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 شركة الكابالت السعودية 
 ) شركة مساهمة (

 

 م 4132ديسمبر  13للعام المنتهي في  تقرير مجلس اإلدارة
 

 مقدمة - 3
تملك عدة شركات صناعية في كل من المملكة العربية  مساهمةإن شركة الكابالت السعودية هي شركة 

ختبار  السعودية ومملكة البحرين ودولة تركيا ، وتعمل جميع هذه الشركات في مجال تصنيع وتوريد وتركيب وا 
والمتوسط والمنخفض وأسالك  فوق العاليوصيانة الكابالت الكهربائية بدءًا من الكابالت ذات الجهد  وتشغيل

ت اتإتصاتات وكابالت اجأجهةة والكابالت المتخصصة للبتروكيماويات وكابالت التحك  المباني وكابال
 .والمحطات الكهربائية الفرعية والمفاتيح الكهربائية والمستلةمات الكهربائية والمحوتات

 

ضافة إلى ذلك فإن مجموعة شركة الكابالت السعودية د كافة أنواع الكابالت والمنتجات يتور لديها شبكة ل وا 
كما أنها تدع  عمالئها أيضًا بحلول متكاملة لتوريد وتركيب الكهربائية ذات العالقة من مستودعاتها المختلفة 

ختبار وتشغيل وصيانة اجأنظمة   أحدث ما توصلت إليه اجأنظمة الرقمية وتقنية المعلومات .بالكهربائية وا 
 

 أبرز األنشطة  - 4
 

عادة الهيكلة المالية اح والخسائراألرب   وا 
داء العمليات الرئيسية أة نتيجة عامكانت بصفة  مليون لاير 7,102بمبلغ للمجموعة  ةالصافية ر خساإن ال
  .خالل العا   لمالئ  الذي كان متاحًا للمجموعةغير ا فض دون طاقتها اتإنتاجية بسبب التمويلخالمن

 إعادة الهيكلة المالية
ت المالية حتياجاالمجموعة مع مستشارين ماليين من مؤسسات عالمية مشهورة تإعادة هيكلة اتإ وقد تعاقدت

تمويل مع للمجموعة  طويل المدى للمجموعة وت  تقدي  خطة شاملة للمقرضين تقترح هيكل تمويل مالئ 
يات المجموعة إضافي لرأس المال العامل يشمل ةيادة رأس المال مما سوف يساعد على إستقرار وتقوية عمل

وقد عملت المجموعة بجهد ومثابرة مع المقرضين والمستشارين الماليين وتتوقع أن تنتهي من خطة  ،الحالية
    . إعادة الهيكلة في أقرب وقت

 
على  ةيأكثر فعال مصادرها لجعلموعة تشجيعًا كبيرًا جإن إتجاه السوق نحو تحسن الهوامش الربحية يمنح الم

جديدًا ( CEO)حيث عينت رئيسًا  ينييرات في اتإداريين الرئيسيالمجموعة بإجراء تغ قامت كما ،المدى البعيد
خالل ييرات تفادة من هذه التغوتتوقع اتإس ومديرًا جديدًا للقس  التجاري(  CFO) للشركة ومديرًا ماليًا جديدًا 

تكون آلت الجديدة وتحديث أنظمتها لآلباتإضافة الفترات القادمة، لذا فإنه بترتيب الموارد المالية واتإدارية 
النظرة  حسبوالطلب المتةايد والهوامش الربحية  حوال السوق الحالية تحسن أ لإلستفادة منالمجموعة مؤهلة 

 .المستقبلية للنمو في إستثمارات البنية التحتية في إقتصاديات اجأقلي 
 

 توزيع األرباح  
   . 7,13عا  كما هو الحال في   7,12عا  ل  توةع الشركة أي أرباح خالل 
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 اإليرادات  - 1
 

مليون لاير  7,228مليون لاير سعودي مقارنة بمبلغ  10211 مبلغ   7,12إيرادات المجموعة في عا  بلغت 
  . 7,13سعودي في عا  

ولكنها تشمل اتإيرادات الموحدة للمجموعة مبيعات الشركات التابعة في تركيا واجأمارات العربية المتحدة 
% من رأسمالها ، ,0شركة ميدال للكابالت في البحرين التي تملك شركة الكابالت السعودية  إيرادات تاتشمل

  .ون لاير سعوديملي 0,,,3  مبلغ 7,12لعا   شركة ميدال للكابالت  وقد بلغت إيرادات
 التوزيع الجغرافي لإليرادات :

 

 المنطقة
 سعودي لايرمليون 
4132 4131 

 37911 37375 مبيعات المصانع في المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى
 578 523 مبيعات المصانع في باقي العالم

 47278 37736 مجموع المبيعات
 

 : /)الخسارة(يالصاف دخلللالتوزيع الجغرافي 
 

 المنطقة
 سعودي لايرمليون 
4132 4131 

 (375) (342) مصانع المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون الخليجي األخرى 
 (52) (77) باقي العالم في مصانع

 (449) (413) / ) الخسارة ( دخلمجموع صافي ال
 

 : القطاعات التاليةنتجت اإليرادات من 

 من اإليراد

 سعودي لايرمليون 
 ديسمبر 13كما هو في 

 التغيير الصافي 4131 4132
 (011) 70,22 10013 المنتجاتمبيعات 

 (701) 2,0 103 المشاريع والمقاوتات
 (764) 47278 37736 إجمالي اتإيرادات

 
 
 

 التطور التنظيمي - 2
، وبنهاية عا   إلتةامها بتشجيع التوظيف المحلي وعلىالمجموعة في المحافظة على سياسة السعودة ت إستمر 

 % من مجموع القوى العاملة في المجموعة02  شكلت العمالة المحلية السعودية والتركية مانسبته 7,12
   .7,13عاماًل بنهاية عا   11,1% من مجموع 03ة تنسبماعاماًل بالمقارنة مع  1201والبالغة 
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 تقنية المعلومات  - 5
 
أصبحت الخطوة المنطقية القادمة لإلستفادة  (Business Intelligence & Dashboard suites)أنظمة  إن

الذي يخد  شركة الكابالت السعودية وشركة ماس للمشاريع وقد ت  تطوير مدخل  SAPمن نظامنا المستقر 
إن هذا البرنامج ، سوف يشكل قاعدة لتقدي  نظا  معلومات إدارية  SHAREPOINTأنترنت تحت برنامج  

باطًا وأمانًا ويتوقع أن يكتمل في الربع الثاني من نضحاليًا للتعامل مع المستندات بطريقة أكثر الديه خاصية 
   . 7,10بنهاية عا   DASHBOARDالحصول على   بهدف  7,10عا  

 
 
 
 

 العمليات التركية - 6
 

 
  شركة ماس كيبلز

إتا أن الشركة إستمرت في المحافظة على أدائها الثابت بنجاح تخفيض في التكلفة برنامج  بالرغ  من تنفيذ
في أسواقها الرئيسية . وكغيرها من شركات المجموعة فقد تأثرت سلبًا عملياتها الداخلية بعد  السيولة 

من السوق العراقي التي ت  تسلي  معظمها خالل العا   ةالمطلوبة ، وقد حصلت الشركة على أوامر شراء جديد
    .7,10سل  خالل عا  والباقي سوف ي

المرضي خالل مدة قصيرة من  ءوعندما يت  حل مسألة السيولة فإن الشركة يمكن أن تتحول إلى مستوى اجأدا
التجارية الخاصة عالمتها ل تجاريكما أن إنتاجها اللة المدى، يمن إستثماراتها طو  ةالوقت لتحصد الفائد

هوامش سين الحتأن ينعكس ذلك في فإنه من المؤمل   7,10بدأ في عا  المتوقع أن ي الكهربائية لمستلةماتبا
  .وما بعدها 7,11خالل عا   الربحية

 

 
 )المفاتيح الكهربائية( اليمسانشركة 

 
خالل العا  إستمرت الشركة في تلبية طلبات كهرباء البنية التحتية المحلية بالرغ  من انخفاض هوامش هذا 

 اجأسواق الخارجية في لفت إنتباه اتإدارة للدخول في أسواق جديدة تطويرعلى التركية  إستمر، كما القطاع 
مهمة  انفتحت أمامها وكنتيجة لهذا فإن الشركة أصبحت مستعدة بشكل كبير للحصول على أوامر شراء

لس ل مجإجراءات التأهيل في مراحلها النهائية في دو كما أن ،  ومؤكدة من دول مجلس التعاون الخليجي
اجأسواق واعدة بهوامش ربحية هذه المملكة العربية السعودية حيث أن التعاون الخليجي وبالخصوص في 

جديدة شاف أسواق تلشركة إكتيح لتشكيلة المنتجات بنجاح مما ي فقد ت  تطويرعالوة على ذلك  ،عالية
هاية إلى ةيادة الطلب خالل الطاقة اتإنتاجية التي سوف تؤدي في النر وهذا التطور قد وسع إضافية للتصدي

ت  ت  و 7,10وما بعدها وللشركة إحتياطي قوي من أوامر الشراء المؤكدة للتسلي  خالل عا   7,10عا  
 .    بنجاح إعادة هيكلة القروض البنكية والتي سوف تساعد في تيسير الوضع المالي
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 القوائم المالية للمجموعة - 7
 

 سنوات( خمس)  المركز الماليملخص 
 ( سعودي لايرألف )

 الوصف
ديسمبر 13كما في   

4131 4133 4134 7,13 7,12 
  الموجودات

 373947524 3,712,418 7031107,8 7028107,2 703110331 الموجودات المتداولة

 372617451 375417792 102,20880 1037,0800 107210712 الموجودات غير المتداولة

 476557794 174457114 177727191 273177164 176247525 إجمالي الموجودات

  المطلوبات وحقوق المساهمين
 ,10111007 701810211 707010120 1,,701110 101280071 المطلوبات المتداولة

 7020112 3100121 0810,81 ,211011 2120318 المطلوبات غير المتداولة

 474387612 4,5267854 478257746 171857663 472247939 إجمالي المطلوبات

 2710223 1230181 1100,82 10,13,,10 101830170 حقوق المساهمين

 20210 20211 130783 1703,8 1,,110 اجأقلية حقوق

 476557794 174457114 177727191 273177164 176247525 إجمالي المطلوبات وحقوق المساهمين
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 خمس سنوات(األرباح والخسائر ) حسابملخص 
 ( سعودي لايرألف ) 

 

 الوصف
ديسمبر  13كما في   

4131 4133 4134 4131 4132 
 1,211,371 7,228,222 ,70182080 301110010 1080201,1 اتإيرادات

 (18,3,8,,7) (,8,,,7,81) (701220002) (307110,11) (70,0,0210) التكلفة والمصاريف

 (1137987) (1137616) (4567712) (937513) (3917619) الخسارة(صافي الربح/) 

أرباح  حصة الشركة في
 ,112002 1310808 ,1,2011 110727 11103,8  الشركات التابعة 

)الخسارة( / صافي الربح 
 قبل الزكاة 

(777113) 2,723 (3547192) (3997778) (3877227) 

 (120737) (710331) (20311) 317 (1,0010) وضريبة الدخلالةكاة 

 (,413,76) (4497337) (3567215) 57311 (877836) صافي الربح/)خسارة(

 -

 1,000,000

 2,000,000

 3,000,000

 4,000,000

 5,000,000

2010 2011 2012 2013 2014

 إجمالي حقوق المساهمين وإجمالي المطلوبات
       (الف لاير سعودي)

 إجمالي المطلوبات حقوق المساهمين
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 أهم المؤشرات المالية
 والخسائر ) سنتين (ملخص األرباح 
 سعودي( لاير) الف 

 

 

 
 
 
 

 الوصف
 زيادة / ) نقصان ( 4131 4132

 المبلغ % المبلغ % المبلغ
 (112,,01) 83.2 70,230821 11,1 100130121 المبيعات اتإجمالية

 (7010201) 11.3 2,20018 801 1030127 إيرادات العقود
 (764,341) 31101 4,278,222 31171 377367143 إجمالي المبيعات
 (,,232,2) (..,8) (101820122) (3,,1) (1,021,122) تكلفة المبيعات
 (,722012) (10.2) (3810833) (8,3) (1210813) تكاليف العقود

 20723 (301) (12,133) (001) (1,101,1) مصروفات بيع وتوةيع
دارية  (8,3,,1) (2.1) (1120238) (,,1) (1,30130) مصروفات عمومية وا 
 7,2,2 (1.,) (130281) (,,1) (110280) إطفاء مصروفات مؤجلة

 (210181) (1.7) (1030770) (1,0) (1170,31) مصروفات تمويل
 (120211) (7.1) (210231) (07,) (,3012)   فيها مخصص ديون مشكوك

 (798,353) (332.3) (4,847,996) (338,1) (471497825) إجمالي المصروفات
 1,0071 - (238) 01, 10283 /)خسارة(خرآدخل 

أربااااح ) خساااارة ( إعاااادة تحويااال عملاااة 
 أجنبية

(2023) - (10723) (,.3) 0022, 

 (12,318) 0.3 1310808 1,2 ,112002 مرتبطةاح شركة حصة الشركة في أرب
 (17,327) - - (02,) (170327) ضعف السمعة

 (30120) 1., ,10011 02, 110210 أدوات مالية ثانوية
إجمالي دخل آخر وحصـة فـي األربـاح 

 من شركة مرتبطة
3417441 7,4 3217517 507 (377132) 

) خســارة ( قبــل الزكــاة وضــريبة /الــربح
 الدخل

(3917113) (33,3) (4197135) (8.2) 38,732 

 (10,8,2) (1.7) (710331) (08,) (130030) الةكاة وضريبة الدخل
 127538 (9.6) (4187152) (33,9) (4117816) قبل حقوق األقلية (الربح / )الخسارة

 (77181) 102 10732 01, 70102 حقوق اجأقلية
 477218 (9.4) (4497337) (33,8) (4137679) صافي الربح / )الخسارة(
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  أهم المؤشرات المالية
 حقوق المساهمين

  (سعودي لايرألف )

ديسمبر  13كما في  الوصف  صافي التغيير 
4132 4131 

 - ,,,21,0 ,,,21,0 رأس المال
 - 130237 130237 إحتياطي نظامي 

 (7,10121) (1100103) (3120337) أرباح متراكمة
 - - - اجأرباح المقترح توةيعها

 (,23071) 730,82 (7,0173) مجموع التغيرات في القيمة العادلة 

 101 (20180) (10732) اجأجنبية تإحتياطي التحويالت بالعمال
 (4217918) 1230181 2710223 مجموع حقوق المساهمين

 70121 20211 20210 حقوق اجأقلية
 (4217994) 6787351 2177358 رأس المال مجموع

 
  أهم المؤشرات المالية

 الزكاة والمدفوعات األخرى للحكومة
 ( سعودي لايرألف ) 

  
ديسمبر 13كما في  الوصف  صافي التغيير 

4132 4131 

 (10212) 10871 2,2 الةكاة
 10101 10032 ,8011 المؤسسة العامة للتأمينات اتإجتماعية
 (227) 30717 ,7021 تسجيل ، تأشيرات ومصاريف أخرى

 (57511) 367636 337186 إجمالي المدفوعات للحكومة
 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  - 8
 

لقد ت  حساب الةكاة وضريبة الدخل الخاصة بالشركة والشركات التابعة لها بطريقة مستقلة وفقًا جأنظمة 
سنويًا ، كما أن التسويات المنبثقة البلدان ذات العالقة ، وقد ت  عمل مخصص للةكاة وضريبة الدخل يدفع 

من الربط النهائي للةكاة وضريبة الدخل ، إن وجدت ، يت  اتإيضاح عنها كجةء من النتائج المالية للسنة التي 
فإن  وبالتالي  7,12مليون لاير في عا   10مبلغ ب صافي ورد بها الربط المذكور، وعليه ت  تخصيص

مليون لاير شاماًل مخصصات السنوات  1202 مقدارها   بلغ7,12ديسمبر  31المخصصات الموجودة بتاريخ 
 السابقة .
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وتواصل الشركة إعتراضها على الربط الةكوي للسنوات السابقة مع السلطات اتإستئنافية وفي نفس الوقت 
 . المظال  انلديو تنتظر قرار ديوان المظال  حول اتإستئناف الذي تقدمت به 

 

 القروض البنكية - 9
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

)بآالف الرياالت(   4132ديـسمبر  13بيان بقروض الشركة طويلة األجل كما في      

الرصيد كما في 
م13/31/1132  

ما تم دفعه 
خالل العام 

1132 

الرصيد كما في 
م13/31/1131  

 الجهة المانحة تاريخ منح القرض مدة القرض أصل القرض
 ) إسم البنك (

الشركة 
المقتر
 ضة

القروض  
طويلة 
 األجل

345,521 34,121 321,211 363,221 
 

سنوات 2 4134مارس  1    
 

صندوق التنمية الصناعية 
 السعودي

شركة 
الكابالت 
 السعودية

  مجموع قروض األجــل )أ(  363,221 321,211 34,121 315,521

البنوك   
 التجارية

سنوات 2 13,541 44,112 3,312 42,421 4116أكتوبر  36    
 الراجحي

 
شركة 

الكابالت 
 السعودية

سنوات 2 12,145 13,562 - 13,562 4116نوفمبر  11   

سنوات 2 31,361 35,463 - 35,463 4116ديسمبر  43   

سنوات 2 11,111 4,231 - 4,231 4134سبتمبر  42    بي إن بي باريباس 

13,425 3,312 11,113 332,322   

4134سبتمبر  42 سنتين 356,611 65,222 - 65,222 شـــركة  بنك الراجحي 
مــــاس   

 للمشـــاريع

4134ديسمبر42 سنتين 5,245 33,211 33,211 -  EUROBANK/BURG
AN 

 

سنوات 5 52,451 16,145 - 16,145 4134ديسمبر  44   AKBANK  

4131أبريل  45 سنتين 1,451 4,131 4,131 -  ODEABANK  

أشهر 2سنة و 1,611 1,611 1,611 - 4131أكتوبر  45   SEKERBANK  

أشهر 2سنة و 5,245 - - 5,245 4132أكتوبر  42   ZIRAATBANK  ماس
 كــابلــو

4132ديسمبر   1 سنة واحـدة 6,145 - - 6,145  T.VAKIFLAR 
BANKASI 

 

أشهر 2سنة و 4,511 - - 4,511 4132نوفمبر 34   ZIRAATBANK  

422 3,411 3,642 2,413   TTGV  

24,343 36,636 56,521 61,122   

  مجموع البنوك التجارية )ب(   142,241 114,115 13,155 116,111

122,161 11,611 113,461 525,611   
 مجموع القروض طويلة األجل )أ+ب(

 

(44,211)  - (34,121) ناقصاً:  صندوق التنمية السعودي 
 المركز

لحاليا  
(344,416)  - (351,211)  البنوك التجارية 

(112,216)  - (321,253)  المجموع 

 
321,113 

 
- 

 
131,121 

 مجمـوع قروض طويلة األجل
 1132ديـسمبر  13كما في 
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)بآالف الرياالت(4132ديسمبر  13بيان بالقروض قصيرة األجـل كما في   
الرصيد كما في 

13/31/1132
 م

ما تم دفعه 
خالل العام 

1132 

الرصيد كما في 
م13/31/1131  

مدة  أصل القرض
 القرض

 الجهة المانحة تاريخ منح القرض
 إسم البنك

 الشركة المقترضة

 القروض قصيرة األجل
 

 
64,324 

 
12,425 

 
342,214 

 
326,162 

 
 سنة واحدة

 
15/14/4134  

 
 الراجحي مشاركة

 
 
 
 
 

 
شرررررركة الكرررررابالت 
 السعودية     

35/12/4131 سنة واحدة 31,524 31,524 31,524 -   
13/11/4131 سنة واحدة 332,222 332,222 24,621 22,213 بنك البالد  

14/31/4131 سنة واحدة 11,215 11,215 3,263 13,632  

34/16/4131 سنة واحدة 45,162 36,311 - 36,311  

64,261 14,662 311,262 312,215  

واحدةسنة  366,521 43,211 43,211 -  35/14/4131  بنك مسقط 

13/34/4131 سنة واحدة 61,122 61,122 34,211 44,122  بنك الجزيرة 

 سامبا - سنة واحدة 34,245 34,245 34,245 -

أشهر 6 26,211 26,211 - 26,111  35/11/4134  بي ان بي 

14/11/4131 شهرين 412,222 412,222 32,414 441,224  األهلي التجاري 

44/33/4132 شهرين 35,411 - - 35,411  السعودي البريطاني 

 مجموع قروض شركة الكابالت السعودية   621,111 461,515 111,442 541,156

42/16/4134 سنتين 356,611 25,264 - 25,264 شررررررررركة مرررررررراس  بـنك الـراجحي 
 4132 سنة واحدة 25,111 - - 44,451 للمشاريع     

 مجموع قروض شركة ماس للمشاريع 112,611 25,264 - 41,424

  Akbank 4132 سنة واحدة 45,413 33,451 31,451 33,613
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 مـــاس كـابـــلو

 
 
 
 
 

أشهر 2 44,651 4,451 36,343 1,113  4132 Albaraka Turk 

 Anadolu Bank 4131 سنة واحدة 32,211 1,451 32,211 -

واحدةسنة  44,221 2,112 34,413 -  4131 Asya 

 Eurobank/Burgan 4131 سنتين 31,511 5,245 2,345 34,611

أشهر 2 6,145 - 6,145 -  4132 Eximbank 

أشهر2 21,245 34,131 11,121 32,131  4131 Fibabank 

  4131 سنة واحدة 6,145 32,511 32,211 -
Garanti Bankasi 

 
 4132 سنة واحدة 5,121 - - 5,121

أشهر2 4,511 - 1,451 1,451  4132 

  4131 سنتين 42,436 35,611 35,226 1,413
Odeabank 4,131 - - 4,131 4132 سنة واحدة 

أشهر 2 35,226 - 2,553 1,631  4132 

أشهر 1 31,562 - 33,451 4,122  4132 

أشهر 31 1,113 1,113 1,113 -  4131  
        Sekerbank 32,261 2,421 - 41,411 4132 سنة واحدة 

أشهر 2 4,436 - 4,436 -  4132 

  4134 سنتين 31,451 31,451 31,451 -
T.Vakiflar Bankasi 6,145 - 6,145 6,145 1 سنوات  4131 

 4131 سنة واحدة 1,451 1,451 1,451 -

أشهر 1 2,211 - 2,211 -  4132 

شهر 31 22,511 22,511 22,511 -  4134 Ziraatbank 

21,345 - - 21,345 - 4132 
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 المرتبطة :الشركات الشركات التابعة و  - 31
 

 

 بلد التأسيس النشاط الرئيسي الشركات التابعة

النسبة المئوية 
من حصص 
رأس المال 

المملوكة بطريقة 
مباشرة أو غير 

 مباشرة

رأس المال 
قيمة الحسب 
سمية اتإ

 للسه  
)مليون لاير 
 سعودي(

 محلية
 

شااركة الكااابالت السااعودية للتسااويق 
 المحدودة

شراء وبيع الكابالت 
الكهربائية والمنتجات المتعلقة 

 بها
المملكة العربية 

  ,1 % ,,1 السعودية

شركة ماس لمشاريع الطاقة 
 واتإتصاتات المحدودة

مشاريع الطاقة واتإتصاتات 
 على أساس تسلي  المفتاح

المملكة العربية 
  ,1 % ,,1 السعودية

اجأدوات شركة مراكة الماس لتوةياع 
 الكهربائية المحدودة

خدمات توةيع الطاقة 
 الكهربائية واتإتصاتات

المملكة العربية 
 22.0 % ,,1 السعودية

 دولياة
ماااس كااابلو ياااتيري  أنااوني  شاايركاتي 
) مااااااس هولااااادنج أناااااوني  شااااايركاتي 

 سابقًا ( 
% ,,1 تركيا شركة قابضة   

ديمريااااار كاااااابلو تسيساااااليري ساااااانائي  3.,30
 أنوني  شيركاتيوتيجارت 

صناعة وتوريد وتجارة 
% ,,1 تركيا الكابالت الكهربائية  

شاااااركة مااااااس أنترناشااااايونال تريااااادنج 
% ,,1 إيرلندا التجارة الدولية المحدودة ) تا تمارس نشاط (  ,.1 

     شركة الكابالت السعودية
)اجأمارات العربية المتحدة( ذات 

 مسئولية محدودة
بيع الكابالت والمنتجات 

 المتعلقة بها
اجأمارات العربية 

% ,,1 المتحدة  1., 

صناعة المفاتيح والمحوتات  مجموعة اليمسان
 71101 %1202 تركيا ومستلةماتها 

 
323,411 

 
144,441 

 
311,631 

 
241,461 
 
 

 
- 

 
- 
 

 
 مجمـــوع مـــاس كــابلو

 
  

شهر 33 6,125 6,125 6,125 -  4131 Yapi Kredi  
 
 
 
 
 
 

ـمســـانيال  

شهر 33 1,212 - - 1,212  4132 

33,515 4,422 31,453 31,453 - 4131 Isbankasi 

- 5,516 5,516 5,516 - 4131  
Kuveyt Turk 1,123 - - 1,123 1 أشهر  4132 

أشهر 2 2,141 - - 2,141  4132 

أشهر 6 1,521 1,521 3,123 4,212  4131 T-Bank 

- 31,145 31,145 31,145 - 4131  
Bank Asya 5,444 - - 5,444 2 أشهر  4132 

أشهر 6 4,241 - - 4,241  4132 

أشهر 5 31,123 31,123 - 31,123  4131 Denizbank 

أشهر 4 4,511 4,511 - 4,511  4131 Vakifbank 

مســـانيمجموع الـ - - 12,111 21,126 11,534 55,211  

م1132ديــــــسمبر 13مجمــــوع الــقروض قصـــــيرة األجـل كما في  3,411,322 3,115,116 516,121 121,132  
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 : الشركات المرتبطة
 

 نسبة الملكية بلد التأسيس مجال النشاط الرئيسي إسم الشركة

رأس المال حسب 
سمية اإلقيمة ال

 للسهم 
)مليون لاير 
 سعودي(

موصااااااااااالت ومنتجااااااااااات ذات  شركة ميدال للكابالت المحدودة
 17203 % ,0 البحرين صلة

شااااااااااااركة ةكاااااااااااااا العالميااااااااااااة لتقنياااااااااااااة 
 المعلومات المحدودة

تنفيااااااااااذ أنظمااااااااااة المعلومااااااااااات 
 وخدمات الشبكات

المملكة العربية 
 السعودية

70 % 13.7 
 

 شركة ميدال للكابالت :  
 

التي تقو  بتصنيع وتوريد قضبان اجألمنيو  بالبحرين % من شركة ميدال للكابالت المحدودة ,0تملك الشركة 
واجأسالك والموصالت والمنتجات اجأخرى ذات الصلة وتقع المصانع بالقرب من مصهر البا في مملكة 

وتمتلك     7,12هاية عا  في ن طن متري ,,,70,0 بلغتالبحرين. إن الطاقة اتإنتاجية لقضبان اجألمنيو  
ميدال  باس % وتنتج شركة الويل أسالك متخصصة ,,1شركة ميدال رأسمال شركة الويل البحرين بنسبة 

% من رأسمال شركة البحرين  ,2 شركة ميدال تمتلكطن متري . كما  ,,,3وطاقتها اتإنتاجية الحالية 
طن متري .  ,,,370جية ااجألمنيو  بطاقة إنت قضباندودة في البحرين والتي تنتج اللحا  المحتإنتاج أسالك 

 نتقو  بتصنيع قضباشركة ميدال كابلوفي تسي أيه إس  –وتمتلك ميدال بالكامل شركة تابعة في تركيا 
تقو  بإنتاج   . كما 7,12طن متري منذ النصف الثاني من عا   ,,,3,0اجألمنيو  بطاقة إنتاجية قدرها 

 .طن متري  ,,,7,0ثر من جية أكالموصالت بطاقة إنتا
 : الشركات التالية التابعة لميدال في اتإنتاج   بدأت7,12وخالل عا  

 
إنتاج الموصالت بطاقة بدأت % ,,1وهي شركة تابعة بنسبة  -ميدال للكابالت السعودية  شركة  -1

 .طن متري  ,,,7,0إنتاجية أكثر من 

 

إنتاج بدأت % 88وهي شركة تابعة بنسبة  – شركة ميدال للكابالت العالمية المحدودة ، استراليا  -7
نتاج موصالت بطاقة طن متري  ,,,0,0القضبان بطاقة إنتاجية   طن متري . ,,,170وا 

نتاج القضبان تإ - % (,,1تابعة شركة )  شركة ميدال للكابالت العالمية لميتادا، موةمبيقأما 
  .7,10من عا   اجأولبدأ اتإنتاج في الربع تمن المتوقع أن فطن متري  ,,,0,0بطاقة إنتاجية 

 

 شركة زكا العالمية لتقنية المعلومات 
 

% من شركة ةكا التي تعمل في مجال تنفيذ أنظمة المعلومات 70 حالياً  تمتلك شركة الكابالت السعودية
  .وخدمات الشبكات ، وهي تقد  هذه الخدمات لعدة شركات من ضمنها شركة الكابالت السعودية 
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 الشفافية وحوكمة الشركات - 33
 
 
 

 شركة الكابالت السعوديةمجلس إدارة  -)أ(  33
 إن الواجبات والمسئوليات اجأساسية لمجلس اتإدارة هي  :

 

 

 عتماد الخطط اتإستراتيجية للشركة وأهدافها اجأساسية ومراقبة تنفيذها .إ -أ
 

 عليها .وضع أنظمة وضوابط للرقابة الداخلية واتإشراف  -ب
 

وضع نظا  حوكمة خاص بالشركة بما تايتعارض مع أحكا  تائحة الحوكمة الصادر من هيئة السوق  -ج
 المالية واتإشراف عليه ومراقبة مدى فعاليته وتعديله عند الحاجة .

 
جراءات واضحة ومحددة للعضوية في مجلس اتإدارة ووضعها  -د وضع سياسات ومعايير محددة وا 

 بعد إقرار الجمعية العامة لها .موضع التنفيذ 
 

مع مراعاة اتإختصاصات المقررة للجمعية العامة يكون لمجلس اتإدارة أوسع الصالحيات في إدارة  -هـ
لجان  تكوينهالشركة وتقع المسئولية النهائية عن الشركة على عاتق مجلس اتإدارة بغض النظر عن 

 أو تفويضه بعض صالحياته لطرف ثالث .
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 نبذة عن األعضاء -(  ب ) 33

 :   7,12سبتمبر  3يتألف مجلس اتإدارة من سبعة أعضاء ت  إنتخابه  لمدة ثالث سنوات تبدأ من 

 

 

 
 
 

تصنيف  إسم العضو
 شركات المساهمة األخرى المؤهالت األكاديمية العضو

 التي يتولى عضويتها 

 خالد أحمد يوسف زينل علي رضا 
 غير تنفيذي مجلس اإلدارةرئيس 

 * بكالوريوس في الهندسة
 جامعة كاليفورنيا بيركلي    

 * ماجستير في الهندسة جامعة 
 كاليفورنيا بيركلي    

رئيس مجلس إدارة شركة  -3
 اللجين

  رئيس مجلس إدارة الشركة  -4
الوطنية للصناعات 

 البتروكيماوية
 -- إدارة أعمال* ماجستير  مستقل  شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز

 إقتصاد ماجستير*    مستقل  صالح عيد حمدان الحصيني

لسعودية ة االمجموع -3
 ) سابك( لإلستثمار الصناعي

الخطوط السعودية شركة  -4
 للشحن المحدودة

  شركة اتحاد التجارة للتأمين -1

 مستقل  عبداهلل حسن مصري  

 علوم إنسانية  بكالوريوس* 
  جامعة كاليفورنيا   
 علوم إنسانية  ماجستير*  
  جامعة شيكاغو  
 علوم إنسانية جامعة  دكتوراه* 
  شيكاغو  
 أعمال  دبلوم إدارة* 
  جامعة هارفارد  

شركة  تعبئة كوكا كوال السعودية 
 (CCBCSA)للمشروبات الغازية 

 ماجستير في القانون الجوي*  غير تنفيذي عدنان عبداهلل ميمني
  جامعة ماكجيل كندا   

الشركة السعودية للخدمات 
 الصناعية ) سيسكو (

 غير تنفيذي يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا
 بكالوريوس في العلوم * 
 التطبيقية في قطاع األعمال  
 ،  جامعة سانفرانسيسكو   

  ماجستير إدارة أعمال*   
-- 

 مستقل  مد نور رحيميحعبداهلل م 
* بكالوريوس هندسة ميكانيكية 
من جامعة الملك فهد للبترول 

 والمعادن 
 

 مجموعة صافوال  -3
 شركة اللجين   -4
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 : أسه  الشركةفي  ه ئلواعو   أعضاء مجلس اتإدارةتفاصيل ملكية 
 القصر في سهم الشركة أو الشركات التابعة لهاوصف لملكية أعضاء مجلس اإلدارة وزوجاتهم وأبنائهم 

 إسم العضو
عدد األسهم 
في بداية عام 

 م 4132

عدد األسهم 
في نهاية عام 

 م 4132

صافي 
التغيير في 
عدد األسهم 
 خالل العام

 نسبة
 التغيير 

ملكية األقرباء من 
الدرجة األولى 

 وتغيرها

 مشمولين 1 1 2517542 2517542  علي رضا خالد أحمد يوسف زينل 

 ال يوجد 1 1 37111 37111 شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز 

 ال يوجد 1 1 3,111 3,111 صالح عيد حمدان الحصيني 

 ال يوجد 1 1 4,559 4,559 عبدهللا حسن مصري

 ال يوجد 1 1 3,111 3,111 عدنان عبدهللا ميمني 

علي  يوسف أحمد يوسف زينل 
 رضا

 ال يوجد 1 1 3,111 3,111

 ال يوجد 1 1 5,111 5,111 عبدهللا محمد نور رحيمي

 

  ، وتا توجد 7,12المدراء التنفيذيين أو عوائله  أسهمًا في الشركة خالل عا  كبار ل  يتملك أي أحد من 
  .  7,12أسه  مملوكة من أي منه  بنهاية عا  

 

 إجتماعات مجلس اإلدارة والقرارات الهامة التي صدرت فيها -)د(  33
 

 بحضور

م4132إجتماعات مجلس اإلدارة خالل العام   
 أكتوبر 46 يوليو 31 يونيو 44 أبريل 47 يناير 31

      خالد أحمد يوسف زينل علي رضا

   وكالة   عبدالعزيزشوكت عزيز شيخ 

    وكالة وكالة صالح عيد حمدان الحصيني

  وكالة وكالة   عبد اهلل حسن عثمان مصري

      عدنان عبد اهلل ميمني

   وكالة   يوسف أحمد يوسف زينل علي رضا

      عبدهللا محمد نور رحيمي

 األسهم المملوكة ألعضاء مجلس اإلدارة –)ج(  33
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 :القرارات الهامة التالية في هذه اتإجتماعات وصدرت 
 

 الموضوع
  1/7,12/,1وتااريخ  7,12 –مليون لاير ) قارار باالتمرير رقا  ت  12203بنك مسقط بمبلغ  نول تسهيالت ماقبالموافقة على 

. ) 
وتااريخ  121/7-الموافقة على بيع بعض أصول الشركة لإلستفادة من قيمتها في مقابلاة إحتياجاات اعماال الشاركة ) قارار رقا  أ

13/1/7,12 . ) 
ملياون لاير ) قارار رقا   70110الصاالحية ) مركباات الناايلون باولي أمياد ( بمبلاغ الموافقة على حذف قيمة المواد الخا  المنتهياة 

 (. 72/2/7,12وتاريخ  3/,10-أ
 2/,10-) قارار رقا  أ 7,12التوصية للمساهمين بتعيين السادة / ديلويت توش بكر أبو الخير لمراجعاة حساابات الشاركة لعاا  

   ( .72/2/7,12وتاريخ 
المرحلاة الثانياة ) قارار رقا   –مليون لاير لبناء مبنى لصيانة البكرات في المدينة الصاناعية بجادة  002الموافقة على اعتماد مبلغ 

    ( .2/7,12/,1وتاريخ  107/3-أ
 
 

 تفاصيل مكافآت أعضاء مجلس اإلدارة التنفيذيين / غير التنفيذيين / كبار التنفيذيين  -)هـ(  33
 
 
 

 لاير سعودي()الف 

خمسة من كبار التنفيذيين  أعضاء مجلس اإلدارة 
 4131 4132  بما فيهم المدير المالي

 4131 4132 ( سبعة ) غير التنفيذيين 
الرواتب 

 1,772 67359 88 - والمخصصات

 - - 74 74 مصاريف
 - 37395 - - مكافآت
 1,772 77152 361 74 المجموع
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 : لجان مجلس اإلدارة
 

 :وتقييم المخاطرلجنة المراجعة   -3
 لجنة :واجبات ال

 

 يشمل الغرض اجأساسي للجنة المراجعة التأكد من كفاية وسالمة هيكل المراقبة الداخلية والعمليات 
جراءات التقارير وتنفيذها وفعالية عمليات المراجعة الخارجية و  فحص خاصًة الحسابية وسياسة وا 

دارتها.المخاطر والتعرضات التي   تواجه الشركة وا 
ها 17/8/1212( بتاريخ  1,3تأسست لجنة المراجعة لشركة الكابالت السعودية بموجب القرار رق  ) 

الصادر من قبل وةارة التجارة وقد وافقت الجمعية العامة للمساهمين على تكوين اللجنة في إجتماعها 
تائحة لجنة المراجعة بتاريخ ها ، وقد إعتمد مجلس اتإدارة 17/1212/,3المنعقد بتاريخ 

 ( .10/2 –  بموجب قراره رق  )  أ 8/1/1112
 

 العضوية :
 

 :  (31/17/7,12)كما في  من اآلتية أسماؤه حاليًا تقيي  المخاطر و تتألف لجنة المراجعة 
 

عضو مجلس  األعضاء
 المنصب مساهم غير التنفيذي اإلدارة

 رئيسا      عمر هاشم خليفتي
 عضوا      اهلل ميمنيعدنان عبد 

 عضوا      محمد عزير أفضل
 

 .بالمجموعة ينموظف واليسإن جميع أعضاء لجنة المراجعة وتقيي  المخاطر 
   

 : النتائجو إجتماعات لجنة المراجعة وتقييم المخاطر 
 كالتالي :  7,12إجتماعات خالل عا   سبعةعقدت اللجنة عدد 

 الحضــــور رقم اإلجتماع تاريخ اإلجتماع عدد

1 17/,1/7,12  (1,2) 

 مائة وأربعة
  عدنان ميمني-7 عمر هاش  خليفتي -1
 محمد عةية أفضل -3 

7 12/,7/7,12  (1,0) 

 مائة وخمسة
  عدنان ميمني-7 عمر هاش  خليفتي -1
 محمد عةية أفضل -3 

3 73 /,2/7,12  (1,1) 

 مائة وسته
 عدنان ميمني -7عمر هاش  خليفتي  -1

 عةير أفضلمحمد  -3

2 71/,1/7,12  (1,2) 

 مائة وسبعه
 يعدنان ميمن -7  عمر هاش  خليفتي-1

 محمد عةير أفضل-3

0 12/,2/7,12   (1,8) 

 مائة وثمانيه
 يعدنان ميمن-7  عمر هاش  خليفتي -1 

 محمد عةير أفضل-3

1 71/1,/7,12  (1,1) 

 مائة وتسعة
 يعدنان ميمن-7  عمر هاش  خليفتي -1

 عةير أفضلمحمد -3

2 1,/17/7,12   (11,) 

 مائة وعشرة
 يعدنان ميمن-7  عمر هاش  خليفتي -1

 
 لاير ( للعضو مقابل اتإجتماع الواحد. آتافلاير ) ثالثة  ,,,30دفعت المصاريف بواقع 
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 : النتائج والوقائع
 قس  المراجعة الداخلية ووجدت كافية.  ووظيفةخطة المراجعة واتإجراءات ت مراجعة تم  -1
لسياسات/اتإجراءات المالية والتشغيلية للشركة ونظا  الرقابة الداخلية أن اتبين دراسة   -7

 وضع جيد.بالسياسات/اتإجراءات كافية و 

جميع  لدى فعالة كانت أظهرت نتائج أعمال المراجعة الداخلية بأن إجراءات الرقابة الداخلية  -3
خالل دراسة  ضحة تإجراءات الرقابة الداخليةالحظ أي مخالفة و تول   ،المجموعة أعضاء

ستعراض سجالت الحسابات و  تشغيلية النشطة اجأبيانات و التقارير و المالية و التعامالت الوا 
 .اجأصول وممتلكات الشركةمن التحقق المادي و 

صبح من الضروري بالنظر إلى التغيرات اجأساسية الحالية في الهيكل التنظيمي للشركة فقد أ -2
تحديث حدود الصالحيات الحالية التي تعتبر عامل تشغيلي حيوي للشركة ، وعملية 

     تقريبًا .7,10 عا التحديث جارية اآلن وسوف تطبق النسخة المعدلة منها في 
 

 :  لجنة الترشيحات والمكافآت -4
للترشيح لعضوية مجلس  تتلخص مها  لجنة الترشيحات والمكافآت بتحديد السياسات والمعايير 

اتإدارة مع المراجعة الدورية لإلحتياجات من القدرات والمهارات المطلوبة في المجلس ودراسة جوانب 
قتراح معالجتها والتأكد من إستقاللية أعضاء مجلس اتإدارة  القوة والضعف في مجلس اتإدارة وا 

إدارة الشركات اآلخرى إلى المستقلين وجوانب تعارض المصالح في عضوية اجأعضاء في مجالس 
  إعادة جانب دراسة أو إقتراح سياسات التعويضات ومكافآت مجلس اتإدارة وكبار التنفيذيين وقد ت

 18ها الموافق  1232محر   2بتاريخ  127/7بموجب قرار مجلس اتإدارة رق    أ اللجنة تشكيل 
 :   على نحو التالي 77/7/7,13بتاريخ  122/3  وقرار مجلس اتإدارة رق    أ  7,17نوفمبر 

  
 

 المنصب األعضاء
 الرئيس د. عبد اهلل حسن مصري

 عضو أ. يوسف أحمد يوسف ةينل علي رضا
 )خبير( عضو د. أحمد سعد قباني

 

قد أكد على إستمرارية  7,12سبتمبر  3إن مجلس اتإدارة الذي ت  إنتخابه حديثًا بحيث يبدأ في 
    والمكافآت في مواقعه  الحالية حتى إشعار آخر .أعضاء لجنة الترشيحات 

 :جتماعاتاإل
 كما يلي: م4132خالل العام   ينإجتماع األولىلجنة الوقد عقدت 

 الحضور اتإجتماع رق  اتإجتماع تاريخ 
 د. عبد اهلل حسن مصري -1 ( 2)    7,12 مايو11 1

 أحمد يوسف ةينل علي رضا يوسف -7
 د. أحمد قباني -3

 د. عبد اهلل حسن مصري -1 ( 0)   7,12ر سبتمب ,3 7
 يوسف أحمد يوسف ةينل علي رضا -7

 د. أحمد قباني -3
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 م4132ديسمبر  13موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما هو في  - 34
 

 عدد رقم المادة / الوصف رقم 
تم التطبيق  تم التطبيق البنود

 جزئيا  
 قيد  

 المالحظات ال تنطبق التطبيق
     1 1 الحقوق العامة للمساهمين – 3 1
 تسهيل ممارسة المساهمين – 4 2

 لحقوقهم وحصولهم على    
 المعلومات    

2 2     

 حقوق المساهمين المتعلقة – 5 3
     11 11 بإجتماع الجمعية العامة     

 حقوق التصويت – 6 4
       -، بد  / 6 المادة  2   2 4

 ال تنطبق على الشركة
 حقوق المساهمين في – 7 5

     2 2 أرباح األسهم      
 تالسياسات واإلجراءا – 8 6

     1 1 المتعلقة باإلفصاح      
 اإلفصاح في تقرير مجلس – 9 7

     7 7 اإلدارة     
الوظائف األساسية  – 11 8

 لمجلس اإلدارة
17 17     

     8 8 مسؤوليات مجلس اإلدارة  – 11 9
     9 9 تكوين مجلس اإلدارة – 12 11
     3 3 لجان مجلس اإلدارة - 13 11
     11 11 لجنة المراجعة  – 14 12
 لجنة الترشيحات – 15 13

     8 8 والمكافآت       
إجتماعات مجلس اإلدارة  – 16 14

     4 4 وجدول األعمال
 مكافآت أعضاء مجلس – 17 15

     1 1 اإلدارة وتعويضاتهم        
 تعارض المصالح في  – 18 16

     3 3 مجلس اإلدارة       
  1   91 91 مجموع البنود 17
  %1,1   %98.9 %111 نسبة التطبيق 18

 

 من هيئة السوق المالية المفروضة العقوبات - 31
 

   .7,12ل  تفرض هيئة سوق المال أية عقوبات على الشركة خالل عا  
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  جهات ذات عالقةالمعامالت مع  - 32
 

  : التعامالت التالية مع جهات ذات عالقة المجموعةتجري خالل دورة العمل 
تتعامل المجموعة  بشكل منتظ  في أعمال تجارية مع شركة ميدال للكابالت وشركة حدادة     -1

عنها في البيانات المالية السنوية، وكافة  المعامالت تت  حسب  فصاحجأت  ا المحدودة والتي
 الشروط التجارية المعمول بها .

 بأسعار تجارية . للمجموعة تقو  شركة ةكا، وهي شركة مرتبطة، بتقدي  خدمات تقنية معلومات   -7

بعض  دودة نيابة عنها علىتقو  الشركة بسداد التكاليف التي أنفقتها شركة ةينل للصناعات المح   -3
ومن أجل دع  عالوًة على ذلك و ،  بموجب إتفاقية بين الطرفينخدمات بسعر التكلفة وذلك ال

شركة ةينل  قدمت  7,13إنه خالل العا  ف بصفة عاجلة العامل الشركة مال أسر إحتياجات 
ًً قرضًا إضافيللصناعات  القرض باتإضافة إلى )بدون فائدة( للشركة مقداره خمسة مليون لاير  ًا

)بدون فائدة( والذي ل  يت  سداده حتى  مليون لاير 70ره داقم لغ  والبا7,17الذي قدمته لها عا  
 . اآلن وسوف يستمر بدون فائدة

 
 ديسمبر: 31وفيما يلي معامالت المجموعة مع جهات ذات عالقة التي تمت خالل العا  المنتهي في  

 

 طبيعة المعاملة الجهة ذات العالقة 
 (الف لاير سعودي)

 م 4131 م 4132
 621 74 مكافآت اإلدارة
 كيبلزميدال 

% مان ,0تملك شركة الكاابالت الساعودية 
رأس الماااااال، يتكاااااون مجلاااااس اتإدارة ساااااتة 
أعضااااء ويااات  تعياااين ثالثاااة مااانه  مااان قبااال 

 إدارة شركة الكابالت السعودية.

 637755 67865 قضبان المنيو  مشتروات

 337395 877367 موةعة  أرباح

 شركة زينل للصناعات 
 شركة قطاع خاص، ضمن مجلاس إدارتهاا
عضاوين ماان مجلاس إدارة شااركة الكااابالت 
السااااعودية وهاااا  خالااااد أحمااااد يوسااااف ةيناااال 
علاااي رضاااا و يوساااف أحماااد يوساااف ةينااال 

 علي  رضا.

ستشارات  مصروفات سفريات وا 
 وتدريب ورسو  قانونية ..الخ،

ودفعات تتحملها المجموعة 
 مقدمة قروض

47866 87111 

 شركة زكا العالمية
%  70تملااااك شااااركة الكااااابالت السااااعودية 

 70وتملاااك شاااركة ةينااال للصاااناعات أيضاااًا 
 مال شركة ةكا % من رأس

تقنية المعلومات/  سداد خدمات
 77513 67724 دفعات مقدمة

 شركة حدادة المحدودة
 شركة تابعة لشركة ةينل للصناعات

مطلوبة من  إستشارات  مصروفات
 قبل المجموعة

- - 

 شركة اللجين
فااي شااركة الكااابالت السااعودية  تشااترك مااع

 -1مان أعضااء مجلاس اتإدارة:      إثناين
رئاايس المجلااس : خالااد أحمااد يوسااف ةيناال 

عضاو المجلاس : عباداهلل  -7علي رضاا و
   محمد نور رحيمي

مطلوبة من  إستشارات  مصروفات
 قبل المجموعة

- 36 
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 ديسمبر كما يلي: 13في  الجهات ذات العالقة  رصيدن إكما      
 

 ذات العالقةالمطلوب من جهات 
 )الف لاير سعودي(

 م4131 م4132
 - - شركة حدادة المحدودة

 82 - شركة اللجين
 - - شركة زكا
 82 - المجموع

 المستحق لجهات ذات العالقة
 117151 167439 شركة زينل للصناعات

 417375 47687 ميدال كيبلز
 662 662 كيم غلوبال المحدودة

 551 529 شركة زكا
 492 37253 حدادة المحدودةشركة 

 557116 237571 المجموع
 

 القادمة مع تقرير خاص من المراجع الخارجي . العمومية إن معامالت الجهات ذات العالقة سوف تعرض على الجمعية  
 
 
 

 مخاطر محتملة - 35
البضائع  / إن عمليات المجموعة معرضة لعدة مخاطر مالية : مخاطر السوق) وتشمل مخاطر العمالت

والقيمة العادلة ومخاطر معدل فائدة السيولة النقدية ومخاطر اجأسعار ( ومخاطر الديون والسيولة ، وقد ركة 
برنامج مخاطر إدارة المجموعة الشاملة على اجأسواق المالية التي تايمكن التنبؤ بها وسعى لتقليل اآلثار 

وضعت المجموعة ضوابط على مخاطر الطرف المقابل  وقدالجانبية المستقبلية على أداء المجموعة المالي ، 
واستعملت وسائل مالية ثانوية تحوطًا لمخاطرها بينما تت  التغطية التأمينية لمخاطر الملكية وتعثر اجأعمال 

  . والمسئولية العامة ومسئولية المنتج .. ألخ
 

المخاطر أهمية هذه أكثر أنواع و  تإدارة ،لسياسة معتمدة من مجلس اوتقو  اتإدارة العليا بإدارة المخاطر وفقًا 
 هي مخاطر الديون والعملة والقيمة العادلة ومخاطر معدل فائدة السيولة النقدية .
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 الحوكمة  - 36
 

تعمل الشركة على وضع اجأسس واتإجراءات والسياسات التي تتالئ  مع بنود تائحة حوكمة الشركات الصادرة 
ها الموافق  1272/,71/1بتاريخ  1,,7-717-1عن هيئة سوق المال بموجب القرار الصادر رق  

17/11/7,,1  .   
 

تماد تائحة الحوكمة الخاصة بالشركة وفقًا إسترشادًا بالئحة حوكمة الشركات بالمملكة العربية السعودية ت  إع
 ها 2/1237,/0,المنعقد بتاريخ  31الصادرعن الجمعية العامة للمساهمين في إجتماعها رق   ,1للقراررق  
   . 1/7,11,/2, الموافق

 

وتطبق الشركة من الناحية العملية غالبية ما جاء في الالئحة كليًا أو جةئيًا من خالل النظا  اجأساسي 
واللوائح واتإجراءات الداخلية واجأنظمة ذات العالقة إلى جانب إحترامها للمعايير المحاسبية المتعارف عليها 

 في المملكة العربية السعودية . 
 

 .وتطبيقها وتطويرهاعلى إستكمال السياسات واتإجراءات  بصفة مستمرة  وتعمل الشركة
 

: يستحق كل المساهمين جميع الحقوق المرتبطة للسه  وكما هو موضح  والتواصل معهم حقوق المساهمين
و  الحوكمةالنظا  اجأساسي  للشركة ومنصوص في تائحة الحوكمة، وبالخصوص حق المشاركة في  في

وقد تضمنت هذه الوثائق حقوق المساهمين التي يمكن له  اتإطالع عليها بالرجوع إلى موقع  . أرباح الشركة
( إضافة إلى ما ينشر بشكل دوري في موقع السوق المالية )تداول( وما www.saudicable.comالشركة )

 ينشر في الصحف المحلية من وقت آلخر.
 

( من النظا  اجأساسي للشركة سياسة توةيع اجأرباح  ,2و  31تضمنت المادتين ) :  توزيع األرباح سياسة
   السنوية كما يلي :

 ( توةيع اجأرباح السنوية : 31المادة ) 
 

بعد حس  جميع المصروفات العمومية والتكاليف اجأخرى على  –توةع اجأرباح السنوية الصافية المحققة 
 النحو التالي :

 

 % من اجأرباح الصافية لتكوين إحتياطي نظامي , ويجوة للجمعية العامة أن,1يجنب   31/1
 توقف التجنيب متى بلغ اتإحتياطي المذكور نصف رأسمال الشركة المدفوع .        

 

 يوةع من الباقي بعد ذلك دفعة أولى للمساهمين تاتقل عن خمسة في المائة من رأس  31/7
 وع.المدف المال        

http://www.saudicable.com/
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لاير سعودي للعضو واحد(  ,,,0,,7)بما تا يةيد عن % ,1تخصص نسبة تاتةيد عن   31/3
 اتإدارة . مجلس من باقي اجأرباح الصافية بعد ذلك كمكافأة جأعضاء

 

 اجأرباح أو يرحل لألعوا  يوةع الباقي  بعد ذلك على المساهمين كحصة إضافية من   31/2
 يوصي به مجلس اتإدارة وتعتمده الجمعية العامة .على النحو الذي القادمة        

 

 ( حصص اجأرباح :,2المادة )
 

مجلس يحددها تدفع حصص اجأرباح التي تقرر توةيعها على المساهمين في المكان والمواعيد التي 
 اتإدارة مع مراعاة التعليمات التي تصدرها وةارة التجارة في هذا الخصوص.

 

الجمعية  أدرجت الشركة قرار الموافقة على التصويت التراكمي ضمن جدول أعمال : التراكمي التصويت
اتا أنه ل  يكتمل النصاب ولذا  ،  73/1/7,17ها الموافق 3/8/1233العادية التاسع عشر بتاريخ العامة غير 

الشركة ل  تق   وبالتالي ،التراكمي يتضمن النظا  اتاساسي للشركة أسلوب التصويت فأنه حتى تاريخه تا
  بتطبيقه .

 

لاير سعودي مقس  إلى  ,,,0,,,21,0للشركة رأس مال مدفوع بالكامل مقداره :  رأس مال الشركة 
 لاير سعودي. ,1سه  متساوية قيمة كل منها  ,,,0,,,210

 

 : مواعيد هامة للمساهمين والمستثمرين - 37
 

مواعيد اتإجتماعات على أكبر عدد من يسعى مجلس اتإدارة لإلنعقاد أربعة مرات خالل السنة وتعتمد 
 أعضاء المجلس المتواجدين.

 

واتإجتماعات الفعلية   7,12 تنعقد خالل العا  سوف إلجتماعات الهامة التيلالمواعيد التالية مؤقتًا  ت  تحديد
 :قد تتغير حسب تواجد أعضاء المجلس

  
 الموعد اتإجتماع

  0/7,10,/70 -ها  8/1231,/2, اجأثنين الجمعية العامة للمساهمين 1
  2/7,10,/,7 -ها  2/1231,/1, اجأثنين إجتماع مجلس اتإدارة 7
  2/7,10,/1, -ها 1/1231,/11  اجأثنين  إجتماع مجلس اتإدارة 3
  7,10/,71/1 -ها 1/1232,/8, اجأربعاء  إجتماع مجلس اتإدارة 2
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 إقرارات مجلس اإلدارة : - 38
 إعداد سجالت الحسابات بالشكل صحيح.إنه ت   -1

 

 أن نظا  الرقابة الداخلية أعد على أسس سليمة وت  تنفيذه بفعالية. -7
 

 .اعلى مواصلة نشاطه الشركةأنه تا يوجد أي شك يذكر بشأن قدرة  -3
   

العربية ت  إعداد البيانات المالية للشركة وفقًا لألصول المحاسبية المتعارف عليها عمومًا في المملكة   -2
 السعودية وهذه اجأصول المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة .

 

 ل  تصدر الشركة أية أوراق مالية مثل أسه  خيار أو حقوق يمكن أن تحول إلى أسه  .  -0
 

القس  تاتوجد عقود رئيسية تمت ترسيتها على جهات ذات عالقة غير تلك التي ت  اتإفصاح عنها في   -1
 البيانات المالية.المتقد  من هذا التقرير وت  ورودها ايضًا في 

 

 تاتوجد قروض قائمة أو قروض جأعضاء مجلس اتإدارة خالل السنة ول  يت  إعادة سداد قروض .  -2
 

 ليست هناك قروض منحت جأي عضو مجلس إدارة .  -8
 

 الشركة ل  تبر  أية صفقة تتعلق بأسهمها .  -1
 

 . البيانات المالية في البنكية وتحركاتها في هذا التقرير و روض قت  اتإفصاح عن ال  -,1
 

ل  تكن هناك أي تعامالت في أسه  الشركة مع أي عضو من أعضاء المجلس أو أي فرد من أفراد   -11
 عائالته  غير تلك المذكورة أعاله .

 

 ل  تستل  الشركة أي تناةل عن حقوق من أي مساه  في الشركة .    -17

 الخارجي للحسابات أبدى رأيه على القوائ  المالية بتحفظ .إن المراجع     -13
 
 

 : للمساهمين مجلس اإلدارة توصيات - 39
 

   .7,12المصادقة على تقرير مجلس اتإدارة لعا   -1
 

   وتقرير المراجع الخارجي عليها .7,12المصادقة على البيانات المالية الختامية للعا   -7
 

   .7,12مسئولياته  لعا   إبراء ذمة أعضاء مجلس اتإدارة من -3
 

   .7,10المصادقة على تعيين المراجع الخارجي لعا   -2

 المصادقة على اجأعمال والعقود التي تمت مع جهات ذات عالقة بالشركة. -0
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الملك/ سلمان بن وختامًا يتوجه رئيس وأعضاء مجلس اتإدارة بالشكر والتقدير لمقا  خاد  الحرمين الشريفين 
لى صاحب السمو الملكي ودعبد العزيز آل سع ولي العهد نائب  األمير/ مقرن بن عبد العزيز آل سعود، وا 

لى صاحب السمو الملكي  ولي  األمير/ محمد بن نايف بن عبد العزيز آل سعودرئيس مجلس الوةراء، وا 
لى الحكومة الرشيدة على الدع  و  التشجيع ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوةراء وةير الداخلية، وا 

 المتواصلين.
 

كما يتقدمون بخالص التعاةي والمواساة لمقا  خاد  الحرمين الشريفين وللعائلة المالكة ولجميع أفراد الشعب 
السعودي في وفاة فقيد اجأمتين العربية واتإسالمية المغفور له بإذن اهلل الملك عبد اهلل بن عبد العةية آل 

عة وجل له الرحمة والمغفرة وأن يلهمنا جميعًا الصبر و السلوان على هذا سعود طيب اهلل ثراه سائلين المولى 
 المصاب الجلل.

 

 موظفي الشركة على و  والشكر موصول كذلك للسادة المساهمين على دعمه  المتواصل، ولإلدارة التنفيذية 
  . 241.ما بذلوه من جهود مقدرة تكللت بالنجاح في تحقيق اجأهداف العامة للشركة خالل عا  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 


