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 مليون ريال سعودي في     ٢١٠ سهم عادي تمثل زيادة قدرها       ٢١,٠٠٠,٠٠٠طرح  
 .رياالً للسهم ١٠يبلغ رأس المال المصدر لشركة الكابالت السعودية بسعر إصدار 

 المستشار المالي 
 المرآز االستشاري لالستثمار والتمويل

 

 مدير االآتتاب والبنك المستلم 

  الراجحي مصرف  

@
تحتوي نشرة اإلصدار هذه على معلومات تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة "

ويتحمل أعضاء مجلس "). الهيئة"والمشار إليها بـ (لعربية السعودية عن هيئة السوق المالية بالمملكة ا
 مجتمعين ومنفردين كامل المسئولية عن دقة المعلومات ] و[اإلدارة الذين تظهر أسماؤهم على صفحة 

 بعد إجراء جميع الدراسات الممكنة ، ويؤكدون حسب علمهم واعتقادهم،الواردة في نشرة اإلصدار هذه
 أنه ال توجد أي وقائع أخرى يمكن أن يؤدي عدم تضمينها في النشرة إلى جعل أي ،عقولوإلى الحد الم

 ،وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة. إفادة واردة فيها مضللة
هما كانت عن أي  وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية م،وال تعطي أي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها

 ". خسارة تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها
 )م١/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ  ٣/٤/١٤٢٧صدرت هذه النشرة بتاريخ 
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 إشعار هام

 

واألسـهم الجـاري طرحهـا      ") الـشركة ("تقدم هذه النشرة التفاصيل ذات الصلة بشركة الكابالت السعودية          

ديم حملة األسهم الذين يملكون حق األولوية طلباتهم لالكتتاب في أسهم حقوق األولويـة فـإنهم                وبتق. لالكتتاب

 والتي يمكن الحصول على نسخة منها من مـدير          .يعتبرون على إطالع بالمعلومات المضمنة في هذه النشرة       

عـــلى اإلنترنــت    ") الهيئـة ("االكتتاب والبنك المستلم أو بزيارة موقع هيئة السوق الماليـة الـسعودية             

)www.cma.org.sa.( 

وشركة " ) المستشار المالي ( " عينت الشركة المركز االستشاري لالستثمار والتمويل كمستشار مالي لالكتتاب          

وكبنك مستلم فيما يختص بطـرح أسـهم   " ) مدير االكتتاب( " الراجحي المصرفية لالستثمار كمدير لالكتتاب   

 . النشرةحقوق األولوية الموضحة في هذه

إن كافة المعلومات والتفاصيل الواردة في هذه النشرة قد تم إعدادها بما يتماشى مع قواعد التـسجيل واإلدراج                  
مجتمعين ومنفردين المسئولية   ) و(ويتحمل أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسماؤهم في صفحة         . الخاصة بالهيئة 

ؤكدون أنه بعد القيام بكل االستفسارات المعقولة وحـسب         الكاملة عن دقة المعلومات الواردة في هذه النشرة وي        

 أنه ال توجد حقائق أخرى يؤدي حذفها إلى جعل البيانات الموضحة            .أفضل المعلومات واالعتقاد المتوفر لديهم    

 وال  .وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه النشرة           . في هذه النشرة مضللة   

 وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما كانت عن أي خسارة            .ي تأكيدات تتعلق بدقتها أو اكتمالها     تعطي أ 

 ". تنتج عما ورد في هذه النشرة أو عن االعتماد على أي جزء منها

 وقـد يتـأثر الوضـع المـالي    ،إن المعلومات الواردة في هذه النشرة كما في تاريخ تحريرها عرضة للتغيير           
 فـرض الـضرائب أو أيـة عوامـل          ، أو أسعار الفائدة   ، األسهم بشكل سلبي بعوامل تضخمية     للشركة وقيمة 

 .  سياسية أو أية عوامل أخرى ليس لدى الشركة سيطرة عليها،اقتصادية

يجب أن ال ينظر إلى هذه النشرة على أنها توصية من جانب شركة الكابالت الـسعودية أو المستـشار المـالي                     
 وتعتبـر   ، للمشاركة في االكتتاب فـي أسـهم الحقـوق هـذه           ،ح اللذين سمتهما الشركة   الطر/  ومدير االكتتاب 

 وقد تم إعدادها دون األخذ في االعتبار أهـداف االسـتثمار         ،المعلومات المقدمة في هذه النشرة ذات طبيعة عامة       

 فـي اكتتـاب أسـهم        وقبل اتخاذ أي قرار بالمشاركة     ،الفردية أو الوضع المالي أو احتياجات االستثمار المعينة       

 من األفضل الحصول على مشورة مهنية مستقلة خاصة به فيما يتعلق باالكتتـاب واتخـاذ قـراره                  ،الحقوق هذه 

 . االستثماري المالئم له فيما يختص بهذا االكتتاب وذلك للنظر في مدى مالءمة المعلومات الواردة في هذه النشرة

نشرة أو األسهم بموجب قوانين أية دولة أخـرى سـوى المملكـة             لم يتم اتخاذ إجراء لتأهيل أو تسجيل هذه ال        

وتطلـب الـشركة    .  ويمنع صراحة استخدام هذه النشرة وبيع األسهم في أية دولة أخـرى            ،  العربية السعودية 

 .ومدير االكتتاب من كل من يتلقى هذه النشرة أن يالحظ هذه القيود ويراعيها

 : المعلومات المالية

م والقـوائم   ٢٠٠٤م و   ٢٠٠٣م و   ٢٠٠٢ ديـسمبر    ٣١لمالية المراجعة للسنوات المنتهية في      تم إعداد القوائم ا   
م وقد تم تضمينها فـي      ٢٠٠٥م و   ٢٠٠٤ يونيو   ٣٠ للربعين األولين المنتهيين في      المفحوصةالمالية المرحلية   

  .هذه النشرة وفقاً للمبادئ المحاسبية الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين
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 : بيانات مستقبلية

وبشكل عام قد تتـضمن هـذه البيانـات         ". بيانات مستقبلية " تتضمن هذه النشرة بعض البيانات التي تشكل        

 ،"مـشروع  "،"يحتمـل  "،"يجـب  "،"سوف "،"ربما "،"توقعات "،"اعتقادات "،"تقديرات "،"خطط"كلمات مثل   

وتعكس هذه البيانـات المـستقبلية فـي        . اثلةإلى غيرها من الكلمات والمصطلحات األخرى المم      و ،"اعتقاد"

تاريخ إعدادها وجهات النظر الحالية للشركة فيها يتعلق باألحداث المستقبلية ويجب أن ال تفهم علـى أنهـا                  

وأعمال الشركة مثلها مثل أي شركة أخرى عرضة لعوامل عديـدة قـد تـسبب               . ضماناً لألداء المستقبلي  

اء أو االنجازات المستقبلية التي تعبر عنها أو توحي بهـا هـذه البيانـات               اختالفا كبيرا في النتائج أو األد     

 .  في هذه النشرة" عوامل المخاطرة"وقد تم توضيح بعض هذه المخاطر وعدم التيقن تحت عنوان . المستقبلية

اطر وتبعاً لهذه العوامل فإن الشركة تحذر من يشاركون في اكتتاب أسهم الحقوق هذه أنه بسبب عوامل المخ                

وعدم التيقن واالفتراضات هذه وعوامل أخرى فإن هذه األحداث والظروف المستقبلية والتي تمت مناقشتها              

ونظراً لذلك علـى المـساهمين الحـاليين        . في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي تتوقعه الشركة لها           

 . يهم أن ال يبالغوا في االعتماد عليهاالنظر في البيانات المستقبلية آخذين في االعتبار هذه التوضيحات وعل
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 نشـرة إصدار أسهم حقوق أولوية 

 شـركة الكابالت السعودية

 ))شركة مساهمة سعودية (( 
 

  سهم عادي٢١,٠٠٠,٠٠٠االكتتاب في 

 ريال سعودي للسهم الواحد ١٠: سعر االكتتاب 

  ريال سعودي ٢١٠,٠٠٠,٠٠٠: حصيلة اإلصدار 

 

 : اباألسهم المطروحة لالكتت

ريـال   ١٠ بسعر اسـمي     أولوية سهم عادي إضافي عن طريق إصدار أسهم حقوق            ٢١,٠٠٠,٠٠٠سيتم إصدار   

.  سهم ٦٤,٠٠٠,٠٠٠من األسهم المصدرة والقائمة حالياً والتي تساوي        % ٣٢,٨وتمثل هذه األسهم    . سعودي للسهم 

 .  مليون ريال٢١٠بزيادة  مليون ريال أي ٨٥٠وبإصدار هذه األسهم الجديدة سيصبح رأس مال الشركة 

وقد تم إيراد معلومات إضافية عن هـذه        . ستكون لهذه األسهم العادية الجديدة نفس حقوق األسهم العادية المصدرة         

 ). حقوق المساهمين (١٣-٤وفي القسم ) ملخص النظام األساسي (٢-٣الحقوق في القسم 

 : سعر بيع السهم المطروح لالكتتاب

 . ريال للسهم تدفع بالكامل عند تقديم طلب االكتتاب ١٠ي ستطرح األسهم بسعر اسم

 : استخدام حصيلة االكتتاب

سوف تستخدم حصيلة أسهم الحقوق هذه في تمويل مساهمة الشركة في مشروع نقل الكهرباء على نظـام البنـاء                   

ون ريال وسيـستخدم     ملي ١٦٠للشركة السعودية للكهرباء الذي يتطلب استثماراً بمبلغ        ) BOT(والتشغيل والتحويل   

 مليون ريال لمقابلة المتطلبات من رأس المال العامل ودعم القيمة اإلضافية وتخفيف الضغط الناتج عـن                 ٥٠مبلغ  

 . الزيادة غير المسبوقة في أسعار المواد الخام الرئيسية

 : المستثمرون الذين يحق لهم االكتتاب

فـي تـاريخ الجمعيـة      ) تـداول (ي سوق األسهم السعودية     يحق االكتتاب في هذه األسهم للمستثمرين المسجلين ف       

اإلجراء المتبع   (٥-٤وقد أدرجنا مزيداً من التفاصيل عن آليات تخصيص األسهم في القسم            . العمومية غير العادية  

 . من هذه النشرة) لممارسة حقوق أولوية االكتتاب

 : فترة االكتتاب

األحد   ويستمر حتى نهاية يوم    )م١/٥/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ٣/٤/١٤٢٧االثنين   يوم   سيبدأ طرح األسهم لالكتتاب في    

 "). فترة االكتتاب(" أسابيع  ٤ ولمدة) م٢٨/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ ١/٥/١٤٢٧
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 : مدير االكتتاب

. قامت الشركة بتعيين شركة الراجحي المصرفية لالستثمار مديراً لالكتتاب في أسهم الحقوق التي سيتم إصـدارها               

 . الراجحي مسئولة عن إدارة هذا االكتتاب كما ستكون هي البنك المستلموسوف تكون شركة 

 : المستشار المالي

 . عينت الشركة المركز االستشاري لالستثمار والتمويل كمستشار مالي لهذا االكتتاب

 : حقوق التصويت

ى كل سهم للمساهم    ويعط. لدى الشركة فئة واحدة من األسهم وال يملك أي من المساهمين حقوق تصويت تفضيلية             

صوتاً واحداً وأي مساهم يملك عشرين سهماً على األقل له الحق في الحضور والتصويت في الجمعيات العموميـة                  

 . العادية وغير العادية

 ). ملخص النظام األساسي (٢-٣تمت مناقشة المزيد من التفاصيل عن حقوق التصويت في القسم 

 : عوامل المخاطرة

مخـاطر متـصلة    ) ١(مخاطرة المتعلقة باالستثمار في هذا االكتتاب ويمكن تصنيفها إلـى           هنالك بعض عوامل ال   

) ٢(تم وصف هذه المخاطر في القـسم        ،  مخاطر متعلقة بالمنطقة  ) ٣ (،مخاطر متعلقة بالصناعة  ) ٢(،  بالمجموعة

 . من هذه النشرة

 :الجدول الزمني المتوقع لالكتتاب

لك في أماكن أخرى من هذه النشرة فيما يخص الجدول الزمني المتوقع تدل فقط              التواريخ الواردة أدناه والواردة كذ    
 . وقد تخضع للتغيير، على التوقيت المتوقع ألحداث معينة تتعلق باالكتتاب

 البيـــان التاريخ الحدث
هـ ٣/٤/١٤٢٧األثنين ابتداء فترة االكتتاب

 )م١/٥/٢٠٠٦الموافق (
تب خالل هذه الفترة إلى تقدم النماذج المعبأة بواسطة المكت

مدير االكتتاب أوالبنك المستلم مع المبالغ الخاصة بها طبقاً 
للتوجيهات الواردة في نماذج طلب االكتتاب في تاريخ 

 . تعبئة النموذج
هـ ١/٥/١٤٢٧األحد انتهاء فترة االكتتاب

 )م٢٨/٥/٢٠٠٦الموافق (
ات هو اليوم األخير للمساهمين المؤهلين لتقديم نماذج طلب

 . األسهم
ــهم   ــصيص األسـ تخـ

 المطروحة لالكتتاب 
هـ ٨/٥/١٤٢٧األحد

 )م٤/٦/٢٠٠٦الموافق (
سيقوم البنك المستلم بإرسال إشعارات للمكتتبين تفيدهم 

 . بالعدد النهائي لألسهم المخصصة لهم
هـ ٨/٥/١٤٢٧األحد رد الفائض 

 )م٤/٦/٢٠٠٦الموافق (
تخصص لها أسهم سيقوم البنك المستلم بإعادة أي أموال لم 

 . ضمن هذا اإلصدار

توقع بدء تـداول األسـهم      
 المطروحة لالكتتاب

ــهم   ــداول األس ــيتم ت س
المطروحة لالكتتاب حـال    
انتهاء اإلجراءات النظامية   

 ذات العالقة 

ستقدم جميع الوثائق والسجالت المطلوبة بخصوص 
لتحديث ) تداول(االكتتاب إلى السوق المالية السعودية 

 . مين استعداداً لتداول األسهمسجل المساه

 

نافذاً فقط عـن طريـق      ) تداول(يكون التداول في أسهم االكتتاب إضافة إلى األسهم الحالية في السوق المالية السعودية              
ويتم البيع والشراء للسهم عن طريق أرقام مسلسلة يتم تخصيـصها فـي             . القيد اإللكتروني في سجل األسهم في تداول      

 . لتداولالنظام الرقمي 
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 : مجلس اإلدارة

 رئيس مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي  خالد أحمد يوسف زينل على رضا / الشيخ 
 عضواً  عبدالهادي علي شايف / األستاذ 
 عضواً وسكرتير الشركة  عدنان عبداهللا ميمني / األستاذ 
 عضواً  منصور عبدالغفار / األستاذ 
 واً عض يوسف أحمد علي رضا / األستاذ 

 عضواً والعضو المنتدب وممثل الشركة المعتمد  وهيب لنجاوي . د
 عضواً عبداهللا حسن عثمان مصري. د

 : عنوان أعضاء مجلس اإلدارة كالتالي

  المملكة العربية السعودية ،٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب . ص،شركة الكابالت السعودية

 المستشار المالي

 المركز االستشاري لالستثمار والتمويل

  المملكة العربية السعودية،١١٤٥١ الرياض ٢٤٦٢ب .ص
 

 البنك الرئيسي للشركة ومدير االكتتاب والبنك المستلم

 الراجحي مصرف 

 ١١٤١١ الرياض ٢٨ب .ص

 المملكة العربية السعودية
 

 ممثل المصدر

 وهيب عبد اهللا لنجاوي . د
 

 المستشار القانوني لإلصدار

 )Trawers & Hamlins(ع تراورز آند هاملنزالمحامي حسان المحاسني بالتعاون م

  المملكة العربية السعودية– جدة ٢٢٥٦ب .ص

 محاسبون قانونيون

 )Ernst & Young( عضو في أرنست آند يونج –محمد إبراهيم الطعيمي وشركاه 

وشركة سامي إلياس فرح وعبد  ،  المملكة العربية السعودية- ٢١٤٧٣ جدة ١٢١٨٧ب .ص

)         Ernst & Young( عضو في أرنست آند يونج –ق وشريكهما الحميد محمد الشنا

  المملكة العربية السعودية-٢١٤٧٣ جدة ١٢١٨٧ب .ص

 وعلى نشر إفادتها في هذه النشرة       باسمهاجميع الجهات المذكورة أعاله أعطت موافقتها الكتابية على اإلشارة          : تنويه  
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 .وفي هذا السياق ولم يتم سحب هذه الموافقة
 

 لخص البيانات الماليةم
 

 .م٢٠٠٢يجب قـراءة البيانـات الماليـة المختـارة أدنـاه في سياق البيانـات الماليـة المراجعة لألعـوام 
م الواردة ٢٠٠٥م و ٢٠٠٤ يونيو ٣٠للستة أشهر المنتهية في المفحوصة م والبيانات المالية المرحلية ٢٠٠٤، م٢٠٠٣

 .في موضع آخر من نشرة إصدار
 ):بآالف الرياالت(انية العمومية الميز

)  يونيو-يناير( البيان
 م٢٠٠٥

)  يونيو-يناير(
 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٤

 ٢٢,٦٩٧ ٣٧,٤٣١ ٣١,٥٤٧ ٤٤,٠٦٤ ٤٠,٧٤٧ النقد
 ١,١٤٥,٢٣٧ ١,٢٣٠,٢٧٨١,٠٩٩,٦٦٣ ١,١٣٥,١٦٩ ١,٢٩٨,٥٧٨ إجمالي الموجودات 

 ٣٦٨,٤٠٠ ٣٠٣,٨٢٥ ٣٠٤,٥٦٩ ٢٧٩,٢٤٣ ٣٣٨,٥٤٦ القروض قصيرة األجل 
 ٩٢,٣٢٤ ٧٧,٠٣٨ ٦٤,٣٥٩ ١١١,١٧٤ ٦٩,٩٩٩ قروض طويلة األجل

 ٧٤٤,٧٢٢ ٧٤١,٠٦٠ ٧٠٦,٠٤٥ ٧١٢,٧٥١ ٧٧٤,٣٢٤  المطلوبات إجمالي
 ٤٠٠,٥١٥ ٣٥٨,٦٠٣ ٥٢٤,٢٣٣ )١ (٤٢٢,٤١٨  ٥٢٤,٢٥٤ حقوق المساهمين

إجمــالي المطلوبــات وحقــوق 
 ١,١٤٥,٢٣٧ ١,٠٩٩,٦٦٣ ١,٢٣٠,٢٧٨ ١,١٣٥,١٦٩ ١,٢٩٨,٥٧٨ المساهمين

 ).م ٢٠٠٥م و يونيو ٢٠٠٤يونيو ( البيانات المالية المراجعة لشركة الكابالت السعودية والبيانات المرحلية المفحوصة : المصدر
 

 

 ):بآالف الرياالت(بيان الدخل 

 البيان
)  يونيو-يناير(

 م٢٠٠٥
)  يونيو-يناير(

 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٤

 ٧٢٩,٦٢٤ ٥٨٦,٧٠٧ ١,٠٢٠,٥٩٩ ٤٧١,٦٢٦ ٥٨٦,٦٨٧ المبيعات 

 ٨٠,٧٦١ ٣٤,٦٣٢ ١٢٧,١١٧ ٥٠,٧٠٣ ٦٠,٨٩٠ الربح اإلجمالي

 )١١,١٠٢( )٦٧,٠٥٩( ٣٤,٧١٢ ٨,٢٢٠ ١٣,٥٦٥ التشغيل) خسارة(ربح 

 )٧١,٧٠٣( )٨٩,٦٥١( ٢٠,٤٦٧ ٣,٧٦٣ ٩,٨١٢ )الخسارة(صافي الربح 
 ).م ٢٠٠٤م و يونيو ٢٠٠٥يونيو (ية والبيانات المرحلية المفحوصةالبيانات المالية المراجعة لشركة الكابالت السعود: المصدر

 

 ):بآالف الرياالت(التدفقات النقدية 

 البيــــان
 ) يونيو-يناير(

 م٢٠٠٥
 ) يونيو-يناير(

 م٢٠٠٢ م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ م٢٠٠٤

 ٨١,٠٦٣ ٧١,٦٤٧ )١٣١,١٠٣( )٧٩,٣٠٦( )٣٠,١٤٦( التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

 ٥,٢٠٠ ٢٣,٥١٦ )٢,٨٤٦( ٥,٣٨٥ )٢٧١( .ات النقدية من األنشطة االستثماريةالتدفق

 )٩٥,٦٠١( )٨٠,٤٢٩( ١٢٨,٠٦٥ ٨٠,٥٥٤ ٣٩,٦١٧ التدفقات النقدية من أنشطة التمويل

 )٩,٣٣٨( ١٤,٧٣٤ )٥,٨٨٤( ٦,٦٣٣ ٩,٢٠٠ صافي التغير في النقد 

 ).م٢٠٠٥م ويونيو ٢٠٠٤يونيو ( عودية والبيانات المرحلية المفحوصةالبيانات المالية المراجعة لشركة الكابالت الس: المصدر 
.متضمنة القروض المقدمة من المساهمين) : ١( 
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 : معلومات عامة-١

 :استعراض للشركة: ١-١

 مليون  ٨٥٠ مليون ريال ليصل إلى      ٢١٠زيادة رأسمالها بمبلغ    ) الشركة(تنوي شركة الكابالت السعودية     

دة رأس المال بإصدار أسهم حقـوق األولويـة         وستتم زيا .  مليون ريال في الوقت الحالي     ٦٤٠ريال من   

 سهم إضـافي علـى      ٢١,٠٠٠,٠٠٠للمساهمين المسجلين وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية بمقدار          

 .شكل أسهم للمساهمين الحاليين

 سعودي للسهـم مـما ينـتج عنـه    ريال١٠سيتم طرح األسهــم اإلضـافيـة بقيمتها االسمية البالغة   

 . مليون ريال سعودي٢١٠غ محصلة من إصدار أسهم جديدة بمبلـغ إجمالي مبال

تعتبر زيادة رأس المال جزءاً مهماً من خطة الشركة لمواجهة تحديات العقد القادم في صـناعة الطاقـة                  

بالمملكة والتي طرحتها الشركة السعودية للكهرباء في شكل مشاريع على أساس البناء والتشغيل والتحويل            

وتأتي هذه اإلستراتيجية بعد الشروع في مطلع هذا العام في خطة لوضع الشركة في              . الطاقةلتوليد ونقل   

صدارة الشركات التقنية المتقدمة حيث اتسمت الشركة بالنمو المستقر لمواجهة الطلـب مـن المنـاطق                

ـ            . الحضرية المتزايدة كثيفة السكان    شركة وتعمل الشركة في الوقت الحالي على السير قدماً مع خطـة ال

 .السعودية للكهرباء والتركيز على تنفيذ مشاريع توليد ونقل الطاقة على أساس البناء والتشغيل والتحويل

إضافـة إلى ذلك ونظراً لالستثمـارات المستمرة في مجاالت الضغط العالي والضغط العالي الفائق فـي       
 من شأن وضع الشركة بإدخـال        فإن الفرص الجديدة في السوق تشير إلى أنه من الواجب الرفع           .الشركة

المزيد من االستثمارات التي تمكن الشركة من الدخول في مناقصات مشاريع البناء والتشغيل والتحويـل               

 .التي تطرحها الشركة السعودية للكهرباء

بجانب ذلك فإن الشركة تتمتع بمعدل طلبات توريد جيد وترى أن هناك فرص لمزيـد مـن النمـو فـي       
 معقولة لوال أن أعاقته الزيادة غير المسبوقة لعدة سنوات في أسـعار المـواد الخـام                 المبيعات وبهوامش 

تبني الشركات التي يعتمد إنتاجها     .  عاماً ١٦وخصوصاً أسعار النحاس التي وصلت أعلى معدل لها خالل          

 أسـعار   على المعادن مثل شركة الكابالت السعودية عملياتها التشغيلية على أسعار المعادن المبنية علـى             

/ والممارسة السائدة هي أن الشركة في كل مرة تتلقى فيها طلباً تقوم تلقائياً بتحديد             . بورصة لندن للمعادن  

فإن الشركة تكون ملزمة بدفع السعر الذي تم تحديده حتى في حالة تغير             ،  وبالتالي. تغطية أسعار المعادن  

كة عادة سعر معين للمعـدن المعنـي         تفترض الشر  .ولكن ألغراض التخطيط  ،  أسعار بورصات المعادن  

أمـا ارتفـاع    . وبناًء على ذلك يتم تحديد المتطلبات من رأس المال العامل         . نبالتنسيق مع موردي المعاد   

أسعار المعادن إلى مستويات غير متوقعة فيؤثر في مستوى رأس المال العامل ويجعله غير قادر علـى                 

 الشيء الذي يتطلب تعديل خطة العمل وإجـراء تـدابير           .الحفاظ على نفس المستوى للعمليات التشغيلية     
ولالستفادة من هذه الفرص فإن الشركة تخطط لزيادة رأس المال العامل حتى تتمكن من مواكبـة                . أخرى

 .الطلب المتزايد في السوق

 .ستقوم الشركة أيضاً باإلدارة الكاملة لمشروع إنشاء مرفق البناء والتشغيل والتحويل

اإلضافية فإن الهوامش اإلضافية من التوسع في إنتاج كابالت الضغط العـالي            المبيعات  وفي وجود هذه    

والضغط العالي الفائق الذي يجري العمل فيه حالياً وزيادة اإلنتاجية المتحققة مع مشاركة الـشركة فـي                 

 . فإن كل ذلك سوف يساهم في تعزيز ربحية الشركة) BOT(مشروع البناء والتشغيل والتحويل 
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 :الغرض من زيادة رأس المال :  ٢-١ 

تمر شركة الكابالت السعودية بمنعطف حاسم حيث تتوقع زيادة ملحوظة قريبة ومتوسطة األجل في الطلب               

على أنظمة نقل وتوزيع كابالت الضغط العالي والضغط العالي الفائق في أسـواقها الرئيـسية وهـي دول                  

مثل زيادة الطلب في كـابالت       (لعديد من العوامل اإليجابيـة   مجلس التعاون الخليجي وتركيا وذلك اللتقاء ا      

 وبالمثل فإن انضمام تركيا في نهاية المطاف إلى االتحاد األوروبي سـيؤدي             .الطاقة ومقدرتنا على دعمها   

 فإن الفوائد التـي     ،  عالوة على ذلك  ،  إلى مزيد من التعزيز لسوق الشركة بسبب الفوائد التفضيلية المتوقعة         

يجة لدمج العمليات التشغيلية في السعودية وتركيا سوف تسمح للشركة باالستجابة بـشكل أكبـر               ستحقق نت 

وقـد تمـت   . )بطلب السوق في المملكة العربية السعودية وكذلك الطلب المتوقع من دول االتحاد األوروبي            

لتوسعة قيـد   م وخطط ا  ٢٠٠٤تلبيـة هذه الحاجة بزيـادة رأس المال التي تمت مؤخـراً في مطلـع عام             

 تقوم شركة الكابالت السعودية حالياً بتخطيط كيفية إعداد وتنفيذ أعمالها لصالح            ،وكخطوة تالية ،  التنفيذ حالياً 

 ونقــل الشركة السعودية للكهرباء وفقاً للخطة الرئيسية للشركة السعوديـة للكهربـاء لمشاريـع توليـد            

 ).BOT(تحويل الطاقـة عـلى أسـاس طريقة البنـاء والتشغيل وال

زيادة السكان والتحول المستمر إلى حيـاة المدنيـة وتحـسن           تكون   منطقة الشرق األوسط     أنحاءففي سائر   

 والنمو في الصناعة والتجارة تؤدي إلى نمو مضطرد في الطلب على            تمستوى المعيشة وتنوع االقتصاديا   

ي المملكة العربيـة الـسعودية ودول       ويجري التخطيط إلضافات كبيرة في مرافق توليد الطاقة ف        . الكهرباء

وتجري أيضاً عمليات توسعة وتحديث لخطوط توزيع الطاقة األرضـية          . مجلس التعاون الخليجي األخرى   

والهوائية بما يتناسب مع الطلب مع التركيز على كابالت الضغط العالي الفائق لتلبية احتياجات مـا يفـوق                  

  يتوافق ذلك مع برنـامج التوسـع فـي الطاقـة             ، سنة ١٩ مليون مستخدم محتمل تقل أعمارهم عن        ١٥٠

الكهربائية في المملكة الذي يأخذ في االعتبار المشاركة الفعالة للقطاع الخاص عن طريق االستثمار مثـل                

): ٩(الرجاء اإلطالع على الملحـق       (.التي ستشارك في هذا المشروع    " الشراء والتملك والتحويل  "مشاريع  

 ).ةقائمة المشروعات المنفذ

انطالقاً من الدور الريادي لشركة الكابالت السعودية ومشاركتها المكثفة في برنـامج اسـتعادة الكهربـاء                

 فقـد  .م١٩٩١في أعقاب حرب الخليج األولـى عـام      " عملية إنارة الصحراء  "بالكويت والذي يرمز له بـ      

 الكابالت السعودية بتنفيـذ      حيث قامت شركة   ،شاركت منذ ذلك الوقت في العديد من مشاريع النقل الهوائي         

مشاريع نقل هوائي في األسواق المحلية واإلقليمية والدولية تجمع بين خبرة واسـعة فـي إدارة المـشاريع             

 .وترتيب تمويل المشاريع

ثمة اتجاه عالمي لمشاركة أصحاب األعمال الخاصة في مشاريع البنى األساسية الكبيـرة خـصوصاً فـي                 

ـر االستثمـارات الرأسماليـة الكبيرة ضروريـة مـن خـالل تبنــي          قطـاع الكهربـاء حيـث تعتب   

 .والبنــاء والتملـك والتـشغيـل     ) BOT( التـشغيـل والتحويــل      ،طــرق مبتكـرة مثـل البنـاء   

)BOO..(حيث تعد شركات مثل شركة الكابالت السعودية مطلوبة أيضاً للمشاركة في حصة رؤوس              .الخ 

 مليون ريال لمـشاريع     ١٦٠عتزم شركة الكابالت السعودية تخصيص مبلغ       وت. األموال لمثل تلك المشاريع   

 .المعلنة بواسطة الشركة السعودية للكهرباء كما يتم توضيحه أدناه) BOT( التشغيل والتحويل .البناء

إن خبرة شركة الكابالت السعودية في تنفيذ مشاريع كبيرة وترتيب تمويل للمشاريع تالئم خصيصاً استغالل 

 . "قائمة المشروعات المنفذة: ٩الرجاء اإلطالع على الملحق  "ذه الفرصمثل ه
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 قد أعلنت مؤخراً عن منظومة من ، وهي مرفق للطاقة تبلغ قيمته عدة مليارات،إن الشركة السعودية للكهرباء
الفرص االستثمارية لشركات القطاع الخاص لمشاريع مشتركة في مجاالت الماء والكهرباء تتضمن مشاريع 

 :في القطاعات التالية

 . توليد الطاقة الكهربائية 

 . نقل الطاقة الكهربائية 

 . توليد الطاقة الكهربائية/ محطات تحلية 

قامت الشركة السعودية للكهرباء بالتخطيط إلنشاء عدد من المشاريع يتم تنفيذها على مدى زمني حتى           
 . ذكورة وقد حددت الشركة مواقع المشاريع الم.م٢٠١٧عام 

تمثل مشروعات نقل الطاقة الكهربائية أهمية خاصة بالنسبة لشركة الكابالت السعودية وستوفر فرصة نمو 
 . كبيرة في السوق الرئيسية للمملكة العربية السعودية

الستغالل الطاقة اإلضافية وتلبية الحجم المتزايد من الطلبات وتخفيض الضغط على التدفقات النقدية الناتج 
متضمنة النحاس الذي ظلت أسعاره مرتفعة طوال فترة (الرتفاع غير المسبوق في أسعار المواد الخام من ا
 ). عاماً الماضية ويتوقع أن تواصل ارتفاعها خالل فترة خطة العمل١٦الـ 

 : استثمارات مطلوبة في قطاع الكهرباء : ٣-١

ة استهالك الكهرباء في المملكة العربية تشير اإلحصاءات الرسمية للشركة السعودية للكهرباء إلى زياد
ساعة ويتوقع أن يستمر نمو /  جيجاوات١٢٨,٦٢٩ليصل إلى % ٤,٦م بنسبة ٢٠٠٣السعودية في عام 

الطلب خالل السنوات القادمة في ظل خطة النمو االقتصادي التي تتابعها الدولة والتي تركز على 
 . ومصانع البتروكيماوياتالنشاطـات المتعلقة بالطاقة مثل تنقيـة المعادن 

 ميغاواط مقابل طاقة ٢٤,٥١٩ بلغ – في غير أوقات الذروة – ٢٠٠٢أعلى طلب تم تسجيله خالل عام 
 ميغاواط في مصانع توليد الطاقة الكهربائية التي تملكها الشركة ٢٥,٤٥٧التوليد التصميمية التي تبلغ 

 ميغاواط ٢,٩٤٦ن الرئيسيون بطاقة إضافية تبلغ وتساهم محطات التحلية والمستهلكو. السعودية للكهرباء
 .  ميغاواط على التوالي في أوقات الذروة٢٥٦و

ووفقاً .  يشير هذا إلى أهمية إنشاء مشاريع جديدة لزيادة الطاقات الحالية لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية،عموماً
 سنة ١٣-١٢رة خالل فترة الـ  ستكون هنالك حاجة الستثمارات كبي،لخطة الشركة السعودية للكهرباء

 . م إلضافة طاقات أخرى جديدة لتوليد ونقل الطاقة الكهربائية٢٠١٧القادمة حتى عام 

 : وسوف تستخدم االستثمارات المشار إليها أعاله في

 ٣٩ محطات تحلية بتكلفة تتجاوز ٤ محطات توليد و٧ ميغاواط في ٢٠,٢٧٥بناء طاقة توليد تبلغ  
 . بليون ريال سعودي

 بليون ريال ٨ طرق بتكلفة تربو على ١٠ كيلو متر على ٣,٨٦٠إنشاء خطوط نقل هوائية بطول  
 .سعودي

 تخطط الشركة السعودية للكهرباء الستثمارات كبيرة خالل العقد القادم إلنشاء محطات توليد وشبكات ،وعليه
 .نقل جديدة داخل المملكة وخارجها
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 :خصائص االستثمار : ٤-١

         –ركة ـ الذي يعتبر موجهاً للسياسة العامة للش–لرئيسي المعلن للشركة السعودية للكهرباء يتمثل الهدف ا

 وذلك طبقاً .في المشاركة واالستثمار في مشاريع توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية داخل وخارج المملكة" 

 ".لتوجيهات وزارة الصناعة والكهرباء

 يمكن ،دة في خطـة االستثمارات التي وضعتها الشركة السعودية للكهرباءوبناًء على المعلومـات الوار

 :استخدام االفتراضات التالية لمشاريع خطوط النقل الهوائية

 .بين الشركة والمستثمرين" البناء والتشغيل والتحويل"عقد اتفاقية من نوع اتفاقيات  

 . عام لمشاريع خطوط النقل١٥فترة  

 .ة الرأسمالية عن طريق رأسمال المساهمينمن التكلف% ٢٠يتم تمويل  

 %.٢٠يكون العائد على رأس المال المستثمر في حدود  
 

 سيكون على المستثمرين القيام بمهمة زيادة رأس المال المدفوع وأيضاً تدبير الموارد المالية الالزمة ،وعليه

وعبر السنوات أثبتت شركة الكابالت . ١ : ٤لتمويل المشاريع بناًء على نسبة الدين إلى رأس المال البالغة 

حيث تم القيام بالعمـل فـي معظـم مشاريعنـا . السعودية مقدرتها على تأمين التمويل الالزم للمشاريع

 في باكستان من خالل تمويل المشروع HUBCOالضخمة مثل مشروع الشركـة بالبحريـن ومشروع 

Project Financing .لحالية وكذلك العديد من المشاريع األخرى التي هي في  فإن المشاريع ا،عالوة على ذلك

 SFD وبنك IKBمراحل مختلفة من سير العمل تخضع أيضاً لتمويل المشاريع كما أن معظم البنوك مثل بنك 

 .كانت متقبلة جداً لهذا النوع من الترتيبات

إال % ٢٠مستثمر أشارت إلى نسبة  من أن توقعات الشركة السعودية للكهرباء للعائد على رأس المال الالرغمعلى 

 تشير توقعات الشركـة %.١٥أننا نرى أنه من األنسب حساب العائد على رأس المال المستثمر علي أساس نسبة 

 استخدمنا – ألغراض الدراسة – لكننا .%٢٠السعوديـة للكهرباء إلى أن العائد على رأس المال سيبلغ 

 .تقديرات أكثر تحفظاً
 

 :تاحة في قطاع خطوط النقل الهوائيةالفرص الم : ٥-١

تعتبر شركة الكابالت السعودية مشاريع خطوط النقل الهوائية فرصة مثالية إلثبات فعاليتها وخبرتها وكفاءتها 
 . في إدارة المشاريع وتدبير التمويل الالزم لها

 :ومشاريع خطوط النقل الهوائية وفقاً لتصور الشركة السعودية للكهرباء هي

 مليون ريال ٥٧٠-٣٣٠بتكلفة تتراوح بين ) دائرة مزدوجة (  كيلوفولت ٣٨٠ هوائية  خطوط٨ 
 . سعودي

 مليون ٢٥٠٠ -٢٠٠٠بتكلفة تتراوح بين ) ثنائي القطب( كيلوفولت ٥٠٠ خط هوائي ٢عدد  
 .ريال سعودي

 

اد السائدة في عام تجدر اإلشارة إلى أن تقديرات تكاليف االستثمار الموضحة أعاله تم بناؤها على أسعار المو
.ويتضمن الجدول التالي تلخيصاً لهذه المشاريع العشرة. م٢٠٠٣
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 اسم المشروع
الفولطية 

 )كيلوفولت(
 الطول

 )كيلومتر(

 التكلفة التقديرية 
 لرأس المال

)مليون ريال سعودي(

تاريخ 
 االنتهاء

معدل 
العائد 

الداخلي 
(%) 

فترة 
استرداد 

رأس المال 
 )سنوات(

 مـوقع 
 روع المش

 الجنوبية ٧ ١٤,٤١ ٢٠٠٧  ٣٣٠ ١٢٠/ ١١٠ ٣٨٠ عسير/  صبيا–الشقيق 

 الجنوبية ٨ ١٠,٣٧ ٢٠٠٨  ٤٢٠ ١٤٥/ ١٣٠ ٣٨٠ نميره/ محايل/ الشقيق

 الجنوبية/ الغربية ٧ ١٣,٣٥ ٢٠١٠  ٤٠٠ ٢٧٠ ٣٨٠ نميره/ الشعيبه

 الوسطى/ الشرقية ٨ ١٠,٠٢ ٢٠١٠  ٤٧٠ ٣١٥ ٣٨٠ الجوف/ حائل

 الوسطى/ الشرقية ٨ ١٠,٦٥ ٢٠١١  ٤٤٠ ٣٠٠ ٣٨٠ زاحمية الم-الحوية 

 الغربية/ الوسطى ٨ ١٠,٠٤ ٢٠١٢  ٢٠٠٠ ٤٨٠ ٥٠٠ المدينة المنورة/ القصيم

 الغربية ٨ ١٠,٠٨ ٢٠١٣  ٥٧٠ ٤٣٠ ٣٨٠ ضبا/ ينبع

 الشرقية ٨ ١٠,٠٨ ٢٠١٤  ٤١٥ ٢٨٠ ٣٨٠ رفحا/ القيصومة

 الوسطى/ الغربية ٨ ١٠,٠١ ٢٠١٣  ٢٥٠٠ ٩٥٠ ٥٠٠    بحره-المزاحمية 

 الوسطى/ الغربية ٨ ١٠,٠٦ ٢٠١٤  ٤٨٠ ٣٣٠ ٣٨٠ الجوف/ تبوك

 .الشركة السعودية للكهرباء: المصدر 

 

 أرقام معدل العائد الداخلي وفترة استرداد رأس المال كما هو موضح أعاله لحساب األساسيةتم عمل االفتراضات 

 : االفتراضات التاليةمن قبل الشركة السعودية للكهرباء على أساس

 %.٥معدل حسم  
 %.٨٥معدل حمل  
 ).ال ينطبق ذلك على مشاريع نقل الطاقة(أسعار الوقود السائدة محلياً  

 

 فـإن شـركة الكـابالت       . سـنوات  ٨ و   ٧وبافتراض أن الفترة التقديرية السترداد رأس المال تتراوح بين          

 .قتصادياًالسعودية تعتبر هذه المشاريع فرصاً استثمارية مجدية ا
 

 :نموذج للمشاريع  : ٦-١

 فإن شركة   ،من أجل القيام بالمشاريع الكبيرة ذات النطاق والحجم المقترح من قبل الشركة السعودية للكهرباء             

الكابالت السعودية تعتبر من الضروري جداً إعداد مواردها من المعدات الهامة المطلوبة للتخطيط للمشروع              

شركة الكابالت السعودية قد ُأرسي عليها عقد تنفيذ مشروع خط نقل الطاقة الهوائي             فإذا افترضنا أن    . وتنفيذه

حيث أن الشركة السعودية للكهرباء قامت باإلعالن عن كافة مـشاريع            (،كيلو فولت ) ٣٨٠(مزدوج الدائرة   

 المشاريع   فقد قامت الشركة بإجراء اتصاالت غير رسمية مع الجهات المشاركة في           ،توسعة الطاقة الكهربائية  

 وفقاً لما حددته الشركة الـسعودية       –وهذه المشاريع   . المذكورة وذلك إلعداد الشركة لعملية طرح العطاءات      

 وقد استخدمنا هذا كمعلومات أساسية ألغراض المبـررات الخاصـة           . لها تواريخ معينة إلكمالها    –للكهرباء  

 :ت التالية وعليه فإن إنشاء مثل هذا المشروع سيحتاج إلى المعدا.)بنا

+
−



 نشرة إصدار األسهم                                                                                 شركة الكابالت السعودية

 

א א ٥٥ من ٦א

 

 

 رأس المال المطلوب المكــونات

  مليون ريال٧ )مجموعتين(معدات تمديد أسالك 

  مليون ريال٢ حفَّار

  مليون ريال١,٥ معدات شد كابالت

  مليون ريال٢ )حفر اتجاهي(مثقب دفعي 

  مليون ريال٥,٥ AC  HVمعدات اختبار موقعي 

 يال مليون ر١,٥ معدات تحديد مواقع األعطال

برامج ومعدات الحاسب اآللي المطلوبة لمسح المسارات 
  مليون ريال١,٦ وتخطيط المسارات وتصميم األبراج

  مليون ريال٢١,١ إجمالي اإلنفاق الرأسمالي
 

 

 كيلو فولت سوف تشتمل بشكل ثابت على دوائر أرضية ٣٨٠بما أن مشاريع خطوط نقل الطاقة الهوائية 

 في المناطق الحضرية فقد تم األخذ في االعتبار أيضاً المعدات المطلوبة الستكمال للربط بالمحطات الفرعية

 ). تشغيل الكابالت-بما في ذلك تمديد واختبار ( كيلو فولت من المشاريع ٣٨٠األجزاء األرضية من خطوط 

 

 :مؤهالت شركة الكابالت السعودية : ٧-١

مستويات المحلية واإلقليمية والعالمية في مجال تصنيع لدى مجموعة الكابالت السعودية خبرة واسعة على ال

 فقد .ومع أن معظم عملياتها تتركز في المملكة. وتركيب خطوط نقل الطاقة الرأسية ذات الجهد العالي

أصبحت شركة الكابالت السعودية بمرور السنوات رقماً بارزاً في هذا المجال على مستوى المنطقة وقامت 

أنظر . دولة اإلمارات العربية المتحدة ولبنان وباكستان والكويت: عديد من الدول منهابتنفيذ مشاريع في ال

 .للحصول على مزيد من التفاصيل) ٢-٩(و) ١-٩(الملحقين 

 فقد حققت شركة الكابالت السعودية نجاحاً ،ومن خالل الوحدة التابعة لها في تركيا وهي شركة ديمرير كابلو

وبية حيث ظلت تقوم بتصدير خطوط نقل الطاقة األرضية ذات الفولطية العالية كبيراً في دخول السوق األور

 فقد اكتسبت شركة ديميرر كابلو خبرة واسعة في مشاريع تسليم ،وإضافة إلى ذلك. إلى العديد من الدول

 .المفتاح التي عهدت بها إليها الهيئة التركية للكهرباء

ة الكابالت السعودية تملك خبرة واسعة في توفير خطوط نقل  فإن شرك،أما في المملكة العربية السعودية

 .الطاقة عالية الفولطية وكذلك الكابالت األرضية إلى الشركة السعودية للكهرباء
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 : عوامل المخاطرة-٢

 على المساهمين الحاليين أن يضعوا      ،قبل اتخاذ قرار بشأن ما إذا كان سيتم شراء أسهم من أسهم حقوق األولوية             

بارهم الموضحة أدناه والتي قد تؤثر بشكل جوهري وسلبي على األعمال والوضع المـالي والعمليـاتي                في اعت 

 والمخاطر وحاالت عدم التأكد اإلضافية التي لـم تـدركها حاليـاً             ،للشركة أو الشركات التابعة أو المنتسبة لها      

إليها في الوقت الحاضر على أنها غيـر        للشركة أو الشركات المنتسبة أو التابعة لها بما في ذلك تلك التي ينظر              

 .جوهرية قد يكون لها أيضاً تأثير جوهري وسلبي على مستقبل الشركة

 :المخاطر المتعلقة بالمجموعة : ١-٢

 :  تقلبات عمليات المجموعة-أ

من الناحية التقليدية كانت وما زالت أوضاع السوق هي المحدد الرئيسي لشركات الكابالت مـن               

وقد أثبتت التجربة أيضاً أن العمل في مجال أعمال كابالت الطاقـة مـن              . شغيلحيث ربحية الت  

 والميـزة   ،المرجح أن يؤدي إلى تحقيق أداء أكثر ثباتاً من العمل في مجال كابالت االتـصاالت              

التنافسية التي تبقى فترة أطول يمكن عادةً تحقيقها من خالل المقدرة على استغالل الفرص عبر               

 .واة من المنتجات والخدمات ذات القيمة اإلضافية العاليةتأمين وحماية ن

إن ربحية عمليات الشركـة في المملكـة العربيـة السعوديـة يدفعهـا الطلب المحلي المتنامي            
على الطاقـة الكهربائيـة وتوسعة الشبكـة الكهربائية إضافة إلى الفرص الجيدة فـي قطـاع              

ستثمارات العامة والخاصة الكبيرة فـي مـشاريع الـنفط          البناء والتشييد والقطاع الصناعي واال    

 . االشتقاقيةتوالغاز ومشاريع البتر وكيماويا

 من غير المتوقع أن يزداد النمـو في قطاع االتصاالت عن بعد خالل الخمس سنوات               ،وبالمقابل

وقـد ظـل المحـرك      .  حيث أن المنافسة تشتد أثناء تحرير سوق االتصاالت عن بعـد           ،القادمة

 هو طفرة التشييد المستمرة وتطوير البنية       ، خاصة في الكيبل الكهربائي    ،ئيسي لسوق الصادر  الر

 .التحتية للمنطقة

 بحجم استثمارات الدولة في البنية      ، بشكل وثيق  ،وقد ارتبطت الربحية في عمليات الشركة بتركيا      

ية والتخصيص الوشيك   ويمكن أن يكون إلغاء النظم الحكوم     .  والتشييد والتنمية الصناعية   ،التحتية

في قطاع الكهرباء التركي مدعوماً باتجاه متزايد في االستثمار األجنبي الذي تجذبه احتمـاالت              

 . المحرك المحتمل للطلب على الكيبل الكهربائي.عضوية السوق األوروبية المشتركة

 :التحرك في أسعار المواد الخام الرئيسية   -ب

وتـتم المتـاجرة    . يراً من سعر البيع للعمالء في مجال الكيبل        جزًء كب  واأللمونيوميشكل النحاس   
بالمعدنين معاً بحرية في أسواق المال ومن الصعب التنبؤ باألسعار كما هو الحال فـي معظـم                 

 .السلع

 علماً بـأن بعـض   .وتتم عموماً إحالة الزيادات في أسعار المعادن مباشرةً إلى المستهلك النهائي     

 فـإن شـركات     ،وفي حالة العقود ثابتة األسعار    .  بأسعار معادن ثابتة   المستهلكين يطلبون عقود  

 .الكيبل إما إن تقوم بسياسات واقية أو أن تتعرض لبعض التقلبات في أسعار المعادن

ولكن هنالك آلية التحوط التي توفر الحماية لكل من المشتري والبائع من أية تقلبات في أسـعار                 
 .   المشتري أية زيادة في األسعار أو يستفيد من انخفاضهاالمعادن التي بمقتضاها ال يتحمل
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 : الضمانات وااللتزامات، االلتزامات المحتملة-  ج

. م٢٠٠٤ ديـسمبر    ٣١ مليون ريال كما في      ١١,٥للشركة عقود آجلة لشراء معادن تبلغ قيمتها        
ف لن يكـون    وسو.  مليون ريال  ٩,٦كما أنها تعاقدت على التزامات مصروفات رأسمالية بمبلغ         

 ،فبالنـسبة للعقـود اآلجلـة     . لهذين االلتزامين المحتملتين أي أثـر سلبي على ربحية الشركـة        
 فإنها  ،أما بالنسبة للمصروفات الرأسمالية   . للشركـة الخيـار في االستفادة أو عدم االستفادة منها       

 .قت المحدد عند وفاء الطرف اآلخر بالتسليم في الو- بشروط متفق عليها -مستحقة الدفع 

 ١١٨,٧للشركة أيضاً التزامات محتملة تتعلق بضمانات أداء وخطابات ضمان ابتدائيـة بمبلـغ              
 فسوف يؤثر ذلـك سلباً     .وفي حالة أن طلب من الشركـة الوفاء بهذه الضمانـات        . مليون ريال 

 .على المركز المالي للشركة

 قـدمت   ،المتاحة لشركات تابعة معينة   وباإلضافة إلى تقديمها ضمانات تتعلق بالتسهيالت البنكية        
 .الشركة أيضاً ضمانات لدعم هذه الشركات التابعة للوفاء بالتزاماتها عندما يحين موعدها

 للشركة التزامات محتملة تخص مصلحة الزكاة والـدخل تتعلـق بتقـديرات             ،عالوة على ذلك  
وقـد  . م٢٠٠١ إلـى    م١٩٩٣ مليون ريال للسنوات من      ٥١,٣إضافية لاللتزامات الزكوية تبلغ     

والشركة واثقـة مـن     . قدمت الشركة مذكرة احتجاج طلبت فيها إعادة النظر في هذه التقديرات          
 إذ أن شركـات أخرى قدمت مذكرات احتجاج        ،حصولها على نتيجة إيجابية في هذا الخصوص      

 لم يتم عمل مخصص لهذه التقـديرات الزكويـة فـي            ،وعليه. مماثلة على مثل هذه التقديرات    
وأي حكم غير إيجابي يصدر في هـذا       . بيانات المالية المدققة التي تم تضمينها في هذه النشرة        ال

 .الصدد سيكون لـه أثر سلبي على المركز المالي للشركة

 :  إبقاء الموظفين اإلداريين الرئيسيين-د

الحاليـة   نموها تعتمد على الخدمة المستمرة التي تقـدمها اإلدارة           وإستراتيجيةإن نجاح الشركة    
 إذا  ،إن أثر فقدان هؤالء المـوظفين الرئيـسيين       . والموظفين الرئيسيين على مختلف المستويات    

 سوف يتم التقليل منه عن طريق برنامج التدريب المستمر الذي أعدته الشركة على كـل                ،حدث
 .المستويات لمواجهة أي احتماالت قد تحدث نتيجة لتغيير الموظفين

 : مخاطر تنظيمية-هـ

 :بر الشركة عرضة لمختلف المخاطر التنظيمية في الدولة التي تعمل بها كما يليتعت

 ).تشمل تراخيص وزارة التجارة والصناعة(متطلبات الترخيص  
 .كشركة مساهمة" هيئة السوق المالية"األنظمة والقوانين المتعلقة بـ  
 ). ساسو(س األعراف والمعايير التي تحددها الهيئة السعودية للمواصفات والمقايي 
 .األعراف والمعايير المتعلقة بشروط تنظيم الواردات في دول أخرى 
 .رسوم الواردات على المواد الخام والمنتجات المصنعة 
 .القيود على المبيعات 
 .تغييرات في قوانين الزكاة والضرائب السارية والتي تعمل المجموعة في إطارها 

 

المتطلبات التنظيمية األخرى قد تكون لها آثار سلبية        أي تغييرات في أي من المتطلبات أعاله أو         
 .على الشركة أو الشركات التابعة لها
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 :  االعتماد على العالمات التجارية-و

بينما حاولـت الـشركة جاهـدة       . تعتمد الشركة أيضاً على الشهرة المرتبطة بعالمتها التجارية       
 المرخص لهذه العالمات التجاريـة قـد         فإن االستخدام غير   .لتسجيل عالماتها التجارية لحمايتها   

 .يترك أثراً سالباً على عمليات الشركة

 : االستثمارات الخارجية) ز(

ومن الممكـن أن تحتـاج      . تملك الشركة العديد من االستثمارات في شركات ومؤسسات أجنبية        
 .  تمويلية في ما يتعلق بهذه الشركاتاللتزاماتالشركة إلى تحمل مصروفات غير متوقعة 

 : المخاطر المتعلقة بالصناعة : ٢-٢

 :  المنافسة المحلية والعالمية-أ

تعتبر المحافظة على استقرار سوق الكابالت في المملكة من أهم أولويـات شـركة الكـابالت                
السعودية حيث أن تغطية الطلب المحلي لوحدها تمثل جزءاً كبير من األعمال كما أن الهـوامش                

 ولديها قاعـدة    المتميزينوحيث أن الشركة تعتبر من المنتجين       . يرهاالمحلية أكثر جاذبية من غ    
ومن الـضروري أن تـتم إدارة       .  في السوق  انهياراتأكثر تكلفة فإنها تتأثر أكثر بأي هزات أو         

 .عمليات الشركة في السوق العالمي لكابالت الضغط العالي وكابالت الضغط الفائق بحذر شديد

 ٤٠٠(لكابالت في تركيا التي دخلت في شريحة الكابالت المميـزة  أما أعمال الشركة في مجال ا 
فإنها ستلعب دوراً استراتيجياً في تطوير عروض كابالت الضغط العالي وكـابالت            ) كيلوفولت

 .الضغط الفائق وتمثل حصتها مكوناً أساسياً من مكونات خطة أعمال الشركة

 : لرئيسية  تذبذبات سعر الدوالر األمريكي مقابل العمالت ا-ب

حيث أن الريال السعودي مرتبط بالدوالر األمريكي وحيث أن أسعار المـواد الخـام الرئيـسية                
للشركة يتم تقديمها ثابتة بالدوالر األمريكي فإن أي تغير في سعر الصرف الدوالر األمريكـي               

 ،يـة أما الليرة الترك  . مقابل العمالت األخرى سوف يؤثر ولو بشكل طفيف على عمليات الشركة          
 فإنها تعمل في إطار اقتصاد تضخمي وبنـاءاً علـى           ،العملة الرئيسية لعمليات الشركة في تركيا     

ذلك فإن ربحية تلك العمليات وأصولها والتزاماتها النقدية تكون عرضة لبعض التذبذبات وتعتمد             
 وفي داخل تركيا يتم تحديد سـعر صـرف الليـرة            ،على تغيرات أسعار صرف الليرة التركية     

 .ركية بواسطة البنك المركزي التركي ويعتبر مقارب إلى حد كبير ألسعار السوقالت

 :  التقلبات المحتملة في أسعار األسهم-ج

وبالنسبة لعملية االكتتاب فـي أسـهم       . يتم تداول أسهم الشركة حالياً في سوق األسهم السعودي        
المشاركون في هذه العملية بيع    قد ال يستطيع المكتتبون      ،حقوق األولوية لزيادة رأس مال الشركة     

أسهمهم بالسعر المعروض أو أعلى منه لعدة أسباب تشمل التغيرات في نتائج التشغيل الفعلية أو               
المقـدرة أو   المبيعات  أو الفشل في تحقيق     المبيعات   التغيرات في تقديرات أو توقعات       ،المتوقعة
. وضاع االقتـصادية بـصفة عامـة       واأل ، اإلجراءات التنظيمية  ، تقلب أوضاع السوق   ،المتوقعة

 قد تتأثر أسعار تداول األسهم سلباً بسبب تقلبات السوق والـصناعة بـصرف              ،عالوة على ذلك  
 . النظر عن األداء الفعلي للشركة

 :  توزيع أرباح األسهم-د

بناًء على توصية من مجلس اإلدارة بعد األخذ        عادة  إن قرار إعالن وتوزيع أرباح األسهم يصدر        
 .عتبار لكافة القوانين المنظمة ذات الصلة والمطبقة بالمملكة عند تأريخ إصـدار القـرار             في اال 

 . وأيضاً األوضاع الحالية للشركة وعالقاتها مع المؤسسات المالية المختلفة
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 : معلومات عن الشركة والمجموعة-٣

 : معلومات عامة عن الشركة : ١-٣

                :                معلومات السجل التجاري-أ

 العنوان الرئيسي العنوان في شهادة السجل التجاري رقم السجل التجاري االسم الرسمي

 ٤٤٠٣ب .ص ٢١٤٩١  جدة ٤٤٠٣. ص ب ٤٠٣٠٠٠٩٩٣١ شركة الكابالت السعودية
 ٢١٤٩١جدة 

 

 :                                      تاريخ التأسيس-ب

  .)م١٩٧٦ أبريـل    ٢٧الموافق  (هـ  ١٣٩٦ ربيع الثاني    ٢٧في   تأسست شركة الكابالت السعودية     

الموافق        (هـ  ١٤٠٩ محرم   ٢٢ في   ٧٤ثم تحولت إلي شركة مساهمة بموجب القرار الوزاري رقم          

 ).م١٩٨٨ سبتمبر ٤
 

 :                      معلومات عن رأس مال الشركة-ج

 بيان األسهم  )ريال(القيمة األسمية  )بآالف الرياالت(ع المبلغ المدفو األسهم المصدرة  األسهم المصرح بها 

 أسهم عادية  ١٠ ٦٤٠,٠٠٠ ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ ٦٤,٠٠٠,٠٠٠
 

 سهماً تمثل مبلغ زيادة رأس المـال وقـدره          ٢١,٠٠٠,٠٠٠األسهم العادية المراد إصدارها تغطي        

 مـن   ٦وفقاً للمادة   ريال سعودي   ) ١٠( مليون ريال سيتم إصدارها بقيمة اسمية لكل سهم تبلغ           ٢١٠

 .النظام األساسي للشركة
 

 :                  بنوك ومستشارو وخبراء الشركة-د

 العنــوان االســـم  الوظيفة

 الريـاض   – ٢٨: ب  .ص: المركز الرئيسي  الراجحي مصرف البنك الرئيسي للشركة
 .المملكة العربية السعودية١١٤١١

 ستثمار والتمويلالمركز االستشاري لال المستشار المالي
 المملكـة   .١١٤٥١ الرياض   .٢٤٦٢ب  .ص

 .العربية السعودية

 وهيب عبد اهللا لنجاوي/ السيد .١
 شركة الكابالت السعودية

 +٩٦٦-٢-٦٣٥٤٠٢٢:  هاتف عمل
ممثلو الشركة  ٠٥٠٥٦١٩١٧٢: جوال

 المعتمدون
 محمد هادون العطاس/ السيد .٢

 شركة الكابالت السعودية 
 +٩٦٦-٢-٦٣٦٠٨٩٠: هاتف عمل

 ٠٥٠٥٤٦٥٤٧٨: جوال

 المستشار القانوني
 المحامي حسان المحاسني بالتعاون مع

 ")Trawers & Hamlins(تراورز آند هاملنز "
ــدة .٢٢٥٦ص ب  ــة .٢١٤٥١ ج  المملك

 . العربية السعودية

 المحاسب القانوني
 محمد إبراهيم الطعيمي وشركاه

 عضو في ارنست آند يونج
)Ernst &  Young( 

 مركـز أدهـم     -قانونيون عامون محاسبون  
 - ٢١٤٧٣ جـدة    ١٢١٨٧ب  . ص .التجاري

 . المملكة العربية السعودية
 

 :                  ملخص النظام األساسي للشركة : ٢-٣
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 :الشركة: أوالً 

 : تحول الشركة) : ١(المادة 

جب نظام  تحولت شركة الكابالت السعودية من شركة ذات مسئولية محدودة إلى شركة مساهمة بمو            

 .الشركات الصادر بالمملكة العربية السعودية وشروط وأحكام هذا النظام األساسي

 : اسم الشركة) : ٢(المادة 

 .هـ٢٧/٤/١٣٩٦: التاريخ، ٤٠٣٠٠٠٩٩٣١: ت.س ،)شركة مساهمة (شركة الكابالت السعودية    

  جدة: المصدر

 : أغراض الشركة هي) : ٣(المادة 

 والكابالت واألسالك الكهربائيـة واالتـصاالت مـن النحـاس             صناعة القضبان والموصالت    -أ

واأللمنيوم واأللياف البصرية وغيرهـا بكافـة جهودهـا ومقاسـاتها وموصـالت تـأريض               

لالستخدامات الكهربائية واالتصاالت ومركبات اللدائن البالستيكية والبكرات والطبالي الخـشبية        

ونظم األعمال واألجهـزة    . لكترونية الخاصة بها  وملحقات تمديد الكابالت الهاتفية والمعدات اإل     

 .الكهربائية واإللكترونية واالتصاالت والمعلومات وتسويقها وتوزيعها

 مقاوالت األعمال الكهربائية وأعمال االتصاالت واألعمال الميكانيكية واإللكترونية والبالستيكية          -ب
كـر مـن األعمـال والقيـام        ونظم المعلومات وإدارة وتشغيل وإصالح وصيانة وتأجير ما ذ        

 .بالخدمات الصناعية

 .تركيب وتشغيل وإدارة وصيانة شبكات الحاسب اآللي ونظم التراسل واالتصاالت  -ج

تملك األراضي والعقارات والمباني والمستودعات والمعارض الالزمة لخدمة أغراض الشركة            -د

 .والتصرف فيها

 في الشركة لتنمية مهارات العاملين بالـشركة فـي           إقامة وإدارة مراكز تدريب للقوى العاملة      -هـ

مجال أعمال الشركة وتملك التقنية الصناعية ذات العالقة بأغراض الـشركة أو التعـاون مـع          

 .ممتلكيها أو مطوريها

 .تصنيع المواد الخام الالزمة ألنشطة الشركة  -و

ت والمعـدات والخامـات     العمل في تجارة الجملة والتجزئة وتسويق المـواد واألدوات واآلال           -ز

 .المتصلة بنشاط الشركة

 : األنشطة ذات الصلة بأنشطة الشركة) : ٤(المادة 

كما يجـوز   .  أن تتملك األسهم أو الحصص في الشركات التي تزاول أعماالً شبيهة بأعمالها            للشركةيجوز  

 . لها التعاون مع األفراد أو الهيئات أو الشركات ألغراض تحقيق أهدافها

 :  المركز الرئيسي للشركة) : ٥ (المادة

 .  مدينة جدة بالمملكة العربية السعوديةفييقع المركز الرئيسي للشركة 

 :  مدة الشركة) : ٦(المادة 
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مدة الشركة خمسون سنة ميالدية تبدأ من تاريخ صدور القرار الوزاري بإعالن تحويل الشركة إلى               

ن الجمعية العامة غير العادية للمساهمين من قبل        ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار م     . شركة مساهمة 

هــ  ١٣٩٦ ربيـع الثـاني   ٢٧تم تأسيس الشركة بتـأريخ     . انتهاء أجلها بخمس سنوات على األقل     

 .م١٩٧٦ أبريل ٢٧الموافق 

 : رأسمال وأسهم الشركة: ثانياً

 : رأس المال واألسهم:  )٧(المادة 

 مقـسم إلـى     .مليـون ريـال سـعودي     سـتمائة وأربعـون     ) ٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠(رأسمال الشركة   

ريـال  ) ١٠( تبلغ القيمة اإلسمية لكل سهم منهـا         .ٍا عادي ٍا مليون سهم  أربعة وستون ) ٦٤,٠٠٠,٠٠٠

 . سعودي

 : األسهم ) : ٨(المادة 

فإذا تملك السهم أشخاص متعددون وجب      . ال يجوز للشركة أن تصدر أسهماً بأقل من قيمتها اإلسمية         

لينوب عنهم في استعمال الحقوق المتعلقة بالسهم ويكون هؤالء األشخاص          عليهم أن يختاروا أحدهم     

ويجوز للشركة إصدار أسـهم ممتـازة       . مسئولين بالتضامن عن االلتزامات الناشئة عن ملكية السهم       

 . وفقاً لنظام الشركات

 : تداول األسهم :  )٩(المادة 

من ذلك ال يجوز تداول األسهم التي اكتتب        أسهم الشركة قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها واستثناء         

فيها مساهمو الشركة عند تحولها والواردة أسماؤهم في نهاية هذا النظام قبل نشر الميزانية وحساب               

األرباح والخسائر عن سنتين ماليتين كاملتين ال تقل كل منهما عن أثني عشر شـهراً مـن تـاريخ                   

 . شركة إلى شركة مساهمةصدور القرار الوزاري بالموافقة على تحول ال

 : سجل المساهمين) : ١٠(المادة 

 ويفيد االكتتاب في األسهم وتملكها قبول       .تتداول األسهم بالقيد في سجل المساهمين الذي تعده الشركة        

المساهم لنظام الشركة والتزامه بالقرارات التي تصدر من الجمعية العامة للمساهمين وفقـاً ألحكـام          

 . هذا النظام

 : شهادات األسهم) : ١١(ة الماد

تصدر الشركة شهادات األسهم بحيث تكون ذات أرقام مسلسلة ويوقع عليها رئـيس مجلـس إدارة                

 . الشركة أو من يفوضه من أعضاء المجلس وتختم بختم الشركة

 : زيادة رأسمال الشركة) :  ١٢(المادة 

وتـوزع تلـك األسـهم علـى        . كةيجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية زيادة رأسمال الشر         

 . المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية

 : تخلف المساهمين عن دفع قيمة األسهم) :  ١٣(المادة 



 نشرة إصدار األسهم                                                                                 شركة الكابالت السعودية

 

א א ٥٥ من ١٣א

إذا تخلف المساهم عن دفع قيمة السهم في المواعيد المعينة لذلك جاز لمجلس اإلدارة بعد إنـذار                 

 . بيع السهم في مزاد علنيالمساهم بخطاب مسجل 

 : تخفيض رأس المال) :  ١٤(المادة 

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مـال الـشركة إذا زاد رأس مـال                  

الشركة عن حاجتها أو إذا ُمنيت الشركة بخسائر وال يصدر القرار إال بعد تالوة تقرير مراقـب              

 . الحسابات
 

  :مجلس اإلدارة: ثالثاً 

 : تشكيل مجلس اإلدارة) :  ١٥(المادة 

يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامـة العاديـة لمـدة                         

 . التتجاوز ثالث سنوات

 : ملكية أعضاء مجلس اإلدارة لألسهم) :   ١٦(المادة 

ة ال تقل قيمتها اإلسمية عن عشرة       يجب أن يكون عضو مجلس اإلدارة مالكاً لعدد من أسهم الشرك          

 . آالف ريال سعودي

 : مدة مجلس اإلدارة) :    ١٧(المادة 

تنتهي عضوية المجلس بانتهاء مدته أو بانتهاء صالحية العضو لها وفقاً ألي نظـام أو تعليمـات                 

وإذا شغر مركز أحد أعضاء المجلس عين المجلس عـضواً          . سارية في المملكة العربية السعودية    

 .  على أن يعرض هذا التعيين على أول جمعية عامة عادية تليه.ؤقتاً بدالً منهم

 : صالحية مجلس اإلدارة) :  ١٨(المادة 

مع مراعاة االختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اإلدارة أوسع الـصالحيات فـي              

 القروض ألي مـدة     ولمجلس اإلدارة صالحية عقد   . اإلدارة واإلشراف على جميع أعمال الشركة     

وأن يشتري ويبيع ويرهن عقارات ومنقوالت الشركة ومصنعها ويطالـب بمـستحقات الـشركة              

 . ويسوي التزاماتها

 : مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة) :    ١٩(المادة 

 يجـوز دفـع     .باإلضافة إلى المكافآت السنوية ألعضاء مجلس اإلدارة عن الخدمات التي يؤدونها          

ويشتمل تقرير مجلس   .  مجلس اإلدارة وفقاً لما تقره الجمعية العامة العادية        أتعاب حضور جلسات  
اإلدارة السنوي إلى الجمعية العامة العادية للمساهمين على بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء               

 . مجلس اإلدارة

 : رئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب والسكرتير) :  ٢٠( المادة 

ويجوز الجمع بين منـصبي رئـيس       . بين أعضائه رئيساً وعضواً منتدباً    يعين مجلس اإلدارة من     

 . مجلس اإلدارة والعضو المنتدب
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يكون لرئيس مجلس اإلدارة والعضو المنتدب بالتكافل والتضامن صالحية تمثيل الشركة لدى الدوائر             

توقيـع جميـع   كما يقوم بإبرام و. الحكومية والشركات واألفراد وأي دائرة رسمية أو قضائية أخرى     

 . العقود والوثائق نيابة عن الشركة

يعين المجلس سكرتيراً من بين أعضائه أو من غيرهم وتشتمل اختصاصات السكرتير على تحريـر               

 وعليـه أن    .وقائع وقرارات مجلس اإلدارة في محاضر وإثباتها في سجل خاص يعد لهذا الغـرض             

 . يمسك السجل المذكور ويحفظه

 : عات مجلس اإلدارةاجتما) :  ٢١(المادة 

. كما يجتمع كلما تطلبت ذلك مصلحة الشركة      . يجتمع مجلس اإلدارة أربع مرات على األقل كل سنة        

.  وتكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمـال االجتمـاع        .ويجتمع المجلس بناء على دعوة من الرئيس      

 .ئهويجب على رئيس المجلس أن يدعو المجلس لالجتماع متى طلب ذلك اثنان من أعضا

 : نصاب صحة االجتماع والتمثيل) :  ٢٢(المادة 

ال يكون اجتماع مجلس اإلدارة صحيحاً إال إذا حضره أغلبية األعضاء أصالة أو بالوكالة بشرط أال                

ويصدر المجلس قراراته بأغلبية أصوات األعضاء الحاضـرين أو         . يقل عدد الحاضرين عن ثالثة    

 . وي يكون صوت الرئيس مرجحاً وفي حالة التسا.الممثلين في االجتماع

 : محاضر اجتماعات مجلس اإلدارة) :  ٢٣(المادة 

 .  يوقعها رئيس المجلس والسكرتير.تثبت مداوالت مجلس اإلدارة وقراراته في محاضر

 

 : جمعيات المساهمين: رابعاً 

 : الجمعية العامة) : ٢٤(المادة 

ر اجتماع الجمعية العامة العادية وغير      لكل مساهم يملك على عشرين سهماً على األقل حق حضو         
 . العادية

 : الجمعية العامة العادية للمساهمين) :  ٢٥(المادة 

فيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية تختص الجمعية العامة العادية بجميع               

شهر التالية النتهاء السنة    األمور المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة األ           

 . كما يجوز دعوة جمعيات عامة عادية أخرى لالجتماع كلما دعت الحاجة لذلك. المالية للشركة

 : الجمعية العامة غير العادية) :  ٢٦(المادة 

تختص الجمعية العامة غير العادية للمساهمين بتعديل النظام األساسي للشركة باسـتثناء األحكـام              

 وبحل الشركة ألي سـبب      . وتختص كذلك بتمديد أو تقصير مدة الشركة       .ها نظاماً المحظور تعديل 
 .  وباإلذن باندماجها في شركة أخرى.قبل نهاية مدتها

 : طريقة دعوة الجمعيات العامة للمساهمين) :  ٢٧(المادة 

جمعية  وعلى مجلس اإلدارة أن يدعو ال      .تنعقد الجمعية العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة       

مـن  % ٥العامة العادية إذا ما طلب ذلك مراقب حسابات الشركة أو عدد من المساهمين يمثلون               

 . رأس مال الشركة على األقل
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 : سجل حضور اجتماعات الجمعية العامة) : ٢٨(المادة 

 .يحرر عند انعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين

 : تماع الجمعية العامة العاديةنصاب صحة اج) :  ٢٩(المادة 

ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأسـمال               

 وجهت الدعوة إلى اجتماع ثان      . فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول        .الشركة على األقل  

لن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في هذا       وتع. يعقد خالل الثالثين يوماً التالية لالجتماع السابق      

 .  ويعتبر االجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيه.النظام األساسي

 : نصاب صحة اجتماع الجمعية العامة غير العادية) :  ٣٠(المادة 

 نـصف   ال يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إال إذا حضره مـساهمون يمثلـون              

 فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الـدعوة إلـى              .رأسمال الشركة على األقل   

اجتماع ثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في هذا النظام األساسي ويعتبر االجتمـاع الثـاني               

 . صحيحاً إذا حضره عدد من المساهمين يمثلون ربع رأسمال الشركة على األقل

 : حقوق التصويت) : ٣١(المادة 

 ومع  .لكل مساهم صوت واحد عن كل سهم يمثله في اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية              

ذلك ال يجوز ألعضاء مجلس اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات الجمعية العامة التـي               

 . تتعلق بإبراء ذمتهم عن مدة إدارتهم

 : األغلبية في التصويت) :  ٣٢(المادة 

واحد وخمسين بالمائة على األقل من      %) ٥١(تصدر القرارات في الجمعية العامة العادية بأغلبية        

تصدر القرارات في الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم          . األسهم الممثلة في االجتماع   

 إطالة أو إنقـاص     الممثلة في االجتماع إال إذا كان القرار متعلقاً بزيادة رأس المال أو تخفيضه أو             

مدة الشركة أو حل الشركة قبل انقضاء المدة المحددة في هذا لنظام أو بإدماج الشركة في شـركة                  

 . أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة أرباع األسهم الممثلة في االجتماع

 : حقوق المساهمين في اجتماعات الجمعية العامة) :  ٣٣(المادة 

ساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بـشأنها             لكل م 

إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات وإذا رأى المساهم أن الرد على سؤاله غير مقنـع                

 . احتكم إلى الجمعية

 : إجراءات الجمعية العامة) : ٣٤(المادة 

 . أو العضو الذي اختاره لينوب عنه في حالـة غيابـه           يرأس الجمعية العامة رئيس مجلس اإلدارة     
ويحرر باجتماع الجمعية محضر يتضمن أسماء المساهمين الحاضرين أو الممثلين وعدد األسـهم             

 والقرارات التي اتخـذت وعـدد       .التي يمثلونها باألصالة أو بالوكالة وعدد األصوات المقررة لها        

 . صة وافية للمناقشات التي دارت في االجتماعوخال. األصوات التي وافقت عليها أو خالفتها
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 : مراقب الحسابات: خامساً 

 : تعيين مراقب الحسابات) :  ٣٥(المادة 

 . يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر تعينه الجمعية العامة العادية سنوياً

 : حق اإلطالع على دفاتر وسجالت الشركة) :  ٣٦(المادة 

 حق اإلطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغير ذلك مـن           –قت   في كل و   -لمراقب الحسابات   
 . الوثائق

 : الحسابات وتوزيع األرباح: سادساً 

 : السنة المالية) : ٣٧(المادة 

تبدأ السنة المالية للشركة في اليوم األول من شهر يناير من كل سنة ميالدية وتنتهي بنهاية اليـوم                  
  .اآلخر من شهر ديسمبر من السنة ذاتها

 : الحسابات السنوية) : ٣٨(المادة 

يعد مجلس اإلدارة في نهايـة كل سنة ماليـة جرداً لقيمة أصول الشركـة وخصومها في التاريخ               
المذكور كما يعد ميزانيـة الشركـة وحساب األربـاح والخسائر وتقريـراً عن نشاط الشركـة            

 . تي يقترحها لتوزيع األرباح الصافيةومركزهـا المالي عن السنة المالية المنقضية والطريقة ال

 :توزيع األرباح السنوية) : ٣٩(المادة 

 بعد حسم جميع المـصروفات العموميـة والتكـاليف          -توزع األرباح السنوية الصافية المحققة      
 :األخرى على النحو التالي

ويجـوز للجمعيـة العامـة      . من األرباح الصافية لتكوين احتياطي نظامي     % ١٠يجنب   -أ 
ة أن توقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نـصف رأسـمال الـشركة               العادي

 .المدفوع

يوزع الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين ال تقل عن خمسة في المائة من رأس المال                 -ب 
 .المدفوع

من باقي األرباح الصافية لتوزع المكافـأة ألعـضاء         % ١٠تخصص نسبة ال تزيد عن       -ج 
 .مجلس اإلدارة

قي بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من األرباح أو يرحـل لألعـوام              يوزع البا  -د 
 .القادمة على النحو الذي أوصى به مجلس اإلدارة واعتمدته الجمعية العامة

 : حصص األرباح) : ٤٠(المادة 

تدفع حصص األرباح التي تقرر توزيعها على المساهمين في المكان والمواعيـد التـي يحـددها                
 . ع مراعاة التعليمات التي تصدرها وزارة التجارة والصناعة في هذا الخصوصمجلس اإلدارة م

 : خسائر الشركة) : ٤١(المادة 

 وجب على أعضاء مجلس اإلدارة دعوة الجمعية        .إذا بلغت خسائر الشركة ثالثة أرباع رأس المال       

 . العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها قبل أجلها
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 : الدعاوي ضد أعضاء مجلس اإلدارة) :  ٤٢(المادة 

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كـان                

من شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها ما                  

 . زال قائماً

 : حل الشركة وتصفيتها: سابعاً 

 :   حل الشركة وتصفيتها) :٤٣(المادة 

 –عند انتهاء مدة الشركة أو حلها ألي سبب قبل انتهاء مدتها تقرر الجمعية العامة غير العاديـة                  

 وتحدد صالحياتهم   ، وتعيين مصفياً أو أكثر    ،بناء على اقتراح مجلس اإلدارة طريقة تصفية الشركة       

ك يستمر المجلس المذكور قائمـاً       وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة ومع ذل        .وأتعابهم

 .على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي

 : أحكام عامة:ثامناً 

 : أحكام عامة) : ٤٤(المادة 

كل ما لم يرد به نص صريح في هذا النظام األساسي يطبق بشأنه نظام الشركات المعمول به في المملكة                   

 . العربية السعودية

 :                      الحسومات العموالت و-األتعاب : ٣-٣

 حسومات أو أتعاب وساطة أو قدمت أي عوض غير نقدي خالل            ،بهذا تقر الشركة بأنها لم تدفع أي عموالت       

السنتين السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب زيادة في رأس المال وإدراج األسهم الزيادة المتعلقة بإصـدار أو                 

 أو القائمين   ، أو كبار التنفيذيين   ، أعضاء مجلس اإلدارة الحاليين أو المقترحين       إلى أٍي من   ،بيع أي أوراق مالية   

 . بالترويج أو الخبراء

 :                        التعديالت في رأسمال الشركة : ٤-٣

م حيث تم تعـديل     ٢٠٠٤ مال الشركة خالل الثالث سنوات األخيرة ما عدا العام           رأسلم تتم أية تعديالت في      

 مليون تم طرحها    ١٤٠وذلك بزيادة قدرها    ،  مليون ٦٤٠ مليون ريال سعودي إلى      ٥٠٠ل الشركة من    رأس ما 

  .)في السابقبنفس القيمة االسمية للسهم  ( ريال للسهم الواحد٥٠كأسهم حقوق أولوية بقيمة إصدار بلغت 

ثالث السابقة مباشـرة لتـاريخ      لم تتم تعديالت في رأسمال الشركات التابعة أو الفرعية للشركة خالل السنوات ال            

 . نشر نشرة اإلصدار هذه

 :                  الحيثيات الخاصة بالزيادة السابقة لرأس مال الشركة

 قـرر مجلـس اإلدارة      ، عن ارتفاع أسعار النحاس والمواد الخام األخرى       التي نتجت بالنظر إلى مشكلة السيولة     

وقد تم اعتماد القرض بواسطة ثالثـة قـرارات        . للصناعاتمتوسط األجل من شركة زينل      / تأمين قرض قصير  

 : صادرة عن مجلس اإلدارة كما يلي
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  مليون ريال٣٠  فبراير٢٩ بتاريخ ٢/٢٠٠٤قرار صادر بتعميم رقم  ١

  مليون ريال ٧ م٢٠٠٤ أبريل ١٥ بتاريخ ٤/١٠٦قرار مجلس اإلدارة رقم  ٢

  مليون ريال١٤ م٢٠٠٤  أبريل٢٤ بتاريخ ٣/٢٠٠٤قرار صادر بتعميم رقم  ٣

  مليون ريال٥١ المجموع 

 

 : م كما يلي٢٠٠٤لقد تم استالم مبالغ هذه القروض وتم إيداعها في حساب الشركة في عام 

  مليون ريال١٠ فبراير -أ

  مليون ريال٢٢ مارس -ب

  مليون ريال ١٩ أبريل -ج

  مليون ريال ٥١ المجموع 

 

 

رات مجلس اإلدارة المذكورة أعاله بواسطة المساهمين في اجتمـاع الجمعيـة            ولقد تمت الموافقة على كل قرا     

باإلضافة إلى ذلك فقد وافقت الجمعية العمومية غير العاديـة          . م٢٠٠٤ يونيو   ٢٨العمومية غير العادية بتاريخ     

 ومن قيمة   .).بنفس القيمة االسمية للسهم في السابق      ( ريال ٥٠للمساهمين على إصدار أسهم جديدة قيمة السهم        

 مليون ريال لتغطية القرض قـصير األجـل      ٥١ تخصيص   . مليون ريال  ١٤٠األسهم التي يتم إصدارها بمبلغ      

 مليون ريال عبارة عن قيمة      ٥١وعليه فقد تم الحقاً تحويل      .  من قانون الشركات   ٣ البند   ١٣٥وذلك وفقاً للمادة    

 مليـون ريـال     ١٤٠نل قبل إكمال مبلغ الـ      القرض قصير األجل الذي تم تسجيله كمطلوبات لصالح شركة زي         

%) ٣٦,٤٣( سـهم    ١,٠٢٠,٠٠٠المتحقق من طرح أسهم حقوق األولوية قد تم تحويله الحقاً إلى أسهم بلغـت               

 . م٢٠٠٤ يونيو ٢٨وفقاً لقرار الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 

سـهم  ) ١,٤٦٧,٦٤٨(والبالغ عددها   ارتفعت القيمة السوقية ألسهم الكابالت الجديدة والمخصصة لشركة زينل          

وفي تاريخ التسوية بلـغ     . سهم) ٢,٨,٠٠,٠٠٠(المتمثل بـ   و مليون ريال    ١٤٠نتيجة لزيادة رأس المال بمبلغ      

 مليون ريال ويشمل هذا المبلـغ الجــزء المتعلـق بتحويـل             ١٩٣ ريال للسهم حوالي     ١٣١,٥سعر السوق   

 مليون ريال نقداً كما هو الحال مـع         ٨٩هم من مبلغ الـ     وقد تم دفع األس   . سهم) ١,٠٢٠,٠٠٠(القـرض إلى   

 . المساهمين اآلخرين الذين قاموا بالمساهمة

 مـن العـدد األصـلي لألسـهم البـالغ           ١,٤٢٢,٦٤٤% (١٤,٢٣زادت حقوق الملكية في شركة زينل مـن         لقد  

 .%)٢٢,٦أي ما يعادل نسبة بـ % (٨حيث يمثل تحويل القرض % ٢٢,٦إلى )  سهم١٠,٠٠٠,٠٠٠

        كمـا فـي     .االستخدام الفعلي لمبلغ الزيادة األخيرة لرأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولويـة              

 :   مليون ريال١٤٠ والبالغ .م٢٠٠٥ يونيو ٣٠
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 مالحظات )بآالف الرياالت( بيــان

  ١٤٠,٠٠٠ )١إيضاح(الزيادة في رأسمال األسهم 

   : االستخدامات 

 مليون ريال تم اعتباره ضمن أسـهم        ٨٩مبلغ   ٢٢,١٨٠ تحديث الماكينات /مصروفات رأسمالية
لمـشاريع التوسـعة التـي ال تـزال         . الحقوق
 . مستمرة

تم تقديمه بواسطة زينل    . جزء من أسهم الحقوق    ٥١,٠٠٠ )٢إيضاح(رأس المال العامل 
للصناعات لتمويل رأس المال العامـل الـذي        

 غيـر    وذلـك لالرتفـاع    .تحتاج إليه الـشركة   
 وذلك أثناء انتظـار     .المسبوق في أسعار المواد   

. نتائج التفاوض مع البنك بخصوص القـرض      
ونظراً لعدم تمكننا من الحصول على قـرض        
لتسديد السلفة المؤقتة فقـد وافقـت الجمعيـة         
العمومية غير العادية للمساهمين في اجتماعهـا       

م بنـاء علـى     ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨المنعقد بتاريخ   
 علـى إصـدار أسـهم       .دارةتوصية مجلس اإل  

بنفس القيمة  ( ريال ٥٠جديدة مكافئة بقيمة السهم     
 وذلـك لـسداد      ).االسمية للسهم في الـسابق    

 . القرض

في البداية تم التخطـيط لتمويـل رأس المـال           ٥٧,٨١٦ )٢إيضاح(رأس المال العامل اإلضافي 
. العامل اإلضافي عن طريق قروض من البنوك      

 القروض المشار إليها    إالّ أن البنوك أجلت منح    
 . م٢٠٠٤برغم تحسن أرباح الشركة في عام 

وتجري الترتيبات حالياً للحصول على موافقة لمـنح       
قروض جديدة لتمويـل المـصروفات الرأسـمالية        

 . وتحديث الماكينات وفقاً لما تم التخطيط له

  ١٣٠,٩٩٦ إجمالي االستخدام 

  ٩,٠٠٤ )نقدية بالصندوق(الرصيد 
 

 

 مليون ريال المتحقق من طرح أسهم الحقوق في         ١٤٠يتمثل الهدف األساسي من الحصول على مبلغ الـ           :١إيضاح

ومقابلة المصروفات الرأسـمالية وتكلفـة تحـديث        )  مليون ريال  ٥١(توفير رأس المال العامل المطلوب      

 ).  مليون ريال٨٩(الماكينات 

هو عبارة عن رأس المال العامـل       )  مليون ريال  ٥٧,٨٢ريال زائداً مبلغ     مليون   ٥١( مليون ريال    ١٠٨,٨إن مبلغ اـل      :٢إيضاح

ـاً         . مليون ريال المتحقق من طرح أسهم الحقوق       ١٤٠الذي تم تمويله من مبلغ اـل        ـال العامـل وفق  ويصنف رأس الم

 : لمكوناته كما يلي

 .  مليون ريال١٠٢,١ ذمم تجارية مدينة  ) أ

 .  مليون ريال٦,٧  مخزون  ) ب
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 مليون ريال المتحقق من طرح أسهم الحقوق الذي وافقت عليها الجمعيـة العموميـة غيـر                 ١٤٠ـ  مبلغ ال  إن

الجهد الفـائق ولتحـديث     / م كان لضرورة االستثمار في معدات الجهد العالي         ٢٠٠٤ يونيو   ٢٨العادية بتاريخ   

 الفائق والتي أظهـرت  الجهد/ بعض الماكينات الحالية حتى يمكن تعظيم اإلنتاج خاصة في قطاع الجهد العالي             

باإلضـافة إلـى ذلـك المطلـوب        .  مليون ريال  ٨٩وتطلبت هذه الخطوات استثمار بمبلغ      . ارتفاعاً في الطلب  

 مليون ريال وذلك بهدف الحصول على اعتماد المنتج بواسـطة مختبـرات مـستقلة               ٤استثمار إضافي بمبلغ    

 . معترف بها

ى تستطيع الشركة تلبية الطلبات المتأخرة وتخفيف الـضغط علـى           وباإلضافة إلى ذلك ولتحقيق أحجام إضافية وحت      

 غير المسبوق في أسعار المواد الخام بما في ذلك ارتفاع أسعار النحاس خـالل            االرتفاعالتدفقات النقدية الناتجة من     

 .  مليون ريال لزيادة رأس المال العامل٥١التسع سنوات تحتاج شركة الكابالت السعودية إلى مبلغ 

 مليون ريال فقد ذكرنا بوضوح فـي خطـة          ١٤٠ إلى زيادة رأس المال بمبلغ       وباإلضافةى مالحظة بأنه    يرج

وقد تم وضع هذا في الحسبان نسبة لما أشار إليه          . األعمال بأننا نتوقع دعم إضافي من البنوك في شكل قروض         

ستوى المطلوب من الدعم وبأننـا      البنك بأنهم سوف يقومون بدعم الخطة الخمسية إذا قام المساهمون بتوفير الم           

 . قد استطعنا إظهار تحسناً في العمليات

إال أن البنوك   .  دعمهم الواضح بشكل جيد من خالل زيادة االكتتاب في أسهم الحقوق           بإظهارلقد قام المساهمون    

تخدامه مؤقتاً  وهكذا فإن المبلغ الذي تم تخصيصه لدعم المصروفات الرأسمالية قد تم اس           . لم تقدم الدعم المكافئ   

ويجب أن ال نعتقد بأن التوسعة المخططة سوف تتأثر نسبة ألن       . لتغطية العجز الناتج من غياب الدعم من البنك       

البنوك صارت أكثر استجابة وإيجابية في نظرتها إلى قدرة الشركة في تحقيق التحسن الذي وعدت به خاصـة                  

 . االلتزام بتحقيق الربحية
 

                                         :      الخيارات : ٥-٣

 . بهذا تقر الشركـة بأن رأسمالها أو رأسمال أي من الشركات التابعة لها غير مشمول بحق خيار أياً كان

 

 :عند تصفية الشركة أو حلهاالموجودات استرداد أو إعادة شراء فائض  : ٦-٣

يجوز أيضاً . فإن الشركة تتم تصفيتها عند انتهاء مدتها    .من النظام األساسي للشركة   ) ٤٣(كما ورد في المادة     

 بناًء على اقتراح مجلـس اإلدارة       –وفي الحالتين على الجمعية العامة غير العادية        . تصفيتها قبل انتهاء مدتها   

تعيين مصفياً أو أكثر وتحديد صالحياتهم متضمنة تحديد الخطوات الالزمة السترداد أو إعادة شراء أي مـن                 

 .الفائضة عند تصفية الشركة أو حلهادات الموجو
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 :  معلومات عن شروط إصدار أسهم حقوق األولوية الجديدة-٤

 :                                  طلب التسجيل بالهيئة : ١-٤

في القائمة الرسـمية    ) أسهم الزيادة (تم تقديم طلب تسجيل األسهم الجديدة الناتجة عن زيادة رأس المال            

 ). م٢٠٠٤ نوفمبر ١الموافق (هـ ١٤٢٥ رمضان ١٨في " هيئة ال"إلى 

     :                                    طبيعة اإلصدار:  ٢-٤

تقريباً % ٣٢,٨يمثل زيادة بنسبة    )  سهماً ٢١,٠٠٠,٠٠٠( مليون   ٢١٠رأس مال األسهم اإلضافي البالغ      

وبعد الزيادة األخيرة سوف يبلـغ      )  سهماً ٦٤,٠٠٠,٠٠( مليون ريال    ٦٤٠من رأس المال الحالي البالغ      

 . مليون ريال٨٥٠ سهماً أو ٨٥,٠٠٠,٠٠٠رأسمال األسهم 

 :                                          سعر اإلصدار :  ٣-٤

ريـاالً   ١٠الحصة الجديدة معروضة للمساهمين الحاليين بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية البالغـة             

 . للسهم

 :                                            طريقة الدفع :٤-٤

يجب أن يكون مبلغ األسهم المكتتب بها بواسطة المساهمين الحاليين مـستحقاً للـدفع اسـتقطاعا مـن                  

 . الحساب أو شيك مصرفي فقط

        :اإلجراء المتبع لممارسة حقوق أولوية االكتتاب :  ٥-٤

ويعلن هؤالء بأولويتهم بالنشر في     . لوية االكتتاب في األسهم الجديدة النقدية     يكون للمساهمين الحاليين أو   

 من النظام األساسي للشركة     ١٢جريدة يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب وفقاً للمادة            

 توزع تلك األسهم على المساهمين الحاليين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم في وقـت                

 .انعقاد الجمعية العمومية غير العادية

 ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال سـعودي ويمثـل        ٦٤٠استناداً على رأسمال األسهم الحالي للشركة البالغ        

 سهماً فإن األسهم    ٢١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال تمثل     ٢١٠سهماً والزيادة المقترحة في رأس المال بقيمة        

            وسيكون كـل سـهم لمـساهمين حـاليين مـستحقاً           . ليةتقريباً من األسهم الحا   % ٣٢,٨الجديدة تمثل   

 . سهما١٦٤ً سهم قادرة على شراء ٥٠٠ فستكون كل .وألغراض التبسيط.  سهما٠,٣٢٨ًلـ 

 فـسيوزع   .في حالة اتخاذ المساهمين الحاليين لقرار عدم االكتتاب أو باالكتتاب بأقل من اسـتحقاقاتهم             

 . مين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصليةالباقي من األسهم الجديدة للمساه

األسهم غير المكتتب بها يجب تخصيصها لشركة زينل للصناعات وهي أحد المساهمين الرئيسيين فـي               

 .الشركة وقد أصدرت تعهداً في هذا الخصوص

 :                                           مدة االكتتاب :  ٦-٤

األحـد   ويستمر حتى نهاية يـوم    ) م١/٥/٢٠٠٦الموافق  (هـ  ٣/٤/١٤٢٧االثنين  أ االكتتاب في يوم     يبد

 .")فترة االكتتاب("  أسابيع٤ولمدة ) م٢٨/٥/٢٠٠٦الموافق (هـ ١/٥/١٤٢٧

 :الكسور الزائدة و رد الفائض، أسلوب تخصيص األسهم :  ٧-٤
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 سهم للمساهمين الحاليين كما يظهـرون       ٢١,٠٠٠,٠٠٠سيتم تخصيص األسهم الجديدة البالغ عددها الكلي        
. باستخدام تاريخ انعقاد الجمعية العمومية غير العادية كتاريخ نهائي لتحديد ملكية األسـهم     " تداول"في سجل   

وكما هو مبين في    . وينبغي أن ال يتجاوز عدد األسهم المخصصة لهم عدد األسهم الذي طلبوا االكتتاب فيه             
 سهماً فـي    ٠,٣٢٨ فإن كل سهم يملكونه سوف يستحق        ."سة حقوق أولوية االكتتاب   اإلجراء المتبع لممار  " 

 حيث سـيتم    .)أقل من سهم واحد عند التخصيص     (سوف ال يؤخذ في االعتبار أي كسر من السهم          . المقابل
تجميع كسور األسهم في محفظة واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق ويوزع الفائض عن سعر الطرح علـى                  

 .كل حسب عدد كسورهالمساهمين  

من المتوقع أن يتم اإلعالن عن العدد النهائي لألسهم التي تم تخصيصها لكل مكتتب باإلضافة إلى الفائض                 
وسوف تصدر  ). م٤/٦/٢٠٠٦الموافق  ( هـ١٤٢٧/ ٥/ ٨األحد   يوم   المستحق لكل مكتتب في تاريخ أقصاه     

ما ورد أعاله للمكتتبين وتوجه مدير االكتتاب       شركة الكابالت السعودية إعالنات في الجرائد المحلية توضح         
 .بالبدء في عملية رد فائض االكتتاب

وسوف يوجه مدير االكتتاب خطابات تأكيد للمكتتبين يخطرهم بالعدد النهائي لألسهم التي تـم تخصيـصها                
 أو   وسيتم رد الفائض بالكامـل دون أي رسـوم         - إن وجدت    -باإلضافة للمبالغ الفائضة التي سيتم ردها       

احتجاز في حسابات المكتتبين لدى البنك المستلم أو في الحسابات البنكية الخاصة بالمكتتبين الـذين ليـست        
وفـي   . والتي يتم توضيحها من قبل المكتتبين باستمارة طلب االكتتـاب          .لديهم حسابات لدى البنك المستلم    

 الذي قدموا فيـه طلبـات االكتتـاب         حالة طلب أية توضيحات على المكتتبين االتصال بفرع البنك المستلم         
 . الخاصة بهم

 :                                 متعهدو تغطية االكتتاب :  ٨-٤

فإنه يلزم فقط أن يتم التعهد بتغطيـة        " الهيئة"وفقاً للمادة العاشرة من قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن          
وقـد  .  من فئة لم يسبق تسجيلها في القائمة الرسمية        اإلصدار من متعهدي التغطية عند إصدار أوراق مالية       

 ).   خطاب التغطية متاح لإلطالع(تعهدت شركة زينل للصناعات بتغطية اإلصدار وفق خطاب التغطية 

 :    من األسهم أو أكثر% ٥األشخاص المالكون لنسبة  :  ٩-٤

 عدد األسهمالنسبة المئوية للحيازة االسـم م
 ١٢,٢١٤,٢٢٠ ١٩,٠٨ *ات شركة زينل للصناع -١

 سهم في شركة لؤلـؤة الخلـيج        ٦٧،١٥٦إضافة لذلك يمتلك مالكو شركة زينل للصناعات        :  ملحوظة *
ليس لهذه الشركة عالقة بإصدار أسهم الحقوق بل        .  وهي شركة مملوكة لهم أيضاً     .التجارية

 . إنها مثل أية شركة تحمل أسهم في شركة كابالت السعودية

 : المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيينبيانات األسهم
 

 عدد األسهم المملوكة النسبة المئوية للحيازة االســـم
 ١٠٠٠ ٠,٠٠١٦ عبدالهادي علي شايف/ األستاذ
 ١٠٠٠ ٠,٠٠١٦ منصور محمود عبدالغفار/ األستاذ
 ١٠٠٠ ٠,٠٠١٦ يوسف أحمد يوسف زينل على رضا/ األستاذ
  لنجاوي وهيب عبداهللا/ الدكتور

 ١٠٠٠ ٠,٠٠١٦ )العضو المنتدب(

 خالد أحمد يوسف زينل علي رضا/ المهندس 
 ١٠٠٠ ٠,٠٠١٦ )رئيس مجلس اإلدارة( 

 ١٠٠٠ ٠,٠٠١٦ عبداهللا حسن عثمان مصري/ الدكتور
 

 

 .هذه فقط عدد األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة:       ملحوظة

 :                      الموافقات والقرارات المطلوبة: ١٠-٤
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علـى  " بالتوصـية "هـ  ١٤٢٥ شعبان   ٢م الموافق   ٢٠٠٤ سبتمبر   ١٦أصدر مجلس اإلدارة قراراً بتاريخ      

 سهم عـادي    ٢١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال بإصدار     ٨٥٠ مليون ريال إلى     ٦٤٠زيادة رأس مال الشركة من      

مـن هـذه    ) ٢-٣(ركة والموضحة بالقسم    من النظام األساسي للش   ) ١٢(رياالً للسهم وفقاً للمادة      ١٠بقيمة  

 في مجـال  (BOT)"  التشغيل والتمويل.البناء" المشاركة في تنفيذ مشاريع على أساس    ض وذلك بغر  .النشرة

توليد الطاقة الكهربائية وفقًأ للخطة الرئيسية بواسطة الشركة السعودية للكهرباء وتعزيـز متطلبـات رأس               

ألول لالرتفاع غير المسوق في أسعار المواد والرغبـة فـي مقابلـة             المال العامل ويعزى ذلك في المقام ا      

 .الطلب المتنامي على كابالت الطاقة الكهربائية

وسيتم رفع التوصية المذكورة إلى الجمعية العامة غير العادية للمصادقة عليه بعد الحصول علـى موافقـة                 

 .الجهات الرسمية لعقد الجمعية العامة غير العادية

  :   ل األسهم الجديدة الصادرةتداو: ١١-٤

وذلك حال انتهاء اإلجراءات النظامية ذات       .يجوز تداول األسهم الجديدة الصادرة بعد تخصيص تلك األسهم        

 العالقة

 :     استخدامات األموال المحصلة من إصدار األسهم الجديدة: ١٢-٤

 :في تمويل اآلتي)  مليون ريال٢١٠(سوف تستخدم حصيلة أسهم الحقوق 
 

 )بآالف الرياالت(المبلغ  االستخدام

 ١٦٠,٠٠٠ ).BOT( التشغيل والتحويل .مشاريع البناء

 ٥٠,٠٠٠ رأس المال العامل

 ٢١٠,٠٠٠ الجملة
 

 :  ريال١٦٠,٠٠٠,٠٠٠) BOT(مشاريع البناء والتشغيل والتحويل   : ١-١٢-٤

تعتزم الشركـة السعوديـة للكهربـاء تنفيذ عدة مشاريع لنقل الكهرباء على نظام البناء 
الفرص المتاحة في قطاع  (٥-١كما هو موضح في قسم ) BOT(والتشغيل والتحويل 
 فإن رأس المال .وكما أشارت الشركـة السعودية للكهربـاء). خطوط النقل الهوائية

من تكلفـة المشروع الذي سيتم تشغيله % ٢٠وع يبلـغ االبتدائي المطلـوب لبدء المشـر
وفقـاً للخطة الرئيسية للشركـة السعوديـة للكهربـاء علـى مـدى فترة زمنية تبلغ 

 . عاما١٥ً
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 :ونتناول فيما يلي المشاريع التالية التي سيتم اكتمالها قريباً والتي سوف نركز جهودنا في الفوز بها
 

 )بآالف الرياالت(المبلغلتاريخ المتوقع إلكمالها البيــــان اسم المشروع
 مشروع الشقيق 

 عسير/ صبيا 
 كيلـو   ٣٨٠مشروع خطوط ربط بطاقة     

فولت في المنطقـة الجنوبيـة ويتوقـع        
ويتكـون  . م٢٠٠٧االنتهاء منه في عام     

هذا المشروع من اثنين من خطوط الربط       
 :كما يلي

 كيلو متر تقريباً    ١١٠ خطوط بطول    -١
 .يق بصبياتربط الشق

 كيلو متر تقريباً ١٢٠ خطوط بطول -٢
 .تربط الشقيق بعسير الوسطى

٣٣٠,٠٠٠ ٢٠٠٧ 

 كيلـو   ٣٨٠مشروع خطوط ربط بطاقة      نميرة/  محايل–مشروع الشقيق 
فولت في المنطقـة الجنوبيـة وتـاريخ        

. م٢٠٠٨االنتهاء المتوقع له هـو عـام        
ويتكون هذا المشروع من خطـين يبلـغ        

 كيلو متر علـى     ٢٧٥طولهما اإلجمالي   
 :النحو التالي

  كيلو متر تقريباً ١٣٠خط بطول  -١
 .يربط الشقيق بمحايل

 كيلو متر تقريباً ١٤٥خط بطول   -٢
 .يربط محايل بنميرة

 ٤٢٠,٠٠٠ م٢٠٠٨

 ٧٢٠,٠٠٠    المجموع
 

 

فإن تخصيص هذا  .) مليون ريال٣٣٠( صبيا عسير -وفي حالة تمكنا من توفير المبلغ المطلوب لمشروع الشقيق 
 علماً بأن الرصيد المتبقي سيتم استغالله للمشاركة مع آخرين في المشاريع األخرى .المبلغ سيكون كما موضح أدناه

 ). BOT(للشركة السعودية للكهرباء على نظام البناء والتشغيل والتحويل 
 

 مالحظات )بآالف الرياالت(المبلغ  البيــــان
 مطلوب رأسمال مباشر للمشاركة  ٦٦,٠٠٠ %) ٢٠(وب رأس المال االبتدائي المطل
يمثل هذا المبلغ المستوى النموذجي للمـصروفات        ٢١,١٠٠ المصروفات الرأسمالية

 .الرأسمالية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع
 .من قيمة المشروع% ١٤يعادل  ٤٧,٠٠٠ رأس المال العامل

  ١٣٤,٠٠٠ الجملة
 

وعلى الرغم من أن المشاريع المذكورة . اركة في المشروعين معاً بالتعاون مع آخرين وربما تقرر الشركة المش،هذا
 إال أن شركة الكابالت السعودية بخبرتها الواسعة محلياً وإقليمياً .أعاله لم يتم طرحها رسمياً في مناقصات حتى اآلن

ع على المشاريع التي نفذتها شركة من هذه النشرة لإلطال" ٢-٩"و " ١-٩"ُيرجى الرجوع إلى المالحق (وعالمياً 
في مجال تصنيع وتركيب خطوط النقل الهوائي على ثقة تامة من قدرتها على إكمال المشروع ) الكابالت السعودية

 .خالل الفترة الزمنية المحددة
 ١٦٠الـ فإن مبلغ )  مليون ريال٤٢٠(نميرة /  محايل –وفي حالة تمكنا من توفير المبلغ المطلوب لمشروع الشقيق 

 :سيتم استخدامه كما يلي) BOT(لمشاريع البناء والتشغيل والتمويل  -مليون ريال 
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 البيـــان
 المبلغ

 )بآالف الرياالت(
 مالحظات

رأس المال االبتدائي المطلوب 
 %) ٢٠تبلغ نسبته (

 مطلوب رأسمال مباشر للمشاركة  ٨٤,٠٠٠

مستوى النمـوذجي للمـصروفات     يمثل هذا المبلغ ال    ٢١,١٠٠ المصروفات الرأسمالية
 .الرأسمالية المطلوبة لتنفيذ هذا المشروع

 .من قيمة المشروع% ١٣يعادل  ٥٤,٩٠٠ رأس المال العامل
  ١٦٠,٠٠٠ الجملة

 

ورأس المال العامل )  مليون ريال٢١,١(ُيرجى مالحظة أن المبلغ المخصص للمصروفات الرأسمالية 
 . واسطة قسم مشاريع ماس لتنفيذ عملية إنشاء المرفقسيتم استخدامه ب)  مليون ريال٥٤,٩(

الجدير بالذكر أن شركة كهرباء السعودية ستصدر طلب عرض خاص إلنشاء المرفق الخاص 
كما ستصدر العرض الخاص بالمحول خالل . م٢٠٠٥بالمشروعين خالل الريع الثالث من العام الحالي 

 .م٢٠٠٦الربع األول من العام 
المعلومات التي تم جمعها من الشركة السعودية للكهرباء، فإنه قد تم تكوين شركة وبناًء على أحدث 

وستتولى هذه الشركة إدارة مرحلة توزيع . الكهرباء والمياه وهي اآلن في مرحلة تأسيس البنية التشغيلية
تتمكن أن  من المتوقع. مشاريع الشركة السعودية للكهرباء القائمة على أساس البناء والتشغيل والتحويل

الشركة من تكملة البنية المطلوبة خالل الستة أشهر القادمة وتتقدم نحو اإلجراءات النظامية الالزمة 
 ).البناء والتشغيل والتحويل(لدعوة المشاركين المحتملين لمشاريع 

ودي ريال سع مليون ١,٦ والبالغةإن المصروفات التي سيتم تحملها فيما يتعلق بإصدار أسهم الحقوق هذه 
 .قد تم تقديرها وسوف يتم تحميلها على عمليات التشغيل

 : رأس المال العامل:  ٢-١٢-٤
قامت الشركـة بإعداد خطـة عملهـا السابقة على أساس أسعـار النحاس واأللمنيوم المبنية على أسعار 

  دوالر للطن المتري من١,٤٠٠ دوالر للطن المتري من النحاس و١,٨٠٠(بورصة لندن للمعادن 
 دوالر للطن المتري من النحاس         ٢,٥٤١ إليها فهي التوصلأما األسعار الفعلية التي تم ). األلمنيوم

ويستند تقديرنـا الجديـد على المؤشـر المقدم لنا من .  دوالر للطن المتري من األلمنيوم١,٦٢١و
طية هذه الزيادة غير المسبوقة  وبالنظر إلى ما ورد أعاله فإننا بحاجة إلى رأسمال إضافي لتغ.الموردين

 .في أسعار المواد الخام عموماً وأسعار النحاس واأللمنيوم على وجه التحديد
 مليون ريال سعودي لتلبية المتطلبات ٥٠وبالتالي تعتزم شركة الكابالت السعودية تخصيص مبلغ 

 .اإلضافية من رأس المال العامل الناتجة عن ارتفاع أسعار المواد الخام
  

 :                                         حقوق المساهمين: ١٣-٤

 . لدى الشركة فئة واحدة فقط من األسهم وال يتمتع أي مساهم بحقوق تصويت تفضيلية -١

يكون للمساهمين الحاليين المسجلين كما في تاريخ القرار الصادر من الجمعية العمومية غير العادية               -٢

 الحق في الحصول على أسهم حقوق األولوية التي سـيتم           ، مال الشركة  بزيادة رأس ) تاريخ األحقية (
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وسيتم .  سهماً ٢١,٠٠٠,٠٠٠ مليون ريال تعادل قيمة      ٢١٠إصدارها نتيجة لزيادة رأس المال بمبلغ       

وكمثال لشرح هذه النقطة بـصورة      .  سهماً ٠,٣٢٨ إصدار   ،مقابل كل سهم مدرج في مؤشر تداول      

 سـهماً   ١٦٤ سهماً سيكون له حق األولوية في الحصول على          ٥٠٠ مبسطة فإن المساهم الذي يملك    

 .من إجمالي عدد األسهم الجديدة التي سيتم إصدارها

بالنسبة لألسهم التي ال يتم االكتتاب فيها فسوف يتم تخصيصها للمساهمين الذين تقدموا لالكتتاب في               
 الذي يملكونه بتاريخ األحقية     عدد من األسهم يزيد عن ما هو مخصص لهم بالتناسب مع عدد األسهم            

وبالنسبة ألي عدد من األسهم ال يتم       . على أال يتجاوز هذا العدد عدد األسهم الذي طلبوا االكتتاب فيه          

 . فسوف تقوم بشرائه شركة زينل للصناعات بحسب اتفاقية التغطية،االكتتاب فيه

عـات الجمعيـة العامـة       حق حضور اجتما   ،سهماً على األقل  ) ٢٠(لكل مساهم حائز على عشرين       -٣

ويجوز له أيضاً تفويض أي مساهم آخر ما عدا أعضاء مجلس           . العادية والجمعية العامة غير العادية    

 .اإلدارة لحضور أي واحد من هذه االجتماعات نيابة عنه

 يكون لكل مساهم صوت واحد مقابل كل سهم يمثلـه           ،من النظام األساسي للشركة   ) ١٣(وفقاً للمادة    -٤

 .ت الجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العاديةفي اجتماعا

في اجتماع جمعية عامة عادية منعقد      % ٥١يتمتع المساهمون الذين يمثلون أغلبية ال تقل نسبتها عن           -٥
 .بشكل صحيح بحق إجازة القرارات الصادرة عن اجتماع الجمعية العامة العادية

لحضور في اجتماع جمعية عامة عادية منعقـدة بـشكل          يكون للمساهمين الذين يمثلون أغلبية ثلثي ا       -٦
صحيح الحق في إجازة قرارات الجمعية العامة غير العادية ما عدا الحـاالت التـي تـرتبط فيهـا                   

القرارات بتمديد أو تقصير فترة عمل الشركة قبل انقضاء عمرها كما هو منصوص عنه في النظام                
من عدد األسـهم    % ٧٥ثل هذا القرار هو أغلبية      األساسي للشركة حيث ورد أن المطلوب إلجازة م       

 .التي يحضر ممثلوها أو يتم تمثيلهم في مثل هذا االجتماع

لكل مساهم الحق في مناقشة المواضيع العامة العادية أو غير العادية كما له الحق في طرح األسئلة                  -٧
ساهم أيضاً االحتكام   ويحق للم . بشأنها على أعضاء مجلس اإلدارة أو المديرين أو مراقب الحسابات         

 .إلى الجمعية العمومية إذا رأى أن الرد على سؤاله غير مقنع

% ١٠إذا قررت الشركة اإلعالن عن توزيع أرباح لألسهم من صافي األرباح بعد تجنيـب نـسبة                  -٨

 فيجب أال تقل نسبة     ،من النظام األساسي للشركة   ) ٣٩(كاحتياطي قانوني حسب ما تنص عليه المادة        

 .من رأس المال المدفوع% ٥صافية التي سيتم توزيعها كأرباح أسهم أولية عن األرباح ال

وسيكون لكل مساهم مدرج في سجل تداول كما في تاريخ انعقاد اجتماع الجمعية العامة العادية الحق في                 
 البنـد   –) ٣٩(ويجوز توزيع األرباح السنوية الصافية اإلضافية كما هو وارد في المـادة             . تلك األرباح 

 .في النظام األساسي للشركة) ٤٠(وفي كلتا الحالتين يجب أن يخضع مثل ذلك التوزيع للمادة ) د/٣٩(

لكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على أعضاء مجلس اإلدارة إذا كان من                 -٩
شأن الخطأ الذي صدر منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها مـازال                  

 .ويجب على المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفع الدعوى. قائماً

 : معلومات عن طبيعة أعمال وأنشطة الشركة-٥



 نشرة إصدار األسهم                                                                                 شركة الكابالت السعودية

 

א א ٥٥ من ٢٧א

 :                                 خلفية عامة عن المجموعة : ١-٥

تم تسجيل شركة الكابالت السعودية كـشركة ذات مـسئولية محـدودة بموجـب سـجل تجـاري رقـم                    
م وتم تحويلها إلـى شـركة       ١٩٧٦ أبريل   ٢٧هـ الموافق   ١٣٩٦ ربيع الثاني    ٢٧اريخ   بت ٤٠٣٠٠٠٩٩٣١
وهي أول شركة للكابالت    . وأصبحت أسهمها متداولة في السوق المالية السعودية      م  ١٩٨٨مساهمة في عام    

 بين مجموعة زينـل     ٤٠ : ٦٠وكانت أساساً شركة تضامنية بنسبة      . م١٩٧٥تأسست في المنطقة في عام      
ببيع حصتها عنـد    " أناكوندا"وقد قامت   .  األمريكية المصنعة للكابالت   ANACONDA" أناكوندا"وشركة  

م حازت شركة الكابالت على حصة      ١٩٨٢وفي عام   . انسحابها من أعمال الكابالت في منتصف الثمانينات      
ت حازت شركة الكـابال   . م١٩٨٦في عام   % ٥٠وقد ارتفعت هذه الحصة إلى      . في شركة ميدال البحرينية   

.  ديمرير كابلو وكافيل كابلو التركيتين     شركتيفي  % ٧٠م على حصة ملكية تبلغ      ١٩٨٥السعودية في عام    
  .م حازت شركة الكابالت السعودية على الشركتين بالكامل١٩٩٣وفي عام 

 إلى إحدى الشركات الصناعية الرئيسية فـي المملكـة          السعودية الكابالت   شركة تطورت   ،وخالل السنوات 
 بعـد مجموعـة     ، وتعد حالياً ثاني أكبر شركة بمنطقة الخليج العربي لتصنيع الكـابالت           .السعوديةالعربية  

وتنشأ جميـع   . ١ شركة من بين شركات الكابالت العالمية      ٥٠وقد ُصنفت ضمن أفضل     . الرياض للكابالت 
مجموعــة  في الوقت الراهن تـشكل      . أعمالها من األسالك والكابالت والمنتجات والخدمات ذات العالقة       

الكابـالت السعوديـة شبكـة من الشركـات المتكاملـة المقدمة لنطاق من خدمات الطاقة واالتـصاالت             
 تمويل المشاريع وإنجاز المشاريع علـى أسـاس         ، دمج الشبكات  ، التركيب ، الهندسة ،متضمنة تصميم النظم  

 ".تسليم المفتاح"

              :                       طبيعة أعمال المجموعة : ٢-٥

تشتمل النشاطات الرئيسية لمجموعة الكابالت السعودية على تصنيع وتـسويق الكـابالت عاليـة الجـودة                
 الصلة بالكابالت التي تتفاوت من توريد المواد الرئيسية إلى خـدمات التركيـب          ذات والخدمات والمنتجات

التوزيـع والنقـل فـي مجـال الطاقـة          المتعلقة بتصميم وتنفيذ أحدث ما توصلت إليه التقنية من شبكات           
 .واالتصاالت

يتمثل النشاط الرئيسي للشركة في تصنيع وتوريد كابالت الطاقة والتي تشمل تشكيلة كابالت من الـضغط                
وباستطاعة .  المصنعة من النحاس واأللمنيوم إلى منتجات ونظم الضغط العالي الفائق          والمتوسط المنخفض

 وبعد النجاح الـذي     . كيلوفولت ٤٠٠نطاق كامل من كابالت الطاقة حتى        تصنيع   السعوديةشركة الكابالت   
 قامت المجموعة بتنويع أعمالها لتشمل قطاع االتصاالت الذي تقدم فيـه            ،حققته الشركة في كابالت الطاقة    

مجموعة من كابالت االتصاالت النحاسية ومن األلياف البصرية إضافة إلى تقديم الخدمات إلى العمالء في               
 .ة االتصاالتصناع

 وتتضمن مرافق إنتاج الشركة بالمملكة العربية السعودية مجمعاً متكامالً يقع في مدينة جدة الـصناعية        ،هذا
 الطاقة ومصنع للقضبان النحاسية ومصنع لمركبات اللـدائن البالسـتيكية مـع         لكابالت مصنع   منويتكون  

 تركيا يتركز اإلنتاج في موقع واحد في        وفي. مصنع لكابالت االتصاالت ومصنع للبكرات في موقع قريب       
 .منطقة بوزييوك على مسافة ساعات قليلة بالسيارة من مدينة اسطنبول

 تقـدم مجموعـة   .وبفضل شراكتها مع شركات دولية رائدة في مجال تقنية كابالت الطاقـة واالتـصاالت       
لجهات " تسليم المفتاح "ساس   حلول طاقة واتصاالت بما في ذلك نظم تشغيل شاملة على أ           السعوديةالكابالت  

حكومية ومصالح  وإدارات حكومية ومؤسسات خاصة في كافة أنحاء منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا               
 .ودول مجلس التعاون الخليجي وقارتي آسيا وأوروبا

       :                                      المبيعات : ٣-٥

                                                           
٢−CRUאwww.crugroup.com 
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א א ٥٥ من ٢٨א

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 

 ة العربية السعوديةمبيعات في المملك

 كابالت الطاقة الكهربائية
 كابالت االتصاالت

  بكرات وقضبان.بي في سي

 المشاريع
 اإلجمالي

٦١٥,١٠٥,٠٠٠ 
٧٧,٥٩٢,٠٠٠ 
٥,٧١٩,٠٠٠ 

١١٦,٠٨٤,٠٠٠ 
٨١٤,٥٠٠,٠٠٠ 

٣٤٥,٩٥٢,٠٠٠ 
١٦,٢٢٨,٠٠٠ 
١٩,٦٣١,٠٠٠ 
١١٣,٢٢٣,٠٠٠ 
٤٩٥,٠٣٤,٠٠٠ 

٣٨٦,٣٦٠,٠٠٠ 
١٦٠,٤٧٥,٠٠٠ 
٣٩,٠٦٦,٠٠٠ 
٤٢,٦٨٢,٠٠٠ 

٦٢٨,٥٨٣,٠٠٠ 

 مبيعات في تركيا

 كابالت الطاقة الكهربائية
 االتصاالت
 اإلجمالي

١٩٤,٥٢٧,٠٠٠ 
(١٦,٢٤٦,٠٠٠)* 
١٧٨,٢٨١,٠٠٠ 

٩١,٩٣٠,٠٠٠ 
(١٥,٩٨٤,٠٠٠)* 
٧٥,٩٤٦,٠٠٠ 

٦٧,٢٢٦,٠٠٠ 
٢١,٤٧٣,٠٠٠ 
٨٨,٦٩٩,٠٠٠ 

 . لهذه السنواتبيعات مرتجعةتشير إلى وجود مم ٢٠٠٤م و٢٠٠٣في العامين المبيعات السالبة : ملحوظة* 
 )دولة اإلمارات العربية المتحدة( كابالت الطاقة الكهربائية .شركة الكابالت السعودية

 

 ٢٧,٨١٨,٠٠٠ اإلجمالي
 

١٥,٧٢٧,٠٠٠ 
 

١٢,٣٤٢,٠٠٠ 
 

  البحرين-شركة ميدل كابلز 

  القضبان
 األسالك

 الموصالت
 منتجات مشكلة 

 البكرات
  ومنتجات أخرى–خليط سبائك 

 اإلجمالي

٣٢٢,٦٤٧,٢٧٧ 
٣٣,١٢٠,٢٠٩ 
٢٣١,٩٥٠,٣٨١ 
١٩,٥٧٥,٠٨٣ 
٤,٩٩٠,٣١٠ 

١١٤,٧٤٧,٤١٦ 
٧٢٧,٠٣٠,٦٧٧ 

٢٨٨,٠٣٨,٠٨٣ 
٢٨,٦١٢,٣٢٨ 
١٤٧,٠٢٠,٨٩٢ 
١٢,٢٤٦,٧٥٥ 
٢,١٥٤,١٥٢ 
٨٤,٢٤١,٣١٦ 

٥٦٢,٣١٣,٥٢٦ 

٢٨٥,١٦٥,٣٠٤ 
٢٧,٥٣٥,١٩٦ 
١٤٦,٥٥١,٨٦٩ 
١٠,٧٢٠,٨٧٥ 
١٧,٣٧٢,٨٠٤ 
٨٥,٩٢٦,٥٦٧ 

٥٧٣,٢٧٢,٦١٦ 

    ات الكلية للمجموعةالمبيع

 مبيعات في المملكة العربية السعودية
 مبيعات في تركيا

 مبيعات في دولة اإلمارات العربية المتحدة
 مبيعات في البحرين
 إجمالي المبيعات

٨١٤,٥٠٠,٠٠٠ 
١٧٨,٢٨١,٠٠٠ 
٢٧,٨١٨,٠٠٠ 
٧٢٧,٢٣٠,٦٧٧ 

١,٧٤٧,٦٢٩,٦٧٧

٤٩٥,٠٣٤,٠٠٠ 
٧٥,٩٤٦,٠٠٠ 
١٥,٧٢٧,٠٠٠ 
٥٦٢,٣١٣,٥٢٦ 

١,١٤٩,٠٢٠,٥٢٦ 

٦٢٨,٥٨٣,٠٠٠ 
٨٨,٦٩٩,٠٠٠ 
١٢,٣٤٢,٠٠٠ 
٥٧٣,٢٧٢,٦١٦ 

١,٣٠٢,٨٩٦,٦١٦ 

 :ملحوظة

 وتغطي المبيعات أعـاله     .لشركة الكابالت السعودية  % ٥٠شركة ميدال كابلز هي شركة مقرها البحرين مملوكة بنسبة          

فقاً للمعـايير المحاسـبية للجمعيـة       عموماً لم يتم اعتبارها كمبيعات من مجموعة و       . من إيرادات الشركة  % ١٠٠نسبة  

 . السعودية للمحاسبين القانونيين

 : استعراض أصول وأنشطة الشركة والشركات التابعة لها خارج المملكة العربية السعودية: ٤-٥
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א א ٥٥ من ٢٩א

         

  )يريال سعود(الموزعة جغرافياً الموجودات إجمالي قيمة 
 م٢٠٠٤

 *اإلجمالي المجمع تركيا خليجيةدول  المملكة العربية السعودية بيـــان

 ٨٦٠,٢٦٢,٠٠٠ ١٢٨,٠٠٨,٠٠٠ ١١,٠٠٩,٠٠٠ ٨٥٧,٣٦٦,٠٠٠  أصول متداولة

 ٢٦٠,٠١٨,٠٠٠ ٩٤,٣٦٩,٠٠٠ ٧١,٠٠٠ ١٦٥,٥٧٨,٠٠٠المعداتو الممتلكات واآلالت 

 ١٠٩,٩٩٨,٠٠٠ ١,٧٤٧,٠٠٠ ٦٦,٤٦١,٠٠٠ ١٧٤,٥١١,٠٠٠ أصول غير متداولة أخرى

 ٢٢٤,١٢٤,٠٠٠١,٢٣٠,٢٧٨,٠٠٠ ٧٧,٥٤١,٠٠٠ ١,١٩٧,٤٥٥,٠٠٠ إجمالي
 

 .المحذوفة في الحسبان عند حساب هذه األرقام/ المشطوبة الموجودات تم أخذ * 
 

 

 : بيان الشركات : ٥-٥

 : شركة الكابالت السعودية

. يقع مقر الشركة في مدينة جدة وتعتبر إحدى أكبر الشركات المصنعة للكابالت في العالم العربـي واإلسـالمي       

وتقدم الشركة تشكيلة من منتجات وخدمات الكابالت لسد كافة االحتياجـات مـن             . م١٩٧٥د تأسست في عام     وق

كابالت الطاقة واالتصاالت وتتفاوت أعمالها من توريد وتركيب كيبل واحد إلى تصميم وتنفيذ شـبكات الطاقـة                 

 .واالتصاالت الكاملة

ة من كابالت الضغط المنخفض وكابالت الضغط المتوسـط         تقدم شركة الكابالت السعودية لعمالئها تشكيلة واسع      

 كيلوفولت فـي المملكـة العربيـة    ٣٨٠ كيلوفولت وهي تخطط لتوسعة ذلك حتى  ٢٢٠وكابالت الضغط العالي    

وتشمل مرافق إنتاج المواد األولية     . السعودية إضافة إلى كابالت االتصاالت المعدنية وكابالت األلياف البصرية        

قضبان نحاسية ومصنع لمركبات اللدائن البالستيكية وفي نفس الوقت يوجد مصنع في منطقـة              المتكاملة مصنع   
 .قريبة إلنتاج البكرات الخشبية

ويوجد لدى شركة الكابالت السعودية أيضاً فريق خدمات مسؤول عن إعداد وتنفيذ مشاريع النقل والتوزيع فـي                 

إضافة إلى تجارة المواد غيـر      )  كابالت هوائية ومدفونة  (" تسليم المفتاح "مجالي الطاقة واالتصاالت على أساس      

وتعتبر شركة الكابالت السعودية أول شركة مصنعة للكابالت في المنطقة تحصل           . المصنعة التي يطلبها العمالء   

 .٩٠٠٢على شهادة الجودة العالمية آيزو 

 :شركة ماس القابضة

 الكابالت السعودية وهـي الـشركة القابـضة         لشركة% ٩٩,٩٢شركة ماس القابضة هي شركة مملوكة بنسبة        
لعمليات شركة الكابالت السعودية في تركيا وتختص باستثمار شركة الكابالت السعودية في شركة ماس كـابلو                

 . وشركة ماس بالزا

 :شركة ماس كابلو

ي إن شركة ماس كابلو هي الشركة القابضة لعمليات شركة الكابالت السعودية في تركيا وهـي تـضم شـركت                  

 .ديمرير كابلو وكافيل كابلو

 : شركة ديمرير كابلو
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א א ٥٥ من ٣٠א

يقع المقر الرئيسي   . من قبل شركة ماس كابلو    % ٩٣,٣وهي شركة تركية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة         
 كيلومتر من العاصـمة     ٣٥٠للشركة في مدينة أسطنبول بينما يوجد مرفق اإلنتاج في بوزيوك على بعد حوالي              

وبـدأت  . م ولديها أحدث المرافق والمختبرات إلنتاج الكابالت في تركيا        ١٩٨٢ركة في عام    تأسست الش . التركية
كما بدأت بإنتاج كابالت الضغط العالي فـي عـام          . الشركة أعمالها بإنتاج كابالت الضغط المنخفض والمتوسط      

ـ       ١٩٩٢وفي عام   . م لتلبية احتياجات السوق المحلي    ١٩٨٩ . ضغط العـالي  م بدأت الشركة في تصدير كابالت ال
 . كيلوفولت٢٢٠م كانت شركة ديمرير كابلو أول شركة في تركيا تنتج وتصدر كابالت الطاقة ١٩٩٥وفي عام 

هذا وتنتج شركة ديمرير كابلو كابالت الطاقة المزودة بموصالت نحاسية أو موصالت ألمونيوم وكذلك عدد محدود من                 
صنفت الشركة ضمن الشريحة األولى من المنتجين العـالميين         . أسالك المباني وكابالت التحكم والكابالت المتخصصة     

ويشمل التكامل الرأسي للشركة مصنع شامل لمركبات اللدائن        .  كيلو فولت  ٤٠٠لنظم كابالت الضغط العالي الفائق حتى       
لتطـوير   في نشاطات التصميم وا    ٩٠٠١وقد حصلت شركة ديمرير كابلو على شهادة الجودة العالمية آيزو           . البالستيكية

 . من إنتاجها% ٥٠ إلى ٤٠واإلنتاج والتركيب والخدمة وتصدر  الشركة حالياً من 

 : شركة كافيل كابلو

لشركة ماس كابلو وتمتلك وتـشغل مرفـق        % ٩٩,٩٣وهي شركة تركية ذات مسؤولية محدودة مملوكة بنسبة         
تركيـب آالت إلنتـاج كـابالت    وقد قامت شركة كافيل كابلو ب   . إنتاج في نفس موقع شركة ديمرير في بوزيوك       

ويوجد لـدى   . الهواتف المعدنية وكابالت األلياف البصرية وكابالت تحكم وأنواع خاصة من كابالت االتصاالت           
" تـسليم المفتـاح  "الشركة أيضاً فريق من المتخصصين الماهرين يتولى مسؤولية إعداد وتنفيذ النظم على أساس         

 .جال االتصاالتوهذه تشمل كابالت النقل والتوزيع في م

م ١٩٥٤وقد بدأت عملياتها في عام      . وتعتبر شركة كافل كابلو إحدى أقدم الشركات المصنعة للكابالت في تركيا          
م وكابالت األلياف البـصرية فـي   ١٩٧٦كما بدأت في إنتاج كابالت االتصاالت في عام    . بإنتاج كابالت الطاقة  

 وأيضاً شهادة الجودة العالمية آيـزو       ٩٠٠٢لعالمية آيزو   وقد حصلت الشركة على شهادة الجودة ا      . م١٩٩٢عام  
 .  في نظام مراقبة البيئة١٤٠٠١

 :شركة ماس بالزا

 . شركة ماس بالزا هي شركة عقارية تملك مجمع ماس بالزا التجاري في تركيا

 :شركة ميدال كيبلز

وتستخدم شركة  . كة الزياني شركة ميدال هي شركة تضامنية مملوكة مناصفة بين شركة الكابالت السعودية وشر           
ميدال كيبلز األلمونيوم المنصهر من شركة ألبا وتورد قضبان األلمونيوم ذات الجودة العالية والموصالت التامة               
الصنع لمجموعة الكابالت السعودية وتقدم الشركة للمجموعة دعماً من خالل مبيعات تصدير السبائك إلى كافـة                

وتورد الشركة أيـضاً تـشكيالت مـن        . ضبان القياسية من األلمونيوم الخالص    أنحاء العالم  وكذلك مبيعات الق     
األلمونيوم ومجموعة من المنتجات المشكلة بالبثق المتوافقة مع األلمونيوم إلى شركات تصنيع رائدة فـي كافـة                 

وم من نوع   م بإنتاج قضبان األلموني   ١٩٧٨وقد بدأت شركة ميدال كيبلز المحدودة عملها في عام          . أنحاء المنطقة 

“EC”              وقضبان سبائك األلمونيوم لالستخدامـات الميكانيكيـة والكهربائيــة وبلغـت طاقتهــا اإلنتاجيــة 
ومنذ ذلك الوقت رفعت الشركـة طاقتهـا اإلنتاجية إلى حجم إنتاجهـا الحـالي             .  طن متري  ٢٠,٠٠٠األوليـة  

ة في البحرين تحصل على شهادة نظـام        هذا وتعتبر شركة ميدال أول شركة صناعي      .  طن متري  ٩٠,٠٠٠البالغ  
 . في معايير البيئة والجودة١٤٠٠١ وحصلت أيضاً على شهادة الجودة العالمية آيزو ٩٠٠٢الجودة العالمي آيزو 

 :شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة
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تـسليم  "علـى أسـاس     تأسست شركة ماس للمشاريع المحدودة لتتولى تنسيق وتنفيذ مشاريع الطاقة واالتصاالت            
وشركة ماس للمشاريع التي تأسست بعد النجاح الذي حققته شركة الكابالت السعودية فـي المـشروع                ". المفتاح

إلعادة التيار الكهربائي للكويت بعد حرب الخليج األولى في عـام           " تسليم المفتاح " الذي ُأرسي عليها على أساس      
لدعم اللوجستي الالزم لتنفيذ مشاريع طاقة واتـصاالت معقـدة           قامت بحشد القوى العاملة والمصنع وا      .م١٩٩١

وتقوم الشركة حاليا بتطوير قدراتها في مجال دراسة وتقييم وتنفيذ النظم الكهربائية            ". تسليم المفتاح " وعلى أساس   
 .عالية الضغط وكذلك القدرات المماثلة في مجال االتصاالت بما في ذلك شبكات األلياف البصرية

 :كابالت السعودية للتسويق المحدودةشركة ال

شركة الكابالت السعودية للتسويق المحدودة هي ذراع شركة الكابالت السعودية فيما يتعلق بالتـسويق العـالمي                
 .وتنفيذ المشاريع والتوزيع

 ):اإلمارات(شركة الكابالت السعودية المحدودة 

ن مكتب تمثيل للمبيعـات والتـسويق فـي دولـة           هي عبارة ع  ) اإلمارات(شركة الكابالت السعودية المحدودة     
 .اإلمارات العربية المتحدة

 :شركة مراكز الماس المحدودة لتوزيع المنتجات الكهربائية

 غير أن المجموعة قررت الرجوع إلـى التعامـل مـع بعـض              .المملكةُأنشئت مراكز ماس كشبكة توزيع على نطاق        
 . بكة توزيع خاصة بها وبناءًً عليه قُلصت أنشطة هذه الشركةالموزعين المختارين بدالً من أن تكون لديها ش

 :هيكل المجموعة : ٦-٥

  :يقدم الرسم البياني التالي استعراضاً عاماً لهيكل الملكية للشركات الرئيسية للمجموعة

 
 : تفاصيل أخرى : ٧-٥
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بحاث والتطوير لمنتجات جديدة والطرق المتبعـة       معلومات تتعلق بسياسة الشركة والمجموعة بشأن األ       
 :  في اإلنتاج على مدى السنوات المالية الثالث السابقة

ف لتـصنيعها فـي مـصانعها       .  ك ٣٨٠تؤكد الشركة بأنها تقوم بأبحاث في إنتاج كابالت الضغط العالي           
ف فـي   . ك ٤٠٠الـضغط   بالمملكة العربية السعودية إضافة  إلى أنها أصبحت قادرة على إنتاج كـابالت              

 .مصانعها بتركيا
 أو  ، أو حقوق النـشر    ، أو براءات االختراع   ،غير الملموسة مثل العالمات التجارية    الموجودات  تفاصيل   

 :حقوق الملكية الفكرية التي تعتبر جوهرية وتتعلق بأعمال أو ربحية الشركة والمجموعة
 

 توجد أي أصـول غيـر ملموسـة تعتبرهـا            بأنه ال  ، كما في تاريخ نشرة اإلصدار هذه      ،تؤكد الشركة 
ما عدا شعار الشركة المسجل فـي المملكـة         . جوهرية أو تتعلق بأعمال أو ربحية الشركة والمجموعة       

العربية السعودية والجاري تسجيله في اليمن ودول الخليج وغيرها من األقطار التي يجري فيها تسويق               
 .منتجات الشركة

 

 :لبة على الشركة والمجموعةتفاصيل أي دعوى قضائية أو مطا 
 

 بأنه ال توجد أي دعوى قضائية أو مطالبة رئيـسية أو            ، نشرة اإلصدار هذه   تاريخ الشركة كما في     تؤكد
 . ثانوية يمكن أن تؤثر تأثيراً جوهرياً على الشركة أو الشركات التابعة لها

 :          تفاصيل أي انقطاع في أعمال الشركة والمجموعة 
 أي انقطاع في أعمال الشركة والمجموعة يمكن أن يؤثر أو يكون قد أثر تـأثيراً                حدوثعدم   الشركةتؤكد  

ملحوظاً على الوضع المالي للشركة والمجموعة خالل األشهر األثني عشر األخيرة السابقة لتاريخ نـشر               
 . نشرة اإلصدار هذه

 :                                              القوى العاملة 
 لدى الشركة والمجموعة وأي تغييرات جوهرية على ذلك العدد خـالل الـسنة              العاملين األشخاص عدد

. مع بيان توزيع األشخاص العاملين حسب فئات النشاط الرئيسية،المالية الماضية
 القوى العاملة

 ديسمبر ديسمبر
   ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ 

 العمليات في المملكة العربية السعودية
 ٤٦٠ ٥١٩ اقة الكهربائيةكابالت الط

 ١١٠ ١٢٠ كابالت االتصاالت
 ٣٧ ٣٠ قسم المشاريع

 ١٤٨ ١١٨ اإلدارة والخدمات المساندة
  

 ٧٥٥ ٧٨٧ إجمالي العمليات في المملكة العربية السعودية
 –عمليات شركة الكابالت السعودية 

 ١٣ ١٢ دولة اإلمارات العربية المتحدة

  
   ي تركياالعمليات ف

 ١٥٨ ١٦١ عمليات الكابالت
 ٢ ٢ العمليات من غير الكابالت
 ٥٥ ٥٧ اإلدارة والخدمات المساندة
 ٢١٥ ٢٢٠ إجمالي العمليات في تركيا

 ٩٨٣ ١٠١٩ اإلجمالي
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يعتبر خفض عدد الموظفين جزءاً من برنامج تقليص العمالة إلى الحجم المالئم للشركة الـذي بدأتـه                 

م بغرض الوصـول    ٢٠٠٣ وقد بدأ التطبيق االبتدائي للبرنامج في عام         ،هذا. م٢٠٠٢ة في عام    الشرك

 .م٢٠٠٧-٢٠٠٦إلى مستوى الصناعة بحلول 
 

 

 :                             تفاصيل االستثمارات الرئيسية 

غط العـالي   ستقوم الشركة حالياً بتحديث وتوسعة محفظة منتجاتها لتشمل كابالت الضغط العالي والض           

 .  المبرر الرئيسي إلصدار الحقوق السابقوهوالفائق 

 المصروفات الرأسمالية ورأس المال     .الغرض من إصدار الحقوق التالي هو تمويل متطلبات رأس المال         

 التـشغيل   .العامل المطلوبة لمشاركة شركة الكابالت السعودية في المشاريع المنفذة على أسـاس البنـاء             

 ). BOT(والتحويل 

 

 :                   التغييرات الجوهرية على طبيعة النشاط 

 .  الشركة عدم وجود نية ألي تغيير جوهري على طبيعة نشاط الشركة والمجموعةتؤكد
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 : المعلومات المالية للشركة والمجموعة-٦
يم كافـة   الكابالت السعودية هي مجموعة شركات وهذا اإلصدار هو إصدار أسهم حقوق أولويـة وقـد تـم تقـد                  

 والبيانات الماليـة   .م٢٠٠٢ و م٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ ديسمبر   ٣١ أدناه للسنوات المنتهية في      المراجعةالمعلومات المالية   
 . م٢٠٠٤م و٢٠٠٥ يونيو ٣٠ والمنتهية في المفحوصةالنصف سنوية 

م ٢٠٠٢وم  ٢٠٠٣م و ٢٠٠٤ ديـسمبر    ٣١للثالث سنوات المالية المنتهية في      المراجعة  القوائم المالية     : ١-٦
 : م٢٠٠٤م و٢٠٠٥ يونيو ٣٠في والمنتهية المفحوصةوالنصف سنوية 

 
  
 

 )شركة مساهمة(شركة الكابالت السعودية 
 قائمة المركز المالي الموحدة

 م٢٠٠٤م و ٢٠٠٥والنتائج النصف سنوية للعامين م ٢٠٠٢و ٢٠٠٣ و٢٠٠٤  ديسمبر ٣١كما في 
 )بآالف الرياالت السعودية(

يو  يون٣٠ البيـــان
 م٢٠٠٥

 يونيو ٣٠
 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ م٢٠٠٤

      : الموجودات
      : موجودات متداولة

 ٢٢,٦٩٧ ٣٧,٤٣١ ٣١,٥٤٧ ٤٤,٠٦٤ ٤٠,٧٤٧ أرصدة النقد والبنوك 
 ٣٩٩,٥٦٥ ٢٩٢,٧٩١ ٤٠٠,٦٢٠ ٣٢٥,٣٥٠ ٤٢٥,٢٤٠ مصروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى.ذمم تجارية

 ١٧,٧٣٠ ١,٨٢١ ٣٦٣ ٣١٤ ٤٤٣ ة المطلوب من جهات ذات عالق
 ٧٦,٤٦٥ ٨٩,٧٦٠ ١٣٧,٤٢٦ ٩٥,٧٤٥ ١٨٧,٧١٩ إيرادات مستحقة

 ٢٢٢,٩٨٩ ٢٨٣,٦١٧ ٢٩٠,٣٢٦ ٣٠٠,٩٧٣ ٢٩٠,٨٥٦ مخزون
 ٧٣٩,٤٤٦ ٧٠٥,٤٢٠ ٨٦٠,٢٨٢ ٧٦٦,٤٤٦ ٩٤٥,٠٠٥ مجموع الموجودات المتداولة 

 ٨٦,٨٥٢ ١٠٥,٤٠٠ ١٠٦,٨١٠ ٩٢,٩٤٦ ٩٥,٦٨٥  صافي.استثمارات
 ١٠,٥٦٦ ٦,١٦١ ٣,١٦٨ ٤,٣٧٤ ٢,٤٦٥  صافي.ات مؤجلةمصروف

 ٣٠٨,٣٧٣ ٢٨٢,٦٨٢ ٢٦٠,٠١٨ ٢٧١,٤٠٣ ٢٥٥,٤٢٣  صافي.ممتلكات وآالت ومعدات
١,١٤٥,٢٣٧ ١,٢٣٠,٢٧٨١،٠٩٩,٦٦٣ ١,١٣٥,١٦٩ ١,٢٩٨,٥٧٨ مجموع الموجودات 

      المطلوبات وحقوق المساهمين 
      : إجمالي المطلوبات

 ٦٢,٨٤٧ ٢٦,٦١٩ ٢٢,٥٨٥ ١٥,٩٨١ ٢١,١٤٤ بنوك دائنة 
 ٢٥٢,٨٠٦ ٢٢٥,٢٥١ ٢٢٦,١٨٥ ٢٠٦,٦٠٢ ٢٥١,٨٠٦ قروض بنكية قصيرة األجل

 ١٨١,٨٧٥ ٢٧١,٤٣١ ٢٣٥,٤٤٠ ٢٣٠,٠٩٧ ٢٦١,٥٠٠ ذمم دائنة ومصروفات مستحقة 
 ٧,٣٣١ ٦,٢٣٤ ٨,٣٠٤ ٧,٠٥٨ ٧,٥٣٦ مخصص الزكاة وضريبة الدخل 
 ٥,٩٢١ ١٠,٧١٧ ١٠,٥٩١ ١٧,٠٥٣ ١١,٦٧٠ مبالغ مقبوضة مقدماً من العمالء

 ٥٧,٦٧٨ ٣٩,٢٥٩ ٥٠,١٨٠ ٣٥,٨٢٥ ٥١,٥٥٩ المطلوب لجهات ذات عالقة 
 ٥٢,٧٤٧ ٥١,٩٥٥ ٥٥,٧٩٩ ٥٦,٦٦٠ ٦٥,٥٩٦ الجزء المتداول من قروض طويلة األجل

 ٦٢١,٢٠٥ ٦٣١,٤٦٦ ٦٠٩,٠٨٤ ٥٦٩,٢٧٦ ٦٧٠,٨١١ مجموع المطلوبات المتداولة 
 - - - ٧١,٠٠٠ - قروض من مساهم

 ٩٢,٣٢٤ ٧٧,٠٣٨ ٦٤,٣٥٩ ١١١,١٧٤ ٦٩,٩٩٩ قروض طويلة األجل
 ٣١,١٩٣ ٣٢,٥٥٦ ٣٢,٦٠٢ ٣٢,٣٠١ ٣٣,٥١٤ مخصص تعويض نهاية الخدمة 

 ١٢٣,٥١٧ ١٠٩,٥٩٤ ٩٦,٩٦١ ١٤٣,٤٧٥ ١٠٣,٥١٣   الغير متداولة المطلوباتإجمالي
 ٧٤٤,٧٢٢ ٧٤١,٠٦٠ ٧٠٦,٠٤٥ ٧١٢,٧٥١ ٧٧٤,٣٢٤  المطلوبات إجمالي
 ٥٦٨ -   -  األقلية حقوق

      : حقوق المساهمين
 ٥٠٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٦٤٠,٠٠٠ ٥٠٠,٠٠٠ ٦٤٠,٠٠٠ رأس المال 

 ٢,١١٢ ٢,١١٢ ٣,٩١٢ ٢,١١٢ ٣,٩١٢ احتياطي نظامي 
 ١,٨٠٠ ١,٨٠٠ - ١,٨٠٠ - احتياطي عالوة إصدار 

 (٦٣,١٤٦) (١٤,٨٣٩) )٩,٦٧٦( )٢٥,٧٨٧( )١٩,٤٦٧( األثر التراكمي في القيم العادلة 
 (٤٠,٨١٩) (١٣٠,٤٧٠) )١١٠,٠٠٣( )١٢٦,٧٠٧( )١٠٠,١٩١( خسائر متراكمة 

 ٣٩٩,٩٤٧ ٣٥٨,٦٠٣ ٥٢٤,٢٣٣ ٣٥١,٤١٨ ٥٢٤,٢٥٤ مجموعة حقوق المساهمين 
١,١٤٥,٢٣٧ ١,٢٩٨,٥٧٨١,١٣٥,١٦٩١,٢٣٠,٢٧٨١,٠٩٩,٦٦٣ مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين  

النصف . مفحوصة فهي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥أما البيانات النصف سنوية للعامين ، م٢٠٠٢، م٢٠٠٣، م ٢٠٠٤لألعوام المراجعة البيانات : المصدر



 نشرة إصدار األسهم                                                                                 شركة الكابالت السعودية

 

א א ٥٥ من ٣٥א

 م ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥للعمين سية 
 فغير مدققة

 

 )شركة مساهمة(شركة الكابالت السعودية 
 قائمة نتائج األعمال الموحدة

  م٢٠٠٢ و٢٠٠٣ و٢٠٠٤ ديسمبر ٣١للثالث سنوات المالية المنتهية في 
 م ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ األول من العامين الماليين وللنصف

 )بآالف الرياالت السعودية(
 

 

 ٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤م٢٠٠٤ يونيو ٣٠م٢٠٠٥ يونيو ٣٠ البيــــان 

 ٦٨٦,٩٤١ ٤٧٣,٤٨٤ ٩٠٤,٥١٥ ٤٣٢,٨٢٦ ٤٨٧,٦٤٥ المبيعات 

 ٤٢,٦٨٣ ١١٣,٢٢٣ ١١٦,٠٨٤ ٣٨,٨٠٠ ٩٩,٠٤٢ إيرادات العقود 

 ٧٢٩,٦٢٤ ٥٨٦,٧٠٧ ١,٠٢٠,٥٩٩ ٤٧١,٦٢٦ ٥٨٦,٦٨٧ المبيعات إجمالي 

 (٦١٠,٢٨١)(٤٤٦,٥٠٣) )٧٨٩,٨٥٣( )٣٨٦,٩٠٩( )٤٣٨,٢٨٣( تكلفة المبيعات

 (٣٨,٥٨٢)(١٠٥,٥٧٢) )١٠٣,٦٢٩( )٣٤,٠١٣( )٨٧,٥١٤( تكاليف العقود

 (٦٤٨,٨٦٣)(٥٥٢,٠٧٥) )٨٩٣,٤٨٢( )٤٢٠,٩٢٢( )٥٢٥,٧٩٧( إجمالي تكاليف المبيعات  

 ٨٠,٧٦١ ٣٤,٦٣٢ ١٢٧,١١٧ ٥٠,٧٠٤ ٦٠,٨٩٠ مجمل الربح 

      المصروفات

 (٢٢,٧٧٩) (٣٠,١٣١) )٢٦,٢٩٤( )١٠,٨٦٤( )١٤,٠٦٧( البيع والتوزيع

 (٦٢,٤٢٨) (٦٥,٢٧٦) )٦٢,٥٢٧( )٢٩,٣٣٤( )٣٢,٤٣٨( العمومية واإلدارية

 (٦,٦٥٦) (٦,٢٨٤) )٣,٥٨٤( )٢,٢٨٥( )٨٢٠( إطفاء مصروفات مؤجلة 

 (٩١,٨٦٣)(١٠١,٦٩١) )٩٢,٤٠٥( )٤٢,٤٨٣( )٤٧,٣٢٥( غيل إجمالي مصروفات التش 

 (١١,١٠٢ )(٦٧,٠٥٩ ) ٣٤,٧١٢ ٨,٢٢١ ١٣,٥٦٥ من العمليات) الخسارة(الربح 

 ٣٣,٥٣١ ٦٤١ ٥,٧٠٥ ٣,٠٠٢ )١,٥٠٥(  إيرادات أخرى )مصروفات(

 ٤٥٤ ٤,٠٧٦ ١,٢٤٩ ٢,١١١ ٤,٨٢٣ أرباح إعادة تحويل عملة أجنبية 

 (٤٥,١١٤ ) (٣٤,٧٧٩ ) )٣٣,٠١١( )١٥,٧٠٧( )١٥,٨٩٢( مصروفات تمويل

 ١٤,٤٣٤ ١٤,٢٣٣ ١٤,٣١٢ ٧,٣٨٦ ١٠,٠٧١ حصة الشركة في أرباح شركة شقيقة 

 (٢,١٤٨ ) (٣,٩٥٢ ) -   شطب رصيد لجهة ذات عالقة 

 (٩,٩٤٥ )(٨٦,٨٤٠ ) ٢٢,٩٦٧ ٥,٠١٣ ١١,٠٦٢قبل مخصص استثمارات) الخسارة(الربح 

 (٥٩,٩٧٣ ) - -   مخصص استثمارات

قبـل مخـصص) الخسارة(صافي الربح   
 الزكاة وضريبة الدخل 

(٦٩,٩١٨ )(٨٦,٨٤٠ ) ٢٢,٩٦٧ ٥,٠١٣ ١١,٠٦٢ 

 (١,٧٨٥ ) (٢,٨١١ ) )٢,٥٠٠( )١,٢٥٠( )١,٢٥٠( مخصص الزكاة وضريبة الدخل 

 (٧١,٧٠٣ )(٨٩,٦٥١ ) ٢٠,٤٦٧ ٣,٧٦٣ ٩,٨١٢ الخسارة /صافي الربح 

النصف . مفحوصة فهي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥أما البيانات النصف سنوية للعامين ، م٢٠٠٢، م٢٠٠٣، م ٢٠٠٤لألعوام  المراجعةالبيانات : المصدر
 م فغير ٢٠٠٤م و ٢٠٠٥سنوية للعامين 



 نشرة إصدار األسهم                                                                                 شركة الكابالت السعودية

 

א א ٥٥ من ٣٦א

 مدققة
 

 

 )شركة مساهمة(شركة الكابالت السعودية 
 قائمة التدفقات النقدية الموحدة

        م٢٠٠٤وم ٢٠٠٥الماليين وللنصف األول من العامين م ٢٠٠٢و ٢٠٠٣م و٢٠٠٤و ديسمبر ٣١ في للثالث سنوات المنتهية
 )بآالف الرياالت السعودية(

 

 البيــــان
 يونيو ٣٠

 م٢٠٠٥
 يونيو ٣٠

 م٢٠٠٤
٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 

       :من النشطة التشغيليةالتدفقات النقدية 

 (٦٩،٩١٨) (٨٦,٨٤٠) ٢٢,٩٦٧ ٥,٠١٣ ١١,٠٦٢ قبل مخصص الزكاة وضريبة الدخل ) الخسارة(صافي الربح 
قبل مخـصص الزكـاة) الخسارة(تعديالت لتسوية صافي الربح     

المحـصل مـن) المستخدم فـي  (وضريبة الدخل مع صافي النقد      

      : العمليات التشغيلية
 ٣٦،٥٣٨ ٣٤,٧١٦ ٣٣,٤٢٥ ١٦,٢٧٨ ١٣,٦٣٨ االستهالك 

 - ١٤٨ -   خسارة من بيع ممتلكات وآالت ومعدات
 ٤،٣٧٥ ١٠,٤٦٠ ٦,٠٦٤ ١,٧٣٧ ١,٩٣٩ ون مشكوك في تحصيلهامخصص دي

 ٢،١٤٨ ٣,٩٥٢ -   إعدام رصيد لجهة ذات عالقة 
 - ٣,٣٣٥ -   مخصص بضاعة بطيئة الحركة

 ٦،٦٥٦ ٦,٢٨٤ ٣,٥٨٤ ٢,٢٨٥ ٨٢٠ إطفاء مصروفات مؤجلة 
 (١٤،٤٣٤) (١٤,٢٣٣) )١٤,٣١٢( )٧,٣٨٦( )١٠,٠٧١( حصة الشركة في أرباح شركة شقيقة

 (٤،٧١٣) ٩,٢٨١ ١,١١١ )١٤( ٢,٥٧٠ بيع استثمارات متاحة للبيع ) ربح(خسارة 
 (٩،٨١٨)     توزيع أرباح من استثمارات متاحة للبيع 

 ٥٩،٩٧٣     مخصص الستثمارات
  (٩١٦) )١٥٠( )١٥٠(  خسارة بيع استثمارات أخرى 

       التغير في الموجودات والمطلوبات 
 ١٣،٦٥٧ ٩٧,٣٧٣)١٠٧,٦٧١( )٣٦,١٢٢( )٢٦,٦١٣(صروفات مدفوعة مقدماً وأرصدة مدينة أخرى الذمم التجارية وم

 ٣،٥٩٦ ١١,٩٥٧ ١,٤٥٨ ١,٥٠٧ )٨٠( المطلوب من جهات ذات عالقة 
 ٤٩،٨٨١ (١٣,٢٩٥) )٤٧,٦٦٦( )٥,٩٨٥( )٥٠,٢٩٣( إيرادات مستحقة 

 ٤٢،٥٠٥ (٦٣,٩٦٣) )٦,٧٠٩( )١٧,٣٥٦( )٥٣٠( مخزون 
 (٢٥،٣٠٧) ٨٩,٥٥٦ )٣٣,٦١٥( )٤١,٣٣٤( ٢٦,٠٦٠  ومصروفات مستحقة ذمم دائنة

 (٧،٢٧٤) (٣,٩٠٨) )٤٣٠( )٤٢٦( )٢,٠١٨( زكاة وضريبة دخل مدفوعة 
 (١٣٥) ٤,٧٩٦ )١٢٦( ٦,٣٣٦ ١,٠٧٩ مبالغ مقبوضة مقدماً من العمالء

 (٣،٣٦١) (١٨,٤١٩) ١٠,٩٢١ )٣,٤٣٤( ١,٣٧٩ المطلوب لجهات ذات عالقة 
 (٣،٣٠٦) ١,٣٦٣ ٤٦ )٢٥٥( ٩١٢ ض نهاية الخدمة مخصص تعوي

 ٨١،٠٦٣ ٧١,٦٤٧)١٣١,١٠٣( )٧٩,٣٠٦()٣٠,١٤٦( المتحصل من  األنشطة التشغيلية ) المستخدم في(صافي النقد 

    التدفقات النقدية من األنشطة االستثمارية
 

  

 (١٤،٤٩٨) (٩,١٧٣) )١٣,١٣٧( )٤,٩٩٩( )٩,٠٤٣( شراء ممتلكات وآالت ومعدات 
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א א ٥٥ من ٣٧א

 البيــــان
 يونيو ٣٠

 م٢٠٠٥

 يونيو ٣٠

 م٢٠٠٤
٢٠٠٢ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 

 ٦،٣٨٤ ٥,١٢٤ ٦,٦٦٤ ٦,٦٦٥ ٨,١٩٤ توزيع أرباح من شركة شقيقة 

 (٦،٤٩٨) (١,٧٨٣) -   شراء استثمارات متاحة للبيع 

 ٤٠،٢٤٦ ٢٧,٢٦٠ ٣,٤١١ ٣,٤١٠ ٦٩٥ متحصالت من بيع استثمارات متاحة للبيع 

  ٧,٢٦٧ ٨٠٧ ٨٠٧  متحصالت من بيع استثمارات أخرى 

  (٣,٣٠٠) -   شراء استثمار في شركة شقيقة 

 (٢٩،١٠٦) - -   الزيادة في استثمارات ذات طبيعة خاصة 

 ٩،٨١٨ - -   توزيعات أرباح من استثمارات متاحة للبيع 

 (٢٨١) - -   شراء استثمارات أخرى 

 (٨٦٥) (١,٨٧٩) )٥٩١( )٤٩٨( )١١٧( مصروفات مؤجلة مدفوعة 

 ٥،٢٠٠ ٢٣,٥١٦ )٢,٨٤٦( ٥,٣٨٥ )٢٧١(تثمارية  المحصل من األنشطة االس) المستخدم في(صافي النقد 

      التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية 

 ٣٠،٠٠١ )٦٣,٧٨٣( )٣,١٠٠( )٢٩,٢٨٧( ٢٤,١٨٠ قروض بنكية قصيرة األجل وبنوك دائمة 

 (١٢٦،٢٠٣) (١٦,٠٧٨) )٨,٨٣٥( ٣٨,٨٤١ ١٥,٤٣٧ قروض بنكية طويلة األجل 

 ٦٠١     إلصدار زيادة في احتياطي عالوة ا

    ٧١,٠٠٠  قرض من مساهم

  - ١٤٠,٠٠٠   الزيادة في رأس المال

  (٥٦٨) -   النقص في حقوق األقلية 

 (٩٥،٦٠١) (٨٠,٤٢٩)١٢٨,٠٦٥ ٨٠,٥٥٤ ٣٩,٦١٧ األنشطة التمويلية ) المستخدم في(صافي النقد المحصل من 

 (٩،٣٣٨) ١٤,٧٣٤ )٥,٨٨٤( ٦,٦٣٣ ٩,٢٠٠ في أرصدة النقد والبنوك) النقص(الزيادة 

 ٣٢،٠٣٥ ٢٢,٦٩٧ ٣٧,٤٣١ ٣٧,٤٣١ ٣١,٥٤٧ أرصدة النقد والبنوك في بداية السنة

 ٢٢،٦٩٧ ٣٧,٤٣١ ٣١,٥٤٧ ٤٤,٠٦٤ ٤٠,٧٤٧ أرصدة النقد والبنوك في نهاية السنة 
 

 .مفحوصة فهي ٢٠٠٤ و ٢٠٠٥ين أما البيانات النصف سنوية للعام، م٢٠٠٢، م٢٠٠٣، م ٢٠٠٤لألعوام المراجعة البيانات : المصدر

 

 واإليضاحات المتعلقة بـالقوائم الماليـة       ،تم استخالص المعلومات المالية أعاله من القوائم المالية المدققة دون أية تعديالت           

وقد تم إعداد شهادة من مجلس إدارة الشركة تثبت ذلك كما تثبت أيـضاً أن المعلومـات                 . متاحة في التقارير المالية المدققة    
المالية قد تم إعدادها وفقاً للمعايير المحاسبية للجمعية السعودية للمحاسبين القانونيين هذه الشهادة وكذلك التقـارير الماليـة                  

 .بعنوان معلومات عن المستندات المتاحة لإلطالع) ٨(المدققة متاحة لإلطالع في القسم رقم 
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א א ٥٥ من ٣٨א

 :تحليل الوضع المالي ونتائج التشغيل الموحدة 

 .م ٢٠٠٣ وم٣١/١٢/٢٠٠٤ في ان المنتهيمان الماليانالعا -١

 :  الموقف المالي والسيولة-أ

 :  الميزانية العمومية

 :م٢٠٠٣م و٢٠٠٤للعامين يوضح الجدول التالي البنود الرئيسية للميزانية العمومية 

 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ )ألف ريال(
 ٧٠٥,٤٢٠ ٨٦٠,٢٨٢ المتداولةالموجودات 
 ٣٩٤,٢٤٣ ٣٦٩,٩٩٦ لةغير المتداوالموجودات 

 ١,٠٩٩,٦٦٣ ١,٢٣٠,٢٧٨ إجمالي األصول
 ٦٣١,٤٦٦ ٦٠٩,٠٨٤ المطلوبات المتداولة

 ١٠٩,٥٩٤ ٩٦,٩٦١ المطلوبات غير المتداولة
 ٣٥٨,٦٠٣ ٥٢٤,٢٣٣ حقوق المساهمين

 ١,٠٩٩,٦٦٣ ١,٢٣٠,٢٧٨ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 .المراجعة البيانات المالية -ودية شركة الكابالت السع:       المصدر      
 

 

م تحسناً في بنية رأس المال بسبب جهود اإلدارة لتخفيض االلتزامات ذات الفوائد العالية ٢٠٠٤يعكس عام 
 .م٢٠٠٤وبسبب زيادة رأس المال التي تمت في عام 

 

 : نتائج التشغيل الموحدة-    ب
 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ )ألف ريال(

 ٥٨٦,٧٠٧ ١,٠٢٠,٥٩٩ )إيرادات(صافي المبيعات 
 ٣٤,٦٣٢ ١٢٧,١١٧ الربح اإلجمالي

 %٥,٩ %١٢,٥ معدل الربح اإلجمالي
 )٦٧,٠٥٩( ٣٤,٧١٢ التشغيل) خسارة(ربح 

 )٨٩,٦٥١( ٢٠,٤٦٧ )الخسارة(صافي الربح 
 . المراجعة التقارير المالية -شركة الكابالت السعودية :  المصدر   

 

 ):اإليرادات(المبيعات   

م عـن إيـرادات عـام ٢٠٠٤في عـام % ٧٤بنسبـة المبيعات وعة شركـة الكابالت زيـادة في سجلت مجم
ويعزى ذلك بشكل رئيسي إلى النمو في شريحة كابالت الطاقة في .  مليون ريال٥٨٦,٧٠٧م التي بلغت ٢٠٠٣

 .أعمال المجموعة

 :الربح اإلجمالي  

.  مليون ريال٩٢,٥م حيث سجل زيادة بلغت ٢٠٠٣ارنة بعام م تحسناً كبيراً مق٢٠٠٤أظهر الربح اإلجمالي لعام 
 اإلدارية الجديدة التي تسعى بنشاط لإلستراتيجيةويعود ذلك إلى الزيادة في حجم المبيعات وتحسن الهوامش نتيجة 

وقد ساهمت هذه اإلستراتيجية بدرجة . إلى تحقيق مبيعات بهوامش عالية مع تحقيق مستوى عالي من اإلنتاجية
م الذي بلغ ٢٠٠٣مقارنة بمعدل عام % ١٢,٥م حيث بلغ ٢٠٠٤رة في تحسين معدل الربح اإلجمالي في عام كبي
٥,٩.% 
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א א ٥٥ من ٣٩א

 :ربح التشغيل  

 مليون ريال مقارنة بخسائر تشغيل ٣٤,٧شهدت الشركة تحوالً تاماً في أرباح التشغيل حيث بلغ ربح التشغيل 
إلى تحسن هوامش وحجم المبيعات التي زادت من فعاليتها ويعود ذلك . م٢٠٠٣ مليون ريال في عام ٦٧,١بلغت 

 .برامج اإلدارة الرامية إلى تخفيض التكاليف

 :بنود أخرى مختارة من الدخل والمصروفات  

 :  مصروفات التمويل-     

م مزيداً من ٢٠٠٤وقد شهد عام . يعكس مستوى مصروفات التمويل عبء الديون الذي تتحمله الشركة
م ١٩٩٩ويعتبر مستوى هذا البند لهذا العام األقل منذ . م٢٠٠٣مقارنة بعام % ٥ هذا البند بنسبة االنخفاض في

مليون ريال كرأسمال مؤخراً في تخفيض ١٤٠وقد ساهم ضخ .  مليون ريال٦٨,٧حيث بلغت رسوم التمويل 
 .م٢٠٠٤هذا البند في عام 

 

 :   الحصة في أرباح شركة زميلة-   

من رأسمال شركة ميدال كيبلز في البحرين مستقرة إلى حد كبير % ٥٠المجموعة مقابل لقد كانت حصة أرباح 

 . مليون ريال في السنة١٤,٣متوسط خالل العامين الماضيين وب

 :صافي الربح  

 مليون ريال في عام ٨٩,٦م مقارنة بخسارة ٢٠٠٤ مليون ريال لعام ٢٠,٥إن صافي الربح العام للمجموعة البالغ 

س األثر اإليجابي للمبادرات العديدة التي يجري تنفيذها لزيادة الربحية مثل تحسين الهوامش وتخفيض م يعك٢٠٠٣

وتتوقع الشركة تحقيق ربحية عالية في السنوات القادمة ويتضح ذلك من النتائج ربع السنوية لعام  .التكاليف

 .م٢٠٠٥
 

 : التدفقات النقدية

 .م٢٠٠٣م و٢٠٠٤خالل العامين قدية للمجموعة     فيما يلي ملخص مقارن للتدفقات الن

 م٢٠٠٣ م٢٠٠٤ )ألف ريال(
 ٧١,٦٤٧ )١٣١,١٠٣( التدفقات النقدية من التشغيل

 ٢٣,٥١٦ )٢,٨٤٦( التدفقات النقدية من االستثمار 
 )٨٠,٤٢٩( ١٢٨,٠٦٥ التدفقات النقدية من التمويل

 ١٤,٧٣٤ )٥,٨٨٤( التغير في النقد في الصندوق 
 

 

 :التدفقات النقدية من التشغيل -    

م رغمـاً عـن التحـول الجـذري في عام ٢٠٠٤إن التدفقـات النقديـة مـن التشغيـل السالبـة في عـام 

م كما هو موضح في النتائـج الموحدة نتجـت إلى حـٍد كبيـر عـن الذمـم المدينـة التجاريـة ٢٠٠٤

). المكون الرئيسي لمنتجات شركة الكابالت(لكاثـود وتخفيض االئتمان من موردي المـواد الخـام مثـل ا

مــن أيــام المبيعــات )  يوم١٦٧(م ٢٠٠٤ُيرجى على كٍل مالحظـة أن مستوى الذمم المدينـة لعـام 

 .) يـوم٢٠٨(م ٢٠٠٣يعتبـر تحسناً كبيـراً عـن مستـوى عــام 
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א א ٥٥ من ٤٠א

 :  التدفقات النقدية من االستثمار-    

م يعزى بدرجة ٢٠٠٣ بالعامم مقارنة ٢٠٠٤دفقـات النقدية من االستثمار في عام إن المستوى المنخفض للت

 .م٢٠٠٤م و ٢٠٠٣كبيرة إلى عائدات مبيعات االستثمار في عام 

 :  التدفقات النقدية من التمويل-    

 ريال  مليون١٤٠م بأسهم الحقوق التي أصدرت بقيمة ٢٠٠٤تأثرت التدفقات النقدية من التمويل الموجبة لعام 

 .ذات الفوائد العاليةالتزاماتها برنامج الشركة لتسييل يعكس م ٢٠٠٣عام وبنفس الصورة فإن 

 :م٢٠٠٤ .م٢٠٠٥النصفان األوالن من العامين الماليين  -٢

 : الوضع المالي والسيولة-أ

 :الميزانية العمومية

 .م٢٠٠٤م و ٢٠٠٥امي يسلط الجدول التالي الضوء على البنود الرئيسية للميزانية العمومية لع

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ )بآالف الرياالت(
 ٧٦٦,٤٤٦ ٩٤٥,٠٠٥ المتداولةالموجودات 
 ٣٦٨,٧٢٣ ٣٥٣,٥٧٣ غير المتداولةالموجودات 

 ١,١٣٥,١٦٩ ١,٢٩٨,٥٧٨ الموجودات إجمالي 

 ٥٦٩,٢٧٦ ٦٧٠,٨١١ المطلوبات المتداولة
 ١٤٣,٤٧٥ ١٠٣,٥١٣ المطلوبات غير المتداولة

 ٤٢٢,٤١٨ ٥٢٤,٢٥٤ ينحقوق المساهم
 ١,١٣٥,١٦٩ ١,٢٩٨,٥٧٨ إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين

 .التقارير المالية المرحلية لشركة الكابالت السعودية:  المصدر  
 

 

م تحسناً في بنية رأس المال نتيجة للمجهودات المبذولة من قبل اإلدارة لتخفيض االلتزامات ٢٠٠٥يعكس عام 

 .م٢٠٠٤وزيادة رأس المال التي شهدها في عام ذات الفوائد العالية 

 

 : نتائج التشغيل الموحدة -     ب

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ )بآالف الرياالت(
 ٤٧١,٦٢٦ ٥٨٦,٦٨٧ )إيرادات(صافي المبيعات 
 ٥٠,٧٠٣ ٦٠,٨٩٠ الربح اإلجمالي

 %١٠,٨ %١٠,٤ معدل الربح اإلجمالي
 ٨,٢٢٠ ١٣,٥٦٥ التشغيل ) خسارة(ربح 

 ٣,٧٦٣ ٩,٨١٢ )الخسارة(صافي الربح 
 .لشركة الكابالت السعوديةالمراجعة التقارير المالية :             المصدر 
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 ):إجمالي اإليرادات(المبيعات 

م عن مستوى إيرادات ٢٠٠٥في سنة % ٢٤,٤سجلت مجموعة شركة الكابالت السعودية ارتفاعاً في المبيعات بنسبة 

 .ويعزى هـذا االرتفاع بشكل أساسي إلى تحسن حجم كابالت الطاقة. ل مليون ريا٤٧١,٦م البالغة ٢٠٠٤عام 

 :الربح اإلجمالي

 حيث سجلت شركة .م٢٠٠٤م تحسناً مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٠٥وبالمثل فقد أظهر الربح اإلجمالي لعام 

 . مليون ريال١٠,٢الكابالت السعودية ارتفاعاً بمبلغ 

 :الربح من عمليات التشغيل

 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة ٥,٣م بمبلغ ٢٠٠٥الربح من عمليات التشغيل خالل الستة شهور األولى من عام ارتفع 

 .م٢٠٠٤من عام 

 :صافي الربح

 مليون ريال في عام ٣,٨ مليون ريـال مقارنة بـ ٩,٨م البالغ ٢٠٠٥يعتبر صافي الربح العام للمجموعـة لعام 

ى المحافظة على المستوى المتنامي للربحية باالستفادة من بيئة األعمال المتحسنة م دليالً على قدرة الشركة عل٢٠٠٤
 .وفي نفس الوقت السعي وراء األعمال ذات الهوامش العالية

 :التدفقات النقدية

يوضح الجدول التالي موجـز مقـارن للتدفقـات النقدية للمجموعـة خالل الستـة شهـور األولـى مـن عامي 

 .م٢٠٠٤م و ٢٠٠٥
 

 

 م٢٠٠٤ م٢٠٠٥ )بآالف الرياالت(

 )٧٩,٣٠٦( )٣٠,١٤٦( التدفقات النقدية من التشغيل

 ٥,٣٨٥ )٢٧١( التدفقات النقدية من االستثمار 

 ٨٠,٥٥٤ ٣٩,٦١٧ التدفقات النقدية من التمويل

 ٦,٦٣٣ ٩,٢٠٠ التغير في النقدية بالصندوق

 .ت السعوديةالتقارير المالية المرحلية لشركة الكابال:  المصدر 
 
 

 :التدفقات النقدية من التشغيل

م وذلك نتيجة للتحسن في الربحية ٢٠٠٤أظهرت التدفقات النقدية من التشغيل تحسناً كبيراً مقارنة بعام 

 .ومستوى رأس المال العامل

 :التدفقات النقدية من االستثمار

 إلى المصروفات الرأسمالية العالية يعود المستوى المنخفض للتدفقات النقدية من االستثمار بشكل رئيسي

 .م٢٠٠٤والعوائد من بيع االستثمارات المتاحة للبيع في عام 

 :التدفقات النقدية من التمويل
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א א ٥٥ من ٤٢א

 ٧١يعزى االنخفاض في التدفقات النقدية من التمويل بشكل أساسي إلى سداد قرض المساهمين البالغ قدره 

.  مليون ريال منه إلى رأسمال أسهم٥١اضية والذي تم تحويل مليون ريال الذي استلمته الشركة في السنة الم

وقد تم تخفيف أثره جزئياً بزيادة القروض البنكية األمر الذي يمثل انعكاساً مشجعاً اللتزام البنك مجدداً بمساندة 

 .متطلبات التمويل التشغيلي
 :  م٢٠٠٤/ديسمبر/٣١أدوات الدين والقروض ألجل كما في  : ٢-٦

 إلى أجل المقدم مـن صـندوق التنميـة          القرضإن  . شركة بإصدار أية أدوات دين في الوقت الراهن       ال تقوم ال  

 مليون ريال قد تم ضمانه بـرهن ممتلكـات ومـصنع ومعـدات              ٣,٩بقيمة  ) بنك محلي (الصناعية السعودي   

وض كما تمـت تغطيـة القـر   . وقد تم ضمان القرض ألجل المحلي لمشروع خارجي تم التنازل عنه         . الشركة

 .مليون ريال برهن ثانوي لممتلكات الشركة بتركيا ٣٩,٩المقدمة من بنوك أجنبية بقيمة 
 

 جهات
 األغراض

 اإلجمالي
 )ريال(

مبالغ مغطاة 
(Secured) 

مبالغ غير مغطاة 
(Unsecured) 

 مبالغ مضمونة
(Guaranteed)

 مبالغ غير مضمونة
(Non-Guaranteed) 

 ٢٦,٥٥١,٠٠٠   ٩,٤٨٣,٠٠٠   ٣٦,٠٣٤,٠٠٠ بنوك محلية

 ١٦,٦٠٣,٠٠٠   ٣٩,٨٧١,٠٠٠ ٥٦,٤٧٤,٠٠٠ بنوك أجنبية

 ٤٣,١٥٤,٠٠٠   ٤٩,٣٥٤,٠٠٠ ٩٢,٥٠٨,٠٠٠ اإلجمالي
 

 :      م٢٠٠٤/ ديسمبر / ٣١جميع القروض األخرى كما في  : ٣-٦

 . م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ القروض التالية هي القروض األخرى غير المسددة كما في 

 طبيعة
 القرض

 لياإلجما
 )ريال(

مبالغ مغطاة 
(Secured) 

مبالغ غير مغطاة 
(Unsecured) 

 مبالغ مضمونة
(Guaranteed) 

 ةمبالغ غير مضمون
(Non-Guaranteed) 

   ٢٢,٥٨٥,٠٠٠  ٢٢,٥٨٥,٠٠٠ سحب بنكي على المكشوف
  ٥٥,١١٧,٠٠٠ ٢٦,٠٨٨,٠٠٠ ١٤٤,٩٨٠,٠٠٠ ٢٢٦,١٨٥,٠٠٠ قروض قصيرة األجل

    ٢٧,٦٥٠,٠٠٠ ٢٧,٦٥٠,٠٠٠ تمويل المشاريع
    ٤٤,٥٤٩,٠٠٠ ٤٤,٥٤٩,٠٠ المطلوبات بموجب كمبيالة بنكية مقبولة

   ٣٠,٧٥٠,٠٠٠  ٣٠,٧٥٠,٠٠٠ مستحقات ألطراف ذات عالقة
   ٢٢٩,٢١٥,٠٠٠  ٢٢٩,٢١٥,٠٠٠ ذمم دائنة تجارية وغير تجارية أخرى

  ٥٥,١١٧,٠٠٠ ٣٠٨,٦٣٨,٠٠٠ ٢١٧,١٧٩,٠٠٠ ٥٨٠,٩٣٤,٠٠٠ اإلجمالي

 ريال سعودي هو ذلك الجزء من قروض طويلة         ٢٧,٦٥٠,٠٠ مالحظة أن قرض تمويل المشروع البالغ        يرجى
 .م٢٠٠٤ديسمبر / ٣١وقصيرة األجل الوارد في الميزانية كما في 

. القروض قصيرة األجل المضمونة مغطاة بذمم تجارية مدينة مختلفة تم التنازل عنها للبنـوك ضـماناً للـسداد                 

 لذمم دائنة بموجب كمبيالة بنكية مقبولة ومطلوبات بقيمـة          ،موجب كمبيالة بنكية مضمونة    ب .وتتضمن مطلوبات 
 ). موضحة تحت بند مستحقات لشركات تابعة( مليون ريال من إحدى الشركات التابعة ١٩,٤

لتزامات إن اال .  سلف من عمالء وذمم دائنة بدون كمبيالة بنكية مقبولة         .الذمم الدائنة غير التجارية تتضمن الزكاة     

 . ريال سعودي٣٢,٦٠٢,٠٠٠المذكورة  التشمل مخصص نهاية الخدمة البالغ 
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א א ٥٥ من ٤٣א

 ):                                 محتملة(مطلوبات عرضية  : ٤-٦

 .م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ مبلغ إجمالي ألية مطلوبات عرضية أو ضمانات كما في 
 

 )ريال(المبلغ  البيــــان

 ١١,٤٦٧,٠٠٠ عقود معادن آجلة غير مسددة 

 ١١٨,٦٧٣,٠٠٠ مطلوبات عرضية متعلقة بضمانات األداء والمناقصات

 ٩,٥٧٩,٠٠٠ مبالغ مصرح ومتعاقد بها لنفقات رأسمالية وتعهدات 

 

 

 فقد قامت الـشركة أيـضاً بتقـديم         ،إضافة لتقديم ضمانات متعلقة بتسهيالت بنكية متاحة لشركات فرعية معينة         

 . ت الفرعية في مقابلة التزاماتها حين تكون مستحقةتعهدات بمساندة هذه الشركا

باإلضافة إلى ذلك فإن الشركة مسئولة مسئولية احتمالية فيما يتعلق بتقديرات مصلحة الزكاة والدخل اللتزامـات                

وقـد اعترضـت الـشركة علـى        . م٢٠٠١ إلى   ١٩٩٣ مليون ريال لألعوام من      ٥١,٣الزكاة اإلضافية البالغة    

 . وعليه لم يوضع أي مخصص مقابل هذه االلتزامات. اإلضافية وهي واثقة من نتيجة مواتيةالتزامات الزكاة 

    :                          الرهونات على ممتلكات المجموعة: ٥-٦

 مليون ريال مرهونة لدى صـندوق التنميـة الـصناعية           ١٦٥إن ممتلكات وآالت ومعدات للشركة تبلغ قيمتها        

ويبلغ رصيد القرض غير المسدد كمـا       .  طويل األجل تم الحصول عليه من الصندوق       السعودي كضمان بقرض  

 .  مليون ريال٢,٩م ٢٠٠٥ يونيو ٣٠في 

 فإن مباني إحدى الشركات الفرعية في تركيا التي تبلغ صـافي قيمتهـا الدفتريـة                ،وباإلضافة إلى الرهن أعاله   

 مليون دوالر   ٢لتغطية قرض يبلغ    ) بنك شامل (ن   مليون ريال مرهونة لدى بنك فيصل اإلسالمي بالبحري        ٣٥,٦

ويتم استخدام نفس الممتلكات كرهن ثانوي لديون أخرى طويلة األجل تـم            ).  مليون ريال سعودي   ٧,٥(أمريكي  

 .الحصول عليها لتمويل العمليات بالمملكة العربية السعودية
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 : األطراف ذات الصلة:  ٦-٦
 ت مبلغ المعامال

 )بآالف الرياالت(
 رصيد مستحق 

 طبيعة المعامالت الشركة )بآالف الرياالت(
٢٠٠٣ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٤ 

 

        ميدال كيبلز
   (٥٥,١٣٧) (٧٩,١٨١)  المشتريات 

   (٢,١٩٠) (١,٤٥٤)  رسوم وفوائد تمويل  

 (٣٦,٨٨٦)(٣٥,٦٧٦) ٥,١٢٤ ٦,٦٦٥  توزيعات أرباح أسهم   

      :مجموعة الخالدية للكابالت

     المبيعات  
لسعودية  ا لشركة  لخدماتا  ل

اعية لصن       ا
  

 

 (٥٠) (٣٧) (١٩٩) (٢٥٦)  المشتريات 

لمحدودة ده ا ا حد       :شركة 

 (١,٨٦٥) (٤٧٤) (١٩,٢٩٧) )١٨,٨٦٩(  المشتريات 
شــركة الــصناعات الــسعودية

      :لتطوير المعلومات

   (٣,٩٥٢)   شطب المصروفات 

      : زينل للصناعات

    ١،٦٠٣ تحويل نظام الشبكات 

  

تسديد القرض نيابة عن
ــابالت ــركة الكـ شـ

 السعودية
(٢٥,٥٠٠) (٣,٠٠٠) (١٤,٠٣٠))(٥٠٨ 

      :زكا العالمية لتقنية المعلومات
 

   (٢,٩٢٤) (٣,٧٩٦)  اتصال الخدمات/ المشتريات 

    (٤٧٣) (٢١٤) 
 

بشكل مبدئي كقرض ) مساهم رئيسي(ل التي قدمتها شركة زينل للصناعات  مليون ريا٥١تم اعتبار مبلغ الـ   :ملحوظة
 .مقدم من المساهم وبالتالي تم استبعاده من المعامالت المتعلقة بشركة زينل

 

حتى تاريخه، للتسعة   الحالية  بحسب المعلومات المالية الموحدة المؤقتة التي تم إعدادها، والمتعلقة بنتائج السنة            
 مليـون ريـال     ٢٢,٧م، فقد استطاعت الشركة أن تحقق ربح صافي بلـغ           ٣٠/٩/٢٠٠٥ي  أشهر المنتهية ف  

 .  مليون ريال سعودي٢٠,٥م البالغ ٢٠٠٤سعودي، وهو يتجاوز صافي الربح المدقق لكامل عام 

 

 :التغيرات السلبية الجوهرية في الوضع المالي والتجاري للشركة أو المجموعة:  ٧-٦

 

دم وجود أي تغير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري          بعكابالت السعودية   يقر أعضاء إدارة شركة ال    
 يالقـانون المحاسب  نهاية الفترة التي يشملها تقرير      منذ  للشركة أو المجموعة خالل العامين السابقين والفترة        

 .حتى تاريخ اعتماد هذه النشرة
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        :                                  معلومات عن اإلدارة-٧

 :  مجلس اإلدارة :١-٧

 :يتكون مجلس إدارة شركة الكابالت السعودية من

  :رئيس مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي

  خالد أحمد يوسف زينل علي رضا : االســــم  -١
 ١٠٠١٧٨١٦٠٦  :  السجل المدني-٢
  هـ١٣٦٧ :   تاريخ الميالد-٣
.                   م١٩٧١ جامعة بيركلي كاليفورنيا عام –الصناعية ماجستير في الهندسة        :    المؤهــالت-٤
            : الخبرات العملية-٥

 
 . م حتى تاريخه١٩٩٩المدير التنفيذي لمجموعة زينل للصناعات المحدودة منذ عام  •
 . فيذي لشركة الكابالت السعودية منذ تأسيسها حتى تاريخهرئيس مجلس اإلدارة والمدير التن •
 .  هـ حتى تاريخه١٤١٩عضو مجلس إدارة شركة ناتبت للصناعات البتروكيماوية منذ عام  •
 . م حتى تاريخه١٩٨٢رئيس مجلس إدارة شركة الحدادة منذ عام  •
 . م حتى تاريخه١٩٨٦رئيس مجلس إدارة صفرا منذ عام  •
 . م١٩٧٣عات المحدودة عام مؤسس شركة زينل للصنا •
 . م حتى تاريخه١٩٨١المحدودة من عام . آي. إم. نائب رئيس مجلس إدارة شركة إيه •
 . م حتى تاريخه١٩٩١نائب رئيس مجلس إدارة شركة اللجين من عام  •
 . م حتى تاريخه١٩٨١مدير تنفيذي بالشركة السعودية للخدمات والتشغيل من عام  •
 . م حتى تاريخه١٩٧٧بية للتجارة من عام عضو مجلس إدارة الشركة العر •
م حتـى عـام     ١٩٨٢عضو في مجلس اإلدارة بالهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس من عام            •

 . م١٩٨٥
م  ١٩٨٠عضو مجلس إدارة ورئيس اللجنة الصناعية بالغرفة التجارية الصناعية بجدة من عـام               •

 .  م١٩٩١حتى عام 
 مركز أكسفورد للدراسـات اإلسـالمية بجامعـة         –الية  عضو مجلس األمناء ورئيس اللجنة الم      •

 . م حتى تاريخه١٩٨٩أكسفورد من عام 
 . م حتى تاريخه١٩٨٥ مدارس الفالح بجدة من عام –نائب الرئيس  •
 . م حتى تاريخه١٩٩٥عضو المجلس السعودي األمريكي لرجال األعمال من عام  •
 .  م حتى تاريخه١٩٩٧ بركلي من عام . جامعة كاليفورنيا.عضو مجلس لجنة الفالح االستشارية •
 . م حتى تاريخه١٩٩٥عضو مجلس المنتدى االقتصادي العالمي من عام  •
م حتـى   ١٩٩٩عضو مجلس رجال األعمال العالمي التابع للمنتدى االقتصادي العالمي من عام             •

 .  تاريخه
 . م حتى تاريخه١٩٩٩عضو مجلس أمير ويلز لمنتدى قادة رجال األعمال من عام  •
 . م حتى تاريخه٢٠٠١ مؤسسة جامعة بركلي من عام –ضو مجلس األمناء ع •
 . المملكة العربية السعودية٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب ٠شركة الكابالت السعودية ص: العنوان  •
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 :أعضاء مجلس اإلدارة

 عبدالهادي بن علي بن سيف شايف  : االســــم -١

 ١٠٢٧١٨٥٥٩٢   : السجل المدني-٢

 هـ  ١٣٦٧ :  تاريخ الميالد-٣

 م١٩٧٠ بيروت عام –بكالوريوس اقتصاد من الجامعة األمريكية  :  المؤهالت  -٤

                                                                        
 :  الخبرات العملية -٥

 
 . م٢٠٠٥م حتى عام ١٩٩٩مدير عام البنك األهلي التجاري من عام  •
  .م حتى تاريخه٢٠٠٠د المصرفي السعودي من عام عضو مجلس أمناء المعه •
  .م حتى تاريخه٢٠٠٠عضو مجلس إدارة المؤسسة العامة للخطوط الحديدية من عام  •
 . م حتى تاريخه٢٠٠١عضو مجس إدارة مجلس جدة للتسويق من عام  •
 ٠م حتى تاريخه٢٠٠٢عضو مجلس إدارة شركة الكابالت السعودية من عام  •
  .م٢٠٠٢م حتى عام ١٩٩٩الصادرات السعودية من عام عضو مجلس إدارة مركز  •
  .م٢٠٠٥م حتى عام ٢٠٠٠عضو اللجنة التنفيذية لشركة جدة القابضة للخدمات من عام  •
  ٠م حتى تاريخه١٩٩٨ بيروت من عام –عضو مجلس إتحاد المصارف العربية  •
 األردن  . عمـان  . والمصرفية عضو مجلس األمناء واللجنة التنفيذية لألكاديمية العربية للعلوم المالية         •

 .  م حتى تاريخه١٩٩٨من عام 
  ٠م١٩٩٩م حتى عام ١٩٩٤ البحرين من عام  –رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات المالية العربية  •
م حتى عام   ١٩٩٧ األردن من عام     –عضو مجلس إدارة بنك اإلسكان وعضو اللجنة التنفيذية عمان           •

 . م٢٠٠٠
م حتـى عـام      ١٩٩٨ البحرين من عـام      –) أريج  ( ربية للتأمين   عضو مجلس إدارة المجموعة الع     •

 . م١٩٩٩
م حتى عام   ١٩٩١ باريس من عام     –) إفريقيا والشرق األوسط    ( عضو مجلس إدارة الماستر كارد       •

 . م١٩٩٥
م ١٩٧٩ األردن مـن عـام       . عمان .نائب رئيس مجلس إدارة المصرف العربي األردني لإلستثمار        •

 . م١٩٨٩حتى عام 
 الواليـات   – نيويـورك    . إنـك  .كوك لألوراق المالية الحكومية   . س إدارة النجدون بي   عضو مجل  •

 .   م١٩٩٨م حتى عام ١٩٨١المتحدة من عام 
م حتـى   ١٩٨٩ الواليات المتحدة األمريكية من عام       . رالي . إنك .عضو مجلس إدارة كستمر أكسس     •

 . م١٩٩٥عام 
 
 

 . المملكة العربية السعودية٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب .شركة الكابالت السعودية ص: العنوان 
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 عبداهللا حسن عثمان مصري . د : االســــم  -١
 ١٠٠١٨٧٨٤٧٧ :  السجل المدني-٢
  م ١٩٤٧ :  تاريخ الميالد -٣
درجــة الماجــستير مــن جامعــة كاليفورنيــا ثــم الــدكتوراه مــن جامعــة                     : المــؤهالت    -٤

                                                                         . م١٩٧٤شيكاغو في عام 
 :  الخبرات العملية-٥

 .م حتى تاريخه١٩٩٥ لندن من عام –الرئيس التنفيذي لشركة اسبكتروم هولدينق  •
 . م حتى تاريخه١٩٩٩ لندن من عام –عضو مجلس إدارة شركة إسبكتروم إنترناشونال  •
 . م حتى تاريخه١٩٩٣شركة كوكا كوال السعودية من عام عضو مجلس إدارة  •
م           ١٩٩٢ لنـدن مـن عـام        –نائب رئيس مجلس إدارة مركـز تلفزيـون الـشرق األوسـط              •

 . م٢٠٠٣حتى عام 
 م ١٩٩٣من عام ) وقف أم بي سي ( رئيس مجلس أمناء مؤسسة تراث الوقف اإلسالمي  •

 .         حتى تاريخه
 م حتى عام١٩٧٨ وزارة المعارف من عام .لشئون اآلثار والمتاحفمساعد وكيل الوزارة  •

 . م٢٠٠١         
 . م ٢٠٠١م حتى عام ١٩٨٩ الرياض من عام –الرئيس التنفيذي لمجموعة آرا الدولية  •
 . م٢٠٠١م حتى عام ١٩٩٠المدير التنفيذي لمركز تلفزيون الشرق األوسط من عام  •
 . م١٩٩٩م حتى عام ١٩٩٣من عام ) يو بي آي ( ء العالمية نائب الرئيس التنفيذي لوكالة األنبا •
 م١٩٧٤مجلة اآلثار في المملكة العربية السعودية من عام ) األطالل ( رئيس تحرير مجلة  •

 . م٢٠٠١          حتى عام 
 . م ١٩٨٠م  حتى عام ١٩٧٣ جامعة الملك سعود من عام –محاضر غير متفرغ  •
 م ١٩٩٤م إلى عام ١٩٧٣ملكة العربية السعودية من عام  الم–عضو المجلس األعلى لآلثار  •
 . م١٩٩٤ إلى م١٩٧٣ المملكة العربية السعودية من عام –عضو المجلس األعلى لألوقاف  •
 . م١٩٨٨ إلى ١٩٨٢عضو مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز لألبحاث من عام  •
ة علـى التـراث الثقـافي       عضو مجلس إدارة مركز البحوث اإلسالمية واللجنة الدولية للمحافظ         •

 .  م٢٠٠١م حتى عام١٩٨٦تركيا منذ /  إسطنبول –اإلسالمي 
 عضو المجلس االستشاري لمركز البحوث والدراسات التابع لمؤسسة الملك فيصل الخيرية   •
 .  م ١٩٩٠ إلى عام ١٩٨٦من عام  •
 . م٢٠٠٣م حتى عام ١٩٨٧ لندن من عام –عضو مجلس إدارة مركز تلفزيون الشرق األوسط  •
ـ   /  برمنجهام   –عضو مجلس الطفولة العالمي      • م  ١٩٨٨ مـن عـام     ةالواليات المتحدة األمريكي

 . م١٩٩٤حتى عام 
 . م حتى تاريخه١٩٨٨عضو الجمعية السعودية لألطفال المعاقين من عام   •
 . م٢٠٠٤م حتى عام ١٩٩٧ لندن من عام  –عضو مجلس إدارة أكاديمية الملك فهد  •
م   ١٩٩٧لندن مـن عـام      ) كابو  ( تعزيز التفاهم العربي البريطاني     عضو مجلس إدارة مجلس      •

 .  حتى تاريخه 
 .   م حتى تاريخه١٩٩٧ لندن من عام –عضو المجلس القومي لجمعية منع القسوة ضد األطفال  •

 
 . المملكة العربية السعودية٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب .شركة الكابالت السعودية ص: العنوان 
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 وهيب عبداهللا عبد الرحمن لنجاوي/ د  :  االســــم -١
 ١٠٤١٥٩١٣٤٦       :  السجل المدني-٢
     هـ١٣٧٠ :  تاريخ الميالد -٣
                              .م١٩٨٦دكتوراة في إدارة تخطيط المدن من جامعة كليرمونت عام  :  المؤهــالت -٤

                                           
  : العملية  الخبرات-٥
 

 .م حتى تاريخه٢٠٠١رئيس مجموعة شركة الكابالت السعودية والعضو المنتدب من عام  •
 . م٢٠٠١م حتى عام ١٩٩٩نائب الرئيس لشركة برايس واثر هاوس من  •
 . م١٩٩٨م حتى عام ١٩٨٨رئيس شركة الكابالت السعودية للتسويق من عام  •
 . م حتى تاريخه٢٠٠١ من عام ) البحرين ( نائب رئيس مجلس إدارة شركة ميدال  •
 . م حتى تاريخه٢٠٠١من عام ) تركيا ( عضو مجلس إدارة شركة ماس القابضة  •
 . م حتى تاريخه٢٠٠١من عام )  تركيا ( رئيس مجلس إدارة شركة ماس كابلو  •

 
 

 ٠ المملكة العربية السعودية٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب ٠شركة الكابالت السعودية ص: العنوان 
 

 
 عدنان عبداهللا الميمني : م االســــ-١
       ١٠٠٤٨٤٧٥٠٣١  :  السجل المدني-٢
     هـ١٣٦٤ :  تاريخ الميالد -٣
 ماجستير في القانون الجوي من - م ١٩٦٩ليسانس حقوق من جامعة بيروت العربية عام  : المــؤهالت -٤

  . م١٩٨١جامعة ماكجيل في كندا عام 
 : الخبرات العملية-٥
 

 . م١٩٨٩م حتى عام ١٩٨٣ القانونية بالخطـوط السعـودية عام من  الشئونممدير عا •
 .  هـ حتى تاريخه١٤١٠المستشار العام لشركة زينل للصناعات المحدودة من عام  •
 . م حتى تاريخه١٩٩٢عضو مجلس إدارة شركة الكابالت السعودية من عام  •
 . م حتى تاريخه٢٠٠٢عضو مجلس إدارة شركة سجل التقنية للتطبيقات المحدودة من عام  •
 . م حتى تاريخه١٩٩٩من عام ) سيسكو ( عضو مجلس إدارة الشركة السعودية للخدمات الصناعية  •
م حتى  ١٩٩٩من عام   ) تصدير  ( عضو مجلس إدارة الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات          •

 . تاريخه
 .       حتى تاريخهم٢٠٠٠من عام ) كنداسة ( عضو مجلس إدارة شركة كنداسة لخدمات المياه  •

 
 .  المملكة العربية السعودية٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب .شركة الكابالت السعودية ص: العنوان 
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  يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا :  االســــم-١
      ١٠٠١٥٠٩٩٢٦٣  :  السجل المدني-٢
     م١٩٨٥ :  تاريخ الميالد -٣
                           .م١٩٨٤ كاليفورنيا عام - سانفرانسسكو ماجستير إدارة أعمال من جامعة :  المــؤهالت -٤

                                        
 :  الخبرات العملية-٥

 . م حتى تاريخه١٩٩١رئيس مجلس إدارة شركة إمداد لألعمال الطبية المحدودة منذ عام  •
 . م١٩٩٠عام م حتى ١٩٨٩ لندن من عام .مندوب بنك مورقان قرنقل •
 . م حتى تاريخه١٩٧٧شريك في شركة زينل للصناعات المحدودة من عام  •
م  ١٩٩٦مـن عـام     ) سـيدي   ( رئيس مجلس إدارة شركة الصناعات السعودية لتطوير المعلومات          •

 . حتى تاريخه
 . م حتى تاريخه١٩٩٧رئيس مجلس إدارة شركة زيما البحرين منذ عام  •
 . م حتى تاريخه١٩٩٤ن عام رئيس مجلس إدارة شركة كيمكول م •
 . م حتى تاريخه١٩٩٧عضو منظمة رؤساء الشركات الشباب من عام  •
 . م حتى تاريخه٢٠٠٢عضو مجلس رجال األعمال العرب من عام  •
 .   حتى تاريخه٢٠٠٢عضو اللجنة االقتصادية المنبثقة من مجلس محافظة جدة من عام  •
  . حتى تاريخه ٢٠٠٢عضو مجلس محافظة جدة من عام  •
م حتـى   ٢٠٠٤ الغرفة التجارية الصناعية بجـدة مـن عـام           –عضو لجنة رجال األعمال الشباب       •

 .  تاريخه
 . المملكة العربية السعودية٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب .شركة الكابالت السعودية ص: العنوان 

 
 منصور محمود عبدالغفار األنصاري : االســــم -١
   ١٠٠٨٦٣٤١٦٢١ :   السجل المدني-٢
      هـ١٣٥٥ :  الميالد  تاريخ-٣
                                هـ١٣٨٣ماجستير في إدارة األعمال من الواليات المتحدة األمريكية  :  ؤهالتــ الم-٤

                                              
 :  الخبرات العملية-٥

 . هـ حتى تاريخه١٤٢٠عضو مجلس الشورى منذ عام  •
 . هـ١٣٩٩حتى عام ١٣٩٣ارك المنطقة الغربية جدة من عام مدير عام جم •
 . هـ١٤٠٧هـ حتى عام ١٣٩٩مساعد مدير عام الجمارك من عام  •
 . هـ١٤٢٠م حتى عام ١٤٠٧مدير عام مصلحة الزكاة والدخل منذ عام  •
هـ ١٤١٩رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية السورية لالستثمارات الصناعية والزراعية من عام             •

 . اريخهحتى ت
 حتى عـام    ١٤١٣رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية لالستثمارات الصناعية من عام            •

 . هـ١٤١٩
 . هـ١٤١٦ حتى عام ١٤١٠عضو لجنة االستثمار األجنبي من عام  •
 . هـ١٤١٦ حتى عام ١٤٠٧عضو مجلس إدارة شركة كهرباء المنطقة الغربية من عام  •
 . هـ١٤١٩ حتى عام ١٤١٤القانونيين من عام عضو الهيئة السعودية للمحاسبين  •
 . هـ١٤١٩ حتى عام ١٤١٦عضو مجلس إدارة الشركة السعودية المصرية للتعمير من عام  •
 .    حتى تاريخه١٤٢٠عضو مجلس إدارة شركة االتصاالت السعودية من عام  •

 
 .دية المملكة العربية السعو٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب .شركة الكابالت السعودية ص: العنوان 
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 : المدراء التنفيذيون األوائل  : ٢-٧

 المدير التنفيذي لشركة زينل للصناعات المحدودة ورئيس :خالد أحمد يوسف زينل علي رضا/ المهندس
 .مجلس اإلدارة والمدير التنفيذي لشركة اللجين

 

 ترأس مجموعة : العضو المنتدب ورئيس مجموعة شركة الكابالت السعودية:وهيب عبد اهللا لنجاوي/ الدكتور
 نائب رئيس . رئيس مجلس إدارة شركة ماس كابلو بتركيا.م٢٠٠١شركة الكابالت السعودية منذ إبريل 

 . عضو اللجنة الدائمة لإلتحاد الدولي للكابالت.مجلس إدارة شركة ميدال كيبلز بالبحرين
 

ل للصناعات المحدودة منذ  المستشار العام لشركة زين: سكرتير الشركة-عدنان عبد اهللا ميمني/ األستاذ 
 . المدير العام للشئون القانونية بالخطوط الجوية السعودية لمدة ستة عشر سنة.م١٩٩٠

 

 : محمد هادون العطاس/ األستاذ

 وعـضو مجلـس إدارة      .نائب رئيس المجموعة للشئون المالية وشئون اإلدارة العليـا          :المنصب
مجلس إدارة شـركة مـاس كـابلو         وعضو   . البحرين –شركة ميدال كيبلز المحدودة     

 .بتركيا

ــال                    :المؤهل  ــدن لألعم ــة لن ــن مدرس ــذيين م ــدراء التنفي ــدم للم ــامج متق برن
)LONDON BUSINESS SCHOOL( برنامج في اإلدارة المالية .م٢٠٠٤-١٠-٩ 

 الواليات المتحدة األمريكية -" CHEMICAL BANK"للمدراء التنفيذيين في البنوك من 
 جامعـة الملـك   . بكالوريوس في الهندسة الكيميائية.)٢/٩٥ – ١٠/٩٤( أشهر   ٥ لمدة

ــام   ــادن ع ــرول والمع ــد للبت ــال ١٩٧٢فه ــي مج  CORPORATE""م دورة ف
GOVERNANCE FOR DIRECTOR   ألعضاء مجالس اإلدارات من مؤسـسة النقـد 

نـوك   المعهد البحرينـي للب    . دورات في إدارة المخاطر في البنوك اإلسالمية       .م٢٠٠١
 .  من جامعات أوربية وأمريكية. دورات عديدة في اإلدارة المالية.م٣/١٩٩٥

 المـدير   .م٣/٢٠٠١-١/١/٩٩لشركة زينل مـن     " P&M"المراقب المالي لمجموعة      :الخبـرة 
 .م٩٨-٩٤اإلقليمي لمصرف فيصل اإلسالمي المنطقة الغربية من 

 ١٠٢٠٢٨٢٩٤١ :السجل المدني

 .  المملكة العربية السعودية.٢١٤٩١ جدة ٤٤٠٣ب . ص. السعودية شركة الكابالت:العنــوان 
 

 

 :                                     إفالس أعضاء مجلس اإلدارة :  ٣-٧

لم يخضع أعضاء مجلس اإلدارة أو المدراء التنفيذيون األوائل أو سكرتير الشركة طوعاً أو قهراً إلجراءات 
 . اً كانتإفالس أو ما شابه من إعسار أي

مصالح كل عضو من أعضاء مجلس إدارة الشركة وكبار التنفيذيين والسكرتير وأي من أقاربهم وتابعيهم  :  ٤-٧
 :                              في أسهم أو أدوات دين المجموعة

الخاصة أما الجزئية ). ٧(البند ) ٧(إن مصالح أعضاء مجلس اإلدارة وكبار التنفيذيين موضحة في القسم 
 .من هذه النشرة) ٩(البند ) ٤(أو أكثر من رأسمال الشركة فهي موضحة في القسم % ٥باألشخاص الذين يملكون 

 .غير مباشرة في الشركة ليست لسكرتير مجلس اإلدارة مصلحة مباشرة أو
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ـ               ست لهـم   إن أقارب والتابعين ألعضاء مجلس إدارة الشركة والمدراء التنفيذيين وسكرتير مجلـس اإلدارة لي

 .مصالح مباشرة أو غير مباشرة في الشركة

 :              مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والتنفيذيين األوائل :  ٥-٧

يوضح الجدول أدناه إجمالي مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة والمبالغ التي تم دفعهـا لـرئيس مجلـس اإلدارة                  
 : والعضو المنتدب في السنتين الماليتين الماضيتين 

 )بالريال(المبلغ  لسنةا
٥٩٤,٠٠٠ ٢٠٠٣ 

٨٦٤,٤٩٩ ٢٠٠٤ 

 :ملخص عقود العمل للمدير التنفيذي والعضو المنتدب للشركة: ٦-٧

 والمدير المالي عقود محددة المدة مع الشركة توضح مدة خدمتهم ، العضو المنتدب،وقع الرئيس التنفيذي
م وكان ٢٠٠٨نتدب بموجب هذه العقود في سبتمبر وتنتهي خدمات الرئيس التنفيذي والعضو الم. ومكافآتهم

م وسيتم ٢٠٠٦أما مدة خدمة المدير المالي فسوف تنتهي في مايو . قد تم تجديدها بموافقة جميع األطراف
 . تجديدها تلقائياً لمدة سنتين ما لم يخطر أحد األطراف كتابة األطراف األخرى بعدم رغبته في التجديد

 

ة لمصالح أعضاء مجلس إدارة الشركة في عقود سارية المفعول للـشركة أو مزمـع               التفاصيل الكامل   : ٧-٧
 :                                                   إبرامها

 بعدم وجود أي عقود للشركة يكون فيها للرئيس التنفيذي أو – في وقت نشر نشرة اإلصدار هذه -تقر الشركة 
 . لس إدارة الشركة أو ألي قريب من هؤالء المذكورين مصلحة جوهرية فيهاللمدير المالي أو أحد أعضاء مج

 الرئيس التنفيذي أو المدير المالي أو ،الترتيبات التالية مع أعضاء مجلس اإلدارة/أبرمت الشركة العقود
 .  المذكورين فيما يتعلق بأعمال الشركةهؤالء من قريبأي 

 :   شركة زينل للصناعات-أ

وتقدم . من شركة الكابالت السعودية% ٥ناعات هي شركة سعودية تملك أكثر من  للصزينلشركة 
الشركة من وقت آلخر وعند الضرورة ووفقاً لموافقة أعضاء مجلس اإلدارة لشركة الكابالت 

 . السعودية بتعزيز رأس المال العامل لشركة الكابالت السعودية

 ): XECA International Information Technology( شركة زكا لتقنية المعلومات العالمية -ب

شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات هي شركة سعودية تعمل في مجال تطبيـق نظـم المعلومـات                 
وتملك شركة الكـابالت    . وهي مملوكة جزئياً لشركة زينل للصناعات المحدودة      . وخدمات الشبكات 

 تقـوم شـركة زكـا العالميـة لتقنيـة           ،وبمقتضى هذه االتفاقية  . من الشركة % ٢٥السعودية نسبة   
 . المعلومات بتزويد شركة الكابالت السعودية بالخدمات المختلفة ذات العالقة بتقنية المعلومات

 :  شركة حدادة المحدودة-ج

 وتقوم بتوريد أنواع مختلفة من الحديد المصنَع .وهي شركة سعودية مملوكة لشركة زينل بالكامل
% ٩٥كة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت المحدودة المملوكة بنسبة مثل أبراج نقل الطاقة لشر
 .لشركة الكابالت السعودية
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تفاصيل الملكية المباشرة وغير المباشرة ألعضاء مجلس إدارة شركة الكـابالت الـسعودية فـي               
 :الشركات التي لها تعامالت تجارية مع شركة الكابالت السعودية

 

لكابالت السعودية المذكورين أدناه حصة مباشرة في شركة زينل يملك أعضاء مجلس إدارة شركة ا

 :   وذلك كما يلي.للصناعات المحدودة

 (%)نسبة الملكية  أعضاء مجلس اإلدارة 
 %١٤,٣٥ خالد أحمد يوسف زين علي رضا / الشيخ 

 %١٤,٣٥ يوسف علي رضا 

 

جة وبعد الحصول على موافقة تقدم شركة زينل للصناعات المحدودة من وقت آلخر وكلما دعت الحا

 .  السعودية دعماً لرأس المال العامل لشركة الكابالت السعوديةمجلس إدارة شركة الكابالت

 والمملوكة جزئياً بواسطة أعضاء مجلس اإلدارة المذكورين أعاله لديها التاليةوبالمثل فإن الشركات 

 . تعامالت تجارية مع شركة الكابالت السعودية

 الملكية %  ة اسم الشرك
 %٩٥ حداده المحدودة 

 %٢٥ زكا العالمية لتقنية المعلومات
 %٢١,٢٢ الشركة السعودية للخدمات الصناعية المحدودة 

 :                                              بيانات متنوعة :  ٨-٧

 اإلدارة أو الرئيس ال يتضمن النظام األساسي للشركة أي نصوص غير صحيحة تعطي أعضاء مجلس

 جوهرية أو مكافأة تمنح لهم أو أي صالحيات مصلحةالتنفيذي حق التصويت على عقود تكون لهم فيها 

 .تجيز ألعضاء مجلس اإلدارة أو الرئيس التنفيذي حق االقتراض من الشركة
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 :                    معلومات عن المستندات المتاحة لإلطالع-٨

 قطعـة   .احة إلطالع المساهمين في المقر الرئيسي للشركة بالمدينة الصناعية المرحلة الثانية          المستندات التالية مت  

 يومـاً   ١٤ خالل فترة االكتتاب ولمدة ال تقل عن         . المملكة العربية السعودية   . مدينة جدة  . أ ف  ١٢األرض رقم   

ام عطلة نهاية األسبوع والعطالت     وذلك فيما عدا أي   . من الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة الثالثة بعد الظهر        

 .      الرسمية

 .النظام األساسي للشركة ومستندات التأسيس األخرى -١

كل عقد يكون فيه للرئيس التنفيذي أو للمدير المالي أو ألحد أعضاء مجلس اإلدارة أو ألي قريـب                   -٢

 . من هؤالء المذكورين مصلحة جوهرية

 . م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١وللسنة المالية المنتهية في . القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة -٣

 . م٢٠٠٣ ديسمبر ٣١القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة وللسنة المالية المنتهية في  -٤

 .م٢٠٠٢ ديسمبر ٣١القوائم المالية الموحدة المراجعة للشركة وللسنة المالية المنتهية في  -٥

 .م٢٠٠٥مفحوصة للربعين األول والثاني من العام القوائم المالية الموحدة األولية الموحدة ال -٦

 .خطاب ضمان التغطية لشركة زنيل -٧

 .موافقة الجمعية العمومية غير العادية على زيادة رأس المال -٨

 .توصية مجلس اإلدارة بزيادة رأس المال -٩

 باإلضافة إلـي النـصف      .م  ٢٠٠٤م و ٢٠٠٣، م  ٢٠٠٢شهادة مجلس اإلدارة للقوائم المالية لعامي        -١٠

 .م٢٠٠٥ل من العام األو

 .دراسة جدوى المشاريع -١١

 .تقرير تقييم الشركة -١٢
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 :قائمة المشروعات المنفذة لخطوط الجهد العالي للنقل الهوائي:  الملحق-٩

 : مشروع الشعيبة لتوليد الطاقة الكهربائية: حالةدراسة  : ١-٩

فـي فبرايـر   ) الغربيـة تعرف أيضاً بكهربـاء  (قامت الشركة السعودية للكهرباء بالمنطقة الغربية  

) Mass Projects( مليون ريال على شركة مشاريع ماس ٢٣٦,٥م بترسية عقد تبلغ قيمته ١٩٩٩

وتقوم شركة  . وهي شركة متخصصة في تنفيذ المشاريع تملكها بالكامل مجموعة الكابالت السعودية          

 كيلـو   ٣٨٠إلى  مشاريع ماس بموجب هذا العقد بإنشاء خطوط نقل هوائية بإمكانات فولطية تصل             

 : فولت لربط

 الجزء األول بمحطة األمير فواز      –محطة الشعيبة لتوليد الطاقة الكهربائية المرحلة األولى         

 . كم١١٥الفرعية بجدة بطول 

 الجـزء األول بخطـوط النقـل        –محطة الشعيبة لتوليد الطاقة الكهربائية المرحلة األولى         

 . كم٦,٧ة العامة لتحلية المياه المالحة بطول  كيلو فولت التابعة للمؤسس٣٨٠الهوائية جهد 

 : خصائص خطوط النقل الهوائية

 ). MVA ٢,٠٠٠(طاقة نقل تبلغ 

 . دائرة مزدوجة

 .  طن متري١٤,٠٠٠ برج فوالذي مغلفن يبلغ وزنها ٣١٤مجموع 

يتم تركيبها في أشكال رباعية لنقل الطاقـة   ٢ مم ٥٠٠  AAAC كم من موصالت ٣,٠٠٠مجموع 
 . ائيةالكهرب

  أليــاف  ١٢ TUBEكم مـع ١٢٥موصـل سلكـي أرضي مـن األليـاف البصريـة بطـول 

 .  واالتصاالتSCADAبصريـة لـ 

 ركيزة أسـاس    ٢٩٨زء الطريق الواقع بالقرب من البحر و        ـاس في ج  ـزة أس ـ ركي ١٦وع  ـمجم

 . Pad-and-Chimneyللـ 

دة وهي شركة شقيقة تابعة لـشركة زينـل         تم تصميم وتصنيع األبراج الفوالذية بواسطة شركة حدا       

أمـا إدارة المـشاريع     . AAACوقامت شركة الكابالت السعودية بتصنيع موصـالت        . للصناعات
 . ونشاطات الموقع فقد تولتها شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتصاالت

 . وقد اكتمل إنجاز المشروع في الوقت المحدد

 :شروط الدفع كما يلي

 . ولىخالل السنة األ% ١٠ 

 . خالل السنة الثانية% ١٠ 

 . خالل السنة الثالثة% ٤٠ 

 . خالل السنة الرابعة% ٤٠ 
 

 ١٨٢وفيما يتعلق بالتدفقات النقدية للمشروع قامت الشركة السعودية للكابالت بترتيب تسهيل ائتمـاني بمبلـغ                

 . مليون ريال مع شركة الراجحي المصرفية لالستثمار
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لطريق الذي يمر جزء منه بالقرب من شاطئ البحر مما يتطلب ركائز أسـاس              يتطلب المشروع معرفة تامة با    

.  في الجزء الصحراوي من الطريق     Pad-and-Chimneyلألبراج في تلك المنطقة وأيضاً ركائز أساس للـ         

 خططت شركة ماس لمشاريع الطاقة واالتـصاالت        .وبما أن المشروع يقع بعيداً عن المناطق المأهولة بالسكان        

 . ذه في الوقت المحدد عن طريق تجميع وتنظيم كافة الموارد والمواد اللوجستية المطلوبةلتنفي

 :مشروعات خطوط الجهد العالي للنقل الهوائي : ٢-٩

 الدولة/ العميل 
الفولطية 

) كيلوفولت(
 )كم(المسافة 

/ تاريخ الترسية 
 )بالشهور(المدة 

القيمة 
بآالف (

 )الدوالرات
 وصف المشروع

 ١٨,٨٨١ ٢٦/٠٥/٢٠٠٣/٢٤ ٣٨٠/٢٣   المنطقة الغربية -كهرباء السعودية شركة ال
 كيلـو فولـت     ٣٨٠إنشاء خط نقل هوائي     

 .لربط المحطة الفرعية شمال جدة

 ٩,١٥٢ ١٥ / ١٢/٠٦/٢٠٠٢ ١٣٢/٥٠   المنطقة الغربية -شركة الكهرباء السعودية 

 كيلو فولت من محطة     ١٣٢خط نقل هوائي    
التابعة لمؤسسة التحلية   ينبع الفرعية الحالية    

إلى المحطـة الفرعيـة     )  كيلو فولت  ١٣٢(
 ). كيلو فولت١١٠(الجديدة شمال ينبع 

 ١١,٧٤٨ ١٨ / ٢٨/١٢/٢٠٠٢ ١١٠/١٦٦   المنطقة الغربية -شركة الكهرباء السعودية 

مـن  )  كيلو فولـت   ١١٠(خط نقل هوائي    
المحطة الفرعية الحاليـة شـمال المدينـة        

إلـى المحطـة    ) لت كيلو فو  ١١٠(المنورة  
 ).  كيلو فولت١١٠(الفرعية الجديدة بخيبر 

 ٦٣,٠٦٧ ٣٤ / ١١٥٠١/٠٣/١٩٩٩ / ٣٨٠   المنطقة الغربية -شركة الكهرباء السعودية 
 بمحطة الشعيبة لتوليد    –خطوط نقل هوائية    

 .  المرحلة األولى–الطاقة الكهربائية 

 ٥,١١٦ ٩ / ٢٦/١١/٢٠٠١ ٥٥ / ٤٠٠   اإلمارات -هيئة الكهرباء والمياه 
توريد وتركيب وتشغيل تجريبي لخط نقـل       

 ”D“ كيلو فولت يربط محطتي      ٤٠٠هوائي  
 . ” H “و 

  لبنان-مجلس التنمية وإعادة التعمير
٥١,١٧٢ ١٨٧١٦/٩/١٩٩٧/٤٤ / ٢٢٥ 

 )أ( القسم –) ضغط عالي(خطوط هوائية 
 )ب( القسم –) ضغط عالي(خطوط هوائية 

 ٦٦,١٣٩ ١٢ / ١٨٠٢٧/١٢/١٩٩٤ / ٥٠٠  الباكستان – هيئة المياه والكهرباء
 – كيلو فولت    ٥٠٠مشروع خط نقل هوائي     
 . منطقة هب جامشورو

 ٧,٩٠٠ ١ / ١٠٠٠٧/٠٤/١٩٩١ / ٣٠٠ .  الكويت–وزارة الكهرباء والمياه 
أعمال إعادة تأهيل وتشغيل تجريبي لخطوط      

 . كيلو فولت) ٣٨٠(هوائية 

 ٧,٩٠٠ ١ / ١٠٠٠٧/٠٤/١٩٩١ / ٣٠٠ . الكويت –وزارة الكهرباء والمياه 
أعمال إعادة تأهيل وتشغيل تجريبي لخطوط      

 ). كيلو فولت٣٠٠(هوائية 

 ١,٥٠٠ ١ / ٠٦/٠٥/١٩٩١ ٥٠ / ١٣٢ .  الكويت–وزارة الكهرباء والمياه 
  ٣توريد وتركيب وتشغيل تجريبـي لعـدد        

 ). كيلو فولت١٣٢(خطوط نقل هوائية 

 ٢,٤٨٤ ١ /١٠٨١٧/٠٥/١٩٩١ / ١٣٢ .  الكويت–هرباء والمياه وزارة الك
 خطـوط نقـل     ٤إعادة تأهيل وتشغيل عدد     

 ). كيلو فولت١٣٢(هوائية 

 .  الكويت–وزارة الكهرباء والمياه 
١٣٢ & 
٢٦٨ / ٤٠٠

٦,٧٦٧ ١ / ٢٩/٠٥/١٩٩١ 
توريد وتركيب وتـشغيل تجريبـي لعـدد  

 ) كيلو فولـت   ١٣٢( خطوط نقل هوائية     ٥
 ). كيلو فولت٣٠٠(وخط واحد نقل هوائي 


