموافق
2024/01/18م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

617

1444/01/12هـ (الموافق
2022/08/09م)

1447/01/02هـ (الموافق
2025/06/27م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

ترخيص صناعي
تصريح بيئي
 2-1مصنع الكابالت رقم ()3
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي

135611444218028296

1444/02/18هـ (الموافق
2022/09/14م)

1444/08/21هـ (الموافق
2022/03/13م)

مدن

ال يوجد

421102109727

1442/06/05هـ (الموافق
2021/01/18م)

1445/07/06هـ (الموافق
2024/01/18م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

645

1444/01/12هـ (الموافق
2022/08/09م)

1447/01/04هــــ
(الموافق 2025/06/29م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

 -2شركة املعادن
17534

1441/07/13هـ (الموافق
1991/01/29م)

1445/06/12هـ (الموافق
2023/12/25م)

الغرفة التجارية بمدينة
الرياض

ال يوجد

شهادة التسجيل في
الغرفة التجارية

207385-48719803

1443/12/26هـ (الموافق
2022/07/25م)

1444/03/29هـ (الموافق
2022/10/25م)

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

ال يوجد

48258104

1444/01/18هـ (الموافق
2022/08/16م)

1444/02/18هـ (الموافق
2022/09/14م)

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

ال يوجد

شهادة إقرار ضريبي

1110227421

1443/09/29هـ (الموافق
2022/04/30م)

1444/10/10هـ (الموافق
2023/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

شهادة التسجيل في
ضريبة القيمة المضافة

3000494547

1439/03/04هـ (الموافق
2017/11/22م)

ال ينطبق

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

5781444110027232

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2026/01/01م)

مدن

ال يوجد

421102111176

1442/08/04هـ (الموافق
2021/03/17م)

1445/01/10هـ (الموافق
2023/07/28م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

24577

1443/12/01هـ (الموافق
2022/06/30م)

1446/11/27هـ (الموافق
2025/05/24م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

5781444110027230

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2023/02/03م)

مدن

ال يوجد

421102111176

1442/08/04هـ (الموافق
2021/03/17م)

1445/01/10هـ (الموافق
2023/07/28م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

656

1444/01/12هـ (الموافق
2022/08/09م)

1447/01/02هـ (الموافق
2025/06/27م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

135611444218028296

1444/02/18هـ (الموافق
2022/09/14م)

1444/08/21هـ (الموافق
2022/03/13م)

مدن

ال يوجد

421102111176

1442/08/04هـ (الموافق
2021/03/17م)

1445/01/10هـ (الموافق
2023/07/28م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

28753

1442/12/02هـ (الموافق
2021/07/12م)

1445/11/13هـ (الموافق
2024/05/21م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

شهادة سعودة
شهادة الوفاء بالتزامات
التأمينات االجتماعية

 1-2مصنع الكابالت رقم ()2
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي
 2-2املصنع املساند رقم ()1
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي
 3-2املصنع املساند رقم ()2
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي
 4-2املصنع املساند رقم ()3
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي

135611444218028296

1444/02/18هـ (الموافق
2022/09/14م)

1444/08/21هـ (الموافق
2022/03/13م)

مدن

ال يوجد

421102111176

1442/08/04هـ (الموافق
2021/03/17م)

1445/01/10هـ (الموافق
2023/07/28م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

279
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نوع الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

جدول المحتويات

رقم الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

المالحظات

16441

1443/07/15هـ (الموافق
2022/02/16م)

1445/12/07هـ (الموافق
2024/07/13م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

تصريح بيئي
 5-2املصنع املساند رقم ()4
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي

5781444110027222

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2023/02/04م)

مدن

ال يوجد

421102111176

1442/08/04هـ (الموافق
2021/03/17م)

1445/01/10هـ (الموافق
2023/07/28م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

664

1444/01/12هـ (الموافق
2022/08/09م)

1447/01/02هـ (الموافق
2025/06/27م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

 6-2املصنع املساند رقم ()5
5781444110027230

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2023/02/03م)

مدن

ال يوجد

421102111176

1442/08/04هـ (الموافق
2021/03/17م)

1445/01/10هـ (الموافق
2023/07/28م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

خ م 1132/

1440/10/23هـ (الموافق
2019/06/26م)

1444/10/23هـ
(الموافق2023/05/13م)

الهيئة العامة لألرصاد
وحماية البيئة

ال يوجد

135611444218028296

1444/02/18هـ (الموافق
2022/09/14م)

1444/08/21هـ (الموافق
2022/03/13م)

مدن

ال يوجد

421102111176

1442/08/04هـ (الموافق
2021/03/17م)

1445/01/10هـ (الموافق
2023/07/28م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

خ م1443 /19743 /

1444/01/02هـ (الموافق
2022/08/10م)

1447/01/02هـ (الموافق
2025/06/27م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

51785

1414/01/08هـ (الموافق
2023/07/28م)

1446/06/24هـ
(الموافق2024/12/25هـ)

الغرفة التجارية بمدينة
الرياض

ال يوجد

209321-72758699

1443/12/28هـ (الموافق
2022/07/27م)

1444/03/29هـ (الموافق
2022/10/25م)

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

ال يوجد

48259015

1444/01/18هـ (الموافق
2022/08/16م)

1444/02/18هـ (الموافق
2022/09/14م)

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

ال يوجد

شهادة إقرار ضريبي

1020006455

1443/10/08هـ
(الموافق2022/05/09م)

1444/10/10هـ (الموافق
2023/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

شهادة التسجيل في
ضريبة القيمة المضافة

3000563255

1439/03/04هـ (الموافق
2017/11/22م)

ال ينطبق

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي
 7-2املصنع املساند رقم ()6
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي
 -3شركة الكابالت الهاتفية
شهادة التسجيل في
الغرفة التجارية
شهادة سعودة
شهادة الوفاء بالتزامات
التأمينات االجتماعية

 1-3مصنع الكابالت رقم ()6
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي

5781444110027236

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2022/02/03م)

مدن

ال يوجد

421102109694

1442/06/04هـ (الموافق
2021/01/17م)

1445/07/05هـ (الموافق
2024/01/17م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

24573

1443/12/01هـ (الموافق
2022/06/30م)

1446/11/20هـ (الموافق
2025/05/17م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

 2-3مصنع الكابالت رقم ()7
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي
 -4شركة كابالت الرياض

280

5781444110027236

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2023/02/03م)

مدن

ال يوجد

421102109694

1442/06/04هـ (الموافق
2021/01/17م)

1445/07/05هـ (الموافق
2024/01/17م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

24573

1443/12/01هـ (الموافق
2022/06/30م)

1446/11/20هـ (الموافق
2025/05/17م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

نوع الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

جدول المحتويات

رقم الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

المالحظات

84044

1418/02/20هـ (الموافق
1997/06/26م)

1444/06/24هـ (الموافق
2023/01/17م)

الغرفة التجارية بمدينة
الرياض

ال يوجد

337000-12825572

1443/12/28هـ (الموافق
2022/07/27م)

1444/03/29هـ (الموافق
2022/10/25م)

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

ال يوجد

48263390

1444/01/18هـ (الموافق
2022/08/16م)

1444/02/18هـ (الموافق
2022/09/14م)

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

ال يوجد

شهادة إقرار ضريبي

1020221024

1443/09/27هـ (الموافق
2022/04/28م)

1444/10/10هـ (الموافق
2023/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

شهادة التسجيل في
ضريبة القيمة المضافة

3000473972

1439/03/04هـ (الموافق
2017/11/22م)

ال ينطبق

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

شهادة التسجيل في
الغرفة التجارية
شهادة سعودة
شهادة الوفاء بالتزامات
التأمينات االجتماعية

 -5الشركة الوطنية لصناعة الكابالت
1421/06/16هـ (الموافق
2000/09/14م)

1444/06/02هـ (الموافق
2022/12/26م)

غرفة تجارة وصناعة
الشارقة

928816

1421/06/16هـ (الموافق
2000/09/14م)

1444/06/02هـ (الموافق
2022/12/26م)

بلدية مدينة الشارقة

ال يوجد

1366913-3-2021

1443/09/25هـ (الموافق
2022/04/26م)

1444/10/06هـ (الموافق
2023/04/26م)

وزارة الداخلية -اإلدارة
العامة للدفاع المدني

ال يوجد

506877

1443/03/22هـ (الموافق
2021/10/28م)

1444/04/02هـ (الموافق
2022/10/27م)

حكومة الشارقة -دائرة
التنمية االقتصادية

ال يوجد

141424-3-2016

1421/01/14هـ (الموافق
2000/04/19م)

1444/06/02هـ (الموافق
2022/12/26م)

وزارة الداخلية -اإلدارة
العامة للدفاع المدني

ال يوجد

50569

 1413/11/13هـ
(الموافق 1993/05/05م)

1445/06/12هـ (الموافق
2023/12/25م)

الغرفة التجارية بمدينة
الرياض

ال يوجد

549171-10704230

1443/12/28هـ (الموافق
2022/07/27م)

1444/03/29هـ (الموافق
2022/10/25م)

وزارة الموارد البشرية
والتنمية االجتماعية

ال يوجد

48258874

1444/01/18هـ (الموافق
2022/08/16م)

1444/02/18هـ (الموافق
2022/09/14م)

المؤسسة العامة
للتأمينات االجتماعية

ال يوجد

شهادة إقرار ضريبي

1110218879

1443/09/27هـ (الموافق
2022/04/28م)

1444/10/10هـ (الموافق
2023/04/30م)

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

شهادة التسجيل في
ضريبة القيمة المضافة

3000499228

1439/03/04هـ (الموافق
2017/11/22م)

ال ينطبق

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

ال يوجد

506877

شهادة تسجيل

ال يوجد

مصنع الكابالت رقم ()8
تصريح بيئي
شهادة استيفاء شروط
السالمة الوقائية
رخصة صناعية
شهادة استيفاء شروط
السالمة الوقائية
 -6شركة األسالك املتخصصة
شهادة التسجيل في
الغرفة التجارية
شهادة سعودة
شهادة الوفاء بالتزامات
التأمينات االجتماعية

 1-6مصنع الكابالت رقم ()4
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي

5781444110027228

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2023/02/03م)

مدن

ال يوجد

421102110214

1442/06/25هـ (الموافق
2021/02/07م)

1445/07/26هـ (الموافق
2024/02/07م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

1444/01/12هـ (الموافق 1447/01/04هــ (الموافق
2025/06/29م)
2022/08/09م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

647

 2-6مصنع الكابالت رقم ()5
رخصة تشغيل
ترخيص صناعي
تصريح بيئي

5781444110027228

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/07م)

1444/07/13هـ (الموافق
2023/02/03م)

مدن

ال يوجد

421102110214

1442/06/25هـ (الموافق
2021/02/07م)

1445/07/26هـ (الموافق
2024/02/07م)

وزارة الصناعة والثروة
المعدنية

ال يوجد

679

1444/01/12هـ (الموافق
2022/08/09م)

1447/01/04هـ (الموافق
2025/06/29م)

المركز الوطني للرقابة
على االلتزام البيئي

ال يوجد

 3-6الفروع التابعة لشركة األسالك املتخصصة:
		
1-3-6

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع الرياض

281

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

نوع الترخيص  /الموافقة
 /التصريح
ترخيص البلدية
ترخيص الدفاع المدني
		
2-3-6

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

3909430754

1437/12/21هـ (الموافق
2016/09/22م)

1448/12/21هـ (الموافق
2027/05/27م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

1-000937097-43

1443/11/10هـ (الموافق
2022/06/09م)

1444/11/10هـ (الموافق
2023/05/01م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

43109851064

1443/11/02هـ
(الموافق2022/06/01م)

1445/11/02هـ
(الموافق2024/05/10م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

1-000931242 -43

1443/11/02هـ
(الموافق2022/06/01م)

1444/11/02هـ
(الموافق2023/05/21م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

43109831505

1443/10/24هـ (الموافق
2022/05/25م)

1445/10/24هـ (الموافق
2024/05/03م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

1-000794853-43

1443/05/05هـ (الموافق
2021/12/09م)

1444/05/05هـ (الموافق
2022/11/29م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

3909433113

1436/12/24هـ (الموافق
2015/10/07م)

1445/12/23هـ (الموافق
2024/06/29م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

1-000940403-43

1443/11/09هـ (الموافق
2022/06/08م)

1444/11/09هـ (الموافق
2023/05/29م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

40011643527

1437/12/25هـ (الموافق
2016/09/26م)

1444/12/25هـ (الموافق
2023/07/13م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

1-000935832-43

1443/12/28هـ (الموافق
2022/07/27م)

1444/12/28هـ (الموافق
2023/07/16م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

منتهية

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع جيزان

ترخيص البلدية
ترخيص الدفاع المدني
10-3-6

1-000739170-42

1442/11/20هـ (الموافق
2021/06/30م)

1443/11/20هـ (الموافق
2022/06/19م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

منتهية

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع حائل

ترخيص البلدية

		
9-3-6

40112503958

1437/01/14هـ (الموافق
2015/10/27م)

1445/01/13هـ (الموافق
2023/07/31م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع مكة املكرمة

ترخيص البلدية

		
8-3-6

4-000058689-43

1443/11/07هـ (الموافق
2022/05/06م)

1444/11/07هـ (الموافق
2023/05/27م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع املدينة املنورة

ترخيص البلدية

		
7-3-6

39111341528

1439/02/02هـ (الموافق
2018/09/09م)

1446/02/01هـ (الموافق
2024/08/05م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع خميس مشيط

ترخيص البلدية

		
6-3-6

/1057د ف

1438/12/29هـ (الموافق
2017/09/20م)

1439/12/29هـ (الموافق
2018/09/09م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

منتهية

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع بريدة

ترخيص البلدية

		
5-3-6

40021751816

1440/04/24هـ (الموافق
2018/12/31م)

1440/12/19هـ (الموافق
2019/08/20م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

منتهية

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع اخلبر

ترخيص البلدية

		
4-3-6

رقم الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

المالحظات

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع جدة

ترخيص البلدية

		
3-3-6

جدول المحتويات

40011573995

1434/11/25هـ (الموافق
2013/10/01م)

1444/11/25هـ (الموافق
2023/06/14م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

1-000933436-43

1443/11/15هـ (الموافق
2022/06/14م)

1444/11/15هـ (الموافق
2023/06/04م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع تبوك

ترخيص البلدية

282

3909328558

1438/06/27هـ (الموافق
2017/03/26م)

1444/06/27هـ (الموافق
2023/01/20م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

نوع الترخيص  /الموافقة
 /التصريح
ترخيص الدفاع المدني
11-3-6

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

ترخيص الدفاع المدني

1-000931459-43

1443/11/02هـ
(الموافق2022/06/01م)

1444/11/02هـ
(الموافق2023/05/22م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

3911994635

1437/04/11هـ (الموافق
2016/01/21م)

1444/04/11هـ (الموافق
2022/11/05م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

1-000940075-43

1444/01/04هـ (الموافق
2022/08/02م)

1445/01/04هـ (الموافق
2023/07/22م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

40052032068

1418/07/10هـ (الموافق
1997/11/11م)

1444/07/10هـ (الموافق
2023/02/01م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

1-000965789-43

1443/12/25هـ (الموافق
2022/07/24م)

1444/12/25هـ (الموافق
2023/07/13م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

41032611404

1439/11/28هـ (الموافق
2018/08/10م)

1445/11/27هـ (الموافق
2024/06/04م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

2-000559324-43

1443/02/28هـ (الموافق
2021/10/05م)

1444/02/28هـ (الموافق
2022/09/24م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

43109806054

1440/11/12هـ (الموافق
2019/07/15م)

1443/11/11هـ (الموافق
2022/06/10م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

منتهية

1-000930783-43

1443/11/03هـ (الموافق
2022/06/02م)

1444/11/03هـ (الموافق
2023/05/23م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

فرع الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع بلجرشي

ترخيص البلدية
ترخيص الدفاع المدني
18-3-6

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع اجلبيل

ترخيص البلدية

17-3-6

4310983475

1443/11/03هـ
(الموافق2022/06/02م)

1445/11/03هـ
(الموافق2024/05/11م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع ينبع

ترخيص البلدية

16-3-6

2-000673161-43

1443/07/07هـ (الموافق
2022/02/08م)

1444/07/07هـ (الموافق
2023/01/29م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع حفر الباطن

ترخيص البلدية

15-3-6

3909463244

1436/08/17هـ (الموافق
2015/06/04م)

1445/08/16هـ (الموافق
2024/02/26م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع الطائف

ترخيص البلدية

14-3-6

1-000933714-43

1443/11/27هـ (الموافق
2022/06/26م)

1444/11/27هـ (الموافق
2023/06/16م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع جنران

ترخيص البلدية

13-3-6

رقم الترخيص  /الموافقة
 /التصريح

تاريخ اإلصدار

تاريخ االنتهاء

الجهة المصدرة

المالحظات

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع الهفوف

ترخيص البلدية

12-3-6

جدول المحتويات

42034141603

1423/08/06هـ (الموافق
2002/10/12م)

1445/08/06هـ (الموافق
2024/02/16م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

ال يوجد

2-000703002-43

1443/08/21هـ (الموافق
2022/03/24م)

1444/08/21هـ (الموافق
2023/03/13م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

الشركة السعودية احلديثة لصناعة األسالك والكابالت املتخصصة – فرع سكاكا

ترخيص البلدية
ترخيص الدفاع المدني

3910692260

1439/01/10هـ (الموافق
2017/09/30م)

1444/01/10هـ (الموافق
2022/08/08م)

وزارة الشؤون البلدية
والقروية واإلسكان

منتهية

42-000742304-1

1443/04/09هـ (الموافق
2021/11/14م)

1444/04/09هـ (الموافق
2022/11/03م)

المديرية العامة للدفاع
المدني

ال يوجد

تجدر اإلشارة إلى أن المجموعة في طور تجديد عدد من التراخيص المنتهية الصالحية بما فيها تراخيص الدفاع المدني لفروع شركة األسالك
المتخصصة في الرياض والخبر وتراخيص البلدية لفروع شركة األسالك المتخصصة في الرياض والجبيل وسكاكا (للمزيد من التفاصيل حول المخاطر
المتعلقة بتجديد وإصدار التراخيص ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )1٣-1-2المخاطر المتعلقة بعدم تمكن أي من شركات المجموعة من تجديد
التراخيص المطلوبة لممارسة أعمالها» من هذه النشرة).
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جدول المحتويات

	 12-6االتفاقيات الجوهرية
تعد الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية طرفاً في عدد من االتفاقيات والعقود الجوهرية والمعامالت مع أطراف متعددة .ويوضح هذا القسم ملخص
االتفاقيات والعقود التي تعد من وجهة نظر أعضاء مجلس إدارة الشركة أنها قد تكون جوهرية أو مهمة فيما يتعلق بأعمال الشركة أو شركاتها التابعة
الجوهرية أو قد تؤثر على قرار المستثمرين في االكتتاب في أسهم الطرح .إن ملخص االتفاقيات والعقود المشار إليها أدناه ال يشمل جميع الشروط
واألحكام وال يمكن اعتبار الملخص بدي ً
ال عن الشروط واألحكام الواردة في تلك االتفاقيات .كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأنه تم اإلفصاح في هذا القسم
عن جميع العقود الجوهرية المبرمة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية وأنه ال يوجد أي عقود أو اتفاقيات أخرى قد تؤثر على قرار المكتتبين
ولم يتم اإلفصاح عنها .وألغراض هذا القسم ،تم اعتبار االتفاقيات أو التعامالت جوهرية في الحاالت التالية:
•إذا كان يترتب عليها التزامات أو حقوق تمثل  %5أو أكثر من أصول أو التزامات أو إيرادات المجموعة كما في  31ديسمبر 2021م ،وتشمل هذه
الفئة عالقة المجموعة مع الشركة السعودية للكهرباء حيث بلغت مبيعات المجموعة لها  %11.5من إجمالي إيرادات المجموعة خالل السنة
المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م (للمزيد من التفاصيل حول االتفاقيات والتعامالت مع الشركة السعودية للكهرباء ،يرجى مراجعة القسم
الفرعي رقم (« )2-2-6-12بيع كابالت الجهد المنخفض والجهد المتوسط وخطوط نقل الكهرباء الهوائية إلى شركات  /هيئات نقل وتوزيع
الكهرباء والمرافق والخدمات العامة» والقسم الفرعي رقم (« )3-2-6-12المبيعات فيما يتعلق بمشاريع المرافق العامة ،والتي تقوم فيما
المجموعة بتوريد الكابالت وأنظمة الكابالت إلى مالك المشاريع (أو المقاولين)» والقسم الفرعي رقم (« )4-2-6-12المبيعات فيما يتعلق
بمشاريع المرافق العامة ،والتي تكون فيها المجموعة مقاول تسليم المفتاح» أدناه) .وال توجد اتفاقيات أو تعامالت مع طرف آخر ينتج عنها
التزامات أو حقوق تمثل  %5أو أكثر من أصول أو التزامات أو إيرادات المجموعة كما في  31ديسمبر 2021م.
•إذا كانت ذات أهمية استراتيجية للمجموعة بغض النظر عن قيمتها (مثل االتفاقيات والتعامالت مع العمالء من شركات المرافق العامة
واالتفاقيات التي تقوم فيما المجموعة بتنفيذ مشاريع تسليم المفتاح واتفاقيات الشراكة) (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي
رقم (« )2-6-12االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين للشركة وشركاتها التابعة الجوهرية» والقسم الفرعي رقم (« )5-6-12اتفاقية
مشاركة مع شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ( »)GCEأدناه.
•إذا كانت مهمة لعمليات المجموعة بغض النظر عن قيمتها (مثل اتفاقيات توريد المواد الخام مع الموردين الرئيسيين واتفاقيات التحوط
واتفاقيات النقل) (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )1-6-12اتفاقيات توريد المواد الخام المبرمة من قبل الشركة
وشركاتها التابعة الجوهرية» أدناه).
	2-6-1

1اتفاقيات توريد المواد الخام المبرمة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

تقوم المجموعة بالتعاقد مع عدة موردين للمواد الخام مثل المعادن ،والمبلمرات ،واأللياف البصرية وغيرها من المواد الالزمة المستخدمة في العمليات
التصنيعية للمجموعة .وتجدر اإلشارة أنه ال تعتمد المجموعة على مورد بعينه ،حيث أن المواد التي يتم توريدها متوفرة لدى موردين آخرين أي أن
المجموعة تستطيع شرائها من مصادر أخرى .وبالتالي ال تعد أي من العالقات مع الموردين الحاليين جوهرية ،فيما عدا عالقة المجموعة مع شركة
التعدين العربية السعودية (معادن) ،والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،وشركة بوليميد للتوزيع ،وشركة بوراليس ،وشركة داو للكيماويات.
تعد العالقة فيما بين المجموعة وشركتي بوراليس وداو للكيماويات عالقة جوهرية وذلك نظ ًرا ألنهم الموردين الرئيسين لمواد عزل الكابالت ذات الجهد
الفائق من عديد االيثلين المتشابك ( .)XLPEوتُجري المجموعة معامالتها مع شركة بوراليس وشركة داو للكيماويات من خالل أوامر شراء (حسب
االحتياج) يتم إصدارها وفقاً لإلجراءات المتبعة للمشتريات بالمجموعة .وتتضمن أوامر الشراء بيانات المواد والمنتجات الموردة وكمياتها وشروط
تسليمها باإلضافة إلى أحكام عامة تتضمن شروط متعلقة بالسرية والضمان .وتكون أوامر الشراء خاضعة لألنظمة المطبقة في المملكة.
وفيما يتعلق بشركة التعدين العربية السعودية (معادن) والشركة السعودية للصناعات األساسية (سابك) ،تفضل المجموعة التعاقد معهم نظراً لتواجدهما
في المملكة على الرغم من إمكانية الحصول على تلك المواد من موردين آخرين من خارج المملكة إذا دعت الحاجة إلى ذلك .وتجري المجموعة معامالتها
مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وسابك من خالل إبرام اتفاقيات إطارية تجدد بصورة سنوية ،والموضح بيانها كالتالي:
2-6-1-1

1اتفاقية توريد مع شركة سابك

أبرمت الشركة (بصفتها المشتري) اتفاقية مع شركة سابك (بصفتها المورد) بتاريخ 1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م) مدتها اثني عشر شهراً

وذلك لتوريد بعض المواد الخام ،مثل المبلمرات ،وذلك من خالل إصدار أوامر شراء من قبل الشركة حسب حاجتها .توضح االتفاقية كميات المنتجات
المتوقع توريدها للشركة طوال مدة االتفاقية .وتقوم الشركة شهرياً خالل األربعة أيام األولى من كل شهر بإرسال توقعاتها للكميات المطلوب توريدها خالل
الشهر المقبل .وفي حالة كانت تلك الكميات المتوقع توريدها خالل الشهر المقبل أكثر من تلك المتوقع توريدها وفقاً لالتفاقية ومرفقاتها ،يجب أن توافق
شركة سابك على تلك الكميات اإلضافية – وفقاً لمطلق تقدير سابك .وتلتزم الشركة بشراء نسبة تمثل  %70كحد أدنى من الكمية المتوقع توريدها من كل
منتج في كل شهر .تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ،وفي حال نشوء نزاع تتم إحالته للمحكمة المختصة في المملكة.
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	2-6-1-2

جدول المحتويات

1اتفاقية توريد مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن)

أبرمت شركة المعادن (بصفتها المشتري) اتفاقية مع شركة التعدين العربية السعودية (معادن) (بصفتها المورد) بتاريخ 1443/03/24هـ (الموافق
2021 /10/30م) لتوريد  36,000طن متري من خام األلمنيوم سنوياً لشركة المعادن .تسري االتفاقية لمدة سنة ( )1اعتباراً من 1443/05/28هـ (الموافق
2022/01/01م) حتى 1444/06/07هـ (الموافق 2022/12/31م) .يجوز تعديل الكمية المحددة في االتفاقية حسب البنود المتفق عليها بين األطراف في
االتفاقية .ويتم سداد السعر بالدوالر األمريكي ،وفقاً للمعادلة المتفق عليها بين األطراف في االتفاقية .تلتزم شركة المعادن – كشرط سابق لشحن أي مواد
– بإصدار خطاب ضمان مصرفي غير مشروط عند الطلب ،على أن يكون ُمقدم ذلك الخطاب مقبول من قِ بل شركة التعدين العربية السعودية (معادن).
	2-6-2

1االتفاقيات المبرمة مع العمالء الرئيسيين للشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

تبرم الشركة وشركاتها الجوهرية التابعة تعاقداتها مع عمالئها الرئيسيين من خالل عدة طرق مثل اتفاقيات البيع وأوامر الشراء ،وتنقسم معامالت الشركة
وشركاتها التابعة الجوهرية مع عمالئها الرئيسين لثالث فئات رئيسية كما يلي:
2-6-2-1

1بيع األسالك وكابالت الجهد المنخفض وكابالت المباني للمقاولين والمستخدمين النهائيين والموزعين

تقوم المجموعة ببيع األسالك وكابالت الجهد المنخفض وكابالت المباني للمستخدمين النهائيين والموزعين محل ًيا من خالل مراكز توزيع شركة األسالك
المتخصصة ،وعلى الصعيد الدولي من خالل وكالء شركة المعادن .علماً بأن المبيعات المدرجة في هذه الفئة ال تتضمن أي خدمات تصميم أو خدمات
تركيب للعمالء .وفيما يلي ملخص لطبيعة هذه المعامالت:
 أالمبيعات النقدية المباشرة للمستخدمين النهائيين في المملكة :هذه المبيعات تتم عن طريق الشراء النقدي المباشر من قبل العمالء (أيالمستخدمين النهائيين) وبالتالي ال تتطلب تلك المبيعات أي اتفاقيات أو أوامر شراء.
 بالبيع لمقاولي المشاريع في المملكة :هذه المبيعات تتم عن طريق أوامر شراء مقابل عروض فنية وتجارية مقدمة من الشركة وفقا لنماذجالعروض الخاصة بالمجموعة وتتضمن بنود مثل مدة صالحية العروض ،ومواصفات المنتجات ،وفترات التسليم ،وشروط الدفع.

 جالبيع بالجملة للموزعين في المملكة :هذه المبيعات تتم عن طريق اتفاقيات إطارية موجزة يتم إبرامها وفقاً لنماذج التعاقدات الخاصةبالمجموعة ،وتتضمن تلك النماذج بنود مثل مدة صالحية االتفاقية ،ومواصفات المنتجات ،وحوافز البيع المطبقة على المنتجات ،باإلضافة
إلى التزام العميل بالسرية وعدم اإلفصاح عن حوافز البيع المطبقة على المنتجات المباعة.
 دالبيع بالجملة للوكالء خارج المملكة :هذه المبيعات تتم عن طريق عقود وكالة يتم إبرامها بين شركة المعادن والوكيل المعني .وكما في تاريخهذه النشرة ،يوجد وكيل تجاري واحد تم تعيينه ليكون مسؤوالً عن المبيعات في إمارة أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة .وفيما يلي أهم بنود
عقد الوكالة التجارية المبرمة مع ذلك الوكيل.
أبرمت شركة المعادن اتفاقية وكالة تجارية مع مؤسسة اإلنماء العربية بتاريخ 1418/01/17هـ (الموافق 1997/05/24م) تقوم بموجبها مؤسسة اإلنماء
العربية بتسويق وبيع منتجات شركة المعادن في إمارة أبو ظبي باإلمارات العربية المتحدة بحيث تُقدم شركة المعادن لمؤسسة اإلنماء العربية المنشورات
وقائمة المنتجات والنماذج ألغراض التسويق ،وتحصل مؤسسة اإلنماء العربية على نسبة معينة من قيمة مبيعات منتجات شركة المعادن في إمارة أبو ظبي.
تسري هذه االتفاقية لمدة سنة ( )1واحدة وتتجدد تلقائياً لمدد مماثلة .وفي حال نشوء نزاع بين األطراف تتم إحالته للتحكيم.
	1 2-6-2-2بيع كابالت الجهد المنخفض والجهد المتوسط وخطوط نقل الكهرباء الهوائية إلى شركات  /هيئات نقل وتوزيع الكهرباء
والمرافق والخدمات العامة

يشمل عمالء المجموعة تحت هذه الفئة الشركة السعودية للكهرباء وهيئة كهرباء ومياه دبي وهيئة كهرباء ومياه الشارقة ،وفيما يلي نبذة مختصرة عن
االتفاقيات  /التعامالت المبرمة بين المجموعة وهؤالء العمالء.
-أالشركة السعودية للكهرباء

بشكل عام ،تقوم الشركة بالمشاركة في المناقصات السنوية التي يتم تنظيمها من قبل الشركة السعودية للكهرباء لشراء احتياجها من المنتجات ،وتشمل
بنود تلك المناقصات أنواع المنتجات المطلوب توريدها والكميات المتوقع احتياجها من قبل الشركة السعودية للكهرباء ،وعادة ما تتضمن تلك المنتجات
كابالت الجهد المنخفض والجهد المتوسط والنواقل الهوائية .وبمجرد منح العطاء للشركة ،تدخل الشركة والشركة السعودية للكهرباء في اتفاقية إطارية
بعنوان «اتفاقية شراء اختيارية» أو «اتفاقية شراء التسليم عند الحاجة» ،والتي تنظم العالقة بين األطراف بما في ذلك أنواع وكميات المنتجات التي
سيتم توريدها إلى الشركة السعودية للكهرباء وفقاً ألوامر الشراء التي ستصدرها الشركة السعودية للكهرباء بناء على احتياجاتها .تلتزم الشركة بتسليم
المنتجات المطلوبة إلى الشركة السعودية للكهرباء على النحو المنصوص عليه في أوامر الشراء .علماً بأنه عادة ما تتراوح مدة تنفيذ تلك االتفاقيات بين
اثني عشر إلى ثمانية عشر شه ًرا .يتم إصدار الفواتير عند التسليم إلى الموقع أو المستودع المحدد من قبل الشركة السعودية للكهرباء .وعادة ما تدفع
الفواتير في غضون ثالثين إلى ستين يوم على النحو المحدد في أوامر الشراء.
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وتجدر اإلشارة أن الشركة ال تقوم بتقديم خدمات التصميم والتركيب والتنفيذ في هذه الفئة (حيث تقوم الشركة بتقديم تلك الخدمات فقط في فئة مشاريع
تسليم المفتاح الوارد تفصيلها في القسم الفرعي رقم (« )4-2-6-12المبيعات فيما يتعلق بمشاريع المرافق العامة ،والتي تكون فيها المجموعة مقاول
تسليم المفتاح» من هذه النشرة) .أما فيما يتعلق بمشاريع تسليم المفتاح الممنوحة من الشركة السعودية للكهرباء للمقاولين (بخالف الشركة) والوارد
تفصيلها في القسم الفرعي رقم (« )3-2-6-12المبيعات فيما يتعلق بمشاريع المرافق العامة ،والتي تقوم فيها المجموعة بتوريد الكابالت وأنظمة
الكابالت إلى مالك المشاريع (أو المقاولين)» من هذه النشرة) ،فالشركة قد تشارك في تصميم وتوريد منتجات معينة لمقاولي الشركة السعودية للكهرباء
وف ًقا التفاقيات التسليم المباشر التي يتم إبرامها سواء وف ًقا التفاقية الشراء االختياري أو اتفاقية شراء التسليم عند الحاجة.
وفيما يلي تفاصيل ألهم االتفاقيات التي أبرمتها المجموعة مع الشركة السعودية للكهرباء تحت هذه الفئة:
اتفاقية شراء التسليم عند الحاجة رقم  4600010278مع الشركة السعودية للكهرباء

أبرمت الشركة اتفاقية التسليم عند الحاجة رقم  4600010278مع الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ 1443/02/19هـ (الموافق 2021/09/26م) ،بموجب
المناقصة رقم  C001098281بتاريخ 1442/11/24هـ (الموافق 2021/07/04م) ،وتعد هذه االتفاقية اتفاقية إطارية تقوم الشركة بموجبها بتوريد
الكابالت والتوصيالت للشركة السعودية للكهرباء بنا ًء على أوامر شراء من قِ بل الشركة السعودية للكهرباء حسب الحاجة .وتجدر اإلشارة أنه يتم تصنيع
المنتجات بموجب هذه االتفاقية بعد استالم أوامر الشراء ويتم تخزين المنتجات في مستودع الشركة لحين طلب تسليمها لمستودعات الشركة السعودية
للكهرباء ،كما تلتزم الشركة بالبدء في تصنيع المنتجات المطلوبة وتثبيت أسعار المعادن وفقاً لمعادلة أسعار المعادن (وفقاً لبورصة لندن) بعد يوم عمل
واحد من تاريخ استالم أمر الشراء .تسري هذه االتفاقية حتى 1444/09/09هـ (الموافق 2023/03 /31م) ويمكن تجديدها – في حالة االتفاق على
شروط إضافية – بموجب مالحق يتم توقيعها من قبل الطرفين وإرفاقها باتفاقية الشراء ،قبل  30يو ًما من انتهاء مدة االتفاقية .تخضع هذه االتفاقية
لألنظمة المعمول بها في المملكة ،وفي حال نشوء نزاع تتم إحالته للمحكمة المختصة في المملكة.
اتفاقية شراء اختيارية رقم  4600010303مع الشركة السعودية للكهرباء

أبرمت الشركة اتفاقية شراء اختيارية رقم  4600010303مع الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ 1443/02/27هـ (الموافق 2021/10/04م) بموجب
المناقصة رقم  C00109828بتاريخ 1442/12/01هـ (الموافق 2021/07/11م) ،وتُعد هذه االتفاقية اتفاقية إطارية تقوم الشركة بموجبها بتوريد الكابالت
والتوصيالت للشركة السعودية للكابالت الكهربائية بنا ًء على أوامر شراء من قِ بل الشركة السعودية للكهرباء حسب الحاجة .وتجدر اإلشارة أنه يتم تصنيع
المنتجات بموجب هذه االتفاقية بعد استالم أوامر الشراء ومن ثم يتم توريدها وتسليم لمستودعات الشركة السعودية للكهرباء حسب التاريخ المحدد
في أمر الشراء ذي العالقة ،كما تلتزم الشركة بالبدء في تصنيع المنتجات المطلوبة وتحديد أسعار المعادن .تسري هذه االتفاقية حتى 1444/09/09هـ
(الموافق 2023/03/31م) ويمكن تجديدها – في حالة االتفاق على شروط إضافية – بموجب مالحق يتم توقيعها من قبل الطرفين وإرفاقها باتفاقية
الشراء .تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ،وفي حال نشوء نزاع تتم إحالته للمحكمة المختصة في المملكة.
اتفاقية تسليم مباشر رقم  4600010288مع الشركة السعودية للكهرباء

أبرمت الشركة اتفاقية التسليم المباشر رقم  4600010288مع الشركة السعودية للكهرباء بتاريخ 1443/02/19هـ (الموافق 2021/09/26م) بموجب
المناقصة رقم  ،C001098281وتُعد هذه االتفاقية اتفاقية إطارية تقوم الشركة بموجبها بتوريد الكابالت والتوصيالت للشركة السعودية للكهرباء بنا ًء على
أوامر شراء من قِ بل الشركة السعودية للكهرباء حسب الحاجة من قبل مقاوليها .وتجدر اإلشارة أن بعد االنتهاء من تصنيع المنتجات بموجب االتفاقية،
يتم إصدار أوامر تسليم للمقاولين من قبل الشركة السعودية للكهرباء ،ويتم التسليم في غضون أربعة ( )4أيام عمل من استالم أمر التسليم ذي الصلة.
تسري هذه االتفاقية حتى 1444/09/09هـ (الموافق 2023/03/31م) وال يجوز تجديدها .تخضع هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ،وفي
حال نشوء نزاع تتم إحالته للمحكمة المختصة في المملكة.
-بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة

بشكل عام تقوم المجموعة بتوريد منتجاتها لهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة بموجب أوامر شراء يتم إصدارها من قبل الهيئة حسب الحاجة .وتجدر
اإلشارة أنه قد أصدرت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة أمر الشراء رقم ( )SPD/L/22L0079668بتاريخ 1443/07/01هـ (الموافق 2022/02/02م)
للشركة الوطنية لصناعة الكابالت وذلك بموجب المناقصة رقم ( )92705بخصوص توريد الكابالت ذات الجهد المنخفض حسب المواصفات والكميات
المنصوص في أمر الشراء مقابل دفع مبلغ إجمالي ( )59,296,250ريال سعودي .ويتم الدفع خالل  120يوم من تاريخ إصدار الفواتير ،وذلك في حال
اعتماد الفواتير من قبل مالك المشروع .وفي حال تأخر الشركة في توريد أي من المنتجات في الوقت الذي تم االتفاق عليه بين األطراف ،تفرض عليها
غرامة عن كل أسبوع تأخير ،وذلك حسب البنود المتفق عليها في أمر الشراء .وتضمن الشركة المواد التي تقوم بتوريدها لمدة ثمانية عشر ( )18شهراً
من تاريخ وضع الكابالت في الخدمة أو أربعة وعشرين ( )24شهراً من تاريخ التوريد (أيهما أسبق).
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-تهيئة كهرباء ومياه دبي

بشكل عام تقوم الشركة بتوريد منتجاتها لهيئة كهرباء ومياه دبي بموجب عقود موجزة و  /أو أوامر شراء يتم إصدارها من قبل الهيئة حسب الحاجة.
وتجدر اإلشارة أن شركة المعادن قد أبرمت العقد رقم ( )4212200005مع هيئة كهرباء ومياه دبي بموجب المناقصة رقم ()RFx. 2052100112
بتاريخ 1443/08/29هـ (الموافق 2022/04/01م) بخصوص توريد كابالت ذات الجهد المتوسط حسب المواصفات والكميات المنصوص عليها في
العقد .ويسري هذا العقد حتى تاريخ 1444/06/19هـ (الموافق 2023/01/12م) وتبلغ قيمة العقد اإلجمالية ( )50,328,600درهم إماراتي .وتلتزم شركة
المعادن بإصدار ضمان أداء بنكي خالل  15يوم من تاريخ العقد ،ويكون الضمان ساري لمدة  90يوم من تاريخ آخر توريد للمنتجات .وتضمن شركة المعادن
المنتجات التي تقوم بتوريدها بموجب العقد لمدة أربعة وعشرين ( )24شهراً من تاريخ آخر توريد للمنتجات .ويخضع العقد لألنظمة المطبقة في إمارة
دبي في اإلمارات العربية المتحدة.
كما قد أصدرت هيئة كهرباء ومياه دبي أمر الشراء رقم ( )3412100176بتاريخ 1442/11/13هـ (الموافق 2021/06/23م) لشركة المعادن بموجب
المناقصة رقم ( )RFx. 2052100013بخصوص توريد كابالت ذات الجهد المتوسط حسب المواصفات والكميات المنصوص عليها في أمر الشراء.
وتبلغ القيمة اإلجمالية ألمر الشراء ( )56,547,582درهم إماراتي .وتلتزم الشركة الوطنية لصناعة الكابالت بإصدار ضمان أداء بنكي خالل  15يوم من
تاريخ العقد ،ويكون الضمان ساري لمدة  90يوم من تاريخ آخر توريد للمنتجات .وتضمن الشركة الوطنية لصناعة الكابالت المواد التي تقوم بتوريدها
بموجب العقد لمدة أربعة وعشرين ( )24شهراً من تاريخ آخر توريد للمنتجات .ويخضع العقد لألنظمة المطبقة في إمارة دبي في اإلمارات العربية
المتحدة.
	1 2-6-2-3المبيعات فيما يتعلق بمشاريع المرافق العامة ،والتي تقوم فيها المجموعة بتوريد الكابالت وأنظمة الكابالت إلى مالك
المشاريع (أو المقاولين)

تشارك الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية من خالل المناقصات في مشاريع المرافق المحلية والدولية سواء:
 أكمقاول تسليم مفتاح (كما تم شرحه في القسم الفرعي رقم (« )4-2-6-12المبيعات فيما يتعلق بمشاريع المرافق العامة ،والتي تكون فيهاالمجموعة مقاول تسليم المفتاح» أدناه)؛ أو
 بكمورد للمنتجات لمالك مشاريع المرافق المحلية والدولية أو مقاوليهم ،وذلك بشكل مباشر أو من خالل المشاركة في مناقصات لتوريداألسالك والكابالت ذات الجهد المنخفض والمتوسطوكابالت خطوط نقل الكهرباء الهوائية وكابالت األلياف البصرية باإلضافة إلى أنظمة
الكابالت ذات الجهد العالي والجهد الفائق .وتتضمن عمليات توريد أنظمة الكابالت ذات الجهد العالي والفائق تقديم خدمات تصميم فيما
يتعلق بذلك وبشكل عام ،يتم إجراء عمليات البيع تحت هذه الفئة لمالك المشروع بشكل مباشر أو مقاول تسليم المفتاح.
تخضع عمليات البيع للشركة السعودية للكهرباء تحت هذه الفئة لالتفاقيات اإلطارية المبرمة معها والوارد شرحها في القسم الفرعي رقم ()2-2-6-12
«بيع األسالك وكابالت الجهد المنخفض والجهد المتوسط وخطوط نقل الكهرباء إلى شركات  /هيئات نقل وتوزيع الكهرباء والمرافق والخدمات
العامة» أعاله .وتخضع عمليات البيع لمالك المشاريع الدوليين (مثل هيئة كهرباء ومياه الشارقة وهيئة كهرباء ومياه دبي) والمقاولين المحليين والدوليين
(مثل شركة سيمنس للطاقة ومجموعة محمد العجيمي للمقاوالت والشركة التضامنية لإلعمار والتجارة وشركة ال اند تي بي سي جي في ())L&T PC JV
تحت هذه الفئة عاد ًة التفاقيات موجزة و  /أو أوامر شراء يتم إصدارها من قبل مالك المشاريع أو المقاولين ذوي العالقة .وفيما يلي نبذة عامة عن أهم
التعامالت  /االتفاقيات مع العمالء تحت هذه الفئة:
أمر الشراء رقم ( )0165-21من مجموعة محمد العجيمي للشركة

قد أصدرت مجموعة محمد العجيمي (بصفته مقاول تسليم مفتاح لمشروع طريق األمير محمد بن سلمان التابع للشركة السعودية للكهرباء) أمر الشراء
رقم ( )0165-21للشركة بتاريخ 1442/12/21هـ (الموافق 2021/07/01م) بخصوص توريد منتجات مختلفة تشمل كابالت أرضية ذات الجهد الفائق
وكابالت أخرى الزمة مساندة لربط والنهايات حسب المواصفات والكميات المنصوص عليها في أمر الشراء مقابل دفع مبلغ إجمالي ( )89,605,700ريال
سعودي .ويتم دفع مبلغ مقدم يمثل  %5من قيمة االتفاقية خالل  30يوم من تاريخ استالم أمر الشراء ،ويتم دفع باقي المبلغ من خالل خطاب اعتماد يقدم
من قبل مجموعة محمد العجيمي .كما ينص أمر الشراء أن التسليم يتم حسب اتفاق األطراف.
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أمر الشراء رقم ( )7100017986من شركة مجموعة الشريف وكي إي سي المحدودة للشركة

قد أصدرت شركة مجموعة الشريف وكي إي سي المحدودة (بصفته مقاول تسليم مفتاح لمشروع ربط محطات كهربائية تابعة للشركة السعودية للكهرباء)
أمر الشراء رقم ( )7100017986للشركة بتاريخ 1443/06/07هـ (الموافق 2022/01/10م) بخصوص توريد كابالت النواقل الهوائية ذات الجهد الفائق
وكابالت أخرى مساندة الزمة للربط والنهايات حسب المواصفات والكميات المنصوص عليها في أمر الشراء .وتخضع الكميات المذكورة للزيادة أو
النقصان من قبل مالك المشروع (الشركة السعودية للكهرباء) بنسبة معينة منصوص عليها في أمر الشراء .وتبلغ القيمة اإلجمالية التقديرية لتوريد
المنتجات بموجب أمر الشراء ( )51,506,108ريال سعودي قابلة للتعديل حسب المعادلة المنصوص عليها في أمر الشراء والتي تأخذ بعين االعتبار أسعار
المعادن في بورصة لندن .ويتم دفع مبلغ مقدم يمثل  %10من إجمالي قيمة أمر الشراء مقابل إصدار ضمان بنكي خالل  30يوم من تاريخ تثبت المعادن،
ويتم دفع المبلغ المتبقي من خالل خطاب اعتماد خالل  90يوم من تاريخ توريد المنتجات .وتضمن الشركة المواد التي تقوم بتوريدها بموجب أمر الشراء
هذا لمدة أربعة وعشرين ( )24شهراً من تاريخ توريد المنتجات .وفي حال تأخر الشركة في توريد أي من المنتجات في الوقت الذي تم االتفاق عليه
بين األطراف ،تفرض عليها غرامة عن كل أسبوع تأخير ،وذلك حسب البنود المتفق عليها في أمر الشراء .وفي حال انتهاء العالقة التعاقدية بين مالك
المشروع (الشركة السعودية للكهرباء) ومقاول تسليم المفتاح (شركة مجموعة الشريف وكي إي سي المحدودة) ،يحق للمقاول إنهاء أمر الشراء بموجب
إخطار خطي مدته  30يوم .كما يحق للمقاول إنهاء أمر الشراء بموجب إخطار خطي في حاالت معينة تشمل حاالت اإلخالل ببنود أوامر الشراء وإفالس
الشركة .وفي حال نشوء نزاع فيتم إحالته للتحكيم في المملكة.
اتفاقية شراء مع شركة المقاوالت الوطنية المحدودة

أبرمت الشركة (بصفتها البائع) اتفاقية مع شركة المقاوالت الوطنية المحدودة (بصفته مقاول تسليم مفتاح لمشروع ليلى – وادي الدواسر) بتاريخ
1442/10/12هـ (الموافق 2021/05/24م) والتي تقوم بموجبها الشركة بتوريد نواقل هوائية حسب المواصفات والكميات المنصوص عليها في االتفاقية.
وتخضع الكميات المذكورة للزيادة أو النقصان من قبل مقاول المشروع (شركة المقاوالت الوطنية المحدودة) بنسبة معينة منصوص عليها في االتفاقية.
وتبلغ القيمة اإلجمالية التقديرية لتوريد المنتجات ( )73,363,500ريال سعودي قابلة للتعديل حسب المعادلة المنصوص عليها في االتفاقية والتي تأخذ
بعين االعتبار أسعار المعادن في بورصة لندن .ويتم دفع قيمة المنتجات بموجب خطاب اعتماد خالل  120يوم من تاريخ تسليم المنتجات في موقع
المشروع وموافقة المقاول عليها .وتضمن الشركة المواد التي تقوم بتوريدها بموجب االتفاقية هذه لمدة اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ إصدار شهادة
الموافقة على المنتجات .وفي حال تأخر الشركة عن توريد أي من المواد في الوقت الذي تم االتفاق عليه بين األطراف ،تفرض عليها غرامة عن كل أسبوع
تأخير ،وذلك حسب البنود المتفق عليها في االتفاقية .ويحق للمقاول إنهاء االتفاقية بموجب إخطار خطي .وفي حال نشوء نزاع فيتم إحالته للمحكمة
المختصة في المملكة.
أمري الشراء رقم ( )P167/L/UG/002 Rev.01و( )P167/L/UG/023من الشركة التضامنية لإلعمار والتجارة للشركة

قد أصدرت الشركة التضمانية لإلعمار والتجارة (بصفتها مقاول تسليم مفتاح لمشروع طريق األمير محمد بن سلمان) أمري شراء برقم
( )P167/L/UG/002 Rev.01ورقم ( )P167/L/UG/023للشركة بتاريخ 1442/12/05هـ (الموافق 2021/07/15م) بخصوص توريد منتجات
مختلفة تشمل كابالت أرضية ذات الجهد الفائق وكابالت كهربائية حسب المواصفات والكميات المنصوص عليها في أمري الشراء .وتبلغ القيمة اإلجمالية
التقديرية لتوريد المنتجات بموجب أمري الشراء ( )379,132,686.53ريال سعودي قابلة للتعديل حسب المعادلة المنصوص عليها في أمري الشراء والتي
تأخذ بعين االعتبار أسعار المعادن في بورصة لندن .ويتم دفع قيمة أمر الشراء بموجب خطاب اعتماد يقدم من قبل الشركة التضامنية لإلعمار والتجارة
خالل  120يوم من تاريخ تسليم المنتجات في موقع المشروع .كما ينص أمر الشراء أن التسليم يتم حسب اتفاق األطراف.
أوامر الشراء الصادرة من شركة سيمنس للطاقة للشركة

أصدرت شركة سيمنس للطاقة (بصفتها مقاول تسليم مفتاح لمشروع روشن التابع لشركة الروشن العقارية) عدة أوامر شراء للشركة ،وتشمل أمر الشراء
رقم ( )4510106510وأمر الشراء رقم ( )4510096950وأمر الشراء رقم ( )4510106543وأمر الشراء رقم ( )4510096951بتاريخ 1443/01/01هـ
(2021/08/09م) وتاريخ 1442/09/10هـ (2021/04/22م) وتاريخ 1443/01/01هـ (2021/08/09م) وتاريخ 1442/09/10هـ (الموافق 2021/04/22م)،
وذلك بخصوص توريد الكابالت ذات الجهد الفائق وكابالت أخرى مساندة الزمة للربط والنهايات حسب المواصفات والكميات وبنود التسليم المنصوص
عليها في أوامر الشراء المذكورة .وتضمن الشركة المواد التي تقوم بتوريدها لمدة اثني عشر ( )12شهراً من تاريخ تنشيط آخر دائرة نقل أو أربعة وعشرين
( )24شهراً من تاريخ آخر توريد (أيهما أسبق) .وتبلغ القيمة اإلجمالية لتوريد المنتجات بموجب أوامر الشراء هذه ( )102,265,739ريال سعودي .ويتم
الدفع خالل  30يوم من تاريخ إصدار الفواتير .وفي حال تأخر الشركة عن توريد أي من المواد في الوقت الذي تم االتفاق عليه بين األطراف ،تفرض
عليها غرامة تأخير ،وذلك حسب البنود المتفق عليها في أمر الشراء .ويحق للمقاول إنهاء أوامر الشراء بموجب إخطار خطي في حاالت معينة تشمل
حاالت اإلخالل ببنود أوامر الشراء وإفالس الشركة .وتخضع أوامر الشراء لألنظمة المطبقة في المملكة ،وفي حال نشوء نزاع فيتم إحالته للتحكيم في
مدينة جدة في المملكة.
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اتفاقية شراء مع شركة ال اند تي بي سي جي في ()L&T PC JV

أبرمت شركة المعادن (فرع دبي) (بصفتها البائع) اتفاقية مع شركة المشروع المؤسسة من قبل شركة الرسن آند تيربو المحدودة (Larsen & Tourbo
 )Limitedوشركة باور لإلنشاءات الصينية المحدودة (( )Power Construction Corporation of China Ltdبصفتهما المشتري) بتاريخ
1441/08/15هـ (الموافق 2020/04/08م) والتي تقوم بموجبها شركة المعادن بتصميم وهندسة وتصنيع وتوريد وتسليم الكابالت والوصالت إلى عدة
مواقع خاصة بالمرحلة الثانية من مشروع سكة حديد االتحاد .كما تضمن شركة المعادن ولمدة خمس سنوات من تاريخ تسليم المواد إلى موقع التسليم
المتفق عليه أي عيوب صناعة أو أية تأكل أو خدوش أو صدمات قد تحدث للمواد خالل تسليمها ،وفقاً لما هو متفق عليه بين أطراف االتفاقية .تقوم
شركتي الرسن اند تيربو وباور لإلنشاءات بسداد مبلغ ( )2,595,994درهم إماراتي إلى شركة المعادن كمقابل للخدمات المقدمة.
تلتزم شركة المعادن بإصدار وثائق تأمين لتغطية جميع المخاطر وفقاً لالتفاقية ،وذلك على نفقة شركة المعادن الخاصة .كما تلتزم شركة المعادن بإصدار
كافة وثائق التأمين المنصوص عليها باالتفاقية .وفي حالة عدم حصول شركة المعادن على وثائق التأمين ،يحق للشركتين حجب أي مبالغ مستحقة لشركة
المعادن .تجدر اإلشارة إلى أنه قد يتم فرض تعويضات بحد أقصى  %10من إجمالي سعر االتفاقية على شركة المعادن في حالة إخاللها بالتزاماتها.
أمري الشراء رقم ( )4800021227( )001-PE240و( )4400016754( )001-PE245من شركة الفنار

قد أصدرت شركة الفنار (بصفتها مقاول تسليم مفتاح للشركة السعودية للكهرباء في منطقتي جبيل وحائل ،مشاريع تابعة لمشاريع مملوكة للشركة السعودية
للكهرباء) أمر الشراء رقم ( )4800021227( )001-PE240بتاريخ 1443/11/28هـ (الموافق 2022/06/27م) وأمر الشراء رقم ()001-PE245
( )4400016754بتاريخ 1444/01/03هـ (الموافق 2022/08/01م) والتي تقوم بموجبهما شركة كابالت الرياض بتصميم وهندسة وتصنيع وتوريد وتسليم
واختبار وصالت كهربائية (غير مشحمه) وفقاً للمواصفات المنصوص عليها في أمر الشراء والخاضعة لموافقة الشركة السعودية للكهرباء .وتبلغ قيمة أمري
الشراء ( )77,190,428.34و( )14,217,827.80ريال سعودي قابلة للتعديل حسب المعادلة المنصوص عليها في أمر الشراء والتي تأخذ بعين االعتبار أسعار
المعادن في بورصة لندن .ويتم دفع  %5من قيمة أمر الشراء كدفعة مقدمة خالل  30يوم من تاريخ قبول أمر الشراء .ويتم ذلك مقابل ضمان مصرفي بقيمة
 %10من قيمة أمر الشراء من قبل بنك سعودي من الدرجة األولى ،وفقاً للوائح التنظيمية الصادرة من البنك السعودي المركزي ،على أن يكون صالحاً لمدة
 12شهر من تاريخ صدور شهادة الموافقة المبدئية من قبل الشركة السعودية للكهرباء .ويتم سداد المبلغ المتبقي من خالل خطاب اعتماد يصدر من بنك
سعودي من الدرجة األولى ،وذلك قبل شهر من تاريخ أول موعد لتسليم المنتجات .وتضمن شركة كابالت الرياض األعمال لمدة  12شهراً من تاريخ صدور
شهادة الموافقة المبدئية من قبل الشركة السعودية للكهرباء .وفي حال تأخر الشركة في توريد أي من المنتجات في الوقت الذي تم االتفاق عليه بين األطراف،
تفرض عليها غرامة عن كل أسبوع تأخير ،وذلك حسب البنود المتفق عليها في أمر الشراء .ويحق لشركة الفنار الغاء أمر الشراء في حالة عدم قبول الشركة
السعودية للكهرباء المنتجات الموردة.
أمر الشراء رقم ( )40000من شركة أكتوبر لإلنشاءات المحدودة

قد أصدرت شركة أكتوبر لإلنشاءات المحدودة (بصفتها مقاول تسليم مفتاح لمشروع حديقة الملك سلمان ،والمملوك لمؤسسة حديقة الملك سلمان)
أمر الشراء رقم ( )40000بتاريخ 1443/11/06هـ (الموافق 2022/06/05م) والتي تقوم بموجبها الشركة بتوريد كابالت ذات الجهد الفائق بسعة 380
كيلو فولت تحت االرض ،المعزولة بحبيبات عديد اإليثلين المتشابك وفقاً لمواصفات الشركة السعودية للكهرباء .وتبلغ القيمة اإلجمالية لتوريد المنتجات
( )79,115,400ريال سعودي .ويحق لشركة أكتوبر إلغاء أمر الشراء كلياً أو جزئياً في حال عدم تسليم الشركة للمنتجات للموقع المنصوص عليه في أمر
الشراء أو في حال عدم مطابقة المنتجات لمواصفات الشركة السعودية للكهرباء.
خطاب النوايا لتوريد وصالت كهربائية علوية مع الشركة العربية إلنشاء التمديدات الكهربائية المحدودة

أبرمت شركة الكابالت المحدودة (بصفتها المورد) خطاب نوايا مع الشركة العربية إلنشاء التمديدات الكهربائية المحدودة بتاريخ 1443/12/29هـ
(الموافق 2022/07/28م) لتصميم وهندسة وتوريد وصالت كهربائية (غير مشحمه) لمشروع انشاء وصالت كهربائية علوية من ميدان الى أوملوج الشمال.
وتبلغ القيمة اإلجمالية لتوريد المنتجات ( )146,646,800ريال سعودي قابلة للتعديل حسب المعادلة المنصوص عليها في خطاب النوايا .ويتم دفع %5
من اجمالي قيمة المواد المصنعة والموردة في تاريخ ربط سعر المعادن ،على أن يتم سداد المبلغ المتبقي  120يوم من تاريخ تسليم المنتجات .وفي حال
تأخر شركة الكابالت المحدودة عن توريد أي من المواد في الوقت الذي تم االتفاق عليه بين األطراف ،تفرض عليها غرامة تأخير ،وذلك حسب البنود
المتفق عليها في خطاب النوايا .وتجدر اإلشارة الى ان خطاب النوايا يدخل في حيز النفاذ حين إرساء الشركة السعودية للكهرباء العطاء للشركة العربية
وموافقة الشركة السعودية للكهرباء على ان تكون شركة الكابالت المحدودة هي مصنع ومورد المنتجات .لم يتم إرساء العطاء حتى تاريخ هذه النشرة.
ويخضع خطاب النوايا لألنظمة المطبقة في المملكة.
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	1 2-6-2-4المبيعات فيما يتعلق بمشاريع المرافق العامة ،والتي تكون فيها المجموعة مقاول تسليم المفتاح

المبيعات في هذه الفئة تتضمن تصميم الكابالت ذات الجهد العالي والفائق وإمدادها وخدمات التركيب واألشغال المدنية ،وذلك فيما يتعلق بمشاريع
المرافق المحلية أو الدولية .وفيما يلي تفاصيل أهم اتفاقيات تسليم المفتاح المبرمة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية:
-أاتفاقية تسليم مفتاح فيما بين شركة كابالت الرياض وشركة الكهرباء السعودية

أبرمت شركة كابالت الرياض اتفاقية تسليم مفتاح مع شركة الكهرباء السعودية بتاريخ 1443/06/06هـ (الموافق 2022/01/09م) والتي تقوم شركة
كابالت الرياض بموجبها بتصميم وهندسة وشراء وتوريد وتسليم جميع المعدات والمواد إلى موقع العمل ،وكذلك إنشاء وتركيب واختبار وتشغيل المنتجات
والمواد المتفق عليها في االتفاقية ،بما في ذلك مد كابالت الجهد الفائق بسعة  380كيلو فولت تحت األرض في الموقع المتفق عليه في االتفاقية ،على
أن تستكمل شركة كابالت الرياض األعمال قبل تاريخ 1445/06/26هـ (الموافق 2024 /01/08م) .مقابل الخدمات المنصوص عليها في االتفاقية والتي
تلتزم بسداده شركة الكهرباء السعودية هو مبلغ ( )121,744,480ريال سعودي .وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن إنهاء هذه االتفاقية من قبل شركة الكهرباء
السعودية بدون إبداء أية أسباب وفي أي وقت خالل مدة سريان االتفاقية.
قدمت شركة كابالت الرياض بتاريخ 1443/06/01هـ (الموافق 2022/01/04م) إلى الشركة السعودية للكهرباء ضمان مصرفي صادر عن بنك الخليج
الدولي بمبلغ ( )6,087,224ريال سعودي وذلك لضمان األداء الناجح لألعمال .وتلتزم شركة كابالت الرياض على إبقاء هذا الضمان المصرفي سار ًيا
طوال مدة االتفاقية .تجدر اإلشارة إلى أن شركة كابالت الرياض قد تخضع لتعويضات بحد أقصى  ٪10من إجمالي سعر االتفاقية .تخضع هذه االتفاقية
لألنظمة المعمول بها في المملكة ،وفي حال نشوء نزاع تتم إحالته للمحكمة المختصة في المملكة.
-باتفاقية تسليم مفتاح فيما بين شركة المعادن وشركة آللئ الكويت العقارية

أبرمت شركة المعادن اتفاقية تسليم مفتاح مع شركة آللئ الكويت العقارية (كمالك المشروع) بتاريخ 1443/05/15هـ (الموافق 2021 /12/19م) والتي
تقوم بموجبها شركة المعادن بأعمال كهربائية في مشروع مدينة بحر صباح األحمد ،وذلك يشمل توريد جميع الموظفين واأليدي العاملة والمواد والمنشآت
والمعدات الالزمة ،والتصنيع والتوريد والتسليم والتركيب بما في ذلك اختبار وتشغيل وتسليم دوائر كهربائية تحتوي  132كيلو فولت المعزولة بحبيبات
عديد اإليثيلين المتشابك ( .)XLPEمقابل الخدمات المنصوص عليها في االتفاقية والتي تلتزم بسداده شركة آللئ الكويت العقارية إلى شركة المعادن هو
مبلغ ( )3,957,408،037دينار كويتي مقابل الخدمات المقدمة .وافقت شركة آللئ الكويت العقارية على إصدار خطاب اعتماد لضمان التزاماتها بالسداد.
تلتزم شركة المعادن باالنتهاء من األعمال في غضون  378يو ًما أي بتاريخ 1444/06/08هـ (الموافق 2023/01/01م) .وتخضع االتفاقية للقوانين المعمول
بها في دولة الكويت.
-جاتفاقية تسليم مفتاح فيما بين شركة المعادن والمؤسسة العامة للرعاية السكنية في دولة الكويت

أبرمت شركة المعادن اتفاقية تسليم مفتاح مع المؤسسة العامة للرعاية السكنية بتاريخ 1443/05/15هـ (الموافق 2021/12/19م) والتي تقوم شركة
المعادن بموجبها بتوفير وتركيب وصيانة الكابالت ذات جهد  132كيلو فولت لمحطتي نقل سعة  11/132كيلو فولت القطاع ( )N9لمشروع االطالع السكني
على أن تستكمل شركة المعادن األعمال خالل ثمانية عشر شهراً من تاريخ استالم المشروع أو إصدار أمر بدء األعمال ،أيهما أسبق .مقابل الخدمات
المنصوص عليها في االتفاقية والتي تلتزم بسداده المؤسسة العامة للرعاية السكنية إلى شركة المعادن هو مبلغ ( )6,757,232,040دينار كويتي مقابل
الخدمات المقدمة .تخضع االتفاقية ألحكام قوانين دولة الكويت.
-داتفاقية تسليم مفتاح فيما بين شركة أبو ظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) وشركة المعادن

أبرمت شركة أبو ظبي للنقل والتحكم (ترانسكو) اتفاقية تسليم مفتاح مع شركة المعادن بتاريخ 1444/01/19هـ (الموافق 2022/08/17م) والتي تقوم
شركة المعادن بموجبها بتوفير جميع المعدات والموظفين والمرافق الالزمة وأي عناصر أخرى ضرورية لتركيب كابالت ذات الجهد الفائق بسعة  380كيلو
فولت تحت االرض ،المعزولة بحبيبات عديد اإليثلين المتشابك لمحطتي نقل سعة  22 /132كيلو فولت لمحطة الكهرباء الفرعية بالحديريات الجديدة في
أبو ظبي على أن تستكمل شركة المعادن األعمال خالل  24شهراً من تاريخ استالم المشروع .مقابل الخدمات المنصوص عليها في االتفاقية والتي تلتزم
بسداده شركة ترانسكو إلى شركة المعادن هو مبلغ ( )88,050,000درهم إماراتي مقابل الخدمات المقدمة .االتفاقية سارية اعتباراً من 1443/11/30هـ
(الموافق  2022/06/29م) .كما تلتزم شركة المعادن بتقديم ضمان مصرفي في غضون  15يو ًما من تاريخ نفاذ االتفاقية على أن يكون صالح حتى إصدار
شهادة القبول النهائية .يجب أن يكون ضمان األداء المصرفي في حدود  ٪5من القيمة االجمالية لالتفاقية.
وتجدر اإلشارة إلى أنه يمكن إنهاء هذه االتفاقية من قبل شركة ترانسكو ألي أسباب وفي أي وقت خالل مدة سريان االتفاقية .تجدر اإلشارة إلى أن شركة
المعادن قد تخضع لتعويضات عن التأخير بحد أقصى  ٪10من إجمالي القيمة االجمالية لالتفاقية.
تخضع االتفاقية لقوانين إمارة أبو ظبي والقوانين االتحادية المعمول بها في دولة اإلمارات العربية المتحدة.
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1اتفاقيات التحوط

تقوم المجموعة بحماية نفسها من التقلبات في أسعار النحاس واأللمنيوم والرصاص وغيرها التي يتم استخدامها كمواد أولية في صناعة منتجات
المجموعة من خالل إبرام اتفاقيات تحوط لتثبيت أسعارها .أبرمت المجموعة اتفاقيات تحوط مع كل من سي سي بي أي لألسواق العالمية (المملكة
المتحدة) المحدودة (( )CCBI Global Markets (UK) Limitedسابقاً سي سي بي أي ميت ديست للسلع العالمية (CCBI Metdist Global
 ))Commoditiesبتاريخ 1441/10/10هـ (الموافق 2020/06/02م) ،وجي بي مورغان سيكيوريتيز بي إل سي ( )JP Morgan Securities plcوجي
بي مورغان تشايس بانك ان أي ( )JPMorgan Chase Bank. N.Aبتاريخ 1436/07/18هـ (الموافق 2015/05/07م) ،ومع تراي الند ميتالز ليميتد
( )Triland Metals Limitedبتاريخ 1434/10/23هـ (الموافق 2013/08/30م) ،وال تزال هذه االتفاقيات سارية المفعول كما في تاريخ هذه النشرة.
	2-6-4

1اتفاقيات النقل

قامت المجموعة من خالل شركة الكابالت المحدودة بالتعاقد مع عدد من الشركات لتقديم خدمات نقل المواد الخام والمنتجات إلى شركات المجموعة
وفروعها .وتتشابه طبيعة تلك االتفاقيات من حيث المدة وآلية التجديد ،حيث أن مدة سريان هذه االتفاقيات تتراوح بين سنة ( / )1سنتين ( )2وتتجدد
تلقائياً ،وفيما يلي ملخص لتلك االتفاقيات:
	  (157):لودجلااتفاقيات النقل

#

األطراف

1

•شركة مجموعة
كابالت الرياض

2

•شركة مجموعة
كابالت الرياض

3

	2-6-5

•اوشن انترناشونال

•سليمان علي عليان
•شركة مجموعة
كابالت الرياض

•مؤسسة مبارك
محمد القحطاني

تاريخ  /مدة سريان االتفاقية

الوصف

•االتفاقية سارية المفعول حتى 1444/07/20هـ (الموافق
2023/02/11م) ،وقابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يختار أي من
الطرفين عدم التجديد عن طريق إخطار الطرف اآلخر.

اتفق الطرفان على قيام أوشن انترناشونال بنقل وتسليم
المواد الخام للشركة من ميناء جدة اإلسالمي إلى
مصانع الشركة في المواعيد المتفق عليها وبناء على
طلبها ودون أي تأخير.

•1443/03/26هـ (الموافق 2021/11/01م)

•1443/06/09هـ (الموافق 2022/01/12م)

•االتفاقية سارية المفعول حتى 1444/06/18هـ (الموافق
2023/01/11م) ،وقابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يختار أي من
الطرفين عدم التجديد عن طريق إخطار الطرف اآلخر.
•2021/10/18م (الموافق 1442/03/12هـ)

•االتفاقية سارية المفعول حتى 1445/04/02هـ (الموافق
2023/10/17م) ،وقابلة للتجديد تلقائ ًيا ما لم يختار أي من
الطرفين عدم التجديد عن طريق إخطار الطرف اآلخر.

اتفق الطرفان على قيام سليمان علي عليان بتخليص
ونقل وتسليم المواد الخام للشركة من ميناء الملك عبد
العزيز (ميناء الدمام) إلى مصانع الشركة في المواعيد
المتفق عليها ،عند الطلب ،ودون أي تأخير.
اتفق الطرفان على قيام مؤسسة القحطاني بنقل وتسليم
منتجات الشركة إلى جميع فروعها وعمالئها في المملكة
عند الطلب.

1اتفاقية مشاركة مع شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ()GCE

أبرمت الشركة اتفاقية مشاركة مع شركة الخليج للكابالت والصناعات الكهربائية ( )GCEبتاريخ 1443/01/13هـ (الموافق 2021 /08/21م) وذلك
لتأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة في الكويت بغرض إنتاج الكابالت ذات الجهد العالي  132كيلو فولت في دولة الكويت (يشار إليها فيما بعد بــ «شركة
المشروع») .يبلغ رأس مال شركة المشروع مليون ( )1,000,000دينار كويتي ،حيث يمتلك كل طرف خمسون ( )٪50من رأس المال بما يعادل خمسمائة
ألف ( )500,000دينار كويتي .مدة شركة المشروع خمس ( )5سنوات من تاريخ تسجيل الشركة في السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة الكويتية،
ويتم تجديد مدة االتفاقية تلقائ ًيا لمدة خمس سنوات .كما تمنح الشركة لشركة المشروع الحق في استخدام التكنولوجيا التي تحتاجها شركة المشروع
لتصنيع وتجميع وتسويق وبيع المنتجات في دولة الكويت .وتمنح الشركة لشركة المشروع الحق في دمج المنتجات في أنظمة الكابالت الكاملة ،شريطة أن
يتم دراسة هذه األنظمة وهندستها واعتمادها من قبل الشركة .ال يحق لشركة المشروع ممارسة الترخيص الممنوح بموجب االتفاقية قبل أن يتم إجراء
تدقيق الترخيص بنجاح .يقتصر حق المشروع المشترك في استخدام التكنولوجيا المرخصة على االستخدام المصرح به صراح ًة في االتفاقية .تخضع
هذه االتفاقية لألنظمة المعمول بها في دولة الكويت ،وفي حال نشوء نزاع تتم تسويته عن طريق التحكيم وف ًقا لقواعد التحكيم الخاصة بمركز دبي للتحكيم
الدولي .والجدير بالذكر أنه تم االتفاق بين األطراف الحقاً على تعديل رأس مال المشروع ليكون خمسة مليون ( )5,000,000دينار كويتي ،وقد تم تأسيس
شركة المشروع باسم «شركة الخليج والرياض لصناعة األسالك والكابالت الكهربائية وااللكترونية» بتاريخ 1443/09/27هـ (الموافق 2022/04/28م)،
(للمزيد من التفاصيل حول شركة المشروع ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم « 2-1-8-4الشركات التابعة لشركة المعادن» من هذه النشرة).
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	 12 -7التعامالت مع األطراف ذات العالقة
بلغت القيمة اإلجمالية لتعامالت الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية مع األطراف ذات العالقة  11,878,734ريال سعودي و( )4,242,501ريال سعودي
و( )38,588,711ريال سعودي و 20,598,311ريال سعودي في السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م وفترة الستة أشهر
المنتهية في  30يونيو 2022م ،على التوالي ،ويوضح هذا القسم ملخصاً لتلك التعامالت .ويقر أعضاء مجلس إدارة الشركة أن جميع العقود مع األطراف
ذات العالقة الموضحة في هذا القسم ال تشتمل على أي شروط تفضيلية وأنها قد تمت بشكل نظامي وقانوني وعلى أسس تجارية مالئمة وعادلة.
وباستثناء ما تم ذكره في هذا القسم من هذه النشرة ،يقر أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ال ترتبط بأي تعامالت أو اتفاقيات أو عالقات تجارية أو
صفقات عقارية مع طرف ذي عالقة بما في ذلك المستشار المالي والمستشار القانوني للطرح.
كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة على عزمهم التقيد بالمادة الثانية والسبعين من نظام الشركات وبتعليمات المادة السادسة واألربعين من الئحة حوكمة
الشركات الصادرة عن الهيئة فيما يتعلق باالتفاقيات مع األطراف ذات العالقة.
1التعامالت مع األطراف ذات العالقة بالشركة

	2-7-1

1االتفاقية اإلطارية المبرمة مع شركة مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابق ًا بـشركة مجموعة الطيار للسفر المحدودة)

2-7-1-1

أبرمت الشركة اتفاقية إطارية لتقديم الخدمات السياحية والسكنية وخدمات النقل مع شركة مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً بـشركة مجموعة
الطيار للسفر المحدودة) بتاريخ 1422/12/07هـ (الموافق 2002/01/19م) والتي بموجبها تقوم الشركة بإصدار أوامر شراء حسب الحاجة مقابل مبالغ
يتم تحديدها من قبل شركة مجموعة سيرا القابضة (المعروفة سابقاً بـشركة مجموعة الطيار للسفر المحدودة) .وتسري االتفاقية لمدة سنة واحدة تبدأ
من تاريخ 1422/12/07هـ (الموافق 2002/01/19م) وتتجدد تلقائياً .وتخضع االتفاقية وتفسر وفقاً لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويُحال أي نزاع
ينشأ عنه إلى المحاكم المختصة في المملكة.
وحيث أن األستاذ /أحمد سامر حمدي سعدالدين الزعيم يشغل منصب عضو مجلس إدارة في كل من الشركة وشركة مجموعة سيرا القابضة (المعروفة
سابقاً بـشركة مجموعة الطيار للسفر المحدودة) ،فإن االتفاقية الوارد ذكرها تعد تعام ً
ال مع أطراف ذات عالقة ألحد أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة فيها
وفقاً للمادة  71من نظام الشركات والمادة  57من ضوابط الشركات المدرجة ،وبالتالي تمت الموافقة عليها من قبل مجلس اإلدارة بتاريخ 1443/10/24هـ
(الموافق 2022/05/25م) والجمعية العامة بتاريخ 1443/01/11هـ (الموافق 2022/05/31م) ،وذلك مع امتناع األستاذ /أحمد سامر حمدي سعدالدين
الزعيم من التصويت على قرارات مجلس اإلدارة والجمعية العامة ذات العالقة.
	2-7-1-2

1أوامر شراء لتوريد الكابالت واألسالك ذات الجهد المنخفض والمتوسط مع شركة ثبات للمقاوالت

تقوم الشركة بشراء الكابالت واألسالك ذات الجهد المنخفض والمتوسط لشركة ثبات للمقاوالت بموجب أوامر شراء تصدرها شركة ثبات للمقاوالت
حسب الحاجة .وعاد ًة ما تتضمن أوامر الشراء التي تصدرها شركة ثبات للمقاوالت للشركة شروط وأحكام متعلقة بمواصفات وكمية الطلب وطريقة الدفع
والتوصيل وشروط الضمان.
وحيث أن )1( :كل من الشركة وشركة ثبات للمقاوالت يُعدون شركات تابعة لشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ،و( )2األستاذ /رائد إبراهيم سليمان
المديهيم يشغل منصب عضو مجلس إدارة في كل من الشركة وشركة ثبات للمقاوالت ،فإن أوامر الشراء تعد تعام ً
ال مع طرف ذي عالقة ولكن ليس ألحد
أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها وفقاً للمادة  71من نظام الشركات والفقرة ( )5من المادة  58من ضوابط الشركات المدرجة حيث أن شركة
ثبات للمقاوالت تعد تابع للشركة .وعليه ،فقد تمت الموافقة على التعامالت مع شركة ثبات للمقاوالت وفقاً لمصفوفة الصالحيات الخاصة بالمجموعة.
	1 2-7-1-3أوامر شراء لتوريد المسامير والصواميل والمواد األخرى مع شركة مصدر للتجهيزات الفنية

تقوم الشركة بشراء المسامير والصواميل والمنتجات األخرى من شركة مصدر للتجهيزات الفنية بموجب أوامر شراء تصدرها الشركة حسب الحاجة.
وعاد ًة ما تتضمن أوامر الشراء التي تصدرها الشركة لشركة مصدر للتجهيزات الفنية شروط وأحكام متعلقة بمواصفات وكمية المنتجات المراد شرائها
وطريقة الدفع والتوصيل وشروط الضمان.
وحيث أن كل من الشركة وشركة مصدر للتجهيزات الفنية يُعدون شركات تابعة لشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ،فإن أوامر الشراء تعد تعام ً
ال مع طرف
ذي عالقة ولكن ليس ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها وفقاً للمادة  71من نظام الشركات والمادة  57من ضوابط الشركات المدرجة .وعليه،
فقد تمت الموافقة على التعامالت مع شركة مصدر للتجهيزات الفنية وفقاً لمصفوفة الصالحيات الخاصة بالمجموعة.

292

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

	2-7-2
2-7-2-1

جدول المحتويات

1التعامالت مع األطراف ذات العالقة بشركة المعادن
1أوامر شراء لتوريد المسامير والصواميل والمواد األخرى مع شركة مصدر للتجهيزات الفنية

تقوم شركة المعادن بشراء المسامير والصواميل والمنتجات األخرى من شركة مصدر للتجهيزات الفنية بموجب أوامر شراء تصدرها شركة المعادن حسب
الحاجة .وعاد ًة ما تتضمن أوامر الشراء التي تصدرها شركة المعادن لشركة مصدر للتجهيزات الفنية شروط وأحكام متعلقة بمواصفات وكمية المنتجات
المراد شرائها وطريقة الدفع والتوصيل وشروط الضمان.
وحيث أن كل من شركة المعادن وشركة مصدر للتجهيزات الفنية يُعدون شركات تابعة لشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ،فإن أوامر الشراء تعد تعام ً
ال مع
طرف ذي عالقة ولكن ليس ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها وفقاً للمادة  71من نظام الشركات والمادة  57من ضوابط الشركات المدرجة.
وعليه ،فقد تمت الموافقة على التعامالت مع شركة مصدر للتجهيزات الفنية وفقاً لمصفوفة الصالحيات الخاصة بالمجموعة.
	2-7-3

1التعامالت مع األطراف ذات العالقة بشركة األسالك المتخصصة

1 2-7-3-1أوامر شراء لتوريد الكابالت واألسالك ذات الجهد المنخفض والمتوسط مع شركة مصدر لمواد البناء

تقوم شركة األسالك المتخصصة بتوريد الكابالت واألسالك ذات الجهد المنخفض والمتوسط لشركة مصدر لمواد البناء بموجب أوامر شراء تصدرها
شركة مصدر لمواد البناء حسب الحاجة .وعاد ًة ما تتضمن أوامر الشراء التي تصدرها شركة مصدر لمواد البناء للشركة شروط وأحكام متعلقة بمواصفات
وكمية المنتجات وطريقة الدفع والتوصيل وشروط الضمان.
وحيث أن كل من شركة األسالك المتخصصة وشركة مصدر لمواد البناء يُعدون شركات تابعة لشركة عبدالقادر المهيدب وأوالده ،فإن أوامر الشراء تعد
تعام ً
ال مع طرف ذي عالقة ولكن ليس ألحد أعضاء مجلس إدارة الشركة مصلحة فيها وفقاً للمادة  71من نظام الشركات والمادة  57من ضوابط الشركات
ً
المدرجة .وعليه ،فقد تمت الموافقة على التعامالت مع شركة مصدر لمواد البناء وفقا لمصفوفة الصالحيات الخاصة بالمجموعة.
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	 12 -8اتفاقيات التمويل
1اتفاقية التسهيالت المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي

	2-8-1

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1441/11/09هـ (الموافق 2020/06/30م) ،والتي تم تمديدها بتاريخ
1442/10/28هـ (الموافق 2021/06/09م) ،حيث يقوم البنك السعودي الفرنسي بتوفير تسهيل ائتماني متعدد األغراض بمبلغ إجمالي قدره سبعمائة
وخمسة وثالثون مليون ( )735.000.000ريال سعودي للشركة حتى تاريخ 1443/11/30هـ (الموافق 2022/06/30م) .وقد أكد البنك السعودي الفرنسي
بموجب رسالته المؤرخة في  1444/02/08هـ (الموافق 2022/09/06م) أن االتفاقية ال تزال متاحة لالستخدام من قبل الشركة وأن األطراف في طور
تجديدها.
وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:
	  (158):لودجلاشروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1441/11/09هـ (الموافق 2020/06/30م)

الشرح

البيان
إجمالي
التسهيالت

سبعمائة وخمسة وثالثون مليون ( )735.000.000ريال سعودي.

تاريخ انتهاء
التسهيالت

1443/11/30هـ (الموافق 2022/06/30م).
احلد األقصى

الشريحة أ ( - )1.1التورق و  /أو المرابحة و  /أو القبول مخصو ًما بحد أقصى إجمالي قدره مائة وخمسون مليون
( )150.000.000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل شراء وبيع السلع (التورق) المتوفرة بعمالت الريال السعودي والدوالر األمريكي و  /أو تسهيالت قبول الخصم و /
أو تمويل المرابحة.
التورق  360 -يوم

فترة اإلتاحة

المرابحة  360 -يوم شاملة فترة القبول

فترة القبول  360 -يوم
التورق:
هامش الربح

•سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للريال السعودي.
•اليبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للدوالر األمريكي.

المرابحة:

•سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للريال السعودي.
•اليبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للدوالر األمريكي.

احلد األقصى

الشريحة أ ( - )2.1مدفوعات مسبقة و  /أو ضمانات أداء و  /أو ضمانات محتجزة بحد أقصى إجمالي قدره ثالثمائة
مليون ( )300,000,000ريال سعودي.
إلصدار:

التسهيالت

•خطابات االعتماد المستندية باالطالع  /مؤجلة الدفع (استيراد متعدد)

الغرض

•ضمانات العطاء ،وسندات الدفع المسبق ،وضمانات حسن التنفيذ ،وضمانات الدفع (السندات المتعددة)
•خطاب اعتماد احتياطي

•خطابات الضمان لوثائق االستيراد المفقودة (ضمانات الشحن
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فترة اإلتاحة

المدة  360يو ًما

احلد األقصى

الشريحة أ ( - )2.2الحد الفرعي للتسهيل بحد أقصى إجمالي قدره مائتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

الغرض

إلصدار ضمانات العطاء و  /أو خطابات االعتماد المستندية باالطالع  /مؤجلة الدفع (متعدد االستيراد).

فترة اإلتاحة

المدة  360يو ًما

احلد األقصى

الشريحة أ ( - )2.3الحد الفرعي للتسهيل بحد أقصى إجمالي قدره مائة وخمسة وخمسون مليون ( )155,000,000ريال
سعودي.

الغرض

إلصدار ضمانات الدفع.

احلد األقصى

الشريحة أ ( - )2.4الحد الفرعي للتسهيل بحد أقصى إجمالي قدره مائة واثنان مليون وخمسمائة ألف ()102,500,000
ريال سعودي.

الغرض

إلصدار خطابات االعتماد المستندية االحتياطية.

احلد األقصى

الشريحة أ ( - )2.5الحد الفرعي للتسهيل بحد أقصى إجمالي قدره عشرة مليون ( )10,000,000ريال سعودي.

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

الشرح

البيان
الغرض

إلصدار ضمانات الشحن.

فترة اإلتاحة

المدة  360يو ًما

احلد األقصى

الشريحة أ ( - )3.0تسهيل بحد أقصى إجمالي قدره خمسة وثالثون مليون ( )35.000.000ريال سعودي.
•الشراء اآلجل وبيع العمالت األجنبية

الغرض

•خيار العملة

•تسهيالت مقايضة أسعار الفائدة
احلد األقصى

الشريحة ب  -تسهيالت التورق بحد أقصى إجمالي قدره خمسون مليون ( )50,000,000ريال سعودي.
•إلصدار خطابات االعتماد المستندية باالطالع  /مؤجلة الدفع (استيراد متعدد).

الغرض

•لتمويل شراء وبيع السلع (التورق).

•يقتصر هذا التسهيل فقط على النفقات الرأسمالية على األعمال األساسية للشركة.

التسهيالت

فترة اإلتاحة

يتم سدادها على مدى ستة عشر ( )16أقساط متساوية ربع سنوية أو ثمانية أقساط نصف سنوية أو أقساط سنوية تبدأ بعد
سنة واحدة من تاريخ السحب األولي.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً ،تدفع ربع سنوياً أو نصف سنوياً ،بد ًءا من تاريخ السحب.

احلد األقصى

الشريحة ج  -تمويل التورق  /المرابحة بحد أقصى إجمالي قدره مائتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

الغرض

يجب تقديم جدول السداد الفعلي إلى الشركة في وقت االنسحاب للحصول على موافقة الشركة.

•الشؤون المالية الخاصة بالشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن والكابالت والبالستيك.

•لتمويل شراء وبيع السلع (التورق) المتوفرة بعمالت الريال السعودي والدوالر األمريكي و  /أو تسهيالت قبول الخصم
(بموجب خطابات اعتماد التصدير).
التورق  360 -يوم

فترة اإلتاحة

المرابحة  360 -يوم شاملة فترة القبول

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للريال السعودي.
اليبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للدوالر األمريكي.

فترة القبول  360 -يوم

•العمولة على الشريحة أ ( - )1.1خصم القبول :سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للريال
السعودي.
ً
•العمولة على الشريحة ج ( - )1.1خصم القبول :اليبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنويا للدوالر
األمريكي.

الرسوم

•عمولة بنسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنو ًيا ألول عشرة مليون ( )10,000,000ريال سعودي وعمولة  /رسوم
معالجة بنسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنو ًيا للمبالغ التي تزيد عن عشرة مليون ( )10,000,000ريال سعودي
فيما يتعلق بالعطاءات والدفع المسبق وخطابات ضمان التنفيذ واالحتفاظ بها.
•تحمل ضمانات الدفع وخطابات االعتماد االحتياطية عمولة قدرها نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنو ًيا
ورسوم معالجة تبلغ نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنو ًيا.
•في حالة تأخر الشركة في دفع المبلغ المستحق بموجب هذه االتفاقية ،فإن الشركة ملزمة بدفع غرامة تأخير إلى البنك
السعودي الفرنسي ،بما يعادل النسبة للغرامة التي يفرضها البنك السعودي الفرنسي على الحسابات المكشوفة مؤقتًا.

•سند ألمر بمبلغ سبعمائة وخمسة وثالثون مليون ( )735.000.000ريال سعودي.

•يمكن أن يطلب البنك السعودي الفرنسي من الشركة تقديم ضمانات عينية وشخصية وتوقيع سندات ألمر ضمان ألي اتفاقية موقعة بين
الطرفين للتسهيالت الممنوحة للشركة ،وتضمن هذه الضمانات ً
أيضا التنفيذ السليم للشركة اللتزاماتها بموجب االتفاقية.
الضمانات

•في حالة عدم قيام الشركة بدفع أي مبلغ من المبالغ المستحقة بموجب االتفاقية في التاريخ المحدد ،يحق للبنك السعودي الفرنسي مباشرة
ودون إبالغ الشركة بخصم هذه المبالغ من أي من حسابات الشركة مع أي من أو كل ودائع الشركة أو األرصدة الدائنة باسمها لدى البنك
السعودي الفرنسي أو مقابل أي مديونية أخرى مستحقة عليه من البنك السعودي الفرنسي.
•يحق للبنك السعودي الفرنسي ،دون إشعار مسبق ،بيع جميع الضمانات أو الممتلكات العائدة للشركة والتي هي في حوزة البنك السعودي
الفرنسي ،وخصم المبلغ اإلجمالي المستحق من سعر البيع مع جميع النفقات والتكاليف الناشئة عن عملية البيع .ستكون الشركة مسؤولة أمام
البنك السعودي الفرنسي عن أي نقص في حالة عدم كفاية مبلغ البيع لتغطية المبالغ المستحقة.
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الشرح
•تتساوى مطالبات البنك السعودي الفرنسي ضد الشركة بموجب االتفاقية مع مطالبات جميع دائنيها غير المضمونين.
•يمكن تخصيص التسهيالت المذكورة أعاله ألي من شركات المجموعة التالية تحت كامل المخاطر والمسؤوليات:
 -شركة المعادن.

 -شركة الكابالت الهاتفية.

 -شركة األسالك المتخصصة.

الشروط

 -شركة الكابالت المحدودة.

 -الشركة الوطنية لصناعة الكابالت.

•تتعهد الشركة بأال تقل نسبة التداول عن  1:1وأال تزيد نسبة الرفع المالي عن .3:1

•يتمتع البنك السعودي الفرنسي بحق المقاصة مقابل جميع حسابات وأصول الشركة الواقعة تحت وصاية وسيطرة البنك السعودي الفرنسي،
والتي تعتبر ضمانة للتسهيالت القائمة.
ً
•تخضع العموالت المفروضة بموجب هذه االتفاقية للتغيير من قبل البنك السعودي الفرنسي وفقا لظروف السوق.
•فيما يتعلق بالشريحة (ب) ،يجب أال تتجاوز نسبة الدين إلى حقوق الملكية .75:25

•يتطلب التنازل عن هذه االتفاقية من قبل الشركة أو البنك السعودي الفرنسي موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.

في حالة حدوث أي من أحداث التخلف عن السداد التالية ،أو وف ًقا لتقديره الخاص ،يجوز للبنك السعودي الفرنسي ،مع إشعار الشركة( ،أ)
سحب أو إلغاء أي من أو كل التسهيالت أو خفض الحد المصرح به ألي تسهيل أو (ب) تغيير معدالت العمولة المطبقة أو (ج) زيادة الهامش
المطلوب دون العمولة فيما يتعلق بأي تسهيل إذا:
•فشلت الشركة في دفع أي مبلغ مستحق أو عدم قدرتها على إجراء تنازل عام لصالح دائنيها.

•ثبت أن أي بيان قدمته الشركة بموجب االتفاقية فيما يتعلق بأي مسألة غير صحيح أو مضلل.
•خضعت الشركة إلجراءات التصفية  /اإلعسار أو أي إجراءات متعلقة بذلك.

•فشلت الشركة في الوفاء بأي التزام منصوص عليه في االتفاقية ولم تصحح ذلك خالل ثالثة ( )3أيام من إخطار البنك السعودي الفرنسي
بذلك.
اإلنهاء وتعجيل
السداد

•تغير الشكل القانوني أو هيكل رأس المال للشركة.

•تغيرت السيطرة الفعلية (أي السيطرة على أكثر من نصف قوة التصويت أو أكثر من نصف رأس المال المصدر للشركة).
•باعت الشركة جميع إيراداتها وممتلكاتها أو أجرتها أو نقلتها أو تصرفت فيها ،سواء في عملية واحدة أو أكثر.
•توقفت الشركة أو هددت بالتوقف عن تنفيذ أعمالها التي تقوم بها في تاريخ االتفاقية.

•لم تقم الشركة بأي عمل أو إجراء أو تفي بأي فعل أو شرط أو أي شيء مطلوب في أي وقت بموجب االتفاقية لتحقيق ما يلي:
 لتكون الشركة قادرة قانون ًيا على التعاقد أو تنفيذ االلتزامات التي تم التعهد بها بموجب االتفاقية. -للتأكد من أن االلتزامات التي تتحملها الشركة بموجب االتفاقية قانونية وصالحة وملزمة.

 -لجعل هذه االتفاقية مقبولة كدليل في المملكة.

•أنكرت الشركة هذه االتفاقية أو قامت بعمل يشير إلى نيتها في رفض هذه االتفاقية.

•أصبح وفاء الشركة بكل أو أي من التزاماتها بموجب االتفاقية في أي وقت غير قانوني.

•نشأ أي ظرف قد يجعل البنك السعودي الفرنسي يعتقد أن الشركة قد ال تفي بالتزاماتها بموجب االتفاقية.
النظام الواجب
التطبيق
واالختصاص
القضائي

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي السعودي.

بموجب خطاب البنك السعودي الفرنسي بتاريخ 1443/10/18هـ (الموافق 2022/05/19م) ،أكد البنك عدم اعتراضه على طرح أسهم الشركة في السوق
المالية ،وذلك فقاً الشتراطات معينة تتضمن ما يلي:
•تظل جميع األحكام والشروط المنصوص عليها في اتفاقية التسهيالت االئتمانية الموجزة أعاله وأي تجديد أو تعديل الحق لها سارية المفعول
ونافذة.
•تفي الشركة بالتزاماتها وتدفع بالكامل جميع المبالغ المستحقة للبنك السعودي الفرنسي بموجب اتفاقية التسهيالت االئتمانية في تواريخ
االستحقاق المتفق عليها بين األطراف.
•ال يعتبر خطاب عدم االعتراض تنازالً عن حقوق البنك السعودي الفرنسي بموجب اتفاقية التسهيالت االئتمانية واألنظمة المطبقة.
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جدول المحتويات

1اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك الخليج الدولي

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 1441/08/26هـ (الموافق 2020/04/19م) ،والتي تم تعديلها بتاريخ
1442/06/28هـ (الموافق 2021/02/10م) ،وفي تاريخ 1443/07/23هـ (الموافق 2022/02/24م) ،حيث يقوم بنك الخليج الدولي بتوفير تسهيل ائتماني
بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة وسبعة مليون وخمسمائة ألف ( )407.500.000ريال سعودي للشركة وشركة المعادن وشركة الكابالت الهاتفية وشركة
األسالك المتخصصة حتى يتم إلغاء االتفاقية أو إنهاؤها من قبل بنك الخليج الدولي وف ًقا لتقديره المطلق .وبشكل عام ،يتم سنوياً مراجعة االتفاقية
وتعديلها كما يلزم.
وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:
	  (159):لودجلاشروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك الخليج الدولي بتاريخ 1441/08/26هـ (الموافق 2020/04/19م)

الشرح

البيان
إجمالي
التسهيالت

أربعمائة وسبعة مليون وخمسمائة ألف ( )407.500.000ريال سعودي.

تاريخ انتهاء
التسهيالت

حتى يتم إلغائها من قبل بنك الخليج الدولي
احلد األقصى

الشريحة  - 1.1تسهيل متجدد متعدد العمالت غير ملتزم به بحد أقصى إجمالي قدره أربعمائة وسبعة مليون وخمسمائة
ألف ( )407,500,000ريال سعودي.
•لتمويل متطلبات رأس المال العامل

الغرض

•تسهيالت الحساب النقدي
•تسهيالت الخزينة

التسهيالت

فترة اإلتاحة

إذا طلب بنك الخليج الدولي سداد التمويل المستحق ،فسيتم تحويله إلى تمويل متوسط األجل يتم سداده على مدى ثالث
سنوات على أقساط ربع سنوية ،باإلضافة إلى فترة سماح مدتها عام واحد.

احلد األقصى

الشريحة  - 1.2تسهيالت رأس المال العامل بحد أقصى إجمالي قدره أربعمائة وسبعة مليون وخمسمائة ألف ()407,500,000
ريال سعودي.

احلد األقصى

الشريحة ( 1.2أ)  -تمويل قصير األجل مباشر بحد أقصى إجمالي قدره مائتان وثالث وسبعون مليون وستمائة وخمسة
وعشرون ألف ( )273,625,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل.

فترة اإلتاحة

 12شهر

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
اليبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

احلد األقصى

الشريحة ( 1.2ب)  -الدفع المباشر للمورد بحد أقصى إجمالي قدره ثالثمائة وثالثة عشر مليون وسبعمائة وخمسون ألف
( )313,750,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل المدفوعات  /التحويالت لموردين النحاس واأللمنيوم بشكل رئيسي.

فترة اإلتاحة

 12شهر

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
اليبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

احلد األقصى

الشريحة ( 1.2ج)  -تسهيالت إعادة تمويل خطاب االعتماد المستندي بحد أقصى إجمالي قدره ثالثمائة وثالثة عشر مليون
وسبعمائة وخمسون ألف ( )313,750,000ريال سعودي.

الغرض

تسهيالت إعادة تمويل خطاب االعتماد.

فترة اإلتاحة

 12شهر

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
اليبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

احلد األقصى

الشريحة ( 1.2د)  -ضمان الدفعة المقدمة وتسهيل الضمانات (ضمان العطاء ،ضمان حسن التنفيذ ،ضمان الدفع) بحد
أقصى إجمالي قدره خمسون مليون ( )50,000,000ريال سعودي.

الغرض

إصدار ضمانات للجهات الحكومية  /شبه الحكومية ذات الصلة محل ًيا ودول مجلس التعاون الخليجي.

فترة اإلتاحة

ضمان العطاء وضمان الدفع وضمان السداد المسبق 12 :شه ًرا.
ضمان حسن التنفيذ 36 :شه ًرا.
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الشرح

البيان
رسوم اإلصدار:

الرسوم

•ضمان الدفع :نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنو ًيا يدفع مقد ًما ،مع مراعاة حد أدنى للرسوم  1,000ريال
سعودي.
•ضمان الدفعة المقدمة :نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنو ًيا باإلضافة إلى سعر البنك المركزي السعودي
المستحق الدفع مقد ًما ،مع مراعاة حد أدنى للرسوم قدره  1,000ريال سعودي.

التسهيالت

الضمانات

•ضمان العطاء ،ضمان حسن التنفيذ :معدل البنك المركزي السعودي المستحق الدفع مقد ًما ،بشرط أن يكون الحد األدنى
للرسوم  1,000ريال سعودي.

احلد األقصى

الشريحة ( 1.2هـ)  -تسهيالت الخزينة بحد أقصى إجمالي قدره اثنان وثمانون مليون وخمسمائة ألف ( )82,500,000ريال
سعودي.

الغرض

التعامل في منتجات الخزينة المقدمة من بنك الخليج الدولي.

فترة اإلتاحة

منتج التحوط لسعر الفائدة ومنتج التعامل بالعمالت األجنبية 60 :شه ًرا.

•سند ألمر بمبلغ أربعمائة وسبعة مليون وخمسمائة ألف ( )407.500.000ريال سعودي.
•تتعهد الشركة بأال تزيد نسبة إجمالي المطلوبات وإجمالي الحقوق المادية الصافية للمساهمين عن  3:1وأال تقل نسبة التداول عن .1:1

الشروط

•تتعهد الشركة بعدم بيعها أو تأجيرها أو تحويلها أو التصرف فيها ،من خالل معاملة واحدة أو أكثر أو سلسلة من المعامالت ،بكامل أو جزء
من إيراداتها أو أصولها ،دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من بنك الخليج الدولي.
•يجب على الشركة إخطار بنك الخليج الدولي على الفور بأي تغييرات في ملكية رأس مالها المصدر.

يجوز لبنك الخليج الدولي إنهاء االتفاقية مع إشعار مدته عشرين ( )20يو ًما في حالة حدوث أي حالة تقصير ،بما في ذلك ما يلي:
•فشل الشركة في االمتثال أو تنفيذ أي اتفاق أو التزام.

اإلنهاء وتعجيل
السداد

النظام الواجب
التطبيق
واالختصاص
القضائي

•تصفية أو إفالس الشركة أو أي إجراءات متعلقة بذلك.

•دمج الشركة أو جميع أصولها أو إعادة تنظيمها أو إعادة تشكيلها أو إعادة تأسيسها أو نقلها إلى كيان آخر ،وفي وقت هذا التغيير )1( :فشل
الكيان الناتج أو الناجي أو المحول إليه في تحمل جميع التزامات هذا الطرف أو مقدم الدعم االئتماني بموجب هذه االتفاقية أو أي مستند
دعم ائتماني كان هو أو سلفه طر ًفا فيه؛ أو ( )2لم تمتد فوائد أي مستند دعم ائتماني (دون موافقة الطرف اآلخر) إلى أداء هذا الكيان الناتج
التزاماته بموجب هذه االتفاقية.
تحدد االتفاقية ً
أيضا أحداث اإلنهاء أخرى ،مثل عدم الشرعية وأحداث القوة القاهرة واألحداث الضريبية.
تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي السعودي.

ولقد أخطرت الشركة بنك الخليج الدولي فيما يتعلق بطرح أسهم الشركة في السوق المالية بموجب الخطاب المؤرخ في 1443 /10/07هـ (الموافق
2022/05/08م) ،وقد تلقت الشركة بعد ذلك من بنك الخليج الدولي إقرا ًرا باستالم اإلخطار.
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1اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك السعودي البريطاني

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك السعودي البريطاني («بنك ساب») بتاريخ 1442/10/12هـ (الموافق 2021/05/24م) ،والتي تم تعديلها
بتاريخ 1443/06/02هـ (الموافق 2022/01/05م) وفي تاريخ 1443/11/09هـ (الموافق 2022/06/08م) ،حيث يقوم بنك ساب بتوفير تسهيل ائتماني
بمبلغ إجمالي قدره ثمانمائة وواحد مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ( )801.875.000ريال سعودي للشركة والشركات التابعة لها حتى تاريخ
1443/05/26هـ (الموافق 2021/12/31م) .وبموجب خطاب بنك ساب للشركة المؤرخ في  1444/06/07هـ (الموافق  2022/12/31م).
وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:
	  (160):لودجلاشروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك ساب بتاريخ 1442/10/12هـ (الموافق 2021/05/24م)

الشرح

البيان
إجمالي
التسهيالت

ثمانمائة وواحد مليون وثمنمائة وخمسة وسبعون ألف ( )801.875.000ريال سعودي.

تاريخ انتهاء
التسهيالت

1444/06/07هـ (الموافق 2022/12/31م).
احلد األقصى

الشريحة ( 1أ)  -تسهيل التمويل قصير األجل دوار بحد أقصى إجمالي قدره خمسمائة مليون ( )500,000,000ريال سعودي.

الغرض

لغرض رأس المال العامل.

فترة اإلتاحة

يجب أن يكون لكل معاملة مدة ال تتجاوز  180يو ًما من تاريخ شراء العميل من بنك ساب وبحد أدنى  28يو ًما لكل معاملة.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
اليبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

احلد األقصى

الشريحة ( 1ب)  -تسهيل التمويل قصير األجل دوار بحد أقصى إجمالي قدره ثالثمائة مليون ( )300,000,000ريال سعودي.

الغرض

لغرض رأس المال العامل.

فترة اإلتاحة

يجب أن يكون لكل معاملة مدة ال تتجاوز  180يو ًما من تاريخ شراء العميل من بنك ساب وبحد أدنى  28يو ًما لكل معاملة.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

احلد األقصى

الشريحة ( 1ج) – تسهيل خطابات االعتماد بحد أقصى إجمالي قدره مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.

الغرض

الستيراد وشراء المواد المتعلقة بنشاط الشركة.

فترة اإلتاحة
التسهيالت

•خطابات االعتماد باالطالع 180 :يوماً.
•خطابات االعتماد بالقبول 180 :يوماً.
•مدة قبول خطاب االعتماد 180 :يوماً.

احلد األقصى

الشريحة ( 1د) ضمن حد التسهيل الفرعي أعاله (الشريحة ( 1ج)) – تسهيل تمويل االستيراد بحد أقصى إجمالي قدره مائة
مليون ( )100,000,000ريال سعودي.

الغرض

تمويل التزامات الدفع على العميل فيما يتعلق بخطاب اعتماد صادر عن بنك ساب أو الدفع إلى مورد استيراد بخصوص
فاتورة استيراد.

فترة اإلتاحة

المدة القصوى 180 :يوماً.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

احلد األقصى

الشريحة ( 1هـ) ضمن حد التسهيل الفرعي أعاله (الشريحة ( 1ج)) – ضمانات الشحن بحد أقصى إجمالي قدره مائة مليون
( )100,000,000ريال سعودي.

الغرض

إصدار ضمان شحن.

فترة اإلتاحة

المدة القصوى 180 :يوماً.

احلد األقصى

الشريحة ( 1و) ضمن حد التسهيل الفرعي أعاله (الشريحة ( 1ج)) – خطاب االعتماد االحتياطي بحد أقصى إجمالي قدره
خمسون مليون ( )50,000,000ريال سعودي.

الغرض

استيراد المواد الخام.

فترة اإلتاحة

المدة القصوى 15 :شهر.

احلد األقصى

الشريحة ( 1ز) – تسهيل خطاب الضمان (محلي) بحد أقصى إجمالي قدره مائتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

الغرض

إصدار الضمانات الخاصة بعقود الشركة.
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الشرح

البيان
فترة اإلتاحة

ضمانات التنفيذ والدفع المقدم 5 :سنوات.

احلد األقصى

الشريحة ( 1ح) ضمن حد التسهيل الفرعي أعاله (الشريحة ( 1ز))  -ضمانات متنوعة (محلية) بحد أقصى إجمالي قدره
مائتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

الغرض

لتلبية احتياجات الشركة وغيرها من أشكال الضمانات غير نموذجية.

فترة اإلتاحة

المدة القصوى 12 :شهر.

احلد األقصى

الشريحة ( 1ط) – تسهيل خطابات الضمان (دولي) بحد أقصى إجمالي قدره مائتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

الغرض

إصدار الضمانات الخاصة بعقود الشركة.

فترة اإلتاحة

التسهيالت

لضمانات العطاء :سنة واحدة.

لضمانات العطاء :سنة واحدة.

ضمانات التنفيذ والدفع المقدم 5 :سنوات.

احلد األقصى

الشريحة ( 1ي) ضمن حد التسهيل الفرعي أعاله (الشريحة ( 1ط))  -ضمانات متنوعة (دولية) بحد أقصى إجمالي قدره
مائتان مليون ( )200.000.000ريال سعودي.

الغرض

لتلبية احتياجات الشركة وغيرها من أشكال الضمانات غير نموذجية.

فترة اإلتاحة

المدة القصوى 12 :شهر.

احلد األقصى

الشريحة  – 2تسهيل التحوط بحد أقصى إجمالي قدره مليون وثمانمائة وخمسة وسبعون ألف ( )1,875,000ريال سعودي.

الغرض

إبرام عقود صرف متوافقة مع الشريعة (على أساس السعر الفوري أو اآلجل).

فترة اإلتاحة

المدة القصوى لعقود الصرف 12 :شهر.

احلد األقصى

الشريحة  – 3تسهيل الذمم الدائنة للفواتير بحد أقصى إجمالي قدره مائتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

الغرض

شراء الفواتير المعتمدة مقابل السلع.

فترة اإلتاحة

المدة القصوى 90 :يوماً.

هامش الربح

•سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
•سوفر  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
•في حالة مطالبة بنك ساب بأي مبلغ في تاريخ االستحقاق وتأخرت الشركة في السداد ،يمكن لبنك ساب أن يفرض
غرامات ،بسعر بنك ساب األساسي  +نسبة إضافية سنوية.

الرسوم

•معدل بنك ساب األساسي للريال السعودي حاليا  ٪3.5سنويا ،يخضع للتقلبات حسب تقدير بنك ساب.

•هناك رسوم قبول ورسوم فتح لعدة شرائح .تكلفة إصدار الضمان :بحد أدنى  500ريال سعودي لكل ضمان فيما يتعلق
بالشريحة ( 1د) وتعرفة البنك المركزي السعودي سنو ًيا فيما يتعلق بالشريحة ( 1و) و( 1ز) و( 1ح) و( 1ط).

الضمانات
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الشرح
•تتعهد الشركة بالحفاظ على حد أقصى لنسبة المديونية الخارجية (إجمالي االقتراضات الخارجية  /صافي القيمة الملموسة) ،1 :1.75
والحد األقصى لنسبة المديونية اإلجمالية (إجمالي المطلوبات المتداولة  +إجمالي المطلوبات غير المتداولة  /صافي القيمة الملموسة) :3
 1للمجموعة ،ونسبة تداول دنيا (إجمالي األصول المتداولة  /إجمالي المطلوبات المتداولة) .1 :1
•تتعهد المجموعة بالحفاظ على صافي قيمة ملموسة ال تقل عن مليار ومائتان مليون ( )1,200,000,000ريال سعودي.

•ما لم يوافق بنك ساب خالف ذلك كتاب ًيا خالل مدة التسهيالت ،يجب على الشركة فور علمها بذلك إخطار بنك ساب بما يلي:
 -التخلف عن السداد.

 تقاضي أو تحكيم أو إجراء إداري بدأ ضد الشركة أو أي عضو في المجموعة. -أي رهن مرتبط بأصول الشركة.

 -أي حدث (بما في ذلك أي مطالبة أو مسؤولية لطرف ثالث) من المتوقع بشكل معقول أن يكون له تأثير سلبي جوهري.

•ال يجوز للشركة ،دون موافقة خطية مسبقة من بنك ساب ،القيام بأي اندماج أو فصل أو إعادة هيكلة الشركة ،بخالف إعادة هيكلة أو االندماج
بمالءة مالية.

الشروط

•يجب على الشركة التأكد من عدم حدوث أي تغيير في تكوينها أو ملكيتها أو أسهمها دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة من بنك ساب.

•يجب على الشركة ضمان عدم إجراء أي تغيير جوهري على الطبيعة العامة ألعمال الشركة أو الطرف المرتبط أو المجموعة من تلك التي
األعمال القائمة في تاريخ هذه الشروط العامة.
•تتعهد الشركة بعدم القيام بما يلي خالل مدة أي من التسهيالت ،ما لم يوافق بنك ساب على خالف ذلك كتاب ًة أو في خطاب عرض التسهيالت:
 -إنشاء أو السماح للبقاء في أي رهن على أي من أصول الشركة ،باستثناء ما هو محدد في خطاب عرض التسهيالت.

 بيع أو تأجير أو نقل أو التخلص كل ًيا أو جزئ ًيا من أي من أصول الشركة ،باستثناء ما هو محدد في خطاب عرض التسهيالت. تقديم أي قروض أو تمويالت أو منح أي ائتمان ألي شخص أو لصالحه ،بخالف مبالغ االئتمان المسموح بها في السياق العادي ألنشطةالشركة التجارية.

 -تحمل أي مديونية ،باستثناء ما هو محدد في خطاب عرض التسهيالت.

•يجوز التنازل عن أي مستند تمويل و  /أو أي حقوق أو مزايا أو التزامات تنشأ بموجب مستند التمويل هذا أو نقلها كل ًيا أو جزئ ًيا من قبل بنك
ساب أو من قبل الشركة بعد موافقة خطية مسبقة من بنك ساب إلى أي طرف آخر أو أي طرف ثانوي.

يحق لبنك ساب إلغاء أو تعديل أو تعليق التسهيالت أو التعجيل بسدادها وجعل جميع المبالغ المستحقة واجبة السداد فو ًرا وف ًقا لتقديره المطلق
و  /أو عند حدوث بعض حاالت التخلف عن السداد بما في ذلك ما يلي:
اإلنهاء وتعجيل
السداد

•فشل الشركة في االمتثال بأي من أحكام هذه االتفاقية.

•أي تمثيل أو ضمان أو بيان غير صحيح تم تقديمه أو اعتباره متكر ًرا من قبل أي عضو في المجموعة بموجب أي مستند مالي.
•تغيير في السيطرة أو الملكية دون موافقة خطية مسبقة من بنك ساب.
•تصفية  /إفالس الشركة أو أي إجراءات متعلقة بذلك.

•وقوع أي حدث أو سلسلة من األحداث التي برأي بنك ساب كان من المتوقع أو يمكن بشكل معقول أن يكون لها تأثير سلبي جوهري.
النظام الواجب
التطبيق
واالختصاص
القضائي

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي السعودي.

ولقد خاطبت الشركة بنك ساب بتاريخ 1443/10/07هـ (الموافق 2022/05/08م) بشأن طرح أسهم الشركة في السوق المالية ،وقد حصلت الشركة بعد
ذلك على موافقة البنك على طرح أسهم الشركة في السوق المالية وتنازله عن القيود المفروضة على تغيير الملكية في الشركة.
	2-8-4

1اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع البنك األهلي السعودي

أبرمت شركة المعادن اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك األهلي السعودي («بنك األهلي») بتاريخ 1441/10/10هـ (الموافق 2020/06/02م) ،والتي تم
تجديدها بتاريخ 1442/05/19هـ (الموافق 2021/01/03م) ،حيث يقوم بنك األهلي السعودي بتوفير تسهيل ائتماني بمبلغ إجمالي قدره مائتان مليون
( )200.000.000ريال سعودي لشركة المعادن لها حتى تاريخ 1443/05/26هـ (الموافق 2021/12/31م) .وبموجب خطاب بنك األهلي المؤرخ في
 1443/09/04هـ (الموافق  2022/04/05م) ،تم تأكيد أن االتفاقية ال تزال سارية المفعول ،وأن األطراف حال ًيا في طور ابرام اتفاقية جديدة.
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وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:
	  (161):لودجلاشروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك األهلي بتاريخ 1441/10/10هـ (الموافق 2020/06/02م)

الشرح

البيان
إجمالي
التسهيالت

مائتان مليون ( )200.000.000ريال سعودي.

تاريخ انتهاء
التسهيالت

1443/05/26هـ (الموافق 2021/12/31م)
احلد األقصى

الشريحة  - 1قرض مرابحة دوار بحد أقصى إجمالي قدره مائتان مليون ( )200,000,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل.
•في حالة قيام بنك األهلي بتقديم إخطار خطي للمطالبة بسداد القرض ،سيتم منح شركة المعادن فترة سماح مدتها 12
شه ًرا من تاريخ اإلشعار الخطي من بنك األهلي الذي سيبدأ في نهايته السداد على أقساط ربع سنوية متساوية على
مدى  3سنوات.

فترة اإلتاحة
التسهيالت

•االستحقاق النهائي:

األبكر من:

 4 -سنوات من انتهاء فترة التوفر ،أو

 في حالة تقديم بنك األهلي إشعا ًرا خط ًيا للمطالبة بسداد القرض في أي وقت ،فسيكون االستحقاق النهائي  4سنواتمن تاريخ اإلخطار الخطي لبنك األهلي.
هامش الربح
الرسوم
الضمانات

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
•من المتوقع أن تدفع شركة المعادن عمولة شهرية.
•معدل اإلقراض األساسي بنسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
•رسم إضافي للسحب بنسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

•سند ألمر بمبلغ مائتان مليون ( )200.000.000ريال سعودي.
•تتعهد شركة المعادن بأال تزيد نسبة الرفع المالي عن  3:1ونسبة صافي الدين  /األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك عن  ،8:1وأال
تقل نسبة التداول عن  1:0ونسبة تغطية خدمة الدين عن .1.5:1

الشروط

•تتعهد شركة المعادن بعدم تغيير هيكلها القانوني أو نطاق أنشطتها أو السيطرة اإلدارية ،باستثناء طرح عام أولي ،قبل الحصول على موافقة
خطية من بنك األهلي.
•يحتفظ بنك األهلي دون إشعار مسبق بالحق في تغيير أو إلغاء أي من التسهيالت أو جميعها أو تغيير األسعار أو أي شروط وأحكام أو طلب
ضمان إضافي في أي وقت ،اعتما ًدا على تقييم بنك األهلي لمخاطر االئتمان وظروف السوق.

يجوز لبنك األهلي وف ًقا لتقديره المطلق تعليق أو إلغاء أو قطع التسهيالت في أي وقت دون أي إشعار مسبق لشركة المعادن ودون الحاجة إلى
تخصيص أي سبب لمثل هذا اإلجراء .يحتفظ بنك األهلي ً
أيضا بالحق في أي وقت في المطالبة بجميع المبالغ غير المدفوعة باإلضافة إلى أي
نفقات وعموالت متراكمة.

اإلنهاء وتعجيل
السداد

كما يجوز لبنك األهلي ،عند حدوث أي من حاالت اإلخالل التالية وبنا ًء على إشعار خطي إلى شركة المعادن )1( ،تسريع وإلغاء التسهيالت
واإلعالن أن التسهيالت والعموالت وجميع المبالغ األخرى مستحقة الدفع وواجبة الدفع دون أي مطالبة إضافية أو إخطار أو أي إجراء قانوني
على اإلطالق؛ ( )2مقاصة وتطبيق أي رصيد دائن في أي حساب لشركة المعادن مع بنك األهلي ،وأي مديونية أخرى مستحقة من بنك األهلي
لشركة المعادن ،مقابل أي مبالغ مستحقة لبنك األهلي من شركة المعادن ،دون إشعار مسبق لشركة المعادن أو أي شخص آخر؛ ( )3بيع أي أوراق
مالية أو استثمارات أو عقارات لشركة المعادن تحت سيطرة بنك األهلي .باإلضافة إلى ذلك ،عند حدوث أي من أحداث حاالت اإلخالل التالية:

•فشل شركة المعادن في الوفاء بالتزاماتها أو دفع أي مبلغ مستحق الدفع بموجب هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي مستند ضمان
تكون طر ًفا فيه عند االستحقاق أو المطلوب بخالف ذلك بموجب أحكام هذه االتفاقية لعدم الوفاء بأي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية.
•تصفية أو إفالس شركة المعادن أو أي إجراءات متعلقة بذلك .في حالة صدور أي نظام أو الئحة أو أمر أو أي تعديل على ما سبق يعلق أو ينهي
أو يغير أو يعفي شركة المعادن أو أي من الضامنين من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية أو بموجب أي مستند ضمان.
•أي موقف يرى بنك األهلي أنه يعطي أسبا ًبا معقولة لالعتقاد بحدوث تغيير سلبي جوهري في األعمال أو الوضع المالي أو اإلداري أو القانوني
لشركة المعادن أو نتائج العمليات أو احتماالت شركة المعادن أو أي من الضامنين.

النظام الواجب
التطبيق
واالختصاص
القضائي
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أيضا الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع بنك األهلي بتاريخ 1441/10/10هـ (الموافق 2020/06/02م) ،والتي تم تجديدها بتاريخ
أبرمت
ُ
1442/05/19هـ (الموافق 2021/01/03م) ،حيث يقوم بنك األهلي السعودي بتوفير تسهيل ائتماني بمبلغ إجمالي قدره أربعمائة وخمسون مليون
( )450.000.000ريال سعودي للشركة والشركات التابعة لها حتى تاريخ 1443/05/26هـ (الموافق 2021/12/31م) .وقد أكد بنك األهلي من خالل
رسالته المؤرخة  1443/09/04هـ (الموافق  2022/04/05م) أن االتفاقية ال تزال متاحة لالستخدام من قبل الشركة والشركات التابعة لها وأن األطراف
في طور تجديدها.
وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:
	  (162):لودجلاشروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع بنك األهلي بتاريخ 1441/10/10هـ (الموافق 2020/06/02م)

الشرح

البيان
إجمالي
التسهيالت

أربعمائة وخمسون مليون ( )450.000.000ريال سعودي.

تاريخ انتهاء
التسهيالت

1443/05/02هـ (الموافق 2021/12/31م)
احلد األقصى

الشريحة  - 1قرض مرابحة دوار بحد أقصى إجمالي قدره أربعمائة وخمسون مليون ( )450,000,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل.
•في حالة قيام بنك األهلي بتقديم إخطار خطي للمطالبة بسداد القرض ،سيتم منح الشركة فترة سماح مدتها  12شه ًرا
من تاريخ اإلشعار الخطي من بنك األهلي الذي سيبدأ في نهايته السداد على أقساط ربع سنوية متساوية على مدى 3
سنوات.

فترة اإلتاحة

•االستحقاق النهائي:

األبكر من:

 4 -سنوات من انتهاء فترة التوفر ،أو

 في حالة تقديم بنك األهلي إشعا ًرا خط ًيا للمطالبة بسداد القرض في أي وقت ،فسيكون االستحقاق النهائي  4سنواتمن تاريخ اإلخطار الخطي لبنك األهلي.

التسهيالت

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

احلد األقصى

الشريحة  - 2خطابات الضمان العامة (ضمانات العطاء وسندات حسن األداء) مع تسديد  ٪100لالعتمادات المستندية تحت
الطلب  /االستخدام مع  /بدون التحكم في البضائع بحد أقصى إجمالي قدره مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.

فترة اإلتاحة
هامش الربح

•ضمانات حسن التنفيذ 5 :سنوات للجهات الحكومية و  3سنوات للجهات الخاصة.
•اإلصدار :معدل البنك المركزي السعودي.
•رسوم قبول خطابات االعتماد :نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

احلد األقصى

الشريحة  - 3مخاطر السداد المسبق لمنتجات الصرف األجنبي وأسعار الفائدة بحد أقصى إجمالي قدره خمسون مليون
( )50,000,000ريال سعودي.

الغرض

مخاطر السداد المسبق على تبادل العمالت األجنبية وأسعار الفائدة ألغراض تجارية.

فترة اإلتاحة

الرسوم
الضمانات

•سنة واحدة لسندات العطاء وخطابات االعتماد تحت الطلب 180 ،يو ًما لقبول خطابات االعتماد.

•العمالت األجنبية 3 :سنوات.

•مقايضات أسعار الفائدة 5 :سنوات.
•من المتوقع أن تدفع الشركة عمولة شهرية.
•معدل اإلقراض األساسي بنسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
•رسم إضافي للسحب بنسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

•سند ألمر بمبلغ مائتان مليون ( )600.000.000ريال سعودي.
•تتعهد الشركة بأال تزيد نسبة الرفع المالي عن  3:1ونسبة صافي الدين  /األرباح قبل الفوائد والضرائب واالستهالك عن  ،8:1وأال تقل نسبة
التداول عن  1:0ونسبة تغطية خدمة الدين عن .1.5:1

الشروط

•تتعهد الشركة بعدم تغيير هيكلها القانوني أو نطاق أنشطتها أو السيطرة اإلدارية ،باستثناء طرح عام أولي ،قبل الحصول على موافقة خطية
من بنك األهلي.
•يحتفظ بنك األهلي دون إشعار مسبق بالحق في تغيير أو إلغاء أي من التسهيالت أو جميعها أو تغيير األسعار أو أي شروط وأحكام أو طلب
ضمان إضافي في أي وقت ،اعتما ًدا على تقييم بنك األهلي لمخاطر االئتمان وظروف السوق.
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الشرح

البيان

يجوز لبنك األهلي وف ًقا لتقديره المطلق تعليق أو إلغاء أو قطع التسهيالت في أي وقت دون أي إشعار مسبق للشركة ودون الحاجة إلى تخصيص
أي سبب لمثل هذا اإلجراء .يحتفظ بنك األهلي ً
أيضا بالحق في أي وقت في المطالبة بجميع المبالغ غير المدفوعة باإلضافة إلى أي نفقات
وعموالت متراكمة.

اإلنهاء وتعجيل
السداد

كما يجوز لبنك األهلي ،عند حدوث أي من حاالت اإلخالل التالية وبنا ًء على إشعار خطي إلى الشركة )1( ،تسريع وإلغاء التسهيالت واإلعالن أن
التسهيالت والعموالت وجميع المبالغ األخرى مستحقة الدفع وواجبة الدفع دون أي مطالبة إضافية أو إخطار أو أي إجراء قانوني على اإلطالق؛
( )2مقاصة وتطبيق أي رصيد دائن في أي حساب للشركة مع بنك األهلي ،وأي مديونية أخرى مستحقة من بنك األهلي للشركة ،مقابل أي مبالغ
مستحقة لبنك األهلي من الشركة ،دون إشعار مسبق للشركة أو أي شخص آخر؛ ( )3بيع أي أوراق مالية أو استثمارات أو عقارات للشركة تحت
سيطرة بنك األهلي .باإلضافة إلى ذلك ،عند حدوث أي من أحداث حاالت اإلخالل التالية:
•فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها أو دفع أي مبلغ مستحق الدفع بموجب هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى أو أي مستند ضمان تكون طر ًفا
فيه عند االستحقاق أو المطلوب بخالف ذلك بموجب أحكام هذه االتفاقية لعدم الوفاء بأي من التزاماتها بموجب هذه االتفاقية.
•تصفية أو إفالس الشركة أو أي إجراءات متعلقة بذلك .في حالة صدور أي نظام أو الئحة أو أمر أو أي تعديل على ما سبق يعلق أو ينهي أو
يغير أو يعفي الشركة أو أي من الضامنين من الوفاء بالتزاماتها بموجب هذه االتفاقية أو بموجب أي مستند ضمان.
•أي موقف يرى بنك األهلي أنه يعطي أسبا ًبا معقولة لالعتقاد بحدوث تغيير سلبي جوهري في األعمال أو الوضع المالي أو اإلداري أو القانوني
للشركة أو نتائج العمليات أو احتماالت الشركة أو أي من الضامنين.

النظام الواجب
التطبيق
واالختصاص
القضائي

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي السعودي.

ولقد خاطبت الشركة بنك األهلي بتاريخ 1443/10/07هـ (الموافق 2022/05/08م) بشأن طرح أسهم الشركة في السوق المالية ،وقد حصلت الشركة
بعد ذلك على موافقة البنك على طرح أسهم الشركة في السوق المالية وتنازله عن القيود المفروضة على تغيير الملكية في الشركة.
1اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع البنك العربي الوطني

	2-8-5

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع البنك العربي الوطني بتاريخ 1439/08/01هـ (الموافق 2018/04/17م) ،والتي تم تجديدها بتاريخ
1443/07/23هـ (الموافق 2021/06/02م) ،وبتاريخ 1442/11/30هـ (الموافق 2021/07/10م) ،وبتاريخ 1444/03/12هـ (الموافق 2022/08/10م)،
حيث يقوم البنك العربي الوطني بتوفير تسهيل ائتماني بمبلغ إجمالي قدره مليار وثالثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ()1.380.625.000
ريال سعودي للشركة والشركات التابعة لها حتى تاريخ 1444/07/09هـ (الموافق 2023/01/31م) .وبموجب خطاب البنك العربي الوطني المؤرخ في
 1443/09/05هـ (الموافق  2022/04/06م) ،تم تأكيد أن االتفاقية ال تزال سارية المفعول ،وأن األطراف حال ًيا في طور إبرام اتفاقية جديدة.
وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:
	  (163):لودجلاشروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع البنك العربي الوطني بتاريخ 1439/08/01هـ (الموافق 2018/04/17م)

الشرح

البيان
إجمالي
التسهيالت

مليار وثالثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ( )1.380.625.000ريال سعودي.

تاريخ انتهاء
التسهيالت

1444/07/09هـ (الموافق 2023/01/31م)

التسهيالت
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احلد األقصى

الشريحة  - 1تسهيالت السحب على المكشوف بحد أقصى إجمالي قدره عشرة مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف
( )10,625,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل ولتمويل مشتريات الشركة بالدوالر األمريكي ولتمكين الشركة من سداد المستندات
المتعلقة بخطابات االعتماد الواردة وسياسات التحصيل.

هامش الربح

مطروحا منه  ٪5سنو ًيا.
السعر األساسي
ً

احلد األقصى

الشريحة  - 2تمويل التورق المتجدد قصير األجل بحد أقصى إجمالي قدره مليار ( )1,000,000,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل وتمويل االستحواذ على أسهم كبار المساهمين في الشركات الشقيقة وأراضي المصانع
من أجل إعادة هيكلة الشركة لغرض الطرح العام األولي مع السماح باستخدام الحد بالريال السعودي أو ما يعادله بالدوالر
األمريكي.

فترة اإلتاحة

شهر واحد أو شهرين أو  3أشهر وبحد أقصى  12شه ًرا.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.

الرسوم

رسوم الخزينة نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً.
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جدول المحتويات

الشرح

البيان
احلد األقصى

الشريحة  – 3خطابات الضمان بحد أقصى إجمالي قدره مائتان وعشرون مليون ( )220,000,000ريال سعودي.

الغرض

إصدار ضمانات الدفع والضمانات الجمركية لصالح مستفيدين مقبولين من البنك العربي الوطني في القطاعين العام
والخاص ،المحلي واألجنبي.

فترة اإلتاحة

الضمانات

ضمانات السداد :سنة من تاريخ صدور الضمان.

الضمانات الجمركية :سنتان من تاريخ صدور الضمان.

هامش الربح

نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً  /تعرفة البنك المركزي السعودي.

احلد األقصى

الشريحة  – 4خطابات االعتماد بحد أقصى إجمالي قدره مائة مليون ( )100,000,000ريال سعودي.

الغرض

الستيراد المواد الخام واآلالت.

فترة اإلتاحة

 6أشهر.

هامش الربح

نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً  /تعرفة البنك المركزي السعودي.

احلد األقصى

الشريحة  – 5عقود صرف العمالت األجنبية بحد أقصى إجمالي قدره خمسون مليون ( )50.000.000ريال سعودي.

الغرض

للوقاية والتحوط من مخاطر تقلبات أسعار العمالت.

فترة اإلتاحة

 720يوم أو  360يوم.

•سند ألمر بمبلغ مليار وثالثمائة وثمانون مليون وستمائة وخمسة وعشرون ألف ( )1.380.625,000ريال سعودي.
•أي ضمانات أخرى يطلبها البنك العربي الوطني.

•تتعهد الشركة للبنك العربي الوطني طوال مدة صالحية هذه التسهيالت وطالما أن هناك مبلغ مستحق الدفع أو قد يصبح مستح ًقا لما يلي:
 -إخطار البنك العربي الوطني فور حدوث أي حالة اخالل أو حالة اخالل محتملة؛

 الحفاظ على وضعها المالي واإلداري والقانوني وملكية الشركة وعدم تغيير نشاطها كما هو في تاريخ هذه االتفاقية؛ تتساوى مطالبات البنك العربي الوطني ضد الشركة بموجب االتفاقية مع مطالبات جميع دائنيها غير المضمونين؛ -عدم االندماج مع أي شركة أخرى أو اتخاذ أي إجراءات لحل الشركة؛

الشروط

 -عدم اإلعالن عن أو دفع أي أرباح أو توزيعات للشركاء  /المساهمين أو دفع أي قروض للشركاء  /المساهمين أثناء أي حالة اخالل؛

 عدم ضمان أو تحمل المسؤولية بأي شكل من األشكال ،بشكل مباشر أو غير مباشر أو محتمل ،عن أي خسارة أو ضرر أو مصاريف نتيجةعدم سداد أي دين أو التزام من قبل أي شخص ،باستثناء ما قد يكون ضرور ًيا في السياق العادي لعمله.

•يتمتع البنك العربي الوطني بحق الطلب من الشركة إجراء مناقلة بين حدود التسهيالت وزيادة مبلغ التسهيالت لفترة محددة وبالشروط
اإلضافية التي يراها وتلتزم الشركة بسداد تلك التسهيالت مع ما يترتب عليها من عموالت ومصاريف.
•يتمتع البنك العربي الوطني بحق المقاصة مقابل جميع حسابات وأصول الشركة الواقعة تحت وصاية وسيطرة البنك العربي الوطني ،والتي
تعتبر ضمانة للتسهيالت القائمة.
•ال يجوز إجراء أي تعديل أو تنازل عن أي من أحكام هذه االتفاقية ما لم يكن مكتو ًبا وموق ًعا من قبل األطراف أو ممثليهم المفوضين.

في حالة حدوث أي من عن السداد التالية ،أو وف ًقا لتقديره الخاص ،يجوز للبنك العربي الوطني ،مع إشعار الشركة ،إلغاء التسهيالت واإلعالن عن
المبالغ المستحقة والمستحقة الدفع على الفور:
•فشل الشركة في الوفاء بالتزاماتها أو دفع أي مبلغ مستحق الدفع بموجب هذه االتفاقية أو أي اتفاقية أخرى.

اإلنهاء وتعجيل
السداد

•تصفية أو إفالس الشركة أو أي إجراءات متعلقة بذلك .توقف الشركة عن القيام بأي جزء جوهري من أعمالها أو تغيير طبيعة أو نطاق عملها
بشكل جوهري.
•أي تغيير في ملكية الشركة أو السيطرة عليها.

•إذا قامت الشركة ،دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من البنك العربي الوطني بعمل أو ترتيب أي رهن على أي من أصولها الثابتة و /
أو المنقولة الحالية والمستقبلية (غير المرهونة لـلبنك العربي الوطني) لصالح أي طرف آخر.
النظام الواجب
التطبيق
واالختصاص
القضائي

تخضع االتفاقية لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة المنازعات المصرفية التابعة للبنك المركزي السعودي.

ولقد خاطبت الشركة البنك العربي الوطني بتاريخ 1443/10/07هـ (الموافق 2022/05/08م) بشأن طرح أسهم الشركة في السوق المالية ،وقد حصلت
الشركة بعد ذلك على موافقة البنك على طرح أسهم الشركة في السوق المالية وتنازله عن القيود المفروضة على تغيير الملكية في الشركة.
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جدول المحتويات

1اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع مصرف الراجحي

أبرمت الشركة اتفاقية تسهيالت ائتمانية مع مصرف الراجحي بتاريخ 1444/02/25هـ (الموافق 2022/09/21م) ،حيث يقوم مصرف الراجحي بتوفير
تسهيل ائتماني بمبلغ إجمالي قدره خمسمائة مليون ( )500.000.000ريال سعودي للشركة.
وفيما يلي ملخص ألهم شروط هذه االتفاقية:
	  (164):لودجلاشروط اتفاقية التسهيالت االئتمانية المبرمة مع مصرف الراجحي بتاريخ 1444/02/25هـ (الموافق 2022/09/21م)

البيان
إجمالي التسهيالت
تاريخ انتهاء
التسهيالت

• التسهيالت

الشرح
خمسمائة مليون ( )500.000.000ريال سعودي.
1445/02/15هـ (الموافق 2023/08/31م)
احلد األقصى

الشريحة  – 1.1,1تسهيل البيع اآلجل بحد أقصى إجمالي قدره خمسمائة مليون ( )500.000.000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل.

فترة اإلتاحة

المدة 12 :شهر.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للريال السعودي.

احلد األقصى

الشريحة  – 2.1,1تسهيل البيع اآلجل وتمويل المستورد بحد أقصى إجمالي قدره خمسمائة مليون ( )500,000,000ريال
سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل.

فترة اإلتاحة

المدة 12 :شهر.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للريال السعودي.

احلد األقصى

الشريحة  – 3.1,1تسهيل لغرض إصدار خط تمويل المستورد بحد أقصى إجمالي قدره خمسمائة مليون
( )500,000,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل.

فترة اإلتاحة

المدة 12 :شهر.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للريال السعودي.

احلد األقصى

الشريحة  – 4.1,1خط تسهيل لغرض إصدار  /فتح اعتمادات اطالع وقبول بحد أقصى إجمالي قدره خمسمائة مليون
( )500,000,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل.

فترة اإلتاحة

المدة 12 :شهر.

احلد األقصى

الشريحة  – 5.1,1تسهيل لغرض إصدار اعتمادات اطالع وقبول (مرابحة) بحد أقصى إجمالي قدره خمسمائة مليون
( )500,000,000ريال سعودي.

الغرض

لتمويل متطلبات رأس المال العامل.

فترة اإلتاحة

المدة 12 :شهر.

هامش الربح

سايبور  +نسبة معينة تم االتفاق عليها بين الطرفين سنوياً للريال السعودي.

احلد األقصى
الغرض
فترة اإلتاحة
احلد األقصى

•المدة للضمان النهائي والدفعة المقدمة 60 :شهر.
الشريحة  – 7.1,1تسهيل إصدار تسهيالت الضمانات النهائية والدفعة المقدمة بحد أقصى إجمالي قدره مائة مليون
( )100,000,000ريال سعودي.

الغرض

إلصدار الضمانات االبتدائية للدخول في المشاريع.

فترة اإلتاحة

المدة 6 :أشهر.

الرسوم
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الشريحة  – 6.1,1تسهيل إصدار تسهيالت الضمانات النهائية والدفعة المقدمة بحد أقصى إجمالي قدره خمسمائة
مليون ( )500,000,000ريال سعودي.
لتمويل متطلبات الدخول في مشاريع التي قيمتها  250,000,000كحد أقصى من خالل إصدار الضمانات لصالح مالك
المشاريع.
•المدة للضمان المالي 12 :شهر.

•العمولة على الشريحة  – 1,1,4رسوم اإلصدار  /الفتح  /التعديل  /التأجيل  /القبول/لالطالع :تم االتفاق عليها بين
الطرفين.
•العمولة على الشريحة  1,1,6والشريحة  – 1,1,7رسوم إصدار ورسوم تعديل تم االتفاق عليها بين الطرفين.

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

البيان
الضمانات

جدول المحتويات

الشرح
• سند ألمر بمبلغ خمسمائة مليون ( )500.000.000ريال سعودي.
•يجب على الشركة إشعار مصرف الراجحي عند تغيير سيطرة الشركة أو حصول أي تغييرات في ملكية رأس المال المصدر ،ويجوز
لمصرف الراجحي تقديم إشعار للشركة بالتسديد على الفور.
•ال يجوز للشركة التنازل أو أي من حقوقه والتزاماته بموجب االتفاقية دون موافقة كتابية من مصرف الراجحي.

الشروط

•تضمن الشركة عدم قيام أي عضو من المجموعة بإصدار أسهم جديدة أو تغيير أي حقوق مرتبطة بأسهمه المصدرة في تاريخه ،دون
الحصول على موافقة خطية مسبقة من مصرف الراجحي.

•تتعهد الشركة بعدم تعليق نشاطاتها أو الدخول في اتفاق أو صلح واق من اإلفالس أو أي إعسار أو تصفية أو حل أو اندماج طوال مدة
االتفاقية مع دائنيه.
•تتعهد الشركة بأال تقل نسبة المديونية عن  1:75:1وأال تزيد نسبة قيمة صافي حقوق الملكية عن مبلغ  1.5مليار ريال سعودي.

اإلنهاء وتعجيل
السداد

•تتعهد الشركة بأال تقل نسبة التداول عن  1:1وأال تزيد نسبة الرفع المالي عن .3:1
•يحق لمصرف الراجحي ( )1إلغاء التسهيالت وتسديد جميع المبالغ المستحقة والمستحقة الدفع على الفور؛ ( )2مطالبة الشركة بوضع
وديعة واالحتفاظ بها في حساب لهذا الغرض؛ ( )3ممارسة حقوق المقاصة؛ ( )4الحجز على ما يعادل مبلغ جميع المبالغ غير المدفوعة
من الشركة من أرصدة حسابات الشركة الجارية أو االستثمارية لدى مصرف الراجحي لحين سداد جميع التزاماته ؛ و  /أو ( )5بيع أو
التخلص من جميع األصول أو األدوات المالية الموجودة في عهدته واسترداد جميع المبالغ المستحقة الدفع من قبل الشركة عند حدوث
بعض حاالت التخلف عن السداد بما في ذلك ما يلي:
• فشل الشركة في االمتثال ألي من أحكام االتفاقية.

•إذا أصبحت أية مديونية ألي ملتزم مستحقة الدفع ،أو من الممكن يتم اعتبارها واجبة الدفع ،قبل تاريخ استحقاقها المعلن ،أو إذا لم يتم
دفع تلك المديونية لدى استحقاقها.
•تصفية أو إفالس الشركة أو أي إجراءات متعلقة بذلك.
•الفشل في القيام بكل أو أي جزء جوهري من أعمالها.

النظام الواجب
تخضع االتفاقية وتفسر وفقاً لألنظمة المعمول بها في المملكة ،ويُحال أي نزاع ينشأ عنها للجنة الفصل في المنازعات المصرفية التابعة
التطبيق واالختصاص
للبنك المركزي السعودي.
القضائي

ولقد خاطبت الشركة مصرف الراجحي بتاريخ 1444/03/28هـ (الموافق 2022/10/24م) بشأن طرح أسهم الشركة في السوق المالية وتغيير ملكيتها،
وقد حصلت الشركة بعد ذلك على موافقة البنك على طرح أسهم الشركة في السوق المالية وتنازله عن القيود المفروضة على تغيير الملكية في الشركة.
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	 12-9وثائق التأمين
تحتفظ الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية بوثائق تأمين تغطي مختلف أنواع المخاطر التي قد تتعرض لها .ويوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية
لوثائق التأمين التي تحتفظ بها الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية:
	  (165):لودجلاوثائق التأمين

نوع التغطية
أ-

شركة التأمين

رقم الوثيقة

المؤمن عليه

تاريخ انتهاء التغطية

مبلغ التغطية

الشركة
• 15,643,321ريال سعودي

تأمين آليات ومعدات
المصنع

الوطنية للتأمين

P-03-2021-5-506-007554/R1

الشركة

1444/07/21هـ
(الموافق
2023/02/12م)

تأمين تعويض العمال

اورينت

P/01/6021/2021/2784

الشركة

1444/03/27هـ
(الموافق
2022/10/23م)

الوطنية للتأمين

P-03-2020-4-411-046359/R1

الشركة

1444/04/25هـ
(الموافق
2022/11/19م)

التامين على المختبر
المتنقل والمعدات
اإللكترونية

شركة سالمة للتامين
التعاوني

3/23/71/2022

الشركة

1444/10/10هـ
(الموافق
2023/04/30م)

بوليصة التأمين
االئتماني على
الصادرات

المؤسسة اإلسالمية
لتأمين االستثمار
وائتمان الصادرات

CSTP-SAU-00101

الشركة

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 50ضعف الحد األدنى السنوي
لقسط التأمين أو  50مرة ضعف
القسط المدفوع لكل فترة من
فترات البوليصة

التأمين المفتوح
للشحن البحري

التعاونية

614501

الشركة

1444/10/10هـ
(الموافق
2023/04/30م)

1,500,000ريال سعودي

التأمين المفتوح
للشحن البحري

التعاونية

614500

الشركة

1444/10/10هـ
(الموافق
2023/04/30م)

 25,000,000ريال سعودي

تأمين على األموال
المنقولة واألموال في
الخزينة

الوطنية للتأمين

P-03-2021-6-605-010594/R1

الشركة

1444/08/03هـ
(الموافق
2023/02/23م)

إجمالي الحمل السنوي المقدر:
 349,999,999ريال سعودي

التأمين على الممتلكات
ضد جميع المخاطر

الشركة التعاونية
للتأمين

613871

الشركة

1444/07/12هـ
(الموافق
2023/02/03م)

 3,100,000ريال سعودي

بوليصة التأمين
الشامل للمركبات

• 1,000,000ريال سعودي كحد
أقصى للطرف الثالث
•مسؤولية صاحب العمل:
 3,680,000درهم امارات

•مصاريف العودة إلى الوطن:
 25,000درهم امارات للشخص
الواحد
 6,077,900ريال سعودي
•التلف المادي 6,734,400 :ريال
سعودي
•زيادة تكلفة العمل :تغطية
الخسارة المادية للمختبرات
والمعدات في السعودية ودول
الخليج

ب -الشركة الوطنية لصناعة الكابالت
التأمين على الممتلكات
ضد جميع المخاطر
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(الشرق األوسط)

2/1/020/00009960

الشركة الوطنية
لصناعة الكابالت

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 435,131,898درهم امارات
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مبلغ التغطية

شركة التأمين

رقم الوثيقة

المؤمن عليه

تاريخ انتهاء التغطية

تأمين تعويض العمال

شركة رويال آند
صن أالينس للتأمين
(الشرق األوسط)

7/1/020/00005293

الشركة الوطنية
لصناعة الكابالت

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

تأمين ائتماني على
الصادرات

المؤسسة العربية
لضمان االستثمار
وائتمان الصادرات

37/02/2018

الشركة الوطنية
لصناعة الكابالت

1444/04/12هـ
(الموافق
2022/11/06م (لمدة
سنة وتجدد تلقائياً)

التغطية حسب تقرير االفصاح
الشهري للمبيعات بنسبة % 0.38

تأمين ائتماني على
الصادرات

االتحاد الئتمان
الصادرات

WTO100029

الشركة الوطنية
لصناعة الكابالت

1443/12/15هـ
(الموافق
2022/07/14م)

الحد األعلى للتعويض  23ضعف
القسط المدفوع في فترة البوليصة

تأمين على األموال

شركة رويال آند
صن أالينس للتأمين
(الشرق األوسط)

5/1/020/00014322

الشركة الوطنية
لصناعة الكابالت

1444/06/07هـ
(الموافق
2022/12/31م)

 436درهم امارات

•الحد األقصى لمسؤولية
صاحب العمل لكل حدث:
 1,000,000درهم امارات

•الحد األقصى لمسؤولية
صاحب العمل في المجموع:
 1,000,000درهم امارات

•النفقات الطبية 25,000 :درهم
امارات لكل حادث
•نفقات الجنازة 5,000 :درهم
امارات للشخص الواحد

•مصاريف العودة إلى الوطن:
 15,000درهم امارات للشخص
الواحد

ت -شركة املعادن
بوليصة التأمين
الشامل للمركبات

الوطنية للتأمين

P-03-2020-4-411-047080/R1

شركة المعادن

تأمين كافة مخاطر
التركيب

اورينت

P/01/4011/2019/23

شركة المعادن
فرع دبي

–

تأمين كافة مخاطر
التركيب

اورينت يو أن بي
تكافل

P/10/1511/151/2020/1

شركة المعادن
فرع دبي

–

1444/04/25هـ
(الموافق
2022/11/19م)

 690,300ريال سعودي

1444/04/20هـ
(الموافق
2022/11/14م)

 173,351,024درهم امارات

1444/04/20هـ
(الموافق
2022/11/14م)

 127,161,012درهم امارات

1444/04/25هـ
(الموافق
2022/11/19م)

 156,000ريال سعودي

ث -شركة األسالك املتخصصة
بوليصة التأمين
الشامل للمركبات

الوطنية للتأمين

P-03-2020-4-411-046360/R1

شركة األسالك
المتخصصة
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	 12-10العقارات المملوكة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية
يوضح الجدول التالي العقارات المملوكة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية:
	  (166):لودجلاالعقارات المملوكة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

رقم الصك

تاريخ الصك

الموقع

المساحة (متر
مربع)

مالك العقار

مرهون

510111035612

1436/06/19هـ
(2015/04/08م)

القطعة رقم /36أ من المخطط رقم  2094في
المنطقة الصناعية ،الرياض ،المملكة

2,250

شركة كابالت الرياض

ال

920207013380

1436/06/25هـ
(الموافق
2015/04/14م)

القطعة رقم  46من المخطط رقم /114ب ،جدة،
المملكة

4,500

شركة كابالت الرياض

ال

3/147/8

1421/03/22هـ
(الموافق
2000/06/24م)

طريق خميس مشيط ،خميس مشيط ،المملكة

2,499.75

شركة كابالت الرياض

ال

4/334/717

1422/10/17هـ
(الموافق
2002/01/01م)

مكة المكرمة

2,863.55

شركة كابالت الرياض

ال

310116032565

1437/02/13هـ
(الموافق
2015/11/25م)

قطعة من المخطط رقم  2896في حي اإلسكان،
الرياض ،المملكة

386,200.79

الشركة

ال

1/124

1399/05/13هـ
(الموافق
1979/04/10م)

القطع رقم  1إلى  15و 45إلى  54من المنطقة أ
في الخالدية ،الدمام ،المملكة

12,167.27

شركة كابالت الرياض

ال

362514018494

1443/01/16هـ
(الموافق
2021/12/20م)

المنطقة الشمالية من الرواق ،بريدة ،المملكة

3,000

شركة كابالت الرياض

ال

662505011126

1443/01/24هـ
(الموافق
2021/09/01م)

المنطقة الشمالية من الرواق ،بريدة ،المملكة

3,076.85

شركة كابالت الرياض

ال

رقم التسجيل  9من
صحيفة رقم  9من جلد
رقم 37

1422/08/26هـ
(الموافق
2001/11/11م)

 224من القطعة رقم /33ج من المخطط رقم
 ،7/90الجبيل ،المملكة

987.50

شركة كابالت الرياض

ال

310115040747

1436/06/16هـ
(الموافق
2015/04/05م)

القطعة رقم /145ب من المخطط رقم ،196
طريق الخرج ،الرياض المملكة.

2,315.11

الشركة

ال

310110030857

1436/08/06هـ
(الموافق
2015/05/24م)

القطعة رقم /225أ من المخطط رقم  ،1329حي
العزيزية ،الرياض

 682متر

شركة كابالت الرياض

ال

13571

1435/12/06هـ
(الموافق
2014/09/30م)

القطعة رقم  2836في المنطقة الصناعية رقم 12
في مدينة الشارقة ،اإلمارات

16,800

الشركة الوطنية
لصناعة الكابالت

ال

13572

1435/12/06هـ
(الموافق
2014/09/30م)

القطعة رقم  6في منطقة الصجعة الصناعية،
الشارقة ،اإلمارات

56,711

الشركة الوطنية
لصناعة الكابالت

ال

14224

1435/12/27هـ
(الموافق
2014/10/24م)

القطعة رقم  34في منطقة الصجعة الصناعية،
الشارقة ،اإلمارات

43,981

الشركة الوطنية
لصناعة الكابالت

ال

عقد بيع ابتدائي *

*

1442/10/29هـ (املوافق
2021/06/10م)

قطع أراضي بالكيلو ( )24طريق األسكندرية –
مطروح ،محافظة األسكندرية ،مصر

38,036.95

شركة األسالك
املتخصصة

(للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم الفرعي رقم (« )11-1-2المخاطر المتعلقة باالئتمان والديون المشكوك في تحصيلها» من هذه النشرة).
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	 12-11عقود اإليجار
أبرمت الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية سبعة وثالثون ( )37عقد ايجار مع عدد من المؤجرين في مختلف أنحاء المملكة وخارجها ،وتتضمن هذه العقود
تسعة وعشرون ( )29عقد إيجار في المملكة وإحدى عشر ( )11عقد إيجار في دولة اإلمارات العربية المتحدة ودولة الكويت والمملكة األردنية الهاشمية.
وفيما يخص التسعة وعشرون ( )29عقد إيجار في المملكة ،قامت المجموعة بتسجيل ثمانية ( )8عقود إيجار فقط على منصة إيجار .ويوضح الجدول
التالي تفاصيل العقارات المستأجرة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية:
	  (167):لودجلاالعقارات المستأجرة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

الغرض /
االستخدام

اإليجار السنوي

تاريخ سريان اإليجار وآلية التجديد (إن وجدت)

المساحة (بالمتر
المربع)

الموقع

المؤجر

 -1الشركة
 1-1سكن موظفني
سكن للموظفين
سكن للموظفين

660,000

ريال سعودي
290,000

ريال سعودي

1443/11/02هـ (الموافق 2022/06/01م)
ولمدة سنة واحدة تتجدد باتفاق الطرفين
1442/09/02هـ (الموافق
2021/04/14م)

ولمدة سنة واحدة تتجدد باتفاق الطرفين

969

متر مربع
600

متر مربع

الرياض

شركة توق الدار

الرياض

عبداهلل مبارك العوبثاني

 2-1مستودعات
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع

360,000

1441/11/10هـ (الموافق 2020/07/01م)

52,337.46

1442/01/01هـ (الموافق 2020/08/20م)

1,500

1423/06/01هـ (الموافق 2002/08/10م)

1,528.90

1439/01/01هـ (الموافق 2017/09/21م)

2,500

ريال سعودي

لمدة ثالث سنوات تتجدد تلقائ ًيا

ريال سعودي

لمدة عشر سنوات تتجدد تلقائ ًيا

ريال سعودي

لمدة عشر سنوات تتجدد باتفاق الطرفين

75,000
12,231
10,000

ريال سعودي

لمدة خمس سنوات

متر مربع
متر مربع
متر مربع
متر مربع

الرياض

سلمان بندر السديري

الباحة

عبداهلل محمد الغامدي

سكاكا

بلدية الجوف

حائل

بلدية حائل

 3-1مصانع
مصنع
مصنع
مصنع

ريال سعودي

1441/06/18هـ (الموافق 2020/02/12م)
لمدة سنة

1,274

162,204

ريال سعودي

1441/06/12هـ (الموافق 2020/02/06م)
لمدة سنة تتجدد باتفاق الطرفين

40,551

22,516

1428/11/22هـ (الموافق 2007/12/02م)

11,258

5,096

ريال سعودي

لمدة سنتين

متر مربع
متر مربع
متر مربع

الرياض

مدن

الرياض

مدن

الرياض

مدن

 -2شركة املعادن
 1-2سكن موظفني
سكن للموظفين
سكن للموظفين
سكن للموظفين

100,800

درهم إماراتي
32,000

درهم إماراتي
218,840

ريال سعودي

1443/05/28هـ (الموافق 2022/01/01م)

16

1443/09/14هـ (الموافق 2022/04/15م)

78

1439/10/10هـ (الموافق 2018/06/24م)

5,471

لمدة سنة

لمدة سنة

لمدة عشرين سنة تتجدد باتفاق الطرفين

متر مربع
متر مربع
متر مربع

دبي

فالترانس لخدمات
وأنظمة المواصالت
ذ.م.م

دبي

محمد إسماعيل
جيهانغيري راي
جييهانغيري

الرياض

مدن

 2-2مصانع
مصنع
مصنع

ريال سعودي

1432/01/26هـ (الموافق 2011/01/01م)
لمدة عشرين سنة تتجدد باتفاق الطرفين

63,000

85,000

1431/06/08هـ (الموافق 2010/05/22م)

21,250

252,000

ريال سعودي

لمدة عشرين سنة تتجدد بموافقة الطرفين

متر مربع
متر مربع

الرياض

مدن

الرياض

مدن
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مصنع
مصنع

جدول المحتويات

اإليجار السنوي

تاريخ سريان اإليجار وآلية التجديد (إن وجدت)

المساحة (بالمتر
المربع)

20,768

1432/01/26هـ (الموافق 2011/01/01م)

5,192.25

1431/04/24هـ (الموافق 2010/04/09م)

8,378

ريال سعودي
8,378

ريال سعودي

لمدة عشرين سنة تتجدد باتفاق الطرفين
لمدة عشرين سنة تتجدد باتفاق الطرفين

متر مربع
متر مربع

الموقع

المؤجر

الرياض

مدن

الرياض

مدن

 3-2محالت جتارية
محل تجاري
محل تجاري

2,400

1437/01/19هـ (الموافق 2015/11/01م)

دينار كويتي

لمدة خمس سنوات تتجدد تلقائ ًيا

ريال سعودي

لمدة  364يوم تتجدد باتفاق الطرفين

100,000

1443/05/03هـ (الموافق 2021/12/07م)

 10متر مربع
530

متر مربع

الكويت

حمد عبدالمحسن محمد
الحماد

الهفوف

عبداللطيف عبداهلل
سلطان القهيدان

 4-2مستودعات
مستودع

1,650

دينار كويتي

1438/10/08هـ (الموافق 2017/07/02م)
لمدة سنة

2,000

متر مربع

الكويت

شركة كي جي إل
ستيفوردنق ذ.م.م

 5-2مكاتب
مكاتب
مكاتب
مكاتب

98,000

درهم إماراتي
12,000

درهم إماراتي
85,000

درهم إماراتي

1443/11/02هـ (الموافق 2022/06/01م)

182.09

1443/11/21هـ (الموافق 2022/06/20م)

20.4380

1443/08/07هـ (الموافق 2022/03/10م)

111.95

لمدة سنة تتجدد تلقائ ًيا
لمدة سنة
لمدة سنة

متر مربع
متر مربع
متر مربع

دبي

سلطان للعقارات
(فرع مجموعة سلطان
لالستثمار ذ.م.م)

أبو ظبي

ربوع الوادي للمقاوالت
العامة وإدارة العقارات
ذ.م.م

دبي

أبتيمال إلدارة العقارات

 -3شركة األسالك املتخصصة
 1-3مستودعات
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع
مستودع

ريال سعودي

1443/07/01هـ (الموافق 2022/02/02م)
لمدة  729يوم تتجدد باتفاق الطرفين

700

115,000

ريال سعودي

1442/11/21هـ (الموافق 2021/07/01م)
لمدة  364يوم تتجدد باتفاق الطرفين

720

108,614

ريال سعودي

1440/06/19هـ (الموافق 2019/02/24م)
لمدة خمس سنوات

4,937

63,652.50

ريال سعودي

1442/03/01هـ (الموافق 2020/10/18م)
لمدة سنة

400

161,000

1442/11/02هـ (الموافق 2022/06/01م)

1,200

30,000

ريال سعودي

لمدة  1095يوم تتجدد باتفاق الطرفين

متر مربع
متر مربع
متر مربع
متر مربع
متر مربع

حفر
الباطن

هزاع متعب ابن بصيص

المدينة

شركة الثنيان لتطوير
وتسويق العقار

جازان

أمانة منطقة جازان

ينبع

صناعية البحر األحمر

الطائف

محمد محمد علي
الثمالي

 2-3مصانع
مصنع
مصنع
مصنع

25,160

ريال سعودي
50,768

ريال سعودي
46,024

ريال سعودي

1434/06/26هـ (الموافق 2013/05/06م)

25,160

1435/02/27هـ (الموافق 2013/12/30م)

12,692

1434/06/26هـ (الموافق 2013/04/13م)

46,024

لمدة عشر سنوات تتجدد باتفاق الطرفين
لمدة عشر سنوات تتجدد باتفاق الطرفين
لمدة عشرين سنة تتجدد باتفاق الطرفين

متر مربع
متر مربع
متر مربع

الرياض

مدن

الرياض

مدن

الرياض

مدن

 3-3محالت جتارية
محل تجاري

312

115,000

ريال سعودي

1442/09/01هـ (الموافق 2021/04/13م)
لمدة  5سنوات تتجدد باتفاق الطرفين

1,000

متر مربع

نجران

صالح سالم الصقور

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض
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تاريخ سريان اإليجار وآلية التجديد (إن وجدت)

المساحة (بالمتر
المربع)

الموقع

المؤجر

 -4شركة كابالت الرياض
 1-4مستودعات
سكن للموظفين

6,000

ريال سعودي

30

1441/04/15هـ (الموافق 2019/12/12م)
لمدة سنة تتجدد تلقائ ًيا

الطائف

متر مربع

محمد محمد علي
الثمالي

 2-4مكاتب
مكاتب

162,500

ريال سعودي

249

1439/08/01هـ (الموافق 2018/04/17م)
لمدة سنة تتجدد باتفاق الطرفين

الرياض

متر مربع

زهير شداد المطيري

 -5شركة الكابالت الهاتفية
 1-5سكن موظفني
سكن للموظفين

230,000

ريال سعودي

600

1443/06/29هـ (الموافق 2022/02/01م)
لمدة سنة تتجدد باتفاق الطرقين

الرياض

متر مربع

صالح سليمان النملة

 2-5مصانع
مصنع
مصنع

ريال سعودي

1435/07/24هـ (الموافق 2014/05/23م)
لمدة عشرين سنة تتجدد باتفاق الطرفين

36,610

6,000

1435/02/09هـ (الموافق 2013/12/12م)

3,000

73,220

ريال سعودي

لمدة عشرين سنة تتجدد باتفاق الطرفين

متر مربع
متر مربع

الرياض

مدن

الرياض

مدن

 -6الشركة الوطنية لصناعة الكابالت
مكاتب

9,500

دينار أردني

1443/06/29هـ (الموافق 2022/02/01م)
لمدة سنة تتجدد باتفاق الطرفين

100

األردن

متر مربع

شركة المدينة العظيمة
لبناء المجمعات التجارية

	 12 -12العالمات التجارية وحقوق الملكية
يوضح الجدول التالي التفاصيل الرئيسية للعالمات التجارية المسجلة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية.
	  (168):لودجلاتفاصيل العالمات التجارية المسجلة

المالك

الفئة

بلد التسجيل

تاريخ بدء الحماية

تاريخ انتهاء الحماية

رقم التسجيل

الشركة

شهادة

المملكة

1436/09/20هـ (الموافق
2015/07/07م)

1446/09/19هـ (الموافق
2025/03/19م)

1436019910

شركة الكابالت
الهاتفية

شهادة

المملكة

1436/09/20هـ (الموافق
2015/07/07م)

1446/09/19هـ (الموافق
2025/03/19م)

1436019923

شركة األسالك
المتخصصة

شهادة

المملكة

1436/09/20هـ (الموافق
2015/07/07م)

1446/09/19هـ (الموافق
2025/03/19م)

1436019922

شركة المعادن

شهادة

المملكة

1436/09/20هـ (الموافق
2015/07/07م)

1446/09/19هـ (الموافق
2025/03/19م)

1436019913

شركة الوطنية
لصناعة الكابالت

شهادة

دولة اإلمارات
العربية المتحدة

1437/09/04هـ (الموافق
2016/06/09م)

1447/06/19هـ (الموافق
2025/12/10م)

244952

الشعار
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	 12 -13الوضع الزكوي والضريبي للشركة
تخضع الشركة لألنظمة واللوائح المطبقة في المملكة فيما يتعلق بالزكاة والضريبة بما فيها اللوائح الصادرة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك ،وقد
قدمت الشركة إقراراتها الزكوية والضريبية عن جميع السنوات المالية منذ التأسيس وحتى السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2021م ،وحصلت
بموجب ذلك على شهادات الزكاة لهذه األعوام .إال أن الشركة لم تحصل على الربوط الزكوية والضريبية النهائية عن األعوام 2016م حتى 2021م ،حيث أن
جميع إقراراتها الزكوية والضريبية ال تزال قيد المراجعة من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك .وتجدر اإلشارة أنه فيما يخص اإلقرار الزكوي والضريبي
للشركة عن السنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م ،استلمت الشركة خطاب تعديل من هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بتاريخ 2022/04/27م
يلزم الشركة بدفع فروقات بقيمة اجمالية قدرها  36,857,358.76ريال سعودي .وقد اعترضت الشركة على ذلك ،وقامت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك
برفض هذا االعتراض بموجب خطابها المؤرخ في 2022/09/08م .وكما في تاريخ هذه النشرة ،الشركة في طور تقديم تظلم على قرار هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك لدى األمانة العامة للجان الضريبية .وقد بلغت مخصصات الشركة الزكوية  22مليون ريال سعودي و 29.4مليون ريال سعودي و29.7
مليون ريال سعودي و 19,3مليون ريال سعودي كما في تاريخ  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م و 30يونيو 2022م.
	 12 -14الدعاوى والمطالبات واإلجراءات النظامية
باستثناء المطالبات المذكورة في هذا القسم ،يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية ليست طرفاً حتى تاريخ إصدار هذه
النشرة في أي نزاع قضائي قائم أو محتمل أو تحكيم أو دعوى إدارية من شأنها ،بشكل فردي أو في مجموعها ،أن يكون لها تأثير سلبي على وضعها
المالي ونتائج عملياتها.
1النزاعات المقامة من قبل الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

	2-14-1

يوجد حالياً أربعة دعاوى مقامة من قبل الشركة ،وأربعة دعاوى مقامة من قبل شركة األسالك المتخصصة .وتجدر اإلشارة أنه ال يوجد حالياً دعاوى
مقامة من قبل الشركات التابعة الجوهرية األخرى:
2-14-1-1

1نزاعات البيع والعمالء المقامة من قبل الشركة

يوضح الجدول التالي ملخص لنزاعات البيع والعمالء المقامة من قبل الشركة كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (169):لودجلاملخص للنزاعات التجارية المقامة من قبل الشركة

المدعى عليه

ملخص الدعوى

حالة الدعوى

المبلغ المتنازع عليه

شركة نبراس الشرق

عدم سداد ديون مستحقة

صدور أمر بسداد الديون المستحقة وحبس تنفيذي ضد مدير شركة
المدعى عليه

 7,186,000ريال سعودي

مجموعة محمد المعجل
(الدمام)

عدم سداد ديون مستحقة

صدور أمر بسداد المبلغ المستحق ولكن في ضوء إعالن مجموعة/
محمد المعجل إفالسها سوف يقوم أمين التفليسة بحصر ممتلكات
المجموعة وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على الدائنين حسب نسبة كل
دائن

 2,267,690ريال سعودي

شركة أرسان للمقاوالت

عدم سداد ديون مستحقة

صدور أمر بسداد المبلغ المستحق ولكن لم تسدد شركة أرسان
للمقاوالت المبالغ المستحقة كما في تاريخ هذه النشرة.

 698,279ريال سعودي

	1 2-14-1-2نزاعات أخرى مقامة من قبل الشركة

يوضح الجدول التالي ملخص لدعوى أخرى مقامة من قبل الشركة على هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص تظلم الشركة على قرار هيئة الزكاة
والضريبة والجمارك ،وذلك كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (170):لودجلاملخص النزاعات األخرى المقامة من قبل الشركة

المدعى عليه

ملخص الدعوى

حالة الدعوى

المبلغ المتنازع عليه

هيئة الزكاة والضريبة
والجمارك

تظلم على خطابات هيئة الزكاة والضريبة والجمارك فيما يخص إلزام
الشركة بدفع فروقات بقيمة اجمالية قدرها  36,857,358.76ريال
سعودي للسنة المالية المنتهية في  31ديسمبر 2016م.

رفعت الدعوى لدى األمانة
العامة للجان الضريبية
في تاريخ 1444/02/28هـ
(الموافق 2022/09/25م).

 36,857,358.76ريال
سعودي
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	1 2-14-1-3نزاعات البيع والعمالء المقامة من قبل شركة األسالك المتخصصة

يوضح الجدول التالي ملخص لنزاعات البيع والعمالء المقامة من قبل شركة األسالك المتخصصة كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (171):لودجلاملخص للنزاعات التجارية المقامة من قبل شركة األسالك المتخصصة

المدعى عليه

ملخص الدعوى

حالة الدعوى

المبلغ المتنازع عليه

أحد عمالء الشركة (عبد
العزيز الفوزان (الدمام))

عدم سداد ديون مستحقة

صدور أمر بسداد الديون المستحقة وحبس تنفيذي ضد المدعى
عليه ولكن في ضوء إعالن الشركة إفالسها سوف يقوم أمين التفليسة
بحصر ممتلكات المجموعة وبيعها وتوزيع حصيلة البيع على الدائنين
حسب نسبة كل دائن

 24,500,000ريال سعودي

أحد عمالء الشركة (شركة
نجد التجارية (حائل))

عدم سداد ديون مستحقة

صدور أمر بسداد المبلغ المستحق وعالوة على ذلك ،أقام المدعى
عليه دعوى إفالس وتم إحالتها إلى لجنة اإلفالس في الرياض.
وقدمت الشركة إلى لجنة اإلفالس جميع المستندات التي تثبت المبلغ
المستحق للشركة وتتم المتابعة من قبل الشركة

 327,040ريال سعودي

أحد عمالء الشركة
(مؤسسة /عبد اهلل
عبدالرحمن العواد
(الطائف))

عدم سداد ديون مستحقة

صدور حكم غيابي بسداد المبلغ المستحق ،ولم ينفذ الحكم بسبب
إغالق الشركة واختفاء مالكها .وبعد اعتقال المتهم ،سيتم إجباره على
دفع المبلغ المستحق له.

 1,650,025ريال سعودي

أحد عمالء الشركة
(مؤسسة /منيرة الفعر
(الطائف))

عدم سداد ديون مستحقة

أقيمت دعوى نفاذ لدفع المبالغ المستحقة واحتجاز المدعى عليه.
لكن تم رفض إجراء االحتجاز بناء على المرسوم الملكي المتعلق
بفيروس كورونا ،وبمجرد تنفيذ الحكم ،سيضطر المتهم لدفع المبالغ
المستحقة.

 131,826ريال سعودي

	2-14-2

1النزاعات المقامة ضد الشركة وشركاتها التابعة الجوهرية

لدى الشركة أربعة دعاوى مقامة ضدها ،والمبالغ المتنازع عليها كما في تاريخ هذه النشرة  1,245,264ريال سعودي .وال يوجد حالياً دعاوى مرفوعة ضد
أي من الشركات التابعة الجوهرية.
وترد أدناه ملخصات موجزة لقضايا الدعاوى المشار إليها كما في تاريخ هذه النشرة.
	  (172):لودجلاملخص للنزاعات التجارية المقامة ضد الشركة

المدعى

ملخص الدعوى

حالة الدعوى

المبلغ المتنازع عليه

شركة نبراس الشرق

أقام المدعي بطلب التماس إعادة النظر في الحكم
رقم /197د/تج /لعام 1428هـ الذي قضى بإلزام
المدعي بسداد مبلغ وقدره  7,186,000ريال
سعودي للشركة

صدور حكم بتاريخ 1443/04/10هـ (الموافق
2021/11/15م) بعدم قبول طلب االلتماس
المقدم من المدعي ويحق للمدعي استئناف
هذا الحكم خالل مدة ثالثون يوماً إال أن
الشركة لم تتسلم ما يفيد االستئناف حتى تاريخ
النشرة

ال يوجد

حمد عبدالكريم بن حمد
الجميل – الوكيل الشرعي
عن مالك شركة نجد

أقام المدعي دعوى تعويض أمام محكمة حائل
العامة وقد دفعت الشركة بعدم االختصاص ،وبناء
على ذلك أصدرت المحكمة حكما بهذا الشأن،
وطعن المدعي في الحكم المذكور وأعادت محكمة
االستئناف القضية إلى المحكمة االبتدائية للنظر
فيها

في انتظار صدور الحكم النهائي إما من
المحكمة االبتدائية أو من محكمة االستئناف

ال يوجد

شركة المنصور التجارية

أقام المدعى دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية
بالرياض يطالب فيها الشركة بسداد مبلغ 19,000
دوالر أمريكي (ما يعادل  71,364ريال سعودي)
وذلك قيمة الدفعة المسددة للشركة من تحت
حساب شراء وتوريد نحاس .باإلضافة الى مبلغ
 100,000ريال سعودي كتعويض وأتعاب محاماة.

قرر القاضي ندب جهة خبرة لدراسة ملف
القضية وابداء الرأي الفني وتم تحديد
جلسة بتاريخ 1444/02/03هـ (الموافق
2022/09/28م).

 171,364ريال سعودي

عصام عز مصطفي
الصحصاح

أقام المدعى دعوى قضائية أمام المحكمة التجارية
بالرياض يطالب فيها الشركة بسداد المبلغ
المستحق مقابل أعمال قام المقاول بها بإحدى
المشاريع (بجدة) التي تم سحبها من ذات المقاول
لعدم التزام المقاول ببنود التعاقد.

قرر القاضي ندب جهة خبرة لدراسة ملف
القضية وابداء الرأي الفني وتم تحديد
جلسة بتاريخ 1444/02/03هـ (الموافق
2022/09/28م).

 1,073,900ريال سعودي
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	 12 -15ملخص النظام األساس للشركة
المادة األولى :التأسيس

تح ّولت طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه وهذا النظام ،شركة مجموعة كابالت الرياض إلى (شركة مساهمة مقفلة) وفقا لما يلي:
المادة الثانية :اسم الشركة

شركة مجموعة كابالت الرياض (شركة مساهمة سعودية مقفلة).
المادة الثالثة :أغراض الشركة

تقوم الشركة بمزاولة وتنفيذ األغراض التالية:
م

رمز النشاط

.1

273373

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من مواد أخرى

.2

273372

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من اللدائن

.3

273371

صناعة الوصالت الكهربائية وقنوات تمديد األسالك من المعدن

.4

273360

صناعة المخارج والمقابس الكهربائية

.5

273350

صناعة المفاتيح الكهربائية بأنواعها (للمباني واألجهزة)

.6

273200

صناعة األسالك والكابالت المعزولة المصنوعة من الصلب أو النحاس أو األلمنيوم

.7

273100

صناعة كابالت األلياف البصرية

.8

271050

صناعة أجزاء للمولدات والمحركات ومحوالت الطاقة الكهربائية

.9

259923

صناعة كابالت وشرائط معدنية من األلمنيوم

.10

259922

صناعة كابالت وشرائط معدنية من النحاس

.11

259921

صناعة كابالت وشرائط معدنية من الحديد

.12

243211

سبك المعادن غير الحديدية (منتجات تامة الصنع)

.13

242052

انتاج المعادن نصف الخام من النيكل أو النحاس

.14

242043

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك الرصاص والزنك والقصدير وخالئطها

.15

242042

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك األلمنيوم وخالئطه

.16

242041

صهر ودرفلة وسحب وتنقية وسبك النحاس وخالئطه

.17

261008

صناعة موصالت وكابالت الطابعات والشاشات والناقل التسلسلي العام ()USB

.18

251112

صناعة األعمدة وأجزائها

.19

241040

صناعة صفائح وألواح ولفائف شريطية وقضبان وأسـياخ وزوايا وأسالك ومقاطع بكافة أشكالها

.20

201310

صناعة البالستيك (اللدائن ) في أشكالها األولية

.21

162331

صناعة بكرات كابالت من الخشب

.22

663003

إدارة االستثمارات

.23

854951

معاهد التدريب اإلداري

.24

811003

أنشطة خدمات صيانة المباني

.25

711081

أنشطة إدارة مشاريع كفاءة الطاقة

.26

681010

شراء وبيع األراضي والعقارات وتقسيمها وأنشطة البيع على الخارطة

.27

492302

نقل البضائع والمعدات ( النقل الثقيل )

.28

465971

البيع بالجملة للمعدات وأدوات التحكم بالحواسيب

.29

422070

إنشاء واقامة واصالح محطات وابراج االتصاالت السلكية والالسلكية والرادار

316

مسمى النشاط حسب ISIC4

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

مسمى النشاط حسب ISIC4

م

رمز النشاط

.30

332011

تركيب األجهزة الصناعية في المنشآت الصناعية

.31

331401

إصالح وصيانة المحوالت الكهربائية الخاصة بنقل الطاقة أو توزيعها أو األنواع المتخصصة

.32

475250

البيع بالتجزئة لألدوات الكهربائية وتمديداتها

.33

433010

تشطيب المباني

.34

410010

اإلنشاءات العامة للمباني السكنية

.35

271020

صناعة المحوالت الكهربائية

.36

854954

مراكز التدريب

.37

711085

أنشطة تقديم خدمات القياس و التحقق من الطاقة

.38

711084

أنشطة تقديم خدمات التصميم الهندسي لمعايير كفاءة الطاقة

.39

711083

أنشطة تقديم خدمات مراجعة تصميم الطاقة

.40

681022

إدارة وتأجير العقارات المملوكة او المؤجرة (غير سكنية )

.41

477395

بيع وتركيب اآلالت ومعدات المصانع

.42

477325

بيع كابالت كهربائية واتصاالت

.43

477312

بيع أجهزة ومعدات الطاقة الشمسية

.44

432930

تركيب وإصالح وصيانة مانعه الصواعق

.45

432220

تركيب شبكات الطاقة الشمسية وصيانتها واصالحها

.46

432112

تمديد أسالك االتصاالت

.47

432111

تمديد االسالك الكهربائية

.48

422060

إنشاء واقامة واصالح محطات الطاقة الكهربائية والمحوالت

.49

422010

تمديد االنابيب باختالف انواعها للكهرباء واالتصاالت وغيرها

.50

410023

اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية الحديدية

.51.

410021

اإلنشاءات العامة للمباني الغير السكنية

.52

351003

توزيع الطاقة الكهربائية

.53

351002

نقل الطاقة الكهربائية

.54

351001

توليد الطاقة الكهربائية

.55

332032

تركيب تجهيزات اآلالت والمعدات

.56

332021

تركيب معدات االتصاالت

.57

332013

تفكيك كامل لآلالت والمعدات الكبيرة

.58

332012

تركيب معدات التحكم في العمليات الصناعية

.59

274020

صناعة وصالت اإلنارة

.60

222034

صناعة لوازم اإلنارة

.61

201360

صناعة البولي أثيلين

.62

201350

صناعة البروبلين

.63

201330

صناعة مخاليط المطاط التركيبي والمطاط الطبيعي

ختصة.
تمارس الشركة نشاطها بعد الحصول على التراخيص الالزمة من الجهات ال ُم ّ
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المادة الرابعة :اإلندماج والمشاركة

يجوز للشركة إنشاء شركات بمفردها (ذات مسؤولية محدودة أو مساهمة) مقفلة بشرط أال يقل رأس المال عن ( )5مليون ريال كما يجوز لها أن تمتلك
األسهم والحصص في شركات أخرى قائمة أو تندمج معها ولها حق االشتراك مع الغير في تأسيس الشركات المساهمة أو ذات المسئولية المحدودة
وذلك بعد استيفاء ما تتطلبه األنظمة والتعليمات المتبعة في هذا الشأن .كما يجوز للشركة أن تتصرف في هذه األسهم أو الحصص على أال يشمل ذلك
الوساطة في تداولها.
المادة الخامسة :المركز الرئيسي للشركة

يقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العرب ّية السعود ّية ،ويجوز لمجلس اإلدارة أن ينشئ لها فروعاً أو مكاتب أو توكيالت داخل المملكة
العرب ّية السعود ّية أو خارجها.
المادة السادسة :مدة الشركة

ُم ّدة الشركة ( )٩٩سنة ميالدية تبدأ من تاريخ قيدها بالسجل التجاري كشركة مساهمة ،ويجوز دائماً إطالة هذه ال ُم ّدة بقرار تُصدره الجمع ّية العا ّمة غير
العاد ّية قبل انتهاء أجلها بسنة واحدة على األقل.
المادة السابعة :رأس المال

قسم إلى ( )١٥٠,٠٠٠,٠٠٠سهم اسمي متساوية القيمة وتبلغ القيمة
ُح ّدد رأس مال الشركة بـ  ١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠ريال سعودي (ألف وخمسمائة مليون ريال) ُم ّ
لكل منها ( )١٠عشرة رياالت سعودي ،وكلها أسهم عادية عينية.
االسمية ٍ
المادة الثامنة :المساهمون

اكتتب المساهمون بكامل األسهم البالغ عددها ( ) ١٥٠,٠٠٠,٠٠٠مائة وخمسون مليون سهم ،وت ّم الوفاء بقيمتها كامل ًة.
المادة التاسعة :دفع قيمة األسهم

يلتزم المساهم بدفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك ،وإذا تخلف عن الوفاء في ميعاد االستحقاق ،جاز لمجلس اإلدارة بعد إبالغه بخطاب مسجل
بيع السهم في المزاد العلني أو سوق األوراق المالية بحسب األحوال وفقاً للضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
وتستوفي الشركة من حصيلة البيع المبالغ المستحقة لها وترد الباقي إلى صاحب السهم .وإذا لم تكف حصيلة البيع للوفاء بهذه المبالغ ،جاز للشركة أن
تستوفي الباقي من جميع أموال المساهم.
ومع ذلك يجوز للمساهم المتخلف عن الدفع إلى يوم البيع دفع القيمة المستحقة عليه مضافاً إليها المصروفات التي أنفقتها الشركة في هذا الشأن.
وتلغي الشركة السهم المبيع وفقاً ألحكام هذه المادة ،وتعطي المشتري سهماً جديداً يحمل رقم السهم الملغى ،وتؤشر في سجل األسهم بوقوع البيع مع
بيان اسم المالك الجديد.
المادة العاشرة :تداول األسهم

ال يجوز تداول األسهم التي يكتتب بها المساهمون إ ّال بعد نشر القوائم المالية عن سنتين ماليتين ال تقل كل منهما عن اثني عشر شهراً من تاريخ تحول
الشركة .ويؤشر على صكوك هذه األسهم بما يدل على نوعها وتاريخ تحول الشركة والمدة التي يمنع فيها تداولها.
ومع ذلك يجوز خالل مدة الحظر نقل ملكية األسهم وفقاً ألحكام بيع الحقوق من أحد المساهمين إلى مساهم آخر أو من ورثة أحد المساهمين في حالة
وفاته إلى الغير أو في حالة التنفيذ على أموال المساهم المعسر أو المفلس ،على أن تكون أولوية امتالك تلك األسهم للمساهمين اآلخرين.
وتسري أحكام هذه المادة على ما يكتتب به المساهمون في حالة زيادة رأس المال قبل انقضاء مدة الحظر.
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المادة الحادية عشر :أسهم الشركة

تكون األسهم اسمية وال يجوز أن تصدر بأقل من قيمتها االسمية ،وإنما يجوز أن تصدر بأعلى من هذه القيمة ،وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق
القيمة في بند مستقل ضمن حقوق المساهمين .وال يجوز توزيعها كأرباح على المساهمين .والسهم غير قابل للتجزئة في مواجهة الشركة ،فإذا ملك
السهم أشخاص متعددون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة به ،ويكون هؤالء األشخاص مسؤولين بالتضامن عن
االلتزامات الناشئة من ملكية السهم.
المادة الثانية عشر :سجل المساهمين

تتداول أسهم الشركة بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده أو تتعاقد على إعداده الشركة ،الذي يتضمن أسماء المساهمين وجنسياتهم وأماكن إقامتهم
ومهنهم وأرقام األسهم والقدر المدفوع منها ،ويؤشر في هذا القيد على السهم .وال يعتد بنقل ملكية السهم االسمي في مواجهة الشركة أو الغير إ ّال من
تاريخ القيد في السجل المذكور.
المادة الثالثة عشر :السندات والصكوك

يجوز للشركة بعد موافقة الجمعية العا ّمة أن تصدر أي نوع من أنواع السندات والصكوك داخل المملكة العرب ّية السعود ّية أو خارجها وذلك وفقاً لنظام
ختصة.
للضوابط التي تضعها الجهات ال ُم ّ
المادة الرابعة عشر :زيادة رأسمال الشركة

ً
كاماًل .وال يشترط أن يكون رأس المال قد
6للجمعية العامة غير العادية أن تقرر زيادة رأس مال الشركة ،بشرط أن يكون رأس المال قد دفعدفع بأكمله إذا كان الجزء غير المدفوع من رأس المال يعود إلى أسهم صدرت مقابل تحويل أدوات دين أو صكوك تمويلية إلى أسهم ولم تنتهِ
بعد المدة المقررة لتحويلها إلى أسهم.
7للجمعية العامة غير العادية في جميع األحوال أن تخصص األسهم المصدرة عند زيادة رأس المال أو جزءاً منها للعاملين في الشركة والشركاتالتابعة أو بعضها ،أو أي من ذلك .وال يجوز للمساهمين ممارسة حق األولوية عند إصدار الشركة لألسهم المخصصة للعاملين.
8للمساهم المالك للسهم وقت صدور قرار الجمعية العامة غير العادية بالموافقة على زيادة رأس المال األولوية في االكتتاب باألسهم الجديدةالتي تصدر مقابل حصص نقدية ،ويبلغ هؤالء بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية أو بإبالغهم بوساطة البريد المسجل عن قرار زيادة رأس المال
وشروط االكتتاب ومدته وتاريخ بدايته وانتهائه ،مع مراعاة ما ورد في نظام الشركات ،توزع األسهم الجديدة على َح َملَة حقوق األولوية الذين
طلبوا االكتتاب ،بنسبة ما يملكونه من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه
ما طلبوه من األسهم الجديدة ،ويوزع الباقي من األسهم الجديدة على حملة حقوق األولوية الذين طلبوا أكثر من نصيبهم ،بنسبة ما يملكونه
من حقوق أولوية من إجمالي حقوق األولوية الناتجة من زيادة رأس المال ،بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة،
ويطرح ما تبقى من األسهم على الغير ،ما لم تقرر الجمعية العامة غير العادية أو ينص نظام السوق المالية على غير ذلك.
المادة الخامسة عشر :تخفيض رأسمال الشركة

للجمعية العامة غير العادية أن تقرر تخفيض رأس المال إذا زاد على حاجة الشركة أو إذا منيت بخسائر .ويجوز في الحالة األخيرة وحدها تخفيض رأس
المال إلى ما دون الحد المنصوص عليه في المادة (الرابعة والخمسين) من نظام الشركات .وال يصدر قرار التخفيض إال بعد تالوة تقرير خاص يعده
مراجع الحسابات عن األسباب الموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة وعن أثر التخفيض في هذه االلتزامات.
وإذا كان تخفيض رأس المال نتيجة زيادته على حاجة الشركة ،وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوماً من تاريخ نشر قرار
التخفيض في جريدة يومية توزع في المنطقة التي فيها مركز الشركة الرئيس .فإن اعترض أحد الدائنين وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور،
وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا كان ً
حااًل أو أن تقدم له ضماناً كافياً للوفاء به إذا كان ً
آجاًل.
المادة السادسة عشر :شراء الشركة ألسهما

يجوز أن تشتري الشركة أسهمها ،وال يكون لألسهم التي تشتريها الشركة أصوات في جمعيات المساهمين.
المادة السابعة عشر :أعضاء مجلس اإلدارة

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة ( )٧أعضاء تُع ّينُهم الجمعية العامة العادية لمدة ال تزيد عن ثالث سنوات.
واستثنا ًء من ذلك فإن مدة مجلس اإلدارة األول خمسة ( )٥سنوات تبدأ من تاريخ قيد الشركة في السجل التجاري كشركة مساهمة.

319

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

جدول المحتويات

المادة الثامنة عشر :اختصاصات وصالحيات مجلس اإلدارة

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العا ّمة يكون لمجلس اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة وتصريف أمورها داخل المملكة وخارجها،
وللمجلس على سبيل المثال ال الحصر حق التوقيع على عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها وغيرها من العقود والصكوك واإلفراغات أمام كاتب
العدل وأمام الجهات الرسم ّية ،وذلك بعد صدور قرار من مجلس اإلدارة ،وتمثيل الشركة أمام الجهات الحكومية األخرى والغرف التجارية والصناعية
والهيئات والجهات الخاصة والشركات والمؤسسات على اختالف أنواعها ،وله حق االشتراك في شركات أخرى والتصرف في أصولها وممتلكاتها
وعقاراتها ،وله الحق في شراء العقارات واألراضي وقبول وفك الرهن العقاري لصالح الشركة ،وإنشاء الفروع وتأسيس الشركات والمشاركة والمساهمة
في شركات قائمة داخل وخارج المملكة ،ويحق للمجلس كفالة الشركات التابعة للشركة أو التي تشارك فيها بما يحقق مصلحة الشركة وغاياتها ،وله حق
بشكل عام واإلفراغ وقبوله واالستالم والتسليم واالستئجار والتأجير والقبض ودفع الثمن ،كما للمجلس حق التوقيع على كافة
البيع والشراء واالستثمار
ٍ
أنواع العقود واالتفاقيات والوثائق والمستندات بما في ذلك دون حصر عقود تأسيس الشركات التي تشترك فيها الشركة مع كافة تعديالتها ومالحقها
وقرارات التعديل والتوقيع على الصكوك أمام كتّاب العدل والجهات الرسمية ،ولمجلس اإلدارة القيام بكافة األعمال والتصرفات التي من شأنها تحقيق
أغراض الشركة ،كما له حق فتح الحسابات لدى البنوك وإصدار الشيكات واالعتمادات والسحب واإليداع وإصدار الضمانات المصرفية والتوقيع على
كافة األوراق والمستندات والشيكات وكافة المعامالت المصرفية ،والدخول في المناقصات والقبض والتسديد وكذلك اتفاقات التسهيالت مهما بلغت
مدتها والضمانات والكفاالت لدى البنوك والمصارف وصناديق اإلقراض العامة والجهات التمويلية المحلية والدولية ،وله حق عقد وتوقيع اتفاقيات التمويل
اإلسالمية بما في ذلك المرابحة اإلسالمية والتو ّرق واتفاقيات الخزينة والتعامل بمنتجاتها وإجراء جميع عمليات الخزينة وإنشاء األوراق المالية والتجارية
وتوقيعها وتظهيرها وفتح الحسابات االستثمارية ،وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة فيما يتعلق باختصاصات المجلس ،وتعيين الموظفين
والممثلين وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وعزلهم وتعيين الرئيس التنفيذي للشركة ،كما للمجلس إعداد ميثاق إداري ّ
ينظم آلية العمل في الشركة وعالقاتها
مع الغير ووضع اللوائح ،وللمجلس توكيل الغير في كل أو بعض ما ذكر وللوكيل توكيل الغير.
كما يكون للمجلس إبراء مديني الشركة من التزاماتهم ،على أن يتض ّمن محضر مجلس اإلدارة وحيثيات قراره مراعاة الشروط التالية:
9أن يكون اإلبراء بعد مضي سنة كاملة من نشوء الدين كحد أدنى.	10-أن يكون اإلبراء لمبلغ محدد كحد أقصى ال يتجاوز ( )%١من رأسمال الشركة لكل عام للمدين الواحد.
	11-اإلبراء حق لمجلس اإلدارة ال يجوز التفويض فيه.
كما يكون للمجلس في حدود اختصاصه أن يف ّوض واحداً أو أكثر من أعضائه أو من الغير في مباشرة عمل معين أو أعمال معينة.
المادة التاسعة عشر :عضوية المجلس

إذا شغر مركز أحد أعضاء مجلس اإلدارة كان للمجلس أن يعين عضواً مؤقتاً في المركز الشاغر ،على أن يكون ممن تتوافر فيهم الخبرة والكفاية ويجب
أن تبلّغ بذلك الوزارة خالل خمسة أيام عمل من تاريخ التعيين وأن يعرض التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها ويكمل العضو الجديد
مدة سلفه.
وإذا لم تتوافر الشروط الالزمة النعقاد مجلس اإلدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد األدنى المنصوص عليه في نظام الشركات أو هذا النظام وجب
على بقية األعضاء دعوة الجمعية العامة العادية لالنعقاد خالل ستين يوماً النتخاب العدد الالزم من األعضاء.
المادة العشرون :انتهاء عضوية المجلس

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظام أو تعليمات سارية في المملكة ،ومع ذلك يجوز للجمعية العامة العادية
في كل وقت عزل جميع أعضاء مجلس اإلدارة أو بعضهم وذلك دون اإلخالل بحق العضو المعزول تجاه الشركة بالمطالبة بالتعويض إذا وقع العزل لسبب
ً
غير مقبول أو في وقت غير مناسب ولعضو مجلس اإلدارة أن يعتزل بشرط أن يكون ذلك في وقت مناسب ّ
مسؤواًل قبل الشركة عما يترتب على
وإاّل كان
االعتزال من أضرار.
المادة الحادية والعشرون :مكافأة أعضاء مجلس اإلدارة

تكون مكافأة مجلس اإلدارة إن وجدت كما تقدرها الجمعية العامة وذلك بما يتوافق مع القرارات والتعليمات الرسمية الصادرة في هذا الشأن وفي حدود
ما نص عليه نظام الشركات أو أية أنظمة أو قرارات مك ّملة له ،باإلضافة إلى بدل حضور وبدل انتقال يحددهما مجلس اإلدارة وفقاً لألنظمة والقرارات
والتعليمات المرعية في المملكة العربية السعودية .ويجب أن يشتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى الجمعية العامة العادية على بيان شامل لكل ما حصل عليه
أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة المالية من مكافآت وبدل مصروفات وغير ذلك من المزايا ،وأن يشتمل كذلك على بيان ما قبضه أعضاء المجلس
بوصفهم عاملين أو إداريين أو ما قبضوه نظير أعمال فنية أو إدارية أو استشارات وأن يشتمل أيضاً على بيان بعدد جلسات المجلس وعدد الجلسات التي
حضرها كل عضو من تاريخ آخر اجتماع للجمعية العامة.
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المادة الثانية والعشرون :صالحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر

يُع ّين مجلس اإلدارة من بين أعضائه المستقلين رئيساً ويُع ّين من بين أعضائه نائباً للرئيس ،كما يجوز له تعيين عضواً منتدباً ،وال يجوز الجمع بين منصب
رئيس مجلس اإلدارة وأي منصب تنفيذي بالشركة.
ويختص رئيس المجلس بدعوة المجلس والجمعية العامة العادية وغير العادية لالنعقاد ،كما يتولى رئاسة اجتماعات المجلس والجمعيات العامة للمساهمين،
كما يختص بتمثيل الشركة في عالقاتها مع الغير وأمام المحاكم الشرعية والهيئات القضائية والمحاكم اإلدارية والحقوق المدنية وأقسام الشرطة ومكاتب
العمل والعمال واللجان العمالية العليا واالبتدائية ولجان األوراق التجارية وكافة اللجان القضائية األخرى وهيئات التحكيم ،وله حق المطالبة والمدافعة
والمرافعة والمخاصمة والصلح والتنازل واإلقرار واإلنكار وقبول األحكام ونفيها والتحكيم عن الشركة وطلب تنفيذ األحكام ومعارضتها وقبض ما يحصل
من التنفيذ وإصدار الوكاالت الشرعية نيابة عن الشركة.
ويحل نائب رئيس المجلس محل رئيس مجلس اإلدارة عند غيابه.
ويعين مجلس اإلدارة أمين سر يختاره من بين أعضائه أو من غيرهم ويختص بتسجيل محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة وتدوين القرارات الصادرة عن
هذه االجتماعات وحفظها إلى جانب االختصاصات األخرى التي يوكلها إليه مجلس اإلدارة ،ويحدد المجلس مكافأته.
وال تزيد ُم ّدة رئيس المجلس ونائبه والعضو المنتدب وأمين السر إذا كان عضواً في مجلس اإلدارة عن ُم ّدة عضو ّية كل منهم في المجلس ،ويجوز إعادة
انتخابهم وللمجلس في أي وقت أن يعزلهم أو أياً منهم دون إخالل بحق من عزل في التعويض إذا وقع العزل لسبب غير مشروع أو في وقت غير مناسب.
المادة الثالثة والعشرون :الدعوة الجتماعات المجلس

يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أربع مرات سنوياً على األقل ،وتكون الدعوة مصحوبة بجدول األعمال ،ويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس إلى
االجتماع متى َطلب إليه ذلك اثنان من األعضاء.
المادة الرابعة والعشرون :نصاب االجتماعات والقرارات

ال يكون اجتماع المجلس صحيحاً إ ّال إذا حضره خمسة ( )5من األعضاء أصالة ووكالة على األقل ،وفي حالة إنابة عضو مجلس اإلدارة عضواً آخر في
حضور اجتماعات المجلس؛ يتعين أن تكون اإلنابة طبقاً للضوابط اآلتية:
•ال يجوز لعضو مجلس اإلدارة أن ينوب عن أكثر من عضو واحد في حضور ذات االجتماع.
•أن تكون اإلنابة ثابتة بالكتابة.
•ال يجوز للنائب التصويت على القرارات التي يحظر النظام على ال ُمنيب التصويت بشأنها.
وتصدر قرارات المجلس بموافقة أربعة ( )4من أصوات الحاضرين على األقل.
المادة الخامسة والعشرون :محاضر االجتماعات

تُثبت مداوالت المجلس وقراراته في محاضر يو ِّق ُعها رئيس المجلس وأمين السر ،وتُد ّون هذه المحاضر ،بعد التصديق عليها من المجلس وذلك بتوقيع
جميع األعضاء الحاضرين على إحدى نسخ المحضر ،في سجل خاص يُو ّق ُعه رئيس المجلس وأمين السر .ويتم إثبات حضور أعضاء المجلس بكشف يو ّقع
عليه الحضور ،ولمجلس اإلدارة أن يصدر قرارات بالتمرير في األمور العاجلة وعرضها على أعضاء المجلس متف ّرقين وذلك بإحدى الوسائل اإللكترونية
تال له.
الحديثة .ما لم يطلب أحد األعضاء كتابة اجتماع مجلس اإلدارة للمداولة فيها ،وتعرض هذه القرارات على المجلس في أول اجتماع ٍ
المادة السادسة والعشرون :لجان مجلس اإلدارة

لمجلس اإلدارة تشكيل أي لجنة أو لجان تساعده في تنفيذ أعماله أو تتطلب األنظمة وجودها في الشركة .ويتم تشكيل هذه اللجان بقرار من المجلس
يحدد فيه صالحيات واختصاصات اللجنة .ويتم تشكيل هذه اللجان حسب حاجة الشركة .ويجوز أن يكون أعضاء اللجان من أعضاء المجلس أو من
غيرهم ،ويقتصر عمل اللجان على األعمال التي يُوليها لهم مجلس اإلدارة طبقاً للوائح المنظمة لعمل كل لجنة والمعتمدة من مجلس اإلدارة أو الجمعية
العا ّمة للشركة حسب الحال.
المادة السابعة والعشرون :تعارض المصالح

على عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ المجلس بما له من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة ويُثبت هذا التبليغ في محضر اجتماع
المجلس وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا الشأن.
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المادة الثامنة والعشرون :الجمعية العامة

لكل مكتتب أ ًّيا كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التحولية ،ولكل مساهم حق حضور الجمعيات العامة للمساهمين ،وله في ذلك أن يوكل عنه شخصاً
آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة أو عاملي الشركة في حضور الجمعية العامة.

المادة التاسعة والعشرون :دعوة الجمعية التحويلية

يدعو المساهمون جميع المكتتبين إلى عقد جمعية تحولية خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ قرار الوزارة بالترخيص بتحول الشركة ويشترط لصحة
االجتماع حضور عدد من المكتتبين يمثل نصف رأس المال على األقل .فإذا لم يتوافر هذا النصاب يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة
المحددة النعقاد االجتماع األول على أن تتضمن دعوة االجتماع األول ذلك وفي جميع األحوال ،يكون االجتماع الثاني صحيحاً أ ًّيا كان عدد المكتتبين
الممثلين فيه.
المادة الثالثون :اختصاص الجمعية التحويلية

تختص الجمعية التحولية باألمور الواردة بالمادة (الثالثة والستون) من نظام الشركات.
المادة الحادية والثالثون :الجمعية العادية

تختص الجمع ّية العا ّمة العاد ّية بجميع األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مر ًة على األقل في
فيما عدا األمور التي تختص بها الجمع ّية العامة غير العاد ّية،
ّ
السنة خالل الستة أشهر التالية النتهاء السنة المال ّية للشركة ،كما يجوز دعوة جمع ّيات عامة عاد ّية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك.
المادة الثانية والثالثون :الجمعية العامة غير العادية

تختص الجمع ّية العامة غير العاد ّية بتعديل نظام الشركة األساس باستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها نظاماً .ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة
ّ
في اختصاص الجمع ّية العامة العاد ّية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمع ّية األخيرة.
المادة الثالثة والثالثون :انعقاد جمعيات المساهمين

تنعقد الجمعيات العامة أو الخاصة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية لالنعقاد إذا طلب ذلك
مراجع الحسابات أو لجنة المراجعة أو عدد من المساهمين يمثل ( )%٥من رأس المال على األقل .ويجوز لمراجع الحسابات دعوة الجمعية لالنعقاد إذا
لم يقم المجلس بدعوة الجمعية خالل ثالثين يوماً من تاريخ طلب مراجع الحسابات.
وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في صحيفة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بـ ( )21يوماً على األقل .ومع ذلك
يجوز االكتفاء بتوجيه الدعوة في الميعاد المذكور إلى جميع المساهمين بخطابات مسجلة .وترسل صورة من الدعوة وجدول األعمال إلى الوزارة ،وذلك
خالل المدة المحددة للنشر.
المادة الرابعة والثالثون :إثبات حضور المساهمين

يسجل المساهمون الذين يرغبون في حضور الجمعية العامة أو الخاصة أسمائهم ويجوز التسجيل والتصويت من خالل إحدى الوسائل اإللكترونية الحديثة
ختصة.
قبل الوقت المحدد النعقاد الجمعية وفقاً للضوابط التي تضعها الجهات ال ُم ّ
المادة الخامسة والثالثون :نصاب الجمعية العامة العادية

ال يكون انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل ،وإذا لم يتوفر النصاب الالزم لعقد
هذا االجتماع يعقد االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول بشرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد
االعالن عن إمكانية عقد هذا االجتماع .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.
المادة السادسة والثالثون :نصاب الجمعية العامة غير العادية

ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون ثلثي رأس المال فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول ،يعقد
االجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة النعقاد االجتماع األول شرط أن تتضمن الدعوة لعقد االجتماع األول ما يفيد اإلعالن عن إمكانية عقد
هذا االجتماع .وفي جميع األحوال يكون االجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األقل.
وإذا لم يتو ّفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني ُو ّجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة ( )31من هذا النظام
ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أيا كان عدد االسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة.
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المادة السابعة والثالثون :حساب األصوات

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي
في انتخاب مجلس االدارة .إال أنه ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية التي تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم
للشركة.
المادة الثامنة والثالثون :قرارات الجمعية العامة

تصدر القرارات في الجمعية التحولية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة فيها وتصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية ال ُمطلقة لألسهم ال ُممثلة
في االجتماع كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي االسهم الممثلة في االجتماع ،إ ّال إذا كان قراراً متعلقاً بزيادة رأس المال أو
تخفيضه أو بإطالة مدة الشركة أو بحلها قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها االساس أو باندماجها مع شركة أخرى فال يكون صحيحاً إ ّال إذا صدر
بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع.
المادة التاسعة والثالثون :مناقشة موضوعات الجمعية العامة

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة في شأنها إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراجع الحسابات .ويجيب
مجلس اإلدارة أو مراجع الحسابات عن أسئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة للضرر .وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنع،
احتكم إلى الجمعية ،وكان قرارها في هذا الشأن نافذاً.
المادة األربعون :إدارة الجمعية العامة

يرأس الجمع ّية العموم ّية رئيس مجلس اإلدارة أو نائبه أو من ينيبه أو من يرشحه أحد أعضاء مجلس اإلدارة الحاضرين في حال غيابهم ،ويع ّين الرئيس
سكرتيراً لالجتماع وجامعاً لألصوات ،ويُح ّرر باجتماع الجمع ّية َمحضراً يتض ّمن أسماء ال ُمساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسهم التي في حيازتهم
باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لها والقرارات التي ات ُِخذت وعدد األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها وخالصة واف ّية للمناقشات التي
دارت في االجتماع ،وتُد ّون المحاضر بصفة ُمنتظمة عقب كل اجتماع في سجل خاص يُو ّق ُعه رئيس الجمع ّية وسكرتيرها وجامع األصوات.
المادة الحادية واألربعون :تشكيل لجنة المراجعة

تشكل بقرار من الجمعية العامة العادية لجنة مراجعة مكونة من ( )٣أعضاء من غير أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين سواء من المساهمين أو غيرهم
ويحدد في القرار مهمات اللجنة وضوابط عملها ومكافآت أعضائها.
المادة الثانية واألربعون :نصاب اجتماع اللجنة

يشترط لصحة اجتماع لجنة المراجعة حضور أغلبية أعضائها ،وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الحاضرين ،وعند تساوي األصوات يرجح الجانب الذي
صوت معه رئيس اللجنة.
المادة الثالثة واألربعون :اختصاصات اللجنة

تختص لجنة المراجعة بالمراقبة على أعمال الشركة ،ولها في سبيل ذلك حق االطالع على سجالتها ووثائقها وطلب أي إيضاح أو بيان من أعضاء مجلس
اإلدارة أو اإلدارة التنفيذية ،ويجوز لها أن تطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة للشركة لالنعقاد إذا أعاق مجلس اإلدارة عملها أو تعرضت الشركة
ألضرار أو خسائر جسيمة.
المادة الرابعة واألربعون :تقارير اللجنة

على لجنة المراجعة النظر في القوائم المالية للشركة والتقارير والملحوظات التي يقدمها مراجع الحسابات ،وإبداء مرئياتها حيالها إن وجدت ،وعليها
كذلك إعداد تقرير عن رأيها في شان مدى كفاية نظام الرقابة الداخلية في الشركة وعما قامت به من أعمال أخرى تدخل في نطاق اختصاصها .وعلى
مجلس اإلدارة أن يودع نسخاً كافية من هذا التقرير في مركز الشركة الرئيس قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بـ ( )21يوماً على األقل لتزويد كل من رغب
من المساهمين بنسخة منه .ويتلى التقرير أثناء انعقاد الجمعية.
المادة الخامسة واألربعون :مراقب الحسابات

يجب أن يكون للشركة مراجع حسابات (أو أكثر) من بين مراجعي الحسابات المرخص لهم بالعمل في المملكة تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً ،وتحدد
مكافأته ومدة عمله ،ويجوز للجمعية أيضاً في كل وقت تغييره مع عدم اإلخالل بحقه في التعويض إذا وقع التغيير في وقت غير مناسب أو لسبب غير
مشروع.
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المادة السادسة واألربعون :واجبات مراقب الحسابات

أي وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك من الوثائق ،وله أيضاً طلب البيانات واإليضاحات التي يرى ضرورة
لمراجع الحسابات في ّ
الحصول عليها ،ليتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها وغير ذلك مما يدخل في نطاق عمله .وعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يمكنه من أداء واجبه ،وإذا
صادف مراجع الحسابات صعوبة في هذا الشأن أثبت ذلك في تقرير يقدم إلى مجلس اإلدارة .فإذا لم ييسر المجلس عمل مراجع الحسابات ،وجب عليه
أن يطلب من مجلس اإلدارة دعوة الجمعية العامة العادية للنظر في األمر.
المادة السابعة واألربعون :السنة المالية

تبدأ السنة المال ّية للشركة من أول شهر يناير وتنتهي بنهاية شهر ديسمبر من كل عام ميالدي ،على أن السنة المال ّية األولى تبدأ من تاريخ القرار الوزاري
الصادر بإعالن تح ّولها وحتى نهاية شهر ديسمبر  ٢٠١٤م.
المادة الثامنة واألربعون :التقارير السنوية

 أيجب على مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية للشركة أن يعد القوائم المالية للشركة وتقريراً عن نشاطها ومركزها المالي عن السنة الماليةالمنقضية ،ويض ّمن هذا التقرير الطريقة المقترحة لتوزيع األرباح .ويضع المجلس هذه الوثائق تحت تصرف مراجع الحسابات قبل الموعد
المحدد النعقاد الجمعية العامة بخمسة وأربعين يوماً على األقل.
 بيجب أن يوقع رئيس مجلس إدارة الشركة ورئيسها التنفيذي ومديرها المالي الوثائق المشار إليها في الفقرة (أ) من هذه المادة ،وتودع نسخمنها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المحدد النعقاد الجمعية العامة ب ( )21يوماً على األقل.
 جعلى رئيس مجلس اإلدارة أن يزود المساهمين بالقوائم المالية للشركة ،وتقرير مجلس اإلدارة ،وتقرير مراجع الحسابات ،ما لم تنشر فيجريدة يومية توزع في مركز الشركة الرئيس .وعليه أيضاً أن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الوزارة ،وذلك قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة
بخمسة عشر يوماً على األقل.
المادة التاسعة واألربعون :توزيع األرباح

تُوزّع أرباح الشركة الصاف ّية السنو ّية بعد خصم جميع المصروفات العموم ّية والتكاليف األخرى على الوجه التالي:
	12-يجنّب ( )% ١٠من صافي األرباح لتكوين االحتياطي النظامي للشركة ويجوز أن تقرر الجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ
االحتياطي المذكور ( )% ٣٠من رأس المال المدفوع.
	13-للجمعية العامة العادية أن تقرر تكوين احتياطيات أخرى ،وذلك بالقدر الذي يحقق مصلحة الشركة أو يكفل توزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكان
على المساهمين .وللجمعية المذكورة كذلك أن تقتطع من صافي األرباح مبالغ إلنشاء مؤسسات اجتماعية لعاملي الشركة أو لمعاونة ما يكون
قائماً من هذه المؤسسات.
	14-يُوزّع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن ( )%٥من رأس المال المدفوع.
	15-يوزع الباقي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح.
	16-كما يجوز لمجلس اإلدارة توزيع أرباح مرحلية بعد أخذ الموافقات الالزمة.
المادة الخمسون :مكان ومواعيد سداد األرباح

حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية االرباح
يستحق المساهم ّ
لمالكي االسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
المادة الحادية والخمسون :خسائر الشركة

	17-إذا بلغت خسائر شركة المساهمة نصف رأس المال المدفوع ،في أي وقت خالل السنة المالية ،وجب على أي مسؤول في الشركة أو مراجع
الحسابات فور علمه بذلك إبالغ رئيس مجلس اإلدارة ،وعلى رئيس مجلس اإلدارة إبالغ أعضاء المجلس فوراً بذلك ،وعلى مجلس اإلدارة خالل
خمسة عشر يوماً من علمه بذلك دعوة الجمعية العامة غير العادية لالجتماع خالل خمسة وأربعين يوماً من تاريخ علمه بالخسائر؛ لتقرر إما
زيادة رأس مال الشركة أو تخفيضه وفقاً ألحكام نظام الشركات وذلك إلى الحد الذي تنخفض معه نسبة الخسائر إلى ما دون نصف رأس
المال المدفوع ،أو حل الشركة قبل األجل المحدد في هذا نظام الشركات.
	18-تُعد الشركة منقضية بقوة نظام الشركات إذا لم تجتمع الجمعية العامة خالل المدة المحددة في الفقرة ( )1من هذه المادة ،أو إذا اجتمعت
وتعذر عليها إصدار قرار في الموضوع ،أو إذا قررت زيادة رأس المال وفق األوضاع المقررة في هذه المادة ولم يتم االكتتاب في كل زيادة رأس
المال خالل تسعين يوماً من صدور قرار الجمعية بالزيادة.
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المادة الثانية والخمسون :دعوى المسؤولية

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسؤولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به.
وال يجوز للمساهم رفع الدعوى المذكورة إال إذا كان حق الشركة في رفعها ال يزال قائماً .ويجب على المساهم أن يبلغ الشركة بعزمه على رفع الدعوى.
المادة الثالثة والخمسون :حل الشركة وتصفيتها

تدخل الشركة بمجرد انقضائها دور التصفية وتحتفظ بالشخصية االعتبارية بالقدر الالزم للتصفية ويصدر قرار التصفية االختيارية من الجمعية العامة
غير العادية ويجب أن يشتمل قرار التصفية على تعيين المصفَي وتحديد سلطاته وأتعابه والقيود المفروضة على سلطاته والمدة الزمنية الالزمة للتصفية
ويجب أال تتجاوز مدة التصفية االختيارية خمس سنوات وال يجوز تمديدها ألكثر من ذلك إال بأمر قضائي وتنتهي سلطة مجلس إدارة الشركة بحلها ومع
ذلك يظل هؤالء قائمين على إدارة الشركة ويعدون بالنسبة إلى الغير في حكم المصفين إلى أن يعين المصفّي وتبقى جمعيات المساهمين قائمة خالل
مدة التصفية ويقتصر دورها على ممارسة اختصاصاتها التي ال تتعارض مع اختصاصات المصفّي.
المادة الرابعة والخمسون

يطبق نظام الشركات ولوائحه في كل ما لم يرد به نص في هذا النظام.
المادة الخامسة والخمسون

يودع هذا النظام وينشر طبقاً ألحكام نظام الشركات ولوائحه.
	 12 -16وصف لحقوق حملة األسهم
	2-16-1

1حقوق التصويت

لكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعية التحولية ولكل مساهم صوت عن كل سهم في الجمعيات العامة ويجب استخدام التصويت التراكمي في
انتخاب مجلس اإلدارة.
	2-16-2

1الحقوق في حصص األرباح

يستحق المساهم حصته في األرباح وفقاً لقرار الجمعية العامة الصادر في هذا الشأن ويبين القرار تاريخ االستحقاق وتاريخ التوزيع وتكون أحقية األرباح
لمالكي األسهم المسجلين في سجالت المساهمين في نهاية اليوم المحدد لالستحقاق.
	2-16-3

1حقوق االسترداد أو إعادة الشراء

يجوز للشركة شراء أسهمها وبيعها وارتهانها ،وفق الضوابط التي تحددها الجهة المختصة.
	2-16-4

1الحقوق في فائض األصول عند التصفية أو الحل

استناداً ألحكام المادة الثالثة والستين بعد المائة ( )163من نظام الشركات ،ترتب الحصص حقوقاً متساوية في األرباح الصافية وفي فائض التصفية،
ما لم ينص النظام األساس للشركة على غير ذلك.
	2-16-5

1الموافقات الالزمة لتعديل حقوق التصويت

ينبغي تعديل النظام األساس للشركة لتعديل حقوق وآلية التصويت في الجمعيات العامة للشركة .وتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل النظام
األساس حسب أحكام المادة ( )32من النظام األساس .وال تنعقد الجمعية العامة غير العادية إال بحضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على األقل.
وفي حال عدم حضور هذه النسبة في أول اجتماع تمت الدعوة له فتنعقد الجمعية العامة غير العادية في االجتماع الثاني بالنسبة الحاضرة شرط أال تقل
عن ربع رأس المال على األقل .وإذا لم يتوفر النصاب الالزم في االجتماع الثاني وجهت دعوة إلى اجتماع ثالث ينعقد باألوضاع نفسها المنصوص عليها
في المادة ( )33من النظام األساس للشركة ويكون االجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة .وتصدر قرارات
الجمعية العامة غير العادية بشأن زيادة أو تخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في نظامها األساس أو
بإدماج الشركة في شركة أخرى بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع.
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	 13-التعهد بتغطية االكتتاب
قامت الشركة والمساهمون البائعون ومتعهد التغطية بإبرام اتفاقية تعهد بتغطية الطرح بتاريخ [•]ه (الموافق [•]م) (يشار إليها فيما بعد بـ «اتفاقية
التعهد بالتغطية») .وافق بموجبها متعهد التغطية على التعهد بتغطية كامل أسهم الطرح البالغة ([•]) سهم ،مع مراعاة بعض الشروط واألحكام الواردة
في اتفاقية التعهد بالتغطية ،وفيما يلي اسم وعنوان متعهد التغطية:
	 13-1متعهد التغطية
الرياض المالية
شركة الرياض المالية
 -2414حي الشهداء ،الوحدة رقم 69

الرياض 7279 -13241

المملكة العربية السعودية

هاتف+ 96611920012299 :

فاكس+ 966114865908 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.riyadcapital.com

ask@riyadcapital.com

وفيما يلي البنود الرئيسية التي اشتملت عليها اتفاقية التعهد بالتغطية:
	 13 -2ملخص اتفاقية التعهد بالتغطية
وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية التعهد بالتغطية:
 أيتعهد المساهمون البائعون لمتعهد التغطية على قيامهم باآلتي في أول يوم عمل يلي اكتمال تخصيص أسهم الطرح عقب انتهاء فترة الطرح:1بيع وتخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة التي تم قبول طلبات اكتتابهم من قبل الجهات المستلمة.2بيع وتخصيص أسهم الطرح التي لم يتم شراؤها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة في الطرح إلى متعهد التغطية. بيتعهد متعهد التغطية للشركة وللمساهمين البائعين بشراء أي أسهم طرح لم يتم االكتتاب فيها من قبل المكتتبين األفراد أو الفئات المشاركة،وفقاً لما هو وارد أدناه:
	  (173):لودجلااألسهم المتعهد بتغطيتها

متعهد التغطية
شركة الرياض المالية

عدد أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

نسبة أسهم الطرح المتعهد بتغطيتها

33,000,000

%100

	 13 -3تكاليف التعهد بالتغطية
سوف يدفع المساهمون البائعون إلى متعهد التغطية أتعاب التعهد بالتغطية بناء على إجمالي قيمة الطرح .إضافة إلى ذلك ،فقد وافق المساهمون البائعون
على دفع المصاريف والتكاليف الخاصة بالطرح ولن تتحمل الشركة أي مصاريف تتعلق بالطرح.
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	 14-المصاريف
تقدر المصاريف الخاصة بالطرح بحوالي [•] ([•]) ريال سعودي ،تشمل أتعاب المستشار المالي ومديري سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير
االكتتاب ،ورسوم التعهد بالتغطية والجهات المستلمة ،والمستشار القانوني للشركة والمستشار القانوني لمتعهد التغطية ومستشار العناية المالية ومستشار
دراسة السوق ،ومصاريف التسويق والترتيب والطباعة والتوزيع والترجمة ،باإلضافة إلى رسوم أخرى تتعلق بعملية الطرح .وسوف يتحمل المساهمين
البائعين تلك المصاريف بالكامل ولن تتحمل الشركة أي مصاريف تتعلق بالطرح.
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	 15-تعهدات ما بعد اإلدراج
تتعهد الشركة بعد إدراجها بما يلي:
أ-

إخطار الهيئة بتاريخ انعقاد أول جمعية عامة بعد قبول اإلدراج ،بحيث يتسنى ألي ممثل الحضور.

ب -تقديم األعمال والعقود التي يكون ألي من أعضاء مجلس اإلدارة فيها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة للجمعية العامة للترخيص لها (وفقاً لنظام
الشركات والئحة حوكمة الشركات) ،شريطة امتناع عضو مجلس اإلدارة ذو المصلحة من االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في
هذا الشأن في مجلس اإلدارة والجمعية العامة) (للمزيد من التفاصيل حول االتفاقيات القائمة مع األطراف ذات العالقة ،يرجى مراجعة القسم
الفرعي رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف ذات العالقة» من هذه النشرة).
ج -اإلفصاح عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالشركة.
د -االلتزام بكافة المواد اإللزامية من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج والئحة حوكمة الشركات مباشر ًة بعد
اإلدراج.
هـ -الدعوة لعقد جمعية عامة لتحديث النظام األساسي للشركة مباشرة بعد اإلدراج.
و -تعبئة النموذج  8المتعلق بااللتزام بالئحة حوكمة الشركات ،وفي حال عدم التزام الشركة بأي من متطلبات الئحة حوكمة الشركات ،فيتعين
عليها حينئذ توضيح أسباب ذلك.
ز -ووفقاً لذلك ،يتعهد أعضاء مجلس اإلدارة بعد قبول اإلدراج بما يلي:

	-تسجيل جميع القرارات والمداوالت في شكل محاضر اجتماعات مكتوبة وموقعة من قبل رئيس المجلس وأمين السر.
	-اإلفصاح عن تفاصيل أي معامالت مع أطراف ذوي عالقة حسب متطلبات نظام الشركات والئحة حوكمة الشركات.
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	 16-اإلعفاءات
لم تتقدم الشركة إلى الهيئة بطلب الحصول على أي إعفاءات من أي متطلبات نظامية.
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	 17-شروط وأحكام االكتتاب
تم تقديم طلب لتسجيل وطرح األوراق المالية إلى الهيئة وطلب إلدراج األسهم إلى السوق وفقاً لكل من قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة
وقواعد اإلدراج .يجب على جميع المكتتبين قراءة شروط وأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة نموذج طلب االكتتاب ،حيث يعتبر توقيع طلب
االكتتاب وتقديمه ألي من الجهات المستلمة أو مدير االكتتاب بمثابة إقرار بالقبول بشروط وأحكام االكتتاب المذكورة والموافقة عليها.
	 17-1االكتتاب في أسهم الطرح
تتكون عملية الطرح من طرح ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهم عادي مدفوع بالكامل وبقيمة اسمية قدرها عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد ،وتمثل اثنان وعشرون بالمائة ( )%22من رأس مال الشركة ،والتي يتم طرحها بسعر [•] ريال سعودي للسهم الواحد ،وبقيمة إجمالية قدرها [•]
مليون ريال سعودي .علماً بأن الطرح على المكتتبين األفراد وإدراج األسهم بعد ذلك ،منوط بنجاح اكتتاب الفئات المشاركة بكامل أسهم الطرح .وسيتم
إلغاء الطرح في حال لم يتم تغطية الطرح خالل هذه الفترة .ويجوز للهيئة تعليق هذا الطرح بعد الموافقة على هذه النشرة وقبل تسجيل وقبول األسهم
لإلدراج في السوق المالية في حال حدوث تغيير جوهري من شأنه التأثير بشكل سلبي وجوهري على عمليات الشركة.
ويقتصر هذا الطرح على الشريحتين التاليتين من المستثمرين:
الشريحة (أ) :الفئات المشاركة

تشمل هذه الشريحة الفئات التي يحق لها المشاركة في عملية بناء سجل األوامر وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر وتخصيص األسهم في االكتتابات األولية
الصادرة عن الهيئة (للمزيد من التفاصيل ،يرجى مراجعة القسم رقم (« )1التعريفات والمصطلحات» من هذه النشرة) .سيتم تحديد عدد ونسبة أسهم
الطرح التي سيتم تخصيصها بشكل نهائي للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي باالتفاق مع الشركة وفقاً لما يروه مناسباً ،وذلك بعد إتمام عملية
اكتتاب األفراد .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي ثالثة وثالثون مليون ( )33,000,000سهم تمثل ما نسبته
مائة بالمائة ( )%100من إجمالي أسهم الطرح .في حال قيام المكتتبين األفراد باالكتتاب بكامل األسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح ،يحق للمستشار
المالي ،بالتشاور مع الشركة ،تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة وعشرون مليون وسبعمائة ألف ( )29,700,000سهم كحد
أدنى والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة ( )%90من إجمالي من أسهم الطرح .يتم تخصيص األسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص
األسهم االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة ،وذلك حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسباً.
الشريحة (ب) :المكتتبون األفراد

تشمل هذه الشريحة األشخاص السعوديين الطبيعيين ،بما في ذلك المرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد قصر من زوج غير سعودي – حيث
القصر ،وأي
القصر لصالحها شريطة أن تقدم ما يثبت أنها مطلقة أو أرملة وما يثبت أمومتها لألوالد
يحق لها أن تكتتب باسمها أو بأسماء أوالدها
ّ
ّ
شخص طبيعي غير سعودي مقيم أو مواطني دول مجلس التعاون الخليجي العربي ممن لديهم حساب بنكي لدى الجهات المستلمة ،ويحق لهم فتح حساب
استثماري ،ويعد الغياً اكتتاب كل شخص اكتتب باسم مطلقته ،وإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع فسيطبق النظام بحق مقدم الطلب .وفي حال تم
االكتتاب مرتين ،سوف يعتبر االكتتاب الثاني الغياً وسيتم أخذ االكتتاب األول فقط في االعتبار .وسيتم تخصيص ثالثة ماليين وثالثمائة ألف ()3,300,000
سهم من أسهم الطرح كحد أقصى للمكتتبين األفراد ،أي بما يعادل نسبة عشرة بالمائة ( )%10من إجمالي أسهم الطرح ،على أن تكتتب الفئات المشاركة
بكامل أسهم الطرح المخصصة لهم .وفي حال عدم اكتتاب المكتتبين األفراد بكامل عدد أسهم الطرح المخصصة لهم ،فيحق للمستشار المالي تخفيض
عدد األسهم المخصصة للمكتتبين األفراد لتتناسب مع عدد األسهم التي تم االكتتاب بها من قِ بل هؤالء المكتتبين.
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	 17 -2فترة الطرح
يومان تبدأ من يوم االثنين بتاريخ ١٤٤٤/٤/٢٧هـ (الموافق2022/11/21م) ،وتنتهي في يوم الثالثاء بتاريخ 1444/4/24هـ (الموافق 2022/11/22م).
	 17 -3طريقة وشروط االكتتاب لكل فئة من فئات المكتتبين
	7-3-1

1بناء سجل األوامر

 أسيتم تحديد النطاق السعري عند بناء سجل األوامر وإتاحته لجميع الفئات المشاركة من قبل المستشار المالي ،بالتشاور مع الشركة باستخدامآلية التخصيص االختيارية.
 بيجب على كل من الفئات المشاركة المسجلة في المملكة تقديم طلبات المشاركة في بناء سجل األوامر من خالل تعبئة نموذج طلب مشاركة فيعملية بناء سجل األوامر الخاص بالفئات المشاركة .ويجوز لجميع الفئات المشاركة تغيير طلباتها أو إلغائها في أي وقت خالل مدة بناء سجل
األوامر ،على أن يكون تغيير تلك الطلبات من خالل تقديم استمارة طلب معدلة أو استمارة طلب إلحاقية (حيثما ينطبق( وذلك قبل انتهاء فترة
سجل األوامر .ويجب أال يقل عدد أسهم الطرح التي يكتتب فيها كل من الفئات المشاركة عن مائة ألف ( )100.000أسهم ،وال يزيد عن سبعة
مليون وأربعمائة وتسعة وتسعون ألف وتسعمائة وتسعة وتسعون ( )7.499.999سهم ،وفيما يتعلق بالصناديق العامة فقط ،بما ال يتجاوز الحد
األقصى لكل صندوق عام مشارك والذي يتم تحديده وفقاً لتعليمات بناء سجل األوامر ،ويجب أن يكون عدد األسهم المطلوبة قابلة للتخصيص.
وسيقوم مدير سجل اكتتاب المؤسسات بإخطار الفئات المشاركة بخصوص سعر الطرح وعدد أسهم الطرح المخصصة مبدئياً لهم .ويجب
أن تبدأ عملية اكتتاب الفئات المشاركة أثناء فترة الطرح التي تشمل كذلك المكتتبين األفراد وذلك وفقاً لشروط وتعليمات االكتتاب المفصلة
في نماذج طلبات االكتتاب.
 -جبعد إكمال عملية بناء سجل األوامر للفئات المشاركة ،سيقوم المستشار المالي باإلعالن عن نسبة التغطية من قبل الفئات المشاركة.

 دسيكون للمستشار المالي والشركة صالحية تحديد سعر الطرح وفقاً لقوى العرض والطلب على أال يزيد عن السعر المحدد في اتفاقية تعهدالتغطية بشرط أن يكون سعر االكتتاب وف ًقا لوحدات تغير السعر المطبقة من السوق المالية.
	7-3-2

1االكتتاب من قبل المكتتبين األفراد

يجب على كل من المكتتبين األفراد االكتتاب بعدد أسهم ال يقل عن عشرة ( )10أسهم طرح كحد أدنى ،وال يزيد عن مائتان وخمسون ألف ()250.000
سهم طرح كحد أقصى .وال يسمح بتغيير أو سحب طلب االكتتاب بعد تسليمه.
ستكون نماذج طلبات االكتتاب متاحة خالل فترة طرح المكتتبين األفراد لدى الفروع و/أو المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم هذه الخدمة.
ويجب إكمال نماذج طلب اكتتاب األفراد وفقاً للتعليمات الواردة أدناه .وبإمكان المكتتبين األفراد االكتتاب عن طريق اإلنترنت أو الهاتف المصرفي أو
تطبيقات األجهزة الذكية أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للجهات المستلمة التي تق ّدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعمالئها شريطة أن:
 -أيكون لدى المكتتب الفرد حساب بنكي لدى إحدى الجهات المستلمة التي تقدم مثل هذه الخدمات.

 -بال يكون قد طرأ أي تغيير على المعلومات الشخصية أو المعلومات الخاصة بالمكتتب الفرد منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً.

إن توقيع المكتتب الفرد على نموذج طلب االكتتاب وتقديمه للجهات المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين المساهمين البائعين والمكتتب الفرد مقدم الطلب.
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وبإمكان المكتتبين األفراد الحصول على نسخة من هذه النشرة من الموقع اإللكتروني للشركة ( )www.riyadh-cables.comأو للهيئة (www.
 )cma.org.saأو الموقع للمستشار المالي ( ،)www.riyadcapital.comوكذلك يمكن الحصول على نماذج طلب االكتتاب من فروع الجهات
المستلمة التالية (أو عن طريق المواقع اإللكترونية للجهات المستلمة التي تقدم تلك الخدمة):
الجهات المستلمة
بنك الرياض
حي الشهداء

ص .ب22622 .

الرياض 11614

المملكة العربية السعودية

هاتف+966 )11( 401 3030 :

فاكس+966 )11( 4865909 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.riyadbank.com

customercare@riyadbank.com

البنك األهلي السعودي
طريق الملك فهد – حي العقيق – مركز الملك عبداهلل المالي
ص ب  3208رقم الوحدة778 :

المملكة العربية السعودية

هاتف+966920001000 :

فاكس+966114060052 :
الموقع اإللكتروني:

البريد اإللكتروني:

www.alahli.com

contactus@alahli.com

مصرف الراجحي
طريق الملك فهد – حي المروج – برج مصرف الراجحي
ص.ب ،28 .الرياض 11411

المملكة العربية السعودية

هاتف+977112116000 :

فاكس+977114600705 :
الموقع اإللكتروني :

البريد اإللكتروني :

www.alrajhibank.com.sa

alrajhibank.com.sa@contactcentre1

شركة العربي الوطني لالستثمار
شارع الملك فيصل  -مبنى شركة العربي الوطني لالستثمار
ص.ب - 220009 .الرياض 11311

المملكة العربية السعودية

هاتف+966114062500 :

فاكس+966114062548 :
البريد اإللكتروني:

الموقع اإللكتروني:

Investment.Banking@anbinvest.com.sa

www.anbinvest.com.sa

ستبدأ الجهات المستلمة في استالم نماذج طلب اكتتاب األفراد في فروعها في المملكة أو عن طريق المواقع اإللكترونية أو الهاتف المصرفي أو الصراف
اآللي التابع للجهات المستلمة التي تقدم كل الخدمات سالفة الذكر أو بعضها بدءاً من يوم االثنين بتاريخ 1444/4/27هـ (الموافق 2022/11/21م) حتى
نهاية يوم الثالثاء بتاريخ 1444/4/28هـ (الموافق 2022/11/22م) .وعند توقيع وتسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد ،تقوم الجهة المستلمة بختم وتقديم
نسخة من نموذج طلب اكتتاب األفراد المستوفية إلى المكتتب الفرد .وفي حالة عدم اكتمال أو عدم صحة المعلومات المقدمة في نموذج طلب االكتتاب أو في
حال عدم ختمها من قبل الجهة المستلمة ،يعتبر طلب االكتتاب الغياً ،وال يجوز حينها للمكتتب الفرد المطالبة بأي تعويض عن أي ضرر جراء هذا اإللغاء.
ينبغي على المكتتب الفرد تحديد عدد األسهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها في نموذج طلب االكتتاب ،بحيث يكون إجمالي مبلغ االكتتاب هو حاصل
ضرب عدد أسهم الطرح المطلوب االكتتاب فيها بسعر الطرح البالغ [[•] ] ([•]) ريال سعودي للسهم.
لن يقبل االكتتاب للمكتتب الفرد بأقل من عشرة ( )10أسهم أو بكسور األسهم .وأي اكتتاب في األسهم فوق ذلك ،يجب أن يكون بمضاعفات هذا الرقم،
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علماً بأن الحد األقصى لالكتتاب هو  250,000سهماً من أسهم الطرح.
يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب اكتتاب األفراد الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم
بطلبها مضروباً في سعر الطرح البالغ [•] ريال سعودي للسهم الواحد.
يجب تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد خالل فترة طرح المكتتبين األفراد مرفقاً به المستندات التالية ،حسبما ينطبق (وعلى الجهات المستلمة مطابقة
الصور مع النسخ األصلية ،ومن ثم إعادة النسخ األصلية إلى المكتتب الفرد):
أ-

أصل وصورة بطاقة الهوية الوطنية وهوية المقيم (للمكتتب الفرد ،بما في ذلك مواطني دول مجلس التعاون والمقيمين األجانب).

ب -أصل وصورة سجل األسرة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أفراد األسرة).
ج -أصل وصورة صك الوكالة الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن الغير).
د -أصل وصورة صك الوصاية الشرعية (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أيتام).
هـ -أصل وصورة صك الطالق (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة).
و -أصل وصورة شهادة الوفاة (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية األرملة).
ز -أصل وصورة شهادة الميالد (عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن أبناء المرأة السعودية المطلقة أو األرملة).
وفي حالة تقديم نموذج طلب اكتتاب األفراد نيابة عن مكتتب فرد (تنطبق على الوالدين واألبناء فقط) ،يجب أن يكتب الوكيل اسمه وأن يرفق أصل وصورة
وكالة سارية المفعول .ويجب أن تكون الوكالة صادرة من كاتب العدل بالنسبة للمكتتبين األفراد المقيمين داخل المملكة ،أما المكتتبين األفراد المقيمين
خارج المملكة ،فيجب تصديق الوكالة من خالل السفارة أو القنصلية السعودية في الدولة المعنية .ويقوم الموظف المسؤول في الجهة المستلمة بمطابقة
الصور مع األصل وإعادة األصل للمكتتب.
يكتفي بتعبئة نموذج طلب اكتتاب واحد لكل مكتتب فرد رئيسي يكتتب لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في بطاقة العائلة إذا كان أفراد العائلة سيكتتبون
بنفس عدد األسهم التي يتقدم المكتتب الرئيسي بطلبها ،ويترتب على ذلك ما يلي:
 أيتم تسجيل جميع األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي والمكتتبين التابعين باسم المكتتب الفرد الرئيسي. بتعاد المبالغ الفائضة عن األسهم غير المخصصة إلى المكتتب الفرد الرئيسي والتي دفعها بنفسه أو عن مكتتبين تابعين. جيحصل المكتتب الفرد الرئيسي على كامل أرباح األسهم الموزعة عن األسهم المخصصة للمكتتب الفرد الرئيسي وللمكتتبين التابعين (في حالعدم بيع األسهم أو نقل ملكيتها).
يستخدم طلب اكتتاب منفصل في حال:
 أإذا رغب المكتتب في تسجيل أسهم الطرح التي يتم تخصيصها باسم غير اسم المكتتب الفرد الرئيسي. بذا اختلفت كمية األسهم التي يرغب المكتتب الفرد الرئيسي االكتتاب بها عن المكتتبين األفراد التابعين. جإذا رغبت الزوجة أن تكتتب باسمها وأن تسجل أسهم الطرح المخصصة لحسابها (فعليها تعبئة نموذج طلب اكتتاب منفصل عن نموذج طلباكتتاب األفراد الذي تم إكماله من قبل المكتتب الفرد الرئيسي) ،وفي هذه الحالة يلغى أي نموذج طلب اكتتاب تقدم به زوجها نيابة عنها ،وتقوم
الجهة المستلمة بالتعامل مع طلب االكتتاب المنفصل التي تقدمت به تلك الزوجة.
قصر من زوج غير سعودي أن تكتتب بأسمائهم لصالحها شريطة إبراز ما يثبت أمومتها لهم .ويعد اكتتاب
يحق للمرأة السعودية المطلقة أو األرملة التي لها أوالد ّ
من اكتتب باسم مطلقته الغياً وسيخضع للعقوبات المنصوص عليها في النظام .في حال اكتتب مكتتب رئيسي لنفسه وألفراد عائلته المقيدين في سجل األسرة،
ومن ثم قام أحد أفراد تلك األسرة باالكتتاب بطلب منفصل ،سيتم إلغاء فقط طلب فرد األسرة الذي قام بتقديم طلب منفصل من طلب المكتتب الرئيسي.
خالل فترة طرح المكتتبين األفراد ،تقبل فقط اإلقامة سارية المفعول للتعريف بالتابعين غير السعوديين ،ولن تقبل جوازات السفر أو شهادات الميالد .ويمكن
تضمين التابعين غير السعوديين كتابعين فقط مع أمهاتهم ،وال يمكنهم االكتتاب كمكتتبين رئيسيين .والعمر األقصى للتابعين غير السعوديين الذين يتم تضمينهم
مع أمهاتهم هو ثمانية عشر ( )18عاماً ،وأية وثائق صادرة من أي حكومة أجنبية يجب أن يتم تصديقها من قبل سفارة أو قنصلية المملكة في الدولة المعنية.
يوافق كل مكتتب فرد على االكتتاب في األسهم المحددة في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه على شرائها بمبلغ يعادل عدد أسهم الطرح المتقدم بطلبها
مضروباً بسعر الطرح البالغ [(•)] ريال سعودي للسهم .ويعتبر كل مكتتب فرد أنه قد تملك عدد أسهم الطرح المخصصة له عند تحقق الشروط التالية:
 أتسليم نموذج طلب اكتتاب األفراد إلى أي من الجهات المستلمة من قبل المكتتب الفرد. -بتسديد المكتتب الفرد لكامل قيمة األسهم التي طلب االكتتاب بها إلى الجهة المستلمة.
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يجب أن يتم دفع إجمالي قيمة أسهم الطرح بالكامل لدى الجهات المستلمة من خالل الخصم من حساب المكتتب الفرد لدى الجهة المستلمة التي يتم
فيها تقديم طلب االكتتاب.
إذا كان أي نموذج طلب اكتتاب األفراد غير مطابق لشروط وأحكام االكتتاب ،يكون للشركة الحق في رفض هذا الطلب كلياً أو جزئياً ،ويقر المكتتب الفرد
بموافقته على أي عدد من األسهم يتم تخصيصها له ،إال إذا تجاوز عدد األسهم المخصصة له عدد األسهم التي تقدم باالكتتاب لها.
	 17 -4التخصيص ورد الفائض
سيقوم مدير االكتتاب بفتح وإدارة حساب أمانة لغرض إيداع وحفظ مبالغ االكتتاب التي قام بتحصيلها من الفئات المشاركة والجهات المستلمة بالنيابة
عن المكتتبين األفراد وسيتم تحويل مبالغ االكتتاب هذه للمساهمين البائعين فقط عند سريان اإلدراج وذلك بعد خصم بعض الرسوم والنفقات .وسيتم
تحديد تفاصيل حساب األمانة هذا في نماذج طلبات االكتتاب .وباإلضافة إلى ذلك ،يجب على كل جهة مستلمة أن تودع المبالغ التي قامت بتحصيلها من
المكتتبين األفراد في حساب األمانة المذكور.
وسيقوم مدير االكتتاب أو الجهات المستلمة (حسب الحال) بإشعار المكتتبين بالعدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل منهم مع المبالغ التي سيتم
استردادها.
وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين دون خصم أي عموالت أو استقطاعات وسيتم إيداعها في حساب المكتتب المحدد في نموذج
طلب االكتتاب ،ولن يسمح برد قيمة االكتتاب نقداً أو إلى حسابات أطراف ثالثة.
وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائي موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1444/4/30هـ (الموافق 2022/11/24م) ورد الفائض في موعد
أقصاه يوم االحد بتاريخ 1444/5/3هـ (الموافق 2022/11/27م) .وينبغي على المكتتب التواصل مع مدير االكتتاب أو فرع الجهة المستلمة التي قدم
نموذج طلب االكتتاب لديه (حسب األحوال) في حال الرغبة في الحصول على تفاصيل إضافية.
	7-4-1

1تخصيص أسهم الطرح للفئات المشاركة

سيتم تخصيص أسهم الطرح بشكل نهائي للفئات المشاركة من قبل المستشار المالي باالتفاق مع الشركة وفقاً لما يروه مناسباً ،وذلك بعد إتمام عملية
اكتتاب األفراد .ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها للفئات المشاركة بشكل مبدئي ثالثة وثالثون مليون ( )33.000.000سهم تمثل ما نسبته
مائة بالمائة ( )%100من إجمالي أسهم الطرح .في حال قيام المكتتبين األفراد باالكتتاب بكامل األسهم المخصصة لهم في أسهم الطرح ،يحق للمستشار
المالي ،بالتشاور مع الشركة ،تخفيض عدد أسهم الطرح المخصصة للفئات المشاركة إلى تسعة وعشرون مليون وسبعمائة الف ( )29,700,000سهم كحد
أدنى والتي تمثل نسبة تسعون بالمائة (  ) %90إجمالي من أسهم الطرح .يتم تخصيص األسهم المطروحة للفئات المشاركة باستخدام آلية تخصيص
األسهم االختيارية ،ومن الممكن عدم تخصيص أي أسهم لبعض الفئات المشاركة ،وذلك حسبما تراه الشركة والمستشار المالي مناسباً.
ال يعتد بنقل ملكية أسهم الطرح إال بعد تسديد الفئات المشاركة لقيمتها واعتباراً من تاريخ القيد بسجل المساهمين وبدء تداول األسهم بموجب األنظمة
والتعليمات المنظمة لتداول األسهم السعودية المطبقة بهذا الخصوص .إذا لم يتم تداول أسهم الشركة أو تم إلغاء إدراجها قبل تداولها ألي سبب من
األسباب ،يتوجب حينها رد أموال االكتتاب التي بذلتها الفئات المشاركة وإعادة ملكية األسهم إلى المساهمين البائعين.
	7-4-2

1تخصيص أسهم الطرح للمكتتبين األفراد

وسيتم تخصيص ثالثة ماليين وثالثمائة ألف ( )3.300.000سهم عادي كحد أقصى بما يعادل عشرة بالمائة ( )%10من إجمالي أسهم الطرح للمكتتبين
األفراد ،علماً بأن الحد األدنى للتخصيص لكل مكتتب فرد هو عشرة ( )10أسهم ،كما أن الحد األقصى لكل مكتتب فرد هو مائتان وخمسون ألف
( )250.000سهم ،وسيتم تخصيص العدد المتبقي من أسهم الطرح (إن وجد) على أساس تناسبي بنا ًء على نسبة طلب كل مكتتب فرد إلى اجمالي عدد
األسهم المطلوب االكتتاب فيها .في حال تجاوز عدد المكتتبين األفراد ثالثمائة وثالثون ألف ( )330.000مكتتب فرد ،ال تضمن الشركة الحد األدنى
للتخصيص وسيتم التخصيص وف ًقا لما يراه المستشار المالي مناس ًبا بالتشاور مع الشركة .وسوف يتم إعادة فائض االكتتاب (إن وجد) إلى المكتتبين
األفراد دون خصم أي عموالت أو استقطاعات من قبل الجهات المستلمة.
من المتوقع أن يتم اإلعالن عن العدد النهائي ألسهم الطرح المخصصة لكل مكتتب في موعد أقصاه يوم الخميس بتاريخ 1444/4/30هـ (الموافق
2022/11/24م) باإلضافة إلى فائض االكتتاب ،إن وجد ،في موعد أقصاه يوم االحدبتاريخ 1444/5/3هـ (الموافق 2022/11/27م ).
وينبغي على المكتتب التواصل مع فرع الجهة المستلمة التي قدم لديها نموذج طلب االكتتاب في حال رغبته في الحصول على تفاصيل إضافية.
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	 17 -5الحاالت التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه
	7-5-1

1صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج

 أيجوز للهيئة تعليق تداول األسهم أو إلغاء إدراجها في أي وقت حسبما تراه مناسب ًا ،وذلك في أي من الحاالت اآلتية:1إذا رأت ضرورة ذلك حماي ًة للمستثمرين أو للمحافظة على سوق منتظمة.2إذا أخفق ال ُمصدر إخفاقا تراه الهيئة جوهرياً في االلتزام بنظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق.3إذا لم يسدد ال ُمصدر أي مقابل مالي مستحق للهيئة أو السوق أو أي غرامات مستحقة للهيئة في مواعيدها.4إذا رأت أن ال ُمصدر أو أعماله أو مستوى عملياته أو أصوله لم تعد مناسبة الستمرار إدراج أوراقه المالية في السوق.5عند اإلعالن عن استحواذ عكسي ال يتضمن معلومات كافية بشأن الصفقة المقترحة .وفي حال أعلن المصدر عن معلومات كافية تتعلقبالكيان المستهدف ،واقتنعت الهيئة ،بعد إعالن المصدر ،بأنه ستتوافر معلومات كافية متاحة للجمهور حول الصفقة المقترحة لالستحواذ
العكسي ،فللهيئة اتخاذ قرار بعدم تعليق التداول في هذه المرحلة.
6عند تسرب معلومات عن الصفقة المقترحة لالستحواذ العكسي ،ويتعذر على المصدر تقييم وضعه المالي بدقة ويتعذر إبالغ السوقوفقاً لذلك.
7عند قيد طلب افتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر الذي بلغت خسائره المتراكمة خمسون بالمائة ( )%50فأكثر من رأس ماله لدىالمحكمة بموجب نظام اإلفالس.
8عند قيد طلب افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس.9عند صدور حكم المحكمة النهائي بإنهاء إجراء إعادة التنظيم المالي وافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجبنظام اإلفالس.
	10-عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر بموجب نظام اإلفالس.
 بيخضع رفع تعليق التداول المفروض بموجب الفقرة (أ) المذكورة أعاله لالعتبارات التالية:1معالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين.2أن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق.3التزام الشركة بأي شروط أخرى تراها الهيئة.4في حال كان التعليق بسبب بلوغ خسائر المصدر المتراكمة خمسون بالمائة ( )%50فأكثر من رأس ماله لدى المحكمة بموجب نظاماإلفالس ،فيرفع التعليق عند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للمصدر بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن
موق ًفا عن مزاولة نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.
5في حال كان التعليق بسبب إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية للمصدر لدى المحكمة بموجب نظام اإلفالس ،فيرفع التعليق عندصدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم يكن موقفاً عن مزاولة
نشاطاته من قبل الجهة المختصة ذات العالقة.
 جتعلق السوق تداول األوراق المالية للمصدر في أي من الحاالت األتية:1عند عدم التزام الشركة بالمواعيد المحددة لإلفصاح عن معلوماته المالية الدورية وفق متطلبات قواعد طرح األوراق المالية وااللتزاماتالمستمرة إلى حين اإلفصاح عنها.
2عند تضمن تقرير مراجع الحسابات على القوائم المالية للشركة رأي معارض أو امتناع عن إبداء الرأي.3إذا لم تستوف متطلبات السيولة المحددة في البابين الثاني والثامن من قواعد اإلدراج بعد مضي المهلة التي تحددها السوق للشركةلتصحيح أوضاعها ما لم توافق الهيئة على خالف ذلك.
4عند صدور قرار عن الجمعية العامة غير العادية للمصدر بتخفيض رأس ماله وذلك ليومي التداول التاليين لصدور القرار. ديجوز للسوق في أي وقت أن تقترح على الهيئة تعليق تداول أي أوراق مالية مدرجة أو إلغاء إدراجها إذا رأت من المرجح حدوث أي من الحاالتالواردة في الفقرة (أ) السابقة.
 هيجب على المصدر الذي علق تداول أوراقه المالية االستمرار في االلتزام بالنظام ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق. وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة ( )6أشهر من دون أن يتخذ المصدر إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق فيجوز للهيئةإلغاء إدراج األوراق المالية للمصدر.
 زعند إكمال الشركة لعملية استحواذ عكسي ،يلغى إدراج أسهم المصدر .وإذا رغب المصدر في إعادة إدراج أسهمه ،فعليه تقديم طلب جديدإلدراج أسهمه وفقا لقواعد اإلدراج واستيفاء المتطلبات ذات العالقة المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق المالية وااللتزامات المستمرة.
 حال تخل هذه البنود بتعليق التداول أو إلغاء اإلدراج الناتج عن خسائر الشركة بناء على اللوائح التنفيذية وقواعد السوق ذات العالقة.ترفع السوق المالية التعليق المشار إليه في الفقرات الفرعية ( )1و( )2أعاله بعد مضي جلسة تداول واحدة تلي انتفاء سبب التعليق ،وفي حالة إتاحة
تداول أسهم الشركة خارج المنصة ،ترفع السوق المالية التعليق خالل مدة ال تتجاوز خمسة ( )5جلسات تداول تلي انتفاء سبب التعليق.
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1اإللغاء االختياري لإلدراج

 أال يجوز لمصدر أدرجت أوراقه المالية في السوق إلغاء اإلدراج إال بموافقة مسبقة من الهيئة .وللحصول على موافقة الهيئة ،يجب علىالمصدر تقديم طلب اإللغاء إلى الهيئة مع تقديم إشعار متزامن للسوق بذلك ،وأن يشمل الطلب المعلومات اآلتية:
1األسباب المحددة لطلب اإللغاء.2نسخة من اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (د) أدناه.3نسخة من المستندات ذات العالقة ونسخة من كل وثيقة مرسلة إلى المساهمين ،إذا كان إلغاء اإلدراج نتيجة عملية استحواذ أو أي إجراءآخر يتخذه المصدر.
4أسماء ومعلومات االتصال الخاصة بالمستشار المالي والمستشار القانوني المعينين وفقاً لقواعد طرح األوراق المالية وااللتزاماتالمستمرة.
بناء على تقديرها  -قبول طلب اإللغاء أو رفضه. بيجوز للهيئةً
 جيجب على المصدر الحصول على موافقة الجمعية العامة غير العادية على إلغاء اإلدراج بعد حصوله على موافقة الهيئة.بناء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور عن ذلك في أقرب وقت ممكن .ويجب أن يتضمن اإلفصاح
 دعند إلغاء اإلدراج ًعلى األقل سبب اإللغاء وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
	7-5-3

1التعليق المؤقت للتداول

 أيجوز للمصدر أن يطلب من السوق تعليقً تداول أوراقه المالية مؤقتا عند وقوع حدث خالل فترة التداول يجب اإلفصاح عنه من دون تأخيربموجب نظام السوق المالية أو لوائحه التنفيذية أو قواعد السوق وال يستطيع المصدر تأمين سريته حتى نهاية فترة التداول ،وتقوم السوق
بتعليق تداول األوراق المالية لذلك المصدر فور تلقيها للطلب.
بناء على طلب المصدر ،يجب على المصدر أن يفصح للجمهور في  -أقرب وقت ممكن  -عن سبب التعليق والمدة
 بعند تعليق التداول مؤقتا ًالمتوقعة له وطبيعة الحدث الذي أدى إليه ومدى تأثيره في نشاطات المصدر.
 جيجوز للهيئة أنً تعلق التداول مؤقتا من دون طلب من المصدر عندما يكون لديها معلومات أو تكون هناك ظروف قد تؤثر في نشاطات المصدروترى أن تلك الظروف ربما تؤثر في نشاط السوق أو تخل بحماية المستثمرين .ويجب على المصدر الذي تخضع أوراقه المالية للتعليق
المؤقت للتداول االستمرار في االلتزام بنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية وقواعد السوق.
 دللسوق أن تقترح على الهيئة ممارسة صالحيتها وفق الفقرة (ج) المذكورة أعاله إذا تبين لها معلومات أو ظروف قد تؤثر في نشاطات الشركةومن المحتمل أن تؤثر في نشاط السوق أو في حماية المستثمرين.
 هيرفع التعليق المؤقت للتداول عند انتهاء المدة المحددة في اإلفصاح المشار إليه في الفقرة (ب) أعاله ،ما لم تر الهيئة أو السوق خالف ذلك.	7-5-4

1رفع التعليق

يخضع رفع تعليق التداول المفروض وفقاً للفقرة (أ) من القسم رقم (« )1-5-17صالحية تعليق أو إلغاء اإلدراج» لالعتبارات اآلتية:
 أمعالجة األوضاع التي أدت إلى التعليق بشكل كاف ،وعدم وجود ضرورة الستمرار التعليق حماية للمستثمرين. بأن رفع التعليق من المرجح عدم تأثيره في النشاط العادي للسوق. جالتزام المصدر بأي شروط أخرى تراها الهيئة. دعند صدور حكم المحكمة النهائي بافتتاح إجراء إعادة التنظيم المالي للشركة بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن موقفة عن مزاولة نشاطاتهامن قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )13من الفقرة (أ) من المادة السادسة والثالثين من
قواعد اإلدراج.
 هعند صدور حكم المحكمة النهائي برفض افتتاح إجراء التصفية أو إجراء التصفية اإلدارية بموجب نظام اإلفالس ما لم تكن موقفة عنمزاولة نشاطاتها من قبل الجهة المختصة ذات العالقة ،وذلك في حال كان التعليق وفق الفقرة الفرعية ( )14من الفقرة (أ) من المادة
السادسة والثالثين من قواعد اإلدراج.
ٍ
إجراءات مناسبة لتصحيح ذلك التعليق ،فيجوز للهيئة إلغاء إدراج األوراق
وإذا استمر تعليق تداول األوراق المالية مدة ستة أشهر من دون أن يتخذ المصدر
المالية للمصدر.
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1إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها

إذا رغب ال ُمصدر في إدراج أوراق مالية سبق إلغاء طلب إدراجها ،يجب عليه تقديم طلب جديد وفق اإلجراءات المنصوص عليها في قواعد طرح األوراق
المالية وااللتزامات المستمرة وقواعد اإلدراج.
	 17 -6الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم
تتمثل القرارات والموافقات التي ستطرح أسهم الطرح بموجبها فيما يلي:
 أقرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح العام ألسهم الشركة الصادر بتاريخ 1443/11/02هـ (الموافق 2022/06/01م). بإعالن الهيئة بشأن الموافقة على طلب تسجيل األوراق المالية وطرحها الصادر بتاريخ 1444/3/21هـ (الموافق 2022/10/17م). جموافقة مجموعة تداول السعودية (تداول السعودية) المشروطة على إدراج األسهم بتاريخ 1444/2/24هـ (الموافق 2022/9/20م).	 17 -7فترة الحظر
يخضع كبار المساهمين الموضحين في الجدول رقم (« )2كبار المساهمين بشكل مباشر ونسب ملكيتهم في الشركة قبل وبعد الطرح» لفترة حظر مدتها
ستة ( )6أشهر من تاريخ بدء تداول أسهم الشركة في السوق المالية ال يجوز لهم التصرف في أسهمهم خالل تلك الفترة .وبعد فترة الحظر يحق لكبار
المساهمين التصرف في أسهمهم دون الحاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة.
	 17 -8إقرارات المكتتبين
بتعبئة نموذج طلب االكتتاب وتقديمه ،فإن المكتتب:
 أيوافق على اكتتابه في عدد األسهم المذكور في طلب االكتتاب الذي قدمه. بيقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار هذه وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها. جيوافق على نظام الشركة األساسي للشركة وعلى كافة تعليمات وأحكام الطرح والشروط الواردة في نشرة اإلصدار هذه ونموذج طلب االكتتاب،ويكتتب في األسهم بناء على ذلك.
 ديعلن أنه لم يسبق له وال ألي من أفراد عائلته المشمولين في طلب االكتتاب التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة وأن للشركة الحق في رفضأي من أو جميع طلباته في حالة تكرار طلب االكتتاب.
 هيقبل عدد أسهم الطرح المخصصة له (في حدود المبلغ الذي اكتتب به كحد أقصى) بموجب طلب االكتتاب. ويتعهد بعدم إلغاء الطلب أو تعديله بعد تقديمه لمدير االكتتاب أو للجهة المستلمة. زيتعهد باالحتفاظ بحقه في مطالبة الشركة والرجوع عليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من تضمين هذه النشرة معلومات جوهرية غيرصحيحة أو غير كافية ،أو نتيجة عدم تضمين هذه النشرة على معلومات جوهرية كان من الممكن أن تؤثر على قرار المكتتب باالكتتاب في
حالة إضافتها في النشرة.
	 17 -9سجل األسهم وترتيبات التعامل
تحتفظ تداول بسجل للمساهمين يحتوي على أسمائهم وجنسياتهم وعناوين إقامتهم ومهنهم واألسهم التي يملكونها والمبالغ المدفوعة من هذه األسهم.
	 17 -10السوق المالية السعودية (تداول السعودية)
بدأ تداول األسهم في المملكة بشكل إلكتروني كامل عام 1990م وقد تم تأسيس نظام تداول سنة 2001م كبديل لنظام معلومات األوراق المالية .وقد وافق
مجلس الوزراء في الجلسة المنعقدة يوم اإلثنين  29صفر1428هـ ،الموافق  19مارس 2007م ،على تأسيس السوق المالية .ويأتي هذا القرار تنفي ًذا للمادة
العشرين من نظام السوق المالية التي تقضي بتأسيس تداول باعتبارها شركة مساهمة ،ويقع المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية
السعودية .وتعتبر السوق المالية المصدر الرسمي لجميع المعلومات المتعلقة بالسوق .وتعد السوق المالية السعودية (تداول) الجهة الوحيدة المصرح لها
بالعمل كسوق لألوراق المالية في المملكة العربية السعودية ،حيث تقوم بإدراج األوراق المالية وتداولها ،باإلضافة إلى ذلك ،فقد انضمت تداول كعضو
منتسب في المنظمة الدولية لهيئات األوراق المالية وكعضو في االتحاد الدولي للبورصات.
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يتم التعامل باألسهم عبر نظام (تداول) من خالل آلية متكاملة تغطي عملية التداول كامل ًة بدءاً من تنفيذ الصفقة وانتها ًء بتسويتها ،ويتم التداول كل يوم
عمل من أيام األسبوع على فترة واحدة من الساعة  10صباحاً وحتى الساعة  3عصراً من يوم األحد حتى يوم الخميس من كل أسبوع ويتم خاللها تنفيذ
األوامر .أما خارج هذه األوقات فيسمح بإدخال األوامر وتعديلها وإلغائها من الساعة  9:30صباحاً وحتى الساعة  10صباحاً .وقد يتم تغيير أوقات التداول
في شهر رمضان المبارك كما يتم اإلعالن عنه عن طريق الموقع الرسمي لتداول .وتتم الصفقات من خالل عملية مطابقة أوامر آلية .وكل أمر صالح
يتم إنتاجه وفقاً لمستوى السعر ،وبشكل عام تنفذ أوامر السوق (األوامر التي وضعت بناء على أفضل سعر) أوالً ومن ثم األوامر المحددة السعر (األوامر
التي وضعت بسعر محدد) مع األخذ باالعتبار أنه في حال إدخال عدة أوامر بنفس السعر يتم تنفيذها أوالً بأول حسب توقيت اإلدخال ،ويقوم نظام تداول
بتوزيع نطاق شامل من المعلومات عبر قنوات مختلفة أبرزها موقع (تداول) اإللكتروني الذي يوفر بيانات السوق بشكل فوري اإلعالمية واإلخبارية والمواقع
األخرى المهتمة باألسواق المالية .تتم تسوية الصفقات بناء على المدة الزمنية ( ،)T+2أي أن نقل ملكية األسهم يتم بعد يومين عمل من تنفيذ الصفقة.
	 17 -11مركز إيداع األوراق المالية (إيداع)
تأسست شركة مركز إيداع األوراق المالية (إيداع) في عام 2016م كشركة مساهمة مقفلة مملوكة بالكامل لشركة السوق المالية السعودية (تداول) برأسمال
قدره أربعمائة مليون ( )400,000,000ريال سعودي مقسم إلى أربعين مليون ( )40,000,000سهم بقيمة اسمية تبلغ عشرة ( )10رياالت سعودية للسهم
الواحد بنا ًء على موافقة مجلس الهيئة على طلب مجلس إدارة شركة السوق المالية السعودية (تداول) بتحويل مركز إيداع األوراق المالية إلى شركة
مساهمة مستقلة بما يتوافق مع نظام السوق المالية .وتتمثل أنشطة مركز اإليداع باألعمال المتعلقة بإيداع األوراق المالية وتسجيل ملكيتها ونقلها وتسويتها
ومقاصتها ،وتسجيل أي قيد من قيود الملكية على األوراق المالية المودعة .كما يقوم مركز اإليداع بإيداع وإدارة سجالت مصدري األوراق المالية وتنظيم
الجمعيات العامة للمصدرين بما في ذلك خدمة التصويت عن بعد لتلك الجمعيات وتقديم التقارير واإلشعارات والمعلومات باإلضافة إلى تقديم أي خدمة
أخرى ذات صلة بأنشطته يرى مركز اإليداع تقديمها وف ًقا لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.
	 17 -12تداول أسهم الشركة
يتوقع البدء بتداول أسهم الشركة بعد التخصيص النهائي لتلك األسهم ،وإعالن تداول عن تاريخ بدء تداول أسهم الشركة .وتعتبر التواريخ واألوقات
المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها أو تمديدها بموافقة الهيئة .وسوف يسمح لمواطني المملكة والمقيمين
فيها الذين يحملون إقامة نظامية ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي وللشركات والبنوك التجارية وصناديق االستثمار السعودية والخليجية بالتداول
في األسهم بعد تداولها في السوق .وسيكون بإمكان المستثمر األجنبي المؤهل التداول في أسهم الشركة حسب القواعد المنظمة لالستثمار المؤسسات
المالية األجنبية المؤهلة في األسهم المدرجة .كما يحق للمستثمرين من األفراد غير السعوديين المقيمين خارج المملكة والمؤسسات المسجلة خارج
المملكة باالستثمار بشكل غير مباشر للحصول على المنافع االقتصادية لألسهم من خالل الدخول في اتفاقيات المبادلة ( )SWAPمن خالل إحدى
مؤسسات السوق المالية المرخصة قبل الهيئة .وبشراء األسهم المدرجة في السوق المالية والتداول فيها لصالح المستثمرين األجانب غير الخليجيين.
وتجدر اإلشارة إلى أنه بموجب اتفاقيات المبادلة ،تعتبر مؤسسات السوق المالية هي المالكة القانونية لألسهم.
وال يمكن التداول في األسهم المطروحة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم في حسابات المكتتبين في تداول وبعد تسجيل الشركة وإدراج أسهمها في السوق
المالية ،ويُحظر التداول في أسهم الشركة حظراً تاماً قبل التداول الرسمي ،ويتحمل المكتتبين الذين يتعاملون في تلك األنشطة المسؤولية الكاملة عنها،
ولن تتحمل الشركة أية مسؤولية قانونية فيما يتعلق في ذلك.
	 17 -13أحكام متفرقة
يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطراف االكتتاب وخلفائهم والمتنازل لهم ومنفذي الوصايا ومديري
التركات والورثة .وال يجوز التنازل عن طلب االكتتاب أو عن أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو تفويض أي منها من قبل األطراف في االكتتاب
دون الحصول على موافقة خطية مسبقة من الطرف اآلخر.
تخضع هذه التعليمات والبنود وأي استالم لنماذج طلب االكتتاب أو العقود المترتبة عليها ألنظمة المملكة وتفسر وتنفذ طبقاً لها.
تم إصدار نشرة اإلصدار هذه باللغتين العربية واإلنجليزية ،والنسخة العربية فقط هي المعتمدة من قبل الهيئة وفي حال وجود أي اختالف بين النصين
العربي واإلنجليزي ،فإن النص العربي هو الذي سيتم اعتماده وتطبيقه.
ويُحظر صراح ًة توزيع هذه النشرة أو بيع أسهم الطرح ألي شخص في أي دولة أخرى غير المملكة باستثناء فئة المؤسسات المالية األجنبية على أن يتم
مراعاة األنظمة والتعليمات المنظمة لذلك .ويتعين على جميع مستلمي هذه النشرة االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق بالطرح وبيع أسهم
الطرح ومراعاة التقيد بها.
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جدول المحتويات

	 18-المستندات والوثائق المتاحة للمعاينة
ستكون المستندات التالية متاحة للمعاينة في المركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية ،وذلك بين الساعة  8:00صباحاً حتى
الساعة  4:00عصراً ابتدا ًء من يوم االثنين 1444/4/6هـ (الموافق 2022/10/31م) حتى يوم الثالثاء 1444/4/28هـ (الموافق 2022/11/22م) لفترة ال
تقل عن عشرين ( )20يوماً قبل نهاية فترة الطرح:
•نسخة من إعالن موافقة الهيئة على الطرح.
•قرار مجلس إدارة الشركة بالموافقة على الطرح.
•النظام األساس وعقد التأسيس الخاص بالشركة والتعديالت الواردة عليها.
•شهادة السجل التجاري للشركة الصادرة عن وزارة التجارة.
•تقرير التقييم للمصدر المعد من قبل المستشار المالي.
•القوائم المالية المراجعة للشركة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و2020م و2021م.
•القوائم المالية المفحوصة للشركة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م.
•القوائم المالية المفحوصة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر 2022م.
•دراسة السوق المعدة من قبل مستشار دراسة السوق.
•اتفاقية التعهد بالتغطية.
•التقارير والخطابات والمستندات األخرى ،وتقديرات القيمة والبيانات التي يعدها أي خبير ويضمن أي جزء منها أو اإلشارة إليها في هذه
النشرة.
•العقود واالتفاقيات المفصح عنها في القسم الفرعي رقم (« )6-12االتفاقيات الجوهرية» والقسم الفرعي رقم (« )7-12التعامالت مع األطراف
ذات العالقة» من هذه النشرة.
•مستند يوضح اآللية التي تم االستناد عليها للتوصل إلى النطاق السعري المستخدم في بناء عملية سجل األوامر.
•الموافقات الخطية من قِ بل:
	-المستشار المالي ومديرو سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية ومدير االكتتاب (شركة الرياض المالية) على إدراج أسمائهم
وشعارهم وإفادتهم ضمن هذه النشرة.
	-المستشار القانوني للطرح (مكتب مقرن بن محمد الشعالن للمحاماة) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
	-مستشار العناية المهنية الالزمة المالي (شركة برايس ووترهاوس كوبرز) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ،إن وجدت ،ضمن هذه النشرة
	-مراجع الحسابات لألعوام 2019م و2020م و2021م ولفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م (كي بي إم جي لالستشارات
المهنية – المعروفة سابقاً بــ كي بي إم جي الفوزان وشركاه) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ،باإلضافة إلى تقارير المراجعة عن تلك
الفترات ،ضمن هذه النشرة.
	-مستشار دراسة السوق (شركة آرثر دي ليتل السعودية) على إدراج اسمه وشعاره وإفادته ضمن هذه النشرة.
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جدول المحتويات

	 19-القوائم المالية وتقرير مراجع الحسابات
يحتوي هذا القسم على القوائم المالية المراجعة عن السنوات المالية المنتهية في  31ديسمبر 2019م و 31ديسمبر 2020م و 31ديسمبر 2021م والقوائم
المالية المفحوصة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م ،والقوائم المالية المفحوصة للشركة لفترة التسعة أشهر المنتهية في  30سبتمبر
2022م واإليضاحات المرفقة بها وفقاً للمعايير الدولية للتقرير المالي ( )IFRSوغيرها من المعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من قبل الهيئة السعودية
للمراجعين والمحاسبين ( )SOCPAوالتي تمت مراجعتها من قبل كي بي إم جي لالستشارات المهنية (المعروفة سابقاً بــ كي بي إم جي الفوزان وشركاه).
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة و ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

ق1-
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة و ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م

ﺻﻔﺤﺔ
-

ﺗﻘﺮﯾﺮ ﻣﺮاﺟﻊ اﻟﺤﺴﺎﺑﺎت اﻟﻤﺴﺘﻘﻞ

-

-

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة

۱

-

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة

۲

-

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

۳

-

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٤-٥

-

اﯾﻀﺎﺣﺎت ﺣﻮل اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة

٦ - ٤٤

ق2-
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ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه
ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون
واﺟﮭﺔ اﻟرﯾﺎض ،طرﯾﻖ اﻟﻣطﺎر
ص.ب ۹۲۸۷٦
اﻟرﯾﺎض ۱۱٦٦۳
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ

ﺗﻠﻔون
ﻓﺎﻛس
إﻧﺗرﻧت

+۹٦٦ ۱۱ ۸۷٤ ۸٥۰۰
+۹٦٦ ۱۱ ۸۷٤ ۸٦۰۰
www.kpmg.com/sa

رﻗم اﻟﺗرﺧﯾص

 ٤٦/۱۱/۳۲۳ﺑﺗﺎرﯾﺦ ۱٤۱۲/۹/۷ھـ

ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
اﻟرأي
ﻟﻘد راﺟﻌﻧﺎ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض )ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ( )"اﻟﺷرﻛﺔ"( واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ
)"اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ"( ،واﻟﺗﻲ ﺗﺷﻣل ﻗﺎﺋﻣﺔ اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻣﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م،واﻟﻘواﺋم اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠرﺑﺢ أو اﻟﺧﺳﺎرة واﻟدﺧل
اﻟﺷﺎﻣل اﻷﺧر ،واﻟﺗﻐﯾرات ﻓﻲ ﺣﻘوق اﻟﻣﻠﻛﯾﺔ ،واﻟﺗدﻓﻘﺎت اﻟﻧﻘدﯾﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،واﻹﯾﺿﺎﺣﺎت اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﻣﻊ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ
اﻟﻣوﺣدة ،اﻟﻣﻛوﻧﺔ ﻣن ﻣﻠﺧص ﻟﻠﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ واﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﺗﻔﺳﯾرﯾﺔ اﻷﺧرى.
وﻓﻲ رأﯾﻧﺎ ،إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة اﻟﻣرﻓﻘﺔ ﺗ ُﻌرض ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ ،ﻣن ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻧواﺣﻲ اﻟﺟوھرﯾﺔ ،اﻟﻣرﻛز اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﻣﺎ
ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۹م  ،وأداﺋﮭﺎ اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣوﺣد وﺗدﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻧﻘدﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ ذﻟك اﻟﺗﺎرﯾﺦ ،وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر
اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن.
أﺳﺎس اﻟرأي
ﻟﻘد ﻗﻣﻧﺎ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ .وﻣﺳؤوﻟﯾﺗﻧﺎ ﺑﻣوﺟب ﺗﻠك اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر ﺗم ﺗوﺿﯾﺣﮭﺎ
ﻓﻲ ﻗﺳم "ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة " ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ ھذا .وﻧﺣن ﻣﺳﺗﻘﻠون ﻋن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻘواﻋد
ﺳﻠوك وآداب اﻟﻣﮭﻧﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﻣراﺟﻌﺗﻧﺎ ﻟﻠﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  ،وﻗد اﻟﺗزﻣﻧﺎ ﺑﻣﺳؤوﻟﯾﺎﺗﻧﺎ اﻷﺧﻼﻗﯾﺔ
اﻻﺧرى وﻓﻘﺎ ً ﻟﺗﻠك اﻟﻘواﻋد .وﻧﻌﺗﻘد أن أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺣﺻﻠﻧﺎ ﻋﻠﯾﮭﺎ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻹﺑداء رأﯾﻧﺎ.
أﻣر آﺧر
إن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻟﻠﺷرﻛﺔ ﻟﻠﺳﻧﺔ اﻟﻣﻧﺗﮭﯾﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺳﻣﺑر ۲۰۱۸م ،ﺗﻣت ﻣراﺟﻌﺗﮭﺎ ﻣن ﻗﺑل ﻣراﺟﻊ آﺧر اﻟذي أﺻدررأﯾﺎ ً ﻏﯾر ﻣﻌدل
ﺣول ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻓﻲ  ۹رﻣﺿﺎن ۱٤٤۰ھـ )اﻟﻣواﻓﻖ  ۱٤ﻣﺎﯾو ۲۰۱۹م(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت اﻹدارة واﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ﻋن اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
إن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة وﻋرﺿﮭﺎ ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ
اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،واﻟﻣﻌﺎﯾﯾر واﻹﺻدارات اﻷﺧرى اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻣن اﻟﮭﯾﺋﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﻟﻠﻣﺣﺎﺳﺑﯾن اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﯾن ،واﻷﺣﻛﺎم اﻟﻣﻌﻣول ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
ﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺎت وﻧظﺎم اﻟﺷرﻛﺔ اﻷﺳﺎﺳﻲ ،وھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﺗراھﺎ اﻹدارة ﺿرورﯾﺔ ،ﻟﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ﻣن إﻋداد ﻗواﺋم ﻣﺎﻟﯾﺔ
ﻣوﺣدة ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ،ﺳوا ًء ﺑﺳﺑب ﻏش أو ﺧطﺄ.
وﻋﻧد إﻋداد اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﻓﺈن اﻹدارة ھﻲ اﻟﻣﺳؤوﻟﺔ ﻋن ﺗﻘﯾﯾم ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ،وﻋن
اﻹﻓﺻﺎح ،ﺑﺣﺳب ﻣﺎ ھو ﻣﻧﺎﺳب ،ﻋن اﻷﻣور ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ واﺳﺗﺧدام ﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،ﻣﺎ ﻟم ﺗﻛن
ھﻧﺎك ﻧﯾﺔ ﻟدى اﻹدارة ﻟﺗﺻﻔﯾﺔ اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ أو إﯾﻘﺎف ﻋﻣﻠﯾﺎﺗﮭﺎ ،أو ﻋدم وﺟود ﺑدﯾل واﻗﻌﻲ ﺳوى اﻟﻘﯾﺎم ﺑذﻟك.
إن اﻟﻤﻜﻠﻔﯿﻦ ﺑﺎﻟﺤﻮﻛﻤﺔ ،اﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ھﻢ اﻟﻤﺴﺆوﻟﻮن ﻋﻦ اﻹﺷﺮاف ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺗﻘرﯾر اﻟﻣﺎﻟﻲ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون ،ﺷرﻛﺔ ﻣﮭﻧﯾﺔ ﻣﺳﺟﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ وﻋﺿو ﻏﯾر ﺷرﯾك
ﻓﻲ ﺷﺑﻛﺔ ﺷرﻛﺎت ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻣﺳﺗﻘﻠﺔ واﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ل ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ ،ﺷرﻛﺔ ﺗﻌﺎوﻧﯾﺔ ﺳوﯾﺳرﯾﺔ .ﺟﻣﯾﻊ اﻟﺣﻘوق ﻣﺣﻔوظﺔ.
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ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟﻣﺳﺗﻘل
ﻟﻠﺳﺎدة ﻣﺳﺎھﻣﻲ ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض )ﯾﺗﺑﻊ(
ﻣﺳؤوﻟﯾﺎت ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت ﻋن ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﺗﻣﺛل أھداﻓﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﺗﺄﻛﯾد ﻣﻌﻘول ﻋﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ﻛﻛل ﺧﺎﻟﯾﺔ ﻣن ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﺳوا ًء ﺑﺳﺑب ﻏش
أو ﺧطﺄ ،وإﺻدار ﺗﻘرﯾر ﻣراﺟﻊ اﻟﺣﺳﺎﺑﺎت اﻟذي ﯾﺗﺿﻣن رأﯾﻧﺎ .إن اﻟﺗﺄﻛﯾد اﻟﻣﻌﻘول ھو ﻣﺳﺗوى ﻋﺎ ٍل ﻣن اﻟﺗﺄﻛﯾد ،إﻻ أﻧﮫ ﻟﯾس ﺿﻣﺎﻧﺎ ً ﻋﻠﻰ
أن اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﻘﯾﺎم ﺑﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ﺳﺗﻛﺷف داﺋﻣﺎ ً ﻋن أي ﺗﺣرﯾف
ﺟوھري ﻋﻧدﻣﺎ ﯾﻛون ﻣوﺟوداً .وﯾﻣﻛن أن ﺗﻧﺷﺄ اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗُﻌَد ﺟوھرﯾﺔ إذا ﻛﺎن ﯾﻣﻛن ﺑﺷﻛل ﻣﻌﻘول ﺗوﻗﻊ أﻧﮭﺎ
ﺳﺗؤﺛر ﺑﻣﻔردھﺎ أو ﻓﻲ ﻣﺟﻣوﻋﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘرارات اﻻﻗﺗﺻﺎدﯾﺔ اﻟﺗﻲ ﯾﺗﺧذھﺎ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣون ﺑﻧﺎ ًء ﻋﻠﻰ ھذه اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة.
وﻛﺟزء ﻣن اﻟﻣراﺟﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻣﻌﺎﯾﯾر اﻟدوﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻣﻌﺗﻣدة ﻓﻲ اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ اﻟﻌرﺑﯾﺔ اﻟﺳﻌودﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﻧﺎ ﻧﻣﺎرس اﻟﺣﻛم اﻟﻣﮭﻧﻲ وﻧﺣﺎﻓظ ﻋﻠﻰ
ﻧزﻋﺔ اﻟﺷك اﻟﻣﮭﻧﻲ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ .وﻋﻠﯾﻧﺎ أﯾﺿﺎ ً:
• ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم ﻣﺧﺎطر اﻟﺗﺣرﯾﻔﺎت اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة  ،ﺳوا ًء ﻛﺎﻧت ﻧﺎﺗﺟﺔ ﻋن ﻏش أو ﺧطﺄ ،وﺗﺻﻣﯾم وﺗﻧﻔﯾذ
إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻣواﺟﮭﺔ ﺗﻠك اﻟﻣﺧﺎطر ،واﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﺗوﻓﯾر أﺳﺎس ﻻﺑداء رأﯾﻧﺎ .وﯾﻌد ﺧطر
ﻋدم اﻛﺗﺷﺎف ﺗﺣرﯾف ﺟوھري ﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﻏش أﻋﻠﻰ ﻣن اﻟﺧطر اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻋن ﺧطﺄ ،ﻷن اﻟﻐش ﻗد ﯾﻧطوي ﻋﻠﻰ ﺗواطؤ أو ﺗزوﯾر أو
ﺣذف ﻣﺗﻌﻣد أو إﻓﺎدات ﻣﺿﻠﻠﺔ أو ﺗﺟﺎوز إﺟراءات اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ ﻓﮭم ﻷﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ذات اﻟﺻﻠﺔ ﺑﺎﻟﻣراﺟﻌﺔ ،ﻣن أﺟل ﺗﺻﻣﯾم إﺟراءات ﻣراﺟﻌﺔ ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠظروف ،وﻟﯾس
ﺑﻐرض إﺑداء رأي ﻋن ﻓﺎﻋﻠﯾﺔ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺑﺎﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ.
• ﺗﻘﯾﯾم ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﻟﺳﯾﺎﺳﺎت اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ،وﻣدى ﻣﻌﻘوﻟﯾﺔ اﻟﺗﻘدﯾرات اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﯾﺔ واﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺗﻲ ﻗﺎﻣت
ﺑﮭﺎ اﻹدارة.
• اﺳﺗﻧﺗﺎج ﻣدى ﻣﻧﺎﺳﺑﺔ اﺳﺗﺧدام اﻹدارة ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ ﻛﺄﺳﺎس ﻓﻲ اﻟﻣﺣﺎﺳﺑﺔ ،واﺳﺗﻧﺎداً إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول
ﻋﻠﯾﮭﺎ ،ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ھﻧﺎك ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ذا ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺄﺣداث أو ظروف ﻗد ﺗﺛﯾر ﺷﻛﺎ ً ﻛﺑﯾراً ﺑﺷﺄن ﻗدرة اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺗﻣرار
وﻓﻘﺎ ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ .وإذا ﺗﺑﯾن ﻟﻧﺎ وﺟود ﻋدم ﺗﺄﻛد ﺟوھري ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ أن ﻧﻠﻔت اﻹﻧﺗﺑﺎه ﻓﻲ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ إﻟﻰ اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت
ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟواردة ﻓﻲ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،أو إذا ﻛﺎﻧت ﺗﻠك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ﻏﯾر ﻛﺎﻓﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺗﻌﯾن ﻋﻠﯾﻧﺎ ﺗﻌدﯾل رأﯾﻧﺎ .وﺗﺳﺗﻧد
إﺳﺗﻧﺗﺎﺟﺎﺗﻧﺎ إﻟﻰ أدﻟﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﺗم اﻟﺣﺻول ﻋﻠﯾﮭﺎ ﺣﺗﻰ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻘرﯾرﻧﺎ .وﻣﻊ ذﻟك ،ﻓﺈن اﻷﺣداث أو اﻟظروف اﻟﻣﺳﺗﻘﺑﻠﯾﺔ ﻗد
ﺗؤدي إﻟﻰ ﺗوﻗف اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻋن اﻻﺳﺗﻣرار وﻓﻘﺎ ً ﻟﻣﺑدأ اﻻﺳﺗﻣرارﯾﺔ.
• ﺗﻘﯾﯾم اﻟﻌرض اﻟﻌﺎم ،وھﯾﻛل وﻣﺣﺗوى اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك اﻹﻓﺻﺎﺣﺎت ،وﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧت اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﺗﻌﺑر ﻋن اﻟﻣﻌﺎﻣﻼت واﻷﺣداث ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑطرﯾﻘﺔ ﺗﺣﻘﻖ ﻋرﺿﺎ ً ﺑﺻورة ﻋﺎدﻟﺔ.
• اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ أدﻟﺔ ﻣراﺟﻌﺔ ﻛﺎﻓﯾﺔ وﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻓﯾﻣﺎ ﯾﺗﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻟﻠﻣﻧﺷﺂت أو اﻷﻧﺷطﺔ اﻟﺗﺟﺎرﯾﺔ ﺿﻣن اﻟﻣﺟﻣوﻋﺔ ،ﻹﺑداء
رأي ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة .وﻧﺣن ﻣﺳؤوﻟون ﻋن اﻟﺗوﺟﯾﮫ واﻹﺷراف وأداء ﻋﻣﻠﯾﺔ اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﻠﻣﺟﻣوﻋﺔ .وﻧظل اﻟﺟﮭﺔ
اﻟوﺣﯾدة اﻟﻣﺳﺋوﻟﺔ ﻋن رأﯾﻧﺎ ﻓﻲ اﻟﻣراﺟﻌﺔ.
ﻟﻘد أﺑﻠﻐﻧﺎ اﻟﻣﻛﻠﻔﯾن ﺑﺎﻟﺣوﻛﻣﺔ ،ﻣن ﺑﯾن أﻣور أﺧرى ،ﺑﺷﺄن اﻟﻧطﺎق واﻟﺗوﻗﯾت اﻟﻣﺧطط ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻟﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟﻣﮭﻣﺔ ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ ،ﺑﻣﺎ ﻓﻲ ذﻟك
أي أوﺟﮫ ﻗﺻور ﻣﮭﻣﺔ ﻓﻲ أﻧظﻣﺔ اﻟرﻗﺎﺑﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ ﺗم اﻛﺗﺷﺎﻓﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻣراﺟﻌﺔ ﻟﺷرﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ.
ﻋن  /ﻛﻲ ﺑﻲ ام ﺟﻲ اﻟﻔوزان وﺷرﻛﺎه
ﻣﺣﺎﺳﺑون وﻣراﺟﻌون ﻗﺎﻧوﻧﯾون

ﻓﮭد ﻣﺑﺎرك اﻟدوﺳري
ﺗرﺧﯾص رﻗم ٤٦۹

اﻟرﯾﺎض ﻓﻲ ۱٤ :ﻣﺎﯾو ۲۰۲۰م
اﻟﻣواﻓﻖ ۲۱ :رﻣﺿﺎن ۱٤٤۱ھـ

۲
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﯾﻀﺎح ۲۰۱۹م

ﻣﻮﺟـﻮدات
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وآﻻت
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ أﺳﮭﻢ ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺨﺰون
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
رأس اﻟﻤﺎل
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ارﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎه
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة اﻟﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ

۹
۱۱
٦

۱٬۲۲۸٬٥٥۰٬٤۳٤
۲٬۳۸۷٬٤۸٤
۱٤٬٤۲۹٬۳۲۹
۱٬۲٤٥٬۳٦۷٬۲٤۷

۱٬۲۰۷٬۳٦۱٬۱۲۹
۲٬۳۸۷٬٤۸٤
۱٬۲۰۹٬۷٤۸٬٦۱۳

۱۲
۱٤
۱۳
۱۰
۲۷
۱٥

۱٬۰٤۰٬۸٥۳٬۰۱۳
۱٬۰۸٤٬۲٥۰٬٥۱۸
۱۳٬۸۰۹٬۳٤٦
٤٤٬٥۰٦٬۳۱۸
۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
٥۳٬٦۱٤٬۷۰٥
۲٬۲٥۸٬۰۳۳٬۹۰۰
۳٬٥۰۳٬٤۰۱٬۱٤۷

۱٬۰۲۹٬۰۸٥٬۲۰۹
۸۸۳٬٥۹۳٬٥۹۹
۹٬۱٦۸٬٦۲۹
٥۹٬٤۹۹٬۲٦٦
٤٥٬۹۸٤٬۳۱۰
۲٬۰۲۷٬۳۳۱٬۰۱۳
۳٬۲۳۷٬۰۷۹٬٦۲٦

۲۸
۲۹

۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۲۰۷٬۲٦۸٬۱٥۲
۱۸۹٬٤۷۹٬۷۰۸
۲۲٬۷۲٥٬۱۷۳
)(٦۰٤٬۱۲٤
۱٬۹۱۸٬۸٦۸٬۹۰۹
۳۹۲٬۰٤۸
۱٬۹۱۹٬۲٦۰٬۹٥۷

۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۸۷٬٥۸۰٬۰٤٥
۲۳۱٬۳٤۷٬۹۷۸
۲۲٬۷۲٥٬۱۷۳
)(۳۰۷٬۰۱٦
۱٬۹٤۱٬۳٤٦٬۱۸۰
۳۹۲٬۱۳۸
۱٬۹٤۱٬۷۳۸٬۳۱۸

۱٦
٦

۹٦٬۱٤٦٬٤۷٦
۱۲٬۳۸٥٬۳٥۸
۱۰۸٬٥۳۱٬۸۳٤

۱۰۲٬۲۳٦٬۱۱٥
۱۰۲,۲۳٦٬۱۱٥

۱۷
۱۹
۲۰
۱۸
۱۳
۲٦
٦

۱٬۲۰۹٬٥۳۱٬٥۰۰
۹۱٬۷۲۱٬۳۱٥
۹۰٬۰۱۷٬۱۸۳
٥۹٬۹۱۲٬۱۲۲
۲۲٬۱۲۳٬٥٥۱
۲٬۳۰۲٬٦۸٥
۱٬٤۷٥٬٦۰۸٬۳٥٦
۱٬٥۸٤٬۱٤۰٬۱۹۰
۳٬٥۰۳٬٤۰۱٬۱٤۷

۸٥۳٬٥٥۰٬۰۰۰
۱۲۹٬۹٦۲٬٥۷۰
۸٥,۸٤۸٬۸۹٥
۷۹٬۱٦٥٬۳۸۷
۲٤٬۱۷٥٬۷٥٤
۲۰٬٤۰۲٬٥۸۷
۱,۱۹۳٬۱۰٥٬۱۹۳
۱٬۲۹٥٬۳٤۱٬۳۰۸
۳٬۲۳۷٬۰۷۹٬٦۲٦

۱

ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ إﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وأﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺼﺎت
اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﺨﺼﺺ زﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام  -اﻟﺠﺰء اﻟﻤﺘﺪاول
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت

۲۰۱۸م

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ۱إﻟﻰ  ۳٦ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
۱
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻷﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
اﯾﻀﺎح
۲۱

۲۰۱۹م
٤٬٥٦٥٬٦۷٦٬۱٥٤
)(٤٬۰۸٥٬٦٥۷٬۳۷۱
٤۸۰٬۰۱۸٬۷۸۳

۲۰۱۸م
٤٬۳۰۲٬۸٦۳٬۲٤۰
)(۳٬۹٤٦٬٤۱۷٬٤۹٤
۳٥٦٬٤٤٥٬۷٤٦

۲۲
۲۳
۱٤
۲٤

)(۹۷٬۹٦٤٬۹۷۷
)(۸٥٬۱۱۹٬۳٥۳
)(۳۳٬٤٥٥٬٥۱٦
۱٥٬۰۱۹٬۸۱۰
۲۷۸٬٤۹۸٬۷٤۷

)(۸۳٬۲۲۲٬٤٥٥
)(۷۸٬۲۰٦٬۷۷۷
٥٬۳٥۹٬۱۱۲
٤,۲۰٤٬۷۱۰
۲۰٤٬٥۸۰٬۳۳٦

ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ
اﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

۲٥

)(٤۹٬٦۱۹٬۰۲۳
۲۲۸٬۸۷۹٬۷۲٤

)(٤٥٬۳۲٦٬۰۹۲
۱٥۹٬۲٥٤٬۲٤٤

زﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ

۲٦

)(۳۱٬۸۷٥٬۳۹۰
۱۹۷٬۰۰٤٬۳۳٤

)(۲۳٬۸۱٤٬۲۱٦
۱۳٥٬٤٤۰٬۰۲۸

اﻹﯾﺮادات
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﯾﺮادات
إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺮﺑﺢ
اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺑﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
) ﻣﺨﺼﺺ( /رد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
إﯾﺮادات أﺧﺮى ،ﺻﺎﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت

اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﺻﺎﻓﻲ رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ

اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﺒﻨﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﯾﺘﻢ اﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

۱٦

إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ:
ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

۱۹٦٬۸۸۱٬۰٦٤
۱۲۳٬۲۷۰

۱۳٥٬۲۸٥٬٦۱۳
۱٥٤٬٤۱٥

۱۹۷٬۰۰٤٬۳۳٤

۱۳٥٬٤٤۰٬۰۲۸

)(۲۹۷٬۱۰۸

)(٥۲۹٬۹۸٤

۱۰٬۹۳۸٬۷۷۳
۲۰۷٬٦٤٥٬۹۹۹

۱٬٦۳۳٬۰۲۹
۱۳٦٬٥٤۳٬۰۷۳

۲۰۷٬٥۲۲٬۷۲۹
۱۲۳٬۲۷۰
۲۰۷٬٦٤٥٬۹۹۹

۱۳٦٬۳۸۸٬٦٥۸
۱٥٤٬٤۱٥
۱۳٦٬٥٤۳٬۰۷۳

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ۱إﻟﻰ  ۳٦ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
۲
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اﯾﻀﺎح

رأس ﻣﺎل

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م

ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪة اﻟﻲ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷم
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺳﺘﺤﻮاذ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة
ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ارﺑﺎح ﻣﺒﻘﺎه
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ

اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﺗﺤﻮﯾﻞ
اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﻤﺠﻤﻮع

اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۸م -ﻣﻌﺪﻟﺔ

اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م

۱٬۹٤۱٬۳٤٦٬۱۸۰

۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰
-

۲۳۱٬۳٤۷٬۹۷۸ ۱۸۷٬٥۸۰٬۰٤٥ ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۳۹۲٬۱۳۸

-

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ
ﺷﺮﻛﺔ
ﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺤﺖ ﺳﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م

(۳۰۷٬۰۱٦) ۲۲٬۷۲٥٬۱۷۳

۱٬۹٤۱٬۷۳۸٬۳۱۸

٤۰۱٬۱۱۳٬٤۳۹ ۱۷٤٬۰٥۱٬٤۸٤
۱۳٥٬۲۸٥٬٦۱۳
۱٬٦۳۳٬۰۲۹
۱۳٦٬۹۱۸٬٦٤۲
-

(۱۳٬٥۲۸٬٥٦۱) ۱۳٬٥۲۸٬٥٦۱
)(۲۹۳٬۱٥٥٬٥٤۲
۲۳۱٬۳٤۷٬۹۷۸ ۱۸۷٬٥۸۰٬۰٤٥

-

)(۲۹۷٬۱۰۸
)(۲۹۷٬۱۰۸

۲۳٬۹٦۷٬۷٦۱
)(۱٬۲٤۲٬٥۸۸
۲۲٬۷۲٥٬۱۷۳

- ۳۰
۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

۱

(۱۹٬٦۸۸٬۱۰۷) ۱۹٬٦۸۸٬۱۰۷
)- (۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
- ۳۰
۲۲٬۷۲٥٬۱۷۳
۱۸۹٬٤۷۹٬۷۰۸ ۲۰۷٬۲٦۸٬۱٥۲ ۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

-

۱۹٦٬۸۸۱٬۰٦٤
۱۰٬٦٤۱٬٦٦٥
۲۰۷٬٥۲۲٬۷۲۹

)(٦۰٤٬۱۲٤
۲۲۲٬۹٦۸
)(٥۲۹٬۹۸٤
)(٥۲۹٬۹۸٤
)(۳۰۷٬۰۱٦

۱۹٦٬۸۸۱٬۰٦٤
۱۰٬۹۳۸٬۷۷۳
۲۰۷٬۸۱۹٬۸۳۷

۱۲۳٬۲۷۰
۱۲۳٬۲۷۰
)(۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٬۹۱۸٬۸٦۸٬۹۰۹
۲٬۰۹۹٬۳٥٥٬٦٥۲
۱۳٥٬۲۸٥٬٦۱۳
۱٬۱۰۳٬۰٤٥
۱۳٦٬۳۸۸٬٦٥۸
)(۱٬۲٤۲٬٥۸۸
)(۲۹۳٬۱٥٥٬٥٤۲
۱٬۹٤۱٬۳٤٦٬۱۸۰

-

۱۹۷٬۰۰٤٬۳۳٤
۱۰٬٦٤۱٬٦٦٥
۲۰۷٬٦٤٥٬۹۹۹
)(۱۲۳٬۳٦۰
۳۹۲٬۰٤۸
۸۱۱٬۳٦٦
۱٥٤٬٤۱٥
۱٥٤٬٤۱٥
)(٥۷۳٬٦٤۳
۳۹۲٬۱۳۸

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﻤﺤﻮل إﻟﻰ اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ
اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
اﻟﺮﺻﯿﺪ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

)(۲۳۰٬۱۲۳٬۳٦۰
۱٬۹۱۹٬۲٦۰٬۹٥۷
۲٬۱۰۰٬۱٦۷٬۰۱۸
۱۳٥٬٤٤۰٬۰۲۸
۱٬۱۰۳٬۰٤٥
۱۳٦٬٥٤۳٬۰۷۳
)(۱٬۲٤۲٬٥۸۸
)(۲۹۳٬۷۲۹٬۱۸٥
۱٬۹٤۱٬۷۳۸٬۳۱۸

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ۱إﻟﻰ  ۳٦ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(

اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ:
رﺑﺢ اﻟﺴﻨﺔ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة
اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
ﻣﺨﺼﺺ) /رد ﻣﺨﺼﺺ( ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
رد ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
اﺳﺘﮭﻼك
أﺳﺘﮭﻼﻛﺎت ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ
ﻣﺨﺼﺺ أرﺻﺪة ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وآﻻت
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻻﯾﺠﺎر
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ:
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﺨﺰون
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ وأﺧﺮى
ﻣﺨﺼﺼﺎت
إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﯾﺠﺎر
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت أﺧﺮى
ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
زﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ )اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( /اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
دﻓﻌﺎت ﻟﺸﺮاء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وآﻻت
اﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﯿﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وآﻻت
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻦ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرﯾﺔ
اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺴﺪد ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﮭﯿﻼت اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻻﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﻮزﯾﻌﺎت ارﺑﺎح ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ )/اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ( اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻠﯿﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ
ﺗﺄﺛﯿﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺳﻌﺮ اﻟﺼﺮف ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ

۲۰۱۹م

۲۰۱۸م

۲۲۸٬۸۷۹٬۷۲٤

۱٥۹٬۲٥٤٬۲٤٤

۳۳٬٤٥٥٬٥۱٦
)(۱۲٬۷٥٤٬۱۷۷
٤۰٬۱۷۹٬۹۲٦
٦٦٬۷٥۸٬٦۸۸
۱٬۷۸٤٬٦۳۹
٤۱۰٬٤٥۰
۲٦۸٬۱۸۰
۸٤۰٬٥۰۸
۱٦٬۹٦٤٬۹٥۲

)(٥٬۳٥۹٬۱۱۲
)(٤۷٬۱۸۱٬٥٤۷
٤٥٬۳۲٦٬۰۹۲
٦٤٬۲۷۷٬٦۳٦
)(۱٬۲٤۲٬٥۸۸
۱٬۷۸٦
۱۱٬۲۰۸٬۲۳۳

)(۲۳٤٬۱۱۲٬٤۳٥
)(۲٤٬۱۷٥٬۷٥٤
)(٤٬٦٤۰٬۷۱۷
۹۸٦٬۳۷۳
۱٤٬٥۸۲٬٤۹۸
)(۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰
٤٬۱٦۸٬۲۸۸
)(۱۹٬۲٥۳٬۲٦٥
)(۲٬۳٦٦٬٤۳۳
)(٤۰٬۱۲٥٬۱٥٤
)(۳۸٬٤۱۹٬۳۸۷
)(۳۰٬۱٥٤٬٤۲٦
)(۱۲٬۱۱٥٬۸۱۹
)(۲۹٬۸۳۷٬۸۲٥

۲٦۸٬۸۱۷٬٥۱٤
)(۱٥٬٥۸۷٬۱۳٤
)(۹٬۱٦۸٬٦۲۹
۱۸۱٬۹٦۸٬۲۱۱
)(۱۹٬۲۷۳٬۷۰۹
۸٬٤۲۰٬٦۰۲
)(۱۱٦٬٥۳۸٬٥۳۳
)(۷٥٬۸۳۲٬۰٦۱
)(۸۳۱٬۷۰٦
۹٬۸٥۸٬٥٦۷
)(٤۱٬۸۷۷٬۰۸۱
)(٤۰٬۹۷۹٬٦۲۰
)(۹٬۹۷۹٬۲۹۲
۳٦٥٬۲۸۱٬۸۷۳

)(۸۹٬۱٦۸٬٤۳۹
۹٥۲٬۲٦۷
)(۸۸٬۲۱٦٬۱۷۲

)(٦٥٬٥۸۹٬۲۳۰
٦۸٬۸۸۷
)(٦٥٬٥۲۰٬۳٤۳

)(۲٬٥٦۸٬٤۳۰٬۰۰۰
۲٬۹۲٤٬٤۱۱٬٥۰۰
)(۲۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۲٥٬۹۸۱٬٥۰۰

)(٥۳٬۹۸۱٬۷۷۲
)(۲۹۳٬۷۲۹٬۱۸٥
)(۳٤۷٬۷۱۰٬۹٥۷

۷٬۹۲۷٬٥۰۳
٤٥٬۹۸٤٬۳۱۰
)(۲۹۷٬۱۰۸
٥۳٬٦۱٤٬۷۰٥

)(٤۷٬۹٤۹٬٤۲۷
۹٤٬٤٦۳٬۷۲۱
)(٥۲۹٬۹۸٤
٤٥٬۹۸٤٬۳۱۰

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ۱إﻟﻰ  ۳٦ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﺎﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة )ﺗﺘﻤﺔ(
ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪﯾﺔ:
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﺳﺘﻘﻄﺎع ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﻮزﯾﻌﺎت أرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺤﺪدة
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺤﺪدة
أﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺣﻖ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺻﻞ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ ۱٦
ﻣﺨﺰون ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺎر ﻣﺤﻮل اﻟﻰ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وآﻻت
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ إﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺤﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻻرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة

۲۰۱۹م

۲۰۱۸م

۱۰٬۹۳۸٬۷۷۳
۱٤٬٤۲۹٬۳۲۹
-

٦٬۸٤٤٬٤٥۸
)(۱٬٦۳۳٬۰۲۹
۳٬۳۳۸٬۸۸۰
۱۹٬۲۸۹٬۷۹۸
۱٥٬۳۳۷٬۷٤٤

ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻹﯾﻀﺎﺣﺎت اﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ۱إﻟﻰ  ۳٦ﺟﺰ ًء ﻻ ﯾﺘﺠﺰأ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
٥
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ
إن ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ۱۰۱۰۰٥۲۹۲۷اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲٤ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲٤أﺑﺮﯾﻞ  .۲۰۱٤وﺗﻌﻤﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ رﻗﻢ /۳۹٦ر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۲ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ۱٤۱٦ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲٥ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ  ۱۹۹٥واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
رﻗﻢ /۳٦ر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ٥ﻣﺤﺮم ۱٤۱۸ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱۲ﻣﺎﯾﻮ  ۱۹۹۷واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﺮﺧﺼﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ رﻗﻢ  ۲٥۷۲ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱٦رﺟﺐ ۱٤۳٤ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ
 ۲٦ﻣﺎﯾﻮ  .۲۰۱۳وﯾﻘﻊ ﻣﻜﺘﺐ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺠﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ ،ص.ب ،۲٦۸٦۲ .اﻟﺮﯾﺎض  ،۱۱٤۹٦اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ.
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه )ﯾﺸﺎر إﻟﯿﮭﺎ ﻣﺠﺘﻤﻌﺔ ﺑـ "اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ"( ﺗﻘﻮم ﺑﺈﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺼﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم واﻟﻨﺤﺎس اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ
وﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺰوﻟﺔ ،ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ اﻟﻤﺤﻮﻻت ذات اﻟﺠﮭﺪ اﻟﻤﻨﺨﻔﺾ واﻟﻤﺘﻮﺳﻂ واﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﺗﻢ إﻋﺪاد ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه:

اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ

أﻟﺸﻜﻞ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ

ﺑﻠﺪ اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ

ﺣﺼﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿّﺔ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﻣﻦ
ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﻣﺒﺎﺷﺮة وﻏﯿﺮ
ﻣﺒﺎﺷﺮة(
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٪۱۰۰

٪۱۰۰

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ) ش.م.م (

ﻗﻄﺮ

٪٥۰

٪٥۰

اﻟﻜﻮﯾﺖ

٪٤۹

٪٤۹

ﻋﻤﺎن

٪۱۰۰

٪۱۰۰

ﻣﺼﺮ

٪٤۹

-

 -۲اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻷﺳﻼك واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٪۱۰۰

٪۱۰۰

 -۳اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٪۱۰۰

٪۱۰۰

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٪۱۰۰

٪۱۰۰

اﻻﻣﺎرات اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﻤﺘﺤﺪة

٪۱۰۰

٪۱۰۰

ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذ.م.م

اﻟﻌﺮاق

٪۱۰۰

٪۱۰۰

ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة

اﻟﻌﺮاق

٪۱۰۰

-

ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺆوﻟﯿﺔ
ﻣﺤﺪودة

اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ

٪۱۰۰

٪۱۰۰

 -۱اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻜﺎﺑﻼت واﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ
اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
 ۱-۱ﺷﺮﻛﺔ ﻗﻄﺮ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت )ذ.م.م(
 ۲-۱اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ
ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ )ذ.م.م(
 ۳-۱اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺨﻠﯿﺠﯿﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل
اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
 ٤-۱ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ
ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ )*(

 -٤ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض وﺷﺮﻛﺎﺗﮭﺎ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :
ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺸﺨﺺ اﻟﻮاﺣﺪ ذ.م.م
 ۱-٤اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت
 ۲-٤ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮواد ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺳﻼك
واﻟﻘﺎﺑﻠﻮات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
اﻟﻤﺤﺪودة )**(
 ۳-٤اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﻮات
 -٥اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت
اﻟﻤﺤﺪودة

٦
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ :
 -۱اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻜﺎﺑﻼت واﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ
ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻤﻌﺎدن واﻟﻜﺎﺑﻼت واﻟﺒﻼﺳﺘﯿﻚ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ۱۰۱۰۰۸۱۷۰۹ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲٤ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲٤أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱٤م .ﺗﻢ
إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ )/۱٤۸ق( ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۷ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱۷أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱٤م ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  ۱۷أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱٤م.
ﺗﺰاول اﻟﺸﺮﻛﺔ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ رﻗﻢ ۹ :اﻟﺼﺎدر ﻓﻲ  ۹ﻣﺤﺮم ۱٤۱۱ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۳۱ﯾﻮﻟﯿﻮ ۱۹۹۰م ،واﻟﻤﻌﺪل ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺘﺮﺧﯿﺺ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ رﻗﻢ  ۳۲٦۳ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲٥ذو اﻟﻘﻌﺪة ۱٤۳٦ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۹ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ۲۰۱٥م.
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ إﻧﺘﺎج وﺑﯿﻊ ﻗﻀﺒﺎن اﻟﻨﺤﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻷﺳﻼك اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻷﺣﺎدﯾﺔ واﻟﻤﺘﻌﺪدة اﻟﻤﻘﺎطﻊ ذات
ﺟﮭﺪ ﻣﻨﺨﻔﺾ وإﻧﺘﺎج أﻧﺎﺑﯿﺐ اﻟﻨﺤﺎس اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻊ اﻟﺜﻼﺟﺎت وﻣﻮﺻﻼت اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم وﻣﻮاد ﺑﻲ ﻓﻲ ﺳﻲ اﻟﻌﺎزﻟﺔ.
 ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎل اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ )*(ﺗﺄﺳﺴﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض اﻟﻤﺼﺮﯾﺔ ﻟﻼﻋﻤﺎل اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲أﻛﺘﻮﺑﺮ ۲۰۱۹م وھﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺼﺮﯾﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم اﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﻤﻌﻤﻮل
ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﺟﻤﮭﻮرﯾﺔ ﻣﺼﺮ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ .وﯾﻘﻊ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ  ۳۳ﺷﺎرع ﻗﺼﺮ اﻟﻨﯿﻞ -ﻋﺎﺑﺪﯾﻦ  -اﻟﻘﺎھﺮه .وﻓﻘﺎ ﻟﻌﻘﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ رﻗﻢ -۳۷۸۱٤-۱۹
 ، ۰۱-۱-۰۱وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﺳﺘﯿﺮاد وﺗﺼﺪﯾﺮ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ ﺑﺠﻤﯿﻊ اﻧﻮاﻋﮭﺎ وﻣﻘﺎﺳﺘﮭﺎ واﻟﻨﻮاﻗﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﮭﻮاﺋﯿﺔ واﻟﻜﺎﺑﻼت
اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ وﻛﺎﺑﻼت اﻷﻟﯿﺎف اﻟﺒﺼﺮﯾﺔ وﻗﻀﺒﺎن اﻟﻨﺤﺎس وﻗﻀﺒﺎن اﻻﻟﻮﻣﯿﻨﯿﻮم وﻛﺎﺑﻼت اﻟﺘﺤﻜﻢ واﻟﻠﻮﺣﺎت واﻟﻤﺤﻮﻻت واﻷﺳﻼك اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ
واﻷﻛﺴﺴﻮارات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻷﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻣﻘﺎوﻻت أﻋﻤﺎل اﻟﻜﮭﺮﺑﺎء.
 -۲اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻼك واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻼك واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت
ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ۱۰۱۰۱۰٦۹٥۳ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲٤ﺟﻤﺎدى اﻻﺧﺮ  ۱٤۳٥ھ اﻟﻤﻮاﻓﻖ ۲٥
اﺑﺮﯾﻞ  ۲۰۱٤م ،وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺻﻨﺎﻋﻲ رﻗﻢ  ۸۹ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۰ﻣﺤﺮم  ۱٤٤۰ھ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲۰ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ۲۰۱۸
م اﻟﺼﺎدر ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻷﺳﻼك واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻹﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻻﺧﺮى .
 -۳اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ
إن اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ
اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .وﺗﻌﻤﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ رﻗﻢ  ۱۰۱۰۱۰۷۲٤۸ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱۷ﺟﻤﺎدى اﻟﺜﺎﻧﻲ ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱۳أﺑﺮﯾﻞ
۲۰۱٤م ،وﺗﻤﺎرس اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺧﯿﺺ ﺻﻨﺎﻋﻲ رﻗﻢ  ۱۰٥ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۷ﻣﺤﺮم  ۱٤۱۳ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲۸ﯾﻮﻟﯿﻮ ۱۹۹۲م اﻟﺼﺎدر
ﻣﻦ وزارة اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺜﺮوة اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ.
ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﻊ اﻷﺳﻼك واﻟﻜﺎﺑﻼت اﻻﻟﻜﺘﺮوﻧﯿﺔ واﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻷﺧﺮى.
 -٤ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض
إن ﺷﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض )"اﻟﺸﺮﻛﺔ"( ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ ﻛﺸﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻨﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .وﺗﻌﻤﻞ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ  ۱۰۱۰۱٤٦۰۱۹اﻟﺼﺎدر ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲٤رﺟﺐ ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۲٤أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱٤م .واﻓﻖ ﻣﺴﺎھﻤﻮ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻓﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﮭﻢ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ۲۷ﺻﻔﺮ ۱٤۳٥ھـ ،اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۳۰دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۳ﻋﻠﻰ ﺗﺤﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ
ﺳﻌﻮدﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ .ﺗﻢ إﺻﺪار اﻟﻘﺮار اﻟﻮزاري رﻗﻢ )/۱٤۸ق( ﺑﺘﺎري  ۱۷ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮة ۱٤۳٥ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱۷أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱٤م ﻟﻠﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ إﻋﻼن
اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻊ ﺣﻘﻮﻗﮭﺎ واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  ۱۷أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۱٤م.
 اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼتﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت ﻓﻲ ﻋﺎم ۲۰۰۱م ﺑﺮأس ﻣﺎل ﺑﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮫ  ۸۰ﻣﻠﯿﻮن درھﻢ أﻣﺎرﺗﻲ وﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﺸﺎط اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺻﻨﺎﻋﺔ
ﻛﺎﺑﻼت ﻧﻘﻞ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﺳﻼك اﻟﺘﻮﺻﯿﻞ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﺳﻼك اﻻﺗﺼﺎﻻت اﻟﺴﻠﻜﯿﺔ  ،ﺻﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت واﻟﺸﺮاﺋﻂ
اﻟﻤﻌﺪﻧﯿﺔ  ،ﻣﻘﺎوﻣﺔ اﻟﺤﺮﯾﻖ.

۷
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل اﻟﺸﺮﻛﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ )ﯾﺘﺒﻊ( :
 ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺮواد ﻹﻧﺘﺎج اﻷﺳﻼك واﻟﻘﺎﺑﻠﻮات اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة )**(ﻓﻲ  ۳۱أﻏﺴﻄﺲ  ،۲۰۱۷ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻜﺎﺑﻼت )ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻟﺸﺮﻛﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض( ﺑﺎﻹﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﻧﺴﺒﺔ  ٪۱۰۰ﻣﻦ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺮواد ﻹﻧﺘﺎج اﻟﻜﺎﺑﻼت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة ﻓﻲ اﻟﻌﺮاق ﺑﻤﺒﻠﻎ  ۲۳٬۰۰۸٬۳۱۷﷼ ﺳﻌﻮدي ﻣﻦ ﺟﮭﺔ ذات ﻋﻼﻗﺔ "ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر اﻟﻤﮭﯿﺪب
وأوﻻده" .ﺑﻠﻐﺖ ﺻﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ  ٤٦٬۹۷٦٬۰۷۸﷼ ﺳﻌﻮدي .ﺗﻢ اﻹﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻤﺒﻠﻎ
 ۲۳٬۹٦۷٬۷٦۱﷼ ﺳﻌﻮدي ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﺣﺼﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻹﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻹﺳﺘﺤﻮاذ  ۳۱أﻏﺴﻄﺲ  ۲۰۱۷اﻟﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۷ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺧﻼل ۲۰۱۸
ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺨﺼﺺ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﺑﻤﺒﻠﻎ ۱٬۲٤۲٬٥۸۸﷼ ﺳﻌﻮدي واﻟﻤﺘﻤﺜﻞ ﺑﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﺿﺎﻓﯿﺔ ﺗﻢ ﺗﺤﻤﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ
اﻟﺮواد.
 اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻮطﻨﯿﺔ اﻟﻌﺮاﻗﯿﺔ ﻟﺼﻨﺎﻋﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﻮاتﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺷﮭﺎدة اﻟﺘﺄﺳﯿﺲ اﻟﻤﺮﻗﻤﺔ ) م.ش (۸۱٦۱- ۰۲/ﻓﻲ  ۱۸ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م ﺑﺮأس ﻣﺎل ﺑﻠﻎ ﻗﯿﻤﺘﮫ  ٥٫٥ﻣﻠﯿﺎر دﯾﻨﺎر ﻋﺮاﻗﻲ
وﺗﮭﺪف اﻟﺸﺮﻛﺔ إﻟﻰ إﻧﻤﺎء إﺳﺘﺜﻤﺎر رؤوس اﻷﻣﻮال ﻓﻲ إﻧﺘﺎج اﻷﺳﻼك واﻟﻘﺎﺑﻮﻻت اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ وﻓﻖ ﺧﻄﻂ اﻟﺘﻨﻤﯿﺔ اﻟﻘﻮﻣﯿﺔ.
 -٥اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺤﺪودة
ﺗﺄﺳﺴﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﺤﺪﯾﺜﺔ ﻟﻠﻜﺎﺑﻼت اﻟﻤﺤﺪودة )اﻟﺸﺮﻛﺔ( ﻛﺸﺮﻛﺔ ذات ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺔ ﻣﺤﺪودة .ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري رﻗﻢ ۱۰۱۰۱٤۳۸۹٦
اﻟﺼﺎدر ﺑﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺮﯾﺎض ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱رﺟﺐ ۱٤۱۷ھـ اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ۱۱ﻧﻮﻓﻤﺒﺮ ۱۹۹٦م ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺷﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض )اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
 /اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ(  .ﺗﺘﻤﺜﻞ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺴﺠﻞ اﻟﺘﺠﺎري ﻓﻲ ﻧﺸﺎط اﻟﻤﻘﺎوﻻت اﻹﻧﺸﺎﺋﯿﺔ واﻟﻤﻌﻤﺎرﯾﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ وإﻧﺸﺎء وﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻤﺒﺎﻧﻲ اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ
وﺧﻄﻮط اﻹﻧﺘﺎج واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ ﻓﻲ ﺻﯿﺎﻧﺔ وإﺻﻼح وﺗﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺎﻛﯿﻨﺎت اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ اﻟﻜﮭﺮﺑﺎﺋﯿﺔ واﻟﮭﺎﺗﻔﯿﺔ واﻟﺤﺎﺳﺐ اﻵﻟﻲ وﻣﻌﺪات اﻟﻤﺨﺘﺒﺮ
وﺗﺮﻛﯿﺒﮭﺎ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ واﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﻓﻲ ﺧﺪﻣﺎت اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻻﺳﺘﯿﺮاد واﻟﺘﺼﺪﯾﺮ وﺧﺪﻣﺎت اﻟﻔﺤﺺ واﻟﻤﻌﺎﯾﻨﺔ ﻓﻲ ﻏﯿﺮ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ وﺧﺪﻣﺎت
اﻟﺪﻋﺎﯾﺔ واﻹﻋﻼن.
 -۲أﺳﺲ اﻹﻋﺪاد وﺑﯿﺎن اﻻﻟﺘﺰام
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ واﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻻﺻﺪارات اﻷﺧﺮى
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﯿﻦ اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﯿﯿﻦ واﻟﻨﻈﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 -۳أﺳﺎس اﻟﻘﯿﺎس
ﺗﻢ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻘﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﻣﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ  ،ﻣﺎﻋﺪا اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺤﺪدة واﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻘﯿﯿﻤﮭﺎ اﻛﺘﻮارﯾﺎ وﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟ ُﻤﺨﻄﻄﺔ.
• اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
 -٤ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻨﺸﺎط
ﺗﻢ ﻋﺮض ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺬي ﯾﻌﺘﺒﺮ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض واﻟﻨﺸﺎط ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻢ ﺗﻘﺮﯾﺐ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻷﻗﺮب ﷼
ﺳﻌﻮدي ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺬﻛﺮ ﺧﻼف ذﻟﻚ.

۸

ق 12 -
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٥أﺳﺎس اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ
اﻟﺸﺮﮐﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ھﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺘﻲ ﺗﺴﯿﻄﺮﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﺘﺤﻘﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ وﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻌﺎﺋﺪات ﻣﻦ ﺧﻼل ﺳﯿﻄﺮﺗﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ .وﻋﻠﻰ وﺟﮫ اﻟﺘﺤﺪﯾﺪ،
ﺗﺴﯿﻄﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻘﻂ إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

اﻟﺴﻠﻄﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ )أي اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﻨﺤﮭﺎ اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ ﺗﻮﺟﯿﮫ أﻧﺸﻄﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ(؛
اﻟﺘﻌﺮض أو ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ﻣﻦ ﻣﺸﺎرﻛﺘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ؛ و
اﻟﻘﺪرة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام ﺳﻠﻄﺘﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻋﻮاﺋﺪھﺎ.

ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ،ھﻨﺎك اﻓﺘﺮاض ﺑﺄن أﺣﻘﯿﺔ أﻏﻠﺒﯿﺔ اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﺗﺆدي إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة .ﻟﺪﻋﻢ ھﺬا اﻹﻓﺘﺮاض وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻗﻞ ﻣﻦ أﻏﻠﺒﯿﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف ذات اﻟﺼﻠﺔ ﻓﻲ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﻟﮭﺎ ﺳﯿﻄﺮة
ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ:
-

اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻣﻊ أﺻﺤﺎب ﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻵﺧﺮﯾﻦ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﮐﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ.
اﻟﺤﻘﻮق اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﺮﺗﯿﺒﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى .و
ﺣﻘﻮق ﺗﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺣﻘﻮق اﻟﺘﺼﻮﯾﺖ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ واﻟﻈﺮوف ﺗﺸﯿﺮ إﻟﻰ وﺟﻮد ﺗﻐﯿﺮات ﻋﻠﻰ واﺣﺪ أو أﻛﺜﺮ
ﻣﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﺜﻼﺛﺔ .ﯾﺒﺪأ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ وﺗﺘﻮﻗﻒ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻔﻘﺪ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻮﺣﯿﺪ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺴﯿﻄﺮة إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺘﻢ إﻟﻐﺎء ﺗﻮﺣﯿﺪھﺎ ﻣﻦ
ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻮﻗﻒ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﯿﻄﺮة.
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺸﺂت أو أﻋﻤﺎﻻً ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ
إن اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺸﺂت أو أﻋﻤﺎﻻً ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﺗﻘﻊ ﺧﺎرج ﻧﻄﺎق اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۳
"ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل" .ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد إرﺷﺎدات ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻻدارة ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻓﻲ وﺿﻊ وﺗﻄﺒﯿﻖ ﺳﯿﺎﺳﺔ
ﻣﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ وﻣﻮﺛﻮق ﺑﮭﺎ .وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪم ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻼدارة أﯾﻀﺎ ً اﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر آﺧﺮ إﺻﺪارات ﻣﻦ اﻟﺠﮭﺎت اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﻀﻊ
اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم إطﺎر ﻣﻔﺎھﯿﻢ ﻣﻤﺎﺛﻞ ﻟﻮﺿﻊ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﻻ ﺗﺘﻌﺎرض ﻓﯿﮫ ﻣﻊ إطﺎر اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ أو أي
ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ دوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ أﺧﺮى أو ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﮭﺎ .وﻗﺪ أﺻﺪرت اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ھﺬه اﻟﺠﮭﺎت إرﺷﺎدات وﺑﻌﻀﮭﺎ ﯾﺴﻤﺢ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺤﺼﺺ ﻋﻨﺪ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻨﺸﺂت ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ.
اﻋﺘﻤﺪ اﻻدارة طﺮﯾﻘﺔ ﺟﻤﻊ اﻟﺤﺼﺺ ﻟﻠﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل ﻓﻲ اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﺴﯿﻄﺮة ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ .ﺗﺸﺘﻤﻞ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:
-

ﺗﻈﮭﺮ ﻣﻮﺟﻮدات وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺠ ّﻤﻌﺔ ﺑﻘﯿﻤﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ )وﻟﯿﺲ ﺑﻘﯿﻤﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ(.
ﻻ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي ﺷﮭﺮة ﺟﺪﯾﺪة ﻧﺘﯿﺠﺔ اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ .وإذا ﻛﺎﻧﺖ ھﻨﺎك ﺷﮭﺮة ﺳﺘﻨﺸﺄ ﻣﻦ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺪﻓﻮع وﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذ ﻋﻠﯿﮭﺎ،
ﯾﺘﻢ إظﮭﺎرھﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ.
إن ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺠ ّﻤﻌﺔ ﺗُﻈﮭﺮ ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﺣﺪوث اﻟﺘﺠﻤﯿﻊ.

اﻟﺤﺼﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺤﺼﺺ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﯿﻄﺮة ﻣﺒﺪﺋ ًﯿﺎ ﺑﻨﺴﺒﺔ ﺣﺼﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﺪﯾﺪ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮاة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ.
ﯾﺘﻢ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺣﺼﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ ﻻ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﺣﺼﺔ اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺴﯿﻄﺮ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺣﺎل وﺟﻮدھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او
اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة وﺿﻤﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻓﻲ ﺣﺎل اﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺄي ﺣﺼﺔ ﻓﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﯾﺘﻢ
ﻗﯿﺎس ﺗﻠﻚ اﻟﺤﺼﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﻘﺪان اﻟﺴﯿﻄﺮة.

۹
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٥أﺳﺎس اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺴﺘﺒﻌﺪة ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻮﺣﯿﺪ
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة واﻷرﺑﺎح أواﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﯿﻦ ﺷﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻟﻀﻤﺎن ﺗﻮاﻓﻘﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺘﺒﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 -٦ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ
 ۱-٦أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮاﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة
طﺒﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻹﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ۱٦ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﻷول ﻣﺮة .طﺒﯿﻌﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻧﺘﯿﺠﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﺬا اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ
اﻟﺠﺪﯾﺪ ھﻮ ﻣﻮﺿﺢ أدﻧﺎه .ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت واﻟﺘﻔﺴﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﻷول ﻣﺮة ﻓﻲ ﻋﺎم  ، ۲۰۱۹وﻟﻜﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ ﺗﺄﺛﯿﺮ
ﻣﺒﻜﺮا أي ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ أو اﻟﺘﻔﺴﯿﺮات واﻟﺘﻌﺪﯾﻼت اﻟﺘﻲ ﺻﺪرت وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻟﻢ ﺗﺪﺧﻞ ﺑﻌﺪ ﺣﯿﺰ
ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻟﻢ ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ً
اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ.

ا ﻟﻤﻌﯿﺎر ا ﻟﺪوﻟﻲ ﻟ ﻠﺘ ﻘﺮﯾﺮ ا ﻟﻤﺎ ﻟﻲ  ۱ ٦ﻋ ﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
طﺒﻘﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ " ۱٦ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر" اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟدوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٦ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ وﯾﺴﺘﻤﺮ
إدراﺟﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ .۱۷
ﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻷﺳﻠﻮب اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺄﺛﺮ رﺟﻌﻲ ﻻ ﯾﻘﻮم اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ .ﻟﻜﻦ ﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ﯾﺪرج اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻷﺛﺮ اﻟﺘﺮاﻛﻤﻲ ﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر
اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٦ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﻛﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ .ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮﺟﻮدات
ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺴﺎوي "ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام" ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ  ۲۰۱۹و ﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺮﺻﯿﺪ
اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻟﻸرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ.
اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٦ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻮﺳﯿﻠﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ ﻻﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺬي ﺑﻤﻮﺟﺒﮫ ﺗﻤﺜﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻋﻘﻮد
إﯾﺠﺎر .وﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٦ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﺳﺒﻖ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻛﻌﻘﻮد إﯾﺠﺎر .ﻟﻢ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ
ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻛﻌﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ۱۷وﺗﻔﺴﯿﺮ ﻟﺠﻨﺔ ﺗﻔﺴﯿﺮات اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  .٤وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٦ﻓﻘﻂ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ أو اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮھﺎ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ.
ﻋﻨﺪ ﺑﺪء أو إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻨﺼﺮ ﺗﺄﺟﯿﺮ  ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺨﺼﯿﺺ اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻟﻜﻞ ﻣﻜﻮن ﻣﻦ ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر أوﻏﯿﺮھﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﺳﻌﺎرھﺎ اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ:
)أ( ﯾﺪرج اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﯿﺎر
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  .۱۷ﯾﻘﯿﺲ اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ اﻟﺘﺰام ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ھﺬا ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ،وﺳﯿﺘﻢ ﺧﺼﻤﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل
اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺰاﯾﺪ ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ.
)ب( ﯾﺪرج اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ
ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  .۱۷ﯾﺨﺘﺎر اﻟﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻛﻞ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ،ﻗﯿﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻛﻤﺎ ﻟﻮ ﻛﺎن ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ
اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٦ﻣﻨﺬ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،ﻟﻜﻦ ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻤﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل ﻓﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﺪرج ﻟﻠﻤﺴﺘﺄﺟﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻷوﻟﻲ.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " ۱۷ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر" واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻹﻓﺼﺎح ﻋﻨﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ إذا ﻛﺎﻧﺖ
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻋﻦ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٦وﻛﺬﻟﻚ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات:
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٦ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م
ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ً ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ھﻮ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر أو ﯾﻨﻄﻮي ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر .إن اﻟﻌﻘﺪ ھﻮ ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر أو ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻋﻘﺪ
إﯾﺠﺎر إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﺣﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ﻟﻔﺘﺮة ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺛﻤﻦ ﻣﻌﯿﻦ .وﻟﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﻨﻘﻞ ﺣﻖ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻻﺳﺘﺨﺪام
أﺻﻞ ﻣﺤﺪد ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن:
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻌﻘﺪ اﺳﺘﺨﺪام أﺻﻞ ﻣﺤﺪد  -ﻗﺪ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ذﻟﻚ ﺑﺸﻜﻞ واﺿﺢ أو ﺿﻤﻨﻲ ،وﯾﺠﺐ أن ﯾﻜﻮن ﻣﻤﯿﺰ ﺷﻜﻠﯿًﺎ أو ﯾﻤﺜﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻛﺒﯿﺮ أﺻﻞ ﻣﻤﯿﺰ ﺷﻜﻠﯿًﺎ.
إذا ﻛﺎن ﻟﺪى اﻟﻤﻮرد ﺣﻖ ﺑﺪﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ،ﻓﻠﻦ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﺻﻞ؛
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺰاﯾﺎ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻮﺟﻮدات طﻮال ﻓﺘﺮة اﻻﺳﺘﺨﺪام؛ و
ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ .ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﮭﺬا اﻟﺤﻖ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺣﻘﻮق اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات اﻷﻛﺜﺮ ﺻﻠﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ طﺮﯾﻘﺔ اﺳﺘﺨﺪام
اﻷﺻﻞ وﻷي ﻏﺮض .ﻓﻲ ﺣﺎﻻت ﻧﺎدرة ﺣﯿﺚ ﯾﻜﻮن اﻟﻘﺮار اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﻜﯿﻔﯿﺔ اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ وﻷي ﻏﺮض ﻣﺤﺪد ﺳﺎﺑﻘﺎً ،ﯾﺤﻖ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﺟﯿﮫ
اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺻﻞ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ:
– إذا ﻛﺎن ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﺗﺸﻐﯿﻞ اﻷﺻﻞ ،أو
– ﺻﻤﻤﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻷﺻﻞ ﺑﻄﺮﯾﻘﺔ ﺗﺤﺪد ﻣﺴﺒﻘﺎ ً ﻛﯿﻒ ﺳﯿﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ وﻷي ﻏﺮض.

ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر .ﯾﻘﺎس ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻣﺒﺪﺋﯿًﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ،
واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺒﺪﺋﻲ ﻻﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﻤﻌﺪل ﺑﺄي ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﻤﮭﺎ ﻓﻲ أو ﻗﺒﻞ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ،زاﺋﺪا ً أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻣﺒﺪﺋﯿﺔ ﻣﺘﻜﺒﺪة وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺘﻔﻜﯿﻚ واﻹزاﻟﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو ﻻﺳﺘﻌﺎدة اﻷﺻﻞ اﻷﺳﺎﺳﻲ أو اﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺬي ﺗﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ ،ﻧﺎﻗﺼﺎ ً أي
ﺣﻮاﻓﺰ إﯾﺠﺎر ﻣﺴﺘﻠﻤﺔ.
ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪء ﺣﺘﻰ أﻗﺮب ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ
ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام أو ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻋﻠﻰ ﻧﻔﺲ أﺳﺎس اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت
واﻟﻤﻌﺪات .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻜﻞ دوري ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،إن وﺟﺪت ،وﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ
ﻟﺒﻌﺾ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.

اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر واﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ دﻓﻌﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺑﺪاﯾﺔ اﻟﻌﻘﺪ ،وﯾﺘﻢ ﺧﺼﻤﮫ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺪل
اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻤﺪرج ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ،أو إذا ﻛﺎن ھﺬا اﻟﻤﻌﺪل ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪه ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ.
ﺗﺘﻜﻮن ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻣﻦ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
•
•
•
•

ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﺛﺎﺑﺘﺔ ﻓﻲ ﻣﻀﻤﻮﻧﮭﺎ،
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻘﺪ إﯾﺠﺎر ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺆﺷﺮ أو ﺳﻌﺮ ،ﺗﻘﺎس ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ً ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺆﺷﺮ أو اﻟﺴﻌﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺒﺪاﯾﺔ،
اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ،و
ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﯿﺎر اﻟﺸﺮاء اﻟﺬي ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻤﺎرﺳﺘﮫ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺿﻤﻦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﺠﺪﯾﺪ
اﻻﺧﺘﯿﺎرﯾﺔ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻀﻤﻦ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر اﻟﺘﻤﺪﯾﺪ ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ،وﻏﺮاﻣﺎت اﻹﻧﮭﺎء اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻌﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺼﻮرة ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻋﺪم إﻧﮭﺎءه ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﻜﺮ.

ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ .ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺆﺷﺮ أو اﻟﺴﻌﺮ ،إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮫ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺿﻤﺎن اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ،
أو إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﺳﯿﺘﻢ ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﺧﯿﺎر ﺷﺮاء أو ﺗﻤﺪﯾﺪ أو إﻧﮭﺎء.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻌﺎد ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﮭﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ،أو ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮫ ﻓﻲ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة إذا ﺗﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام إﻟﻰ اﻟﺼﻔﺮ.
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺮض ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ واﻟﺘﺰام ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ وﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ذات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ
اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﺪم إﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻓﺘﺮة إﯾﺠﺎر ﺗﺒﻠﻎ
 ۱۲ﺷﮭﺮا ً أو أﻗﻞ وﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﻌﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر ﻛﻤﺼﺮوف
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
۱۱
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٦ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر  -ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺤﺪد ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ
اﻹﯾﺠﺎر .إن ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ھﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﺪﻓﻌﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺘﺮض اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺟﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ وﺑﻀﻤﺎن
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻞ "ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام" ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎ "ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻌﻠﻨﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺮم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ( أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪاده" ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ
ً
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ ۱۷
ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ،ﻓﺈن اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ اﻷﺧﺮى ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻌﻘﻮد ﺗﺄﺟﯿﺮ ﺗﺸﻐﯿﻠﻲ وﻻ ﯾﺘﻢ
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻢ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺄﺟﯿﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى ﻓﺘﺮة ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر.
اﻟﺗﺄﺛﯾر ﻋﻠﻰ اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺤﻮل إﻟﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،۱٦ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر وإﺛﺒﺎت اﻟﻔﺮق ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﻣﻠﺨﺺ أﺛﺮ اﻟﺘﺤﻮل:
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
اﻷﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد إﯾﺠﺎر

۱٥٬٤۲۷٬٥۱۳

ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م

۱٥٬٤۲۷٬٥۱۳
۷۸٦٬٤٥٥
۱٦٬۲۱۳٬۹٦۸

ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺜﺒﺘﺔ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﻤﺤﻤﻞ اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

۱٦٬۲۱۳٬۹٦۸
)(۱٬۷۸٤٬٦۳۹
۱٤٬٤۲۹٬۳۲۹

ﺗﻢ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﺼﺮوف اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت

۱٬۷۸٤٬٦۳۹

ا ﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋ ﻘﻮد إﯾﺠﺎر

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق  -اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ
اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
ﻣﺘﺪاوﻟﺔ
ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ

۲٬۳۰۲٬٦۸٥
۱۲٬۳۸٥٬۳٥۸
۱٤٬٦۸۸٬۰٤۳

ا ﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ا ﻟﻤﺜﺒﺘ ﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤ ﺔ ا ﻟﺮﺑﺢ أو ا ﻟﺨ ﺴﺎر ة ا ﻟﻤﻮﺣﺪ ة

ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م

اﺳﺘﮭﻼك ﻣﻮﺟﻮدات ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر

۱٬۷۸٤٬٦۳۹
۸٤۰٬٥۰۸

۱۲
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٦ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۲-٦اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ واﻟﺘﻲ ﻟﯿﺲ ﻟﮭﺎ اﺛﺮ ﺟﻮھﺮي ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ " ۹ﺧﺼﺎﺋﺺ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﺘﻌﻮﯾﻀﺎت اﻟﺴﻠﺒﯿﺔ"
وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ،۹ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﺳﻨﺪ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،ﺑﺸﺮط أن ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ "ﻓﻘﻂ ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻘﺎﺋﻢ" )ﺿﻮاﺑﻂ "ﻓﻘﻂ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة( وﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ
ﺑﺎﻟﺴﻨﺪ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﻼﺋﻢ ﻟﺬﻟﻚ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ.
وﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۹أن اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﯾﺠﺘﺎز ﺿﻮاﺑﻂ "ﻓﻘﻂ دﻓﻌﺎت ﻣﻦ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة" ﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ
وﺟﻮد ﺣﺪث أو ظﺮف ﻣﻌﯿﻦ ﯾﺘﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﻹﻧﮭﺎء اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ وﺑﻐﺾ اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ أي طﺮف ﯾﺪﻓﻊ أو ﯾﺴﺘﻠﻢ اﻟﺘﻌﻮﯾﺾ اﻟﻤﻌﻘﻮل ﻋﻦ اﻹﻧﮭﺎء اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﻠﻌﻘﺪ.
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  :۱۹ﺗﻌﺪﯾﻞ أو ﺗﻘﻠﯿﺺ أو ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﺨﻄﺔ
إن اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  ۱۹ﺗﺘﻨﺎول اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ ﻋﻨﺪ ﺣﺪوث ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﻄﺔ أو ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ أو ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﺗﺤﺪد اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻣﺘﻰ ﯾﺤﺪث ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﻄﺔ أو ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ أو ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي ،وﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻔﺘﺮة
اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﻄﺔ أو ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ أو ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻹﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة )اﻷﺻﻞ(
اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﺔ وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪث.
ﻛﻤﺎ ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺑﻌﺪ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﻄﺔ أو ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ أو ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة )اﻷﺻﻞ(
اﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﺨﻄﺔ وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺨﻄﺔ ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺤﺪث وﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻹﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة )اﻷﺻﻞ(.
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﯿﺚ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪﯾﮭﺎ أي ﺗﻌﺪﯾﻼت ﻟﻠﺨﻄﺔ أو ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ أو ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﺧﻼل اﻟﻔﺘﺮة.
 ۳-٦اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ  -دورة ۲۰۱٥م – ۲۰۱۷م

• اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ " ۳ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل"
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أﻧﮫ ﻋﻨﺪ ﺣﺼﻮل اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻓﻲ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗُﻌﺪ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻣﺸﺘﺮﻛﺔ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻄﺒﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﺗُﻨﺠﺰ ﺿﻤﻦ
ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻤﻞ إﻋﺎدة ﻗﯿﺎس اﻟﺤﺼﺺ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎﻣﮭﺎ ﺑﺬﻟﻚ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة
اﻟﻤﺴﺘﺤﻮذة ﺑﺈﻋﺎدة ﻗﯿﺎس ﺣﺼﺼﮭﺎ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﺗﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺘﻲ ﯾﻜﻮن ﺗﺎرﯾﺦ اﻻﺳﺘﺤﻮاذ ﻓﯿﮭﺎ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻷوﻟﻰ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺎ،
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﺤﺘﻮي ﻋﻠﻰ اﻟﺴﯿﻄﺮة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ.

• ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " ۱۲ﺿﺮاﺋﺐ اﻟﺪﺧﻞ"

ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أن ﺗﺒﻌﺎت ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أﻛﺜﺮ ﺑﺎﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﺣﻘﻘﺖ أرﺑﺎﺣﺎ ً ،ﯾﻤﻜﻦ
ﺗﻮزﯾﻌﮭﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻮزﯾﻌﺎت ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.

وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﯾﻨﺒﻐﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة إﺛﺒﺎت ﺗﺒﻌﺎت ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة أو اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ أو ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻓﻘﺎ ً
ﻟﻠﻤﻜﺎن اﻟﺬي ﻗﺎﻣﺖ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ اﻷﺻﻞ ﺑﺈﺛﺒﺎت ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت أو اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺎ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻷول ﻣﺮة ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻄﺒﻘﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﺗﺒﻌﺎت ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ أﺑﻜﺮ ﻓﺘﺮة
ﻣﻘﺎرﻧﺔ.
ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻈﺮا ً ﻟﻌﺪم وﺟﻮد أي ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻧﺘﺞ ﻋﻨﮭﺎ ﺗﺒﻌﺎت ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﻦ ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح.

۱۳
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -٦ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪة واﻟﻤﻌﺪﻟﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
 ۳-٦اﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ  -دورة ۲۰۱٥م – ۲۰۱۷م

• ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ " ۲۳ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض"
ﺗﻮﺿﺢ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت أن اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺗﻘﻮم ﺑﻤﻌﺎﻟﺠﺔ أي ﻗﺮوض ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ اﻷﺳﺎس ﻟﺘﻄﻮﯾﺮ أﺻﻼً ﻣﺆھﻼً ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﻘﺮوض اﻟﻌﺎﻣﺔ ،وذﻟﻚ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﻧﺸﻄﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﻋﺪاد ھﺬا اﻷﺻﻞ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺤﺪد ﻟﮫ أو ﻟﺒﯿﻌﮫ ﻣﻜﺘﻤﻠﺔ.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﻰ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﻓﻲ أو ﺑﻌﺪ ﺑﺪاﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻷول
ﻣﺮة.
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﻟﻔﺘﺮات اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﺴﻨﻮي اﻟﺘﻲ ﺗﺒﺪأ ﻓﻲ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹م أو ﺑﻌﺪ ذﻟﻚ اﻟﺘﺎرﯾﺦ ﻣﻊ اﻟﺴﻤﺎح ﺑﺎﻟﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﺒﻜﺮ ﻟﮭﺎ.
وﻧﻈﺮا ً ﻷن اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ھﺬه اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ،ﻓﻠﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﮭﺎ أي ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﺘﺪاول ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻐﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاول
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ وﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ .وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻞ
ﻛﻤﺘﺪاول ﻋﻨﺪﻣﺎ
•
•
•
•

ﯾﺘﻮﻗﻊ أن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﮫ أو ﯾﺮاد ﺑﯿﻌﮫ أو اﺳﺘﮭﻼﻛﮫ ﻓﻲ دورة ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻋﺎدﯾﺔ
ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة
أن ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻘﮫ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ إﻻ اﻟﻤﻘﯿﺪ وﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺻﺮﻓﮫ أو إﺳﺘﺨﺪاﻣﮫ ﻓﻲ ﺳﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.

ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ:
• ﯾﺘﻮﻗﻊ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ دورة ﺗﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ،
• ﯾﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻷﻏﺮاض اﻟﻤﺘﺎﺟﺮة،
• ﯾﺴﺘﺤﻖ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻓﻲ ﻏﻀﻮن اﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ ﺗﺎرﯾﺦ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
• ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﺣﻖ ﻏﯿﺮ ﻣﺸﺮوط ﻟﺘﺄﺟﯿﻞ ﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻟﻤﺪة ﻻ ﺗﻘﻞ ﻋﻦ إﺛﻨﻲ ﻋﺸﺮ ﺷﮭﺮا ً ﺑﻌﺪ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﺗﺼﻨﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ.
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وآﻻت
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات )ﻣﺎ ﻋﺪا اﻷراﺿﻲ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ( ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ أي اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ وأي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ
اﻹﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ان وﺟﺪت .وﺗﺴﺠﻞ اﻷراﺿﻲ وﻣﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮭﺎ أي ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻹﻧﺨﻔﺎض اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ
ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ان وﺟﺪت .ﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺣﻀﺎر اﻷﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺤﺎﻟﺔ واﻟﻤﻮﻗﻊ اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﯿﻜﻮن ﺟﺎھﺰا ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ﻣﻦ ﻗﺒﻞ
اﻻدارة .وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﺒﺪال ﺟﺰء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ،ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﺮاف وﻛﺬﻟﻚ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ ،ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ ﻋﺎﺋﺪات ﺑﯿﻊ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﺘﺠﺮﯾﺒﻲ.
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن أﺟﺰاء ﻣﻦ اﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ذات ﻗﯿﻤﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ ﺑﺎﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻣﻊ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ ،وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه
اﻷﺟﺰاء  /اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ اﻷﺟﺰاء اﻷﺧﺮى وﯾﺘﻄﻠﺐ اﺳﺘﺒﺪاﻟﮭﺎ ﻋﻠﻰ ﻓﺘﺮات زﻣﻨﯿﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ،ﻓﯿﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ
ﻋﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﮭﺎ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ ذات أﻋﻤﺎر إﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻣﺤﺪدة وﯾﺠﺐ اﺳﺘﮭﻼﻛﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺬﻟﻚ .وﺑﺎﻟﻤﺜﻞ ،ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻋﻤﻠﯿﺔ إﺻﻼح ﻛﺒﯿﺮة )ﻣﺨﻄﻂ
أو ﻏﯿﺮ ﻣﺨﻄﻂ ﻟﮭﺎ( ،ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺳﺘﯿﻔﺎء ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﺮاف.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ذﻟﻚ ﻛﺠﺰء ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻣﻊ ﻋﻤﺮ إﻧﺘﺎﺟﻲ ﯾﺴﺎوي اﻟﻔﺘﺮة ﺣﺘﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻻﺻﻼح اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ .وﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﺠﺰء اﻟﻤﺴﺘﺒﺪل.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣﺪوث اﻹﺻﻼح اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺨﻄﻂ ﻟﮫ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أي ﻗﯿﻤﺔ دﻓﺘﺮﯾﺔ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻟﻌﻤﻠﯿﺔ اﻹﺻﻼح اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻛﻤﺼﺮوف .ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺻﻼح
واﻟﺼﯿﺎﻧﺔ اﻷﺧﺮى ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ ﺗﻜﺒﺪھﺎ.

۱٤
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻣﻦ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺎﺣﺔ ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد ،واﻣﺎ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻧﺸﺎﺋﮭﺎ ذاﺗﯿﺎ ﻓﺘﻜﻮن
ﻣﻦ ﺗﺎرﯾﺦ اﻛﺘﻤﺎل ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺟﻌﻠﮭﺎ ﺟﺎھﺰة ﻟﻼﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﻘﺼﻮد .ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ
ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﯾﺘﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﺴﻂ اﻟﺜﺎﺑﺖ ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻷﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
ﻣﺒﺎﻧﻲ
اﻵت وﻣﻌﺪات
ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎراﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
ﺳﯿﺎرات
أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
أدوات
ﻣﻌﺪات ﻣﺨﺘﺒﺮات
أﺟﮭﺰة ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ

ﻋﺪد اﻟﺴﻨﻮات
۲٥
۳۰ - ۲۰
۱۰
٤
۱۰ – ٤
٥
۱۰
۱۰

ﻻ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﮭﻼك اﻷراﺿﻲ واﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ ﺗﺤﺖ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ واﻷﻋﻤﺎر اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ وطﺮق اﻻﺳﺘﮭﻼك اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات ،وﺗﻌﺪﯾﻠﮭﺎ
ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻋﺎم.
ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺒﻌﺎد أي ﺑﻨﺪ ﻣﻦ ﺑﻨﻮد اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺨﻠﺺ ﻣﻨﮫ أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺮﺟﺢ أن ﯾﻨﺸﺄ ﻋﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أي ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻌﻘﺎرات واﻵﻻت واﻟﻤﻌﺪات اﻟﻤﺘﻘﺎﻋﺪة أو اﻟﻤﺒﺎﻋﺔ أو
ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎرﻧﺔ اﻟﻤﺘﺤﺼﻼت ﻣﻊ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﺿﻤﻦ " إﯾﺮادات أﺧﺮى – ﺻﺎﻓﻲ" ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ أﻛﺒﺮ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد اﻟﻤﻘﺪرة.
اﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺧﺴﺎرة اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺘﺠﺎوز اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد .واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳﺘﺮداد ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻷﻋﻠﻰ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷي ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻣﻄﺮوﺣﺎ ً ﻣﻨﮫ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﺳﺘﺒﻌﺎد أو ﻗﯿﻤﺔ اﻷﺻﻞ ﻗﯿﺪ اﻻﺳﺘﺨﺪام .وﻷﻏﺮاض ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺪﻧﻲ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ،
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت إﻟﻰ أدﻧﻰ اﻟﻤﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﻮﺟﺪ ﻟﮭﺎ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ إﻟﻰ
ﺣ ٍﺪ ﻛﺒﯿﺮ ﻋﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺘﺄﺗﯿﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻷﺧﺮى )وﺣﺪات ﺗﻮﻟﯿﺪ اﻟﻨﻘﺪ( .وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،ﺑﺨﻼف اﻟﺸﮭﺮة ،اﻟﺘﻲ ﺗﻌﺮﺿﺖ ﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻟﻠﻮﻗﻮف ﻋﻠﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻜﺲ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﻔﺘﺮات
اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ.
ﻣﻮﺟﻮدات و ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﺪ
ﺑﻤﻮﺟﺐ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮاﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ  ،۱٥ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻘﻮم أي طﺮف ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﺘﺰاﻣﮫ  ،ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺸﺄة أن ﺗﻌﺮض ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰھﺎ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﺪ أو اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ  ،اﻋﺘﻤﺎدًا ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ أداء اﻟﻤﻨﺸﺄة وﻣﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﻌﻤﯿﻞ .ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﺪ ھﻲ ﺣﻖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﻲ
اﻻﻋﺘﺒﺎرات اﻟﻤﺘﺒﺎدﻟﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺘﺤﻮﯾﻠﮭﺎ أو ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
إن إﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻌﻘﺪ ھﻲ اﻟﺘﺰام ﻣﻨﺸﺄة ﺑﻨﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو أداء اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻟﻌﻤﯿﻞ اﻟﺬي اﺳﺘﻠﻤﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ )أو ﯾﺴﺘﺤﻖ ﻣﺒﻠﻎ ﻣﻘﺎﺑﻠﮫ(
ﻣﺘﻐﯿﺮا ،ﺗﻘﻮم اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺬي ﯾﺤﻖ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ .إذا ﻛﺎن اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐًﺎ
ً
أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ.

۱٥
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ

اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت واﻷرﺻﺪة

ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻣﺒﺪﺋﯿﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺨﺼﮭﺎ ﻛﻞ ﻣﻨﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ
اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﺼﺒﺢ ﻓﯿﮫ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﺆھﻠﺔ ﻟﻺﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻷول ﻣﺮة .وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ وﻓﻘﺎ ﻟﺴﻌﺮ اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻔﺮوﻗﺎت اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺗﺴﻮﯾﺔ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ واﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﺒﻨﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻣﻦ ﺣﯿﺚ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻷوﻟﻲ.

ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ

إن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ واﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻌﻤﻠﯿﺎت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ )اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﻌﻤﻼت ﻏﯿﺮ ﻣﺘﻀﺨﻤﺔ إﻗﺘﺼﺎدﯾﺎً( واﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻋﻤﻠﺔ ﻧﺸﺎط ﺗﺨﺘﻠﻒ ﻋﻦ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﯾﺘﻢ
ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ ﻋﻤﻠﺔ اﻟﻌﺮض ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
• ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﺑﻨﻮد اﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺮوﺿﺔ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ ﻣﺮﻛﺰ ﻣﺎﻟﻲ ﺑﺴﻌﺮ اﻹﻗﻔﺎل ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ .
• ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻟﻜﻞ ﻗﺎﺋﻤﺔ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ ﺷﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﺑﻤﺘﻮﺳﻂ أﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف )إﻻ إذا ﻛﺎن ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺴﻌﺮ ﻻ ﯾﻤﺜﻞ
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻣﻌﻘﻮﻻً ﻟﻠﺘﺄﺛﯿﺮ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻢ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﺼﺮف اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ،وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻹﯾﺮادات واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﺑﺄﺳﻌﺎر
اﻟﺼﺮف ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت(؛
• ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻓﺔ ﻓﺮوﻗﺎت ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻌﻤﻼت ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ.
ﻣﺨﺰون
ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻷﻋﻤﺎل ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺠﺎز واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠﺎھﺰة واﻟﻠﻮازم وﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ .ﯾﺸﺘﻤﻞ ﻣﺨﺰون اﻷﻋﻤﺎل ﻗﯿﺪ اﻹﻧﺠﺎز واﻟﺒﻀﺎﺋﻊ اﻟﺠﺎھﺰة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮاد اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻧﺴﺒﺔ ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة اﻟﺜﺎﺑﺘﺔ واﻟﻤﺘﻐﯿﺮة ،وﺗﺪرج ھﺬه اﻷﺧﯿﺮة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﯿﻌﺎﺑﯿﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻻﻋﺘﯿﺎدﯾﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻟﺒﻨﻮد اﻟﻤﺨﺰون اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺘﻮﺳﻂ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺮﺟﺢ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺷﺮاء اﻟﻤﺨﺰون اﻟﺬي ﺗﻢ ﺷﺮاؤه ﺑﻌﺪ ﺧﺼﻢ
اﻟﺤﺴﻮﻣﺎت واﻟﺨﺼﻮﻣﺎت .وﯾﻌﺪ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ھﻮ ﺳﻌﺮ اﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻌﻤﻞ اﻻﻋﺘﯿﺎدي ،ﻧﺎﻗﺼﺎ ً اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻺﻧﺠﺎز
واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻼزﻣﺔ ﻹﺗﻤﺎم اﻟﺒﯿﻊ.
اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻹﺛﺒﺎت وا ﻟ ﻘﯿﺎ س اﻷو ﻟﻲ

ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟ ُﻤﺼﺪرة ﻋﻨﺪ ﻧﺸﻮﺋﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻋﻨﺪﻣﺎ
ﺗﺼﺒﺢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ طﺮﻓًﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻸداة.
ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ )ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻣﺔ ﻣﺪﯾﻨﺔ دون ﻣﻜﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﮭﻢ( أو ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ زاﺋﺪا ً ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ
ﻣﺒﺎﺷﺮة إﻟﻰ اﻗﺘﻨﺎءه أو إﺻﺪاره ،ﻟﻠﺒﻨﺪ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺪرج ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎس اﻷوﻟﻲ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ دون ﻣﻜﻮن
ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﮭﻢ ﺑﺴﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ.

ا ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﯾﺘﻢ ﻋﻨﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻠﻰ أﻧﮫ ﻣﻘﺎس :ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة إذا اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
أ( ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﮭﺪف إﻟﻰ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ،و
ب( ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻘﺎﺋﻢ.

۱٦
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

ا ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ إذا اﺳﺘﻮﻓﻰ اﻟﺸﺮطﯿﻦ اﻟﺘﺎﻟﯿﯿﻦ:
أ( ﯾﺘﻢ اﻻﺣﺘﻔﺎظ ﺑﺎﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺿﻤﻦ ﻧﻤﻮذج اﻷﻋﻤﺎل اﻟﺬي ﯾﺘﺤﻘﻖ اﻟﮭﺪف ﻣﻨﮫ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺗﻌﺎﻗﺪﯾﺔ وﺑﯿﻊ ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ؛ و
ب( ﺗﻨﺸﺄ اﻟﺸﺮوط اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﻮارﯾﺦ ﻣﺤﺪدة ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻤﺜﻞ ﻓﻘﻂ ﻣﺪﻓﻮﻋﺎت ﻷﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ
اﻟﻘﺎﺋﻢ.
ﯾﺠﺐ ﻗﯿﺎس اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة أو ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ
اﻵﺧﺮ.
اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۹
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻧﻘﺪ وأرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ أطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﻣﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى

اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ
ﺗﻨﻄﺒﻖ اﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﻋﻠﻲ اﻟﻘﯿﺎس اﻟﻼﺣﻖ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ :
اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة

ﺗﻘﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ إﯾﺮادات
اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎره اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة

ﺗﻘﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة ﺑﺎﺳﺘﻌﻤﺎل طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ .ﺗﻨﺨﻔﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﻨﻔﺬة
ﺑﺨﺴﺎﺋﺮ إﻧﺨﻔﺎض اﻟﻘﯿﻤﺔ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ وﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺮف اﻷﺟﻨﺒﻲ واﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ  .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت أي ﻣﻜﺴﺐ أو ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ إﻟﻐﺎء إﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او
اﻟﺨﺴﺎره اﻟﻤﻮﺣﺪة .
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺈﯾﺮادات اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺤﺘﺴﺒﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
وﻣﻜﺎﺳﺐ وﺧﺴﺎﺋﺮ ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻻﺟﻨﺒﯿﺔ واﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺎﻟﻤﻜﺎﺳﺐ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺼﺎﻓﯿﺔ اﻷﺧﺮى ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻋﻨﺪ إﻟﻐﺎء اﻹﺛﺒﺎت ﻓﺈن اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ
اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﯾُﻌﺎد ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎره اﻟﻤﻮﺣﺪة .
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ۲۰۱۹م ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات.
ﺗﻘﺎس ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻻﺣﻘﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻛﺪﺧﻞ ﺿﻤﻦ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة .ﯾﺘﻢ
اﺛﺒﺎت أي رﺑﺢ او ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﻐﺎء او اﺛﺒﺎت اﻻﺳﺘﺜﻤﺎر ﻓﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﻻ ﯾﺠﻮز إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ إﻟﻰ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎره اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ۲۰۱۹م ﻟﯿﺲ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي ﻣﻦ ھﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات.

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ )اﺳﺘﺜﻤﺎرات
أدوات اﻟﺪﯾﻦ(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ )اﺳﺘﺜﻤﺎرات
أدوات ﺣﻘﻮق ﻣﻠﻜﯿﺔ(

إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ

ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻹﺛﺒﺎﺗﮭﺎ اﻷوﻟﻲ ،إﻻ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﻮذج أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ ﺑﮭﺪف إدارة اﻟﻤﻮﺟﻮدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺛﺒﺎت

ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻋﻨﺪ:

• اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺤﻘﻮق ﻓﻲ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ ،أو
• ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ ﺣﻘﻮق اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺘﺤﻤﻞ اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ ﺑﺎﻟﺪﻓﻊ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ
دون ﺗﺄﺧﯿﺮ ﻛﺒﯿﺮ ﻟﻄﺮف آﺧﺮ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺗﺮﺗﯿﺐ "اﻟﻘﺒﺾ واﻟﺪﻓﻊ" ،وإﻣﺎ:
)أ( ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﻟﺠﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﺻﻞ ،أو
)ب( ﻋﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺤﻮﯾﻞ أو اﻻﺣﺘﻔﺎظ اﻟﻜﺎﻣﻞ ﺑﺠﻤﯿﻊ ﻣﺨﺎطﺮ وﻣﻨﺎﻓﻊ اﻷﺻﻞ ،وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺎﻣﺖ ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻷﺻﻞ.

۱۷
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ا ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻮاردة ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۹ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت أﻛﺜﺮ ﺗﻄﻠﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ﻹﺛﺒﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ " -ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ" .وﯾﺤﻞ ﻣﺤﻞ "ﻧﻤﻮذج اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة" ﻓﻲ ﻣﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﺔ اﻟﺪوﻟﻲ  .۳۹اﻷدوات اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻊ ﺿﻤﻦ
ﻧﻄﺎق اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺗﺸﺘﻤﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺧﺮى ذات ﻧﻮع اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻘﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة وﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ
اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ،وﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮭﺎ وﻗﯿﺎﺳﮭﺎ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٥واﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻘﺮوض وﺑﻌﺾ ﻋﻘﻮد اﻟﻀﻤﺎن اﻟﻤﺎﻟﻲ
)ﻟﻠ ُﻤﺼﺪر( اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗُﻘﺎس ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة.

إن إﺛﺒﺎت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻢ ﯾﻌﺪ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﻰ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺤﺪث اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻷول ﻣﺮة .وﺑﺪﻻً ﻣﻦ ذﻟﻚ ،ﺗﺄﺧﺬ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر ﻧﻄﺎق
أوﺳﻊ ﻣﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ وﻗﯿﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﺣﺪاث اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ واﻟﺘﻨﺒﺆات اﻟﻤﻌﻘﻮﻟﺔ واﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺪﻋﻢ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺤﺼﯿﻞ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸداة.
وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﻨﻈﺮة اﻟﺘﻄﻠﻌﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒﻞ ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻤﯿﯿﺰ ﺑﯿﻦ:
• اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﻢ ﺗﺘﺮاﺟﻊ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )"اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  ("۱و
• اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺮاﺟﻌﺖ ﺟﻮھﺮﯾﺎ ً ﻓﻲ اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻨﺬ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﮭﺎ أو ﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﻣﺨﺎطﺮھﺎ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﻨﺨﻔﻀﺔ )"اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ
.("۲
"اﻟﻤﺮﺣﻠﺔ  "۳ﺳﺘﻐﻄﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻟﺪﯾﮭﺎ دﻟﯿﻼً ﻣﻮﺿﻮﻋﯿﺎ ً ﻟﻼﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.
ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت "اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ۱۲ﺷﮭﺮاً" ﻟﻠﻔﺌﺔ اﻷوﻟﻰ ﺑﯿﻨﻤﺎ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت "اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ" ﻓﻲ اﻟﻔﺌﺔ
اﻟﺜﺎﻧﯿﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﮫ ﻣﺮﺟﺢ ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻋﺮض اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ ﻣﺨﺼﺼﺎت اﻟﺨﺴﺎرة ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻣﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻻﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺎت ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻨﻔﺼﻞ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻷﺧﺮى

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻤﻨﮭﺞ اﻟﻤﺒﺴﻂ اﻟﻮارد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۹ﺑﻐﺮض ﻗﯿﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺬي ﯾﺴﺘﺨﺪم ﻣﺨﺼﺺ
اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ .وﺗﻄﺒﻖ ھﺬه اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﮭﺪف ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺎ ﻣﻘﺎﺑﻞ:
 اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺎس ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺪاد اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ وذﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى  ۱۲ﺷﮭﺮا ً ﻗﺒﻞ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﺗﻘﺮﯾﺮ وﻣﺎ ﯾﻘﺎﺑﻠﮭﺎ ﻣﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ
ﺗﺎرﯾﺨﯿﺔ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﮭﺎ ﺧﻼل ھﺬه اﻟﻔﺘﺮة .ﺗُﻌﺪل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻌﻮاﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ
اﻟﺘﻲ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻗﺪرة اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ .ﺣﺪدت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻧﻔﺎق
اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ اﻟﺴﻌﻮدي )اﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪم ﺧﺪﻣﺎﺗﮭﺎ ﻓﯿﮭﺎ( ﻟﺘﻜﻮن أﻛﺜﺮ اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﻣﻼﺋﻤﺔ ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ﺗُﻌﺪل ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺘﻐﯿﺮات
اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ.
ﯾُﻘﺴّﻢ ﻣﻨﮭﺞ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻧﻤﻮذج إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﺨﺴﺎرة إﻟﻰ اﻷﺟﺰاء اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ :اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ،واﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد،
واﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد .وﻗﺪ ﺗﻢ ﺷﺮﺣﮭﺎ ﺑﺎﺧﺘﺼﺎر ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
اﻟﺨﺴﺎرة ﺑﺎﻓﺘﺮاض اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد :ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد .وھﻲ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ وﺗﻠﻚ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﻘﺮض ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﻣﻦ أي ﺿﻤﺎن .وﯾﺘﻢ ﻋﺎدة ً اﻟﺘﻌﺒﯿﺮ ﻋﻨﮭﺎ ﻛﻨﺴﺒﺔ ﻣﺌﻮﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد.
اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد :ﺗﻤﺜﻞ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﻓﻖ زﻣﻨﻲ ﻣﺤﺪد.
اﻟﺘﻌﺮﺿﺎت ﻋﻨﺪ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد :ﺗﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﺘﻌﺮض ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﺜﺮ ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ،ﺑﺎﻷﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺮض ﺑﻌﺪ
ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺳﺪاد أﺻﻞ اﻟﻤﺒﻠﻎ واﻟﻔﺎﺋﺪة وﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﻤﻠﺰﻣﺔ.
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﻤﻮذج اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻧﻤﺎذج اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﻦ دورة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ وﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﯿﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ .إن اﻟﮭﯿﻜﻞ ﻷﺟﻞ اﻟﺨﺎص
ﺑﺎﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ ﻣﺮﺣﻠﺔ زﻣﻨﯿﺔ ﻣﻌﯿﻨﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﺳﺘﺨﺪاﻣﮭﺎ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﺪھﻮر اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ واﻟﺒﺪء ﻓﻲ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻋﻨﺪ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﻌﻤﻠﯿﺎت
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺨﺼﺺ .ﻛﺬﻟﻚ ،ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ ،وﺑﻌﺪ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺤﯿﺢ ،ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﺎﻟﺘﺪﻓﻘﺎت
اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ واﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة ،واﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻟﻸداة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﻣﻦ ﺛﻢ اﺣﺘﺴﺎﺑﮭﺎ.
۱۸

ق 22 -

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ا ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈدراج ﻋﺎﻣﻞ اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻣﻦ اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻮﺿﻊ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﺑﻐﺮض ﺗﺤﻘﻖ ﻧﺘﺎﺋﺞ أﻛﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻷﻓﻀﻞ واﻷﺳﻮأ .إن اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام
ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت ﻣﺘﻌﺪدة ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ .وﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺤﯿﺰة وﻣﺮﺟﺤﺔ اﻻﺣﺘﻤﺎل ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻣﻦ
ﺧﻼل ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ.
وﺑﻌﺪ أن ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺪﺧﻼت اﻟﻨﻤﻮذج ﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت اﻻﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻜﻞ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ وﻋﻨﺪﺋ ِﺬ ﯾﺘﻢ
اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻻﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت .وﻓﻲ اﻟﺨﻄﻮة اﻷﺧﯿﺮة ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ
ﻟﻠﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﺪى اﻟﻌﻤﺮ واﻟﺬي ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺴﯿﻨﺎرﯾﻮھﺎت.

ﺗﻌﺮﯾﻒ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد

ﻓﻲ اﻟﺴﯿﺎق اﻟﺴﺎﺑﻖ ،ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﯾﺤﺪث ﻋﻨﺪﻣﺎ:
 ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻌﺪم ﻗﯿﺎم اﻟﻌﻤﯿﻞ ﺑﺴﺪاد اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻜﺎﻣﻞ دون ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﻠﺠﻮء إﻟﻰ اﻹﺟﺮاءات ﻣﺜﻞ ﺗﺤﺼﯿﻞ اﻟﻀﻤﺎن)إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺘﻔﻆ ﺑﮫ( ،أو
 ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﺘﺄﺧﺮ اﻟﺴﺪاد ﻷﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳٦۰ﯾﻮ ًﻣﺎ ﻓﻲ أي اﻟﺘﺰام اﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ھﺎم ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﻧﻈﺮا ً ﻷن ﻗﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ ﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻘﺘﺮح أن ﺗﻠﻚاﻟﻔﺘﺮة ﺗﻤﺜﻞ ﺑﻌﺪاﻟﺔ ﺳﯿﻨﺎرﯾﻮ اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،ﻓﺈن ذﻟﻚ ﯾﺪﺣﺾ اﻓﺘﺮاض اﻟـ  ۹۰ﯾﻮ ًﻣﺎ اﻟﻤﺬﻛﻮر ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ .۹
ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻨﻤﻮذج أﻋﻼه وإﺛﺒﺎت اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﺨﺼﺺ
اﻟﻤﺮﺗﺒﻂ ﺑﮭﺎ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﻻ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﺣﻘﯿﻘﻲ ﺑﺎﺳﺘﺮدادھﺎ ﻣﺴﺘﻘﺒﻼً وﺗﻢ ﺗﺤﻘﻖ ﻛﺎﻓﺔ اﻟﻀﻤﺎﻧﺎت أو ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﻓﻲ ﺣﺎل زﯾﺎدة أو
ﻧﻘﺼﺎن ﻣﺒﻠﻎ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻘﺪر ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻼﺣﻘﺔ ﺑﺴﺒﺐ أﺣﺪاث وﻗﻌﺖ ﺑﻌﺪ إﺛﺒﺎت اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة أو ﺗﺨﻔﯿﺾ ﺧﺴﺎﺋﺮ
اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺜﺒﺘﺔ ﺳﺎﺑﻘﺎً .ﻓﻲ ﺣﺎل اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺸﻄﻮب ﻻﺣﻘﺎً ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﺒﻠﻎ اﻻﺳﺘﺮداد ﺗﺤﺖ ﺑﻨﺪ اﻹﯾﺮادات اﻷﺧﺮى ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ
أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﺤﺪد

ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻦ ﻋﻤﯿﻞ ﻟﻌﻤﯿﻞ آﺧﺮ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺤﺪد ﻣﻘﺎﯾﻞ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻣﻦ
ﺑﻌﺾ اﻟﻌﻤﻼء .وﯾﺘﻢ ﻋﻜﺲ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻓﻘﻂ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻼء.

اﻟﺸﻄﺐ

ﯾﺘﻢ ﺷﻄﺐ إﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺳﻮاء ﺟﺰﺋﯿﺎ ً أو ﻛﻠﯿﺎً( إﻟﻰ اﻟﻤﺪى اﻟﺬي ﻻ ﯾﻜﻮن ﻋﻨﺪه ﺗﻮﻗﻊ واﻗﻌﻲ ﺑﺎﻻﺳﺘﺮداد .وھﺬا ھﻮ اﻟﺤﺎل
ﺑﺼﻔﺔ ﻋﺎﻣﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﺮر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن اﻟﻤﺪﯾﻦ ﻟﯿﺲ ﻟﺪﯾﮫ ﻣﻮﺟﻮدات أو ﻣﺼﺎدر دﺧﻞ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﻮﻟﺪ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﺴﺪاد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻌﺮض
ﻟﻠﺸﻄﺐ.

ا ﻟﻤﻄ ﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
ﯾﺘﻢ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ،ﻣﺨﺼﻮ ًﻣﺎ ﻣﻨﮭﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة.
ﺗﺸﺘﻤﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﻜﻞ رﺋﯿﺴﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ و اﻷﺧﺮى واﻟﻄﺮف ذو اﻟﻌﻼﻗﺔ واﻟﻘﺮوض ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ
إﯾﻀﺎح .۲۰
ﺑﻌﺪ اﻹﺛﺒﺎت اﻷوﻟﻲ ،ﯾﺘﻢ ﻻﺣﻘﺎ ً ﻗﯿﺎس اﻟﻘﺮوض واﻟﺴﻠﻒ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻔﻌﻠﻲ.
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
ﻗﺮوض
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻷطﺮاف ذات ﻋﻼﻗﺔ

اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ ۹
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة
ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة

۱۹
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ا ﻟﻤﻄ ﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(

ا ﻟﺘﻮ ﻗﻒ ﻋﻦ اﻹﺛﺒﺎت
ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺳﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ أو إﻟﻐﺎءھﺎ أو اﻧﺘﮭﺎﺋﮭﺎ.

ﻋﻤ ﻠﯿﺎت ﺗﻌﺪﯾﻞ ا ﻟﻤﻮﺟﻮدات ا ﻟﻤﺎ ﻟﯿ ﺔ وا ﻟﻤﻄ ﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ
ا ﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ

إذا ﺗﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوط اﻷﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ ،ﺗﺠﺮي اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎ ً ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﻌﺪل ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي .وإذا ﻛﺎﻧﺖ
اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ،ﻋﻨﺪﺋ ِﺬ ﻓﺈن اﻟﺤﻘﻮق اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﯾﺘﻢ اﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﻣﻨﻘﻀﯿﺔ.
وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻷﺻﻠﯿﺔ وإﺛﺒﺎت ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ.
إذا ﻛﺎﻧﺖ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ اﻟﻤﻘﯿﺪة ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة ﻏﯿﺮ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ،ﻋﻨﺪﺋ ِﺬ ﻓﺈن اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻻ ﯾﺆدي إﻟﻰ اﻟﺘﻮﻗﻒ ﻋﻦ
إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻋﺎدة اﺣﺘﺴﺎب اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻸﺻﻞ اﻟﻤﺎﻟﻲ وإﺛﺒﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻨﺎﺗﺞ ﻋﻦ ﺗﻌﺪﯾﻞ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺘﻌﺪﯾﻞ رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ا ﻟﻤﻄ ﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿ ﺔ

ﺗﺘﻮﻗﻒ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻦ إﺛﺒﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﺷﺮوطﮭﺎ وﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي.
وﻓﻲ ھﺬه اﻟﺤﺎﻟﺔ ،ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺟﺪﯾﺪة اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .إن اﻟﻔﺮق ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ
ﯾﺘﻢ ﺗﻤﯿﯿﺰھﺎ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺠﺪﯾﺪة ﺑﺎﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎﺗﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﻣ ﻘﺎﺻ ﺔ اﻷدوات ا ﻟﻤﺎ ﻟﯿ ﺔ
ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﯾُﻌﺮض اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﺼﺎﻓﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻨﺪ وﺟﻮد ﺣﻖ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻣﻠﺰم ﺑﺈﺟﺮاء ﻣﻘﺎﺻﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ وﻋﻨﺪ وﺟﻮد اﻟﻨﯿﺔ ﻟﻠﺘﺴﻮﯾﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺼﺎﻓﻲ وذﻟﻚ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات وﺗﺴﻮﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ آن واﺣﺪ.
ﯾﺘﻢ ﻋﺮض اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻟﻤﺼﻨﻔﺔ ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ ﺑﺼﻮرة ﻣﻨﻔﺼﻠﺔ وﺗﻘﺎس ﺑﻘﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻗﺒﻞ ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض
اﻟﺒﯿﻊ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ ،ﯾﺘﻢ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﺑﻌﺾ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺴﯿﺎﺳﺔ
اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻤﻮﺟﻮدات .وﺑﻤﺠﺮد ﺗﺼﻨﯿﻔﮭﺎ ﻛﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺑﻐﺮض اﻟﺒﯿﻊ ،ﻻ ﺗﺨﻀﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻟﻼﺳﺘﮭﻼك أو اﻹطﻔﺎء.
ﺗﻢ ﻋﺮض أي رﺑﺢ أو ﺧﺴﺎرة ﻧﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ ﺑﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺴﺘﻤﺮة أو إﻋﺎدة ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ً ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ،ﻛﺠﺰء ﻣﻦ اﻟﺒﻨﺪ اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ اﻟﻮاﺣﺪ
واﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻣﻦ اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺴﺘﻤﺮة.
ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﻷﻏﺮاض ﻋﺮض ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ،ﯾﺘﻀﻤﻦ اﻟﻨﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﻘﺪ ﻓﻲ اﻟﺼﻨﺪوق واﻷرﺻﺪة ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك واﻟﻮداﺋﻊ ﻗﺼﯿﺮة
اﻷﺟﻞ واﻟﻮداﺋﻊ اﻟﻤﺤﺘﻔﻆ ﺑﮭﺎ ﺗﺤﺖ اﻟﻄﻠﺐ ،واﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻷﺧﺮى ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ذات اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ اﻟﻌﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﺒﻠﻎ ﻓﺘﺮات اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ اﻷﺻﻠﯿﺔ ﺛﻼﺛﺔ
أﺷﮭﺮ أو أﻗﻞ واﻟﺘﻲ ﺗﻜﻮن ﺟﺎھﺰة ﻟﻠﺘﺤﻮﯾﻞ إﻟﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻣﻌﻠﻮﻣﺔ واﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻣﻦ ﺟﺮاء اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ.

۲۰
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ھﻲ اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺘﻢ اﺳﺘﻼﻣﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﯿﻊ أﺻﻞ أو ﻟﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺘﺰام ﻓﻲ ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﺸﺘﺮﻛﻲ اﻟﺴﻮق ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس .وﯾﻌﺘﻤﺪ
ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ اﻓﺘﺮاض أن ﻣﻌﺎﻣﻠﺔ ﺑﯿﻊ اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﻟﺘﺰام ﯾﻤﻜﻦ أن ﯾﺤﺪث إ ّﻣﺎ:
 ﻓﻲ اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام أو ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻏﯿﺎب اﻟﺴﻮق اﻟﺮﺋﯿﺴﻲ ،ﻓﻲ أﻛﺜﺮ اﻷﺳﻮاق ﻣﻼﺋﻤﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام.ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﺳﺎﻟﯿﺐ ﺗﻘﻮﯾﻢ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻣﻊ اﻟﻈﺮوف اﻟ ُﻤﺤﯿﻄﺔ واﻟﺘﻲ ﺗُﺘﺎح ﻟﮭﺎ ﺑﯿﺎﻧﺎت ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ،ﺑﺤﯿﺚ ﺗﺰﯾﺪ -إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺣﺪّ ﻣﻤﻜﻦ-
ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟ ُﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﻼﺋﻤﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻤﻜﻦ رﺻﺪھﺎ وأن ﺗﻘﻠّﻞ -إﻟﻰ أﻛﺒﺮ ﺣﺪّ ﻣﻤﻜﻦ-ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﻟ ُﻤﺪﺧﻼت اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ رﺻﺪھﺎ.
إنّ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻷﺻﻞ ﻏﯿﺮ ﻣﺎﻟﻲ ﯾﺄﺧﺬ ﺑﺎﻟﺤﺴﺒﺎن ﻗﺪرة اﻟﻤﺸﺎرك ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﻌﻤﺎل اﻷﺻﻞ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ
وأﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﮫ أو ﻋﺒﺮ ﺑﯿﻌﮫ ﻟﻤﺸﺎركٍ أﺧﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﻮق ،واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺴﺘﻌﻤﻞ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ أﻗﺼﻰ وأﻓﻀﻞ اﺳﺘﺨﺪام ﻟﮫ.
إنّ ﺟﻤﯿﻊ اﻷﺻﻮل واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗُﻘﺎس ﻗﯿﻤﮭﺎ اﻟﻌﺎدﻟﺔ أو ﯾُﻔﺼﺢ ﻋﻨﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ُﻣﺼ ّﻨﻔﺔ ﺿﻤﻦ اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ .وﯾﻮﺻﻒ
ذﻟﻚ ،ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ُﻣﺪﺧﻞ ﯾُﻌﺪّ ﻣﮭﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﻘﯿﺎس:
 اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۱أﺳﻌﺎر ﻣﺪرﺟﺔ )ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس. اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۲ﻣﺪﺧﻼت ﻋﺪا اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى  ۱وھﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر(.
 اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۳ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ )ﻣﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ(.ﻣﺘﻜﺮر ،ﻓﺈنّ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺪّد ﻣﺎ إذا ﺣﺼﻠﺖ ﺗﺤﻮﯾﻼت
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻸﺻﻮل واﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘ ّﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس
ّ
ﺑﯿﻦ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت اﻟﺘﺴﻠﺴﻞ اﻟﮭﺮﻣﻲ ﻋﺒﺮ إﻋﺎدة ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ )ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ أدﻧﻰ ﻣﺴﺘﻮى ُﻣﺪﺧﻞ ﯾُﻌﺪّ ﻣﮭﻤﺎ ً ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻤﺠﻤﻞ اﻟﻘﯿﺎس( ﻋﻨﺪ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻛ ّﻞ ﻓﺘﺮة
ﺗﻘﺮﯾﺮ.
اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
إن اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ اﻟﻨﻈﺎﻣﻲ ﯾﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ اﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻨﻈﺎﻣﯿﺔ ووﻓﻘﺎ ً ﻷﺣﻜﺎم ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺠﻨﯿﺐ
 ٪۱۰ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺴﻨﻮي إﻟﻰ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ إﻟﻰ أن ﯾﻌﺎدل ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ  ٪۳۰ﻣﻦ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻏﯿﺮ ﻣﺘﺎح
ﻟﻠﺘﻮزﯾﻊ.
ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻤﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺘﻮزﯾﻊ اﻷرﺑﺎح ﻋﻠﻰ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﻟﺘﺰام ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ اﻋﺘﻤﺎد ﺗﻮزﯾﻌﺎت
اﻷرﺑﺎح ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮظﻔﯿﻦ

ﻣﻨﺎ ﻓﻊ ﻣﻮظ ﻔﯿﻦ ﻗﺼﯿﺮ ة اﻷﺟﻞ

ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻋﻨﺪ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺔ ذات اﻟﺼﻠﺔ .ﯾﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ دﻓﻌﮫ ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن
ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰام ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ أو ﺿﻤﻨﻲ ﺣﺎﻟﻲ ﻟﺪﻓﻊ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ وﯾﻤﻜﻦ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻻﻟﺘﺰام ﺑﺼﻮرة ﻣﻮﺛﻮﻗﺔ.
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ﻟﻜﺎﻓﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻌﺎﻣﻠﯿﻦ ﺑﻤﻮﺟﺐ أﺣﻜﺎم وﺷﺮوط ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﻄﺒﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ إﻧﮭﺎء ﻋﻘﻮد ﻋﻤﻠﮭﻢ.

ﺧﻄ ﺔ ا ﻟﻤ ﺴﺎھﻤ ﺔ ا ﻟﻤﺤﺪد ة

ﺗُﻌﺪ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻘﺎﻋﺪ اﻟﺘﻲ ﺗﻘﺪﻣﮭﺎ اﻟﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﺴﺎھﻤﺔ ﻣﺤﺪدة .ﻟﯿﺲ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أي اﻟﺘﺰام ﺑﺨﻼف اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﺄﻣﯿﻨﺎت اﻻﺟﺘﻤﺎﻋﯿﺔ ﻛﻤﺼﺮوف ﻋﻨﺪ
اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ.

۲۱
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮظﻔﯿﻦ

ﺧﻄﻂ ا ﻟﻤﻨﺎ ﻓﻊ ا ﻟﻤﺤﺪد ة )ﻣﻜﺎ ﻓﺄ ة ﻧ ﮭﺎﯾ ﺔ ا ﻟﺨﺪﻣ ﺔ ﻟ ﻠﻤﻮظ ﻔﯿﻦ(

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻧﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮫ اﺳﺘﻨﺎدا ً إﻟﻰ ﻓﺘﺮات ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ اﻟﻤﺘﺮاﻛﻤﺔ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺧﻄﺔ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ وﺣﺪة اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺨﻄﻄﺔ ﻟﻜﻞ ﺧﻄﺔ .وﺳﺎﺑﻘﺎ ً ﻛﺎن ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺰام
"ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ" ﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺰاﯾﺎ اﻟﻤﻘﺮرة اﻟﺘﻲ ﯾﺴﺘﺤﻘﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻒ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺮﻛﮫ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ.

إن ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ وﺗﺄﺛﯿﺮ اﻟﺤﺪ اﻷﻗﺼﻰ ﻟﻸﺻﻞ )ﻣﻊ اﺳﺘﺒﻌﺎد اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة( واﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﺨﻄﺔ )ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﺑﺼﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة(،
ﯾﺘﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻊ إدراج اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ أو اﻟﺪاﺋﻨﺔ اﻟﻤﻘﺎﺑﻠﺔ ﻓﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﺒﻘﺎة ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ
ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﻨﺸﺄ ﻓﯿﮭﺎ .ﻻ ﯾﺘﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻋﻤﻠﯿﺎت إﻋﺎدة اﻟﻘﯿﺎس إﻟﻰ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ ﻓﺘﺮات ﻻﺣﻘﺔ.
ﯾﺘﻢ إدراج ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻷﺳﺒﻖ ﻟـ:
• ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﺨﻄﺔ أو ﺗﻘﻠﯿﺼﮭﺎ؛ و
• اﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺬي ﺗﻘﻮم ﻓﯿﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ إﻋﺎدة اﻟﮭﯿﻜﻠﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
• ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام أو أﺻﻞ اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻟﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ ﺿﻤﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﻔﻌﺔ اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة:
• ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﻜﻮن ﻣﻦ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ،وﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ ،واﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻣﻦ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﻘﻠﯿﺺ واﻟﺘﺴﻮﯾﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﺮوﺗﯿﻨﯿﺔ؛
و
• إﯾﺮادات أو ﻣﺼﺮوﻓﺎت ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻔﺎﺋﺪة.
اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ
ﺗﺴﺠﻞ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺣﺎل وﺟﻮدھﺎ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻷﺳﺎس
اﻟﻀﺮﯾﺒﻲ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺨﺎﺿﻊ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﻼﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ﻟﻠﺤﺪ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ اﻟﺬي ﺗﻜﻮن ﻓﯿﮫ اﻷرﺑﺎح اﻟﺨﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻣﺘﻮﻓﺮة
ﻣﻘﺎﺑﻞ اﺳﺘﺨﺪام اﻻﺧﺘﻼﻓﺎت اﻟﻤﺆﻗﺘﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺨﺼﻢ ،وﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﻛﻞ ﻓﺘﺮة ﻣﺎﻟﯿﺔ وﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﻀﮭﺎ
إﻟﻰ اﻟﺤﺪ اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻓﯿﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ وﺟﻮد أرﺑﺎح ﻛﺎﻓﯿﺔ ﺧﺎﺿﻌﺔ ﻟﻠﻀﺮﯾﺒﺔ ﻟﻠﺴﻤﺎح ﺑﺎﺳﺘﺮداد ﻛﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﺟﺰء ﻣﻨﮭﺎ.
ﺗﻘﺎس اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﺗﻄﺒﯿﻘﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺳﺪاد اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت أوﺗﺴﺠﯿﻞ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ،وﻓﻘﺎ
ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ )واﻷﻧﻈﻤﺔ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ( اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ أو ﺗﻔﻌﯿﻠﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻮھﺮي ﺣﺘﻰ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.
ﻣﺨﺼﺼﺎت
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ )ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺿﻤﻨﯿﺔ( ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وإن ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻞ
وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ .وﻻ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻦ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
وﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ھﻨﺎك ﻋﺪد ﻣﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﺣﺘﻤﺎﻟﯿﺔ أن ﯾﻜﻮن اﻟﺘﺪﻓﻖ اﻟﺨﺎرﺟﻲ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎ ﻓﻲ اﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻨﻈﺮ ﻓﻲ ﺗﺼﻨﯿﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻛﻜﻞ .وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺺ ﺣﺘﯽ إذا ﮐﺎن ھﻨﺎك اﺣﺘﻤﺎل ﺿﺌﯿﻞ ﻟﺤﺪوث ﺗﺪﻓﻘﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻋﻦ أي ﺑﻨﺪ ﻣﺪرج ﻓﻲ ﻧﻔﺲ ﺻﻨﻒ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﺑﺎﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻷﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻺدارة ،وذﻟﻚ ﻟﻠﻨﻔﻘﺎت اﻟﻤﻄﻠﻮب ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻟﻼﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .إن ﻣﻌﺪل
اﻟﺨﺼﻢ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ھﻮ ﻣﻌﺪل ﻣﺎ ﻗﺒﻞ اﻟﺰﻛﺎة واﻟﺬي ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ
ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام .ﯾﺘﻢ إدراج اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ ﻛﻤﺼﺮوﻓﺎت ﻓﻮاﺋﺪ.

۲۲
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ " :۱٥اﻹﯾﺮاد ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء" اﻟﺬي ﻛﺎن ﺳﺎرﯾﺎ ً ﻣﻦ  ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۸م.
ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻹﯾﺮادات اﺳﺘﻨﺎدّا ﻟﻠﻌﻮض اﻟﻤﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻀﻤﻦ إﯾﺮادات ﻏﯿﺮ ﻣﻔﻮﺗﺮة )ﻣﻮﺟﻮدات ﻋﻘﻮد( وﺗﺴﺘﺜﻨﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ
ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ اﻷطﺮاف اﻷﺧﺮى .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻘﻮم ﺑﺘﺤﻮﯾﻞ اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻨﺘﺠﺎت أو اﻟﺨﺪﻣﺎت ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﻢ اﻟﺘﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ وﺗﺤﺪدھﺎ ﻛﺎﻟﺘﺰام أداء ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻛﺎﻧﺖ ﺗﻠﻚ اﻟﺨﺪﻣﺎت:
أ( ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ب( ﻋﺒﺎرة ﻋﻦ ﺳﻠﺴﻠﺔ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻣﺘﻤﺎﺛﻠﺔ إﻟﻰ ﺣﺪ ﻛﺒﯿﺮ وذات ﻧﻤﻂ ﻣﺘﻤﺎﺛﻞ ﻣﻦ اﻟﻨﻘﻞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ )أي أن ﻛﻞ ﺧﺪﻣﺔ ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺘﻮﻓﺎة
ﻋﻠﻰ ﻣﺪار اﻟﻮﻗﺖ وﯾﺘﻢ اﺳﺘﺨﺪام ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﻟﻘﯿﺎس ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم(.
ﺗﺜﺒﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻹﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻧﻤﻮذج ﻣﻦ ﺧﻤﺲ ﺧﻄﻮات ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺤﺪد ﻓﻲ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ :۱٥
ُﻌﺮف اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺄﻧﮫ اﺗﻔﺎق ﺑﯿﻦ طﺮﻓﯿﻦ أو أﻛﺜﺮ ﯾﻨﺸﺊ ﺣﻘﻮﻗﺎ ً واﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻨﻔﯿﺬ وﯾﺤﺪد اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﻲ
اﻟﺨﻄﻮة  ۱ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻌﻘﺪ )اﻟﻌﻘﻮد( ﻣﻊ اﻟﻌﻤﯿﻞ :ﯾ ّ
ﯾﺠﺐ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﮭﺎ ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ.
اﻟﺨﻄﻮة  :۲ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ :اﻟﺘﺰام اﻷداء ھﻮ وﻋﺪ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﻊ ﻋﻤﯿﻞ ﻟﻨﻘﻞ ﺳﻠﻌﺔ أو ﺧﺪﻣﺔ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
اﻟﺨﻄﻮة  :۳ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ :ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ھﻮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻮض اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﻧﻈﯿﺮ ﻧﻘﻞ اﻟﺴﻠﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ ُوﻋﺪ
ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﯿﻞ ،ﺑﺎﺳﺘﺜﻨﺎء اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ أطﺮاف أﺧﺮى.
اﻟﺨﻄﻮة  :٤ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ :ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻌﻘﺪ اﻟﺬي ﯾﺘﻀﻤﻦ أﻛﺜﺮ ﻣﻦ اﻟﺘﺰام أداء ،ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﺳﻌﺮ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﻞ اﻟﺘﺰام أداء ﺑﻤﺒﻠﻎ ﯾﺤﺪد ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻮض اﻟﺬي ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻜﻞ اﻟﺘﺰام ﻣﻦ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء.
اﻟﺨﻄﻮة  ٥ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ )أو ﻛﻠﻤﺎ( أوﻓﺖ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷداء.
ﺗﻔﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷداء وﺗﺜﺒﺖ اﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ ،إذا ﺗﻢ اﺳﺘﯿﻔﺎء أﺣﺪ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
)أ( أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﯾﻨﺸﺊ أي أﺻﻞ ﻟﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﻖ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷداء اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ.
)ب( ﻗﯿﺎم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﻧﺸﺎء أو ﺗﺤﺴﯿﻦ أﺻﻞ ﯾﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻋﻨﺪ إﻧﺸﺎء اﻷﺻﻞ أو ﺗﺤﺴﯿﻨﮫ.
)ج( اﻟﻌﻤﯿﻞ ﯾﺘﻠﻘﻰ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﺘﻲ ﯾﻘﺪﻣﮭﺎ أداء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﯾﺴﺘﮭﻠﻜﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ ﺣﺎﻟﻤﺎ ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻷداء.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء ،ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺄﺣﺪ اﻟﺸﺮوط اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻘﻖ اﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ اﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ اﻟﺰﻣﻦ اﻟﺬي ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮫ اﻟﻮﻓﺎء
ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷداء.
ً
أﺻﻼ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﺪ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻮض اﻟﺬي ﺗﻢ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺴﺘﻮﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰا ًﻣﺎ ﺑﺎﻷداء ﻣﻦ ﺧﻼل ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﺘﻲ وﻋﺪ ﺑﮭﺎ ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﻨﺸﺊ
اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻦ اﻷداء .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﺠﺎوز ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻮض اﻟﻤﺴﺘﻠﻢ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻹﯾﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﯾﻨﺘﺞ ﻋﻦ ذﻟﻚ دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﯿﻞ )اﻟﺘﺰام
ﻋﻘﺪ(.
ﺗﺜﺒﺖ اﻹﯾﺮادات ﺑﺎﻟﻘﺪر اﻟﺬي ﯾﻮﺟﺪ ﻓﯿﮫ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺘﺪﻓﻖ ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وإﻣﻜﺎﻧﯿﺔ ﻗﯿﺎس اﻹﯾﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻮﺛﻮق ﺣﯿﺜﻤﺎ ﻛﺎن ذﻟﻚ
ﻣﻨﺎﺳﺒًﺎ.
إن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٥ﺗﻄﻠﺐ ﻣﻦ اﻹدارة اﺳﺘﺨﺪام اﻷﺣﻜﺎم اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ا ﺳﺘﯿ ﻔﺎ ء ا ﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷدا ء

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﺟﺮاء ﺗﻘﯿﯿﻢ ﻟﻜﻞ ﻛﻞ ﻋﻘﻮدھﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ ﻣﺎ إذا ﻛﺎن ﯾﺘﻢ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ أو ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ
اﻟﺰﻣﻦ ﻣﻦ أﺟﻞ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﻹﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات .ﻗﺪرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻧﮫ وﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻻﺗﻔﺎﻗﯿﺔ اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﻓﺈن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﻨﺸﺊ
أﺻﻼً ﻟﮫ اﺳﺘﺨﺪام ﺑﺪﯾﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﻋﺎدة ﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﺣﻖ واﺟﺐ اﻟﻨﻔﺎذ ﻓﻲ دﻓﻌﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻷداء اﻟﻤﻜﺘﻤﻞ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ .وﻓﻲ ھﺬه اﻟﻈﺮوف ﺗﻘﻮم
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ .وإذا ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ذﻟﻚ ھﻮ اﻟﺤﺎل ،ﻓﯿﺘﻢ إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﺒﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﻋﺔ ،ﺗُﺜﺒﺖ
اﻹﯾﺮادات ﻋﺎدة ً ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ.

۲۳

ق 27 -

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات )ﯾﺘﺒﻊ(

ﺗﺤﺪﯾﺪ أ ﺳﻌﺎر ا ﻟﻤﻌﺎﻣ ﻠ ﺔ

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻖ ﻓﻲ اﺗﻔﺎﻗﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء .وﻋﻨﺪ اﺳﺘﺨﺪام ھﺬا اﻟﺤﻜﻢ ،ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﺪﯾﺮ ﺗﺄﺛﯿﺮ أي ﻋﻮض
ﻣﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﺑﺴﺒﺐ اﻟﺨﺼﻢ أو اﻟﻐﺮاﻣﺎت أو وﺟﻮد أي ﻣﻜﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ھﺎم ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ أو أي ﻋﻮض ﻏﯿﺮ ﻧﻘﺪي ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ.

ﺗﺤﻮﯾﻞ ا ﻟ ﺴﯿﻄﺮ ة ﻓﻲ ا ﻟﻌ ﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼ ء

ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺪ اﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ ،ﺗُﺜﺒﺖ اﻹﯾﺮادات ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن اﻟﺴﯿﻄﺮة ﻋﻠﻰ اﻟﻤﻮﺟﻮدات
ﻣﻮﺿﻮع اﻟﻌﻘﺪ ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻠﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺬﻟﻚ ،ﻓﺈن ﺗﻄﺒﯿﻖ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ  ۱٥أدى إﻟﻰ ﻋﻤﻠﯿﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:

ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣ ﻠ ﺔ ﻻ ﻟﺘﺰام اﻷدا ء ﻓﻲ ا ﻟﻌ ﻘﻮد ﻣﻊ ا ﻟﻌﻤﻼ ء

اﺧﺘﺎرت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻓﻲ ﺗﻮزﯾﻊ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻷداء ﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻹﯾﺮادات ﻋﻠﻰ ﻣﺪى زﻣﻨﻲ .ﺗﻌﺘﺒﺮ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن اﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ،واﻟﺘﻲ ﺗﺘﻄﻠﺐ إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺟﮭﻮد اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰام اﻷداء ،ﺗﻮﻓﺮ أﻓﻀﻞ ﻣﺮﺟﻊ
ﻟﻺﯾﺮادات اﻟﻤﺤﻘﻘﺔ ﻓﻌﻠﯿﺎً .وﻋﻨﺪ ﺗﻄﺒﯿﻖ طﺮﯾﻘﺔ اﻟﻤﺪﺧﻼت ،ﺗﻘﺪر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺠﮭﻮد أو اﻟﻤﺪﺧﻼت ﻻﺳﺘﯿﻔﺎء اﻟﺘﺰام اﻷداء .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ ﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﺳﺘﯿﻔﺎء
اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺘﻌﺎﻗﺪي ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء ،ﻓﺈن ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﺗﺸﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم ﻋﻠﻰ اﻟﻮﻗﺖ اﻟﻤﻨﺼﺮف ﻟﻌﻘﻮد اﻟﺨﺪﻣﺎت.

أﻣﻮر أﺧﺮى ﯾﻨﺒﻐﻲ أﺧﺬھﺎ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر
اﻟﻌﻮض اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ

ﻣﺘﻐﯿﺮا  ،ﺣﯿﻨﺌ ِﺬ ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻮض اﻟﺬي ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺎ ﺣﻖ ﻓﯿﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺤﻮﯾﻞ
إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻮض اﻟ ُﻤﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﻣﺎ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐًﺎ
ً
اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟ ُﻤﺘﻌﮭﺪ ﺑﮭﺎ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ .ﺗﻘﺪر اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ذات اﻟﻌﻮض اﻟﻤﺘﻐﯿﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ أو طﺮﯾﻘﺔ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻜﺜﺮ اﺣﺘﻤﺎﻻً .ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ ﺑﺎﺗﺴﺎق ﺧﻼل اﻟﻌﻘﺪ وﻷﻧﻮاع ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد.

ﻣﻜﻮن اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻤﮭﻢ

ﯾﺠﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﺒﻠﻎ اﻟﻌﻮض اﻟ ُﻤﺘﻌﮭﺪ ﺑﮫ ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻠﻨﻘﻮد إذا ﻛﺎن اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﻜﻮن ﺗﻤﻮﯾﻞ ﻣﮭﻢ.

ﻣﺼﺎدر اﻹﯾﺮادات
ﺗﺤﺼﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ إﯾﺮادات ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
ﻣﺼﺎدر اﻹﯾﺮادات
ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ
إﯾـﺮادات اﻟﻌﻘﻮد

إﺛﺒﺎت اﻹﯾﺮادات
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻄﺔ ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ
ﺧﻼل ﻓﺘﺮة ﻣﻦ اﻟﺰﻣﻦ

إﯾﺮادات ﻣﻦ ﺑﯿﻊ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ

ﺗﻘﺎس اﻹﯾﺮادات ﺑﻨﺎءا ً ﻋﻠﻰ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﺤﺪدة ﻓﻲ اﻟﻌﻘﻮد ﻣﻊ اﻟﻌﻤﻼء وﺗﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻧﯿﺎﺑﺔ ﻋﻦ أطﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ .ﺗﻌﺘﺮف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﻹﯾﺮادات
ﻋﻨﺪ ﻧﻘﻞ ﺳﯿﻄﺮة اﻟﻤﻨﺘﺞ إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ  ،وذﻟﻚ ﻋﻨﺪ اﻟﺘﺴﻠﯿﻢ ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ.
ﻣﺘﻐﯿﺮا ،ﺗﻘﺪراﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺎ ﯾﺤﻖ ﻟﮭﺎ ﻣﻦ اﻷﺗﻌﺎب ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻮﻋﻮدة إﻟﻰ
إذا ﻛﺎن اﻻﻋﺘﺒﺎراﻟﻤﻮﻋﻮد ﻓﻲ اﻟﻌﻘﺪ ﯾﺘﻀﻤﻦ ﻣﺒﻠﻐًﺎ
ً
اﻟﻌﻤﯿﻞ.

إﯾـﺮادات اﻟﻌﻘﻮد
ﺗﻔﻲ إﯾﺮادات ﻋﻘﻮد اﻟﺘﺮﻛﯿﺐ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﻗﻊ ﺑﻤﻌﺎﯾﯿﺮ اﻹﯾﺮادات ﺑﻤﺮور اﻟﻮﻗﺖ .ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎﺳﮫ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس طﺮﯾﻘﺔ اﻹدﺧﺎل ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ اﻟﻤﺌﻮﯾﺔ ﻟﻠﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺨﮫ إﻟﻰ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻹﺟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻜﻞ ﻋﻘﺪ.
ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻹﯾﺮادات أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ أو ﻣﺪى اﻟﺘﻘﺪم ﻧﺤﻮ اﻹﻛﻤﺎل إذا ﺗﻐﯿﺮت اﻟﻈﺮوف .ﺗﻨﻌﻜﺲ أي زﯾﺎدة أو ﻧﻘﺼﺎن ﻓﻲ اﻹﯾﺮادات أو اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ
اﻟﻤﻘﺪرة ﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﺗﺼﺒﺢ ﻓﯿﮭﺎ اﻟﻈﺮوف اﻟﺘﻲ أدت إﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ ﻟﻺدارة.
ﯾﺘﻢ ﺗﻀﻤﯿﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻘﺪرة اﻟﺘﻲ ﺗﺰﯾﺪ ﻋﻦ اﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻘﻮد ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻜﺘﻤﻠﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻛﺄﺻﻮل اﻟﻌﻘﺪ واﻟﻔﻮاﺗﯿﺮ اﻟﺰاﺋﺪة
ﻋﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة واﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻘﺪرة  ،إن وﺟﺪت  ،ﻣﺪرﺟﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ ﻛﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ.
۲٤
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۷ﻣﻠﺨﺺ ﻷھﻢ اﻟﺴﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﻘﻮد
ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﺿﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﻛﻤﺼﺮوف ﻣﺎ ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻮﻗﻊ ﻣﻌﻘﻮل ﻻﺳﺘﺮداد ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻣﻦ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ وﺣﯿﺚ
ﯾﺘﻢ ﺗﺤﻤﯿﻞ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﺑﺸﻜﻞ ﺻﺮﯾﺢ ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻼء .ﺗﺴﺘﮭﻠﻚ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﻨﺘﻈﻢ ،ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻧﻘﻞ اﻟﺒﻀﺎﺋﻊ أو اﻟﺨﺪﻣﺎت
إﻟﻰ اﻟﻌﻤﯿﻞ.
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت
ﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻹﻧﺘﺎج وﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ﻋﻠﻰ أﻧﮭﺎ ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت .وﯾﺸﻤﻞ ذﻟﻚ اﻟﻤﻮاد اﻟﺨﺎم واﻟﻌﻤﺎﻟﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة واﻻﺳﺘﮭﻼك
وﻏﯿﺮھﺎ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ .وﯾﺸﻤﻞ ھﺬا أﯾﻀﺎ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻌﺎﻣﺔ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﺑﯿﻊ وﺗﻮزﯾﻊ
ﺗﺘﻀﻤﻦ أي ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻟﺘﻨﻔﯿﺬ أو ﻟﺘﺴﮭﯿﻞ ﺟﻤﯿﻊ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺒﯿﻊ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﺘﻀﻤﻦ ھﺬه اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ ﻋﺎدة رواﺗﺐ ﻣﻮظﻔﻲ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت ،وﺗﻜﺎﻟﯿﻒ
إدارة اﻟﻤﻌﺎرض وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺴﻮﯾﻖ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻠﻮﺟﺴﺘﯿﺔ ﻋﻼوة ﻋﻠﻰ اﻟﻌﻤﻮﻻت واﻟﺮﺳﻮم وﻣﺎ ﺷﺎﺑﮭﮭﺎ .ﻛﻤﺎ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ
اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وإدارﯾﺔ
وﯾﺘﻌﻠﻖ ذﻟﻚ ﺑﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺘﺸﻐﯿﻞ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺮﺗﺒﻂ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﺑﺈﻧﺘﺎج أي ﺑﻀﺎﺋﻊ أو ﺧﺪﻣﺎت .ﻛﻤﺎ وﺗﺘﻀﻤﻦ اﻟﺤﺼﺔ ﻣﻦ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ.
ﯾﺘﻢ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ ﺑﯿﻦ اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﺒﺎﺷﺮة وﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ واﻟﻤﺼﺎرﯾﻒ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ واﻹدارﯾﺔ ،ﻋﻨﺪ اﻟﺤﺎﺟﺔ ،ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﺛﺎﺑﺖ.
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ
ﺗﺘﻜﻮن ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ ﻣﻦ اﻟﻔﻮاﺋﺪ واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻷﺧﺮى اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻤﻠﮭﺎ اﻟﻤﻨﺸﺄة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻗﺘﺮاض اﻷﻣﻮال اﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،واﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻋﻠﻰ ﻣﻜﺎﻓﺂت ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ طﺒﻘﺎ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺪوﻟﻲ رﻗﻢ  " ۱۹ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻒ" و ﻣﺼﺮوﻓﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر
طﺒﻘﺎ اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ " ۱٦ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر"
ﯾﺘﻢ اﻷﻋﺘﺮاف ﺑﻜﺎﻓﺔ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻻﻗﺘﺮاض اﻻﺧﺮي ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ ﻓﯿﮭﺎ.
اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

زﻛﺎ ة

ﯾﺘﻢ ﺗﻮﻓﯿﺮ اﻟﺰﻛﺎة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻋﻠﻰ أﺳﺎس اﻻﺳﺘﺤﻘﺎق وﯾﺘﻢ ﻗﯿﺪ ﻣﺼﺮوف اﻟﺰﻛﺎة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ
اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة .ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ اﻟﻔﺮوﻗﺎت  ،إن وﺟﺪت  ،اﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻋﻦ اﻹﻗﺮارات اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻓﻲ ﺳﻨﺔ اﻻﻧﺘﮭﺎء ﻣﻨﮭﺎ.

ﺿﺮﯾﺒ ﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﺑﺎﻟﻤﻌﺪﻻت اﻟﻤﺤﺪدة ﻋﻠﻰ اﻟﺤﺼﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻣﻦ دﺧﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ اﻟﻤﺤﺪدة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ اﻟﻤﻌﻤﻮل ﺑﮭﺎ ﻓﻲ
اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ .وﺗﻨﺪرج ﺿﻤﻦ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ اﻟﻤﻮﺣﺪة.

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﺄﺳﯿﺴﮭﺎ وﺗﺸﻐﯿﻠﮭﺎ ﺧﺎرج اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ  ،ﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﻮاﺋﺢ اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ ﻟﺒﻠﺪاﻧﮭﺎ
ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﻜﻮن ﺟﻮھﺮﯾﺔ .ﺗﻌﺘﺒﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﻛﻞ ﻣﻦ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺆﺟﻠﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ.
 -۸اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻻﺣﻜﺎم
ﯾﺘﻄﻠﺐ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻹدارة إﺻﺪار أﺣﻜﺎم وﺗﻘﺪﯾﺮات واﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻹﯾﺮادات واﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ واﻟﻤﻮﺟﻮدات
واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺒﻠﻎ ﻋﻨﮭﺎ واﻹﻓﺼﺎح ﻋﻦ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻄﺎرﺋﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن ﻋﺪم اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﺸﺄن ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات ﻗﺪ
ﯾﺆدي إﻟﻰ ﻧﺘﺎﺋﺞ ﻗﺪ ﺗﺘﻄﻠﺐ ﺗﻌﺪﯾﻼً ﻣﺎدﯾًﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ أو اﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﺘﺄﺛﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ.
ﺗﺴﺘﻨﺪ ھﺬه اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت إﻟﻰ اﻟﺨﺒﺮة وﻋﻮاﻣﻞ أﺧﺮى ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﯾُﻌﺘﻘﺪ أﻧﮭﺎ ﻣﻌﻘﻮﻟﺔ ﻓﻲ ظﻞ ھﺬه اﻟﻈﺮوف وﺗﺴﺘﺨﺪم ﻓﻲ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺘﻀﺢ ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر أﺧﺮى .ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﺑﺸﻜﻞ دوري .وﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﺘﻌﺪﯾﻼت
ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻔﺘﺮة اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﻣﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات إذا اﻗﺘﺼﺮ اﺛﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ ﺗﻠﻚ اﻟﻔﺘﺮة ﻓﻘﻂ او ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻓﺘﺮة اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ
وﻓﺘﺮات ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اذا اﺛﺮ اﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﻔﺘﺮات اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۸اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻻﺣﻜﺎم )ﯾﺘﺒﻊ(
ان اﻹﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﯿﺔ اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ واﻟﻤﺼﺎدر اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﺘﻘﺪﯾﺮ اﻟﺸﻜﻮك ﺑﻨﮭﺎﯾﺔ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻲ ﻟﮭﺎ ﻣﺨﺎطﺮ ﺟﻮھﺮﯾﺔ
ﻓﻲ أﺣﺪاث ﺗﻌﺪﯾﻼت ﺟﻮھﺮﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻘﺎدﻣﺔ ﻣﻮﺿﺤﺔ ﺑﺎﻟﺘﻔﺼﯿﻞ ادﻧﺎه:

اﻻﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻋﺪاد اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻻﺻﻞ ﻓﯿﻤﺎ إذا ﻛﺎن ھﻨﺎك ﻣﺆﺷﺮ ﺑﺄن اﻷﺻﻞ ﻗﺪ اﻧﺨﻔﻀﺖ ﻗﯿﻤﺘﮫ .إذا وﺟﺪ أي ﻣﺆﺷﺮ ﻋﻠﻰ ذﻟﻚ،
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ﻟﻸﺻﻞ .إن ﻣﺒﻠﻎ اﻷﺻﻞ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮫ ھﻮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ أو ﻗﯿﻤﺘﮫ
اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ أﯾﮭﻤﺎ أﻋﻠﻰ .ﻋﻨﺪ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺧﺼﻢ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﻸﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﺳﻌﺮ ﺧﺼﻢ
ﯾﻌﻜﺲ ﺗﻘﯿﯿﻤﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﺰﻣﻨﯿﺔ ﻟﻸﻣﻮال واﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻸﺻﻞ .ﻋﻨﺪ ﺗﺤﺪﯾﺪ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻧﺎﻗﺼﺎ ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺒﯿﻊ ،ﺗﺆﺧﺬ ﻣﻌﺎﻣﻼت
اﻟﺴﻮق اﻷﺧﯿﺮة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر.
إذا ﺗﻢ ﺗﻘﺪﯾﺮ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ﻟﻸﺻﻞ ﺑﺄﻗﻞ ﻣﻦ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺨﻔﯿﺾ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ إﻟﻰ ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف
ﺑﺨﺴﺎرة اﻟﮭﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﻜﺲ ﺧﺴﺎرة ھﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻻﺣﻘﺎ ،ﯾﺘﻢ زﯾﺎدة اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻌﺪﻟﺔ ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ،وﻟﻜﻦ ﻓﻘﻂ إﻟﻰ اﻟﺤﺪ
اﻟﺬي ﻻ ﺗﺰﯾﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻋﺪم وﺟﻮد ﺧﺴﺎرة ھﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ﻟﻸﺻﻞ ﻓﻲ
اﻟﺴﻨﻮات اﻟﺴﺎﺑﻘﺔ .ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﻌﻜﺲ ﺧﺴﺎرة اﻟﮭﺒﻮط ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ ﻣﺒﺎﺷﺮة ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﻮﺣﺪة.

اﻟﻌﻤﺮ اﻹﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت واﻟﻤﻌﺪات وآﻷﻻت

ﺗﺤﺪد إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻌﻤﺮ اﻷﻧﺘﺎﺟﻲ ﻟﻠﻤﻤﺘﻠﻜﺎت وﻣﻌﺪات وآﻻت ﻷﻏﺮاض اﺣﺘﺴﺎب اﻻﺳﺘﮭﻼك .ﯾﺘﻢ اﻟﻘﯿﺎم ﺑﮭﺬا اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﺑﻌﺪ اﻻﺧﺬ ﺑﺎﻻﻋﺘﺒﺎر اﻻﺳﺘﺨﺪام
اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﺘﻘﺎدم .ﺗﻘﻮم اﻹدارة ﺑﻤﺮاﺟﻌﺔ دورﯾﺔ ﻟﻸﻋﻤﺎر اﻹﻧﺘﺎﺟﯿﺔ اﻟﻤﻘﺪرة وطﺮﯾﻘﺔ اﻻﺳﺘﮭﻼك ﻟﻠﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ أن طﺮﯾﻘﺔ وﻓﺘﺮات اﻻﺳﺘﮭﻼك
ﺗﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ اﻟﻨﻤﻂ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ ﻟﻠﻔﺎﺋﺪة اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات.

ﺗﻘﺪﯾﺮات اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻋﻨﺪ ﻗﯿﺎس اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻸﺻﻞ او اﻻﻟﺘﺰام ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻌﻄﯿﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن وﯾﺘﻢ ﺗﺼﻨﯿﻒ اﻟﻘﯿﻢ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻓﻲ ﻣﺴﺘﻮﯾﺎت
ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﻓﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﺘﺪرج ﻟﻠﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ اﺳﺘﻨﺎدا إﻟﻰ اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ أﺳﺎﻟﯿﺐ اﻟﺘﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻨﺤﻮ اﻟﺘﺎﻟﻲ:
 اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۱أﺳﻌﺎر ﻣﺪرﺟﺔ )ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺪﻟﺔ( ﻓﻲ أﺳﻮاق ﻧﺸﻄﺔ ﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﻘﯿﺎس. اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۲ﻣﺪﺧﻼت ﻋﺪا اﻷﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪرﺟﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ إدراﺟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻮى  ۱وھﻲ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات أو اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﺑﺼﻮرة ﻣﺒﺎﺷﺮة)ﻣﺜﻞ اﻷﺳﻌﺎر( أو ﺑﺼﻮرة ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮة )ﻣﺸﺘﻘﺔ ﻣﻦ اﻷﺳﻌﺎر(.
 -اﻟﻤﺴﺘﻮى  :۳ﻣﺪﺧﻼت ﻟﻤﻮﺟﻮدات أو ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻻ ﺗﺴﺘﻨﺪ إﻟﻰ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺴﻮق اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ )ﻣﺪﺧﻼت ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻤﻼﺣﻈﺔ(.

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﺗﺴﺘﺨﺪم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻟﺤﺴﺎب اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ .ﺗﺴﺘﻨﺪ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت إﻟﻰ أﯾﺎم اﻟﺘﺄﺧﯿﺮ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
اﻟﻌﻤﻼء.
ﯾﻌﺘﻤﺪ ﺳﺠﻞ اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻣﺒﺪﺋﯿًﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ .ﺳﺘﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺤﺴﺎب اﻟﻤﺼﻔﻮﻓﺔ ﺑﺸﻜﻞ
دﻗﯿﻖ ﻟﺘﻌﺪﯾﻞ ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ .ﻋﻠﻰ ﺳﺒﯿﻞ اﻟﻤﺜﺎل ،إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ أن ﺗﺘﺪھﻮر
اﻷوﺿﺎع اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ )أي اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ اﻟﺴﻌﻮدي( ﻋﻠﻰ ﻣﺪى
اﻟﻌﺎم اﻟﻤﻘﺒﻞ واﻟﺬي ﻗﺪ ﯾﺆدي إﻟﻰ زﯾﺎدة ﻋﺪد ﺣﺎﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎع اﻟﺼﻨﺎﻋﻲ ،ﻓﺈﻧﮫ ﯾﺘﻢ ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ .ﻓﻲ
ﺗﺎرﯾﺦ ﻛﻞ ﺗﻘﺮﯾﺮ ،ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺚ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ وﯾﺘﻢ ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات اﻟﺘﻲ ﺗﺘﺴﻢ ﺑﺎﻟﻨﻈﺮة
اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ.
إن ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﯿﻦ ﻣﻌﺪﻻت اﻟﺘﻌﺜﺮ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﻣﻼﺣﻈﺘﮭﺎ واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻮ
ﺗﻘﺪﯾﺮ ﺟﻮھﺮي .إن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ أﻛﺜﺮ اﻟﺒﻨﻮد ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف واﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ .ﻗﺪ ﻻ ﺗﻤﺜﻞ
ﺗﺠﺮﺑﺔ اﻟﺨﺴﺎرة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ وﺗﻮﻗﻌﺎت اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﻌﺜﺮ اﻟﻔﻌﻠﻲ ﻓﻲ اﻟﺴﺪاد ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ .ﺗﻢ اﻹﻓﺼﺎح
ﻋﻦ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح ).(۱٤
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۸اﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﻘﺪﯾﺮات واﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻻﺣﻜﺎم )ﯾﺘﺒﻊ(

ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ وﻣﺘﻘﺎدم

ﯾﻈﮭﺮ اﻟﻤﺨﺰون ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ أو ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﺤﻘﻖ ،أﯾﮭﻤﺎ أﻗﻞ .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺼﺒﺢ اﻟﻤﺨﺰون ﻗﺪﯾ ًﻤﺎ أو ﻣﺘﻘﺎدم  ،ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﺼﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻘﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﺘﺤﻘﯿﻖ .ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي ﯾﺘﻢ إﺟﺮاء ھﺬا اﻟﺘﻘﺪﯾﺮ ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻓﺮدي .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻏﯿﺮ اﻟﺠﻮھﺮﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي وﻟﻜﻨﮭﺎ ﻗﺪﯾﻤﺔ
أو ﻣﺘﻘﺎدﻣﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻤﺎﻋﻲ وﯾﺘﻢ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺨﺼﺺ ﻟﮭﺎ وﻓﻘًﺎ ﻟﻨﻮع اﻟﻤﺨﺰون ودرﺟﺔ ﻋﻤﺮ اﻟﻤﺨﺰون أو ﺗﻘﺎدﻣﮫ.

ﻓﺮﺿﯿﺎت إﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ

ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻄﺔ ﻣﻜﺎﻓﺄة ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ ﻋﻠﻰ ﻣﻮظﻔﯿﮭﺎ طﺒﻘًﺎ ﻟﻨﻈﺎم اﻟﻌﻤﻞ اﻟﺴﻌﻮدي اﻟﺴﺎﺋﺪ .ﯾﻜﻮن اﻻﻟﺘﺰام ﻣﺴﺘﺤﻘًﺎ اﺳﺘﻨﺎدًا إﻟﻰ طﺮﯾﻘﺔ وﺣﺪة
اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ وﻓﻘﺎ ً ﻟﻠﺘﻘﯿﯿﻤﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ .ﻟﻤﺰﯾﺪ ﻣﻦ ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت واﻟﺘﻘﺪﯾﺮات راﺟﻊ إﯾﻀﺎح .۱٦
ﺗﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺑﻌﺾ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ ﻛﻤﺎ ھﻮ ﻣﺒﯿﻦ ﻓﻲ إﯾﻀﺎح  ۱٦ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﺑﻐﺮض ﺗﻘﯿﯿﻢ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻤﺤﺪدة .أي ﺗﻐﯿﺮات ﻓﻲ ھﺬه اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻓﻲ اﻟﺴﻨﻮات اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻗﺪ ﺗﺆﺛﺮ ﻋﻠﻰ اﻷرﺑﺎح واﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﻓﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺴﻨﻮات.

ﻣﺨﺼﺼﺎت

ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﻜﻮن ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻧﺎﺷﺌﺔ )ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ أو ﺿﻤﻨﯿﺔ( ﻋﻦ أﺣﺪاث ﺳﺎﺑﻘﺔ وإن ﺗﺴﺪﯾﺪ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺤﺘﻤﻞ
وﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎس ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ.

إن اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻛﻤﺨﺼﺺ ھﻮ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻠﻤﻘﺎﺑﻞ اﻟﻤﻄﻠﻮب ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻣﻊ اﻷﺧﺬ ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﻤﺨﺎطﺮ
واﻟﺸﻜﻮك اﻟﻤﺤﯿﻄﺔ ﺑﺎﻻﻟﺘﺰام .ﻋﻨﺪﻣﺎ ﯾﺘﻢ ﻗﯿﺎس اﻟﻤﺨﺼﺺ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﻘﺪرة ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ،ﻓﺈن ﻗﯿﻤﺘﮫ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ ھﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ
اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ.
ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻗﻊ اﺳﺘﺮداد ﺑﻌﺾ أو ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ أﺣﺪ اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت ﻣﻦ طﺮف ﺛﺎﻟﺚ ،ﯾﺘﻢ اﻻﻋﺘﺮاف ﺑﺎﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ
ﻛﺄﺻﻞ إذا ﻛﺎن ﻣﻦ اﻟﻤﺆﻛﺪ أن ﯾﺘﻢ اﺳﺘﺮداد اﻟﻤﺒﻠﻎ وإن ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﯾﻤﻜﻦ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﯾﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠﯿﮫ.

اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت

ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ و إﺛﺒﺎت اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ – اﻟﻨﺎﺷـــﺌﺔ ﻋﻦ ﻋﻘﻮد ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت – ﺑﺎﻋﺘﺒﺎرھﺎ ﻣﺨﺼـــﺼـــﺎت .وﯾﻌﺘﺒﺮ اﻟﻌﻘﺪ ﻣﺜﻘﻞ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎت اذا أﺑﺮﻣﺖ
اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻋﻘﺪا ً ﺗﺰﯾﺪ ﻓﯿﮫ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﺤﺘﻤﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻋﻦ اﻟﻌﻮاﺋﺪ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻊ اﻟﺤﺼﻮل ﻋﻠﯿﮭﺎ ﺑﻤﻮﺟﺐ ذﻟﻚ اﻟﻌﻘﺪ.

اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ

ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب ﻣﺼﺮوف اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮة اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ  ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻌﺪﯾﻞ ﺻﺎﻓﻲ دﺧﻠﮭﺎ وﺗﻄﺒﯿﻖ إﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﻌﯿﻨﺔ ﻋﻠﻰ وﻋﺎء اﻟﺰﻛﺎة
وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻟﺤﺴﺎب ﻣﺼﺮوف اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﻓﺈن ﺗﺸﺮﯾﻌﺎت اﻟﺰﻛﺎة اﻟﺼﺎدرة ﻋﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺘﻠﻚ اﻟﺘﻌﺪﯾﻼت ﺗﺨﺼﻊ ﻟﺘﻌﺪﯾﻼت وﺗﻔﺴﯿﺮات ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ .ﻗﺪﻣﺖ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮاﺗﮭﺎ ﻟﺘﻠﻚ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت.
ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر  -ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ
ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﺗﺤﺪد ﺑﺴﮭﻮﻟﺔ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻀﻤﻨﻲ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ،وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﻓﺈﻧﮭﺎ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﺪ
اﻹﯾﺠﺎر .إن ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ھﻮ ﻣﻌﺪل اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﺬي ﯾﺠﺐ أن ﺗﺪﻓﻌﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻲ ﺗﻘﺘﺮض اﻟﺘﻤﻮﯾﻞ اﻟﻼزم ﻋﻠﻰ ﻣﺪى أﺟﻞ ﻣﺸﺎﺑﮫ وﺑﻀﻤﺎن
ﻣﺸﺎﺑﮫ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ أﺻﻞ ﺑﻨﻔﺲ ﻗﯿﻤﺔ أﺻﻞ "ﺣﻖ اﻻﺳﺘﺨﺪام" ﻓﻲ ﺑﯿﺌﺔ اﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ ﻣﻤﺎﺛﻠﺔ .ﻟﺬﻟﻚ ﯾﻌﻜﺲ ﻣﻌﺪل اﻻﻗﺘﺮاض اﻹﺿﺎﻓﻲ ﻣﺎ "ﯾﺘﻌﯿﻦ ﻋﻠﻰ
ﺗﻘﺪﯾﺮا ﻋﻨﺪ ﻋﺪم ﺗﻮﻓﺮ ﻣﻌﺪﻻت ﻣﻌﻠﻨﺔ )ﻣﺜﻞ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﺗﺒﺮم ﻣﻌﺎﻣﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ( أو ﻋﻨﺪﻣﺎ ﺗﺤﺘﺎج إﻟﻰ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﺪاده" ،وھﻮ ﻣﺎ ﯾﺘﻄﻠﺐ
ً
ﺗﻌﺪﯾﻞ ﻟﺘﻌﻜﺲ ﺷﺮوط وأﺣﻜﺎم ﻋﻘﺪ اﻹﯾﺠﺎر ﺣﯿﺚ اﻟﻤﺘﻮﺳﻂ اﻟﻤﺮﺟﺢ ﻟﻠﻤﻌﺪل اﻟﻤﺴﺘﺨﺪم ھﻮ .٪٤٫۷۲

اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ

أﺟﺮت إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻘﯿﯿ ًﻤﺎ ﻟﻤﻘﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ ﺣﯿﺚ ﺗﻮﺻﻠﺖ إﻟﻰ ﻗﻨﺎﻋﺔ أن اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺪﯾﮭﺎ اﻟﻤﻮارد اﻟﺘﻲ
ﺗﻤﻜﻨﮭﺎ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﻤﺮار ﻓﻲ اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ أن اﻹدارة ﻟﯿﺴﺖ ﻋﻠﻰ ﻋﻠﻢ ﺑﻮﺟﻮد أي أﻣﻮر ھﺎﻣﺔ ﯾﻤﻜﻦ أن ﺗﺜﯿﺮ ﺷﻜﻮ ًﻛﺎ ھﺎﻣﺔ
ﺣﻮل ﻣﻘﺪرة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺳﺘﻤﺮار وﻓﻘًﺎ ﻟﻤﻔﮭﻮم اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ .وﻋﻠﯿﮫ ،ﯾﺴﺘﻤﺮ إﻋﺪاد اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻋﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺒﺪأ اﻻﺳﺘﻤﺮارﯾﺔ.

۲۷
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ
اﻹﻧﺸﺎء )*(
۸۷٬۷۱۸٬۷۰۹
۷۱٬۰۲۲٬٤۷۹
)(٤۰٬۱۳۱٬۷۲۲
)(۲۹٬۸۹۹
۱۱۸٬٥۷۹٬٥٦۷
۱٬۸۸۰٬۲۳۹
۱٬۸۸۰٬۲۳۹
۱۱٦٬٦۹۹٬۳۲۸
۸٥٬۸۳۸٬٤۷۰

اﻟﻐﯿﺎر
ﻗﻄﻊ
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ
۱۰٬٦۲۲٬۸۱۱
)(۹۱٥٬۷۱۹
۹٬۷۰۷٬۰۹۲
۱٬۰٤٦٬۳۱٤
۹٥٥٬۹۳۰
)(۹٤٬۸۸۸
۱٬۹۰۷٬۳٥٦
۷٬۷۹۹٬۷۳٦
۹٬٥۷٦٬٤۹۷

أﺟﮭﺰة ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ
۱۳٬۷۳۳٬۹٥۸
۸۹۸٬۹۹٦
)(۹٬٦۲۳
۱٤٬٦۲۳٬۳۳۱
۱۰٬۳٦٥٬۷۲٦
٦٥۹٬۸۷۹
)(۱٬٦۱۱
۱۱٬۰۲۳٬۹۹٤
۳٬٥۹۹٬۳۳۷
۳٬۳٦۸٬۲۳۲

ﻣﻌﺪات اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات
۱۰۷٬۷٦۰٬۹٥۹
۳٤٤٬٤۰۳
۱۰۸٬۱۰٥٬۳٦۲
٦٥٬۱۹۹٬۹۰٤
۸٬٦۸۳٬۰۷۳
۷۳٬۸۸۲٬۹۷۷
۳٤٬۲۲۲٬۳۸٥
٤۲٬٥٦۱٬۰٥٥

أدوات
٤٥٬٤۱۳٬۹۱۹
۳٬۷٦۱٬۲۹۲
)(٤۲٥٬۳٦۹
٤۸٬۷٤۹٬۸٤۲
۳۷٬۷۹٤٬٤۷۱
۲٬۸۱۱٬۳۲٦
)(٤٬٥٦۹
٤۰٬٦۰۱٬۲۲۸
۸٬۱٤۸٬٦۱٤
۷٬٦۱۹٬٤٤۸

أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت
۲٥٬۳٥۰٬٦٥٦
۹۳٦٬٥۸٥
۹۸٬٥۸۳
۲٦٬۳۸٥٬۸۲٤
۱۸٬۸۷۹٬٦۷۰
۲٬۱٤۰٬٦۹۸
)(۱٬٦٤۲
۲۱٬۰۱۸٬۷۲٦
٥٬۳٦۷٬۰۹۸
٦٬٤۷۰٬۹۸٦

ﺳﯿﺎرات
۱٥٬٥٦٥٬٦۷۳
۷۱٥٬٦٥۷
)(٦۱٦٬۸۷۲
)(۱٬۰٤۰
۱٥٬٦٦۳٬٤۱۸
۱۳٬٥٤۹٬۹۰۳
۹۲۲٬۸٤۳
)(۳٤۷٬۲۹۰
)(٥۹۳
۱٤٬۱۲٤٬۸٦۳
۱٬٥۳۸٬٥٥٥
۲٬۰۱٥٬۷۷۰

آﻻت وﻣﻌﺪات
۱٬۸۲٥٬۸٥۳٬٥٥۰
٥٬۷٤٦٬۱۰٤
۳٦٬٤۱٦٬٤٤۹
۱۱٬۰٦۷
۱۹٤٬۸۸٥
۱٬۸٦۸٬۲۲۲٬۰٥٥
۱٬۱۷۹٬٤۰٤٬۲٦۳
۳۷٬۷۲۷٬٦٤۳
)(۹٥٬٦۳۷
۱٬۲۱۷٬۰۳٦٬۲٦۹
٦٥۱٬۱۸٥٬۷۸٦
٦٤٦٬٤٤۹٬۲۸۷

ﻣﺒﺎﻧﻲ )**(

۳٦۰٬۳۸٤٬۸۳٤
٥٬۷٤۲٬۹۲۳
-

۳٬۷۱٥٬۲۷۳
)(۱۱٬۰٦۷
)(٦۱٬۰۷۹
۳٦۹٬۷۷۰٬۸۸٤

۱۷۹٬۸۸۳٬۱۷۱
۱۲٬۸٥۷٬۲۹٦
)(۲۲٬۰۹٦
۱۹۲٬۷۱۸٬۳۷۱

۱۷۷٬۰٥۲٬٥۱۳

۱۸۰٬٥۰۱٬٦٦۳

)(۲۲٬٦۳۹
۲۲۲٬۹۳۷٬۰۸۲

-

۲۲۲٬۹۳۷٬۰۸۲

۲۲۲٬۹٥۹٬۷۲۱

اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸

 -۹ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات وآﻻت
اﻟﻤﺠﻤﻮع
۲٬۷۱٥٬۳٦٤٬۷۹۰
۸۹٬۱٦۸٬٤۳۹
)(۱٬٥۳۲٬٥۹۱

۱٬۲۰۷٬۳٦۱٬۱۲۹

ارض
اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
۲۲۲٬۹٥۹٬۷۲۱
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۹
إﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺤﻮﯾﻼت ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ
اﻻﻧﺸﺎء
ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹

)(۲٥٦٬۱۸۱
۲٬۸۰۲٬۷٤٤٬٤٥۷
۱٬٥۰۸٬۰۰۳٬٦٦۱
٦٦٬۷٥۸٬٦۸۸
)(٤٤۲٬۱۷۸
)(۱۲٦٬۱٤۸
۱٬٥۷٤٬۱۹٤٬۰۲۳
۱٬۲۲۸٬٥٥۰٬٤۳٤

* ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺑﺎﻻﻋﻤﺎل ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺒﻨﺎء ﻣﻨﺸﺂت ﻣﺼﺎﻧﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ اﻟﻨﻈﺎم اﻟﻤﺤﺎﺳﺒﻲ اﻟﺠﺪﯾﺪ "ﻧﻈﺎم ﺳﺎب".
** ﯾﺸﻤﻞ ھﺬا اﻟﺒﻨﺪ ﻣﺒﺎﻧﻲ ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤھﺎ ﻋﻠﻰ أراض ﻣﺴﺘﺄﺟﺮة ﻣﻦ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻟﻠﻤﺪن اﻟﺼﻨﺎﻋﯿﺔ وﻣﻨﺎطﻖ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﯿﺎ )ﻣﺪن( ﻟﻔﺘﺮة  ۲۰ﺳﻨﺔ.
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

 -۹ﻋﻘﺎرات وﻣﻌﺪات وآﻻت )ﯾﺘﺒﻊ(
أدوات

ارض

ﻣﻌﺪات اﻟﻤﺨﺘﺒﺮات

ﻣﺒﺎﻧﻲ)****(

أﺟﮭﺰة ﺣﺎﺳﺐ آﻟﻲ

آﻻت وﻣﻌﺪات

ﻗﻄﻊ اﻟﻐﯿﺎر
اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ

ﺳﯿﺎرات

اﻟﻤﻮﺟﻮدات ﺗﺤﺖ
اﻹﻧﺸﺎء )*(

أﺛﺎث وﺗﺮﻛﯿﺒﺎت

اﻟﻤﺠﻤﻮع
۷٤٬۲٥۲٬۷٤۰

۲۱۷٬۱٥۹٬٥٤۷

۱۰٤٬۳۸۰٬۸٤۲

۳٤۷٬۳۰٦٬۸۲۹

۱۳٬۱۲۸٬٥۰۸

۱٬۸۱٥٬۲۸۱٬۲۹۰

-

۱٤٬۹٤٤٬۸۹٦

٥۸٬۹۰۸٬۰۱۷

۷۱۰٬۳۰۸
)(۳۱۸٬٥٦٤

۲٤٬۹٥۸٬۹۱۲

۲٬٦۷۰٬۳۲۱٬٥۸۱

)(۲۹٬۹۱۲٬٦۰۹
۱٬۰۸٦٬٥۰۹
)(۱٬۷۷۸

٥٬۸۰۰٬۱۷٤
-

۷۸۱٬۹۳۸
-

۱٬۱۸۲٬۹٥۹
-

٦۰٥٬٤٥۰
-

٤٬٤۲۳٬۲۹۲
)(۷۷۱٬٦۲٦

-

۷۸٥٬۰۳۲
)(۱٦٤٬۲٥٥

٥۰٬۱۸۳٬٦۹٥
-

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸

)(۲۹٬۹۱۲٬٦۰۹
٦٥٬٥٥۹٬۳٥۷
)(۱٬۲٥٦٬۲۲۳

اﻟﺘﻜﻠﻔﺔ
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۸
إﻋﺎدة اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ إﻟﻰ
اﻟﻤﺨﺰون )**(
اﺿﺎﻓﺎت
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺤﻮﯾﻼت ﻣﻦ ﻣﻮﺟﻮدات
ﺗﺤﺖ اﻻﻧﺸﺎء
ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل
ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻣﻦ ﻣﺨﺰون )**(
ﺗﺮﺟﻤﺔ ﻋﻤﻠﯿﺎت أﺟﻨﺒﯿﺔ
-

-

-

۲۲۲٬۹٥۹٬۷۲۱

۳۹۳٬٤٦۱
)(٤۰٤٬٤۰٤
٤٥٬٤۱۳٬۹۱۹

۱۱٬۸۹٥٬۰٤٦
-

۲٬٥۹۸٬۱۷۹
۱۰۷٬۷٦۰٬۹٥۹

۳٦۰٬۳۸٤٬۸۳٤

۱۳٬۷۳۳٬۹٥۸

۱٦٬۹۰۸٬۲۳٦
۲٬۲۸۹٬۹٤٦
)(۳۱۸٬٥۱۲
-

۱۷٬۷۲۲٬۲٥۲
)(۱۰٬۸۰۱٬٦٥۸
-

۱۰٬٦۲۲٬۸۱۱
۱۰٬٦۲۲٬۸۱۱

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۷

۱٬۸۲٥٬۸٥۳٬٥٥۰

)(۳۲٬٦۰۸٬۹۳۸
۱۱٬۲۰٦٬۰٦۲
۲۹٬۸۷۳
۸۷٬۷۱۸٬۷۰۹

۲۲۲٬۹٥۹٬۷۲۱

۲۱۷٬۱٥۹٬٥٤۷

۲٥٬۳٥۰٬٦٥٦ ۱٥٬٥٦٥٬٦۷۳

۱۰٬٦۲۲٬۸۱۱
۲۹٬۸۷۳
۲٬۷۱٥٬۳٦٤٬۷۹۰

۱۸۰٬٥۰۱٬٦٦۳

۱۷۹٬۹٥۰٬۸۱۰

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸
٦٤٦٬٤٤۹٬۲۸۷
٦٦۸٬۷۷۰٬۰٥۰

اﺳﺘﮭﻼك ﻣﺘﺮاﻛﻢ
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ ۲۰۱۸
اﻟﻤﺤﻤﻞ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﺳﺘﺒﻌﺎدات
ﺗﺤﻮﯾﻼت ﺑﯿﻦ اﻷﺻﻮل
۱۸٬۸۷۹٬٦۷۰ ۱۳٬٥٤۹٬۹۰۳
٦٬٤۷۰٬۹۸٦ ۲٬۰۱٥٬۷۷۰
۸٬۰٥۰٬٦۷٦ ۲٬۳۰٥٬۳٤۷

-

۳٥٬٦۳۹٬۳۰۷
۲٬٥٦۱٬۳٤۳
)(۱٬۷۷٥
)(٤۰٤٬٤۰٤
۳۷٬۷۹٤٬٤۷۱
۷٬٦۱۹٬٤٤۸
۳۸٬٦۱۳٬٤۳۳

-

٥٦٬۱۰۲٬۹٥٤
۹٬۰۹٦٬۹٥۰
٦٥٬۱۹۹٬۹۰٤
٤۲٬٥٦۱٬۰٥٥
٤۸٬۲۷۷٬۸۸۸

۱٦۷٬۳٥٦٬۰۱۹
۱۲٬٥۲۷٬۱٥۲
-

۹٬۷٥٤٬۲۷۰
٦۱۱٬٤٥٦
۱۰٬۳٦٥٬۷۲٦
۳٬۳٦۸٬۲۳۲
۳٬۳۷٤٬۲۳۸

۱۷۹٬۸۸۳٬۱۷۱

-

۱٬۱٤٦٬٥۱۱٬۲٤۰
۳٥٬۰٦۹٬۸٦۸
)(۷۰۱٬۰۱۰
)(۱٬٤۷٥٬۸۳٥

۱٬۰٤٦٬۳۱٤
۱٬۰٤٦٬۳۱٤
۹٬٥۷٦٬٤۹۷

۱٬۱۷۹٬٤۰٤٬۲٦۳

۱٬۸۸۰٬۲۳۹
۱٬۸۸۰٬۲۳۹
۸٥٬۸۳۸٬٤۷۰
٥۸٬۹۰۸٬۰۱۷

۱۲٬٦۳۹٬٥٤۹
۱٬۰۷٤٬٦۰۷
)(۱٦٤٬۲٥۳
-

۱٬٤٤٤٬۹۱۱٬٥۷٥
٦٤٬۲۷۷٬٦۳٦
)(۱٬۱۸٥٬٥٥۰
۱٬٥۰۸٬۰۰۳٬٦٦۱
۱٬۲۰۷٬۳٦۱٬۱۲۹
۱٬۲۲٥٬٤۱۰٬۰۰٦
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱۰دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ وﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
۲۰۱۹م
۲٬٥۷۳٬۱۰٤
۱۱٬٤۸٥٬٤۸۷
٤٬۹۳۳٬۳۹۲
۱٥٬۲٤۱٬۲۸۸
۲٬٤٥۹٬۱۸۰
۸٬۲۲٤٬۳۱۷
)(٤۱۰٬٤٥۰
٤٤٬٥۰٦٬۳۱۸

ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻤﻀﺎﻓﺔ
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ إﻟﻰ ﻣﻮردﯾﻦ
وداﺋﻊ ﻣﺴﺘﺮدة  -اﻟﺠﻤﺎرك
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ
ذﻣﻢ ﻣﻮظﻔﯿﻦ
إﯾﺪاع اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ ﻣﻘﺪﻣﺎ ً
أﺧﺮى
ﻧﺎﻗﺺ :اﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ اﻟﺪﻓﻌﺎت اﻟﻤﻘﺪﻣﺔ واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺘﺪاوﻟﺔ اﻷﺧﺮى

۲۰۱۸م
۲۱٬٥۰۸٬۲٤٤
۱۲٬۰٤٤٬٦۳٥
٤٬۱۷٦٬٥۳۷
۱٤٬٦۲٤٬۷٥۰
۱٬۸٥۱٬٦۸۲
۱٬۷۰۳٬۳٦٤
۲٬٤۹۲٬۸۹۹
۱٬۰۹۷٬۱٥٥
٥۹٬٤۹۹٬۲٦٦

 -۱۱ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﺳﮭﻢ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
٪۷٫٦۷
٪۱۹٫۷

ﺷﺮﻛﺔ ﺗﻮزﯾﻊ اﻟﻐﺎز اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ *
اﻟﺸﺮﻛﺔ اﻟﺪوﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮاد اﻟﻌﺎزﻟﺔ *

۲۰۱۹م
۱٬۹۱٦٬٦٦۰
٤۷۰٬۸۲٤

۲۰۱۸م
۱٬۹۱٦٬٦٦۰
٤۷۰٬۸۲٤

۲٬۳۸۷٬٤۸٤

۲٬۳۸۷٬٤۸٤

* ان اﻻﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺸﺎر اﻟﯿﮭﺎ أﻋﻼه اﻧﻤﺎ ھﻲ اﺳﺘﺜﻤﺎرات ﻓﻲ ﺷﺮﻛﺎت ﻏﯿﺮ ﻣﺪرﺟﺔ ﺑﺄي أﺳﻮاق ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻧﺸﻄﺔ ،وﻻ ﯾﻮﺟﺪ اﺧﺘﻼف ﺟﻮھﺮي ﺑﯿﻦ ﻗﯿﻤﺘﮭﺎ
اﻟﻌﺎدﻟﺔ وﻗﯿﻤﺘﮭﺎ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ.
 -۱۲اﻟﻤﺨﺰون
ﻣﻮاد ﺧﺎم
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﺟﺎھﺰة
اﻋﻤﺎل ﻗﯿﺪ اﻟﺘﻨﻔﯿﺬ
ﺑﻀﺎﻋﺔ ﻓﻲ اﻟﻄﺮﯾﻖ
ﻣﻮاد ﺗﻐﻠﯿﻒ
ﻗﻄﻊ ﻏﯿﺎر
أﺧﺮى )أﻛﺴﺴﻮارات اﻟﻤﺸﺎرﯾﻊ(
اﻟﻤﺠﻤﻮع
ﻧﺎﻗﺺ :ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ

۲۰۱۹م
۲۱۰٬۰۹۳٬۷۱۰
٥۸۹٬۰٦۷٬۸۱٥
۱۳۳٬٦۳٤٬۸۲٦
٦۰٬٦۹۷٬۹٦۰
۱۸٬٦٤٥٬۳٥٤
۷۱٬۷۷٥٬۹۰۹
۲٬۹۱۹٬٤۷۸
۱٬۰۸٦٬۸۳٥٬۰٥۲
)(٤٥٬۹۸۲٬۰۳۹

۲۰۱۸م
۲۱٥٬۱۷۸٬۱۸٤
٦۳۲٬۸۷٤٬۱۲۲
۱۲٤٬٥۰۳٬۸۱۷
۱٤٬۷۹٥٬۰۰۱
۲٤٬۷۷۳٬۱٤٦
۷۲٬٥٥۸٬٦۰۳
۳٬۱۳۸٬٥٥۲
۱٬۰۸۷٬۸۲۱٬٤۲٥
)(٥۸٬۷۳٦٬۲۱٦

ﺻﺎﻓﻲ اﻟﻤﺨﺰون

۱٬۰٤۰٬۸٥۳٬۰۱۳

۱٬۰۲۹٬۰۸٥٬۲۰۹

اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰون ﺑﻄﻲء اﻟﺤﺮﻛﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱۹م
٥۸٬۷۳٦٬۲۱٦
۳٬٦۰۲٬۹۱۸
)(۱٦٬۳٥۷٬۰۹٥
٤٥٬۹۸۲٬۰۳۹

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
رد ﻣﺨﺼﺺ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ

۲۰۱۸م
۱۰٥٬۹۱۷٬۷٦۳
۳٬٥۳٤٬۷۳۲
)(٥۰٬۷۱٦٬۲۷۹
٥۸٬۷۳٦٬۲۱٦

* ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺈﺑﺮام ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﻘﻮد ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﺳﻌﺎر اﻟﻨﺤﺎس واﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ،وھﻲ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﺸﺮاء
اﻟﻨﺤﺎس واﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻣﻦ أﺟﻞ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﻤﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻤﻨﺸﺄة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﻦ اﻻﺳﺘﺨﺪام ﻓﻲ ﻋﻤﻠﯿﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻊ .ﺗﻢ ﺗﺴﺠﯿﻞ أﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﮭﺬة اﻟﻌﻘﻮد
واﻟﻐﯿﺮ ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﺄدوات ﺗﺤﻮط ﻓﻲ ﺣﺴﺎب ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻹﻧﺘﺎج اﻟﻤﺪرج ﺑﻘﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻟﻤﻮﺣﺪة.وﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ اﻟﻐﯿﺮ
ﻣﻨﻔﺬة ﻟﻠﻨﺤﺎس واﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ﻓﻰ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م ﻣﺒﻠﻎ  ۱۰۸ﻣﻠﯿﻮن دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ ﺑﻤﺎ ﯾﻌﺎدل  ٤۰٥ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي .

۳۰
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱۳ﻣﻮﺟﻮدات /ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮد
ﻣﻮﺟﻮدات اﻟﻌﻘﻮد

۲۰۱۹م
۲۹٥٬۱۰۸٬٥۷۰
۳۳٬٦۲۹٬٥٦۱
)(۳۱٤٬۹۲۸٬۷۸٥
۱۳٬۸۰۹٬۳٤٦

أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻧﺎﻗﺺ :ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻹﻧﺠﺎز
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻌﻘﻮد

۲۰۱۹م
-

أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻟﺘﻜﺎﻟﯿﻒ اﻟﻤﺘﻜﺒﺪة ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
أﺟﻤﺎﻟﻲ اﻷرﺑﺎح اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻧﺎﻗﺺ :ﻓﻮاﺗﯿﺮ اﻹﻧﺠﺎز
 -۱٤ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ

۲۰۱۸م
۲٤۱٬۳۷۸٬٤٤٤
۲۱٬٥٥۲٬۹٥۱
)(۲۸۷٬۱۰۷٬۱٤۹
)(۲٤٬۱۷٥٬۷٥٤

۲۰۱۹م
۱٬۱۸۰٬۷٤۰٬٦٥٦
۱۸٬۲۲٤٬۰۰۰
)(۱۱٤٬۷۱٤٬۱۳۸
۱٬۰۸٤٬۲٥۰٬٥۱۸

ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﺣﺠﻮزات ﻣﺪﯾﻨﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ

۲۰۱۸م
۷۷٬٤۰۸٬۹۱۷
۱۷٬٥٦۹٬۸۸٥
)(۸٥٬۸۱۰٬۱۷۳
۹٬۱٦۸٬٦۲۹

۲۰۱۸م
۹٥٦٬۷۹۸٬۳۲٤
۸٬۰۸۳٬۸۰٥
)(۸۱٬۲۸۸٬٥۳۰
۸۸۳٬٥۹۳٬٥۹۹

ان ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۳٬٥۷۱٬٦۹٥﷼ ﺳﻌﻮدي ) ۱٬٥۷۱٬۷۳٦ :۲۰۱۸﷼ ﺳﻌﻮدي(.
�� أﻋﻤﺎر اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺘﺠﺎر�ﺔ و اﻟﺤﺠﻮزات اﻟﻤﺪﻳﻨﺔ:
ﻓ�ﻤﺎ ي
اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ
۲۰۱۹م ۱٬۱۹۸٬۹٦٤٬٦٥٦
۲۰۱۸م

۹٦٤٬۸۸۲٬۱۲۹

 ۱إﻟﻰ  ۹۰ﯾﻮﻣﺎ ً
۸۱٥٬۱۲۱٬۷٤۸
۷۹۱٬٦۱٦٬٤۸۷

ﻣﺘﺄﺧﺮة اﻟﺴﺪاد وﻣﻨﺨﻔﻀﺔ اﻟﻘﯿﻤﺔ
ﻣﻦ ۱۸۰ - ۹۱
ﯾﻮﻣﺎ ً

ﻣﻦ - ۱۸۱
 ۲۷۰ﯾﻮﻣﺎ ً

ﻣﻦ - ۲۷۱
 ۳٦٥ﯾﻮﻣﺎ ً

ﻣﻦ - ۳٦٦
 ٤٥٥ﯾﻮﻣﺎ ً

أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ٤٥٥
ﯾﻮﻣﺎ ً

۱۰٬۳٥۹٬۷۲٤ ۲٬۷٥۸٬٦۰۹ ۷٥٬٤٤٥٬٦۳۷ ۳۰٬٥۲٦٬۹۳۷ ۲٦٤٬۷٥۲٬۰۰۱
۸۸٬٦۳٦٬۸۱٦

٤۰٬٥۹۱٬۷۹۹

۲٬۹۳٦٬۷٥۱

۸٬٦٤۲٬۸۳٥

۳۲٬٤٥۷٬٤٤۱

ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻷﺧﺮى:
ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻲ )أي ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ( اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻛﻤﺘﻐﯿﺮات ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرةاﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ.
ان ﺣﺮﻛﺔ ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱۹م
۸۱٬۲۸۸٬٥۳۰
۳۳٬٤٥٥٬٥۱٦
)(۲۹٬۹۰۸
۱۱٤٬۷۱٤٬۱۳۸

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﺗﻌﺪﯾﻼت اﻟﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ۹
ﻣﺨﺼﺺ) /رد ﻣﺨﺼﺺ( ﺧﺴﺎﺋﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ *
ﻓﺮوق ﺗﺮﺟﻤﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ

۲۰۱۸م
۷۱٬۳۰۹٬۸۹۸
۱٥٬۳۳۷٬۷٤٤
)(٥٬۳٥۹٬۱۱۲
۸۱٬۲۸۸٬٥۳۰

۳۱
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱٤ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ(
* ﺗﻀﻤﻦ رﺻﯿﺪ اﻟﻤﺨﺼﺺ اﻟﻤﻜﻮن ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﻣﺨﺼﺺ دﯾﻮن ﻣﺸﻜﻮك ﻓﻲ ﺗﺤﺼﯿﻠﮭﺎ ،ﺧﺎص ﺑﺄﺣﺪ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۱۷ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﺑﺘﻜﻮﯾﻨﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﺑﻠﻐﺖ  ۳٤ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ۲۰۱۹م  ،واﻟﺘﻲ ﯾﺠﺮي ﺣﺎﻟﯿﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻲ إﯾﺠﺎد ﺗﺴﻮﯾﺔ ﻧﮭﺎﺋﯿﺔ ﺑﻜﺎﻣﻞ اﻟﻤﺪﯾﻮﻧﯿﺔ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ
اﻟﻤﺴﺘﺸﺎر اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻲ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ.
 -۱٥ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ

۲۰۱۹م
٥۳٬۱۲۱٬۰۰۰
٤۹۳٬۷۰٥
٥۳٬٦۱٤٬۷۰٥

ارﺻﺪة ﺑﻨﻜﯿﺔ
ﻧﻘﺪ ﺑﺎﻟﺼﻨﺪوق

۲۰۱۸م
٤٥٬٥٤٦٬٦۷۳
٤۳۷٬٦۳۷
٤٥٬۹۸٤٬۳۱۰

 -۱٦اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻄﻂ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺤﺪدة ﺑﻤﺎ ﯾﺘﻤﺎﺷﻰ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮن اﻟﻌﻤﻞ ﻓﻲ اﻟﺒﻠﺪان اﻟﺘﻰ ﺗﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .وﺗﺴﺘﻨﺪ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت ﺑﻤﻮﺟﺐ
اﻟﺨﻄﺔ إﻟﻰ اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﺒﺪﻻت اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﻠﻤﻮظﻔﯿﻦ وﺳﻨﻮات اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺘﺮاﻛﻤﯿﺔ ﻓﻲ ﺗﺎرﯾﺦ اﻧﺘﮭﺎء ﺧﺪﻣﺘﮭﻢ ﻣﻦ اﻟﺘﻮظﯿﻒ.
ﺧﻄﻂ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت إﻧﮭﺎء ﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ ھﻲ ﺧﻄﻂ ﻏﯿﺮ ﻣﻤﻮﻟﺔ.
اﻟﺮﺻﯿﺪ اﻻﻓﺘﺘﺎﺣﻲ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮭﺎ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة واﻟﺤﺮﻛﺎت ﻓﻲ ﺻﺎﻓﻲ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺤﺪدة اﻻﺳﺘﺤﻘﺎﻗﺎت ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ:
۲۰۱۹م
۱۰۲٬۲۳٦٬۱۱٥
۱۲٬٥۸۸٬۱۲۸
٤٬۳۸۲٬۰۰۰
)(۱۲٬۱۱٥٬۸۱۹
)(۱۰٬۹۳۸٬۷۷۳
)(٥٬۱۷٥
۹٦٬۱٤٦٬٤۷٦

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﺨﺪﻣﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ
ﺗﻜﻠﻔﺔ اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﻜﺎﺳﺐ اﻛﺘﻮارﯾﺔ
ﻓﺮوق ﺗﺮﺟﻤﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ

۲۰۱۸م
۹۹٬۳۰۱٬۳۲۳
۱۱٬۲۰۸٬۲۳۳
۳٬۳۳۸٬۸۸۰
)(۹٬۹۷۹٬۲۹۲
)(۱٬٦۳۳٬۰۲۹
۱۰۲٬۲۳٦٬۱۱٥

اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ
وﻛﺎﻧﺖ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱۹م
٪۲٫۷۰
٪۲٫۰۰

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺮواﺗﺐ
ﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﻠﻲ ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ اﻟﻤﻮزوﻧﺔ اﻟﻤﻮﺿﻮﻋﺔ:

اﻟﺘﻐﯿﺮ
٪۱
٪۱

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺮواﺗﺐ

۳۲
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۲۰۱۸م
٪٤٫۳۸
٪٤٫۳۸

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ رﺻﯿﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ۲۰۱۹
اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ
اﻹﻓﺘﺮاض
اﻹﻓﺘﺮاض
)۹۸٬۰٤۹٬۰۰۰ (۸٤٬۹۳۷٬۰۰۰
)(۸٤٬۸٤۳٬۰۰۰
۹۸٬۰۲۸٬۰۰۰
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 - ۱٦اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ )ﯾﺘﺒﻊ(

اﻟﺘﻐﯿﺮ
٪۱
٪۱

ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺼﻢ
ﻣﻌﺪل ﻧﻤﻮ اﻟﺮواﺗﺐ

اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ رﺻﯿﺪ اﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ
اﻟﻤﺤﺪدة ﻓﻲ ۲۰۱۸
اﻹﻧﺨﻔﺎض ﻓﻲ
اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ اﻹﻓﺘﺮاض
اﻹﻓﺘﺮاض
۱۰۳٬۳۳۸٬۷٥۳
)(۹۰٬٤۱٤٬٥۹٦
)(۹۰٬۳٦۰٬۲۷۱
۱۰۳٬۲٦۸٬٤٥٤

ﺗﺴﺘﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻼت اﻟﺤﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه إﻟﻰ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻓﻲ اﻻﻓﺘﺮاض ﻣﻊ اﻹﺑﻘﺎء ﻋﻠﻰ ﺟﻤﯿﻊ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ .ﻓﻲ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺔ اﻟﻌﻤﻠﯿﺔ  ،ﻣﻦ ﻏﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ أن ﯾﺤﺪث ھﺬا  ،وﻗﺪ ﺗﻜﻮن اﻟﺘﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﺑﻌﺾ اﻻﻓﺘﺮاﺿﺎت ﻣﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺄﺧﺮى .ﻋﻨﺪ إﺣﺘﺴﺎب ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة ﻟﻼﻓﺘﺮاﺿﺎت
اﻻﻛﺘﻮارﯾﺔ اﻟﮭﺎﻣﺔ  ،ﯾﺘﻢ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﻧﻔﺲ اﻟﻄﺮﯾﻘﺔ )اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻻﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﺤﺴﻮﺑﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام طﺮﯾﻘﺔ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻮﺣﺪة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻓﺘﺮة
اﻟﺘﻘﺮﯾﺮ( ﻛﻤﺎ ھﻮ اﻟﺤﺎل ﻋﻨﺪ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺘﺰام اﻟﻤﻨﺎﻓﻊ اﻟﻤﺤﺪدة اﻟﻤﻌﺘﺮف ﺑﮫ ﻓﻲ ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻤﺎﻟﻲ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
 -۱۷ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺳﻼﻣﻲ
أﺑﺮﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺗﻔﺎﻗﺎت ﺗﺴﮭﯿﻼت اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻣﻊ ﻋﺪة ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻟﺪﻋﻢ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻌﺎﻣﻞ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ﺑﻤﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﻗﺪره  ۲٬۹ﻣﻠﯿﺎر ﷼ ﺳﻌﻮدي
) ۳٬٤ :۲۰۱۸ﻣﻠﯿﺎر ﷼ ﺳﻌﻮدي( ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺮاﺑﺤﺔ إﺳﻼﻣﯿﺔ ﻣﺘﻔﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﻊ اﻟﺒﻨﻮك .ﺗﻢ ﻣﻨﺢ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﺑﻤﻮﺟﺐ أذوﻧﺎت أذﻧﯿﺔ
ﻣﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﺑﻌﺾ أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎت اﻟﻤﻤﻨﻮﺣﺔ ﻟﮭﻢ واﻟﺘﻲ واﻓﻖ ﻋﻠﯿﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺸﺮﻛﺔ .أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﻘﺮوض ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ھﻲ ﻓﻲ ﻣﺆﺷﺮ ﺳﺎﯾﺒﻮر زاﺋﺪ ﻧﺴﺒﺔ ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ.
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۸۸٦٬۷۰۰٬۰۰۰
۸٥۳٬٥٥۰٬۰۰۰
۲٬٥٥٤٬۳٥۰٬۰۰۰
۲٬۹۲٤٬٤۱۱٬٥۰۰
)(۲٬٥۸۷٬٥۰۰٬۰۰۰) (۲٬٥٦۸٬٤۳۰٬۰۰۰
۸٥۳٬٥٥۰٬۰۰۰
۱٬۲۰۹٬٥۳۱٬٥۰۰

 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
اﻟﻤﺴﺤﻮب ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
 -۱۸ﻣﺨﺼﺼﺎت

۲۰۱۹م
٥٥٬٤۳۸٬۱۸٥
٤٬٤۷۳٬۹۳۷
٥۹٬۹۱۲٬۱۲۲

ﻣﺨﺼﺺ اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻹﻟﺘﺰاﻣﺎت )(۱-۱۸
ﻣﺨﺼﺺ إﻟﺘﺰام ﺿﻤﺎﻧﺎت
ﻣﺨﺼﺺ ﻗﻀﺎﯾﺎ )(۲-۱۸

۲۰۱۸م
٥٥٬۱۱٤٬۹۹٦
۲۰٬۰۰۰٬۰۰۰
٤٬۰٥۰٬۳۹۱
۷۹٬۱٦٥٬۳۸۷

۱-۱۸ﺗﻢ ﺗﻜﻮﯾﻦ ﻣﺨﺼﺺ ﺑﻤﺒﻠﻎ  ٥٥٬٤۳۸٬۱۸٥﷼ ﺳﻌﻮدي ) ٥٥٬۱۱٤٬۹۹٦ :۲۰۱۸﷼ ﺳﻌﻮدي( ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻌﻘﻮد ﺣﯿﺚ
ان اﻻﻟﺘﺰام اﻟﺤﺎﻟﻲ ﻟﺒﻌﺾ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد اﻟﻤﺒﺮﻣﺔ ﻣﻊ ﻋﻤﻼء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ )ﻋﻘﻮد ﻣﺜﻘﻠﺔ ﺑﺎﻷﻋﺒﺎء( واﻟﺘﻲ ﺳﺘﺘﻄﻠﺐ ﺗﺪﻓﻘﺎت ﻧﻘﺪﯾﺔ ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﺘﺴﻮﯾﺔ ھﺬه اﻟﻌﻘﻮد
ﺑﺴﺒﺐ زﯾﺎدة أﺳﻌﺎر اﻟﻨﺤﺎس واﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم ) اﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺘﺠﺎت اﻟﻜﺎﺑﻼت( ﺧﻼل اﻟﻌﺎم.
 ۲-۱۸ﯾﻤﺜﻞ ھﺬا اﻟﻤﺨﺼﺺ أﻓﻀﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮ ﻟﻺدارة ﻟﻤﻮاﺟﮭﺔ ﺗﺪﻓﻖ اﻟﻤﻮارد ﻣﻘﺎﺑﻞ دﻋﻮى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ﺿﺪ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﺣﺪ ﻋﻤﻼﺋﮭﺎ.

۳۳
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۱۹ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ وﻣﻄﻠﻮﺑﺎت ﻣﺘﺪاوﻟﺔ أﺧﺮى
دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻣﻦ ﻋﻤﻼء
ﺧﺼﻮﻣﺎت ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺸﺎرﯾﻊ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ
ﺿﺮﯾﺒﺔ ﻗﯿﻤﺔ ﻣﻀﺎﻓﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ

 -۲۰ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ

۲۰۱۹م
۳۷٬۰۸۲٬٤٦٥
۱۲٬۱۸۲٬٥۰۷
٤٬۹٤٦٬۹٤٦
۳۰٬۸٦۱٬٦٦۱
٦٬٦٤۷٬۷۳٦
۹۱٬۷۲۱٬۳۱٥

۲۰۱۸م
٥٤٬۰۰۰٬۳۳۷
۲۰٬۲۷۷٬۳٥٥
۷٬۳٦۲٬۹۸۰
٤٤٬۸۰۲٬٥٦۳
۳٬٥۱۹٬۳۳٥
۱۲۹٬۹٦۲٬٥۷۰

۲۰۱۹م
۹۰٬۰۱۷٬۱۸۳

۲۰۱۸م
۸٥٬۸٤۸٬۸۹٥

 ان ﻣﺒﺎﻟﻎ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﺪاﺋﻨﺔ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻰ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۷٦٬٥۰۲﷼ اﻟﺴﻌﻮدي ) ۹٤٥٬۸۰٤ :۲۰۱۸﷼ اﻟﺴﻌﻮدي(. -۲۱اﻹﯾﺮادات

ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
٤٬۲۱٦٬۸٥۳٬۸۹۳
٤٬٤٦۸٬۹۰۸٬۷٥۸
۸٦٬۰۰۹٬۳٤۷
۹٦٬۷٦۷٬۳۹٦
٤٬۳۰۲٬۸٦۳٬۲٤۰
٤٬٥٦٥٬٦۷٦٬۱٥٤

ﺑﯿﻊ ﺑﻀﺎﺋﻊ
إﯾـﺮادات ﻋﻘﻮد

 -۲۲ﻣﺼﺎرﯾﻒ اﻟﺒﯿﻊ واﻟﺘﻮزﯾﻊ

ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۳۹٬۱۷۷٬۰۹٦
٤۲٬۸۱٥٬٦۳٦
۲٥٬۹۷۲٬۳۹٦
۳۲٬٦۱۱٬۱۹۷
۳٬٥۷٤٬۰۸۲
٤٬۳۳۸٬٦٥٦
۳٬۲۷۱٬۲۹٥
٤٬۰٤٤٬۸٦۷
۱٬٤۹٤٬٦۳۳
۱٬۷۳٦٬۷۸۳
۱٬۰۲۰٬۷٤۷
۷۲۷٬۲۲۰
٥۷۸٬۰۰۳
۸۹۱٬۹۲۲
٦۳۷٬۲۹٤
٦۸۸٬٥٦۹
٥٥۷٬۹٦۸
۷۸٤٬۲۷٤
٦٬۹۳۸٬۹٤۱
۹٬۳۲٥٬۸٥۳

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
رﺳﻮم اﻟﺸﺤﻦ
ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﺒﯿﻌﺎت
ﻣﺼﺮوف اﻹﻋﻼن وﺻﺎﻻت اﻟﻌﺮض
ﻣﺼﺮوف إﯾﺠﺎر
اﻟﺘﻔﺘﯿﺶ وﻧﻔﻘﺎت اﺧﺘﺒﺎر اﻟﺠﻮدة
ﻣﺼﺮوف اﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮوف اﺳﺘﮭﻼك
ﻣﺼﺮوف اﺗﺼﺎﻻت
ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى

۹۷٬۹٦٤٬۹۷۷

۳٤
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۸۳٬۲۲۲٬٤٥٥

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۲۳ﻣﺼﺎرﯾﻒ ﻋﻤﻮﻣﯿﺔ وادارﯾﺔ

ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
٥۹٬٦٤٥٬٥۰٤
٥۸٬۲۹۰٬٤٤٦
٥٬۷٤٥٬٥٤۱
۱۱٬۸۰۱٬۳۲٥
٤٬٥۷۸٬٥۱٦
٤٬٥۱٤٬۱۱۱
۲٬۰۷٤٬۸۲۷
۲٬٦۳۷٬۷۱۳
٥۰۳٬٥۷۷
۱٬۲۰۸٬۳٦۸
٤۹۷٬۳۳۱
٦۲٤٬٥۲٦
۱۳۱٬۸۷۷
۸۸٬۱۹۰
٥٬۰۲۹٬٦۰٤
٥٬۹٥٤٬٦۷٤

رواﺗﺐ وﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ
اﺗﻌﺎب ﻣﮭﻨﯿﺔ وﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ
ﻣﺼﺮوف اﺳﺘﮭﻼك
ﻣﺼﺮوف اﺻﻼح وﺻﯿﺎﻧﺔ
ﻣﺼﺮوف اﻟﺴﻔﺮ واﻟﺘﺄﻣﯿﻦ
ﻣﺼﺮوف اﻻﺗﺼﺎﻻت واﻟﺸﺒﻜﺎت
ﻣﺼﺮوف ﻟﻮازم ﻣﻜﺘﺒﯿﺔ
ﻣﺼﺎرﯾﻒ أﺧﺮى

۸٥٬۱۱۹٬۳٥۳
 -۲٤إﯾﺮادات أﺧﺮى  -ﺑﺎﻟﺼﺎﻓﻲ

۷۸٬۲۰٦٬۷۷۷

ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۸م
۲۰۱۹م
۸٬٥۱۳
)(۲٦۸٬۱۸۰
٦۸۳٬۲۰۲
)(۷٥۲٬۱۰۹
)(٤٦۳٬٥۸۳
٤٬٦٥۹٬۷۸۰
۱٥٬۳٥٦٬۸۹۷

رﺑﺢ  /ﺧﺴﺎرة ﻣﻦ اﺳﺘﺒﻌﺎدات أﺻﻮل ﺛﺎﺑﺘﺔ
رد ﻣﺨﺼﺼﺎت
)ﺧﺴﺎرة( /رﺑﺢ ﻣﻦ ﺗﺤﻮﯾﻞ ﻋﻤﻼت اﺟﻨﺒﯿﺔ
أﺧﺮي

۱٥٬۰۱۹٬۸۱۰
 -۲٥ﺗﻜﺎﻟﯿﻒ ﺗﻤﻮﯾﻞ

٤٬۲۰٤٬۷۱۰

ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م
۲۰۱۸م
۳۷٬۷٦۸٬۱٦٤
٤۰٬۱۷۹٬۹۲٦
٤٬۲۱۹٬۰٤۸
٤٬۸۹۸٬٥۸۹
۳٬۳۳۸٬۸۸۰
۳٬۷۰۰٬۰۰۰
۸٤۰٬٥۰۸

اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ
ﻋﻤﻮﻻت ﺑﻨﻜﯿﺔ
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﻮظﻔﯿﻦ ﻣﺤﺪدة
اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻋﻠﻰ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﻋﻘﻮد اﻹﯾﺠﺎر

٤۹٬٦۱۹٬۰۲۳

٤٥٬۳۲٦٬۰۹۲

۳٥

ق 39 -

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۲٦زﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ
اﻟﻮﺿﻊ اﻟﺰﻛﻮي وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ
ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ رﺑﻂ ﻧﮭﺎﺋﻲ ﺣﺘﻰ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱٥م .وﻣﺎ زاﻟﺖ اﻟﺘﻘﯿﯿﻤﺎت ﻟﻠﺴﻨﻮات ﻣﻦ ۲۰۱٦م وﺣﺘﻰ ۲۰۱۸م ﻗﯿﺪ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﮭﯿﺌﺔ
اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ .وﺗﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،وﺗﻢ إﺣﺘﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ واﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻨﻔﺼﻠﺔ ﻟﻜﻞ ﺷﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﺗﻐﯿﺮ ھﯿﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ دﺧﻮل
ﻣﺴﺎھﻤﯿﻦ أﺟﺎﻧﺐ إﻟﻰ ھﯿﻜﻞ اﻟﻤﺴﺎھﻤﺔ اﻋﺘﺒﺎرا ً ﻣﻦ  ۱أﺑﺮﯾﻞ  .۲۰۱۷وﺑﺎﻟﺘﺎﻟﻲ ،ﺗﻢ اﺣﺘﺴﺎب اﻟﺰﻛﺎة اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻟﺴﻌﻮدﯾﯿﻦ واﻟﻀﺮاﺋﺐ
اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ اﻷﺟﺎﻧﺐ وﺗﺤﻤﯿﻠﮭﺎ وﻓﻘﺎ ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﻠﺔ ﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺣﺼﻠﺖ ﺟﻤﯿﻊ ﻣﻨﺸﺂت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدات اﻟﺰﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ اﻟﺘﻲ ﺗﻔﯿﺪ ﺑﺄن ھﺬه اﻟﻤﻨﺸﺂت ﻗﺪﻣﺖ اﻹﻗﺮارات اﻟﻀﺮﯾﺒﯿﺔ واﻟﺰﻛﻮﯾﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﮭﺎ
إﻟﻰ اﻟﮭﯿﺌﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺰﻛﺎة واﻟﺪﺧﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﺣﺘﻰ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م وﺗﻠﻘﺖ اﻹﯾﺼﺎﻻت واﻟﺸﮭﺎدات اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
أﯾﻀﺎ ﺣﺼﻠﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﮭﺎدة اﻟﺰﻛﺎة ﻋﻦ ﻋﺎم ۲۰۱۹م ﺳﺎرﯾﺔ اﻟﻤﻔﻌﻮل ﺣﺘﻰ  ۳۰أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۲۱م.
 ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺣﺘﺴﺎب اﻟﻀﺮﯾﺒﺔ اﻟﻤﺆﺟﻠﺔ و ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﺠﯿﻠﮭﺎ ﺣﯿﺚ ان ﻣﺒﻠﻐﮭﺎ ﻏﯿﺮ ﺟﻮھﺮي ﻟﻠﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.ﻣﺨﺼﺺ زﻛﺎة وﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ
اﻟﺤﺮﻛﺔ ﻓﻲ اﻟﺰﻛﺎة وﻣﺨﺼﺺ ﺿﺮﯾﺒﺔ اﻟﺪﺧﻞ ﻟﻠﺴﻨﻮات اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ  ۲۰۱۹م و ۲۰۱۸م ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م
۲۰۱۸م

زﻛﺎة
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﺗﺴﻮﯾﺎت زﻛﻮﯾﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺴﻨﻮات ﺳﺎﺑﻘﺔ
ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ

۱۸٬٤٥۳٬۰۸۲

۱۹٬٦٥۰٬۱۲٥

ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م
۲۰۱۸م
۳٬۱۱۳٬۰٥۷
۷٥۲٬٤٦۲
۲٬۰۹۳٬۱۲۹
۳٬٤۰۹٬۲۸۹
)(٤٬٤٥۳٬۷۲٤
)(٤۹۱٬۲۸۲

ﺿﺮﯾﺒﺔ دﺧﻞ
 ۱ﯾﻨﺎﯾﺮ
ﻣﺨﺼﺺ ﻟﻠﺴﻨﺔ
ﻣﺪﻓﻮع ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ

۳٬٦۷۰٬٤٦۹

۳٦
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۱۹٬٦٥۰٬۱۲٥
۲۸٬٤٦٦٬۱۰۱
)(٥٬۱٦۷٬۰۸۱
)(۲٤٬٤۹٦٬۰٦۳

۳٤٬٤٥٤٬۹۳٤
۲۱٬۷۲۱٬۰۸۷
)(۳٦٬٥۲٥٬۸۹٦

۷٥۲٬٤٦۲
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 -۲۷ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻﺪة ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
ﺗﺘﺄﻟﻒ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ وﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ واﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ واﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ اﻟﺘﺤﻜﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﻏﯿﺮ ﻣﺒﺎﺷﺮ أو ﺗﺘﺄﺛﺮ
ﺑﺎﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ أو اﻟﻤﺪﯾﺮﯾﻦ أو ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ .ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻟﻨﺸﺎط اﻻﻋﺘﯿﺎدي ،ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ .ﯾﺘﻢ إﺑﺮام اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت
ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ وﻓﻘًﺎ ﻟﻠﺒﻨﻮد واﻟﺸﺮوط اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ إدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻣﺠﻠﺲ إدارﺗﮭﺎ.
أرﺻﺪة ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻤﺒﻠﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ) /إﻟﻰ( اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﻨﺎﺷﺌﺔ ﻋﻦ اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:

دﻓﻌﺎت ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻟﺸﺮاء ﻣﻮﺟﻮدات ﻣﺎﻟﯿﺔ  -ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ
طﺮاف ذو ﻋﻼﻗﺔ
ﺷﺮﻛﺔ اﻷﺛﯿﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري*
ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻣﻦ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ  -ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﺬﻣﻢ داﺋﻨﺔ
ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﺼﺪر ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺮا اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ
اﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

۲۰۱۹م

۲۰۱۸م

۲۱٬۰۰۰٬۰۰۰

-

٥۱٬٦۸۰
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎھﻢ ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ ۲٤٬۸۲۲
۷٦٬٥۰۲

۱٤٬۳۲۷
۱٤٬۳۲۷

* ﺧﻼل ﻋﺎم  ،۲۰۱۹ﻗﺎﻣﺖ ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟﺮﯾﺎض ﺧﻼل اﻟﻌﺎم ﺑﺪﻓﻊ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۱ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﺸﺮﻛﺔ اﻷﺛﯿﺮ ﻟﻠﺘﻄﻮﯾﺮ اﻟﻌﻘﺎري ،ﻛﻤﻘﺪم ﺗﺤﺖ
ﺣﺴﺎب اﺳﺘﺜﻤﺎر ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻊ ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﮭﯿﺪب وأوﻻده "ﻣﺴﺎھﻢ" وﺷﺮﻛﺔ اﻻﺛﯿﺮ اﻟﺪوﻟﯿﺔ اﻟﻤﺤﺪودة واﻟﺘﻲ ﺗﻌﺘﺒﺮ طﺮف ذو ﻋﻼﻗﺔ.
ﻣﻄ ﻠﻮب ﻣﻦ ﺟ ﮭﺎت ذات ﻋﻼ ﻗ ﺔ  -ﻣﺼﻨﻔﺔ ﻛﺬﻣﻢ
ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺛﺒﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت
ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺼﺪر ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ اﻷطﺮاف ذات
اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
اﻹدارة اﻟﻤﺸﺘﺮﻛﺔ

۲۰۱۹م
۱٬٤٦۸٬٦۰۸
۲٬۱۰۳٬۰۸۷
۳٬٥۷۱٬٦۹٥

۲۰۱۸م
۳۱۹٬۷٦۸
٦٤۰٬۲٥۹
۹٦۰٬۰۲۷

ﻣﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ
اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻣﻊ اﻟﺠﮭﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ  ،ﻓﻲ ﺳﯿﺎق اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻌﺎدﯾﺔ  ،ﻣﻠﺨﺼﺔ أدﻧﺎه:

ﻣﺼﺪر ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺼﺪر ﻟﻤﻮاد اﻟﺒﻨﺎء
ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺮا اﻟﻘﺎﺑﻀﺔ
ﺷﺮﻛﺔ ﺛﺒﺎت ﻟﻠﻤﻘﺎوﻻت

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻌﻼﻗﺎت ﻣﻊ
اﻷطﺮاف ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ
أﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﻋﻀﻮ
ﻣﺠﻠﺲ أدارة ﻓﻰ اﻟﺸﺮﻛﺔ
ﻣﻤﻠﻮﻛﺔ ﻷﺣﺪ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ

طﺒﯿﻌﺔ اﻟﻤﻌﺎﻣﻠﺔ
ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت
ﻣﺒﯿﻌﺎت

۲۰۱۹م
۱٬٤۲۷٬۹۱٤
۱۳٬۲٦۷٬۸٦۱
٥۳٬۹٤۰

۹۱٬۱۸۷

ﻣﺒﯿﻌﺎت

۹٬۸٤٥٬۰۰۲

۳٬٥۸۱٬۳۱٥

ﻣﺸﺘﺮﯾﺎت

۲۰۱۸م
۱٬۹۳۰٬٤۸۳
٦٬۲۷٥٬۷٤۹

۳۷

ق 41 -

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 - ۲۷ﻣﻌﺎﻣﻼت وأرﺻﺪة ﻣﻊ ﺟﮭﺎت ذات ﻋﻼﻗﺔ ) ﯾﺘﺒﻊ(
ﺗﻌﻮﯾﺾ ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ
إن ﻣﻜﺎﻓﺂت أﻋﻀﺎء ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة وﻏﯿﺮھﻢ ﻣﻦ ﻣﻮظﻔﻲ اﻹدارة اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﯿﻦ ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱۹م
۱۸٬۷۹٥٬٦۰۰
۳۹۸٬۱۲٥
۱۹٬۱۹۳٬۷۲٥

اﻟﺮواﺗﺐ واﻟﻤﺰاﯾﺎ ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻣﺎ ﺑﻌﺪ اﻧﺘﮭﺎء اﻟﺨﺪﻣﺔ

۲۰۱۸م
۱٦٬٥۹۰٬۷٥۹
۳٥۳٬۷۹۳
۱٦٬۹٤٤٬٥٥۲

 - ۲۸رأس اﻟﻤﺎل
ﯾﺘﻜﻮن رأس ﻣﺎل اﻟﺸﺮﻛﺔ ﻣﻦ  ۱٥۰ﻣﻠﯿﻮن ﺳﮭﻢ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۱۰﷼ ﺳﻌﻮدي ﻟﻜﻞ ﺳﮭﻢ ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م و ۲۰۱۸م ،وﯾﺒﻠﻎ إﺟﻤﺎﻟﻲ رأس اﻟﻤﺎل
اﻟﻤﺼﺪر  ۱٫٥ﻣﻠﯿﺎر ﷼ ﺳﻌﻮدي .ﻟﻢ ﯾﻜﻦ ھﻨﺎك ﺣﺮﻛﺔ ﻓﻲ رأس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﺴﻨﺔ .ﯾﺘﻀﻤﻦ ھﯿﻜﻞ ﻣﺴﺎھﻤﻲ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺷﺮﻛﺎء ﺳﻌﻮدﯾﯿﻦ وأﺟﺎﻧﺐ.
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م و ۲۰۱۸م
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﻋﺪد اﻻﺳﮭﻢ
٪۳۰٫٦۷ ٤٦٬۰۰۰٬۰۰۰
ﺷﺮﻛﺔ ﻋﺒﺪ اﻟﻘﺎدر اﻟﻤﮭﯿﺪب وأوﻻده
أﺟﯿﺎل اﻟﺤﻜﻤﺔ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎرات اﻟﻤﺤﺪودة
٪۲۸٫٦۷ ٤۳٬۰۰۰٬۰۰۰
٪۱۱٫۹ ۱۷٬۸٥٤٬۱٦۷
ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻤﻲ اﻟﻤﺤﺪودة *
٪۱۱٫۹ ۱۷٬۸٥٤٬۱٦۷
اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﺮ اﻟﺰﻋﯿﻢ
٪٥
۷٬٥۰۰٬۰۰۰
ﻣﺤﻤﺪ ﺣﻜﻤﺖ اﻟﺰﻋﯿﻢ
٪۱
۱٬٥۰۰٬۰۰۰
ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﯾﺰ اﻟﺘﻮﯾﺠﺮي
٪۱
۱٬٥۰۰٬۰۰۰
ﺧﻀﺮ ﻣﺤﺴﻦ اﻟﺒﺮاھﯿﻢ
٪۲٫۹٦
٤٬٤۳۷٬٥۰۰
إﺣﺴﺎن اﻟﺰﻋﯿﻢ
٪۳٫٤٥
٥٬۱۷۷٬۰۸۳
رﻧﺎ ﺣﻤﺪي اﻟﺰﻋﯿﻢ
٪۳٫٤٥
٥٬۱۷۷٬۰۸۳
ﻟﯿﻨﺎ ﺣﻤﺪي اﻟﺰﻋﯿﻢ
٪۱۰۰ ۱٥۰٬۰۰۰٬۰۰۰
* ﺧﻼل ﻋﺎم ۲۰۱۹م ﺗﻢ ﺗﺤﻮﯾﻞ اﻻﺳﮭﻢ اﻟﻤﻤﻠﻮﻛﺔ ﻟﻠﺴﯿﺪ /ﺳﻌﺪ ﺣﻤﺪي اﻟﺰﻋﯿﻢ اﻟﻲ ﺷﺮﻛﺔ أﻟﻤﻲ اﻟﻤﺤﺪودة.

اﻟﻘﯿﻤﺔ
)ﺑﺎﻟﺮﯾـﺎل اﻟﺴﻌﻮدي(
٤٦۰٬۰۰۰٬۰۰۰
٤۳۰٬۰۰۰٬۰۰۰
۱۷۸٬٥٤۱٬٦۷۰
۱۷۸٬٥٤۱٬٦۷۰
۷٥٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰
۱٥٬۰۰۰٬۰۰۰
٤٤٬۳۷٥٬۰۰۰
٥۱٬۷۷۰٬۸۳۰
٥۱٬۷۷۰٬۸۳۰
۱٬٥۰۰٬۰۰۰٬۰۰۰

- ۲۹اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺗﻤﺎﺷﯿﺎ ﻣﻊ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت ﻧﻈﺎم اﻟﺸﺮﻛﺎت ﻓﻲ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻜﻮﯾﻦ اﺣﺘﯿﺎطﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪۱۰ﻣﻦ ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺮﺑﺢ اﻟﺴﻨﻮي ﺣﺘﻰ
ﯾﺒﻠﻎ ھﺬا اﻻﺣﺘﯿﺎطﻲ  ٪۳۰ﻣﻦ رأس اﻟﻤﺎل.
 - ۳۰ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح
 ﺧﻼل ﻋﺎم ۲۰۱۹م ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺸﺮﻛﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ ﻣﺒﻠﻎ  ۲۳۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ،ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ۲٥ﯾﻮﻧﯿﻮ۲۰۱۹م ﻣﺒﻠﻎ ) ۲۰۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ( و ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۱٤أﻛﺘﻮﺑﺮ ۲۰۱۹م ﻣﺒﻠﻎ ) ۳۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(.
 ﺧﻼل ﻋﺎم ۲۰۱۸م  ،ﻗﺎﻣﺖ اﻟﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﻮزﯾﻊ أرﺑﺎح ﻧﻘﺪﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ ﺑﻘﯿﻤﺔ  ۳۰۰ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﻣﺤﻀﺮ اﺟﺘﻤﺎع اﻟﺠﻤﻌﯿﺔ اﻟﻌﻤﻮﻣﯿﺔﻏﯿﺮ اﻟﻌﺎدﯾﺔ اﻟﻤﻨﻌﻘﺪ ﻓﻲ  ۱۰ﯾﻮﻧﯿﻮ ۲۰۱۸م .
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
- ۳۱إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
إن أﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ  ،ﻣﻦ أھﻤﮭﺎ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺪرﺟﺔ أدﻧﺎه:
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق )ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ  ،ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻠﻊ(
ﯾﻌﺮض ھﺬا اﻹﯾﻀﺎح ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺣﻮل ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻜﻞ ﻣﻦ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺬﻛﻮرة أﻋﻼه ،وأھﺪاف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺳﯿﺎﺳﺎﺗﮭﺎ وﻋﻤﻠﯿﺎﺗﮭﺎ ﻟﻘﯿﺎس وإدارة
اﻟﻤﺨﺎطﺮ  ،وإدارة اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺮأس اﻟﻤﺎل  ،ھﺬا ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ اﻹﻓﺼﺎﺣﺎت اﻟﻜﻤﯿﺔ اﻟﻤﺪرﺟﺔ ﻓﻲ ھﺬه اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
إطﺎر إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
ﯾﺘﺤﻤﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة اﻟﻤﺴﺆوﻟﯿﺔ اﻟﻜﺎﻣﻠﺔ ﻋﻦ إﻧﺸﺎء إطﺎر ﻋﻤﻞ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ واﻹﺷﺮاف ﻋﻠﯿﮫ .ﯾﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﺈﻧﺸﺎء ﻟﺠﻨﺔ ﻹدارة
اﻟﻤﺨﺎطﺮ  ،ﺗﻜﻮن ﻣﺴﺆوﻟﺔ ﻋﻦ ﺗﺤﺪﯾﺚ وﻣﺮاﻗﺒﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ .ﺳﺘﺮﻓﻊ اﻟﻠﺠﻨﺔ ﺗﻘﺎرﯾﺮھﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم إﻟﻰ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻋﻦ أﻧﺸﻄﺘﮭﺎ.
ﯾﺘﻢ وﺿﻊ ﺳﯿﺎﺳﺎت إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺤﺪﯾﺪ وﺗﺤﻠﯿﻞ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،ووﺿﻊ ﺣﺪود وﺿﻮاﺑﻂ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﻤﺨﺎطﺮ ،
وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻤﺨﺎطﺮ واﻻﻟﺘﺰام ﺑﺎﻟﺤﺪود .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﺟﻌﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت وأﻧﻈﻤﺔ إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم ﻟﺘﻌﻜﺲ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ ظﺮوف اﻟﺴﻮق وأﻧﺸﻄﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﮭﺪف اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﺪرﯾﺐ ووﺿﻊ اﻟﻤﻌﺎﯾﯿﺮ واﻹﺟﺮاءات  ،إﻟﻰ ﺗﻄﻮﯾﺮ ﺑﯿﺌﺔ ﺗﺤﻜﻢ ﻣﻨﻀﺒﻄﺔ وﺑﻨﺎءة ﯾﻔﮭﻢ ﻓﯿﮭﺎ ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮظﻔﯿﻦ أدوارھﻢ
واﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﻢ.
ﺗﺸﺮف ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻋﻠﻰ ﻛﯿﻔﯿﺔ ﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻹدارة ﻟﻼﻣﺘﺜﺎل ﻟﺴﯿﺎﺳﺎت وإﺟﺮاءات إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،وﺗﺴﺘﻌﺮض ﻣﺪى ﻛﻔﺎﯾﺔ إطﺎر
إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻮاﺟﮭﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .ﯾﺘﻢ ﻣﺴﺎﻋﺪة ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ دورھﺎ اﻟﺮﻗﺎﺑﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ.
ﺗﺘﻮﻟﻰ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ ﻛﻼً ﻣﻦ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺎت اﻟﻤﻨﺘﻈﻤﺔ واﻟﻤﺨﺼﺼﺔ ﻟﻀﻮاﺑﻂ وإﺟﺮاءات إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ  ،واﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ رﻓﻊ ﻧﺘﺎﺋﺠﮭﺎ إﻟﻰ ﻟﺠﻨﺔ اﻟﻤﺮاﺟﻌﺔ.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻓﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إذا ﻓﺸﻞ اﻟﻌﻤﯿﻞ أو اﻟﻄﺮف اﻟﻤﻘﺎﺑﻞ ﻓﻲ أداة ﻣﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮫ اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ  ،وﯾﻨﺸﺄ
ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك.
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﯾﺘﺄﺛﺮ ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﺨﺼﺎﺋﺺ اﻟﻔﺮدﯾﺔ ﻟﻜﻞ ﻋﻤﯿﻞ .وﻣﻊ ذﻟﻚ  ،ﺗﺄﺧﺬ اﻹدارة ﻓﻲ اﻻﻋﺘﺒﺎر اﻟﺘﺮﻛﯿﺒﺔ اﻟﺴﻜﺎﻧﯿﺔ ﻟﻘﺎﻋﺪة
ﻋﻤﻼء اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﻓﺘﺮاﺿﯿﺔ ﻟﻠﺼﻨﺎﻋﺔ واﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﻌﻤﻞ ﺑﮭﺎ اﻟﻌﻤﻼء  ،ﺣﯿﺚ ﻗﺪ ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻌﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻋﻠﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن
 ،ﻻ ﺳﯿﻤﺎ ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ .ﻛﺬﻟﻚ ﺟﻐﺮاﻓﯿﺎ ﻟﯿﺲ ھﻨﺎك ﺗﺮﻛﯿﺰ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن.
ﺗﺘﻌﺎﻣﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﻊ أطﺮاف ﺛﺎﻟﺜﺔ ﻣﻌﺮوﻓﺔ وﺟﺪﯾﺮة ﺑﺎﻻﺋﺘﻤﺎن .إن ﺳﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻲ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻼء اﻟﺬﯾﻦ ﯾﺮﻏﺒﻮن ﻓﻲ اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﺑﺸﺮوط
اﺋﺘﻤﺎن ﯾﺨﻀﻌﻮن ﻹﺟﺮاءات اﻟﺘﺤﻘﻖ ﻣﻦ اﻻﺋﺘﻤﺎن .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ درﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ
ذﻟﻚ  ،ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ أرﺻﺪة اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺴﺘﻤﺮ ﻣﻤﺎ ﯾﺆدي إﻟﻰ أن ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺪﯾﻮن اﻟﻤﻌﺪوﻣﺔ ﻟﯿﺲ ﺟﻮھﺮي.
ﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة أﻋﻤﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ وﺿﻮاﺑﻄﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﻼء.
وﺿﻌﺖ ﺣﺪود اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .ﯾﺘﻢ ﺗﻘﯿﯿﻢ ﺟﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﻠﻌﻤﯿﻞ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ ﺳﺠﻞ درﺟﺎت اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ
اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ اﻟﺸﺎﻣﻞ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻤﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
ﺼﺎ ﻻﻧﺨﻔﺎض ﻗﯿﻤﺔ اﻟﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ واﻟﺬي ﯾﻤﺜﻞ ﺗﻘﺪﯾﺮھﺎ ﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﺪﯾﻨﯿﻦ
ﺗﻀﻊ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﺨﺼ ً
اﻟﺘﺠﺎرﯾﯿﻦ .ﺗﺘﻤﺜﻞ اﻟﻤﻜﻮﻧﺎت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻟﮭﺬا اﻟﻤﺨﺼﺺ ﻓﻲ ﻋﻨﺼﺮ ﺧﺴﺎرة ﻣﺤﺪد ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺘﻌﺮﺿﺎت اﻟﮭﺎﻣﺔ.
ﺑﺸﻜﻞ ﻓﺮدي  ،وﻣﻜﻮن اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻋﯿﺔ اﻟﺬي ﺗﻢ إﻧﺸﺎؤه ﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺎت ﻣﻦ اﻷﺻﻮل اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﺗﻜﺒﺪھﺎ وﻟﻜﻦ ﻟﻢ ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ
ﺑﻌﺪ .ﯾﺘﻢ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻣﺨﺼﺺ اﻟﺨﺴﺎرة اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ ﺑﻨﺎ ًء ﻋﻠﻰ اﻟﺒﯿﺎﻧﺎت اﻟﺘﺎرﯾﺨﯿﺔ ﻹﺣﺼﺎﺋﯿﺎت اﻟﺪﻓﻊ ﻟﻠﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻤﺎﺛﻠﺔ.
ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ
ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺳﯿﺎﺳﺎت ﺗﺤﺪ ﻣﻦ ﻣﻘﺪار اﻟﺘﻌﺮض اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ أﯾﺔ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻣﺎﻟﯿﺔ وﺑﺤﯿﺚ ﯾﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
ﻻ ﺗﺆدي اﻟﻔﺌﺎت اﻷﺧﺮى ﻣﻦ اﻷﺣﺪاث اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ إﻟﻰ ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻛﺒﯿﺮة.

۳۹
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
- ۳۱إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول أدﻧﺎه ﺗﻔﺎﺻﯿﻞ اﻟﺠﻮدة اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺣﺴﺐ درﺟﺎت ﺗﺼﻨﯿﻒ ﻣﺨﺎطﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن:
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م
۲۰۱۸م
۷۹۱٬٦۱٦٬٤۸۷
۸۱٥٬۱۲۱٬۷٤۸
۸۸٬٦۳٦٬۸۱٦
۲٦٤٬۷٥۲٬۰۰۱
٤۳٬٥۲۸٬٥٥۰
۱۰٥٬۹۷۲٬٥۷٤
٤۱٬۱۰۰٬۲۷٦
۱۳٬۱۱۸٬۳۳۳

أﻗﻞ ﻣﻦ  ۳ﺷﮭﻮر
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ۳ﺷﮭﻮر وأﻗﻞ ﻣﻦ  ٦ﺷﮭﻮر
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٦ﺷﮭﻮر وأﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ

۱٬۱۹۸٬۹٦٤٬٦٥٦

ﯾﺗﻣﺛل ﻣﺧﺻص ﺧﺳﺎﺋراﻟﺗدﻧﻲ ﻓﻲ اﻟذﻣم اﻟﻣدﯾﻧﺔ ﻓﻲ ﻣﺎ ﯾﻠﻲ:

۹٦٤٬۸۸۲٬۱۲۹

ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م
۲۰۱۸م
)(۸۱٬۲۸۸٬٥۳۰
)(۱۱٤٬۷۱٤٬۱۳۸

ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻹﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ

ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺬﻣﻢ اﻟﻤﺪﯾﻨﺔ اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ،ﺗﻄﺒﻖ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﻨﮭﺞ اﻟﻤﺒﺴﻂ ﻟﻠﻤﻌﯿﺎر اﻟﺪوﻟﻲ ﻟﻠﺘﻘﺮﯾﺮ اﻟﻤﺎﻟﻲ رﻗﻢ ) (۹ﻟﻘﯿﺎس اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎﻧﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ واﻟﺘﻲ ﺗﺴﺘﺨﺪم
ﺧﺼﯿﺼﺎ ﻟﻠﺨﺴﺎرة اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ﻣﺪى اﻟﺤﯿﺎة ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺗﻢ ﻗﯿﺎﺳﮭﺎ ﺑﺎﻟﺘﻜﻠﻔﺔ اﻟﻤﻄﻔﺄة.
اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﺮﺋﯿﺴﯿﺔ ﻓﻲ ﻗﯿﺎس ﺧﺴﺎﺋﺮ اﻻﺋﺘﻤﺎن اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ ھﻲ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻟﺘﺎﻟﯿﺔ:
 اﺣﺘﻤﺎل اﻟﺘﻌﺜﺮ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻧﻤﻮذج إﺣﺼﺎﺋﻲ )أي ﻣﻨﺤﻨﻰ اﻟﺘﻮزﯾﻊ اﻟﻄﺒﯿﻌﻲ( اﻟﻨﺎﺗﺞ اﻟﻤﺤﻠﻲ اﻹﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ وﻣﻌﺪل اﻟﺘﻀﺨﻢ واﻻﻧﻔﺎق اﻟﺤﻜﻮﻣﻰ اﻟﺴﻌﻮدي ،ﻛﻤﺘﻐﯿﺮات ﻟﻼﻗﺘﺼﺎد اﻟﻜﻠﻲ ﻟﻀﺒﻂ ﻣﻌﺪل اﻟﺨﺴﺎرةاﻟﺘﺎرﯾﺨﻲ.
ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﻨﻘﺪ ﻟﺪى اﻟﺒﻨﻮك ،ﯾﺘﻢ أﯾﺪاع اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮭﺎ ﻟﺪى ﺑﻨﻮك ذوى ﺗﺼﻨﯿﻒ أﺋﺘﻤﺎﻧﻲ ﻣﺮﺗﻔﻊ ،وﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺘﺤﺪﯾﺚ ﺗﺪﻓﻘﺎﺗﮭﺎ اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ
ﻣﻨﺘﻈﻢ .ﺗﺘﻢ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻛﻞ وﺣﺪة أﻋﻤﺎل وﻓﻘًﺎ ﻟﺴﯿﺎﺳﺔ اﻟﺸﺮﻛﺔ وإﺟﺮاءاﺗﮭﺎ وﻣﺮاﻗﺒﺘﮭﺎ اﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﺋﺘﻤﺎن اﻟﻌﻤﯿﻞ.
وﺿﻌﺖ ﺣﺪود اﻻﺋﺘﻤﺎن ﻟﺠﻤﯿﻊ اﻟﻌﻤﻼء ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻟﺘﺼﻨﯿﻒ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ .ﺗﺘﻢ ﻣﺮاﻗﺒﺔ ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﻤﻼء اﻟﻘﺎﺋﻤﺔ ﺑﺎﻧﺘﻈﺎم.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ
إن ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺻﻌﻮﺑﺔ ﻓﻲ اﻟﻮﻓﺎء ﺑﺎﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺮﺗﺒﻄﺔ ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ ﺗﺴﻮﯾﺘﮭﺎ ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺗﻘﺪﯾﻢ اﻟﻨﻘﺪ
أو أي أﺻﻞ ﻣﺎﻟﻲ آﺧﺮ .ﯾﺘﻤﺜﻞ ﻧﮭﺞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻓﻲ إدارة اﻟﺴﯿﻮﻟﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺄﻛﺪ  ،ﻗﺪر اﻹﻣﻜﺎن  ،ﻣﻦ أﻧﮭﺎ ﺳﺘﻜﻮن ﻟﺪﯾﮭﺎ داﺋ ًﻤﺎ ﺳﯿﻮﻟﺔ ﻛﺎﻓﯿﺔ ﻟﻠﻮﻓﺎء ﺑﺎﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ
ﻋﻨﺪ اﺳﺘﺤﻘﺎﻗﮭﺎ  ،ﻓﻲ ظﻞ اﻟﻈﺮوف اﻟﻌﺎدﯾﺔ واﻟﻈﺮوف اﻟﻤﺠﮭﺪة  ،دون ﺗﻜﺒﺪ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﻏﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ أو اﻟﻤﺨﺎطﺮة ﺑﺈﻟﺤﺎق اﻟﻀﺮر ﺑﺴﻤﻌﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.
ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أن ﻟﺪﯾﮭﺎ ﻧﻘﺪًا ﻛﺎﻓﯿًﺎ ﻋﻨﺪ اﻟﻄﻠﺐ ﻟﺘﻐﻄﯿﺔ اﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ اﻟﻤﺘﻮﻗﻌﺔ  ،ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ ﺧﺪﻣﺔ اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ؛ ھﺬا ﯾﺴﺘﺒﻌﺪ اﻟﺘﺄﺛﯿﺮ
اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟﻠﻈﺮوف اﻟﻘﺎﺳﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﮭﺎ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل  ،ﻣﺜﻞ اﻟﻜﻮارث اﻟﻄﺒﯿﻌﯿﺔ .ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ  ،ﺗﺤﺘﻔﻆ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻄﺮق اﺋﺘﻤﺎن ﻣﺨﺘﻠﻔﺔ.
ﯾﻠﺨﺺ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻓﺘﺮات اﺳﺘﺤﻘﺎق اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺪﻓﻮﻋﺎت اﻟﺘﻌﺎﻗﺪﯾﺔ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﺨﺼﻮﻣﺔ:
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺳﻼﻣﻲ ﻗﺼﯿﺮة أﻻﺟﻞ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮي

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸
ﺗﺴﮭﯿﻼت ﺗﻤﻮﯾﻞ أﺳﻼﻣﻲ ﻗﺼﯿﺮة أﻻﺟﻞ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎت وأرﺻﺪة داﺋﻨﺔ أﺧﺮي

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ أﻟﻲ  ٥ﺳﻨﻮات
-

أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
۱٬۲۰۹٬٥۳۱٬٥۰۰
۹۰٬۰۱۷٬۱۸۳
۹۱٬۷۲۱٬۳۱٥
۱٬۳۹۱٬۲٦۹٬۹۹۸
أﻗﻞ ﻣﻦ ﺳﻨﺔ
۸٥۳٬٥٥۰٬۰۰۰
۸٥,۸٤۸٬۸۹٥
۱۲۹٬۹٦۲٬٥۷۰
۱٬۰٦۹٬۳٦۱٬٤٦٥

ﻣﻦ ﺳﻨﺔ أﻟﻲ  ٥ﺳﻨﻮات
-

٤۰
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أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
أﻛﺜﺮ ﻣﻦ  ٥ﺳﻨﻮات
-

اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
۱٬۲۰۹٬٥۳۱٬٥۰۰
۹۰٬۰۱۷٬۱۸۳
۹۱٬۷۲۱٬۳۱٥
۱٬۳۹۱٬۲٦۹٬۹۹۸
اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﺪﻓﺘﺮﯾﺔ
۸٥۳٬٥٥۰٬۰۰۰
۸٥,۸٤۸٬۸۹٥
۱۲۹٬۹٦۲٬٥۷۰
۱٬۰٦۹٬۳٦۱٬٤٦٥
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(

- ۳۱إدار ة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ أن ﺗﺆﺛﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻮق  ،ﻣﺜﻞ أﺳﻌﺎر اﻟﻌﻤﻼت وأﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة وأﺳﻌﺎر اﻷﺳﮭﻢ  ،ﻋﻠﻰ دﺧﻞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو ﻗﯿﻤﺔ
ﻣﻘﺘﻨﯿﺎﺗﮭﺎ ﻣﻦ اﻷدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ .اﻟﮭﺪف ﻣﻦ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ھﻮ إدارة وﻣﺮاﻗﺒﺔ اﻟﺘﻌﺮض ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﺿﻤﻦ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ ﻣﻘﺒﻮﻟﺔ  ،ﻣﻊ ﺗﺤﺴﯿﻦ اﻟﻌﺎﺋﺪ.
ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺸﺮاء اﻟﻤﺸﺘﻘﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﺳﺘﺨﺪام اﻟﺘﺰاﻣﺎﺗﮭﺎ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻣﻦ أﺟﻞ إدارة ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻮق ﺗﺘﻢ ﺟﻤﯿﻊ ھﺬه اﻟﻤﻌﺎﻣﻼت ﻓﻲ إطﺎر اﻟﻤﺒﺎدئ اﻟﺘﻮﺟﯿﮭﯿﺔ
اﻟﺘﻲ وﺿﻌﮭﺎ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة.
ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺒﯿﻌﺎت واﻟﻤﺸﺘﺮﯾﺎت واﻟﻘﺮوض اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﻌﻤﻠﺔ أﺧﺮى ﻏﯿﺮ اﻟﻌﻤﻠﺔ اﻟﻮظﯿﻔﯿﺔ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﻤﻨﺸﺂت اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ،
واﻟﺘﻲ ھﻲ ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي.
ﻓﯿﻤﺎ ﯾﺘﻌﻠﻖ ﺑﺎﻟﻤﻮﺟﻮدات واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻷﺧﺮى اﻟﻤﻘﻮﻣﺔ ﺑﺎﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ  ،ﺗﻀﻤﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻌﺮﺿﮭﺎ إﻟﻰ ﻣﺴﺘﻮى ﻣﻘﺒﻮل
ﻋﻦ طﺮﯾﻖ ﺷﺮاء أو ﺑﯿﻊ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺑﺄﺳﻌﺎر ﻓﻮرﯾﺔ ﻋﻨﺪ اﻟﻀﺮورة ﻟﻤﻌﺎﻟﺠﺔ اﻻﺧﺘﻼﻻت ﻗﺼﯿﺮة اﻷﺟﻞ  ،ﺑﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ ﺷﺮاء اﻷدوات اﻟﻤﺸﺘﻘﺔ.
ﯾﻮﺿﺢ اﻟﺠﺪول اﻟﺘﺎﻟﻲ ﻣﺪى ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﯿﺮ اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﺑﺸﻜﻞ ﻣﻌﻘﻮل ﻓﻲ اﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي ﻣﻘﺎﺑﻞ اﻟﺪوﻻر اﻷﻣﺮﯾﻜﻲ  -اﻟﯿﻮرو أﻋﻠﻰ أو أﻗﻞ
ﺑﻨﺴﺒﺔ  ٪٥ﻣﻊ ﺑﻘﺎء ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات اﻷﺧﺮى ﺛﺎﺑﺘﺔ  ،ﻣﻦ اﻷﺻﻮل واﻟﺨﺼﻮم اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ:

زﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ ٥
اﻻﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ ٥

اﻟﺮﺑﺢ)/اﻟﺨﺴﺎرة( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او
اﻟﺮﺑﺢ)/اﻟﺨﺴﺎرة( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او
اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﯿﻮرو ﺑﺂﻻف ﷼ ﺳﻌﻮدي
ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪوﻻر ﺑﺂﻻف ﷼ ﺳﻌﻮدي
)(۱٥۸٬۹۰۳
۱٬٥٥۰٬۰۳۳
۱٥۸٬۹۰۳
)(۱٬٥٥۰٬۰۳۳

زﯾﺎدة ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ ٥
اﻧﺨﻔﺎض ﺑﻨﺴﺒﺔ ٪ ٥

اﻟﺮﺑﺢ)/اﻟﺨﺴﺎرة( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او
اﻟﺮﺑﺢ)/اﻟﺨﺴﺎرة( ﻣﻦ ﺧﻼل ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ او
اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ
اﻟﺨﺴﺎرة واﻟﺪﺧﻞ اﻟﺸﺎﻣﻞ اﻵﺧﺮ ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ
اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م
ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﯿﻮرو ﺑﺂﻻف ﷼ ﺳﻌﻮدي
ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ اﻟﺪوﻻر ﺑﺂﻻف ﷼ ﺳﻌﻮدي
)(٦۹٬۳۷۰
۹۱۰٬٦۹۲
٦۹٬۳۷۰
)(۹۱۰٬٦۹۲

٤۱
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
 - ۳۱إدار ة اﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﯾﺘﺒﻊ(
إن ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ  ،ﺑﺎﻟﺮﯾﺎل اﻟﺴﻌﻮدي  ،ھﻲ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱۹م
دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ
ذﻣﻢ ﻣﺪﯾﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ
ذﻣﻢ داﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎرﯾﺔ

۷٤٬۲٤۹٬۸۸۸
٤۳٬۲٤۹٬۲۲۳

ﯾﻮرو

ﻓﺮﻧﻚ
ﺳﻮﯾﺴﺮي

٥۱٬۷۷٥ ۳٬۱۷۸٬۰٥٦

دوﻻر أﻣﺮﯾﻜﻲ

۲۰۱۸م
ﯾﻮرو

- ٤۸٬۰٥۲٬۳۳٤
۲۹٬۸۳۸٬٤۸٥

ﻓﺮﻧﻚ
ﺳﻮﯾﺴﺮي
-

- ۱٬۳۸۷٬٤۰٥

ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة
ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ھﻲ ﻣﺨﺎطﺮ ﺗﻘﻠﺐ اﻟﻘﯿﻤﺔ اﻟﻌﺎدﻟﺔ ﻟﻠﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻸدوات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﻓﻲ اﻟﺴﻮق .إن
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺎﻟﺴﻮق ﯾﺮﺗﺒﻂ ﺑﺸﻜﻞ أﺳﺎﺳﻲ ﺑﺎﻟﻘﺮوض طﻮﯾﻠﺔ اﻷﺟﻞ ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ذات أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة اﻟﻌﺎﺋﻤﺔ.
ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻟﺘﻘﻠﺒﺎت وزﯾﺎدة إﻣﻜﺎﻧﯿﺔ اﻟﺘﻨﺒﺆ ﺑﻨﻔﻘﺎت اﻟﻔﺎﺋﺪة  ،ﯾﺠﻮز ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﺳﺘﺨﺪام إﺻﺪار اﻟﺪﯾﻮن أو اﻟﺘﻌﺎﻗﺪ ﻓﻲ ﻣﺸﺘﻘﺎت ﻣﺎﻟﯿﺔ ﺑﺴﯿﻄﺔ ﻣﺜﻞ ﻣﻘﺎﯾﻀﺎت أﺳﻌﺎر
اﻟﻔﺎﺋﺪة.
ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أﻟﻲ ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ ﺳﻮق أﺳﻌﺎر اﻟﻔﻮاﺋﺪ ﯾﻌﻮد أﺳﺎﺳﺎ ً إﻟﻰ اﻟﻘﺮوض ،إن اﻟﻘﺮوض اﻟﺼﺎدرة ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻣﺘﻐﯿﺮة ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ
ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻰ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻠﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة.
إن ﺗﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﻤﺨﺎطﺮ اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ أﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ھﻮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ -:
ﻋﻦ اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ
۲۰۱۹م
۲۰۱۸م
ﻗﺮوض ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮة

۱٬۲۰۹٬٥۳۱٬٥۰۰

۸٥۳٬٥٥۰٬۰۰۰

ﺣﺴﺎﺳﯿﺔ ﺳﻌﺮ اﻟﻔﺎﺋﺪة
إن أﻟﺘﻐﯿﺮ اﻟﻤﻌﻘﻮل اﻟﻤﺤﺘﻤﻞ ﻟـ  ۱۰۰ﻧﻘﻄﺔ ﻷﺳﻌﺎر اﻟﻔﺎﺋﺪة ﺑﺘﺎرﯾﺦ اﻟﺘﻘﺎرﯾﺮاﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻛﺎن ﻣﻦ ﺷﺄﻧﺔ زﯾﺎدة )اﻧﺨﻔﺎض( اﻷرﺑﺎح أو اﻟﺨﺴﺎﺋﺮ ﺑﺎﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﻮﺿﺤﺔ
أدﻧﺎه ،وﯾﻔﺘﺮض اﻟﺘﺤﻠﯿﻞ أن ﺟﻤﯿﻊ اﻟﻤﺘﻐﯿﺮات أﻻﺧﺮي ﻻﺳﯿﻤﺎ أﺳﻌﺎر ﺻﺮف اﻟﻌﻤﻼت اﻷﺟﻨﺒﯿﺔ ﺗﻈﻞ ﺛﺎﺑﺘﺔ.
ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
زﯾﺎدة  ۱۰۰ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﺨﻔﯿﺾ  ۱۰۰ﻧﻘﻄﺔ

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹
ﻗﺮوض ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮة
أﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ

۱۲٬۰۹٥٬۳۱٥

)(۱۲٬۰۹٥٬۳۱٥

۱۲٬۰۹٥٬۳۱٥

)(۱۲٬۰۹٥٬۳۱٥

 ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸

ﻗﺎﺋﻤﺔ اﻟﺮﺑﺢ أو اﻟﺨﺴﺎرة
زﯾﺎدة  ۱۰۰ﻧﻘﻄﺔ
ﺗﺨﻔﯿﺾ  ۱۰۰ﻧﻘﻄﺔ

ﻗﺮوض ﺑﻤﻌﺪﻻت ﻓﺎﺋﺪة ﻣﺘﻐﯿﺮة
أﻟﺘﻐﯿﺮ ﻓﻲ اﻟﺘﺪﻓﻘﺎت اﻟﻨﻘﺪﯾﺔ

۸٬٥۳٥٬٥۰۰

)(۸٬٥۳٥٬٥۰۰

۸٬٥۳٥٬٥۰۰

)(۸٬٥۳٥٬٥۰۰

ﻣﺨﺎطﺮ اﻟﺴﻠﻊ
ﺗﺘﻌﺮض اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻟﺘﺄﺛﯿﺮ ﺗﻘﻠﺒﺎت اﻟﺴﻮق ﻋﻠﻰ أﺳﻌﺎر اﻟﻤﺪﺧﻼت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ ﻟﻺﻧﺘﺎج ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ذﻟﻚ اﻷﻟﻮﻣﻨﯿﻮم واﻟﻨﺤﺎس .ﺗﺪﯾﺮ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﻌﺾ ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﻣﺨﺎطﺮ أﺳﻌﺎر اﻟﺴﻠﻊ اﻷﺳﺎﺳﯿﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﺳﺘﺨﺪام اﻟﻌﻘﻮد اﻵﺟﻠﺔ ذات اﻟﺴﻌﺮ اﻟﺜﺎﺑﺖ.

٤۲
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
- ۳۲إدارة رأس اﻟﻤﺎل
إدارة اﻟﻤﺨﺎطﺮ
رأس اﻟﻤﺎل ھﻮ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻨﺴﻮﺑﺔ إﻟﻰ ﺣﺎﻣﻠﻲ أﺳﮭﻢ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ .اﻟﮭﺪف اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻦ إدارة رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ھﻮ دﻋﻢ أﻋﻤﺎﻟﮭﺎ وزﯾﺎدة ﻗﯿﻤﺔ
ﻣﺴﺎھﻤﺎت اﻟﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ.
ﺗﺘﻤﺜﻞ ﺳﯿﺎﺳﺔ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﻓﻲ اﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﻗﺎﻋﺪة رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ ﻗﻮﯾﺔ ﻟﻠﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ ﺛﻘﺔ اﻟﻤﺴﺘﺜﻤﺮﯾﻦ واﻟﺪاﺋﻨﯿﻦ واﻟﺴﻮق واﻟﺤﻔﺎظ ﻋﻠﻰ اﻟﺘﻄﻮر اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻲ
ﻟﻠﺸﺮﻛﺔ .ﺗﻘﻮم اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎدارة ھﯿﻜﻞ رأس ﻣﺎل اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ وﺗﻘﻮم ﺑﺘﻌﺪﯾﻼت ﻋﻠﯿﮫ ﻓﻲ ﺿﻮء اﻟﺘﻐﯿﺮات ﻓﻲ اﻟﻈﺮوف اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ.
ﯾﻘﻮم ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة ﺑﻤﺮاﻗﺒﺔ اﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ رأس اﻟﻤﺎل  ،واﻟﺬي ﺗﺤﺪده اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻧﺘﯿﺠﺔ ﻟﻸﻧﺸﻄﺔ اﻟﺘﺸﻐﯿﻠﯿﺔ ﻣﻘﺴﻮﻣﺔ ﻋﻠﻰ إﺟﻤﺎﻟﻲ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل.
ﯾﺮاﻗﺐ ﻣﺠﻠﺲ اﻹدارة أﯾﻀًﺎ ﻣﺴﺘﻮى ﺗﻮزﯾﻌﺎت اﻷرﺑﺎح ﻟﻠﻤﺴﺎھﻤﯿﻦ .ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ھﻨﺎك ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻓﻲ ﻧﮭﺞ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻹدارة رأس اﻟﻤﺎل ﺧﻼل اﻟﻌﺎم .ﻻ ﺗﺨﻀﻊ
اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ أو أي ﻣﻦ اﻟﺸﺮﻛﺎت اﻟﺘﺎﺑﻌﺔ ﻟﮭﺎ ﻟﻤﺘﻄﻠﺒﺎت رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻔﺮوﺿﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﺎرج .ﻛﺎﻧﺖ ﻧﺴﺒﺔ دﯾﻦ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ إﻟﻰ رأس اﻟﻤﺎل اﻟﻤﻌﺪل ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ
اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺸﻤﻮﻟﺔ ﺑﺎﻟﺘﻘﺮﯾﺮ ﻛﻤﺎ ﯾﻠﻲ:
۲۰۱۹م
ﻣﺠﻤﻮع اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت
ﻧﺎﻗﺺ  :ﻧﻘﺪ وﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﮫ
ﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﺪل

۱٬٥۸٤٬۰۱٦٬۸۳۰
)(٥۳٬٦۱٤٬۷۰٥
۱٬٥۳۰٬٤۰۲٬۱۲٥

۲۰۱۸م
۱٬۲۹٥٬۳٤۱٬۳۰۸
)(٤٥٬۹۸٤٬۳۱۰
۱٬۲٤۹٬۳٥٦٬۹۹۸

ﻣﺠﻤﻮع ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ
ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ وﺻﺎﻓﻲ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﺪﻟﯿﻦ
ﻧﺴﺒﺔ اﻟﺪﯾﻦ اﻟﻤﻌﺪل ﻣﻦ ﺣﻘﻮق اﻟﻤﻠﻜﯿﺔ اﻟﻤﻌﺪل

۱٬۹۱۹٬۲٦۰٬۹٥۷
۳٬٤٤۹٬٦٦۳٬۰۸۲
٪٤٤

۱٬۹٤۱٬۷۳۸٬۳۱۸
۳٬۱۹۱٬۰۹٥٬۳۱٦
٪۳۹

- ۳۳اﻻﻟﺘﺰاﻣﺎت واﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

اﻟﺘﺰاﻣﺎت رأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م ،ﯾﻮﺟﺪ ﻟﺪى اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ اﻟﺘﺰاﻣﺎت ﺑﻘﯿﻤﺔ ۱٤٬٦ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۸م ۱۸٫٥ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي(
ﻣﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﻨﻔﻘﺎت اﻟﺮأﺳﻤﺎﻟﯿﺔ.

ﻣﻄﺎﻟﺒﺎت ﻗﺎﻧﻮﻧﯿﺔ ﻣﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺗﻮاﺟﮫ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﺧﻼل ﻣﻤﺎرﺳﺔ ﻧﺸﺎطﮭﺎ اﻹﻋﺘﯿﺎدي دﻋﺎوى ﻗﻀﺎﺋﯿﺔ ،وﯾﺘﻢ اﻟﺘﺮاﻓﻊ ﺑﺸﺄﻧﮭﺎ .وﻓﻲ ﺣﯿﻦ أن اﻟﻨﺘﺎﺋﺞ اﻟﻨﮭﺎﺋﯿﺔ ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ ﻻ ﯾﻤﻜﻦ ﺗﺤﺪﯾﺪھﺎ
ﺑﺸﻜﻞ ﻣﺆﻛﺪ ،ﻓﺈن إدارة اﻟﻤﺠﻮﻋﺔ ﻻ ﺗﻌﺘﻘﺪ ﺑﺄن ﯾﻜﻮن ﻟﮭﺬه اﻟﻘﻀﺎﯾﺎ أﺛﺮ ﺳﻠﺒﻲ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻟﻠﻤﺠﻤﻮﻋﺔ.

اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت واﻟﻤﻮﺟﻮدات اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ

ﺑﻠﻐﺖ ﻗﯿﻤﺔ اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎت اﻟﻤﺤﺘﻤﻠﺔ  ٦۲۲ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي ) ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ۲۰۱۸م ٥۱۰ :ﻣﻠﯿﻮن ﷼ ﺳﻌﻮدي( ﻟﻘﺎء اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت اﻟﺒﻨﻜﯿﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻜﻞ ﺧﻄﺎﺑﺎت
اﻋﺘﻤﺎد وﺿﻤﺎﻧﺎت ﺣﺼﻠﺖ ﻋﻠﯿﮭﺎ اﻟﻤﺠﻤﻮﻋﺔ ﻣﻦ ﻋﺪة ﺑﻨﻮك ﻣﺤﻠﯿﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻤﻮﻟﺔ ﻣﻨﺢ اﻟﺘﺴﮭﯿﻼت ﺑﺪون ﺗﻐﻄﯿﺔ ﺑﻨﻜﯿﺔ.

٤۳
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ﺷرﻛﺔ ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼت اﻟرﯾﺎض
)ﺷرﻛﺔ ﻣﺳﺎھﻣﺔ ﺳﻌودﯾﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
اﯾﺿﺎﺣﺎت ﺣول اﻟﻘواﺋم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ اﻟﻣوﺣدة
ﻟﻠﺴﻨﺔ اﻟﻤﻨﺘﮭﯿﺔ ﻓﻲ  ۳۱دﯾﺴﻤﺒﺮ ۲۰۱۹م
)ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﺑﺎﻟﻎ ﻣدرﺟﺔ ﺑﺎﻟ﷼ اﻟﺳﻌودي ﻣﺎﻟم ﯾذﻛر ﺧﻼف ذﻟك(
- ۳٤أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ
ﺗﻢ إﻋﺎدة ﺗﺼﻨﯿﻒ ﺑﻌﺾ أرﻗﺎم اﻟﻤﻘﺎرﻧﺔ ﻟﺴﻨﺔ ۲۰۱۸م ﻟﺘﺘﻮاﻓﻖ ﻣﻊ ﻋﺮض اﻟﺴﻨﺔ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ.
اﻟبند �ﺎﻟﻘواﺌم اﻟمﺎﻟیﺔ
ذﻣم داﺋﻧﺔ ﺗﺟﺎرﯾﺔ وأﺧرى
ﻣﺻﺎرﯾف ﺑﯾﻊ وﺗوزﯾﻊ

إﯾرادات أﺧرى ،ﺻﺎﻓﻲ

اﻟرﺼید ﻗبﻞ إﻋﺎدة
اﻟتبو�ب

۸۲٬۹۳۰٬٥٤۲
۷۷٬۸٦۳٬۳٤۳
٤٬٤۷٦٬٦۲٥

إﻋﺎدة اﻟتبو�ب

۲٬۹۱۸٬۳٥۳
٥٬۳٥۹٬۱۱۲
)(۲۷۱٬۹۱٥

اﻟرﺼید

�ﻌد إﻋﺎدة اﻟتبو�ب

۸٥٬۸٤۸٬۸۹٥
۸۳٬۲۲۲٬٤٥٥
٤٬۲۰٤٬۷۱۰

- ۳٥أﺣﺪاث ﻻﺣﻘﺔ
ﻻﺣﻘﺎ ً ﻟﺘﺎرﯾﺦ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة وﻓﻲ ﺑﺪاﯾﺔ ﻋﺎم ۲۰۲۰م اﺟﺘﺎح اﻟﻌﺎﻟﻢ ﺟﺎﺋﺤﺔ ﻛﻮروﻧﺎ ) (COVID-۱۹ﻣﻤﺎ ﺗﺴﺒﺐ ﻓﻲ اﺿﻄﺮاﺑﺎت ﻓﻲ اﻟﻘﻄﺎﻋﺎت
اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ و اﻟﺘﺠﺎرﯾﺔ ﺑﺸﻜﻞ ﻋﺎم وﻗﺪ اﺗﺨﺬت اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ إﺟﺮاءات اﺣﺘﺮازﯾﺔ ﻟﺘﻘﻠﯿﻞ اﻷﺛﺎر اﻟﻌﻜﺴﯿﺔ ﻟﺘﻠﻚ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ.
ﺗﻌﺘﻘﺪ اﻹدارة أﻧﮫ ﻣﻦ ﻏﯿﺮ اﻟﻤﻤﻜﻦ ﺣﺎﻟﯿﺎ ﺗﺤﺪﯾﺪ ﻛﺎﻓﺔ اﻷﺛﺎر اﻻﻗﺘﺼﺎدﯾﺔ اﻟﺘﻲ ﻗﺪ ﺗﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻲ ﺗﻠﻚ اﻟﺠﺎﺋﺤﺔ و ذﻟﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺎرﯾﺦ إﺻﺪار اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة.
وﻋﻠﻲ اﻟﺮﻏﻢ ﻣﻦ ذﻟﻚ ﻻ ﺗﺘﻮﻗﻊ اﻹدارة وﺟﻮد أﺛﺎر ﻣﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻋﻜﺴﯿﺔ ﺟﻮھﺮﯾﺔ و ذﻟﻚ ﻟﻮﺟﻮد اﻟﻌﺪﯾﺪ ﻣﻦ ﻣﺒﺎدرات دﻋﻢ و ﺗﺤﻔﯿﺰ اﻻﻗﺘﺼﺎد و اﻟﺘﻲ ﺗﻘﻮم ﺑﮭﺎ
ﺣﻜﻮﻣﺔ اﻟﻤﻤﻠﻜﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ اﻟﺴﻌﻮدﯾﺔ ﻓﻲ ھﺬا اﻹطﺎر.
- ۳٦اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة
ﺗﻤﺖ اﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﻘﻮاﺋﻢ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻮﺣﺪة ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻻدارة ﺑﺘﺎرﯾﺦ  ۲۸أﺑﺮﯾﻞ ۲۰۲۰م اﻟﻤﻮاﻓﻖ  ٥رﻣﻀﺎن ۱٤٤۱ھـ.

٤٤
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
مع تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل

ق 140 -

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
القوائم المالية الموحدة المختصرة وتقرير الفحص لمراجع الحسابات المستقل
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م

صفحة
-

تقرير الفحص المحدود لمراجع الحسابات المستقل

-

-

قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة

1

-

قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة

2

-

قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة

3

قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة

4

-

قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة

5

-

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة

15 - 6
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة المركز المالي الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
كما في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

موجـودات
موجودات غير متداولة
ممتلكات وآالت ومعدات ،صافي
موجودات غير ملموسة ،صافي
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
موجودات حق االستخدام
عقارات استثمارية
مجموع الموجودات غير المتداولة
موجودات متداولة
مخزون
ذمم مدينة تجارية
موجودات العقود
دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
نقد وما في حكمه
مجموع الموجودات المتداولة
مجموع الموجودات
حقوق الملكية والمطلوبات
حقوق الملكية
رأس المال
احتياطي نظامي
ارباح مبقاه
احتياطي استحواذ على شركة تابعة
احتياطي عقود تحوط
احتياطي ترجمة العمليات األجنبية
حقوق الملكية العائدة الى مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
مجموع حقوق الملكية
مطلوبات غير متداولة
التزامات منافع نهاية الخدمة
مطلوبات عقود اإليجار
مجموع المطلوبات غير المتداولة
مطلوبات متداولة
تسهيالت تمويل إسالمي
مصروفات مستحقة ومطلوبات أخرى
ذمم دائنة تجارية
مخصصات
مطالبات العقود
مخصص زكاة وضريبة دخل
مطلوبات عقود اإليجار -الجزء المتداول
مجموع المطلوبات المتداولة
مجموع المطلوبات
مجموع حقوق الملكية والمطلوبات

الرئيس التنفيذي المالي

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
ايضاح

 31ديسمبر 2021م
(مراجعة)

7

1,134,275,602
64,746,690
30,595,568
10,099,295
20,403,136
1,260,120,291

1,154,744,180
67,238,717
49,924,524
10,842,109
1,282,749,530

9
10

1,895,914,645
1,383,019,002
78,260,313
97,096,374
3,454,290,334
4,714,410,625

1,585,548,586
962,664,504
11,746,691
59,601,358
50,356,201
2,669,917,340
3,952,666,870

8

11

1,500,000,000
253,094,307
174,714,213
22,725,173
(31,901,047) 2-13
)(1,264,063
1,917,368,583
451,729
1,917,820,312

12
13
14

1,500,000,000
253,094,307
261,078,163
22,725,173
)(1,264,063
2,035,633,580
433,204
2,036,066,784

113,309,282
8,089,802
121,399,084

107,410,714
9,052,975
116,463,689

1,607,070,000
420,095,339
506,504,614
95,954,763
24,519,207
19,327,919
1,719,387
2,675,191,229
2,796,590,313
4,714,410,625

1,324,175,000
140,816,581
221,031,943
82,512,628
29,690,240
1,910,005
1,800,136,397
1,916,600,086
3,952,666,870

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة.
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الربح أو الخسارة الموحدة المختصرة )غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

اإليرادات
تكلفة اإليرادات
إجمالي الربح
المصروفات التشغيلية
مصروفات بيع وتوزيع
مصروفات عمومية وإدارية
خسائر ائتمانية متوقعة
(مصروفات) إيرادات أخرى ،صافي
الربح من العمليات
تكاليف تمويل
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
زكاة وضريبة دخل
صافي ربح الفترة
العائد على:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة
صافي ربح الفترة
ربحية السهم
ربحية السهم األساسية والمخفضة

الرئيس التنفيذي المالي

 30يونيو 2022م
ايضاح (غير مراجعة)
3,252,286,857
(2,958,697,231) 15
293,589,626
16
17
18
19

21

 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
2,235,426,371
)(2,005,336,342
230,090,029

)(48,403,885
)(49,325,696
)(1,891,008
193,969,038
)(25,504,517
168,464,521
)(15,115,018
153,349,503

)(44,604,910
)(41,248,025
3,577,655
1,576,622
149,391,371
()14,670,581
134,720,790
)(15,869,067
118,851,723

153,268,644
80,859
153,349,503

118,784,583
67,140
118,851,723

1.02

0.79

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة.
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة الدخل الشامل اآلخر الموحدة المختصرة )غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

صافي ربح الفترة
الدخل الشامل اآلخر
البنود التي يمكن إعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
الجزء الفعال من عقود تحوط  -التغير في القيمة العادلة
احتياطي ترجمة العمليات األجنبية
البنود التي لن يتم اعادة تصنيفها إلى الربح أو الخسارة
استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر  -صافي
التغير في القيمة العادلة
إعادة قياس التزامات منافع نهاية الخدمة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
اجمالي الدخل الشامل
الدخل الشامل العائد على:
مساهمي الشركة
حقوق الملكية غير المسيطرة

الرئيس التنفيذي المالي

 30يونيو 2022م
ايضاح (غير مراجعة)
153,349,503

2-13

 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
118,851,723

)(31,901,047
-

()86,068

)(19,029,313
)(4,603,281
)(55,533,641
97,815,862

()4,491,895
()4,577,963
114,273,760

97,735,003
80,859
97,815,862

114,206,620
67,140
114,273,760

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة.
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ايضاح

()1-13

()1-13

احتياطي نظامي

رأس مال

-

-

118,784,583
()4,491,895
114,292,688
()196,500,000

ارباح مبقاه

1,500,000,000

1,500,000,000

حقوق الملكية العائدة الي مساهمي الشركة
احتياطي
استحواذ على
شركة تابعة

229,111,048

253,094,307

احتياطي تحوط
التدفق النقدي

125,746,554

261,078,163

احتياطي ترجمة
العمليات األجنبية

حقوق الملكية
غير المسيطرة

22,725,173

22,725,173

المجموع

مجموع حقوق الملكية
-

-

1,500,000,000

()428,649
()86,068
()86,068
()514,717

)(1,264,063

229,111,048

1,959,361,438
118,784,583
()4,577,963
114,206,620
()196,500,000
1,877,068,058

2,035,633,580

207,953,866

()35,891
67,140
67,140
()61,699
()30,450

433,204

-

-

153,268,644
()23,632,594
129,636,050
()216,000,000
-

-

22,725,173

1,959,325,547
118,851,723
()4,577,963
114,273,760
)(196,561,699
1,877,037,608

2,036,066,784
153,268,644
()55,533,641
97,735,003
()216,000,000

1,500,000,000

253,094,307

174,714,213

(1,264,063) )31,901,047( 22,725,173

()31,901,047
()31,901,047
-

80,859
80,859
)(62,334
1,917,368,583

-

153,349,503
()55,533,641
97,815,862
()216,062,334
451,729

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

الرصيد في  1يناير 2021م
(مراجعة)
صافي الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات األرباح
الرصيد في  30يونيو 2021م (غير
مراجعة)

الرصيد في  1يناير 2022م
(مراجعة)
صافي الربح للفترة
الدخل الشامل اآلخر للفترة
مجموع الدخل الشامل للفترة
توزيعات األرباح
الرصيد في  30يونيو 2022م (غير
مراجعة)

1,917,820,312

الرئيس التنفيذي المالي

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة.
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شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
قائمة التدفقات النقدية الموحدة المختصرة
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة بالريال السعودي مالم يذكر خالف ذلك)

األنشطة التشغيلية:
ربح الفترة قبل الزكاة
التعديالت:
استهالك
استهالكات حق استخدام الموجودات
استهالك استثمارات عقارية
الفائدة علي مطلوبات عقود االيجار
رد مخصص مخزون بطيء الحركة
رد مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
مخصصات
منافع تقاعد الموظفين
تكاليف التمويل
التغيرات في رأس المال العامل:
مخزون
ذمم مدينة تجارية
موجودات العقود
دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى
ذمم دائنة تجارية
مطلوبات العقود
مستحقات ومطلوبات أخرى
صافي تكاليف تمويل مدفوعة
منافع تقاعد الموظفين مدفوعة
زكاة وضريبة دخل مدفوعة
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة التشغيلية
األنشطة االستثمارية
دفعات لشراء ممتلكات وآالت ومعدات
المتحصل من بيع استثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
صافي التدفقات النقدية المستخدمة في من األنشطة االستثمارية
األنشطة التمويلية
المحصل من تسهيالت التمويل االسالمي خالل الفترة
المسدد من تسهيالت التمويل االسالمي خالل الفترة
التزامات عقود االيجار بموجب حق االستخدام
توزيعات ارباح مدفوعة
التدفقات النقدية الناتجة من األنشطة التمويلية
صافي التغير في النقد وما في حكمه خالل الفترة
النقد وما في حكمه في بداية الفترة
تأثير تغيير سعر الصرف على النقد وما في حكمه
النقد وما في حكمه في نهاية الفترة
معامالت غير نقدية
توزيعات ارباح غير نقدية
إعادة قياس التزامات منافع التقاعد للموظفين
التغير في القيمة العادلة الستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل
التغيرات في قيمة أدوات التحوط المعترف بها في الدخل الشامل اآلخر
محول من ممتلكات وآالت ومعدات الي عقارات استثمارية

الرئيس التنفيذي المالي

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م
إيضاح  30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
168,464,521

134,720,790

30,677,431
742,814
345,424
191,139
13,442,135
8,158,032
24,031,426

33,681,456
896,576
202,902
)(1,490,017
)(3,577,655
)(41,092,420
6,200,111
11,698,530

()310,366,059
()420,417,539
11,746,691
()18,658,955
285,472,671
24,519,207
31,377,711
()24,031,426
()6,862,745
()25,414,298
()206,581,820

()219,038,536
)(281,470,569
)(5,814,615
)(58,617,388
52,707,274
61,302,595
)(13,124,179
)(5,772,920
)(30,335,139
()358,923,204

()28,465,386
299,643
()28,165,743

()17,938,678
()17,938,678

2,118,807,500
()1,835,912,500
()1,344,930
()62,334
281,487,736
46,740,173
50,356,201
97,096,374

1,535,036,000
()1,151,250,000
)(1,210,372
)(61,699
382,513,929
5,652,047
64,252,757
)(86,068
69,818,736

()216,000,000
4,603,281
19,029,313
31,901,047
()20,403,136

()196,500,000
4,491,895
-

الرئيس التنفيذي

تعتبر اإليضاحات المرفقة من  1إلى  24جز ًء ال يتجزأ من هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة.
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -1معلومات حول الشركة
تم تأسيس شركة مجموعة كابالت الرياض ("الشركة") كشركة مساهمة سعودية مقفلة وفقا ً لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية.
وتعمل الشركة بموجب السجل التجاري رقم  1010052927الصادر بتاريخ  24جمادى اآلخرة 1435هـ الموافق  24أبريل 2014م.
وتعمل الشركة بموجب الرخصة الصناعية رقم /396ر بتاريخ  12جمادى اآلخرة 1416هـ الموافق  25نوفمبر  1995والمعدلة وفقا
للرخصة الصناعية رقم /36ر بتاريخ  5محرم 1418هـ الموافق  12مايو 1997م والمعدلة وفقا للرخصة الصناعية رقم 2572
بتاريخ  16رجب 1434هـ الموافق  26مايو 2013م .ويقع مكتب الشركة المسجل في المنطقة الصناعية الثانية ،ص.ب،26862 .
الرياض  ،11496المملكة العربية السعودية.
في  11ديسمبر 2021م  ،عقد مجلس اإلدارة وقرر البدء في إجراءات طرح الشركة في السوق المالية السعودية (تداول) وتفويض
اللجنة التنفيذية بالتعاقد مع األطراف التي تراها مناسبة في هذا الصدد  ،وفقًا لذلك خالل الفترة التالية لعام 2021م  ،تم التعاقد مع
مستشار للطرح ومستشار مالي إلجراء الفحص المالي النافي للجهالة ومازالت إجراءات تقديم مستندات الطرح لهيئة السوق المالية قيد
التنفيذ.
تتضمن القوائم المالية الموحدة المختصرة المرفقة القوائم المالية للشركة وشركاتها التابعة المدرجة أدناه (يشار إليها مجتمعة بـ
"المجموعة") تقوم المجموعة بإنتاج الكابالت المصنوعة من األلومنيوم والنحاس المعزولة وغير المعزولة ،لالستخدام في المحوالت
ذات الجهد المنخفض والمتوسط والعالي وغيرها من المنتجات ذات الصلة بالكابالت.
تــم إعــداد هــذه القــوائم الماليــة الموحــدة المختصــرة لشــركة مجموعــة كــابالت الريــاض وشــركاتها التابعــة المدرجــة أدنــاه يشــار
اليهما مجتمعين بالمجموعة:
الشركة التابعة
-1الشركة السعودية الحديثة لصناعة المعادن
والكابالت والبالستيك وشركاتها التابعة التالية :
 1-1شركة قطر للكابالت (ذ.م.م)
 2-1الشركة العربية الخليجية للكابالت
الكهربائية (ذ.م.م)
 3-1الشركة الخليجية لألعمال الكهربائية
 4-1كابالت الرياض المصرية لألعمال
الكهربائية
-2الشركة السعودية الحديثة لصناعة األسالك
والكابالت المتخصصة
-3الشركة السعودية الحديثة لصناعة الكابالت
الهاتفية
-4شركة كابالت الرياض وشركاتها التابعة التالية :
 1-4الوطنية لصناعة الكابالت
 2-4شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات
الكهربائية المحدودة (*)
 3-4الشركة الوطنية العراقية لصناعة
القابلوات
-5الشركة السعودية الحديثة للكابالت المحدودة

الشكل القانوني

بلد التأسيس

حصة الملكيّة المحتفظ بها من قبل
المجموعة (مباشرة وغير مباشرة)
2021م
2022م

شركة مساهمة مقفلة
شركة ذات مسؤولية محدودة

المملكة العربية السعودية
قطر

٪100
٪50

٪100
٪50

شركة ذات مسؤولية محدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة

الكويت
عمان

٪49
٪100

٪49
٪100

شركة مساهمة ( ش.م.م )

مصر

٪49

٪49

شركة مساهمة مقفلة

المملكة العربية السعودية

٪100

٪100

شركة مساهمة مقفلة
شركة مساهمة مقفلة
شركة الشخص الواحد ذ.م.م

المملكة العربية السعودية
المملكة العربية السعودية
االمارات العربية المتحدة

٪100
٪100
٪100

٪100
٪100
٪100

شركة الشخص الواحد ذ.م.م

العراق

٪100

٪100

ذات مسئولية محدودة
شركة ذات مسؤولية محدودة

العراق
المملكة العربية السعودية

٪100
٪100

٪100
٪100

معلومات عن الشركات التابعة :
شركة الرواد إلنتاج األسالك والقابلوات الكهربائية المحدودة (*)
في  31أغسطس  ،2017قامت الشركة الوطنية لصناعة الكابالت (شركة تابعة لشركة كابالت الرياض) باالستحواذ على نسبة ٪100
من شركة الرواد إلنتاج الكابالت الكهربائية المحدودة في العراق المملوكة من قبل "شركة عبدالقادر المهيدب وأوالده" (المساهم
بالشركة) .وقد كان صافي موجودات الشركة في تاريخ االستحواذ أكبر من المقابل النقدي وتم االعتراف بربح نتيجة عملية االستحواذ
بمبلغ  22,725,173لاير سعودي في قائمة التغيرات في حقوق الملكية الموحدة.

 -2أسس اإلعداد وبيان االلتزام
تم إعداد هذه القوائم المالية المختصرة لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م وفقا لمعيار المحاسبة الدولي  34التقرير المالي
األولي المعتمد في المملكة العربية السعودية والمعايير واإلصدارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين
وبجب قراءة هذه القوائم المالية المختصرة جنبا ً إلى جنب مع القوائم المالية للشركة عن السنة المنتهية في  31ديسمبر 2021م

7

ق 149 -

نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -2أسس اإلعداد وبيان االلتزام (يتبع)
("القوائم المالية للسنة السابقة") .وال تتضمن هذه القوائم المالية كافة المعلومات المطلوبة إلعداد مجموعة كاملة من القوائم المالية
المعدة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية ولكن تم إدراج بعض السياسات المحاسبية واإليضاحات
التفسيرية المحددة لتفسير األحداث والمعامالت الهامه خالل الفترة لفهم التغيرات في المركز المالي واألداء المالي للشركة منذ القوائم
المالية للسنة السابقة.
إن نتائج فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م ليست بالضرورة مؤشرا للنتائج التي من الممكن توقعها للسنة المنتهية في
 31ديسمبر2022م.

 -3استخدام التقديرات واألحكام
إن إعداد القوائم المالية الموحدة المختصرة للمجموعة وفقا ً للمعايير الدولية للتقرير المالي المعتمدة في المملكة العربية السعودية
والمعايير واالصد ارات األخرى المعتمدة من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين يتطلب من اإلدارة وضع أحكام وتقديرات
وافتراضات تؤثر على مبالغ اإليرادات والتكاليف والموجودات والمطلوبات المعلن عنها واإلفصاح عن المطلوبات المحتملة في تاريخ
التقرير.
أن التقديرات الهامة الموضوعة من قبل االدارة عند تطبيق السياسات المحاسبية للمجموعة والمصادر الهامة لحاالت عدم التأكد من
التقديرات كانت مماثلة لتلك المبينة في القوائم المالية الموحدة السنوية للمجموعة كما في  31ديسمبر2021م.

 -4أسس القياس

تم إعداد القوائم المالية الموحدة المختصرة وفقا ً لمبدأ التكلفة التاريخية ومفهوم االستمرارية ،باستثناء ما يلي:
• التزامات منافع الموظفين المحددة والتي تم تقييمها إكتواريا وتم قياسها بالقيمة الحالية باستخدام طريقة وحدة االئتمان ال ُمخططة.
• االستثمارات بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر
• األدوات المالية المشتقة تم تقييمها بالقيمة العادلة.

 -5عملة العرض والنشاط
يتم إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة باللاير السعودي الذي يمثل عملة العرض والنشاط للمجموعة.

 -6السياسات المحاسبية الهامة
تتماشى السياسات المحاسبية المستخدمة عند إعداد هذه القوائم المالية مع ما هو وارد في اإليضاحات حول القوائم المالية للشركة للسنة
المنتهية في  31ديسمبر 2021م.
السياسات المحاسبية الرئيسية المطبقة في إعداد هذه القوائم المالية الموحدة المختصرة تم تطبيقها بصورة ثابتة على كافة الفترات
المعروضة.
المعايير الجديدة والتعديالت على المعايير والتفسيرات
ال يوجد معايير جديدة تم اصدارها ومع ذلك فإن عددأ ً من التعديالت على المعايير سارية من  1يناير 2022م ،والتي تم شرحها بالقوائم
المالية السنوية للشركة والتي ليس لها تأثير جوهري على القوائم المالية الموحدة المختصرة للشركة.
تقوم المجموعة بتطبيق التحوط على جميع العقود وبداية من عام  2022قامت المجموعة بتطبيق محاسبة سياسة التحوط النقدي لمنتج
كابالت الجهد الفائق بعد حصولها على موافقات تصنيع تلك الكابالت  ،وقد ابرمت المجموعة عدد من العقود الخاصة بالتحوط ضد
مخاطر تغير أسعار المواد الخام لتصنيع تلك الكابالت والتي قد تكون طويلة االجل .مع ذلك ،فإن هذا ليس له تأثير جوهري على
القوائم المالية وفيما يلي السياسة المتبعة.

 1-6االدوات المالية
مشتقات مالية
تحتفظ المجموعة بأدوات مالية للتحوط من التعرضات المتعلقة بأسعار السلع .عند التحديد االولي للتحوط تقوم المجموعة بتوثيق العالقة
بين اداة (ادوات) التحوط والبند (البنود) المتحوط لها  .بما في ذلك اهداف واستراتيجية إدارة المخاطر في تنفيذ التحوط .باإلضافة الي
االساليب التي سيتم استخدامها لتقييم فعالية عالقة التحوط.
تقوم المجموعة بعمل تقييم  ،عند بداية عالقة التحوط وكذلك على اساس مستمر  ،لتحديد ما اذا كان من المتوقع ان تكون ادوات التحوط
" عالية الفعالية" في مقاصة التغيرات في القيمة العادلة او للتدفقات النقدية للبنود المتحوط لها خالل الفترة التي تم تحديد التحوط لها.
وما اذا كانت النتائج الفعلية لكل تغطية هي ضمن نطاق سياسة إدارة المخاطر وبالنسبة للتحوط النقدي للتدفقات النقدية للمعاملة المتوقعة
ينبغي ان تكون المعاملة محتملة الحدوث بدرجة كبيره.
يتم اثبات المشتقات مبدئيا بالقيمة العادلة ،ويتم اثبات تكاليف المعاملة المنسوبة في الربح او الخسارة عند تكبدها .الحقا لألثبات االولي
 ،يتم قياس المشتقات بالقيمة العادلة ويتم المحاسبة عن التغيرات فيها كما هو موضح ادناه.
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -6السياسات المحاسبية الهامة (يتبع)
 1-6االدوات المالية (يتبع)
تحوط التدفق النقدي
عند تحديد أداة مشتقة كأداة تحوط للتدفقات النقدية  ،يتم اثبات الجزء الفعال من التغيرات في القيمة العادلة للمشتقات المحددة والمؤهلة
كتحوطات لتغيرات التدفقات النقدية في الدخل الشامل االخر المتراكمة في حقوق الملكية .ويتم اثبات الربح او الخسارة المتعلقة بالجزء
غير الفعال مباشرة بقائمة الربح او الخسارة الموحدة.
يعاد تصنيف المبالغ المتراكمة في حقوق الملكية الي الربح او الخسارة في الفترات عندما يؤثر البند المتحوط له على الربح او الخسارة
(مثالً  :عندما يحدث البيع المتوقع المتحوط له) .يتم اثبات الربح او الخسارة المتعلقة بالجزء الفعال من قيمة السلعة في قائمة الربح او
الخسارة ضمن " تكلفة االيرادات"
ومع ذلك  .عندما ينتج عن المعاملة المتوقعة التي تم التحوط منها أثبات ألصل غير المالي ( على سبيل المثال  ،المخزون)  ،تم تحويل
المبالغ المتراكمة من حقوق الملكية وتدرج في القياس االولي للتكلفة  .وفي النهاية يتم اثبات المبالغ المتراكمة في تكلفة المخزون.
عند انتهاء صالحية اداة التحوط  ،او إنهاؤها ،أو بيعها  ،او التعامل بها  ،او عندما ال يصبح التحوط مستوفيا لمعايير محاسبة التحوط
 ،يتم ايقاف محاسبة التحوط بأثر مستقبلي  .عندما يتم التوقف عن محاسبة التحوط لتحوطات التدفق النقدي  ،يظل المبلغ المتراكم ضمن
حقوق الملكية ويتم اثباته عندما يتم اثبات المعاملة المتوقعة في النهاية في الربح او الخسارة  .عندما يصبح من غير المتوقع حدوث
معاملة متوقعة ،يتم تحويل الربح او الخسارة المتراكمة التي تم ادراجها في حقوق الملكية وذلك في قائمة الربح او الخسارة الموحدة
ضمن " االيرادات أو تكلفة االيرادات"
مشتقات اخري
عندما ال يتم تصنيف اداة مالية في عالقة تحوط مؤهلة  ،يتم اثبات كافة التغيرات في قيمتها العادلة مباشرة في قائمة الدخل الموحدة
ضمن " ايرادات تمويل " تكلفة تمويل"

 2-6التقارير القطاعية
يتطلب المعيار الدولي للتقرير المالي رقم  8بأن يتم تحديد القطاعات التشغيلية استنادا ً إلى التقارير الداخلية التي تتم مراجعتها بشكل
منتظم بواسطة االدارة التنفيذية بالمجموعة والمستخدمة في توزيع الموارد على القطاعات وتقييم أدائها  .وقد تم اعداد هذه القطاعات
ال تشغيلية المبدئية ادناه وفقا للمعيار الدولي للتقرير المالي . 8
تتعلق معظم إيرادات المجموعة وأرباحها وموجوداتها بعملياتها في المملكة العربية السعودية وتنشأ من ال قطاعات اعمال محددة.
تقوم اإلدارة التنفيذية بمراقبة نتائج التشغيل للقطاعات التشغيلية هذه بصورة مستمرة وذلك بغرض اتخاذ القرارات حول توزيع الموارد
وتقييم األداء .ويجري تقييم أداء القطاع على أساس الربح أو الخسارة ومؤشرات قياس أداء اخري.

 3-6ربحية السهم
تقوم الشركة بعرض الربح األساسي للسهم وفقا ً ألسسها العادية .يتم احتساب الربح األساسي بتقسيم الربح او الخسارة العائدة على
مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة خالل الفترة.
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -7ممتلكات وآالت ومعدات
بلغ إجمالي تكلفة الممتلكات واآلالت والمعدات كما في  30يونيو 2022م ،مبلغ  2,87مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر 2021م2,8 :
مليار لاير سعودي) وبلغ مجمع االستهالك مبلغ  1,71مليار لاير سعودي ( 31ديسمبر 2021م 1,68 :مليار لاير سعودي) .قامت
المجموعة خالل فترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م بإضافة مشروعات تحت التنفيذ بمبلغ  23,4مليون لاير سعودي
( 30يونيو 2021م  6,4 :مليون لاير سعودي) وتتمثل بشكل رئيسي في االت جديدة تحت االنشاء لشركات المجموعة .

 -8عقارات استثمارية
تتمثل العقارات االستثمارية في قطع أراضي ومباني ،تم إثباتها بالتكلفة .وبلغت القيمة العادلة كما في  7مارس 2022م مبلغ 40
مليون لاير سعودي وال تتوقع اإلدارة وجود اختالف جوهري في القيمة العادلة المشار اليها مقارنة بما تم تقديره في  7مارس 2022
م.
تم تحديد القيمة العادلة للعقارات االستثمارية بواسطة مقيم عقاري خارجي مستقل عن الشركة (المقيم :شركة كشواني العقارية).

 -9مخزون

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
822,315,332
621,126,349
364,465,857
70,531,877
45,287,535
18,454,715
3,393,370
1,945,575,035
()49,660,390
1,895,914,645

بضاعة جاهزة
اعمال قيد التنفيذ
مواد خام
قطع غيار
مواد تغليف
بضاعة في الطريق
أخرى
المجموع
يخصم :مخصص مخزون بطيء الحركة
صافي المخزون

 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
868,135,090
339,652,655
291,775,177
71,054,915
35,018,161
24,518,808
5,054,170
1,635,208,976
)(49,660,390
1,585,548,586

لدي المجموعة مجموعة متنوعة من عقود مستقبلية لمواجهة تقلبات أسعار خام النحاس وااللومنيوم والرصاص من أجل الوفاء
بمتطلبات المجموعة المتوقعة من االستخدام في عمليات التصنيع لديها .فيما عدا عقود مدخالت كابالت الضغط الفائق فإنه يتم تسجيل
األثر الناتج عن إقفال هذه العقود – عقود لشراء او بيع أدوات غير مالية  /عقود لالستخدام الذاتي والغير مصنفة كأدوات تحوط –
ضمن تكلفة اإلنتاج بقائمة الربح او الخسارة الموحدة  .هذا وقد بلغت القيمة الدفترية للعقود المستقبلية الغير منفذه للنحاس وااللومنيوم
والرصاص في  30يونيو 2022م مبلغ  169مليون دوالر امريكي المعادل لمبلغ  634مليون لاير سعودي .كما تقوم المجموعة
بالمحاسبة عن عقود التحوط لتقلبات أسعار النحاس و والرصاص و المستخدمة في منتج كابالت الضغط الفائق وفقا للسياسة المشار
إليها في اإليضاح ( )2-13من اإليضاحات المتممة للقوائم المالية الموحدة المرفقة .

 -10ذمم مدينة تجارية

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
1,431,668,312
()48,649,310
1,383,019,002

ذمم مدينة تجارية
مخصص خسائر االئتمان المتوقعة
صافي الذمم المدينة التجارية

ان حركة مخصص خسائر االئتمان المتوقعة للذمم المدينة التجارية هي كما يلي:
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
48,649,310
 1يناير
) رد مخصص)  /مخصص خسائر ائتمانية متوقعة *
استخدام مخصصات خالل السنة
48,649,310
 31ديسمبر *

 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
1,011,313,814
)(48,649,310
962,664,504
 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
58,021,456
)(8,670,649
)(701,497
48,649,310

* تضمن رصيد المخصص مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ،خاص بأحد العمالء بمبلغ  34مليون لاير سعودي تمثل نسبة ٪100
من قيمة مديونية العميل المشار إليه قامت المجموعة بتكوينه كما في  31ديسمبر2021م  ،والذي يجري حاليا العمل علي إيجاد تسوية
نهائية بكامل المديونية المذكورة باستخدام الطرق القانونية المتعارف عليها في هذه الحالة.
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
-11دفعات مقدمة وموجودات متداولة أخرى

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
51,344,590
دفعات مقدمة إلى موردين
الموردون  -أرصدة مدينة )*(
10,278,268
مصروفات مدفوعة مقدما
4,114,963
ذمم موظفين
1,004,609
ودائع مستردة  -الجمارك
11,517,882
أخرى
78,260,313
(*) يمثل هذا الرصيد قيمة الخصومات المستحقة للسنة من موردي المجموعة.

 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
28,481,220
11,749,771
6,169,731
3,554,956
2,118,054
7,527,626
59,601,358

-12تسهيالت تمويل إسالمي
أبرمت المجموعة اتفاقات تسهيالت ائتمانية مرابحة إسالمية مع عدة بنوك محلية لدعم رأس المال العامل خالل الفترة بمبلغ إجمالي
قدره  2,2مليار لاير سعودي (2021م3.2 :مليار لاير سعودي) بأسعار مرابحة إسالمية متفق عليها مع البنوك .تم منح جميع التسهيالت
االئتمانية بموجب سندات ألمر معتمدة من المخولين من أعضاء مجلس اإلدارة وفقًا للسلطات الممنوحة لهم والتي وافق عليها مجلس
إدارة الشركة .أسعار الفائدة على القروض قصيرة األجل تستند علي معدل اإلقراض الداخلي في البنوك السعودية (سايبور) زائد نسبة
متغيرة.
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
1,324,175,000
2,118,807,500
()1,835,912,500
1,607,070,000

الرصيد في بداية الفترة  /السنة
المسحوب خالل الفترة  /السنة
مدفوع خالل الفترة  /السنة
الرصيد في نهاية الفترة  /السنة

-13مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى
دفعات مقدمة من عمالء
ضريبة قيمة مضافة مستحقة
توزيعات ارباح مستحقة
مصروفات مستحقة
مستحقات الموظفين
مصروفات مشروعات مستحقة
المشتقات المالية
أخرى

1-13

2-13

 1-13توزيعات ارباح مستحقة

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
75,621,820
45,778,061
216,000,000
37,611,859
19,661,711
21,217,096
4,204,792
420,095,339

 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
858,675,000
3,280,437,500
)(2,814,937,500
1,324,175,000
 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
50,343,976
45,252,538
21,939,652
21,396,635
1,883,780
140,816,581

خالل الفترة قامت المجموعة بالموافقة على توزيعات ارباح بمبلغ  216مليون لاير سعودي على المساهمين بناء على محضر الجمعية
العمومية العادية المنعقد في  28إبريل 2021( 2022م  196.5 :مليون لاير سعودي)
 2-13المشتقات المالية

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
21,217,096

عقود سلع مستقبلية

 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
-
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -13مصروفات مستحقة ومطلوبات متداولة أخرى (تتبع)
 2-13المشتقات المالية (تتبع)
* العقود اآلجلة والمستقبلية
هي عبارة عن اتفاقيات تعاقدية لشراء او بيع عملة او سلعة او اداة مالية معينة بسعر وتاريخ محددين في المستقبل  .العقود اآلجلة هي
عقود يتم تصميمها خصيصا ً لتلبية احتياجات محددة.
اعتمدت المجموعة نظاما ً شامالً لقياس وإدارة المخاطر ويتعلق جزء من عملية ادارة المخاطر بإدارة تعرض المجموعة للتقلبات في
اسعار المخزون للحد من تعرضها لمخاطر المخزون لمستويات مقبولة وفقا لما يحدده مجلس االدارة .
تستخدم المجموعة العقود اآلجلة للسلع للتحوط ضد مخاطر اسعار المخزون على النحاس و االلمونيوم والرصاص وفي جميع  ،يتم
توثيق عالقة وهدف التحوط بما في ذلك تفاصيل البنود المتحوط لها وأداة التحوط  ،ويتم احتساب المعامالت كتحوط للقيمة العادلة.
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
34,534,088

عقود سلع مستقبلية بالدوالر األمريكي
القيمة العادلة
الموجبة

 30يونيو 2022

محتفظ بها كتحوط
للتدفق النقدي
عقود سلع مستقبلية
بالدوالر االمريكي

القيمة العادلة
السالبة

القيمة االسمية

القيمة االسمية حسب مدة االستحقاق
خالل  6اشهر
خالل  3اشهر

(20,183,075 34,534,088 (5,657,409

-

 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
--

9,248,213

خالل  12شهر

5,102,800

تقوم المجموعة بشراء النحاس  ,الرصاص بشكل مستمر حيث تتطلب أنشطتها التشغيلية إمدادات مستمرة من تلك المواد .وقد أدى
التقلب المتزايد في أسعار تلك المواد إلى اتخاذ اإلدارة قرار بالدخول في عقود آجلة للمواد المتعلقة بكابالت الجهد الفائق بداية من عام
 2022م.
ويتمثل اثر تحوط التدفق لتلك البنود على قائمة المركز المالي فيما يلي :
 31ديسمبر2021
نحاس
رصاص

-

التغير في القيمة
العادلة لعقود
تحوط مستقبلية
20,417,050
800,047
21,217,096

-14مخصصات

التغير في القيمة
العادلة لعقود تحوط
مستقبلية مؤجلة
10,342,070
341,881
10,683,951
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
91,480,827
4,473,936
95,954,763

مخصص العقود المثقلة بااللتزامات ()1-14
مخصص قضايا ()2-14

 20يونيو
2022
30,759,120
1,141,928
31,901,047
 31ديسمبر2021م
(مراجعة)
78,038,691
4,473,937
82,512,628

( )1-14بلغ رصيد مخصص العقود المثقلة بمبلغ  91,480,827لاير سعودي (2021م 78.038.691 :لاير سعودي) حيث أن
االلتزام الحالي لهذه العقود المبرمة مع عمالء المجموعة (عقود مثقلة بااللتزامات) تتطلب تدفقات نقدية خارجة لتسوية هذه العقود بسبب
ارتفاع أسعار النحاس واأللمنيوم (المستخدم في منتجات الكابالت) خالل العام.
( )2-14يمثل هذا المخصص أفضل تقدير لإلدارة مقابل دعوى مرفوعة ضد المجموعة من قبل أحد عمالئها.
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
-15تكلفة اإليرادات

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2022م
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
1,858,944,860
2,802,883,477
78,974,593
88,830,936
28,213,644
26,174,627
15,486,693
14,680,771
20,385,196
22,251,617
3,331,356
3,875,803
2,005,336,342
2,958,697,231

مواد
رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين
مصروف استهالك
إصالحات وصيانة
كهرباء ومنافع أخرى
أخرى

 -16مصروفات البيع والتوزيع

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2022م
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
20,241,832
20,973,701
16,650,841
16,467,641
1,695,234
1,523,775
773,917
1,951,579
650,079
881,497
457,717
2,128,255
240,640
204,720
153,436
254,440
3,741,214
4,018,277
48,403,885
44,604,910

رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين
رسوم الشحن
عمولة مبيعات
التفتيش ونفقات اختبار الجودة
مصروف التأمين
مصروف اإلعالن وصاالت العرض
مصروف استهالك
مصروف اتصاالت
مصروفات أخرى

 -17مصروفات عمومية وادارية

لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2021م
 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
28,092,578
35,840,846
5,227,172
4,643,508
2,070,938
2,470,045
1,849,913
2,833,881
141,528
199,932
115,279
674,814
98,992
569,978
3,651,625
2,092,692
41,248,025
49,325,696

رواتب ومنافع متعلقة بالموظفين
مصروف استهالك
اتعاب مهنية وقانونية
مصروف اصالح وصيانة
مصروف السفر والتأمين
مصروف االتصاالت والشبكات
مصروف لوازم مكتبية
مصروفات أخرى

(-18مصروفات) إيرادات أخرى – صافي
لفترة الستة أشهر المنتهية في

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

()5,547,770
خسارة من تحويل عمالت اجنبية
توزيعات أرباح من استثمارات مالية بالقيمة العادلة من خالل الدخل الشامل اآلخر 2,327,747
1,329,015
أخرى
()1,891,008

 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

571,176
191,667
813,779

1,576,622
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
-19تكاليف تمويل
لفترة الستة أشهر المنتهية في
 30يونيو 2022م
 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)
(غير مراجعة)
18,579,634
10,076,857
5,451,792
3,047,322
1,283,238
1,343,500
189,853
202,902
14,670,581
25,504,517

الفوائد البنكية
عموالت بنكية
الفائدة على التزامات منافع موظفين محددة
الفائدة على التزامات عقود اإليجار

-20التقارير القطاعية

تشمل أنشطة المجموعة عددًا من القطاعات على النحو التالي:

قطاع الكابالت واألسالك :يشمل الكابالت الكهربائية
قطاع كابالت الجهد العالي :يشمل المشروعات الجاهزة
قطاعات أخرى :يشمل الكابالت الهاتفية والخدمات
كما في وللفترة المنتهية في 30
يونيو 2022م
إيرادات
تكلفة اإليرادات
مصروفات
إيرادات أخرى ،صافي
تكاليف تمويل
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

الكابالت واألسالك

كابالت الجهد العالي

أخرى

اإلجمالي

3,216,405,950
()2,929,895,412
()96,777,029
()4,009,548
()24,334,076
160,780,384
3,815,986,083
2,772,407,522

25,790,094
)(21,360,700
)(671,163
2,351,686
)(307,400
5,802,518
833,535,796
1,869,341

10,090,813
()7,441,119
()281,389
)(233,146
()253,541
1,881,619
64,888,746
22,313,450

3,252,286,857
()2,958,697,231
()97,729,581
()1,891,008
()25,504,517
168,464,521
4,714,410,625
2,796,590,313

كما في وللفترة المنتهية في 30
يونيو 2021م
إيرادات
تكلفة اإليرادات
مصروفات
مخصص خسائر ائتمانية متوقعة
إيرادات أخرى ،صافي
تكاليف تمويل
الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل
إجمالي الموجودات
إجمالي المطلوبات

الكابالت واألسالك
2,185,727,752
()1,962,887,073
()84,874,430
3,577,655
1,150,338
()14,059,342
128,634,900
3,485,822,205
1,872,565,703

كابالت الجهد
العالي
40,788,300
()36,863,052
()440,256
433,175
()340,950
3,577,217
310,070,094
90,941,135

أخرى
8,910,319
()5,586,217
()538,249
)(6,891
()270,289
2,508,673
65,173,058
20,520,911

اإلجمالي
2,235,426,371
)(2,005,336,342
)(85,852,935
3,577,655
1,576,622
)(14,670,581
134,720,790
3,861,065,357
1,984,027,749

-21ربحية السهم  -األساسية والمخفضة
يتم احتساب ربحية السهم األساسية والمخفضة بتقسيم ربح الفترة العائد إلى مساهمي الشركة على المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية
القائمة خالل الفترة.

صافي ربح الفترة
المتوسط المرجح لعدد األسهم العادية القائمة (سهم)
ربحية السهم األساسية والمخفضة *

 30يونيو 2022م
(غير مراجعة)

 30يونيو 2021م
(غير مراجعة)

153,268,644
150,000,000
1.02

118,784,583
150,000,000
0.79

* ربحية السهم المخفضة هي نفس ربحية السهم األساسية حيث ال يوجد لدى الشركة أي أدوات مخفضة.
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نشرة إصدار شركة مجموعة كابالت الرياض

شركة مجموعة كابالت الرياض
(شركة مساهمة سعودية مقفلة)
إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة المختصرة (غير مراجعة)
لفترة الستة أشهر المنتهية في  30يونيو 2022م
(جميع المبالغ مدرجة باللاير السعودي مالم يذكر خالف ذلك)
 -22االلتزامات والمطلوبات المحتملة
التزامات رأسمالية
كما في  30يونيو 2022م ،يوجد لدى المجموعة التزامات بقيمة  24,8مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر 2021م 30 :مليون لاير
سعودي) متعلقة بالنفقات الرأسمالية ألعمال التوسعات في مصانع المجموعة.
مطالبات قانونية محتملة
تواجه المجموعة خالل ممارسة نشاطها االعتيادي دعاوى قضائية ،ويتم الترافع بشأنها .وفي حين أن النتائج النهائية لهذه القضايا ال
يمكن تحديدها بشكل مؤكد ،فإن إدارة المجوعة ال تعتقد بأن يكون لهذه القضايا أثر جوهري على القوائم المالية الموحدة المختصرة
للمجموعة.
االلتزامات المحتملة
بلغت قيمة االلتزامات المحتملة  556مليون لاير سعودي ( 31ديسمبر2021م 525 :مليون لاير سعودي) لقاء التسهيالت البنكية على
شكل اعتمادات وخطابات ضمان حصلت عليها المجموعة من عدة بنوك محلية مقابل عمولة منح التسهيالت بدون تغطية بنكية.

-23أحداث الحقة

لم تكن هناك أي احداث هامة منذ نهاية السنة تتطلب افصاحا ً او تعديالً في القوائم المالية الموحدة.

 -24الموافقة على القوائم المالية الموحدة المختصرة
تمت الموافقة على القوائم المالية الموحدة المختصرة من قبل مجلس االدارة بتاريخ  26محرم 1444هـ الموافق  24اغسطس 2022م.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﻤﺮﻛﺰ ﺍﻟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﻛﻤﺎ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ
)ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ(
ﻣﻮﺟـﻮﺩﺍﺕ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﻠﻤﻮﺳﺔ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺨﺰﻭﻥ
ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﻧﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺍﺭﺑﺎﺡ ﻣﺒﻘﺎﻩ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺤﻮﻁ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ

ﺍﻳﻀﺎﺡ
٧
٨
٩
١٠

١١
١٢
١-١٧
١٣

٢-١٥

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺍﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﺇﺳﻼﻣﻲ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻣﺴﺘﺤﻘﺔ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺫﻣﻢ ﺩﺍﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻣﺨﺼﺺ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻹﻳﺠﺎﺭ -ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻝ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺪﺍﻭﻟﺔ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺎﺕ

١٤
١٥
١٦
٢-١٧
١٨

 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

 ٣١ﺩﻳﺴﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ
)ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

١٬١٢٩٬٥٢٧٬٣٤٩
٦٣٬٥٠٠٬٦٧٦
٢٥٬٠٠٤٬٠٧١
٣٠٬٦٠٢٬٥٠٠
٩٬٤٩٣٬٨٣٩
٣٥٬٦٥٢٬٢٥٠
١٬٢٩٣٬٧٨٠٬٦٨٥

١٬١٥٤٬٧٤٤٬١٨٠
٦٧٬٢٣٨٬٧١٧
٤٩٬٩٢٤٬٥٢٤
١٠٬٨٤٢٬١٠٩
١٬٢٨٢٬٧٤٩٬٥٣٠

١٬٧٠٦٬٠٧٠٬٩١١
١٬٤٦٨٬٦٠٢٬٤٢٩
١٣٦٬٢٧٧٬٨٦١
١١٦٬٦٩١٬١٥٤
٣٬٤٢٧٬٦٤٢٬٣٥٥
٤٬٧٢١٬٤٢٣٬٠٤٠

١٬٥٨٥٬٥٤٨٬٥٨٦
٩٦٢٬٦٦٤٬٥٠٤
١١٬٧٤٦٬٦٩١
٥٩٬٦٠١٬٣٥٨
٥٠٬٣٥٦٬٢٠١
٢٬٦٦٩٬٩١٧٬٣٤٠
٣٬٩٥٢٬٦٦٦٬٨٧٠

١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٥٣٬٠٩٤٬٣٠٧
٢٤٢٬٢٧٨٬١٨٤
٢٢٬٧٢٥٬١٧٣
)(٤١٬٣١٤٬٧٨٦
)(١٬٢٦٤٬٠٦٣
١٬٩٧٥٬٥١٨٬٨١٥

١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٥٣٬٠٩٤٬٣٠٧
٢٦١٬٠٧٨٬١٦٣
٢٢٬٧٢٥٬١٧٣
)(١٬٢٦٤٬٠٦٣
٢٬٠٣٥٬٦٣٣٬٥٨٠

٣٤٠٬٢٠٣
١٬٩٧٥٬٨٥٩٬٠١٨

٤٣٣٬٢٠٤
٢٬٠٣٦٬٠٦٦٬٧٨٤

١٢٣٬٤٨٨٬١٢٢
٨٬٩٧٠٬٤٨٨
١٣٢٬٤٥٨٬٦١٠

١٠٧٬٤١٠٬٧١٤
٩٬٠٥٢٬٩٧٥
١١٦٬٤٦٣٬٦٨٩

١٬٩٥١٬٣٠٢٬٥٠٠
٣٠٥٬١٢٨٬٢٢١
٢٣١٬٠٦٦٬١٢٣
٦٥٬٤٧٥٬٦٢٥
٣١٬٥٨٥٬٦٣٧
٢٦٬٨٢٧٬٩١٩
١٬٧١٩٬٣٨٧

١٬٣٢٤٬١٧٥٬٠٠٠
١٤٠٬٨١٦٬٥٨١
٢٢١٬٠٣١٬٩٤٣
٨٢٬٥١٢٬٦٢٨
٢٩٬٦٩٠٬٢٤٠
١٬٩١٠٬٠٠٥

٢٬٦١٣٬١٠٥٬٤١٢
٢٬٧٤٥٬٥٦٤٬٠٢٢
٤٬٧٢١٬٤٢٣٬٠٤٠

١٬٨٠٠٬١٣٦٬٣٩٧
١٬٩١٦٬٦٠٠٬٠٨٦
٣٬٩٥٢٬٦٦٦٬٨٧٠

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٨ﺟﺰ ًء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ.
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ
)ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ(

ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺗﻜﻠﻔﺔ ﺍﻹﻳﺮﺍﺩﺍﺕ
ﺇﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ
ﺍﻟﻤﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﺑﻴﻊ ﻭﺗﻮﺯﻳﻊ
ﻣﺼﺮﻭﻓﺎﺕ ﻋﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭﺇﺩﺍﺭﻳﺔ
ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺑﻄﺊ ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺃﺭﺑﺎﺡ ﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ
ﺇﻳﺮﺍﺩﺍﺕ ﺃﺧﺮﻯ ،ﺻﺎﻓﻲ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ
ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ:
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ
ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ
ﺭﺑﺤﻴﺔ ﺍﻟﺴﻬﻢ ﺍﻷﺳﺎﺳﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺨﻔﻀﺔ

 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
٥٬٠٢١٬٥٨٩٬١٦٣
)(٤٬٥٥٨٬٨٩٧٬٠٠١
٤٦٢٬٦٩٢٬١٦٢

 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
٣٬٤٨٧٬٢٩٣٬٤٣٨
)(٣٬١٥٣٬٧٦٩٬٤٢٢
٣٣٣٬٥٢٤٬٠١٦

٢٠
٢١
١٢
١١

)(٧٤٬٨٤٨٬٤٠٩
)(٧٢٬٨٨٥٬٤٤٤
)(٤٬٦٥٤٬٠٣٩
)(٥٬١٨٥٬٣٩٠

)(٦٩٬٨٧٣٬٤٦٨
)(٦٢٬٤٠٨٬٥٩٦
-

٨
٢٢

١٬٣٨٥٬١٠٩
٦٬٨١١٬٤١٤
٣١٣٬٣١٥٬٤٠٣
)(٤٤٬٧١١٬٥٦٠
٢٦٨٬٦٠٣٬٨٤٣
)(٢٢٬٦٣٧٬٧٧٠
٢٤٥٬٩٦٦٬٠٧٣

٩٤٩٬٥٤٠
٢٠٢٬١٩١٬٤٩٢
)(٢٣٬٢٤٣٬٤٠٢
١٧٨٬٩٤٨٬٠٩٠
)(٢٤٬٠٩٤٬١٨٧
١٥٤٬٨٥٣٬٩٠٣

٢٤٥٬٩٩٦٬٧٤٠
)(٣٠٬٦٦٧
٢٤٥٬٩٦٦٬٠٧٣

١٥٤٬٩٤٦٬٧٠٧
)(٩٢٬٨٠٤
١٥٤٬٨٥٣٬٩٠٣

١٫٦٤

١٫٠٣

ﺍﻳﻀﺎﺡ
١٩

٢٣

٢٥

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٨ﺟﺰ ًء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ.
٢
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ
)ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ(

ﺻﺎﻓﻲ ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ
ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻤﻜﻦ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺍﻟﺠﺰء ﺍﻟﻔﻌﺎﻝ ﻣﻦ ﻋﻘﻮﺩ ﺗﺤﻮﻁ  -ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺍﻟﺒﻨﻮﺩ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻦ ﻳﺘﻢ ﺍﻋﺎﺩﺓ ﺗﺼﻨﻴﻔﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﺃﻭ ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ
ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ -
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﺨﺪﻣﺔ
)ﺍﻟﺨﺴﺎﺭﺓ( ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ
ﺍﺟﻤﺎﻟﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪ ﻋﻠﻰ:
ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ

 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠٢٢ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﺍﻳﻀﺎﺡ
٢٤٥٬٩٦٦٬٠٧٣

 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ
٢٠٢١ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
١٥٤٬٨٥٣٬٩٠٣

(٤١٬٣١٤٬٧٨٦) ٢-١٥

-

٨

)(٢٢٬٠٥٨٬٨٧٩
)(٦٬٧٣٧٬٨٤٠
)(٧٠٬١١١٬٥٠٥
١٧٥٬٨٥٤٬٥٦٨

١١٬٠٣٩٬٩٩٥
)(٦٬٧٣٧٬٨٤٠
٤٬٣٠٢٬١٥٥
١٥٩٬١٥٦٬٠٥٨

١٧٥٬٨٨٥٬٢٣٥
)(٣٠٬٦٦٧
١٧٥٬٨٥٤٬٥٦٨

١٥٩٬٢٤٨٬٨٦٢
)(٩٢٬٨٠٤
١٥٩٬١٥٦٬٠٥٨

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٨ﺟﺰ ًء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ.
٣
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ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺗﺮﺟﻤﺔ
ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺎﺕ ﺍﻷﺟﻨﺒﻴﺔ
)(٤٢٨٬٦٤٩
-

-

-

-

ﺍﺭﺑﺎﺡ ﻣﺒﻘﺎﻩ
٢٠٧٬٩٥٣٬٨٦٦
١٥٤٬٩٤٦٬٧٠٧
٤٬٣٠٢٬١٥٥

ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﻧﻈﺎﻣﻲ
٢٢٩٬١١١٬٠٤٨
-

ﺭﺃﺱ ﻣﺎﻝ
١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
-

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢١ﻡ )ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ – )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ
)ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ(
ﺍﻟﻤﺠﻤﻮﻉ
١٬٩٥٩٬٣٦١٬٤٣٨
١٥٤٬٩٤٦٬٧٠٧
٤٬٣٠٢٬١٥٥

ﺍﻳﻀﺎﺡ

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
ﻏﻴﺮ ﺍﻟﻤﺴﻴﻄﺮﺓ
)(٣٥٬٨٩١
)(٩٢٬٨٠٤
-

ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ ﺍﻟﻌﺎﺋﺪﺓ ﺇﻟﻰ ﻣﺴﺎﻫﻤﻲ ﺍﻟﺸﺮﻛﺔ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺗﺤﻮﻁ
ﺍﺣﺘﻴﺎﻁﻲ ﺍﺳﺘﺤﻮﺍﺫ
ﺍﻟﺘﺪﻓﻖ ﺍﻟﻨﻘﺪﻱ
ﻋﻠﻰ ﺷﺮﻛﺔ ﺗﺎﺑﻌﺔ
٢٢٬٧٢٥٬١٧٣

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺣﻘﻮﻕ ﺍﻟﻤﻠﻜﻴﺔ
١٬٩٥٩٬٣٢٥٬٥٤٧
١٥٤٬٨٥٣٬٩٠٣
٤٬٣٠٢٬١٥٥
١٥٩٬١٥٦٬٠٥٨
٢٬١١٨٬٤٨١٬٦٠٥

)(٩٢٬٨٠٤
)(١٢٨٬٦٩٥

١٥٩٬٢٤٨٬٨٦٢
٢٬١١٨٬٦١٠٬٣٠٠
٢٬٠٣٥٬٦٣٣٬٥٨٠
٢٤٥٬٩٩٦٬٧٤٠
)(٧٠٬١١١٬٥٠٥
١٧٥٬٨٨٥٬٢٣٥
)(٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٩٧٥٬٥١٨٬٨١٥

)(٤٢٨٬٦٤٩
)(١٬٢٦٤٬٠٦٣
)(١٬٢٦٤٬٠٦٣

)(٤١٬٣١٤٬٧٨٦
)(٤١٬٣١٤٬٧٨٦
)(٤١٬٣١٤٬٧٨٦

٢٢٬٧٢٥٬١٧٣
٢٢٬٧٢٥٬١٧٣
٢٢٬٧٢٥٬١٧٣

١٥٩٬٢٤٨٬٨٦٢
٣٦٧٬٢٠٢٬٧٢٨
٢٦١٬٠٧٨٬١٦٣
٢٤٥٬٩٩٦٬٧٤٠
)(٢٨٬٧٩٦٬٧١٩
٢١٧٬٢٠٠٬٠٢١
)(٢٣٦٬٠٠٠٬٠٠٠
٢٤٢٬٢٧٨٬١٨٤

٢٢٩٬١١١٬٠٤٨
٢٥٣٬٠٩٤٬٣٠٧
٢٥٣٬٠٩٤٬٣٠٧

١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠
١٬٥٠٠٬٠٠٠٬٠٠٠

ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ – )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ – )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢١ﻡ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(

ﺍﻟﺮﺻﻴﺪ ﻓﻲ  ١ﻳﻨﺎﻳﺮ ٢٠٢٢ﻡ )ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺮﺑﺢ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ – ) ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ – )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﻣﺠﻤﻮﻉ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﻟﻠﻔﺘﺮﺓ – )ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﻷﺭﺑﺎﺡ

٤٣٣٬٢٠٤
)(٣٠٬٦٦٧
)(٣٠٬٦٦٧
)(٦٢٬٣٣٤
٣٤٠٬٢٠٣

)(١-١٥

٢٬٠٣٦٬٠٦٦٬٧٨٤
٢٤٥٬٩٦٦٬٠٧٣
)(٧٠٬١١١٬٥٠٥
١٧٥٬٨٥٤٬٥٦٨
)(٢٣٦٬٠٦٢٬٣٣٤
١٬٩٧٥٬٨٥٩٬٠١٨

ﺗﻌﺘﺒﺮ ﺍﻹﻳﻀﺎﺣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺮﻓﻘﺔ ﻣﻦ  ١ﺇﻟﻰ  ٢٨ﺟﺰ ًء ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻮﺍﺋﻢ ﺍﻟﻤﺎﻟﻴﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ.
٤
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ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﻛﺎﺑﻼﺕ ﺍﻟﺮﻳﺎﺽ
)ﺷﺮﻛﺔ ﻣﺴﺎﻫﻤﺔ ﺳﻌﻮﺩﻳﺔ ﻣﻘﻔﻠﺔ(
ﻗﺎﺋﻤﺔ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﻮﺣﺪﺓ ﺍﻟﻤﺨﺘﺼﺮﺓ
ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ  ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ
)ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺒﺎﻟﻎ ﻣﺪﺭﺟﺔ ﺑﺎﻟﺮﻳﺎﻝ ﺍﻟﺴﻌﻮﺩﻱ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺬﻛﺮ ﺧﻼﻑ ﺫﻟﻚ(
ﺇﻳﻀﺎﺡ

ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ:
ﺭﺑﺢ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺰﻛﺎﺓ
ﺍﻟﺘﻌﺪﻳﻼﺕ:
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻛﺎﺕ ﺣﻖ ﺍﺳﺘﺨﺪﺍﻡ ﺍﻟﻤﻮﺟﻮﺩﺍﺕ
ﺍﺳﺘﻬﻼﻙ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﻋﻘﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻟﻔﺎﺋﺪﺓ ﻋﻠﻰ ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ
ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺑﻄﻲء ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﺭﺩ ﻣﺨﺼﺺ ﻣﺨﺰﻭﻥ ﺑﻄﻲء ﺍﻟﺤﺮﻛﺔ
ﻣﺨﺼﺺ ﺧﺴﺎﺋﺮ ﺍﺋﺘﻤﺎﻧﻴﺔ ﻣﺘﻮﻗﻌﺔ
ﻣﺨﺼﺼﺎﺕ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ
ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ

ﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺘﺴﻌﺔ ﺃﺷﻬﺮ ﺍﻟﻤﻨﺘﻬﻴﺔ ﻓﻲ
 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ٢٠٢١ﻡ
 ٣٠ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ٢٠٢٢ﻡ
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
)ﻏﻴﺮ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ(
٢٦٨٬٦٠٣٬٨٤٣

١٧٨٬٩٤٨٬٠٩٠

٣٩٬١٧٥٬٠١٨
١٬٣٤٨٬٢٧٠
٥١٨٬١٣٢
٢٩٩٬٢٤٦
٦٬٥٣٧٬٥٥٣
)(١٬٣٥٢٬١٦٣
٤٬٦٥٤٬٠٣٩
)(١٧٬٠٣٧٬٠٠٣
١٦٬٨٩٨٬٩٩١
٤٢٬٣٩٧٬٠٦٤
٣٦٢٬٠٤٢٬٩٩٠

٤٠٬٠٤٣٬٣٥٦
١٬٣٤٨٬٢٧٠
٢٩٩٬٢٤٥
)(٤١٬٠٨٤٬٠١٥
١٥٬٥٨١٬٩١٥
٢٣٬٢٤٣٬٤٠٢
٢١٨٬٣٨٠٬٢٦٣

)(١٢٥٬٧٠٧٬٧١٥
)(٥٤٦٬٣٣٠٬٠٠٧
١١٬٧٤٦٬٦٩١
)(٧٦٬٦٧٦٬٥٠٣
١٠٬٠٣٤٬١٨٠
٣١٬٥٨٥٬٦٣٧
١٠٨٬٤٢٠٬١٠٥
)(٤٢٬٣٩٧٬٠٦٤
)(٧٬٥٥٩٬٤٢٤
)(٢٥٬٤١٤٬٢٩٨
)(٣٠٠٬٢٥٥٬٤٠٨

)(٤٢٣٬٠١١٬٩٧٣
)(٢٢٥٬٣٨٨٬٧٨٢
)(٥٬١٧٨٬١٨٢
)(٦٥٬٣٨٢٬٢٠١
٧٨٬١٦٣٬٧٥٦
٨٤٬٠٠٢٬٢٣١
)(٢٣٬٢٤٣٬٤٠٢
)(٣١٬٠٦٠٬٢٦٠
)(٣٩٢٬٧١٨٬٥٥٠

)(٣١٬٢٤٨٬٥٢٧
٢٧٩٬٨٢٣
٢٠٬٢٣٠٬٤٢٥
)(٣٠٬٦٠٢٬٥٠٠
٢٬٨٦١٬٥٧٥

)(١٧٬٦٩٠٬٩٠٥
)(١٬٠٣٦٬٤٦٤
-

ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺍﻟﻤﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻤﺴﺪﺩ ﻣﻦ ﺗﺴﻬﻴﻼﺕ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻞ ﺍﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻋﻘﻮﺩ ﺍﻻﻳﺠﺎﺭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺣﻖ ﺍﻻﺳﺘﺨﺪﺍﻡ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ

)(٣٨٬٤٧٩٬٢٠٤

)(١٨٬٧٢٧٬٣٦٩

٣٬٤٦٤٬٣٧٠٬٠٠٠
)(٢٬٨٣٧٬٢٤٢٬٥٠٠
)(٥٧٢٬٣٥١
)(٢٢١٬٤٨٥٬٥٨٤

٢٬٤٦٠٬٣٢٨٬١٢٥
)(١٬٩٧٩٬٠٤٠٬٦٢٥
)(٥٤٩٬٦٣٤
-

ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻨﺎﺗﺠﺔ ﻣﻦ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﻤﻮﻳﻠﻴﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﺑﺪﺍﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ

٤٠٥٬٠٦٩٬٥٦٥
٦٦٬٣٣٤٬٩٥٣
٥٠٬٣٥٦٬٢٠١

٤٨٠٬٧٣٧٬٨٦٦
٦٩٬٢٩١٬٩٤٧
٦٤٬٢٥٢٬٧٥٧

ﺍﻟﻨﻘﺪ ﻭﻣﺎ ﻓﻲ ﺣﻜﻤﻪ ﻓﻲ ﻧﻬﺎﻳﺔ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ
ﻣﻌﺎﻣﻼﺕ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺗﻮﺯﻳﻌﺎﺕ ﺍﺭﺑﺎﺡ ﻏﻴﺮ ﻧﻘﺪﻳﺔ
ﺇﻋﺎﺩﺓ ﻗﻴﺎﺱ ﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺍﻟﺘﻘﺎﻋﺪ ﻟﻠﻤﻮﻅﻔﻴﻦ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻹﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﻗﻴﻤﺔ ﺃﺩﻭﺍﺕ ﺍﻟﺘﺤﻮﻁ ﺍﻟﻤﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ ﺍﻵﺧﺮ
ﻣﺤﻮﻝ ﻣﻦ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ ﺇﻟﻰ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺴﻮﻳﺔ ﺭﺻﻴﺪ ﺍﺣﺪ ﺍﻟﻌﻤﻼء

١١٦٬٦٩١٬١٥٤

١٣٣٬٥٤٤٬٧٠٤

)(١٤٬٥٧٦٬٧٥٠
)(٦٬٧٣٧٬٨٤٠
٢٢٬٠٥٨٬٨٧٩
)(٤١٬٣١٤٬٧٨٦
)(٢٠٬٧٤٨٬٥٥٧
)(٣٥٬٦٥٢٬٢٥٠

)(٦٬٧٣٧٬٨٤٠
)(١١٬٠٣٩٬٩٩٥
-

ﺍﻟﺘﻐﻴﺮﺍﺕ ﻓﻲ ﺭﺃﺱ ﺍﻟﻤﺎﻝ ﺍﻟﻌﺎﻣﻞ:
ﻣﺨﺰﻭﻥ
ﺫﻣﻢ ﻣﺪﻳﻨﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻣﻘﺪﻣﺔ ﻭﻣﻮﺟﻮﺩﺍﺕ ﻣﺘﺪﺍﻭﻟﺔ ﺃﺧﺮﻯ
ﺫﻣﻢ ﺩﺍﺋﻨﺔ ﺗﺠﺎﺭﻳﺔ
ﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟﻌﻘﻮﺩ
ﻣﺴﺘﺤﻘﺎﺕ ﻭﻣﻄﻠﻮﺑﺎﺕ ﺃﺧﺮﻯ
ﺻﺎﻓﻲ ﺗﻜﺎﻟﻴﻒ ﺗﻤﻮﻳﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﻘﺎﻋﺪ ﺍﻟﻤﻮﻅﻔﻴﻦ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺯﻛﺎﺓ ﻭﺿﺮﻳﺒﺔ ﺩﺧﻞ ﻣﺪﻓﻮﻋﺔ
ﺻﺎﻓﻲ ﺍﻟﺘﺪﻓﻘﺎﺕ ﺍﻟﻨﻘﺪﻳﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺨﺪﻣﺔ ﻓﻲ ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻴﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻻﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﺩﻓﻌﺎﺕ ﻟﺸﺮﺍء ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺁﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻣﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﻭﺃﻻﺕ ﻭﻣﻌﺪﺍﺕ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﻋﻘﺎﺭﺍﺕ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﻳﺔ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﻼﺳﺘﺜﻤﺎﺭ ﻓﻲ ﻣﺸﺮﻭﻉ ﻣﺸﺘﺮﻙ
ﻣﺪﻓﻮﻋﺎﺕ ﻟﻺﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ
ﺍﻟﻤﺘﺤﺼﻞ ﻣﻦ ﺑﻴﻊ ﺍﺳﺘﺜﻤﺎﺭﺍﺕ ﺑﺎﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﻌﺎﺩﻟﺔ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﻟﺪﺧﻞ ﺍﻟﺸﺎﻣﻞ

٥
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