
 
 

 

  

        

 كممة رئيس مجمس اإلدارة
 

 أعزائي المساىمين: 
أحد أىـ اإلصالحات في شركة الكابالت السعكدية، حيث حدثت تغييرات في معظـ  2018شيد عاـ 

 خطكط تشغيميا، كعمى مستكل المجمكعة بإكمميا.
األساسي لممجمكعة عمى حالو ، حتى بعد التغيير  الذم شمؿ مكظفي اإلدارة الرئيسييف في ظؿ التكجو 

ـ، بيدؼ الكصكؿ إلى تسكية مع المقرضيف كخمؽ تكازف مستداـ مف حيث الربحية 2018منتصؼ عاـ 
 كالسيكلة كالحككمة.

مف  ـ2017ـ في نياية عا كبالتالي، فإف الجيكد التي بذلت لتخفيؼ عبء ديكف المجمكعة مكنت
ديسمبر  31مميكف لاير سعكدم كما في  424مميكف لاير سعكدم إلى  877تخفيض الديف الخارجي مف 

 ـ ، مف اجؿ ستمرار العمميات.2018
مميكف لاير سعكدم  63ـ، حكالي 2018ديسمبر  31كبمغ صافي خسارة المجمكعة لمسنة المنتيية في 

 ـ. 2017مميكف لاير سعكدم في عاـ  80مقارنة بػ 
 أداء األعمال: 

لـ تشيد المممكة العربية السعكدية كالسكؽ الخميجية ، كىما السكقاف الرئيسياف المتاحاف محميان لعمميات 
شركة الكابالت السعكدية ، تحسنا ممحكظان، بؿ ظمت ىذه األسكاؽ في حالة مف الرككد عمى مدار العاـ ، 

كاف ليذا االنخفاض المستمر في األسكاؽ أثران ـ. ك 2016كبدأ ىذا التأثير فعميان في منتصؼ عاـ 
محسكسنا متمثالن في ضغط األسعار في جميع القطاعات كنقص المشركعات ، خاصة في قطاع الجيد 

الصادرات بسبب نقص  ألسكاؽ لـ تتمكف الشركة مف تحقيؽ إختراقان قكيان العالي. كمف ناحية أخرل، أيضان 
 عادة الييكمة مع المقرضيف.التمكيؿ كالضغط المستمر في مناقشة إ

التأثيرات  حيث تـ التعرؼ تحديدان عمىلعبت مجمكعة اليمساف، في تركيا ، دكرنا كبيرنا في عممية التغيير، 
التي يرتبط بعضيا بالسنكات السابقة،  فتمت تسكيتيا في القكائـ المالية لعاـ ك اليامة الغير مرغكب فييا،  

 في التقارير التالية. ـ. كسترد تفاصيؿ أكثر عف ذلؾ2018
تابع لممجمكعة، بشدة مف الناحية التشغيمية  استثمارمكياف  كىي تأثرت شركة ميداؿ لمكابالت البحريف،

كتأثيرىا  كدكؿ غربية أخرل افالكاردات ، التي فرضيا االمريكبالتعرفة كالرسـك الجمركية الجديدة عمى 
عمى اسكاؽ عمؿ الشركة الرئيسية .ىذا باإلضافة إلى أف إنياء عمميات الكابالت في استراليا نتج عنو 

 خسائر حادة كالتي أثرت في مجمميا عمى صافي نتيجة ىذا المشركع المربح تاريخيا. 
 



 
 

 

  

        

 التغييرات في الييكل القانوني: 
ـ ، كالتي تسببت في خسائر 2018كؿ مف عاـ بسبب الخسائر التي تكبدتيا الشركة في النصؼ األ

% مف رأس ماؿ األسيـ الصادرة ، مما أستدعى شركة الكابالت 50متراكمة تصؿ إلى أكثر مف 
نظمة السعكدية تخفيض رأسماليا مقابؿ ىذه الخسائر بناءنا عمى تكصية مجمس إدارتيا كاإلمتثاؿ لأل

مميكف لاير سعكدم في بداية  404البالغ  ماؿالس رأ أسيـ  تخفيض حيث تـ ، كالتشريعات المعمكؿ بيا
مميكف لاير سعكدم بعد التخفيض. كمع ذلؾ ، بقيت قيمة المساىميف سميمة حيث  110ـ إلى 2018عاـ 

 لـ يؤثر ذلؾ عمى القيمة السكقية.
، تخمصت مجمكعة شركة الكابالت السعكدية مف كامؿ حصتيا في ديميرار كابمك،  ـ2018في سبتمبر

عمميات الكابالت التركية، بسبب صعكبات العمؿ األخيرة كالسيكلة, كقد حققت الشركة مف ذلؾ  مكاسب 
أك  2مميكف لاير سعكدم. كاستخدمت عائدات البيع لمتفاكض عمى صفقة بضماف  مع  48صافية قدرىا 

عف تحقيؽ فائض مف المكاسب تقدر  تجتالييكمة لمعمميات السعكدية، نمقرضيف الحالييف بإعادة مف ال 3
 ـ. 2018ديسمبر  31مميكف لاير سعكدم تـ إدراجيا في القكائـ المالية كما في  200بػ 

 تنمية رأس المال البشري: 
ا لرفع معدالت تبنت شركة الكابالت السعكدية بنجاح في السنكات األربع الماضية ،  ا طمكحن برنامجن

 السعكدة في جميع مستكيات الشركة بدءنا مف اإلدارة العميا.
إلعداد الشباب السعكدم  في البرنامج التحضيرم كمف خالؿ الشراكة مع صندكؽ تنمية المكارد البشرية

السعكدييف مف الميندسيف  50سنة(، أستطعنا كبكؿ نجاح إستيعاب دفعة  أكلى عدد  2 -1لبيئة العمؿ )
 الشباب في عممياتنا. 

 االستدامـــة: 
دارة المجمكعة  بإىتماـ جميع اإلحداث في كؿ افرع المجمكعة، كيعممكف بجيد نحك  يتابع مجمس اإلدارة كا 

 ضبط عممياتيـ لتتكافؽ مع األىداؼ العامة لممجمكعة. 
إلنعاش عممياتيا. كيسعى ختامان، تسعى شركة الكابالت السعكدية لمحصكؿ عمى رأس ماؿ عامؿ كافي 

مجمس اإلدارة كاإلدارة في إرساء خطط لمزيد مف إعادة ىيكمة القركض لضماف استمرار العمميات كالنمك، 
 المساىميف. حقكؽ كاستثمارات كبالتالي زيادة

 كاهلل المكفؽ،،،
 

 ميسر أنور نويالتي     
 رئيس مجمس اإلدارة      



 
 

 

  

        

 

 كلمة رئٌس المجموعة

 

 اٌّظبهُ،عشَشٌ 
 

العامؿ، كظمت مكارد الشركة بقصكر كبير في رأس الماؿ ـ شركة الكابالت السعكدية 2018كاجو عاـ 
ض يخفمف ثـ تلذا فقد أتخذت الشركة خطكات حثيثة نحك تخفيض حجـ اإلنتاج ك  لمقمؽ، ان المالية مصدر 

 . لتتناسب بطريقة امثؿ مع محدكدية التمكيؿالتكاليؼ 
اإليجابية، تمكنت الشركة مف إتماـ صفقة تخفيض كتسكية الديكف مع اثنيف مف مقرضييا كمف الناحية 

 .2018الرئيسييف في شير ديسمبر 
ف الدكلة  ػػػػحصكؿ عمى دعـ مالي ملمشركة بال إنقاذ ةباإلضافة إلى ذلؾ، نسعى بجدية إلى إمكانية ىيكم

لدييا إمكانية لمنمك  التي ىذا الدعـ لمشركات منحمؤسسة النقد العربي السعكدم(، كي –) كزارة المالية 
 .   2030كالتكافؽ مع رؤية المممكة 

 
كتعتبر شركة الكابالت السعكدية،حتى اآلف، مؤشران رئيسيان لمسكؽ كالخيار األكؿ كالقائد كالمعمـ كفخر 

ؽ الكيرباء في سك  ، بدليؿ انو ما زاؿ كثير مف التجارالسعكديةصناعة الكابالت في المممكة العربية 
يستخدمكف كزف لفة شركة الكابالت السعكدية معياران لقياس منتجات الشركات المصنعة االخرل،  المحمي

 راسخان كقيمان كجديران بالثقة.  كمازاؿ ظؿ أف اسـ شركة الكابالت السعكدية مما يعني
ية  لخمؽ عالقة بشكؿ كثيؽ مع منتج رئيسي لأللياؼ الضكئ حاليان  كتعمؿ شركة الكابالت السعكدية

استدامة أعماؿ مصنع كابالت األلياؼ الضكئية كضماف  احياءمعو بغرض  المدل استراتيجية طكيمة 
رية كباإلمكاف تكسيع مجاؿ ىذه العالقة التجا ،طكيمة األمد لشراء مكاد خاـ مف خالؿ اتفاقية تكريد انتاجو

الضكئية كمقدـ التكنكلكجيا بحيث تستفيد شركة الكابالت السعكدية مف  لتأسيس شراكة مع منتج االلياؼ
 الدعـ الفني ككذلؾ صيانة الماكينات كتحديثيا. 

كتتابع شركة الكابالت السعكدية بدقة مدل إحتياجات السكؽ، لذا فأنيا تسعى إلى اإلستفادة مف تراكـ 
بيدؼ دعـ كتطكير اإلنتاج  ممحقات الكابالت إلدخاؿ إنتاج  الخبرات كالمكارد ضمف مجمكعاتيا المتنكعة

المحمي، كما تعتـز شركة الكابالت السعكدية أيضان تصدير ممحقات الكابالت إلى أسكاؽ دكؿ مجمس 
 التعاكف الخميجي كالشرؽ األكسط.

 كيسعدني أف تعمف األدارة كبكؿ فخر اف مكظفي شركة الكابالت السعكدية قد  أبدكا صمكدان قكيان كتجاكبان 
صادقان تحت ظركؼ صعبة، لذا فأنني أنتيز ىذه الفرصة ألتقدـ بالشكر الجزيؿ  لجميع مكظفي مجمكعة 

 في الشركة كيعمؿ نظاـ التقيـ المتبع لدينا ،مقدرة شركة الكابالت السعكدية  لما قدمكه مف مساىمات



 
 

 

  

        

ىذه األكقات  لدعـ الشركة خالؿ انسجاـ كؿ المكظفيف كتكافقيـ مف أجؿنظاـ فعاؿ بك بشكؿ جيد 
 الصعبة.   

 
كعمى المدل الطكيؿ سكؼ تستمر الحاجة إلى تكليد الكيرباء كالنقؿ كالتكزيع مما يستدعى كجكد شركة 

 خالؿ استمركا في الكقكؼ معنا كمساندتناالكابالت السعكدية لتقديـ افضؿ دعـ كخدمة لعمالئيا الذيف 
 ـ. 2018عاـ 
 
 

 اتٛ اٌخ١ش  اٌشزّٓ ػثذ اٌٙادٞ ػثذ

 سئ١ظ اٌّدّٛػح                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

        

 شركة الكابالت السعودية                                        

 ) شركة مساىمة (
 م2018ديسمبر  31تقرير مجمس اإلدارة لمعام المنتيي في 

 قائمة المحتويات
 رقم الصفحة البيان مسمسل
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 شركة الكابالت السعودية 
 ) شركة مساىمة (

 

 م 2018ديسمبر  31لمعام المنتيي في  تقرير مجمس اإلدارة
 

 

 مقدمة – 1
 

ىي مصنع رائد لمكابالت كممحقاتيا  - رائدة سكؽ الكابالت – شركة الكابالت السعودية مجموعة إن
لمعمالء في قطاع الطاقة  انظمة الكابالت المتكاممةكالمعدات الكيربائية، كمقدـ لحمكؿ كمكادىا 

 كاإلتصاالت:
  

 الجيد منتجات الكابالت الكيربائية ذات كاسعة مف  تشكيمة تتضمف المجمكعة أف منتجات
كالعالي كفكؽ العالي كأسالؾ المباني ككابالت االتصاالت ككابالت األجيزة  المنخفض كالمتكسط

الجيد  ضافة إلى تصنيع محكالت األجيزة ذاتككابالت التحكـ، ىذا باإل كالكابالت المتخصصة
 المتكسط كألكاح المفاتيح الكيربائية كمفاتيح العزؿ ذات الجيد العالي. 

  الخدمات ذات الصمة بالمنتجات  كافة   بتقديـ مجمكعة الكابالت السعكديةتقكـ إلى جانب ذلؾ
 كاإلختبار ألنظمة الكيرباء المتكاممة.  ، التصنيع، التركيبكالتصميـ

 

 

المممكة العربية السعكدية  –مكتبيا الرئيسي في جدة  ، كمقرعة شركة الكابالت السعكديةتـ تأسيس مجمك 
تمتمؾ مجمكعة شركة الكابالت السعكدية كتشغؿ ك . صنيع األكبر التابع ليايكجد أيضان مكقع التحيث 

كمف  مصانع لمعدات نقؿ كتكزيع الكيرباء في المممكة العربية السعكدية كمممكة البحريف كدكلة تركيا.
خالؿ ىذه القاعدة الصمبة تنطمؽ المجمكعة بتقديـ منتجاتيا كخدماتيا عالميان إلى عمالءىا  في اكثر مف 

ب اسيا كأركبا . كيشمؿ عمالءىا دكلة، خاصة في منطقة الشرؽ األكسط ، شماؿ افريقيا، جنك  60
 عامة ككبريات الشركات متعددة الجنسيات الخاصة. المرافؽ الحككمية، المؤسسات ال
 

إلى عمى تقديـ منتجات ذات جكدة عالية كخدمات متميزة كالكثر مف اربعة عقكد تركز اىتماـ المجمكعة 
 ـ اصبحت المجمكعة األكلى في مجاؿ صناعة الكابالت في1994عمالءىا حكؿ العالـ. كفي عاـ 

. كلـ يتكقؼ عطاء المجمكعة عند ىذا 2000:9001شيادة األيزك  لشرؽ األكسط كحازت عمىا منطقة
 الحد بؿ ايضان مرة أخرل أحتمت المرتبة األكلى في مجاؿ صناعة الكابالت في منطقة الشرؽ األكسط

 . 2015:9001جائزة األيزك  لتناؿ لممرة الثانية
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  :أبرز األنشطة - 2
 

عادة الييكمة المالية األرباح والخسائر   وا 
لاير مميكف  80.3 بمبمغ خسارةبصافي قارنة ملاير مميكف  62.9 بمغبم خسارة صافي المجمكعة تكبدت

صافي الخسارة الفترة الحالية مقارنة بانخفاض صافي الخسارة خالؿ في  السبب زلالعاـ الماضي، يع
 :الشامؿ قائمة الدخؿ المضمنة فيالبنكد التالية بصفة أساسية إلى  لنفس الفترة مف العاـ الماضي

ِثٍغ  ِماتً  لاير عؼٛدٞ ِٓ لثً تٕٛن إػادج ا١ٌٙىٍحمميكف  228التنازؿ عف قركض بإجمالي  .1

 َ. ١ٍِ2017ْٛ لاير عؼٛدٞ فٟ ػاَ  77

 .ٚفاخ اٌرشغ١ٍ١ح ٚاٌرىٍفح اٌّا١ٌحأخفاض اٌّصش .2

 َ. 2018فٟ ػاَ  ١ٍِْٛ لاير عؼٛدٞ 47.3ٚلذسٖ  ديميرار كابمك  ِىاعة اٌرخٍص ِٓ ششوح .3

اٌرٟ واْ ٌٙا  ذؤث١شاً صافٟ ٔرائح ششواخ ذاتؼح ِٚشذثطح ِؼ١ٕح ِرعّٕاً ازذ اٌرغ٠ٛاخ اٌغٍث١ح  .4

 َ. 2018فٟ ػاَ  ٘اِاً 

 . 2017َِماستح تؼاَ َ 2018إٔخفاض اٌسدُ ٚاٌٙٛاِش فٟ ػاَ  .5

 

 إعادة الييكمة المالية
)"اتفاقيػة إعػادة الييكمػة  يكمػة ماليػةىاتفاقيات إعػادة  بتكقيعـ، قامت المجمكعة 2016فبراير  23في 

اإلضػػػافية  عيكدبػػػالتتطمػػػب مػػػف المجمكعػػػة االلتػػػزاـ  الرئيسػػػييف األربعػػػة التػػػي ييامػػػع مقرضػػػ األكليػػػة"(
ة فػي نيايػة ائيػيتنتيػي بالدفعػة الن سػنكات 7عمی مدل  ياكتسمح لممجمكعة بإعادة جدكلة سداد ديكن

 ، رىنا باستيفاء بعض المتطمبات اإلضافية في غضكف ستيف يكما.2022ديسمبر 
سػػػعكدم، تشػػػمؿ تكػػػاليؼ التمكيػػػؿ لاير مميػػػكف  793كيبمػػػغ حجػػػـ اإلجمػػػالي لمػػػديكف المعػػػاد ىيكمتيػػػا 

لنيايػػة  الشػػركط فػػي الفتػػرة الالحقػػةىػػذه تػػـ تعػػديؿ كلكػػف سػػعكدم. لاير مميػػكف  85كمػػة البالغػػة المترا
 كما يمي: السنة
مع بنؾ  )"اتفاقية التسكية"( ائيةي، أبرمت المجمكعة اتفاقية تسكية ن2017أبريؿ  17في  (أ )

سعكدم. كاستنادا لاير مميكف  40ا قامت المجمكعة بدفع مبمغ يبي إف بي باريبا عمی أساس
لاير مميكف  40إلى شركط االتفاقية المذككرة، فإنو عند استالـ بنؾ بي إف بي باريبا مبمغ 

سعكدم إلى لاير مميكف  142مف بنؾ بي إف بي باريبا سعكدم، سيتـ تخفيض مبمغ قرض 
سعكدم. كبناء عميو، قامت المجمكعة بعكس االلتزاـ مف خالؿ قائمة لاير مميكف  24.99

سعكدم في الفترة  ١ٍِْٛ لاير 77خؿ المكحدة كتخفيض الخسائر المتراكمة بمقدار الد
 الالحقة لنياية السنة.
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ـ، انتيت المجمكعة مف إعادة التفاكض عمى "اتفاقية إطار إعادة 2017يكنيك  11في  (ب )
عادة إقرار كالتي بمكجبيا كافقت البنكؾ المشاركة  الييكمة" مف خالؿ اتفاقية تعديؿ كا 

ثناء بنؾ بي إف بي باريبا( عمى تأجيؿ سداد القرض لفترة أخرل. كفقنا لشركط )باست
االتفاقية المذككرة، ستقـك الشركة بزيادة رأسماليا عف طريؽ إصدار أسيـ حقكؽ كتسكية 

ـ. يسدد 2018يكنيك  30سعكدم مف المتحصالت المذككرة في لاير مميكف  188.38مبمغ 
سعكدم عمى أقساط نصؼ سنكية متساكية تبدأ لاير يكف مم 371.65المبمغ المتبقي كقدره 

  ـ.2022يكنيك  30ـ إلى 2018ديسمبر  31مف 

 

 ضمف اتحاد إعادة الييكمة ـ، أكدت جميع البنكؾ المشاركة2017خالؿ شير أكتكبر   (ج )
، كعدـ قدرة حقكؽ الاؿ تأخر إصدار أسيـ أنو في ح )باستثناء بنؾ بي إف بي باريبا(

تراجع كؼ ـ، س2018يكنيك  30نقد كاؼ لسداد المبالغ المستحقة في  الشركة عمى تكليد
البنكؾ المشاركة شركط السداد الحالية كتؤجؿ االلتزامات لفترة كافية لضماف عدـ تكقؼ 

يتـ إعفاء الشركة مف أم مخالفات لعقكد الديكف سعمميات الشركة. كفي الكقت نفسو، 
لى ذلؾ، أكدت البنكؾ المشاركة عمى تقديـ ناتجة عف التأخير المذككر. كباإلضافة إال

الدعـ المستمر في حاؿ عدـ السداد غير المتعمد مف قبؿ الشركة بسبب الظركؼ غير 
  المتكقعة، كما ذكر.

 

ـ، أبرمت المجمكعة إتفاقية تسكية نيائية، "إتفاقية التسكية" مع 2018ديسمبر  25ي ف (د )
فع لشركة الكابالت السعكدية بالنسبة لرأس البنؾ األىمي التجارم كبنؾ الجزيرة بمكجبيا يد

مميكف لاير سعكدم، بإستالـ تنازؿ عف الرصيد المستحؽ  110الماؿ كالتكمفة المالية مبمغ 
كبناء عميو، قامت المجمكعة بعكس االلتزاـ مف مميكف لاير سعكدم ليذه البنكؾ.  203

سعكدم  ١ٍِْٛ لاير 203خالؿ قائمة الدخؿ المكحدة كتخفيض الخسائر المتراكمة بمقدار 
 لمفترة. 

 

سة الراجحي المصرفية، سكؼ يظؿ متبقيان ، مؤسالمتبقي في إعادة الييكمة مقرضالأما   (ق )
المكقعة في عاـ   اتفاقية إطار إعادة الييكمةيتـ التكافؽ عمى شركط كبنكد خارج  حتى

 ـ كتعديميا. 2016
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عمى  صندكؽ التنمية الصناعي السعكدمكافؽ  الييكمة،تفاقية إعادة ال ككفقان  عالكة عمى ذلؾ،
 المعدلة. الييكمةإعادة سداد  القرض طبقان لشركط ىيكمةإعادة 

 

 توزيع األرباح  
  ـ.2017عاـ كما ىك الحاؿ في  ـ2018عاـ لـ تكزع الشركة أم أرباح خالؿ 

 

 اإليرادات  - 3
 

لاير مميكف  1,342سعكدم مقارنة بمبمغ لاير مميكف  865 مبمغ ـ2018إيرادات المجمكعة في عاـ بمغت 

  .ـ2017سعكدم في عاـ 
تشمؿ اإليرادات المكحدة لممجمكعة مبيعات الشركات التابعة في تركيا كاألمارات العربية المتحدة كلكنيا 

% مف رأسماليا، كقد بمغت 50 الشركةشركة ميداؿ لمكابالت في البحريف التي تممؾ  إيرادات التشمؿ
 .سعكدملاير كف ممي 3.221.1مبمغ  ـ2018لعاـ   المسجمة شركة ميداؿ لمكابالت إيرادات

 
 :التوزيع الجغرافي لإليرادات

 

 المنطقة
 سعودي لايرمميون 
2018 2017 

 939 702 مبيعات المصانع في المممكة العربية السعودية ودول مجمس التعاون الخميجي األخرى
 403 163 مبيعات المصانع في باقي العالم

 1,342 865 مجموع المبيعات
 

 

 : /)الخسارة(دخلللصافي االتوزيع الجغرافي 
 

 المنطقة
 سعودي لايرمميون 
2018 2017 

 (70) 13 مصانع المممكة العربية السعودية ودول مجمس التعاون الخميجي األخرى 
 (10) (76) مصانع في باقي العالمال

 (80) (63) / ) الخسارة ( مجموع صافي الدخل
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 :القطاعات التاليةنتجت اإليرادات من 

 من اإليراد

 سعودي لايرمميون 
 ديسمبر 31كما ىو في 

 التغيير الصافي 2017 2018
 (442) 1,244 801 مبيعات المنتجات

 (35) 99 64 المشاريع كالمقاكالت
 (477) 1,342 865 إجمالي اإليرادات

 
 
 

 التطور التنظيمي - 4
 

إف شركة الكابالت السعكدية تدرؾ أف رفع ثقافة عاممييا يشكؿ حجر الزاكية إلستراتيجيتيا في بناء 
مؤسسة ذات أداء عالي عمى المدل القصير كالطكيؿ، كقد حددت رحمتنا إلى التميز ثالثة مبادلء 

 : إرشادية كىي التركيز عمى األشخاص كالنتائج كدافع كالنظرة المستقبمية
 

 

 مى األشخاص :التركيز ع
، لطمبات العمالء سريعة اإلستجابة بحيث تككفشركة الكابالت السعكدية  مع اإلتصاؿتسييؿ في سبيؿ 

كالعمؿ كاف البد ليا مف أف تتكسع كتعزز ترابطيا مع العمالء كالمكرديف كذلؾ بتأكيد اإللتزاـ كالشفافية 
 كالمحاسبة.مقيادة كالمسئكلية ل لتأىيميـ تطكير العامميف بيا عمى 

 
 

 النتائج كدافع :
إف نتائج التميز تتطمب التركيز عمى جمع المعمكمات الدقيقة كعمؿ مقياس ألداء األفراد كمؤشر أداء 
ضافة إلى  رئيسي كمراقبة أداء فرؽ العمؿ، مما يجعؿ كؿ فرد مسئكالن عف النتائج التي تؤثر في الشركة، كا 

تعتبر مف أساسيات ثقافة النتائج   الجميع كعدـ تجاكز الميزانيةعند ذلؾ بناء ركح اإلنضباط في النفقات 
 كدافع. 

 

 

 النظرة المستقبمية :
اإلستثمار في مصانع شركة الكابالت السعكدية كتقنيتيا كنظميا كبرامجيا كطريقة تسيير أعماليا ككؿ 

 الممارسة باألسمكب الذم يحقؽ قيمة إضافية في عمميات الشركة. تتـذلؾ يتطمب أف 
 

كنحف في شركة الكابالت السعكدية نقيـ ثقافة األداء العالي كاإلحساس بالمسئكلية عند مكظفينا بالنظر 
كاإللتزاـ بالتشريعات كالمبادلء األخالقية، إف الصحة المينية كالسالمة " ك  ICAREإلى نظاـ قيمنا " 

كيفية بناء الثقة كالتركيز عمى  أيضان ىي قيادة، كما الجماعي ك العمؿ الك  ثقافة األداء العالي تعني بالتنكع
جراء التغييرات مف خالؿ اإلبداع كاإلبتكار.  العمالء كا 
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" تقكم مف سماتنا التجارية  ICARE"  آم كير  كالمرتكزة عمى قيـ اإلنسجاـقافة ثنحف متأكدكف أف 
يادة الصناعة مان أكثر جاذبية لشركاء األعماؿ كر كتجعؿ مف مجمكعة شركة الكابالت السعكدية مخد  

 " يعني : ICARE"  آم كير طمحص، كمكمحؿ ثقة المكاطنيف

 
 .التفكير الخالؽ الذم يضيؼ قيمة بتكار :اال
 كفريؽ كاحد. تحكيؿ الكعكد إلى كاقع لتزام  :اال 

 عتراؼ بإنجازات اآلخريف.اال : التقدير
 عتبار ألم فرد.إظيار اإلعجاب كاال : حتراماال

 تحقيؽ نتائج ممتازة. : التميز 
 
 
 

 

  :الموارد البشرية 
 

الرئيسي لنجاح المنشأة فقد قامت الشركة بتطكير  العنصربأف العنصر البشرم ىك إيمانان مف إدارة الشركة 
 الركاتب. ديد يشمؿ المكائح الكظيفية كىيكؿجىيكؿ تنظيمي 

 

جميع العمؿ في كقد أتبعت إدارة الشركة أحدث األساليب العممية فيما يخص تقييـ الكظائؼ كتقدير حجـ 
مكف الشركة مف تنظيـ عممية إدارة الركاتب كمكاكبة سكؽ العمؿ في المممكة العربية مما الكظائؼ 

ستقرار كظيفي أكبر لجميع العامميف في الش ، كنعتقد أف ذلؾ ركةالسعكدية مما يكفر بيئة عمؿ مشجعة كا 
 عمى نتائج الشركة مستقبالن. سكؼ يعكد بالفائدة

 

 :رنامج توظيف الشباب حديثي التخرجب
انطالقان مف نيج شركة الكابالت السعكدية في المحافظة عمى دكرىا الريادم في تكطيف الكظائؼ في عاـ 

شابان مف حديثي التخرج كتـ إلحاقيـ ببرنامج تدريبي  30ـ، استمرت الشركة في تدريب عدد 2018
حد المعاىد غير الربحية المتعاقدة مع أفي  بالتعاكف مع كزارة العمؿ عف طريؽ صندكؽ المكارد البشرية 

شير  24كممكا مدة التدريب أالذيف  حالؿ لممتدربيفإككذلؾ تمت عممية ، صندكؽ تنمية المكارد البشرية
   متدرب. 24في المعيد كعددىـ 

 

بشكؿ كافي كسابيـ الميارات األساسية كالضركرية ليككنكا مؤىميف يدؼ البرنامج إلى تجييز الشباب كا  كي
عمى أداء  بالتأكيد ينعكسالشركة كنعتقد أف ذلؾ أيضان سكؼ بالجديدة  إلضافة قيمة فعالة في كظائفيـ

 .بصفة إيجابية الشركة
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 : البرامج التي أنشئت لمصمحة الموظفين
بتقديـ المساعدة في التعميـ  تساىـ شركة الكابالت السعكدية في مساندة مكظفي الشركة لتعميـ أبنائيـ

 .ـ2017في عاـ  أيضان ىذا البرنامج استمر ك ، المكظفيف ألطفاؿ
 

 

 م. 2012في عام  القوى العاممة
 نطاقاتتصنيف  نسبة التوطين ) نطاقات ( العدد الكمي لمموظفين القطاع / الشركة

 عالي أخضركيان  %32 721 مجموع القوى العاممة بالمممكة
مجموع القوى العاممة خارج 

 المممكة
442   

   1113 إجمالي القوى العاممة
 

 

 :المسئولية اإلجتماعية واإلستدامة برامج
تشجع الشركة مكظفييا عمى اإلنخراط في مساعدة المجتمع المحمي مف خالؿ مجمكعة مف األعماؿ 

تكريس جزء مف كقتيـ لذلؾ  يرىا مف المؤسسات المشابية، عف طريؽالمؤسسات الخيرية كغتشمؿ 
مجتمع  عدد مف المؤسسات كالييئات مف أجؿ بناءالغرض، كتسعى الشركة لبناء عالقات بناءة مع 

 مستداـ. إلقتصادأفضؿ كبيئة أفضؿ 
 

 دعم مؤسسات المجتمع لمقيام بدورىا :
  جمعية خيرية لتحفيظ القرآف بمختمؼ مناطؽ المممكة العربية  15سنكيان تدعـ شركة الكابالت

 السعكدية.
  العينية مف كقت آلخر. عدة جمعيات خيرية بالتبرعات أيضان كما تدعـ الشركة 
  صندكؽ المكارد كزارة العمؿ ك " تدريب أبناء كبنات الكطف بالتعاكف مع تساىـ الشركة في

 .البشرية
 

 : الموظفين " إقامة حفالت برامج التواصل مع
، كتبعان لذلؾ تسعى شركة الكابالت السعكدية دائمان إلى ترسيخ العالقة بيف المكظفيف كذلؾ بإقامة الحفالت

ىػ 1439عاـ  الكريـ في شير رمضاف الشركة اتلجميع المكظفيف بمقر  أقامت الشركة كليمة إفطار فقد
 .كتكطيد العالقات اإلجتماعية بيف منسكبي الشركة تكثيؽكذلؾ لـ، 2018 المكافؽ
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 :العمميات التركية - 5
 

 كابموشركة ماس 
كتممؾ ك )شركة ديميرار كابم % مف 87 بصفة مباشرة تممؾشركة قابضة في تركيا، ك  ماس كابمك ىي

يناير  01% مف مجمكعة اليمساف منذ 94، ك(%13مجمكعة شركة الكابالت السعكدية غير مباشرة 
 ـ. 2018

 
إتفاؽ شراء سيـ مع شركة جيانجسك ـ ابرمت مجمكعة شركة الكابالت السعكدية 2018في يكليك 

مف كامؿ حصتيا في ديميرار كابمك. كتمت اإلجراءات القانكنية  لمتخمص )ز.تي.ػتي( زىكنجتياف المحدكدة
مميكف لاير  47.3ـ، كحققت المجمكعة مكسب مف الصفقة مبمغ 2018إلستمكاؿ ىذه الصفقة في سبتمبر 

 سعكدم  بعد التخمص. 
 

 ممفاتيح الكيربائية(ل) اليمسانشركة 
 

ـ مقارنة بنقطة  2018مميكف دكالر امريكي عاـ  25.6تكبدت شركة اليمساف صافي خسارة مبمغ كقدره 
 ـ. كمف أىـ أسباب ىذا التدىكر في الربحية، ىي: 2017التكازف في عاـ 

 لتكافقيا مع األىداؼ التسكيات السمبية بسبب إعادة ىيكمة عمميات اليمساف في تركيا،  نتيجة إلحد
 كعة. العامة لممجم

 سعت اإلدارة لمبحث عف  مف قدراتيا، كلذلؾالذم حد مؤقتان  محدكدية كقيكد رأس الماؿ العامؿ
 خيارات أخرل. 

  السيكلة.  عائؽتدىكر اإلنتاجية بسبب 
 

كفي الكاقع، فإف شركة الكابالت السعكدية كانت ميتمة لمغاية بالعمميات اليكمية لميمساف، كسعت بكؿ 
 الكسائؿ لتنشيط عممياتيا كربحيتيا. 
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 القوائم المالية لممجموعة - 6
 

 
 خمس سنوات()  المركز الماليممخص 

 ( سعودي لايرألف )

 الوصف
 ديسمبر 31كما في 

2014 2015 2016 2017 2018 
 الموجودات

 631,484 892.923 1.008.934 1.222.560 1.116.440 المكجكدات المتداكلة
 765,106 1.061.193 1.236.523 1.410.334 1.539.353 المكجكدات غير المتداكلة

 1,396,590 159545116 252455457 256325894 256555793 إجمالي الموجودات
 المطموبات وحقوق المساىمين

 1,001,384 1.197.083 1.263.136 1.928.747 1.961.520 المطمكبات المتداكلة
 233,409 541.583 677.072 263.042 257.114 المطمكبات غير المتداكلة

 1,234,793 157385666 159405208 251915789 252185634 إجمالي المطموبات
 162,152 209.854 299.632 434.951 429.744 حقكؽ المساىميف

 (355) 5.596 5.617 6.154 7.415 حقكؽ األقمية
إجمالي المطموبات وحقوق 

 1,396,590 159545116 252455457 256325894 256555793 المساىمين

  

 

2014 2015 2016 2017 2018

 2,655,793   2,632,894  

 2,245,457  

 1,954,116  

 1,396,590  

 إجمالً الموجودات
 (الف لاير سعودي)
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 خمس سنوات(األرباح والخسائر ) حسابممخص 

 ( سعودي لايرألف ) 
 

 ديسمبر  31كما في  الوصف
2014 2015 2016 2017 2018 

 865,023 1.342.477 1.564.555 1.918.059 1.716.321 اإليرادات

 (836,076) (1.387.190) (1.831.573) (1.986.235) (2.019.005) التكمفة كالمصاريؼ

 28,947 (445713) (2675018) (685176) (3025684) صافي الربح/) الخسارة(

 (86,490) (23.238) 42.577 83.763 114.540  أرباح الشركات التابعة  الشركة فيحصة 

 (57,543) (675951) (2245441) 155587 (1885144) صافي الربح / )الخسارة( قبل الزكاة 
 (5,409) (12.362) (10.952) (13.900) (13.535) الزكاة كضريبة الدخؿ

 (62,952) (805313) (2355393) 15687 (2015679) لممجموعة -صافي الربح/)الخسارة( 
 

 

 

 

 

 

2014 2015 2016 2017 2018

 429,744   434,951   299,632   209,854   162,152  

 2,218,634   2,191,789  
 1,940,208  

 1,738,666  
 1,234,793  

 إجمالً حقوق المساهمٌن وإجمالً المطلوبات
 (ألف لاير سعودي(

Shareholder's Equity Total  Liabilitiesحمىق اٌّظبهُّٓ ٌّطٍىببثإخّبٌٍ ا 
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2014 2015 2016 2017 2018

 1,716,321  

 1,918,059  

 1,564,555  

 1,342,477  

 865,023  

 اإلٌرادات
 (ألف لاير سعودي)

2014 2015 2016 2017 2018

 (201,679) 

 1,687  

 (235,393) 

 (80,313) 
 (62,952) 

2014 2015 2016 2017 2018

 للمجموعة( الخسارة/ )صافً الربح 
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 أىم المؤشرات المالية 

 ممخص األرباح والخسائر ) سنتين (
 ( سعوديلاير ألف  ) 

 
 
 

 

 
 

 صفالو 
 زيادة / ) نقصان ( 2017 2018

 المبمغ % المبمغ % المبمغ
 (442,459) 92.6 1,243,680 92.6 801,221 المبيعات اإلجمالية

 (34,997) 7.4 98,797 7.4 63,800 إيرادات العقكد

 (477,456) 100.0 1,342,477 100.0 865,021 إجمالي المبيعات

 (296,419) (89.2) (1,191,831) (104.2) (901,412) تكمفة المبيعات

 (33,253) (6.9) (92,728) (6.9) (59,475) تكاليؼ العقكد

 (686) (2.7) (36,106) (4.1) (35,420) مصركفات بيع كتكزيع

دارية  (27,576) (6.8) (91,547) (7.4) (63,971) مصركفات عمكمية كا 

 699 (0.9) (12,170) (1.5) (12,869) إطفاء مصركفات مؤجمة

 (21,413) (4.9) (65,394) (5.1) (43,981) مصركفات تمكيؿ

 (378,648) (110.4) (1,495,776) (129.1) (1,117,128) إجمالي المصروفات

 166,801 8.1 108,578 31.8 275,379 دخؿ آخر /)خسارة( 

 63,252 (1.7) (23,238) (10.0) (86,490) حصة الشركة في أرباح شركة مرتبطة

إجمالي دخل آخر وحصة في األرباح 
 103,549 6.4 85,340 21.8 188,889 من شركة مرتبطة

الربح/) خسـارة ( قبـل الزكـاة وضـريبة 
 (4,741) (5.1) (67,959) (7.3) (63,218) الدخل

 (6,953) (0.9) (12,362) (0.6) (5,409) الزكاة كضريبة الدخؿ

 (11,694) (6.0) (80,321) (7.9) (68,627) قبل حقوق األقمية( الربح / )الخسارة

 5,667 0.0 8 0.7 5,675 حقكؽ األقمية

 (17,361) (6.0) (80,313) (7.3) (62,952) صافي الربح / )الخسارة(
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 أىم المؤشرات المالية  
 حقوق المساىمين

  (سعودي لايرألف )
 صافي التغيير ديسمبر  31كما في  الوصف

2018 2017 

 (293,500) 404,114 110,614 رأس الماؿ

 230,548 (175,542) 55,006 ( متراكمةأرباح ) خسائر 

 2,277 - 2,277 إحتياطي فكائد المكظفيف

 12,608 (11,650) 958 مجمكع التغيرات في القيمة العادلة 

 365 (7,068) (6,703) إحتياطي التحكيالت بالعمالت األجنبية

 (47,702) 209,854 162,152 مجموع حقوق المساىمين

 (5,951) 5,596 (355) حقكؽ األقمية

 (53,653) 215,450 161,797 مجموع رأس المال

 
 

 أىم المؤشرات المالية 
 الزكاة والمدفوعات األخرى لمحكومة

 ( سعودي لايرألف ) 
  

 صافي التغيير ديسمبر 31كما في  الوصف
2018 2017 

 10,890 110 11,000 الزكاة

 (617) 6,179 5,562 المؤسسة العامة لمتأمينات اإلجتماعية

 390 3,325 3,715 تسجيؿ ، تأشيرات كمصاريؼ أخرل

 10,663 9,614 20,747 إجمالي المدفوعات لمحكومة
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  بات عمى القوائم المالية السنوية:تحفظات مراجع الحسا

 

 الرأي المتحفظ: 
مساىمة سعكدية( )"الشركة"( كشركاتيا )شركة لشركة الكابالت السعودية لقد قمنا بمراجعة القكائـ المالية المكحدة 

ككؿ مف قائمة  2018ديسمبر  31التابعة )"المجمكعة"( كالتي تتككف مف قائمة المركز المالي المكحدة كما في 
األرباح أك الخسائر كالدخؿ الشامؿ اآلخر المكحدة كقائمة التغيرات في حقكؽ المساىميف المكحدة كقائمة التدفقات 

مسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ كاإليضاحات المرفقة المعتبرة جزءا ال يتجزأ مف ىذه القكائـ المالية النقدية المكحدة ل
 المكحدة، بما في ذلؾ ممخص لمسياسات المحاسبية اليامة.

 

ير في رأينا، باستثناء آثار المسائؿ المبينة في فقرة أساس الرأم المتحفظ مف تقريرنا، فإف القكائـ المالية المكحدة تظ
كأدائيا المالي  2018ديسمبر  31بعدؿ، مف كافة النكاحي الجكىرية، المركز المالي المكحد لممجمكعة كما في 

كتدفقاتيا النقدية لمسنة المنتيية في ذلؾ التاريخ كفقا لممعايير الدكلية لمتقرير المالي المعتمدة في المممكة العربية 
 .اعتمدتيا الييئة السعكدية لممحاسبيف القانكنييف السعكدية كالمعايير كاإلصدارات األخرل التي

 

 أساس الرأي المتحفظ: 
 

مميكف لاير سعكدم، باإلضافة إلى  2.23لـ يتـ تزكيدنا ببعض مصادقات البنكؾ كالتي بمغت ارصدتيا  ( أ
. 2018ديسمبر  31مميكف لاير سعكدم كما في  261.89رصيد القركض مع بنؾ الراجحي كالبالغة 

لـ نتمكف مف تحديد ما إذا كانت التعديالت، اف كجدت، قد تككف ضركرية في حاؿ تمكنا مف  كنتيجة لذلؾ،
الحصكؿ عمى ىذه المصادقات البنكية، كلـ نتمكف مف تحديد األثر المحتمؿ عمى القكائـ المالية المكحدة 

مراجعة بديمة  . باإلضافة الى ذلؾ، لـ نتمكف مف القياـ بإجراءات2018ديسمبر  31لمسنة المنتيية في 
 كافية لتعطينا التأكيد الالـز حكؿ االكتماؿ كالكجكد ليذه األرصدة البنكية.

 

حققت إحدل الشركات التابعة، ماس كابمك ياتيريـ كتيجارات أنكنيـ شيركاتي،  2018ديسمبر  31كما في   ( ب
 سعكدم في مميكف لاير 413.3مميكف لاير سعكدم كبمغت خسائرىا المتراكمة  94.5صافي خسائر بمغت 

% مف رأس ماؿ الشركة التابعة، مما يعطي مؤشرا جكىريا عمى قدرة الشركة 86.7ذلؾ التاريخ كالذم يمثؿ 
التابعة عمى االستمرار كمنشأة مستمرة، كقدرتيا عمى الكفاء بالتزاماتيا في حاؿ تحققيا. قامت الشركة التابعة 

اآلخركف كقامت بعمؿ خطة لتخفيض مطمكباتيا مف خالؿ بإعادة ىيكمة المبالغ المستحقة لمبنكؾ كالدائنكف 
االعتماد عمى التدفقات النقدية المستقبمية المتعمقة بالمشاريع القائمة، كبالتالي تعتقد االدارة بأنو ال تكجد 
مخاطر تتعمؽ باستمرارية الشركة التابعة. كبناء عمى ذلؾ تـ إعداد القكائـ المالية مف قبؿ إدارة الشركة 

 عة طبقا ألساس االستمرارية المحاسبي.التاب
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لقد قمنا بمراجعتنا كفقان لممعايير الدكلية لممراجعة المعتمدة في المممكة العربية السعكدية. إف مسؤكليتنا كفقا ليذه 

 المعايير مكضحة الحقا في تقريرنا ضمف فقرة مسؤكلية المراجع حكؿ مراجعة القكائـ المالية المكحدة.
 

عف المجمكعة كفقا لمتطمبات مجمس معايير السمكؾ األخالقي الدكلية لممحاسبيف "دليؿ قكاعد السمكؾ  نحف مستقميف
ننا قد أكفينا  األخالقي لممحاسبيف المينييف" كالمتطمبات األخالقية ذات الصمة بمراجعتنا لمقكائـ المالية المكحدة كا 

ات مجمس معايير السمكؾ األخالقي الدكلية لممحاسبيف بمسؤكلياتنا األخالقية األخرل كفقا لتمؾ المتطمبات كمتطمب
 "دليؿ قكاعد السمكؾ األخالقي لممحاسبيف المينييف".

 

 في اعتقادنا أف أدلة المراجعة التي حصمنا عمييا كافية كمالئمة لتكفير أساس معيف لرأينا المتحفظ.
 
 

 (IFRSالتحول لمتوافق مع معايير التقارير المالية الدولية ) – 7
 

 كاداءىا المالي لنفس السنة المنتيية ـ،2018ديسمبر  31كما في بالنسبة لممركز المالي المكحد لممجمكعة 
لتزاميا ( IFRSمع معايير التقارير المالية الدكلية ) التاـ أكممت المجمكعة تحكليا لمتكافؽلقد  بكافة المعايير كا 

الييئة  الصادرة عف ككذلؾ المعايير األخرل كالتعميمات، في المممكة العربية السعكدية المعمكؿ بيا المحاسبية
 السعكدية لممحاسبيف القانكنييف. 

 
 

 الزكاة وضريبة الدخل  - 8
 

 فيما يمي كضع الزكاة كضريبة الدخؿ لشركات المجمكعة عمى النحك التالي: 
 

 شركة الكابالت السعودية: 
ـ حتى 2002مميكف لاير لألعكاـ مف  22اصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ ربط زككم عمى الشركة مبمغ 

ـ. كقد إعترضت الشركة عمى ىذا الربط لدل المحكمة كلـ يكف القرار في صالحيا. كنتيجة لذلؾ ، 2004
مميكف لاير  11غ بمبم بي إف بي باريباالضماف البنكي لدم   ة الزكاة كالدخؿ عمى الفكر بصرؼقامت مصمح

  فصاعدان.  ـ2019سعكدم، كتمت جدكلة المبمغ المتبقي لتسديده كفقان لخطة تقسيط إبتداءان مف يناير 
 

ـ كطالبت بزكاة إضافية 2007ـ حتى 2005أصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ الربط الزككم لألعكاـ كما 
كة عمى ىذا التقييـ كتـ تحكيؿ سعكدم، كقد إعترضت الشر لاير مميكف  35.7كضريبة محتسبة بمبمغ 

صدار قرارىا حكلو، كقد جاء قرار لجنة اإلعتراض اال عتراض لمجنة اإلعتراض اإلبتدائية لمنظر فيو كا 
اإلبتدائية لصالح مصمحة الزكاة كالدخؿ كبناء عميو تقدمت الشركة بإستئناؼ لمجنة اإلستئنافية العميا ضد قرار 



                                                                                            
 

 

16 of 52 

أخير تقدمت الشركة ء حكميا أيضان لصالح مصمحة الزكاة كالدخؿ. ككمالذ جاكقد ض اإلبتدائية، لجنة اإلعترا
  ر.كال زاؿ إعتراضيا قيد النظ ديكاف المظالـ أيضان بإعتراض لدل

 
 

 32,9ـ بالتزامات إضافية بمبمغ 2009ـ ك 2008أصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ ربط زككم لألعكاـ كما 
مصمحة  قررتو، كقد تقدمت الشركة بإستئناؼ لمجنة اإلعتراض اإلبتدائية ضد الربط الزككم الذم لايرمميكف 

 الزكاة كالدخؿ.
 
 

ـ كطالبت بزكاة إضافية 2012ـ حتى 2010لألعكاـ مف  آخر أصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ ربط زككم
تدائية ضد الربط الزككم الذم كتقدمت الشركة بإستئناؼ لمجنة اإلعتراض اإلب، لايرمميكف  66,97بمبمغ 

كبناء قررتو مصمحة الزكاة كالدخؿ، لكف قبمت لجنة اإلعتراض اإلبتدائية كجية نظر مصمحة الزكاة كالدخؿ. 
عميو تقدمت الشركة بإستئناؼ لمجنة اإلستئناؼ العميا ضد قرار لجنة اإلعتراض اإلبتدائية كىك ال زاؿ قيد 

 النظر. 
 

تقدمت الشركة ك لمقابمة الربط الزككم أعاله. لاير مميكف  101.9قامت الشركة بعمؿ مخصص بمبمغ 
الزكاة  اتكحصمت عمى شياد ـ2017ـ ك2013ما بيف  لمصمحة الزكاة كالدخؿ بعكائدىا الزككية لألعكاـ

 .المقيدة
  

 شركة مراكز الماس لتوزيع األدوات الكيربائية المحدودة: 
ـ 2007ـ كحتى1998 ما بيفأصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ ربط زككم عمى شركة مراكز الماس لألعكاـ 

ضد الربط  لجنة اإلستئناؼ العميا لدل ستئناؼ، كتقدمت الشركة بإعؼٛدٞ لايرمميكف  1كطالبت بمبمغ 
كتقدمت الشركة لمصمحة . إيجابية ى ثقة بالحصكؿ عمى نتيجةالزككم الذم قررتو مصمحة الدخؿ كالزكاة عم

ـ. كلكف، لـ 2010ـ كحتى عاـ 2008ديسمبر  31الزكاة كالدخؿ بعكائدىا الزككية لألعكاـ السابقة ما بيف 
.  النيائي تصدر مصمحة الزكاة الربط الزككم غير عمى الرغـ مف أف الشركة لألعكاـ المذككرة حتى اليـك

  ـ.2015ـ كحتى 2011 اـ  ما بيفبعكائدىا الزككية لألعك  نشطة، لكنيا تسعى لمتقدـ
 

 شركة ماس لمشاريع الطاقة واإلتصاالت: 
أصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ ربط زككم عمى شركة ماس لمشاريع الطاقة كاإلتصاالت لألعكاـ ما بيف 

، كتقدمت الشركة عؼٛدٞ لايرمميكف  3.2بمبمغ  زككية إضافيةـ كطالبت بفركقات 2004ـ كحتى1999
 الربط الزككم الذم قررتو مصمحة الزكاة كالدخؿ.بإعتراض ضد 
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ـ كحتى 1999ديسمبر  31اصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ ربط زككم معدؿ لمشركة لألعكاـ السابقة ما بيف 
. كطالبت الشركة 13.462إستنادان عمى إعتراض الشركة، اظير إنخفاض الربط الزككم مبمغ  ـ2004عاـ 

كالتي لألعكاـ المذككرة إلى لجنة اإلعتراض اإلبتدائية.  بالنسبةتراضيا مصمحة الزكاة كالدخؿ بإحالة إع
 مميكف لاير سعكدم.  2.1حكميا كبمكجبو تـ تخفيض فركقات الزكاة بمبمغ  أصدرت

 
تقدمت الشركة بإستئناؼ ضد الحكـ الذم اصدرتو لجنة اإلعتراض اإلبتدائية لدل لجنة اإلستئناؼ العميا، 

 مميكف لاير، كىك ال زاؿ قيد النظر لدل لجنة اإلستئناؼ العميا.  1.0ضماف مصرفي بمبمغ ب كتقدمت
 

ـ كطالبت بفركقات زككية 2012ـ كحتى 2005اصدرت مصمحة الزكاة  كالدخؿ ربط زككم لالعكاـ ما بيف 
مصمحة  مميكف لاير سعكدم. كتقدمت الشركة بإعتراض عمى الربط الزككم الذم قررتو 34.7 إضافية مبمغ

مميكف  27.7الزكاة كالدخؿ، كأصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ مؤخران ربط زككم معدؿ اظير فرؽ زككم مبمغ 
 لاير سعكدم بعد التخفيضات كال زاؿ قيد النظر. 

 
 ـ، كحصمت عمى شيادة2017ـ كحتى 2013ديسمبر  31زككية لألعكاـ السابقة تقدمت الشركة بعكائدىا ال

ـ. كلـ تصدر مصمحة الزكاة ربطيا الزككم لألعكاـ المذككرة 2017ديسمبر  31المنتيي  الزكاة المقيدة لمعاـ
  حتى اليكـ. 

 
 شركة الكابالت السعودية لمتسويق: 

ـ، 2004ـ كحتى عاـ 1996اصدرت مصمحة الزكاة كالدخؿ ربط زككم نيائي لمشركة لالعكاـ ما بيف 
كتقدمت الشركة بإعتراض ضد الربط الزككم الذم  مميكف لاير سعكدم. 17كطالبت بفركقات زككية مبمغ 

كتقدمت الشركة بعكائدىا الزككية  إيجابية. ة الزكاة كالدخؿ عمى ثقة مف الحصكؿ عمى نتيجةقررتو مصمح
ـ. كلـ تصدر مصمحة الزكاة كالدخؿ ربطيا الزككم لألعكاـ المذككرة حتى 2007ـ كحتى 2005مف لألعكاـ 

. عمى الرغـ مف اف الشركة   ـ. 2014التقدـ بعكائدىا المالية لألعكاـ حتى  غير نشطة، لكنيا تسعى إلىاليـك
 

  . مميكف لاير سعكدم 192ـ، كانت إإللتزامات الزككية لممجمكعة 2018كبنياية عاـ 
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 :القروض البنكية - 9

 مم8132دٌـسمبر  13كما فً  ةجلبٌان بقروض الشركة اآل   )بآالف الرياالت(    

 الرصٌد كما فً
 م8132 

ما تم دفعه خالل العام 
 م8132

التحوٌل من 
القروض 

 قصٌرة األجل

 إضافة/
تحوٌل من 

 القروض اآلجلة

الرصٌد كما 
 فً

 م8132 

أصل 
 القرض

 الجهة المانحة تارٌخ منح القرض مدة القرض
 ) إسم البنك (

الشركة 
 المقترضة

 ةجلالقروض اآل   

109,250 (980) 
- - 

110,230 
4<4,791 

 
صندوق التنمية الصناعية  5149يوليو  58 سنوات 9

 السعودي
شركة الكابالت 

 السعودٌة

 لصندوق التنمٌة الصناعٌة السعودي (أمجموع قروض األجــل ) 363,191 110,230 - - (980) 109,250

 قروض البنوك المعاد هٌكلتها )أ(

169,779 

  - 

169,779 

 أ -ي الراجح 5149 يوليو 58 سنوات 9 ;:64,8
 

 
 

شركة الكابالت 
 السعودٌة

- (25,226)  (57,382) 82,608 
 أ –الجزيرة بنك  5149 يوليو 58 سنوات 9 

- (74,068)  (146,462) 220,530 
 أ -البنك األهلي التجاري 5149 يوليو 58 سنوات 9 

169,779 (99,294)  (203,844) 472,917 
 مجموع   22,,13

92,114 
 

 
 

92,114 

ب )شركة ماس  –الراجحي  5149 يوليو 58 سنوات 9 ;;>,>48
 للمشاريع(

   (24,985) 24,985 
 بي باريباسبي إن  5149 يوليو 58 سنوات 9 61,111

 مجموع القروض المعاد هٌكلتها )ب( 326,622 117,099 (24,985)   92,114

 مجموع قروض شركة الكابالت السعودٌة )ج( = )أ + ب( 99,,883 590,016 (228,829) -  261,893

 مجموع القروض اآلجلة 131,189 700,246 (228,829) - (100,274) 371,143

 ماس كــابلــو ZIRAATBANK :514أكتوبر  >1 سنتان - 9,812   (9,812) -

  EXIMBANK 5148أبريل  :1 سنوات 8 - 8,909   (8,909) -

 مجموع قروض ماس كابلو )د( 39,811 18,721   (18,721) -

 ـمســـانٌال Yapi Kredi 5148 سنوات 8 469,: 3,195  (3,195)  -
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  Isbankasi 5148 سنوات 8 871,> 4,271  (4,271)  -
 
 
 

 Kuveyt Turk 5148 سنوات 8 9,884 2,613  (2,613)  -

 Denizbank 5148 سنوات 8 >5>,; 6,280  (5,391)  889

 Vakifbank 5148 سنوات 8 9,6:8 4,208  (4,208)  -

 Bank Asya 5148 سنوات 8 - 2,427  (2,427)  -

 الٌمسان )هـ(مجموع قروض  13,,12 22,994 - (22,105) - 889

 (ج + د + هـ(مجموع القروض طوٌلة األجل ) 192,2,2 741,961 (228,829) (22,105) (118,995) 372,032

(980) 980   (1,960)  
 تمت إعادة جدولتها لمدة سنتٌن

 المركزناقصاً=  السعودي الصناعية صندوق التنمية
 البنوك التجارية  (266,225) 160,838 (82,006)  (187,393) لحاليا

 الجزء الحالً من القرض اآلجل مجموع  (268,185) 160,838  980 (188,373)

 8132دٌـسمبر  13كما فً  قروض طوٌلة األجلالمجمـوع   473,776 (67,991) (104,111) (118,015) 183,658

 )بآالف الرياالت(م ;514ديسمبر  64بيان بالقروض قصيرة األجـل كما في   
 الرصٌد كما فً

 م8132 
 

ما تم دفعه خالل العام 
 م8132

التحوٌل إلى 
 القروض اآلجلة

 إضافة/تحوٌل

من القروض 
 اآلجلة

الرصٌد كما فً 
 م8132

 الجهة المانحة تارٌخ منح القرض مدة القرض أصل القرض
 إسم البنك

 الشركة المقترضة

 القروض قصٌرة األجل  

  السعودي البريطاني 5147نوفمبر  :5 شهرين 15,233 79>,>5 6,474 - (29,946) 3,141

 مجموع قروض شركة الكابالت السعودٌة 15,233 86,619 1,313 - (29,946) 3,141

  Akbank 5147 سنوات 8 56,250 47,917 (14,604) -  
 
 
 
 
 
 

 مـــاس كـابـــلو
 
 
 
 

 

 Albaraka Turk :514 سنة واحدة 17,584 6;:,6 (3,783) -  

  5147 سنة ونصف 9,375 ;;7,9 220 -  4,908

T.Vakiflar Bankasi 
 5149 واحدةسنة  - 9,895 (6,562) -  

  :514 أشهر > - 41,811 (10,500) -  
 

 
Ziraatbank 

 :514 اشهر : - 5,958 (2,625) -  
 :514 أشهر ; - 5,958 (2,625) -  
 :514 أشهر > - 8::,5 (2,775) -  
 :514 أشهر 41 - >:8,4 (5,179) -  
 :514 سنة واحدة  - 47;,6 (3,184) -  
 :514 أشهر 6 - 4,681 (1,350) -  
 Vakifbank :514 سنة واحدة - 9,587 (6,254) -  

  - (248) 57; - - - Translation  

 كابلو مجموع ماس 902,38 119,,9 (60,099) - - 4,908
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 الرصٌد كما فً
 م8132 

 

ما تم دفعه خالل العام 
 م8132

التحوٌل من 
القروض قصٌرة 

 األجل

 إضافة/تحوٌل

من القروض 
 اآلجلة

الرصٌد كما فً 
 م8132

 الجهة المانحة تارٌخ منح القرض مدة القرض أصل القرض
 إسم البنك

 الشركة المقترضة

  Yapi Kredi 5148 سنة واحدة 1,470 3,614 1,441 3,195 (199) 8,051
 
 

 ـمســـانٌال

 Isbankasi 5148 سنة واحدة 1,966 4,838 133 4,271 (226) 8,996

 KuveytTurk 5147 أشهر ; 3,341 2,318 3,091 2,613 (1,133) 6,889

 KuveytTurk 5148 سنة واحدة 1,039 3,795   (2,719) 1,076

 Bank Asya 5148 أشهر > 10,260 2,321  2,427 (765) 3,983

 Denizbank 5148 سنة واحدة 1,132 2,558  5,391 (563) 7,386

 Vakifbank 5148 سنة واحدة 1,125 2,111  4,207 (254) 6,064

 مســـانٌمجموع الـ 20,333 21,555 4,645 22,103 (5,859) 42,444

 م8132دٌــــــسمبر  13كما فً مجمــــوع الــقروض قصـــــٌرة األجـل  118,775 116,507 (52,313) 22,103 (35,805) 50,492
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  الشركات التابعة والشركات المرتبطة : - 10
 

 

 بمد التأسيس النشاط الرئيسي الشركات التابعة
المئوية من حصص رأس النسبة 

المال الممموكة بطريقة مباشرة أو 
 غير مباشرة

قيمة الرأس المال حسب 
 سمية لمسيم اإل

 سعودي( لاير)مميون 
 محمية

 

شركة الكابالت السعكدية 
 لمتسكيؽ المحدكدة

شراء كبيع الكابالت 
الكيربائية كالمنتجات 

 المتعمقة بيا
المممكة 
العربية 
 السعكدية

100% 10  
شركة ماس لمشاريع الطاقة 

 كاإلتصاالت المحدكدة

مشاريع الطاقة 
كاإلتصاالت عمى أساس 

 تسميـ المفتاح
المممكة 
العربية 
 السعكدية

100% 10  

شركة مراكز الماس لتكزيع 
 األدكات الكيربائية المحدكدة

خدمات تكزيع الطاقة 
 الكيربائية كاإلتصاالت

المممكة 
العربية 
 السعكدية

100% 44.5 

 دوليـة
ماس كابمك ياتيريـ أنكنيـ 
شيركاتي ) ماس ىكلدنج 
 أنكنيـ شيركاتي سابقان ( 

 477.3 %100 تركيا شركة قابضة

شركة ماس أنترناشيكناؿ 
تريدنج المحدكدة )ال تمارس 

 نشاط(
 0.6 %100 إيرلندا التجارة الدكلية

     شركة الكابالت السعكدية
)األمارات العربية المتحدة( 

 مسئكلية محدكدةذات 
بيع الكابالت كالمنتجات 

 المتعمقة بيا
األمارات العربية 

 1.0 %100 المتحدة

صناعة المفاتيح  مجمكعة اليمساف
 216.9 %94.4 تركيا كالمحكالت كمستمزماتيا 

شػػػػػػػػػركة ميػػػػػػػػػػداؿ لمكػػػػػػػػػػابالت 
 المحدكدة

مكصػػػػػػػػػػػػػػػالت كقضػػػػػػػػػػػػػػػباف 
 124.3 %50 البحريف كمنتجات ذات صمة

لتقنيػػػػة شػػػػركة زكػػػػا العالميػػػػة 
 المعمكمات المحدكدة

تنفيػػػػذ أنظمػػػػػة المعمكمػػػػػات 
 كخدمات الشبكات

المممكة العربية 
 السعكدية

25% 13.2 
 

 
  

 شركة ميدال لمكابالت :
 

% مف شركة ميداؿ لمكابالت المحدكدة بالبحريف التي تقكـ بتصنيع كتكريد قضباف األلمنيـك 50تمتمؾ الشركة 
مممكة صالت كالمنتجات األخرل ذات الصمة. تزاكؿ شركة ميداؿ اعماليا اساسان  في كاألسالؾ كالمك 

 البحريف، تركيا، المممكة العربية السعكدية كمكزمبيؽ. 
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 :ة لشركة ميدال لمكابالت المحدودةيوضح البيان أدناه شكل الشراكة واألنشطة الرئيسية لمشركات التابع
 

بمد  الشركة التابعة م
 التأسيس

نسبة 
 الممكية

 األنشطة الرئيسية

كقكالب صب كسبائؾ عجالت األلمكنيـك  سبائؾتصنيع كبيع  %100 البحريف كيؿ المحدكدةشركة األ 1
 السيارات كالشاحنات

2 
شركة البحريف ألسالؾ 

 تصنيع قضباف األلمكنيـك %75 البحريف المحاـ

كالمنتجات  الفكالذ المغطاة باأللمنيـكأسالؾ ك  سبائؾ أسالؾ تصنيع %100 البحريف  شركة متؿ فكـر المحدكدة 3
 األساسية كالمطابقة كتكفير خدمات التصنيع

4 
شركة ميداؿ كابمك ساف في 

 قضباف كأسالؾ سبائؾ األلمكنيـك كالمكصالت تصنيع كتكريد %100 تركيا تسي ايو اس

5 
شركة ميداؿ لمكابالت 

كقضباف كأسالؾ سبائؾ األلمكنيـك  تصنيع كتكريد األلمنيـك %90 أستراليا العالمية المحدكدة
 كالمكصالت 

6 
شركة ميداؿ لمكابالت 

 لـ تبدأ العمميات التجارية حتى اآلف %100 اليند الخاصة المحدكدة

7 
شركة ميداؿ لمكابالت 

كقضباف كأسالؾ سبائؾ األلمكنيـك  تصنيع كتكريد األلمنيـك %100 مكزمبيؽ العالمية المحدكدة
 كالمكصالت 

8 
شركة ميداؿ لمكابالت 

 تقديـ الخدمات اليندسية كاإلدارية %100 اإلمارات العالمية 

9 
شركة صحار لمصناعات 

 لـ تبدأ العمميات التجارية حتى اآلف %100 ُعماف الكيربائية المحدكدة

10 
شركة ميداؿ لمكابالت 

 المحدكدة العالمية
المممكة 
 تسكيؽ منتجات شركة ميداؿ لمكابالت في أكركبا كتركيا %100 المتحدة

11 
شركة ميداؿ لمكابالت 

 تسكيؽ منتجات شركة ميداؿ لمكابالت في آسيا كأستراليا كنيكزيمندا %100 ماليزيا العالمية

12 
شركة ميداؿ لمكابالت 

 غير نشطة %100 كينيا لمتسكيؽ المحدكدة

13 
لمكابالت شركة ميداؿ 

 تسكيؽ منتجات شركة ميداؿ لمكابالت في أمريكا ككندا %100 كندا المحدكدة العالمية

14 
شركة ميداؿ لمكابالت 

نتاج القضباف كاألسالؾ كالكابالت  %100 السعكدية السعكدية تقديـ الخدمات التجارية كا 
 كالمكصالت

 غير نشطة %100 البحريف شركة ميداؿ الكيربائية 15

16 

 تكنافيركاف السكيدية شركة
)مممككة بكاسطة شركة 

 األكيؿ( 
إدارة األسيـ كاألكراؽ المالية األخرل كالتصنيع كالتجارة في قطع  %100 السكيد

 غيار السيارات كتقديـ أعماؿ االستشارات

17 
شركة ميداؿ لمكابالت 

 لمكابالت في أفريقياتسكيؽ منتجات شركة ميداؿ  %100 نيجيريا نيجيريا - لمتسكيؽ المحدكدة
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18 
شركة ميداؿ لمكابالت 

ككريا  –لمتسكيؽ المحدكدة 
 الجنكبية

ككريا 
 آسياتسكيؽ منتجات شركة ميداؿ لمكابالت في  %100 الجنكبية 

19 
شركة ليدر ماكينة ساف في 

 البكرات كالماكينات )لممقطكرات( كالحاكيات كالتشييد تصنيع كتكزيع %100 تركيا تسي ايو اس

 

  :شركة زكا العالمية لتقنية المعمومات
 

أنظمة المعمكمات  دعـ% مف شركة زكا التي تعمؿ في مجاؿ 25 حاليان  تمتمؾ شركة الكابالت السعكدية
مف ضمنيا شركة الكابالت  داخؿ كخارج المجمكعة كخدمات الشبكات، كىي تقدـ ىذه الخدمات لعدة شركات

ـ، 2018ديسمبر  31بإيقاؼ عمميات شركة زكا، كاعتباران مف  ـ، تـ اتخاذ قرار2016في عاـ  .السعكدية
 تجرم عممية التصفية لمشركة.

 

 

 الشفافية وحوكمة الشركات - 11
 
 

 مجمس إدارة شركة الكابالت السعودية -)أ(  11
 

 إف الكاجبات كالمسئكليات األساسية لمجمس اإلدارة ىي :
 

 األساسية ومراقبة تنفيذىا.إعتماد الخطط اإلستراتيجية لمشركة وأىدافيا  - أ
 وضع أنظمة وضوابط لمرقابة الداخمية واإلشراف عمييا. - ب

من ىيئة السوق المالية  ةوضع نظام حوكمة خاص بالشركة بما اليتعارض مع أحكام الئحة الحوكمة الصادر  -ج
 واإلشراف عميو ومراقبة مدى فعاليتو وتعديمو عند الحاجة.

جراءات  -د واضحة لمعضوية في مجمس اإلدارة ووضعيا موضع التنفيذ بعد محددة و وضع سياسات ومعايير وا 
 إقرار الجمعية العامة ليا.

في إدارة  الالزمة الصالحيات كافةيكون لمجمس اإلدارة  ،مع مراعاة اإلختصاصات المقررة لمجمعية العامة -ىـ
عمى عاتق مجمس اإلدارة بغض النظر عن تكوينو لجان أو الشركة وتقع المسئولية النيائية عن الشركة 

 تفويضو بعض صالحياتو لطرف ثالث.
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 :نبذة عن األعضاء -) ب (  11
 

 م:2018يناير  14تبدأ يتألؼ مجمس اإلدارة مف سبعة أعضاء تـ إنتخابيـ لمدة ثالث سنكات 
 

 شزوبث اٌّظبهّت األخزي اٌخٍ َخىًٌ عضىَخهب األوبدَُّتاٌّؤهالث  حصُٕف اٌعضى إطُ اٌعضى

 

 اٌىظُفت اٌحبٌُت

 

 اٌىظُفت اٌظببمت

 

 اٌخبزاث

خبٌذ أحّذ َىطف سًَٕ عٍٍ 

 رضب 

 

 غُز حٕفُذٌ

 * بىبٌىرَىص فٍ اٌهٕذطت

 خبِعت وبٌُفىرُٔب بُزوٍٍ    

 * ِبخظخُز فٍ اٌهٕذطت خبِعت 

 وبٌُفىرُٔب بُزوٍٍ    

 شزوت حذادة.رئُض ِدٍض إدارة  .1

عضى ِدٍض إدارة اٌشزوت اٌىطُٕت  .2

 ٌٍصٕبعبث اٌبخزووُّبوَت

اٌّذَز اٌخٕفُذٌ ٌشزوت سًَٕ ٌٍصٕبعبث  .3

 اٌّحذودة

رئُض ِدٍض إدارة شزوت صفزا  .4

 اٌّحذودة.

 (AMIٔبئب رئُض ِدٍض إدارة شزوت ) .5

 اٌّحذودة. 

 

 

 عضى

 

 

 رئُض ِدٍض إدارة/ عضى

 

 

 هٕذطت صٕبعُت

عبذاٌعشَش شىوج عشَش شُخ 

فبزاَز  11)اطخمبي فٍ 

2018.)َ 

 * ِبخظخُز إدارة أعّبي ِظخمً

 

-- 

 

-- 

 

 عضى

 

 ِصزفُت شزوبث 

 & ِظخشبرٌ ِبٌٍ

 

 

 عبذهللا حظٓ ِصزٌد. 

 

 

 غُز حٕفُذٌ

 

 عٍىَ إٔظبُٔت  بىبٌىرَىص* 

  خبِعت وبٌُفىرُٔب   

 عٍىَ إٔظبُٔت  ِبخظخُز*  

  خبِعت شُىبغى  

 عٍىَ إٔظبُٔت خبِعت  دوخىراٖ* 

  شُىبغى  

  أعّبي  خبِعت هبرفبرد دبٍىَ إدارة* 

 

شزوت  حعبئت وىوب وىال اٌظعىدَت ٌٍّشزوببث اٌغبسَت 

(CCBCSA) 

 

 

 عضى

 

 

 عضى

 

 

 إدارة شزوبث
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 عذٔبْ عبذهللا ٍُِّٕ

 

 

 

 

 

 غُز حٕفُذٌ

 

 

 

 

 

 

 

 

* بىبٌىرَىص فٍ اٌمبٔىْ خبِعت 

 اٌمبهزة.  -بُزوث  

 ِبخظخُز فٍ اٌمبٔىْ اٌدىٌ* 

  خبِعت ِبودًُ وٕذا   

 

حمُٕت   (SEJEL. عضى ِدٍض إدارة شزوت )1

 اٌحٍىي اإلٌىخزؤُت اٌّخىبٍِت اٌّحذودة. 

. عضى ِدٍض إدارة اٌشزوت اٌظعىدَت ٌٍخذِبث 2

 (. SISCOاٌصٕبعُت )

. عضى ِدٍض إدارة اٌشزوت اٌىطُٕت اٌصٕبعت 3

 اٌٍبخزووُّبوَبث. 

 . عضى ِدٍض إدارة وٕذاطت ٌخذِبث اٌُّبٖ. 4

وُُ ا. شزَه وعضى ِدٍض إدارة شزوت ر5

 ٌٍخىٕىٌىخُب اٌّحذودة. 

.  عضى ِدٍض ادارة اٌشزوت اٌظعىدَت ٌٍخذِبث 6

 واٌخشغًُ اٌّحذودة. 

. عضى ِدٍض إدارة شزوت اٌّدّىعت اٌعزبُت 7

 ٌٍخذِبث اٌّحذودة. 

 ذودة. . عضى ِدٍض إدارة شزوت اٌحذادة اٌّح8

 

 

 

 

 

 

 

 

 عضى

 

 

 

 

 عضى

 

 

 

 

 ِظخشبر لبٔىٍٔ

 

 

 

َىطف أحّذ َىطف سًَٕ عٍٍ 

 رضب

 

 

 

 غُز حٕفُذٌ

 

 

 بىبٌىرَىص فٍ اٌعٍىَ * 

 اٌخطبُمُت فٍ لطبع األعّبي  

 ،  فزأظُظىى خبِعت طبْ   

  ِبخظخُز إدارة أعّبي*   

. عضى ِدٍض إدارة وِذَز حٕفُذٌ شزوت سًَُٕ 1

 ٌٍصٕبعبث  اٌّحذودة. 

. رئُض ِدٍض إدارة شزوت اِذاد ٌألعّبي اٌطبُت 2

 اٌّحذودة.

. رئُض ِدٍض إدارة اٌشزوت اٌىُّبوَت اٌّحذودة 3

 )ٌٕذْ(. 

 . عضى ِدٍض ادارة شزوت صفزا اٌّحذودة. 4

 . عضى ِدٍض ادارة شزوت حذادة .5

ارة اٌشزوت اٌىطُٕت ٌصٕبعت . عضى ِدٍض إد6

 

 

 عضى

 

 

 عضى

 

 

 إدارة شزوبث
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 اٌبخزووُّبوَبث. 

 . عضى ِدٍض إدارة حىٕىُِج.7

 اٌّحذودة.  (AMI).  عضى ِدٍض إدارة شزوت 8

 ُِظز أٔىر ٔىَالحٍ 

 رئُض ِدٍض إدارة

ِبٌُت ِٓ خبِعت  -عٍىَ ص*بىبٌىرَى غُز حٕفُذٌ

 اٌٍّه فهذ ٌٍبخزوي واٌّعبدْ

 إدارة(-ححًٍُ-حذرَبُت)بٕىن*دوراث 

ِشار اٌذوٌُت عضى ِدٍض إدارة شزوت  .1

 ٌٍعمبر واٌخطىَز

عضى ِدٍض إدارة دار إلَخبَ ورئُض  .2

شزوت اٌفزطبْ ٌدٕت اٌّزاخعت واٌّخبطز 

 اٌصٕبعُت 

 

 رئُض ِدٍض إدارة

 

 عضى 

 

 ِصزفُت شزوبث & ِظخشبر ِبٌٍ

 

 رائذ خبٌذ احّذ عٍٍ رضب

 ٔبئب رئُض ِدٍض اإلدارة

 

 حٕفُذٌ غُز

* بىبٌىرَىص فٍ اٌهٕذطت اٌصٕبعُت 

خبِعت وبٌفىرُٔب،  –وبحىد اٌعٍُّبث 

 .بُزوٍٍ

* ِبخظخُز عٍىَ فٍ إدارة اإلٔشبءاث 

لظُ  اٌهٕذطت اٌّذُٔت، خبِعت  –

 وبٌفىرُٔب، بُزوٍٍ. 

خبِعت   -* شهبدة حىٕىٌىخُب اإلدارة 

 وبٌفىرُٔب، بُزوٍٍ. 

 

 

  AECOMعضىر ِدٍض إدارة شزوت  

 

 

 عضى

 

 

- 

 

 إطخثّبر شزوبث & ِظخشبرِبٌُت 

 

 خبٌذ عٍٍ اٌعدالْ 

 

 ِظخمً

خبِعت اٌٍّه  –بىبٌىرَىص إدارة   *

 طعىد، اٌزَبض. 

خبِعت  –* ِبخظخُز إدارة أعّبي 

 اٌٍّه طعىد، اٌزَبض. 

 

- 

   - عضىر

 شؤوْ ِبٌُت
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 األسيم الممموكة ألعضاء مجمس اإلدارة –)ج(  11
 

 تفاصيؿ ممكية أعضاء مجمس اإلدارة  كعكائميـ في أسيـ الشركة :
  

 

   : المدراء التنفيذيين معمومات عن –) د(  11
 

 اٌىظُفت اٌحبٌُت  ألطــــــــُ

 

 طٕىاث اٌخبزاث   اٌّؤهالث األوبدَُّت اٌىظُفت اٌظببمت

رئُض اٌّدّىعت، اطخمبي  دَىٔظُىص ُِخشُِىزص

 2018َاوخىبز  23  فـــٍ

اٌزئُض اٌخٕفُذٌ 

ٌّدّىعت إْ وٍ حٍ 

 ٌٍىببالث

 اٌزَبضُت اٌفُشَبء *ِبخظخُز

  

 

 فٍ صٕبعبث اٌىببالث. خبزاث طٕت  20

 

 ِحّذ عٍٍ فبَذ 

عٍُّبث  –رئُض 

 30اٌظعىدَت، اطخمبي فٍ 

 2018ََىُٔى 

ِذَز، لظُ اإلَدبر 

 إٌّخهٍ ببٌخٍُّه، حىَىحب. 

ِبخظخُز إدارة أعّبي  فٍ 

 اإلدارة اإلطخزاحُدُت. 

طٕت خبزاث فٍ لُبدة ِهبَ اٌبُع  15

 واٌخظىَك. 

 

 عبذ اٌهبدٌ ابى اٌخُز

رئُض ِدّىعت شزوت 

اٌىببالث اٌظعىدَت، رئُض 

عٍُّبث اٌٍّّىت اٌعزبُت 

 اٌظعىدَت . 

رئُض، عٍُّبث اٌٍّّىت 

 اٌعزبُت اٌظعىدَت 

بىبٌىرَىص اٌهٕذطت 

اٌىُُّبئُت اٌخطبُمُت ودٍَىَ 

 حظىَك. 

طٕت خبزاث واطعمت فٍ صٕبعت  24

اٌىُّبوَبث، اإلٔخبج، إدارة اٌدىدة وإًٌ 

ٌخظىَك وّذَز لُبدة ِهبَ اٌبُع وا

حٕفُذٌ فٍ األربع طٕىاث األخُزة فٍ 

 صٕبعت َى.بٍ.آر. 

 ِفىض طٍ.أو.أو  ٔبئب اٌزئُض، عٍُّبث  ِحّذ طالي حّذٌ 

 

طٕىاث خبزة ٌذي شزوت اٌىببالث  10 ِبخخظُز اٌهٕذطت اٌصٕبعُت

 ٍُبث.اٌظعىدَت فٍ اٌعّ

ٔبئب رئُض، اٌشئىْ  هشبَ اطّبعًُ 

 اٌخدبرَت ٌٍشزوت

ٔبئب رئُض اٌّىارد 

 اٌبشزَت وشئىْ اٌشزوت. 

ِبخظخُز إدارة أعّبي فٍ 

اٌّبٌُت، وبىبٌىرَىص عٍىَ 

 فٍ اٌهٕذطت اٌُّىبُٔىُت. 

طٕت خبزاث ٌذي شزوت اٌىببالث  10

اٌظعىدَت فٍ اٌعٍُّبث، ، اٌّىارد 

 اٌبشزَت واٌّبُعبث. 

 

 اشفبق طُذ 

 

 ٔبئب اٌزئُض، اٌّبٌُت 

 

ِؤطظت ، ٔبئب اٌّذَز اٌعبَ

 آٌ.حٍ.أْ ٌألغذَت. 

 

ِحبطب عبَ ِعخّذ، ِحبطب 

 لبٔىٍٔ ِحبطبت إدارَت. 

 

طٕت خبزاث واطعت فٍ األعّبي  15

، اٌّحبطبت، حمُٕت واٌخخطُظ اٌّبٌٍ 

طٕىاث ٔبئب اٌّذَز اٌعبَ  4اٌّعٍىِبث، 

 فٍ شزوت آٌ.حٍ.آْ ٌألغذَت ، وٕذا. 

 

 

 

 وصف لممكية أعضاء مجمس اإلدارة وزوجاتيم وأبنائيم القصر في سيم الشركة أو الشركات التابعة ليا

 إسم العضو
عدد األسهم 
في بداية عام 

 م 2018

عدد األسهم 
في نهاية عام 

 م 2018

صافي 
التغيير في 
عدد األسهم 
 خالل العام

 نسبة
 التغيير 

ملكية األقرباء من 
الدرجة األولى 

 وتغيرها

 مشمولين %(72.63) (2605874) 985317 3595191 خالد أحمد يوسف زينل علي رضا  

 ال يوجد %(72.69) (386) 145 531 شوكت عزيز شيخ عبدالعزيز 

 ال يوجد %(72.65) (988) 372 15360 عبدهللا حسن مصري

 ال يوجد %(72.69) (386) 145 531 عدنان عبدهللا ميمني 

يوسف أحمد يوسف زينل علي  
 رضا

 ال يوجد %(72.69) (386) 145 531

 ال يوجد %(72.63) (385618) 145554 535172 رائد خالد احمد علي رضا 
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   األسيم الممموكة لكبار المدراء التنفيذيين –) ه(  11
 

 تفاصيؿ ممكية كبار المدراء التنفيذييف كعكائميـ في أسيـ الشركة :

 
 
 

 
 

م2018مجمس اإلدارة خالل العام إجتماعات    
 بحضور

 

No. 174 
17/12/18G 

No. 173 
04/10/18G 

No. 172 
02/08/18G 

No. 171 
17/05/18G 

No. 170 
25/04/18G 

No. 169 
31/03/18G 

No. 168 
27/02/18G 

No. 167 
11/02/18G 

 

--- 

 

مكالمة  استقاؿ --- --- --- --- ---
 جماعية

عبدالعزيزشوكت عزيز شيخ   

 ميسر أنور نويالتي  √ √ √ √ √ √ √ √

 خالد أحمد يوسف زينل عمي رضا ٚواٌح ٚواٌح ٚواٌح ٚواٌح ٚواٌح ٚواٌح ٚواٌح ٚواٌح

 عبد اهلل حسن عثمان مصري √ √ ككالة ككالة ككالة ككالة √ √

 عدنان عبد اهلل ميمني √ √ √ √ √ √ √ √

 خالد عمي العجالن  √ √ √ √ √ √ √ √

√ √ 
مكالمة 
 جماعية

 ككالة ككالة

 
√ √ √ 

 يوسف أحمد يوسف زينل عمي رضا

 ككالة √
مكالمة 
 جماعية

√ √ 
 ككالة

√ √ 
 رائد خالد احمد علي رضا

 

 
 
 
 
 
 
 

 وزوجاتيم وأبنائيم القصر في سيم الشركة أو الشركات التابعة ليا كبار المدراء التنفيذيين وصف لممكية   

 االسم 
عدد األسهم 
في بداية عام 

 م 1028

عدد األسهم 
في نهاية عام 

 م 1028

صافي 
التغيير في 
عدد األسهم 
 خالل العام

 نسبة
 التغيير

ملكية األقرباء من 
الدرجة األولى 

 وتغيرها
  

 343,2 هشام عبدالرحمن عصام اسماعيل
 

42, 

 
   ال يوجد (%,41.2) (14,14)

 المساىمين واىم قرارات مجمس اإلدارة /إجتماعات مجمس اإلدارة -( و) 11
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 إجتماعات المساىمين: 
 

ـ، كاسماء اعضاء مجمس 2018تفاصيؿ إجتماعات الجمعية العامة لممساىميف المنعقدة في السنة المالية 
 اإلدارة الذيف حضركا ىذه اإلجتماعات: 

 
 

اسماء اعضاء مجمس 
 الحضػػػػػػػػػػكراإلدارة 

 اإلجتماع األكؿ
 ـ14/01/2018

 الجمعية العامة غير العادية
23 

 اإلجتماع الثاني
 ـ07/06/2018

 الجمعية العامة العادية
42 

 اإلجتماع الثالث
 ـ02/09/2018

 ةعاديالغير الجمعية العامة 
24 

 √ √ √ ميسر أنور نويالتي

 √ √ √ عبد اهلل حسن عثمان مصري

 --- --- √ يوسف أحمد عمي رضا

 √ √ --- خالد عمي العجالن

 ---              ---     √ ديونسيوس ميتزميكرس
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 :2018القرارات اليامة التالية صدرت في عام        
 

 اٌّىضىع حبرَخ اٌمزار رلُ اٌمزار

 َ.  2017اػرّاد ٔرائح اٌث١أاخ اٌّا١ٌح األ١ٌٚح ٌٍشتغ األٚي ِٓ ػاَ  11/02/2018 167/2
167/3 11/02/2018  لثٛي اعرماٌح ِؼاٌٟ االعرار/ شٛود ػض٠ض ِٓ ِدٍظ اإلداسج ٚذؼ١١ٕٗ وّغرشاس ٌٍششوح.  

167/4 
11/02/2018 اٌّٛافمح ػٍٝ ذؼ١١ٓ االعرار/ ١ِغش أٛس ٠ٛٔالذٟ ػعٛاً فٟ ِدٍظ اإلداسج تذ٠الً ػٓ  

 اٌؼعٛ اٌّغرم١ً ِؼاٌٟ األعرار/ شٛود ػض٠ض. 

167/5 
11/02/2018 ذؼ١١ٓ األعرار/  ١ِغش أٛس ٠ٛٔالذٟ سئ١غاً ٌّدٍظ اإلداسج ٚاألعرار/ سائذ خاٌذ ػٍٟ سظا  

 ٔائثاً ٌٍشئ١ظ ٚاألعرار/ ِدذٞ دساس أ١ِٓ عش اٌّدٍظ. 
167/6 11/02/2018  اٌّٛافمح ػٍٝ ذؼ١١ٓ األعرار/ خاٌذ ػٍٟ اٌؼدالْ ػعٛاً فٟ ٌدٕح اٌّشاخؼح.  
167/7 
 

11/02/2018 إػادج ذؼ١١ٓ ٌدٕح اٌرشش١ساخ ٚاٌّىافآخ ِٓ اٌذورٛس/ػثذ هللا ِصشٞ ٚاألعرار/ ٠ٛعف  
 ص٠ًٕ ػٍٟ سظا ٚاٌذورٛس/ ازّذ عؼذ لثأٟ ٚذؼ١١ٓ األعرار/ ِدذٞ دساس أ١ِٓ عش ٌٍدٕح. 

168/2 
 

 َ. 2017اػرّاد إٌرائح اٌّا١ٌح اال١ٌٚح ٌٍشتغ اٌثأٟ ِٓ ػاَ  27/02/2018

168/3  27/02/2018  َ.2017اػرّاد إٌرائح اٌّا١ٌح اال١ٌٚح ٌٍشتغ اٌثاٌث ِٓ ػاَ  
168/4  27/02/2018 ( اٌّرؼٍك ترؼ١١ٓ ػعٛ خذ٠ذ فٟ ٌدٕح 167/6ذؼ١ٍك ذٕف١ز لشاس ِدٍظ اإلداسج سلُ ) 

 اٌّشاخؼح ٌس١ٓ ػشظٗ ػٍٝ خّؼ١ح اٌّغا١ّ٘ٓ. 
 َ. 2017د٠غّثش  31إػرّاد ٔرائح اٌمٛائُ اٌّا١ٌح اٌغ٠ٕٛح ٌٍغٕح اٌّا١ٌح إٌّر١ٙح فٟ  31/03/2018 169/1
 اٌّٛافمح ػٍٝ صشف األذؼاب اٌشٙش٠ح اٌّخصصح ٌشئ١ظ ِدٍظ اإلداسج.  31/03/2018 169/2
 َ. 2018اػرّاد ٔرائح اٌث١أاخ اٌّا١ٌح األ١ٌٚح ٌٍشتغ األٚي ِٓ ػاَ  25/04/2018 170/2

170/3 25/04/2018 
( وّذلم١ٓ Crowe Horwathذشش١ر اٌغادج/ اٌؼظُ ٚاٌغذ٠شٞ )ػعِٛدّٛػح 

 َ.2018/2019خاسخ١١ٓ ٌّشاخؼح زغاتاخ اٌششوح ٌٍؼاَ 

170/4 25/04/2018 
َ ٚاٌرٛص١ح تٗ ظّٓ ذٛص١اخ أخشٜ أٌٝ 2017اػرّاد ٔص ذمش٠ش ِدٍظ اإلداسج ٌؼاَ 

 اٌدّؼ١ح اٌؼاِح ٌٍّغا١ّ٘ٓ ٌٍّصادلح ػ١ٍٗ. 
 اٌّٛافمح ػٍٝ ذٛص١ح ٌدٕح اٌّشاخؼح تشطة ل١ّح واتالخ غ١ش لاتٍح ٌٍث١غ.  25/05/2018 170/5

171/1 17/05/2018 
( Crowe Horwathاٌّٛافمح ػٍٝ ذشش١ر اٌغادج/ اٌؼظُ ٚاٌغذ٠شٞ )ػعِٛدّٛػح 

( وّذلم١ٓ خاسخ١١ٓ BDOٚاٌغادج/ اٌذورٛس ِسّذ اٌؼّشٞ ٚششواٖ )ػعٛ ِدّٛػح 
 َ.2018/2019اٌششوح ٌؼاَ ٌّشاخؼحزغاتاخ 

171/2 17/05/2018 
اٌّٛافمح ػٍٝ ذف٠ٛط سئ١ظ اإلداسج اٌرٕف١ز٠ح ٌششواخ اٌىاتالخ اٌغؼٛد٠ح ٌٍرفاٚض 

 ٚاٌرٛل١غ ػٍٝ اإلذفال١ح اإلغاس٠ح غ١ش اٌٍّضِح ِغ تٕه اٌشاخسٟ. 

171/3 17/05/2018 
ٌرغ٠ٛح ِذ١ٔٛ٠اخ  اٌّٛافمح ػٍٝ ذف٠ٛط سئ١ظ ِدٍظ اإلداسج ٌٍرفاٚض ِغ تؼط اٌذائ١ٕٓ

 ششوح اٌىاتالخ اٌغؼٛد٠ح. 
2018/1 

 )تاٌرّش٠ش(
 اٌّٛافمح ػٍٝ ت١غ ششوح د٠ّش٠ش واتٍٛ فٟ ذشو١ا.  11/07/2018َ

 2018َاػرّاد ٔرائح اٌث١أاخ اٌّا١ٌح اال١ٌٚح ٌٍشتغ اٌثأٟ ِٓ ػاَ  02/08/2018َ 172/1

172/2 02/08/2018َ 
لاير عؼٛدٞ إٌٝ  404.114.000اٌرٛص١ح ترخف١ط سأعّاي اٌششوح ِٓ 

 لاير عؼٛدٞ.  110.614.060
2018/2 

 )تاٌرّش٠ش(
 فٟ اٌص١ٓ.  HSBCذف٠ٛط تفرر زغاب ٚد٠ؼٗ ٌذٜ تٕه  13/09/2018َ

2018/3 
 )تاٌرّش٠ش(

12/09/2018 
ٌٍششوح ٌذٜ ذؼ١١ٓ وً ِٓ ػذٔاْ ػثذ هللا ١ِّٕٟ ٚ٘شاَ ػثذ اٌشزّٓ اعّاػ١ً ِّث١ٍٓ 

 ششوح اٌغٛق اٌّا١ٌح اٌغؼٛد٠ح )ذذاٚي(.
2018/4 

 )تاٌرّش٠ش(
22/10/2018 

اٌّٛافمح ػٍٝ غٍة اإلػفاء اٌّمذَ ِٓ سئ١ظ اٌّدّٛػح اٌساٌٟ ٚذؼ١١ٓ سئ١ظ خذ٠ذ 
 ِىٍف. 

2018/5 
 )تاٌرّش٠ش(

29/10/2018 
إػرّاد ع١اعاخ ذخص١ص ٚصشف اذؼاب اػعاء ِدٍظ اإلداسج اٌّّث١ٍٓ ٌششوح 

 اٌىاتالخ اٌغؼٛد٠ح فٟ اٌششواخ اٌراتؼح ٚاٌشم١مح. 
2018/6 

 )تاٌرّش٠ش(
 َ. 2018اػرّاد ٔرائح اٌث١أاخ اٌّا١ٌح األ١ٌٚح ٌٍششوح ػٓ اٌشتغ اٌثاٌث ِٓ ػاَ  06/11/2018
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 : اعضاء مجمس اإلدارةسياسات مكافآت 

 
تحدد المكافآت السنكية ألعضاء مجمس اإلدارة عف الخدمات التي يؤدكنيا طبقان ألحكاـ المادة  -1

( من ىذا النظام، والمادة السادسة والسبعين 11)مع مراعاة األحكام المقررة في المادة ): (43/5)
%( من الباقي لمكافأة أعضاء 10من نظام الشركات يخصص بعد ما تقدم نسبة ال تزيد عن )

مف ىذا  (مجمس اإلدارة عمى أن يكون إستحقاق ىذه المكافأة وفقًا لألنظمة المتبعة في ىذا الشأن
النظاـ األساسي، كيجكز أف يحصؿ كؿ عضك باإلضافة إلى ذلؾ عمى أتعاب حضكر جمسات 

( لاير سعكدم فقط ستة أالؼ لاير سعكدم 6000إجتماعات مجمس اإلدارة بحد أقصى مبمغ كقدره )
 تماع. عف كؿ إج

 
يجب أف يشتمؿ تقرير مجمس اإلدارة السنكم إلى الجمعية العامة العادية لممساىميف عمى بياف شامؿ  -2

لكؿ ما حصؿ عميو أعضاء مجمس اإلدارة خالؿ السنة المالية مف مكافآت ركاتب كنصيب في 
ياف ما األرباح كبدؿ حضكر كمصركفات كغير ذلؾ مف المزايا، كما يشتمؿ التقرير المذككر عمى ب

قبضو أعضاء مجمس اإلدارة بكصفيـ مكظفيف أك إدارييف بالشركة أك ما قبضكه نظير أعماؿ فنية أك 
 إدارية أك إستشارية. 

 
 ال يكجد إم إختالؼ ذك أىمية بيف السياسة كالمكافأة التي تـ دفعيا. 
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                          التنفيذيين وكبارتنفيذيين الغير التنفيذيين و  دارةاإلتفاصيل مكافآت أعضاء مجمس   -( ز) 11
 

 َ                                                                                                     )اٌف لاير عؼٛدٞ(2018)ص(: اٌدذٚي اٌراٌٟ ٠ّثً ِىافآخ أػعاء ِدٍظ اإلداسج ٌؼاَ 11

  ِىافآخ غ١ش ثاترح ِىافآخ ثاترح 
 

ِىافآخ 

ٔٙا٠ح 

 اٌخذِح 

 
إخّاٌٟ 

 اٌّثٍغ 

 
 

ِصشٚفاخ 

 سعَٛ

 
ِثٍغ 

 ِؼ١ٓ 

 
سعَٛ 

زعٛس 

إخرّاػاخ 

ِدٍظ 

 اإلداسج 

 
إخّاٌٟ 

سعَٛ 

زعٛس 

إخرّاػاخ 

ِدٍظ 

 اإلداسج 

 
فٛائذ 

 ػ١ٕ١ح

 
سعَٛ 

أػّاي 

ف١ٕح، 

إداس٠ح 

 ٚإعرشاس٠ح

 
سعَٛ سئ١ظ 

ِدٍظ 

اإلداسج، اٌّذ٠ش 

اٌرٕف١زٞ، 

ٚاٌغىشذ١ش إرا 

 واْ ػعٛاً 

  اإلخّاٌٟ 
 

ٔغثح 

 ِٓ

 األستاذ 

 
ِىافآخ 

 دٚس٠ح 

 
خطػ 

زٛافض 

لص١شج 

 األخً 

 
خطػ 

زٛافض 

غ٠ٍٛح 

 األخً

 
األعُٙ 

اٌرٟ ذُ 

ِٕسٙا 

)إدخاي 

 اٌم١ّح(

 
 اإلخّاٌٟ

 أوالً: ِذراء ِظخمٍُٓ: 

  766        766 724    42  .١ِغش ٠ٛٔالذ1ٟ

  48        48     48  اٌؼدالْ. خاٌذ 2

  814        814 724    90  اإلخّبٌٍ
 

  ثبُٔبً: ِذراء غُز حٕفُذَُٓ:

  30        30     30  . ٠ٛعف ص1ًٕ٠

  42        42     42  . ػذٔاْ 2ّٟٕ١ِ

  30        30     30  . ػثذ هللا ِصش3ٞ

  36        36     36  . سائذ خاٌذ ػٍٟ سظا4

  138        138     138  اإلخّــــبٌٍ
 

  952        952 724    228  اإلخّبٌٍ اٌىٍٍ

 
 )اٌف لاير عؼٛدٞ(           َ                                                                                                                    2018اٌدذٚي اٌراٌٟ ٠ّثً ِىافآخ وثاس اٌرٕف١ز١٠ٓ ٌؼاَ 

 
 

 وببر اٌخٕفُذَُٓ

  ِىبفآث غُز ثببخت ِىبفآث ثببخت
ِىافآخ 

ٔٙا٠ح 

 اٌخذِح 

 
إخّاٌٟ 

ِىافآخ 

ذٕف١زٞ 

اٌّدٍظ ، 

 إرا  ٚخذ 

 
  سعَٛ  سٚاذة  إخّاٌٟ اٌّثٍغ 

فٛائذ 

 ػ١ٕ١ح 

ِىافآخ  اإلخّاٌٟ  

 دٚس٠ح 

  أستاذ 
خطػ 

زٛافض 

لص١شج 

 األخً 

 
خطػ 

زٛافض 

 غ٠ٍٛح

 األخً

 
األعُٙ اٌرٟ 

ذُ ِٕسٙا 

)إدخاي 

 اٌم١ّح(

 
 اإلخّاٌٟ

 1,856         1,856  481 1,375 . سئ١ظ اٌّدّٛػح. 1

 850  366       484  125 359 . سئ١ظ اٌؼ١ٍّاخ اٌغؼٛد٠ح 2

 443         443  115 328 . ٔائة اٌشئ١ظ ٌٍّا١ٌح3

 780         780  202 578 . ٔائة اٌشئ١ظ ٌٍشؤْٚ اٌرداس٠ح 4

 780         780  202 578 .. ٔائة اٌشئ١ظ ٌألٔراج5

 4,709  366       4.343  1,125 3,218 اإلخّبٌٍ
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 :لجان مجمس اإلدارة -(  ح) 11
 

 : لجنة المراجعة . أ

ىػ 12/08/1414بتاريخ  (903)التزامان بالقرار رقـ لجنة المراجعة لشركة الكابالت السعكدية  ُإنشئت
 العادية الجمعية العامة في إجتماع كتمت المكافقة عمى إنشاء المجنةكزارة التجارة،  عف الصادر

 إعيد تشكيمياىػ. أما المجنة الحالية فقد 30/12/1414عيا المنعقد بتاريخ لممساىميف في إجتما
ربيع الثاني  27 في( المنعقد 23رقـ ) جتماع الجمعية العامة غير العادمكالمكافقة عمييا في إ

يسرم  عمى اف األتية أسمائيـ ءالمجنة مف األعضا ـ، كتككنت2018يناير  14كافؽ ىػ، الم1439
، عمى مساكية لفترة بقاء مجمس اإلدارةلمدة ك  جتماع الجمعية العامة غير العادممف تاريخ إذلؾ 

 النحك التالي: 
 عدناف عبد اهلل ميمني. .1
 أشرؼ تمبي. .2

 و ،زياد سعد طيارة .3

رقـ  في إجتماع الجمعية العامة العادمُعيف مؤخران بكاسطة المساىميف  –العجالف عمي خالد  .4
 . اإلدارة مجمسـ، لمدة مساكية لمدة بقاء 07/07/2018( المنعقد بتاريخ 42)

 
 لقد تـ تضميف مؤىالت اعضاء المجنة  في ىذا التقرير كما سكؼ يأتي الحقان.  مالحظة: 
  

( بتاريخ 4-65لجنة المراجعة بقرار مجمس اإلدارة رقـ ) عمى الئحة المبدئية لقد تمت المكافقة
بكاسطة المساىميف في إجتماع الجمعية العامة غير  ةالحالي ةالمعدل ـ. كقد تمت إجازة الالئحة08/06/1994

 ـ. 2018يناير  14( المنعقد في 23العادم رقـ )
 

 :لجنةواجبات ال
 

 
 

بدكف حصر، التأكد مف كفاية السياسات كاإلجراءات كسالمة  األساسي لمجنة المراجعة، الغرضيشمؿ 
د عمى فعالية دكر المراجعة الداخمية يالمراقبة الداخمية كمالئمتيا لممحاسبة المالية كالتقارير كذلؾ التأك

 لمشركة كالميزانيات السنكية نكيةكالس الدكرية المجنة أيضان البيانات المالية، كما تراجع كالخارجية بإستمرار
كتكصي مجمس اإلدارة باعتمادىا. تقكـ لجنة المراجعة أيضان بتقديـ تكصياتيا لممساىميف حكؿ تعييف المراجع 

 الخارجي المراد اختياره كاعتماده مف قبؿ المساىميف.
 

عالية نظاـ ف كفاءة كفكة بصفة دكرية لمتأكد متشرؼ لجنة المراجعة عمى عمؿ المراجعة الداخمية في الشر 
كبشأف عدالة البيانات المالية عمى كجو الخصكص، كما أنيا تقكـ بتقييـ مستمر لنظاـ  ان مكمعالرقابة الداخمية 

الرقابة الداخمية كفعاليتو كتتعامؿ مع أم مالحظات خطيرة في سياؽ أىداؼ مجمس اإلدارة لمحصكؿ عمى 
 المة التصميـ كفعاليتو.سقرار تأكيد حكؿ 
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التقارير الفصمية التي أعدىا المراجع  ـ2018في ىذا السياؽ، فقد ناقشت المجنة خالؿ العاـ المالي ك 
المراجع ب جتمعتاك كالتكصيات التي تراىا مناسبة  اإلجراءاتمجمس اإلدارة بشأف  كأبمغت الداخمي

 بأعماؿ الشركة. المتصمةالخارجي كاإلدارة التنفيذية لمناقشة األمكر 
 

 العضوية :
 : (ـ31/12/2018)كما في  مف اآلتية أسماؤىـحاليان  كالمخاطر تتألؼ لجنة المراجعة

 

 
 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 .إف جميع أعضاء لجنة المراجعة ليسكا مكظفيف بالمجمكعة

 
 

 مؤىالت اعضاء لجنة المراجعة:
 

 

 

 

 

 

 

 المنصب مساىم غير التنفيذي عضو مجمس اإلدارة األعضاء

 رئيساً     عدنان عبد اهلل ميمني

 عضواً    - محمد أشرف تمبي

 عضواً  - - - زياد سعد طيارة

 عضواً  -   خالد عمي العجالن

 الخبرات  المؤىل  الوظيفة السابقة  الوظيفة الحالية األعضاء

 عدنان عبد اهلل ميمني
رئيس لجنة المراجعة، 
ورئيس مجمس إدارة 
 شركة الكابالت السعودية

رئيس لجنة 
المراجعة، ورئيس 
مجمس إدارة شركة 
 الكابالت السعودية

بكالوريوس في القانون   -
 القاىرة.  -جامعة بيروت  

ماجستير في القانون جامعة  -
 ماكجيل كندا

 قانوني 

 مالية  بكالوريوس تجارة  & سي.آية عضو عضو  محمد أشرف تمبي

دارة اعمال - عضو  زياد سعد طيارة  مالية  بكالوريوس اقتصاد وا 

 - عضور  عمي العجالنخالد 
عة جام –بكالوريوس إدارة   *

 الرياض. الممك سعود، 
 –* ماجستير إدارة أعمال 

 .جامعة الممك سعود، الرياض
 مالية 
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 : اخخّبعبث ٌدٕت اٌّزاخعت ؤخبئح اٌّزاخعت

 

 َ ف١ّا ٠ٍٟ ذفاص١ٍٙا :2018اخرّاػاخ خالي ػاَ  أستؼح ػمذخ اٌٍدٕح

 اٌسعٛس االخرّاع ذاس٠خ سلُ االخرّاع َ

1 124 08/02/2018َ 

 ػذٔاْ ػثذهللا ١ِّٕٟ

 أششف ذِٛثِٟسّذ 

 ص٠اد غ١اسج

2 125 24/04/2018َ 

 ػذٔاْ ػثذهللا ١ِّٕٟ

 أششف ذِٛثِٟسّذ 

 ص٠اد غ١اسج

3 126 29/07/2018َ 

 ػذٔاْ ػثذهللا ١ِّٕٟ

 ص٠اد غ١اسج

 خاٌذ اٌؼدالْ

4 127 06/11/2018َ 

 ػذٔاْ ػثذهللا ١ِّٕٟ

 غ١اسجص٠اد 

 خاٌذ اٌؼدالْ

 
 

 رطىَ ِىبفآث أعضبء ٌدٕت اٌّزاخعت: 

 

 لاير ٌىً اخرّاع. 3000سعَٛ االخرّاع اٌّذفٛػح ٌىً ػعٛ 

 

ِىافؤج ثاترح )تئعرثٕاء  اعّاء اػعاء ٌدٕح اٌّشاخؼح

إخرّاػاخ سعَٛ زعٛس 

 (ِدٍظ اإلداسج

سعَٛ زعٛس 

إخرّاػاخ ِدٍظ 

 اإلداسج

 اإلخّاٌٟ

 س.ط 12.000 س.ط x 12.000 ػذٔاْ ػثذهللا ١ِّٕٟ

 س.ط 6.000 س.ط x 6.000 أششف ذِٛثٟزّذ 

 س.ط 12.000 س.ط x 12.000 ص٠اد غ١اسج

 س.ط 6.000 س.ط x 6.000 خاٌذ اٌؼدالْ

 

 : إٌخبئح واٌىلبئع

 

ٌّسرٜٛ د١ًٌ اٌّشاخؼح ِٚٙاَ إداسج اٌّشاخؼح اٌذاخ١ٍح ٚإخشاءاخ اٌساٌٟ ذُ ِشاخؼح ٔطاق اٌّشاخؼح  .1

 ٚلٛاػذ اٌغٍٛن ٌإلداسج ٚخطح اٌّشاخؼح ٚذُ اٌرؤوذ ِٓ أٔٙا واف١ح ِٚمثٌٛح. 

 

لاِد اٌٍدٕح تّشاخؼح ع١اعاخ ٚإخشاءاخ اٌششوح اٌّا١ٌح ٚاٌرشغ١ٍ١ح ٚٔظاَ اٌّشالثح اٌذاخ١ٍح ٚٚخذخ  .2

اٌّشاخؼح ٌفؼا١ٌح اٌّشالثح  ذٛظرٌُ اٌّشالثح اٌذاخ١ٍح واف١ح.  أْ ٘زٖ اٌغ١اعاخ ٚاإلخشاءاخ ٚٔظاَ

 . أٞ ظؼف أعاعٟ أٚ خٛ٘شٞ فٟ اٌششوحَ 2018اٌذاخ١ٍح ٌٍؼاَ 

 

ػمذخ اٌٍدٕح اٌؼذ٠ذ ِٓ االخرّاػاخ ٌّشاخؼح اٌمٛائُ اٌّا١ٌح ٚاٌرشغ١ٍ١ح ٚٔظاَ اٌّشالثح اٌذاخ١ٍح  .3

ٚذماس٠ش اإلداسج ٚذماس٠ش اٌّشاخغ اٌذاخٍٟ ٚلذ أٚظسد ٔر١دح اٌّشاخؼح اٌذاخ١ٍح أْ ٔظاَ ٚإخشاءاخ 

اذش اٌسغاتاخ اٌّشالثح اٌذاخ١ٍح فؼاٌح فٟ وً خٛأة اٌّدّٛػح. ٌُ ٠ٛظر اٌفسص ٚاٌّشاخؼح ٌذف
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ٚاٌّؼاِالخ اٌّا١ٌح ٚاٌرماس٠ش ٚاٌث١أاخ ٚاألٔشطح اٌرشغ١ٍ١ح ٚاٌرسمك اٌّادٞ ألصٛي ٚأِالن اٌششوح 

 أٞ ِخاٌفاخ فٟ اإلخشاءاخ راخ اٌؼاللح.

 

 ٌفؼا١ٌح ٔظاَ اٌّشالثح اٌذاخ١ٍح أٞ ظؼف خٛ٘شٞ فٟ اٌششوح. اٌغ٠ٕٛح ٌُ ذٛظر اٌّشاخؼح .4

 

ٚأْ أ٘ذاف اٌششوح لذ  إلداسج فؼا١ٌح إخشاءاخ اٌّشالثح اٌذاخ١ٍحأوذ وً ِٓ ٌدٕح اٌّشاخؼح ِٚدٍظ ا .5

ذُ ذسم١مٙا ٚأْ اٌمٛائُ اٌّا١ٌح إٌّشٛسج لذ ذُ إػذاد٘ا تطش٠مح ِؼرّذج ٚٚفماً ٌٍّؼا١٠ش اٌّساعث١ح 

 ٚاألٔظّح ٚاٌمٛا١ٔٓ راخ اٌصٍح.

 

 : لجنة الترشيحات والمكافآت -ب 
بتحديد السياسات كالمعايير لمترشيح لعضكية الرئيسية تتمخص مياـ لجنة الترشيحات كالمكافآت  

مجمس اإلدارة مع المراجعة الدكرية لإلحتياجات مف القدرات كالميارات المطمكبة في المجمس كدراسة 
قتراح معالجتيا كالتأكد مف إستقاللية أعضاء مجمس اإلدارة  جكانب القكة كالضعؼ في مجمس اإلدارة كا 

المصالح في عضكية األعضاء في مجالس إدارة الشركات اآلخرل إلى المستقميف كجكانب تعارض 
 .جانب دراسة أك إقتراح سياسات التعكيضات كمكافآت مجمس اإلدارة ككبار التنفيذييف

 ىػ1439جمادم األكؿ  25بتاريخ  167/7قـ ـ بمكجب قرار مجمس اإلدارة ر المجنة ـ إعادة تشكيؿ كقد ت 
 : نحك التاليلاعمى  ـ2018فبراير 11المكافؽ 

 
 

 المنصب األعضاء
 المجنة رئيس د. عبد اهلل حسف مصرم

 ان عضك  أ. يكسؼ أحمد يكسؼ زينؿ عمي رضا
 خبير عضك د. أحمد سعد قباني

 

قد أكد عمى  ـ 2018يناير  14في  كالذم باشر أعمالوإف مجمس اإلدارة الذم تـ إنتخابو حديثان 
    كالمكافآت في مكاقعيـ الحالية حتى إشعار آخر.ستمرارية أعضاء لجنة الترشيحات ا
 

 اإلجتماعات:
 

 حسب الحضور التالي:  م2018خالل العام  إجتماعيين الترشيحات والمكافآت وقد عقدت لجنة
 

 الحضكر رقـ اإلجتماع تاريخ اإلجتماع رقـ

 (17) ـ2018اكتكبر  15 1
 د. عبد اهلل حسف مصرم 
 يكسؼ أحمد يكسؼ زينؿ عمي رضا 
 د. أحمد قباني 

 (18) ـ2018اكتكبر  24 2
 د. عبد اهلل حسف مصرم 
 يكسؼ أحمد يكسؼ زينؿ عمي رضا 
 د. أحمد قباني 
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 تفاصيل أعضاء لجنة الترشيحات والمكافآت: 
 
الوظيفة  اسم العضو

 الحالية
 الخبرات المؤىالت األكاديمية الوظيفة السابقة

 

 د. عبداهلل  حسف مصرم 
 

 عضك
 

 عضك
 * بكالكريكس عمكـ إنسانية 

 جامعة كاليفكرنيا    
 *  ماجستير عمـك إنسانية 

 جامعة شيكاغك   
 * دكتكراه عمـك إنسانية جامعة 

 شيكاغك   
* دبمكـ إدارة أعماؿ  جامعة 

 ىارفارد

 
إدارة شركات & 
إدارة كثائؽ كأعالـ  

 .شركات

 

 

 يكسؼ أحمد عمي رضا
 

 عضك
 

 عضك
 * بكالكريكس في العمكـ 

 التطبيقية في قطاع األعماؿ  
 فرانسيسكك ،  جامعة ساف   

 *   ماجستير إدارة أعماؿ

إدارة شركات كتقنية 
 معمكمات 

 

 د. احمد قباني 
 

 عضك
 

 عضك
 

دكتكراه في العالقات الدكلية، 
 .كاليفكرنياجامعة جنكب 

مكارد    رأس ماؿ
، تطكير بشرية

تنظيمي، عالقات 
 عامة

 

 
 

 
 

  :م2018ديسمبر  31موقف تطبيق قواعد الحوكمة كما ىو في  - 12
 

 عدد رقـ المادة / الكصؼ رقـ 
 تـ التطبيؽ تـ التطبيؽ البنكد

  الجزئي
 قيد  

 المالحظات ال تنطبؽ التطبيؽ

     3 3 : المعاممة العادلة لممساىميف 4المادة  1
     1 1 باألسيـ المرتبطة: الحقكؽ  5المادة  2

     3 3 المعمكمات عمىالمساىـ  حصكؿ:  6المادة  3
     3 3 : التكاصؿ مع المساىميف 7المادة  4
     3 3 مجمس اإلدارةأعضاء : انتخاب  8المادة  5



                                                                                            
 

 

38 of 52 

     3 3 أرباحالحصكؿ عمى :  9المادة  6

باجتماع الجمعية  المرتبطة: الحقكؽ  11المادة  7
     1 1 العامة

: اختصاصات الجمعية العامة غير  11المادة  8
     1 1 العادية

: اختصاصات الجمعية العامة  12المادة  9
     1 1 العادية

     8 8 المساىميفة : جمعي 13المادة  11

     4 4 : جدكؿ أعماؿ الجمعية العامة 14المادة  11

     5 5 المساىميف  ة: إدارة جمعي 15المادة  12

     1 1 مجمس اإلدارة : تككيف 16المادة  13

     4 4 : تعييف أعضاء مجمس اإلدارة 17المادة  14

 *مادة إرشادية      1: شركط عضكية مجمس اإلدارة* 18المادة  15

     3 3 ياء عضكية مجمس اإلدارةانت:  19المادة  16
     4 4  عكارض االستقالؿ:  21المادة  17
     2 2 إلدارةمجمس ا مسؤكلية:  21المادة  18

لمجمس  الكظائؼ األساسية:  22المادة  19
 *مادة إرشادية      2اإلدارة*

     1 1 كالمياـ: تكزيع االختصاصات  23المادة  21

     4 4 المناصببيف فصؿ ال:  24المادة  21

     1 1 : اإلشراؼ عمى اإلدارة التنفيذية 25المادة  22

 : اختصاصات اإلدارة التنفيذية 26المادة  23
     1 1 كمياميا

 : اختصاصات رئيس مجمس اإلدارة 27المادة  24
     1 1 كميامو

تنفيذم بعد انتياء الرئيس ال : تعييف 28المادة  25
     1 1 مجمس اإلدارةل خدماتو رئيسان 

     1 1 كالكالءمبادئ الصدؽ كاألمانة :  29المادة  26

 مياـ أعضاء مجمس اإلدارة:  31المادة  27
     1 1 ككاجباتيـ

     1 1 عضك المستقؿال مياـ:  31المادة  28

*المادة     4 4 3: اجتماعات مجمس اإلدارة* 32المادة  29
اإلرشادية 
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 ب فقط/32

     2 2 مجمس اإلدارة ممحكظات أعضاء:  33المادة  31

تنظيـ حضكر اجتماعات مجمس :  34المادة  31
     2 2 اإلدارة 

     2 2 جدكؿ أعماؿ مجمس اإلدارة:  35المادة  32

مجمس  ممارسة اختصاصات:  36المادة  33
     4 4 اإلدارة

     2 2 مجمس اإلدارة أميف سر:  37المادة  34

 *مادة إرشادية      4*أميف السر شركط:  38المادة  35

 *مادة إرشادية      5التدريب*:  39المادة  36

     1 1 بالمعمكمات األعضاء: تزكيد  41المادة  37

 *مادة إرشادية      6: التقييـ* 41المادة  38

: التعامؿ مع تعارض المصالح  42المادة  39
     1 1 األطراؼ ذكم العالقة كصفقات

     1 1 سياسة تعارض المصالح:  43المادة  41

     2 2 تجنب تعارض المصالح:  44المادة  41

عف تعارض  المرشح إفصاح:  45المادة  42
     1 1 المصالح 

     1 1 منافسة الشركة:  46المادة  43

     1 1 المنافسةمفيـك أعماؿ :  47المادة  44

     1 1 الترخيصرفض تجديد :  48المادة  45

     1 1 قبكؿ اليدايا:  49المادة  46

     1 1 المجاف تشكيؿ:  51المادة  47

     3 3 عضكية المجاف:  51المادة  48

     2 2 المكضكعاتدراسة :  52المادة  49

     3 3 اجتماعات المجاف:  53المادة  51

     4 4 تككيف لجنة المراجعة:  54المادة  51
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 ياكصالحيات المجنة اختصاصات:  55المادة  52
     4 4 ياكمسؤكليات

بيف لجنة المراجعة تعارض  حدكث : 56المادة  53
     1 1 مجمس اإلدارةك 

     3 3 اجتماعات لجنة المراجعة :  57المادة  54

   1   1 الممحكظاتترتيبات تقديـ :  58المادة  55

     1 1 صالحيات لجنة المراجعة:  59المادة  56

     2 2 لجنة المكافآت تشكيؿ:  61المادة  57

     1 1 لجنة المكافآت  اختصاصات:  61المادة  58

     1 1 سياسة المكافآت:  62المادة  59

     1 1 اجتماعات لجنة المكافآت :  63المادة  61

     2 2 لجنة الترشيحات تشكيؿ:  64المادة  61

     1 1 لجنة الترشيحات اختصاصات:  65المادة  62

    2 2 7*الترشيحإجراءات :  66المادة  63
*المادة 
اإلرشادية 

 ب فقط/66
     1 1 : اجتماعات لجنة الترشيحات 67المادة  64

     1 1 ح: نشر إعالف الترش 68المادة  65

     1 1 الترشُّح حؽ المساىـ في:  69المادة  66

 *مادة إرشادية      8لجنة إدارة المخاطر* تشكيؿ:  71المادة  67

لجنة إدارة  اختصاصات:  71المادة  68
 *مادة إرشادية      9المخاطر*

: اجتماعات لجنة إدارة  72المادة  69
 *مادة إرشادية      11المخاطر*

     1 1 : نظاـ الرقابة الداخمية 73المادة  71

: تأسيس كحدات أك إدارات مستقمة  74المادة  71
     2 2 الشركةب

 المراجعةكحدة أك إدارة  مياـ:  75المادة  72
     1 1 الداخمية 

 المراجعة: تككيف كحدة أك إدارة  76المادة  73
 *مادة إرشادية      11داخمية*ال
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 *مادة إرشادية      12: خطة المراجعة الداخمية* 77المادة  74

 *مادة إرشادية      13: تقرير المراجعة الداخمية* 78المادة  75

     1 1 تقارير المراجعة الداخمية حفظ :  79المادة  76

     1 1 إسناد ميمة مراجعة الحسابات:  81المادة  77

     1 1  الحسابات: تعييف مراجع  81المادة  78

  1    1 الحسابات: كاجبات مراجع  82المادة  79

أصحاب : تنظيـ العالقة مع  83المادة  81
 *مادة إرشادية      14*المصالح

   1   1 المخالفةاإلبالغ عف الممارسات :  84المادة  81

 *مادة إرشادية      15ف*تحفيز العاممي:  85المادة  82

     1 1 : سياسة السمكؾ الميني 86المادة  83

 *مادة إرشادية      16: المسؤكلية االجتماعية* 87المادة  84

 *مادة إرشادية      17االجتماعي*العمؿ : مبادرات  88المادة  85

جراءاتو : سياسات اإلفصاح 89المادة  86       18*كا 
*المادة 
اإلرشادية 

 فقط 89/3
     1 1 تقرير مجمس اإلدارة:  91المادة  87

     2 2 تقرير لجنة المراجعة:  91المادة  88

     1 1 مجمس اإلدارة أعضاءإفصاح :  92المادة  89

     2 2 المكافآتاإلفصاح عف :  93المادة  91

     1 1 تطبيؽ الحككمة الفعالة:  94المادة  91

 *مادة إرشادية      19لجنة حككمة الشركات* تشكيؿ:  95المادة  92

     1 1 االحتفاظ بالكثائؽ:  96المادة  93

  1 2  139 142 مجموع البنود 

  %1.9 %0.10  %79.97 %011 نسبة التطبيق 
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                    :ول (السعودية ) تدا اإلعالنات الصادرة عمى موقع السوق المالية       
 

تدعك شركة الكابالت السعكدية مساىمييا إلى حضكر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث كالعشريف  .1
 ـ. 04/01/2018، بتاريخ )اإلجتماع الثالث(

 

بداية التصكيت اإللكتركني لمساىمييا عمى بنكد اجتماع الجمعية تعمف شركة الكابالت السعكدية عف تاريخ  .2
 ـ. 09/01/2018، بتاريخ العامة غير العادية الثالث كالعشركف )االجتماع الثالث(

 

تدعك شركة الكابالت السعكدية مساىمييا إلى حضكر إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث كالعشريف  .3
 ـ09/01/2018، بتاريخ تذكيرم()إعالف  )اإلجتماع الثالث(

 

تعمف شركة الكابالت السعكدية عف نتائج إجتماع الجمعية العامة غير العادية الثالث كالعشريف )اإلجتماع  .4
 ـ.15/01/2018، بتاريخ الثالث(

 

 الثاني األكؿ، عدـ تمكنيا مف نشر نتائجيا المالية لمربع عفمف شركة الكابالت السعكدية  إعالف إلحاقي .5
  ـ.16/01/2018ـ في الكقت المحدد بتاريخ 2017لعاـ  كالثالث

اشير(،  3ـ )فترة 31/03/2017النتائج المالية األكلية لمفترة المنتيية في  تعمف شركة الكابالت السعكدية .6
 ـ.05/02/2018بتاريخ 

ـ 2017/03/31شركة الكابالت السعكدية بخصكص نتائج قكائميا المالية األكلية لمفترة المنتيية في  تعمف  .7
 ـ.06/02/2018، بتاريخ أشير( 3)فترة 

إعالف تصحيحي مف شركة الكابالت السعكدية بخصكص اعالف نتائج قكائميا المالية األكلية لمفترة المنتيية  .8
 ـ.07/02/2018ريخ ، بتاأشير( 3ـ )فترة 2017/03/31في 

 ـ.12/02/2018، بتاريخ تعمف شركة الكابالت السعكدية عف أستقالة عضك مجمس اإلدارة .9
 ـ.13/02/2018، بتاريخ تعمف شركة الكابالت السعكدية عف تعييف عضك مجمس إدارة  .10
، بتاريخ تعمف شركة الكابالت السعكدية عف انتخاب رئيس مجمس اإلدارة كنائبو كأميف سر المجمس  .11

 ـ.13/02/2018
اشير(،  6ـ )فترة 30/06/2017تعمف شركة الكابالت السعكدية النتائج المالية األكلية لمفترة المنتيية في   .12

 ـ.  19/02/2018بتاريخ 
 ـ.20/02/2018، بتاريخ تعمف شركة الكابالت السعكدية عف تعييف عضك في لجنة المراجعة  .13
، اشير( 9ـ )فترة 30/09/2017تعمف شركة الكابالت السعكدية النتائج المالية األكلية لمفترة المنتيية في   .14

 ـ.26/02/2018بتاريخ 
إعالف تصحيحي مف شركة الكابالت السعكدية بخصكص نتائج قكائميا المالية األكلية لمفترة المنتيية في   .15

 ـ. 04/03/2018، بتاريخ )تسعة اشير( 30-09-2017
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، بتاريخ إعالف إلحاقي مف شركة الكابالت السعكدية بخصكص تعييف عضك في لجنة المراجعة  .16
 ـ.05/03/2018

تعمف شركة الكابالت السعكدية عف عدـ تمكنيا مف نشر نتائجيا المالية السنكية المنتيية في   .17
 ـ. 29/03/2018، بتاريخ ـ في الكقت المحدد2017/12/31

تعمف شركة الكابالت السعكدية عف عدـ تمكنيا مف نشر نتائجيا المالية السنكية المنتيية    .18
 ـ. 01/04/2018ـ، بتاريخ 31/12/2017في

، اشير( 3ـ )فترة 31/03/2018تعمف شركة الكابالت السعكدية النتائج المالية األكلية لمفترة المنتيية في  .19
 ـ.26/04/2018بتاريخ 

ـ )فترة 31/03/2018ت السعكدية إلغاء مالحؽ النتائج المالية األكلية لمفترة المنتيية في تعمف شركة الكابال  .20
 ـ. 29/04/2018اشير(، بتاريخ  3
شركة الكابالت السعكدية دعكة مساىمييا إلى حضكر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني كاألربعيف  تعمف  .21

 ـ. 20/05/2018، بتاريخ )اإلجتماع األكؿ(
إعالف إلحاقي مف شركة الكابالت السعكدية بخصكص دعكة الشركة مساىمييا إلى حضكر إجتماع   .22

 ـ.20/05/2018، بتاريخ الجمعية العامة العادية الثاني كاألربعيف )اإلجتماع األكؿ(
يف شركة الكابالت السعكدية دعكة مساىمييا إلى حضكر إجتماع الجمعية العامة العادية الثاني كاألربع تعمف  .23

 ـ. 31/05/2018)إعالف تذكيرم(، بتاريخ  )اإلجتماع األكؿ(
تعمف شركة الكابالت السعكدية عف مكعد بدء التصكيت اإللكتركني لمجمعية العامة العادية الثاني كاألربعيف   .24

 ـ. 31/05/2018، بتاريخ )االجتماع األكؿ(
 ـ. 10/06/2018، بتاريخ لممساىميف العادية العامة جمعيةالشركة الكابالت السعكدية نتائج إجتماع  تعمف  .25
لجمعية العامة العادية الثاني كاألربعيف إجتماع ا الكابالت السعكدية إلغاء مالحؽ نتائجتعمف شركة   .26

 ـ.  10/06/2018، بتاريخ )االجتماع األكؿ(
كابمك في تركيا إلى تعمف شركة الكابالت السعكدية عف تكقيع اتفاقية لبيع كامؿ حصتيا في شركة ديميرار   .27

، بتاريخ كىي شركة صينية تعمؿ في مجاؿ الكابالت (ZTT)شركة جيانقسك زكنقتياف تكنكلكجي
 ـ. 16/07/2018

، بتاريخ % مف رأس ماليا72.6تعمف شركة الكابالت السعكدية عف بمكغ خسائرىا المتراكمة   .28
 ـ. 24/07/2018

الكاجب اتخاذىا كالمدد الزمنية ليا بعد بمكغ خسائرىا شركة الكابالت السعكدية عف اإلجراءات تعمف   .29
 ـ. 26/07/2018، بتاريخ % مف رأس ماليا72.6المتراكمة 

 ـ. 02/08/2018أكصى مجمس إدارة شركة الكابالت السعكدية بتخفيض رأس ماؿ الشركة ، بتاريخ   .30
 ـ.02/08/2018تعمف شركة الكابالت السعكدية تعييف المستشار المالي، بتاريخ    .31
اشير(،  6ـ )فترة 30/06/2018تعمف شركة الكابالت السعكدية النتائج المالية األكلية لمفترة المنتيية في   .32

 ـ. 06/08/2018بتاريخ 
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، بتاريخ لى ىيئة السكؽ الماليةتعمف شركة الكابالت السعكدية عف تقديـ ممؼ طمب تخفيض رأس الماؿ إ  .33
 ـ. 06/08/2018

عالف إلحاقي مف شركة الكابالت السعكدية بخصكص إعالف الشركة المتضف نتائجيا المالية لمفترة إ  .34
  ـ.06/08/2018بتاريخ  ،اشير( 6ـ )فترة 2018يكنيك  30المنتيية في 

طمب تخفيض رأس الماؿ إلى  تعمف شركة الكابالت السعكدية عف آخر التطكرات بخصكص تقديـ ممؼ  .35
 ـ. 13/08/2018، بتاريخ ىيئة السكؽ المالية

 2018-06-30فترة المنتيية في المالية األكلية لم نتائجيا عفإعالف إلحاقي مف شركة الكابالت السعكدية   .36
 ـ.15/08/2018، بتاريخ اشير( 6فترة )
الجمعية العامة غير العادية الرابع كالعشركف تدعك شركة الكابالت السعكدية مساىمييا إلى حضكر اجتماع   .37

 ـ. 16/08/2018، بتاريخ المتضمف تخفيض رأس الماؿ )االجتماع األكؿ(
تعمف شركة الكابالت السعكدية عف آخر ميمة النعقاد الجمعية العامة الغير العادية لمعالجة الخسائر   .38

 ـ. 26/08/2018، بتاريخ المتراكمة
كدية مساىمييا إلى حضكر اجتماع الجمعية العامة غير العادية الرابع كالعشركف تدعك شركة الكابالت السع  .39

 ـ. 26/08/2018، بتاريخ )اعالف تذكيرم( -المتضمف تخفيض رأس الماؿ )االجتماع األكؿ( 
تعمف شركة الكابالت السعكدية عف بدء التصكيت اإللكتركني لمجمعية العامة غير العادية الرابع كالعشركف   .40

 ـ. 28/08/2018، بتاريخ المتضمف تخفيض رأس الماؿ )االجتماع األكؿ(
تعمف شركة الكابالت السعكدية عف آخر ميمة النعقاد الجمعية غير العادية لمعالجة الخسائر المتراكمة   .41

 ـ. 29/08/2018، بتاريخ )إعالف تذكيرم(
ة العامة غير العادية الرابع كالعشركف تعمف شركة الكابالت السعكدية عف بدء التصكيت اإللكتركني لمجمعي  .42

 ـ. 29/08/2018، بتاريخ المتضمف تخفيض رأس الماؿ )االجتماع األكؿ( )إعالف تذكيرم(
لممكافقة عمى تخفيض رأس ، لممساىميف العادية العامة جمعيةالشركة الكابالت السعكدية نتائج إجتماع  تعمف  .43

  ـ. 03/09/2018ماؿ الشركة، بتاريخ 
إعالف إجتماع الجمعية العامة الخاص بالفرص  إلحاقي مف شركة الكابالت السعكدية بخصكصإعالف   .44

 ـ. 06/09/2018كالمخاطر )اإلجتماع الثاني(، بتاريخ 
بيع كامؿ حصتيا في شركة ديميرار كابمك تكقيع اتفاقية  آخر مستجدات تعمف شركة الكابالت السعكدية عف  .45

، بتاريخ كىي شركة صينية تعمؿ في مجاؿ الكابالت (ZTT)زكنقتياف تكنكلكجيفي تركيا إلى شركة جيانقسك 
 ـ. 16/07/2018

طفاء خسائرىا المتراكمة .46  ـ. 04/10/2018، بتاريخ تعمف شركة الكابالت السعكدية عف تعديؿ أكضاعيا كا 



                                                                                            
 

 

45 of 52 

شركة الكابالت السعكدية عف طمب إعفاء الرئيس التنفيذم لممجمكعة كتكميؼ رئيسان تنفيذيان جديدان  تعمف  .47
 ـ. 23/10/2018، بتاريخ لممجمكعة

إعالف تصحيحي مف شركة الكابالت السعكدية بخصكص طمب إعفاء الرئيس التنفيذم لممجمكعة كتكميؼ  .48
 ـ. 24/10/2018، بتاريخ رئيسان تنفيذيان جديدان لممجمكعة

اشٙش(، تراس٠خ  9َ )فرشج 30/09/2018ػٓ ٔرائدٙا اٌّا١ٌح األ١ٌٚح ٌٍفرشج إٌّر١ٙح فٟ ذؼٍٓ ششوح اٌىاتالخ اٌغؼٛد٠ح   .49

08/11/2018 .َ 

اشٙش(، تراس٠خ  9َ )فرشج 30/09/2018ٌٍفرشج إٌّر١ٙح فٟ  إٌرائح اٌّا١ٌح األ١ٌٚحذؼٍٓ ششوح اٌىاتالخ اٌغؼٛد٠ح ػٓ  .50

08/11/2018 .َ 

تعمف شركة الكابالت السعكدية عف فرض غرامة مالية عمييا لمخالفتيا بعض الضكابط كاإلجراءات  .51
 ـ. 03/12/2018، بتاريخ التنظيمية

إعالف تصحيحي مف شركة الكابالت السعكدية بخصكص إعالنيا عف فرض غرامة مالية عمييا لمخالفتيا   .52
 ـ. 04/12/2018، بتاريخ بعض الضكابط كاإلجراءات التنظيمية

تعمف شركة الكابالت السعكدية عف تكصميا لتسكية نيائية مع دائنييا التجارييف بخصكص المديكنية التي   .53
 ـ. 26/12/2018، بتاريخ عمييا كانعكاس ذلؾ ايجابياه عمى قكائميا المالية

 
 :لسوق المالية المنشورة عمى تداولإعالنات ىيئة ا

 

 ـ27/02/2018المالية بخصكص استمرار تعميؽ تداكؿ اسيـ الشركة في إعالف ىيئة السكؽ  .1
 ـ. 02/04/2018إعالف مف ىيئة السكؽ المالية بخصكص رفع تعميؽ تداكؿ اسيـ الشركة في  .2
 ـ. 09/08/2018في  مكافقة الييئة عمى طمب شركة الكابالت السعكدية تخفيض رأس ماليا .3

 :يئة السوق الماليةالعقوبات المفروضة عمى الشركة من ى - 13
 

 م: 2012فرضت ىيئة السوق المالية عمى الشركة الغرامات التالية خالل عام  
عكدم عمى شركة الكابالت ( خمسكف الؼ لاير س50,000قدرىا ) ىيئة السكؽ المالية غرامة مالية مف فرض .1

الخاصة بإدراج  التنظيميةضكابط كاإلجراءات ( لم48، نتيجة لمخالفتيا الفقرة )أ( مف المادة )السعكدية
( 50,000قدرىا )الصادرة بمكجب قانكف الشركات، باإلضافة إلى فرض غرامة أخرل شركات المساىمة 
( ليذه الضكابط 49، أيضان نتيجة لمخالفتيا الفقرة )أ( مف المادة )عكدم عمى الشركةخمسكف الؼ لاير س

 كاإلجراءات التنظيمية. 
الؼ لاير سعكدم عمى شركة الكابالت  عشركف (20,000)قدرىا  غرامة مالية مف ىيئة السكؽ المالية فرض .2

إلجراءت عرض األكرؽ المالية  (61ـ، نتيجة لمخالفتيا الفقرة )أ( مف المادة )28/11/2018السعكدية في 
 النات الشركات المدرجة. ( مف الفقرة )أ( إرشادات عامة إلع5كاإللتزامات المستمرة ، كالفقرة الفرعية )

عكدم عمى شركة الكابالت الؼ لاير س عشرة (10,000)قدرىا  غرامة مالية مف ىيئة السكؽ المالية فرض  .3
% أك 20ائر متراكمة تبمغ اإلجراءات كالتعميمات المتعمقة بالشركات المدرجة بخس، نتيجة لمخالفتيا السعكدية

  أكثر مف اسيـ رأس ماليا.  
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  :المعامالت مع جيات ذات عالقة - 14
 

  : التعامالت التالية مع جيات ذات عالقة الشركةتجرم خالؿ دكرة العمؿ 
بشكؿ منتظـ في أعماؿ تجارية مع شركة ميداؿ لمكابالت كشركة حدادة المحدكدة  الشركةتتعامؿ  -1

حسب الشركط التجارية المالية السنكية، ككافة  المعامالت تتـ  القكائـعنيا في  فصاحألتـ ا كالتي
 .المعمكؿ بيا

بأسعار  لممجمكعة بتقديـ خدمات تقنية معمكمات تقكـ شركة زكا، كىي شركة مرتبطة، كانت  -2
 تجارية.

بعض  دكدة نيابة عنيا عمىتقكـ الشركة بسداد التكاليؼ التي أنفقتيا شركة زينؿ لمصناعات المح -3
كمف أجؿ دعـ عالكةن عمى ذلؾ ك ، الطرفيفبمكجب إتفاقية بيف خدمات بسعر التكمفة كذلؾ ال

شركة زينؿ  قدمتـ 2013إنو خالؿ العاـ فماؿ الشركة العامؿ بصفة عاجمة  إحتياجات رأس
القرض الذم قدمتو باإلضافة إلى )بدكف فائدة( لاير قرضان لمشركة مقداره خمسة مميكف لمصناعات 
فائدة( كالذم لـ يتـ سداده حتى اآلف كسكؼ )بدكف لاير مميكف  25ره داقم لغـ كالبا2012ليا عاـ 

 . يستمر بدكف فائدة
 

 ديسمبر: 31كفيما يمي معامالت المجمكعة مع جيات ذات عالقة التي تمت خالؿ العاـ المنتيي في 
 

 طبيعة المعاممة الجية ذات العالقة 
 (سعوديلاير الف )

 م2017 2018

 ميدال لمكابالت
% مػػف رأس المػػاؿ، 50 تممػػؾ شػػركة الكػػابالت السػػعكدية

يتككف مجمس اإلدارة ستة أعضاء كيتـ تعييف ثالثة مػنيـ 
 مف قبؿ إدارة شركة الكابالت السعكدية.

 9.010 9,662 مشتركات قضباف المنيـك

 21.341 25,933 أرباح مكزعة 

 1.875 469 مكافآت أعضاء مجمس اإلدارة

 1.141 26 تكاليؼ تمكيؿ كتكاليؼ أخرل
 شركة زينل لمصناعات 

شركة قطاع خػاص، ضػمف مجمػس إدارتيػا عضػكيف مػف 
مجمػػس إدارة شػػػركة الكػػػابالت السػػػعكدية كىػػػـ خالػػػد أحمػػػد 
يكسػػػؼ زينػػػؿ عمػػػي رضػػػا ك يكسػػػؼ أحمػػػد يكسػػػؼ زينػػػؿ 

 عمي  رضا.

ستشارات  مصركفات سفريات كا 
كتدريب كرسـك قانكنية ..الخ، 
تتحمميا المجمكعة كدفعات 

 مقدمة كقركض
562 2.686 

 شركة زكا العالمية
% كتممػػػػؾ شػػػػركة  25تممػػػػؾ شػػػػركة الكػػػػابالت السػػػػعكدية 

 % مف رأس ماؿ شركة زكا 25زينؿ لمصناعات أيضان 
سداد خدمات تقنية المعمكمات/ 

 250 750 دفعات مقدمة

 - 17,540 كمصركفات بيع سمع ديميرار كابمكشركة 

 7 - بيع سمع  شركة حدادة المحدكدة
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 ديسمبر كما يمي 31في  كما رصيد الجيات ذات العالقة  م2018 م2017

 المطمكب مف جيات ذات العالقة  
 ديميرار كابمكشركة  25.522 -

 شركة حدادة المحدكدة 187 187
 ــــوعالمجم 255709 255709

 
 المستحق لجيات ذات العالقة

 شركة زينل لمصناعات 43.540 44.102
 لمكابالتميدال  3.374 15.876

 كيم غموبال المحدودة 664 664
 شركة زكا 1.719 2.469
 شركة حدادة المحدودة 1.452 1.452
 المجموع 50,741 645563

 

القادمة مع تقرير خاص من المراجع  العادية العمومية إن معامالت الجيات ذات العالقة سوف تعرض عمى الجمعية  
 الخارجي .

 

 :مخاطر محتممة - 15
عمميات المجمكعة معرضة لعدة مخاطر مالية : مخاطر السكؽ )كتشمؿ مخاطر العمالت كالقيمة العادلة إف 

كمخاطر معدؿ فائدة السيكلة النقدية( كمخاطر االئتماف كالسيكلة، كقد ركز برنامج مخاطر إدارة المجمكعة 
السالبة المحتممة عمى أداء  الشاممة عمى األسكاؽ المالية التي اليمكف التنبؤ بيا كسعى لتقميؿ اآلثار

المجمكعة المالي، كقد تـ رسـ جدكؿ لممخاطر استنادان عمى التأثير )الِحّدة( كاالحتمالية. كتشمؿ المخاطر 
 ذات الدرجة المتكسطة كالعالية مف حيث التأثير كاالحتمالية ما يمي :

 المقدـ(.مخاطر الديكف )سحب خط االئتماف المستمـ / عدـ االلتزاـ باالئتماف  .1
 لمضريبة كالزكاة.  مخاطر التعرض .2

 مخاطر سياسية. .3

كقد كضعت المجمكعة ضكابط عمى مخاطر الطرؼ المقابؿ كاستعممت كسائؿ مالية ثانكية تحكطان لمخاطرىا 
الرئيسية بينما تتـ التغطية لمخاطر الممكية كتعثر األعماؿ كالمسئكلية العامة كمسئكلية المنتج عبر تطبيؽ 

 لتأمينية المناسبة.السياسات ا
كتقكـ اإلدارة العميا بإدارة المخاطر كفقان لسياسة معتمدة مف مجمس اإلدارة، كأكثر أنكاع ىذه المخاطر أىمية 

 ىي مخاطر االئتماف كالعممة كالقيمة العادلة كمخاطر معدؿ فائدة السيكلة النقدية.
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  :الحوكمة – 16
 

بالمممكة تعمؿ الشركة عمى كضع األسس كاإلجراءات كالسياسات التي تتالئـ مع بنكد الئحة حككمة الشركات 
بتاريخ  (2017-16-8)بمكجب القرار الصادر رقـ  يةسكؽ المالالىيئة مجمس الصادرة عف العربية السعكدية 

 ـ.13/02/2017ىػ المكافؽ  16/05/1438
 تحديث الئحة حوكمة الشركة: 

 

 11رقـ  تـ إعتماد الئحة الحككمة الخاصة بالشركة كفقان لمقرارسترشادان بالئحة حككمة الشركات أعاله كا  
 المكافؽ ىػ 23/08/1439المنعقد بتاريخ  42عف الجمعية العامة لممساىميف في إجتماعيا رقـ  الصادر

 ـ. 07/06/2018
 

الالئحة كميان أك جزئيان مف خالؿ النظاـ األساسي كتطبؽ الشركة مف الناحية العممية غالبية ما جاء في 
ا كالمكائح كاإلجراءات الداخمية كاألنظمة ذات العالقة إلى جانب إحتراميا لممعايير المحاسبية المتعارؼ عميي

كتعمؿ الشركة بصفة مستمرة عمى إستكماؿ السياسات كاإلجراءات كتطبيقيا في المممكة العربية السعكدية . 
 كتطكيرىا.

 النظام األساسي: حديث ت
ىػ بالتعديالت كاإلضافات 28/01/1437( كتاريخ 3بناء عمى نظاـ الشركات الصادر بالمرسكـ الممي رقـ )ـ/

ىػ، فقد قامت الشركة بتحديث نظاميا األساسي 25/07/1439( كتاريخ 79الصادرة بالمرسـك الممكي رقـ )ـ/
 ليتكافؽ مع نظاـ الشركات الجديد. 

 

: يستحؽ كؿ المساىميف جميع الحقكؽ المرتبطة لمسيـ ككما ىك مكضح  والتواصل معيم المساىمينحقوق 
ك  الحككمةالنظاـ األساسي  لمشركة كمنصكص في الئحة الحككمة، كبالخصكص حؽ المشاركة في  في

ع إلى مكقع كقد تضمنت ىذه الكثائؽ حقكؽ المساىميف التي يمكف ليـ اإلطالع عمييا بالرجك  . أرباح الشركة
( إضافة إلى ما ينشر بشكؿ دكرم في مكقع السكؽ المالية )تداكؿ( كما www.saudicable.comالشركة )

 ينشر في الصحؼ المحمية مف كقت آلخر.
 رأس مال الشركة: تخفيض 

 293.499.940ـ مبمغ 2018يكنيك  30كما في بمغت قيمة الخسائر المتراكمة لشركة الكابالت السعكدية  
لاير سعكدم حيث تـ اطفاء جميع الخسائر المتراكمة بالكامؿ مف خالؿ تخفيض رأس الماؿ مف 

لاير سعكدم، كذلؾ في إجتماع الجمعية العامة غير  110.614.060كدم إلى لاير سع 404.114.336
 ـ.02/06/2018افؽ ىػ، المك 22/12/1439( المنعقد بتاريخ 24العادية رقـ )

 

http://www.saudicable.com/
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 :  سياسة توزيع األرباح
 ( مف النظاـ األساسي لمشركة سياسة تكزيع األرباح السنكية كما يمي : 45ك  44ك   43)  المكادتضمنت 

 
 :تكزيع األرباح  (43)المادة 

%( مف صافي األرباح لتككيف اإلحتياطي النظامي كيجكز لمجمعية العامة العادية أف 10يجنب ) -1
 .%( مف رأس الماؿ المدفكع30ىذا التجنيب متى بمغ اإلحتياطي المذككر ) تقرر كقؼ

لمجمعية العامة العادية بناءان عمى إقتراح مجمس اإلدارة أف تقرر تجنيب نسبة مف األرباح الصافية  -2
  .لتككيف إحتياطي إتفاقي يخصص لغرض أك أغراض معينة

رل كذلؾ بالقدر الذم يحقؽ مصمحة الشركة أك لمجمعية العامة العادية أف تقرر تككيف إحتياطات اخ -3
   .يكفؿ تكزيع أرباح ثابتة قدر اإلمكاف عمى المساىميف

%( عمى األقؿ مف رأس ماؿ الشركة 5يكزع مف الباقي بعد ذلؾ عمى المساىميف نسبة تمثؿ ) -4
 .المدفكع

لسبعيف مف نظاـ ( مف ىذا النظاـ، كالمادة السادسة كا19مع مراعاة األحكاـ المقررة في المادة ) -5
%( مف الباقي لمكافأة أعضاء مجمس اإلدارة 10الشركات يخصص بعد ما تقدـ نسبة ال تزيد عف )

 عمى أف يككف إستحقاؽ ىذه المكافاة . كفقان لألنظمة المتبعة في ىذا الشأف 

  إستحقاؽ األرباح: (44)المادة  

ة الصادر في ىذا الشأف كيبيف القرار تاريخ يستحؽ المساىـ حصتو في األرباح كفقان لقرار الجمعية العام
اإلستحقاؽ كتاريخ التكزيع كتككف أحقية األرباح لمالكي األسيـ المسجميف في سجالت المساىميف في نياية 

 اليـك المحدد لإلستحقاؽ.
 

 تكزيع األرباح لألسيـ الممتازة:( 45)المادة  
تكزيع أرباح عف السنكات التالية إال بعد دفع إذا لـ تكزع أرباح عف أم سنة مالية، فانو ال يجكز  -1

النسبة المحددة كفقان لحكـ المادة )الرابعة عشرة بعد المائة( مف نظاـ الشركات ألصحاب األسيـ 
 .الممتازة عف ىذه السنة

إذا فشمت الشركة في دفع النسبة المحددة كفقان لحكـ المادة )الرابعة عشرة بعد المائة مف نظاـ  -2
األرباح مدة ثالث سنكات متتالية، فإنو يجكز لمجمعية الخاصة ألصحاب ىذه األسيـ الشركات( مف 

كالمنعقدة طبقان ألحكاـ المادة )التاسعة كالثمانيف( مف نظاـ الشركات، أف تقرر إما حضكرىـ 
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إجتماعات الحمعية العامة لمشركة كالمشاركة في التصكيت، أك تعييف ممثميف عنيـ في مجمس اإلدارة 
تناسب مع قيمة أسيميـ في رأس الماؿ، كذلؾ إلى أف تتمكف الشركة مف دفع كؿ أرباح االكلكية بما ي

 المخصصة ألصحاب ىذه األسيـ عف السنكات السابقة.
 

 :اعيد ىامة لممساىمين والمستثمرينمو  - 17
 

عدد مف  يسعى مجمس اإلدارة لإلنعقاد أربعة مرات خالؿ السنة كتعتمد مكاعيد اإلجتماعات عمى أكبر
تنعقد خالؿ  سكؼ إلجتماعات اليامة التيلتـ تحديد المكاعيد التالية مؤقتان ، كقد أعضاء المجمس المتكاجديف

 :كاإلجتماعات الفعمية قد تتغير حسب تكاجد أعضاء المجمس ـ2019العاـ 
  

 المكعد اإلجتماع
 ـ23/04/2019 -ىػ 18/08/1440الثالثاء  إجتماع مجمس اإلدارة 1

اجتماع الجمعية العامة غير  2
 25#  العادية لممساىميف

 ـ28/04/2019 -ىػ 23/08/1440األحد 

 ـ16/07/2019 -ىػ 13/11/1440 الثالثاء إجتماع مجمس اإلدارة 3
 ـ15/10/2019 -ىػ 17/02/1440 الثالء إجتماع مجمس اإلدارة 4

 
 

 

 :إقرارات مجمس اإلدارة - 18
 

 الحسابات بالشكؿ الصحيح.إنو تـ إعداد سجالت  -1
 

 أف نظاـ الرقابة الداخمية أعد عمى أسس سميمة كتـ تنفيذه بفعالية. -2
   

تـ إعداد البيانات المالية لمشركة كفقان لألصكؿ المحاسبية المتعارؼ عمييا عمكمان في المممكة العربية   -3
 السعكدية كىذه األصكؿ المحاسبية مطبقة بصفة مستمرة.

 

 أية أكراؽ مالية مثؿ أسيـ خيار أك حقكؽ يمكف أف تحكؿ إلى أسيـ.لـ تصدر الشركة   -4
 

التكجد عقكد رئيسية تمت ترسيتيا عمى جيات ذات عالقة غير تمؾ التي تـ اإلفصاح عنيا في القسـ   -5
 المتقدـ مف ىذا التقرير كتـ كركدىا أيضان في البيانات المالية.

 

 اإلدارة خالؿ السنة كلـ يتـ إعادة سداد قركض.التكجد قركض قائمة أك قركض ألعضاء مجمس   -6
 

 ليست ىناؾ قركض منحت ألم عضك مجمس إدارة.  -7
 

 الشركة لـ تبـر أية صفقة تتعمؽ بأسيميا.  -8
 تـ اإلفصاح عف القركض البنكية كتحركاتيا في ىذا التقرير كفي البيانات المالية. -9
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أعضاء المجمس أك أم فرد مف أفراد لـ تكف ىناؾ أم تعامالت في أسيـ الشركة مع أم عضك مف   -10
 عائالتيـ غير تمؾ المذككرة أعاله.

 

 لـ تستمـ الشركة أم تنازؿ عف حقكؽ مف أم مساىـ في الشركة.    -11
 

 إف المراجع الخارجي لمحسابات أبدل رأيو عمى القكائـ المالية بتحفظ.    -12
  
 

 :سجل المساىمين – 19
 
ـ في التكاريخ التالية مع األسباب المقابمة 2018خالؿ عاـ  إيداع مبت الشركة سجؿ المساىميف مف مركزط

 ليا: 
 

 عدد مرات الطمب األسباب تاريخ الطمب
لتحديد األىمية لحضكر إجتماع الجمعية العامة  ـ07/06/2018

 (. 42العادية الثاني كاألربعكف )# 
1 

لتحديد األىمية لحضكر إجتماع الجمعية العامة غير   ـ02/09/2018
 (.24العادية الثاني كاألربعكف )# 

1 

  ـ01/04/2018
 
 
 
 
 
 
 

لمراجعة التغيرات في ممكية األسيـ لدكاعي عالقات 
 المستثمر. 

 
 
 
 
 
 
 
 
19 

 ـ03/04/2018
 ـ12/04/2018
 ـ26/04/2018
 ـ03/05/2018
 ـ31/07/2018
 ـ26/08/2018
 ـ09/09/2018
 ـ10/10/2018
 ـ18/10/2018
 ـ01/11/2018
 ـ08/11/2018
 ـ15/11/2018
 ـ22/11/2018
 ـ29/11/2018
 ـ06/12/2018
 ـ13/12/2018
 ـ20/12/2018
 ـ27/12/2018
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 :توصيات مجمس اإلدارة لممساىمين - 20
 

 ـ.2018مجمس اإلدارة لعاـ المصادقة عمى تقرير  -1

 ـ كتقرير المراجع الخارجي عمييا.2018المصادقة عمى البيانات المالية الختامية لمعاـ  -2

 ـ.2018إبراء ذمة أعضاء مجمس اإلدارة مف مسئكلياتيـ لعاـ  -3
 

 ـ.2019المصادقة عمى تعييف المراجع الخارجي لعاـ  -4

 ات عالقة بالشركة.المصادقة عمى األعماؿ كالعقكد التي تمت مع جيات ذ -5
  

/ سممان بن  الممككختامان يتكجو رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة بالشكر كالتقدير لمقاـ خادـ الحرميف الشريفيف 
لى صاحب السمك الممكي عبد العزيز آل سعود كلي  بن عبد العزيز آل سعود محمد بن سمماناألمير/ ، كا 

لى الحككمة الرشيدة عمى الدعـ كالتشجيع المتكاصميف.، ككزير الدفاع العيد نائب رئيس مجمس الكزراء  كا 
 

كمكظفي الشركة عمى ما  كالشكر مكصكؿ كذلؾ لمسادة المساىميف عمى دعميـ المتكاصؿ، كلإلدارة التنفيذية
 . ـ2018بذلكه مف جيكد مقدرة تكممت بالنجاح في تحقيؽ األىداؼ العامة لمشركة خالؿ عاـ 

 
 

 نيابة عن مجمس اإلدارة 
 رئيس مجمس اإلدارة  


