
طرح )13.500.000( ثالثة ع�صر مليون وخم�صمائة األف �صهم عادي متثل )30%( من راأ�س مال �صركة ال�صناعات 
الكهربائية، وذلك عن طريق االكتتاب العام ب�صعر )54( ريال �صعودي لل�صهم الواحد.

�صركة م�صاهمة �صعودية مبوجب القرار الوزاري رقم 198/ق بتاريخ 1428/7/25هـ )املوافق 2007/8/7م( وم�صجلة 
بال�صجل التجاري رقم 2050056359 وتاريخ 1428/8/22هـ )املوافق 2007/9/4م(. 

فرتة االكتتاب:  من يوم الثالثاء 1436/01/18هـ )املوافق 2014/11/11م(

اإلى يوم االإثنني 1436/01/24هـ )املوافق 2014/11/17م(  

اأو »امل�صدر«( هي �صركة م�صاهمة �صعودية م�صجلة  بـ«ال�صركة«  اإليها فيما بعد  الكهربائية )وي�صار  �صركة ال�صناعات 
بتاريخ 1428/7/25هـ  رقم )198/ق(  الوزاري  القرار  تاأ�صي�صها مبوجب  )»اململكة«( مت  ال�صعودية  العربية  باململكة 
)املــوافــق  1428/8/22هـــــــ  وتــاريــخ   2050056359 رقــم  الــتــجــاري  بال�صجل  وم�صجلة  2007/8/7م(  )املــوافــق 
2007/9/4م( �صادر من الدمام براأ�س مال وقدره )2.000.000( مليوين ريال �صعودي. ويف 1432/4/11هـ )املوافق 
 )350.000.000( اإلى  �صعودي  ريال  مليوين   )2.000.000( من  ال�صركة  مال  راأ�س  زيادة  متت  2011/3/16م( 
ثالثمائة وخم�صون مليون ريال �صعودي مق�صمة اإلى )35.000.000( خم�صة وثالثون مليون �صهم عادي حيث يحمل 
كل �صهم قيمة اإ�صمية قدرها )10( ع�صرة رياالت �صعودية عن طريق اإ�صدار )34.800.000( اأربعة وثالثون مليون 
وثمامنائة األف �صهم بقيمة )10( ع�صرة رياالت �صعودية لل�صهم الواحد مقابل احل�ص�س يف ال�صركات التابعة التي مت 
حتويلها من امل�صاهمني اإلى ال�صركة ب�صايف قيمتها الدفرتية. ويف 1435/5/9هـ )املوافق 2014/3/10م( متت زيادة 
اأربعمائة  اإلى )450.000.000(  ال�صركة من )350.000.000( ثالثمائة وخم�صون مليون ريال �صعودي  راأ�س مال 
وخم�صون مليون ريال �صعودي مق�صمة اإلى )45.000.000( خم�صة واأربعون مليون �صهم عادي حيث يحمل كل �صهم 
قيمة اإ�صمية قدرها )10( ع�صرة رياالت �صعودية عن طريق ر�صملة مبلغ )70.000.000( �صبعون مليون ريال �صعودي 
من ر�صيد االأرباح املبقاة ومبلغ )30.000.000( ثالثون مليون ريال �صعودي من ر�صيد االحتياطي النظامي. وحاليا 
 )45.000.000( اإلى  مق�صم  �صعودي  ريال  مليون  وخم�صون  اأربعمائة   )450.000.000( ال�صركة  مال  راأ�س  يبلغ 
خم�صة واأربعون مليون �صهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�صرة رياالت �صعودية لل�صهم الواحد 

)»االأ�صهم«(. 

عادي  �صهم  األف  وخم�صمائة  مليون  ع�صر  ثالثة   )13.500.000( طرح  )»االكتتاب«(  العام  االكتتاب  عملية  ت�صمل 
اإليها بـ»اأ�صهم االكتتاب« وي�صار لكل واحد منها بـ»�صهم االكتتاب«( بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�صرة رياالت  )ي�صار 
ن�صبة  االكتتاب  اأ�صهم  ومتثل  الواحد.  لل�صهم  �صعودي  ريال   )54( الطرح  �صعر  و�صيكون  بالكامل.  مدفوعة  �صعودية 

)30%( من راأ�س املال امل�صدر لل�صركة، ويقت�صر االكتتاب يف االأ�صهم على �صريحتني من امل�صتثمرين هما:

اال�صتثمار  �صناديق  �صمنها  ومن  املوؤ�ص�صات  من  جمموعة  ال�صريحة  هذه  وت�صمل  املكتتبة:  املوؤ�ص�صات  )اأ(:  ال�صريحة 
»التعريفات  وعنوانه  الن�صرة  هذه  من   )1( الق�صم  راجع  )ف�صاَل  املكتتبة«(  بـ«املوؤ�ص�صات  جمتمعة  معًا  اإليها  )وي�صار 
ثالثة   )13.500.000( املكتتبة  للموؤ�ص�صات  تخ�صي�صها  �صيتم  التي  االكتتاب  اأ�صهم  عدد  ويبلغ  وامل�صطلحات«(. 
باأنه  علمًا  لالكتتاب،  املطروحة  االأ�صهم  عدد  اإجمايل  من   )%100( ن�صبة  متثل  عادي  �صهم  مليون  وخم�صمائة  ع�صر 
يف حال قيام املكتتبني االأفراد )املعرفون بال�صريحة »ب« اأدناه( باالكتتاب يف االأ�صهم املطروحة لالكتتاب يحق ملدير 
االأ�صهم  املالية )»الهيئة«( تخفي�س عدد  ال�صوق  املكتتبة بعد احل�صول على موافقة هيئة  للموؤ�ص�صات  �صجل االكتتاب 
املخ�ص�صة للموؤ�ص�صات املكتتبة حتى )6.750.000( �صتة ماليني و�صبعمائة وخم�صون األف �صهم لتمثل ن�صبة )%50( 
من اإجمايل االأ�صهم املطروحة لالكتتاب، كما اأنه �صيتم تخ�صي�س ن�صبة 90% من االأ�صهم املخ�ص�صة لهذه ال�صريحة 
ل�صناديق اال�صتثمار، على اأن تكون هذه الن�صبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�ص�صات االأخرى بكامل الن�صبة 

الباقية )10%( اأو يف حال عدم اكتتاب �صناديق اال�صتثمار بكامل الن�صبة املخ�ص�صة لهم )%90(.

ال�صريحة )ب( املكتتبني االأفراد: وت�صمل هذه ال�صريحة االأ�صخا�س ال�صعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�صعودية 
ر من زوج غري �صعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�صمائهم ل�صاحلها �صريطة اأن  املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�صّ
بـ«املكتتب«  بعد منفردين  اإليهم فيما  الق�صر )وي�صار  اأمومتها لالأوالد  يثبت  اأرملة وما  اأو  اأنها مطلقة  يثبت  تقدم ما 
وجمتمعني بـ«املكتتبني االأفراد«(. ويعد اكتتاب من اكتتب با�صم مطلقته الغيًا، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع 
ف�صيطبق النظام بحق مقدم الطلب. و�صيتم تخ�صي�س )6.750.000( �صتة ماليني و�صبعمائة وخم�صون األف �صهم 
كحد اأق�صى والتي متثل ن�صبة )50%( من اإجمايل اأ�صهم االكتتاب للمكتتبني االأفراد. ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني 
االأفراد بكامل عدد االأ�صهم املخ�ص�صة لهم فاإنه يحق ملدير �صجل اكتتاب املوؤ�ص�صات بعد احل�صول على موافقة الهيئة 

تخفي�س عدد االأ�صهم املخ�ص�صة للمكتتبني االأفراد لتتنا�صب مع عدد االأ�صهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

و�صيتم بيع اأ�صهم االكتتاب من قبل م�صاهمي ال�صركة امل�صار اإليهم يف ال�صفحة )ل( )ي�صار اإليهم جمتمعني بـ«امل�صاهمون 
البائعون«( والذين ميتلكون جمتمعني )100%( من اأ�صهم ال�صركة قبل االكتتاب. و�صوف ميتلك امل�صاهمون البائعون 

نشرة اإلصدار

معا )70%( من االأ�صهم بعد اكتمال االكتتاب، وبالتايل فاإنهم �صيحتفظون باحل�صة امل�صيطرة يف ال�صركة. وامل�صاهمون 
التويجري  العزيز  بن عبد  بن عبد اهلل  و�صعد  املحدودة  واإخوانه  القري�صي  زيد  علي  �صركة  ال�صركة هم  البائعون يف 
وجمموعة الطوخي التجارية واأحمد بن نا�صر بن يعقوب ال�صويدان وعبد العزيز بن زيد بن علي القري�صي. و�صتعود 
�صايف متح�صالت االكتتاب للم�صاهمني البائعني وفقًا لن�صبة ملكية كل منهم لالأ�صهم املطروحة لالكتتاب، ولن حت�صل 
ال�صركة على اأي جزء من متح�صالت االكتتاب ح�صبما ورد و�صفه يف الق�صم )10( من هذه الن�صرة وعنوانه »ا�صتخدام 
متح�صالت االكتتاب«(، علما باأنه قد مت التعهد بالتغطية لكامل اأ�صهم االكتتاب )ف�صال راجع الق�صم )15( من هذه 
ملكيتهم يف  اال�صدار  ن�صرة  على  تظهر  الذين  االأ�صخا�س  على  ويحظر  االكتتاب«(،  بتغطية  »التعهد  وعنوانه  الن�صرة 
ال�صوق )» فرتة  ال�صركة يف  ا�صهم  تداول  بدء  تاريخ  �صهرًا من  اأثني ع�صر  ا�صهمهم ملدة )12(  الت�صرف يف  ال�صركة 
احلظر«( كما هو مو�صح يف ال�صفحة )م(، وال يجوز لهم الت�صرف يف ا�صهمهم بعد اإنتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�صول 

على موافقة الهيئة امل�صبقة .

يوم  اآخر  �صاملًة  اأيــام   7 ملدة  وي�صتمر  2014/11/11م(  )املوافق  1436/01/18هــــ  الثالثاء  يوم  يف  االكتتاب  يبداأ 
تقدمي  وميكن  االكتتاب«(.  )»فرتة  2014/11/17م(  )املوافق  ـــ  1436/01/24ه االإثنني  يوم  وهو  االكتتاب  الإغالق 
طلبات االكتتاب لدى اأي من فروع اجلهات امل�صتلمة )»اجلهات امل�صتلمة«( املدرجة يف ال�صفحة )ي( )ف�صال راجع 
الق�صم )17( من هذه الن�سرة وعن�انه »�سروط وتعليمات االكتتاب«( خالل فرتة االكتتاب. وميكن للم�ؤ�س�سات املكتتبة 
االكتتاب يف اأ�صهم االكتتاب من خالل مدير �صجل اكتتاب املوؤ�ص�صات خالل القيام بعملية بناء �صجل االأوامر التي تتم 

قبل طرح االأ�صهم على املكتتبني االأفراد.

يجب على كل من املكتتبني االأفراد الذين يكتتبون يف اأ�صهم االكتتاب، االكتتاب بـ)10( ع�صرة اأ�صهم كحد اأدنى. كما 
اأن احلد االأق�صى لكل مكتتب هو )250.000( مائتني وخم�صني األف �صهم. واإن احلد االأدنى للتخ�صي�س هو )10( 
ع�صرة اأ�صهم لكل مكتتب، و�صيتم تخ�صي�س ما يتبقى من االأ�صهم املطروحة لالكتتاب، اإن وجدت، على اأ�صا�س تنا�صبي 
بناًء على ن�صبة ما طلبه كل مكتتب اإلى اإجمايل االأ�صهم املطلوب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني )675.000( 
�صتمائة وخم�صة و�صبعني األف مكتتب، فاإن ال�صركة ال ت�صمن احلد االأدنى للتخ�صي�س و�صيتم التخ�صي�س بالت�صاوي 
على عدد املكتتبني. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني )6.750.000( �صتة ماليني و�صبعمائة وخم�صني األف مكتتب ف�صوف 
اإلى  اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن وجد(  ال�صركة ومدير �صجل االكتتاب. و�صوف يتم  يتم التخ�صي�س وفقًا ملا تقرتحه 
عملية  عن  االإعــالن  يتم  و�صوف  امل�صتلمة.  اجلهات  اأو  االكتتاب  مدير  من  ا�صتقطاعات  اأو  عموالت  اأي  دون  املكتتبني 
التخ�صي�س النهائي ورد الفائ�س يف موعد اأق�صاه يوم االإثنني 1436/02/02هـ )املوافق 2014/11/24م(. )ف�صال 
الن�سرة وعن�انه »�سروط  واإجــراءات االكتتاب«، �صفحة )ع(( و)الق�صم )17( من هذه  »التواريخ املهمة  راجع ق�صم 

وتعليمات االكتتاب«(.

م�صاهم  لكل  ويحق  واحــد،  �صوت  يف  احلق  حامله  �صهم  كل  ويعطي  العادية،  االأ�صهم  من  فقط  واحــدة  فئة  لل�صركة 
)»امل�صاهم«( ميتلك )20( ع�صرين �صهمًا على االأقل ح�صور اجتماعات اجلمعية العامة للم�صاهمني )»اجتماع اجلمعية 
العامة«( والت�صويت فيها ولن يتمتع اأي م�صاهم باأي حقوق ت�صويت تف�صيلية. و�صت�صتحق االأ�صهم املطروحة لالكتتاب 
من  )للمزيد  تليها  التي  املالية  وال�صنوات  االإ�صدار  ن�صرة  تاريخ  من  اعتبارا  ال�صركة  تعلنها  اأربــاح  اأية  من  ن�صيبها 

التفا�صيل، ف�صال راجع الق�صم )8( من هذه الن�صرة وعنوانه »�صيا�صة توزيع االأرباح«(. 

العام. وقد تقدمت  اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب  ال�صركة �صواء داخل اململكة  اأ�صهم  هذا وال يوجد �صوق لتداول 
ال�صركة بطلب للهيئة لت�صجيل االأ�صهم يف ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(. ومتت املوافقة على ن�صرة االإ�صدار هذه 
الالزمة  الر�صمية  املوافقات  جميع  على  احل�صول  مت  وقد  الهيئة.  طلبتها  التي  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  ا�صتيفاء  ومت 
اأن يبداأ تداول االأ�صهم يف ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( يف وقت قريب  للقيام بعملية طرح االأ�صهم. ومن املتوقع 
التفا�صيل، ف�صال  )للمزيد من  العالقة  ذات  النظامية  املتطلبات  وجميع  االأ�صهم  تخ�صي�س  االنتهاء من عملية  بعد 
راجع ق�صم »التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب«(. و�صوف ي�صمح ملواطني اململكة واملقيمني فيها الذين يحملون اإقامة 
نظامية ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ولل�صركات والبنوك و�صناديق اال�صتثمار ال�صعودية واخلليجية بالتداول 
يف االأ�صهم بعد بدء تداولها يف ال�صوق كما يحق لالأفراد غري ال�صعوديني املقيمني خارج اململكة واملوؤ�ص�صات امل�صجلة 
خارج اململكة )وي�صار اإليهم بـ«امل�صتثمرين االأجانب«( القيام باال�صتحواذ على املنافع االقت�صادية لالأ�صهم عن طريق 
الدخول يف اتفاقيات املبادلة )SWAP( مع اأ�صخا�س مرخ�س لهم من قبل الهيئة ب�صراء االأ�صهم املدرجة يف ال�صوق 

املالية والتداول فيها ل�صالح امل�صتثمرين االأجانب.

مالحظة: يجب قراءة ق�صم »اإ�صعار مهم« �صفحة )ب(، وق�صم )2( »عوامل املخاطرة« من هذه الن�صرة بعناية تامة قبل 
اتخاذ اأي قرار باال�صتثمار يف اأ�صهم االكتتاب مبوجب هذه الن�صرة. 

قامت ال�صركة بتقدمي طلب الت�صجيل وقبول االإدراج اإلى هيئة ال�صوق املالية باململكة وقد مت الوفاء باملتطلبات كافة.

الم�ست�سار المالي ومدير �سجل اكتتاب الموؤ�س�سات ومتعهد تغطية االكتتاب الرئي�س

الجهات الم�ستلمة

متعهد تغطية االإكتتاب  الم�ساعد

حتتوي ن�سرة االإ�سدار هذه على معلومات ُقدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )وامل�سار اإليها بـ«الهيئة«(. ويتحمل اأع�ساء جمل�س االإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم  
على ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى ميكن 
اأن يوؤدى عدم ت�سمينها الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. وال تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، وال تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان 

نف�سيهما �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن االعتماد على اأي جزء منها.

�سدرت هذه الن�سرة بتاريخ 1436/1/12هـ )املوافق 2014/11/5م(





ب

إشعار مهم
حتتوي ن�سرة االإ�سدار هذه على معلومات مف�سلة تتعلق بال�سركة واأ�سهم االكتتاب، وعند التقدم بطلب لالكتتاب يف اأ�سهم االكتتاب، �سيتم معاملة امل�ستثمرين من 
املوؤ�س�سات املكتتبة وامل�ستثمرين من االأفراد املكتتبني على اأ�سا�س اأن طلباتهم ت�ستند على املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة والتي ميكن احل�سول على ن�سخ منها 
من ال�سركة اأو مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة، اأو من خالل املوقع االلكرتوين لل�سركة )www.eic.com.sa(، اأو املوقع االلكرتوين للم�ست�سار املايل ومدير 

.)www.cma.org.sa( اأو املوقع االإلكرتوين للهيئة )www.sambacapital.com( االكتتاب

عينت ال�سركة �سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار كم�ست�سار مايل لها فيما يخ�س االكتتاب )وي�سار اإليها فيما بعد بـ”امل�ست�سار املايل” اأو “�سامبا كابيتال”( 
وكمدير اكتتاب املكتتبني االأفراد وكمدير ل�سجل اكتتاب املوؤ�س�سات )وي�سار اإليها فيما بعد بـ”مدير االكتتاب” اأو “مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات”( وكمتعهد لتغطية 

الطرح الرئي�س )وي�سار اإليها فيما بعد بـ”متعهد التغطية الرئي�س”( فيما يتعلق باالأ�سهم املطروحة لالكتتاب املذكورة يف هذه الن�سرة.

حتتوي ن�سرة االإ�سدار هذه على معلومات مت تقدميها ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن الهيئة، ويتحمل اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة الذين 
تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )د(، جمتمعني ومنفردين، كامل امل�سوؤولية عن �سحة املعلومات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون ح�سب علمهم واعتقادهم 
وبعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول اأنه ال توجد اأية وقائع اأخرى ميكن اأن يوؤدي عدم ت�سمينها يف الن�سرة اإلى جعل اأية اإفادة واردة فيها م�سللة. 

وعلى الرغم من قيام ال�سركة باإجراء كافة الدرا�سات املعقولة للتاأكد من �سحة املعلومات التي ت�سمنتها هذه الن�سرة يف تاريخ اإ�سدارها، اإال اأن جزءًا كبريًا من 
املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة عن ال�سوق والقطاع الذين تعمل فيهما ال�سركة مت احل�سول عليها من م�سادر خارجية، ومع اأنه ال يوجد لدى ال�سركة اأو امل�ست�سار 
املايل اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة الذين تظهر اأ�سماوؤهم يف ال�سفحة )ح( من هذه الن�سرة اأي �سبب لالعتقاد باأن املعلومات املتعلقة بال�سوق والقطاع غري دقيقة 

يف جوهرها، اإال اأنه مل يتم التحقق من هذه املعلومات ب�سكل م�ستقل، وبالتايل ال ميكن تقدمي اأي تاأكيد اأو �سمان ب�ساأن �سحة اأو اكتمال اأي من هذه املعلومات.

اإن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة كما يف تاريخ اإ�سدارها عر�سة للتغيري، وبالتحديد فاإن الو�سع املايل لل�سركة وقيمة اأ�سهم االكتتاب ميكن اأن تتاأثر ب�سكل 
�سلبي نتيجة للتطورات امل�ستقبلية مثل عوامل الت�سخم ومعدالت الفائدة وال�سرائب اأو غريها من العوامل االقت�سادية وال�سيا�سية اأو العوامل اخلارجة عن نطاق 
�سيطرة ال�سركة )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )2( من هذه الن�سرة وعنوانه “عوامل املخاطرة”(. وال يجوز اعتبار تقدمي هذه الن�سرة اأو اأية معلومات 
�سفهية اأو خطية متعلقة باأ�سهم االكتتاب اأو تف�سريها اأو االعتماد عليها باأي �سكل من االأ�سكال، على اأنه وعد اأو تاأكيد اأو اإقرار ب�ساأن حتقيق اأي اإيرادات اأو نتائج 

اأو اأحداث م�ستقبلية.

ال يجوز اعتبار ن�سرة االإ�سدار هذه مبثابة تو�سية من ال�سركة اأو اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو امل�ساهمني البائعني اأو اجلهات امل�ستلمة اأو اأي من م�ست�ساري ال�سركة 
باالكتتاب يف اأ�سهم االكتتاب. وُتعترب املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة ذات طبيعة عامة، مت اإعدادها دون االأخذ يف االعتبار اأهداف اال�ستثمار الفردية اأو الو�سع 
املايل اأو االحتياجات اال�ستثمارية اخلا�سة لل�سخ�س الراغب يف اال�ستثمار باأ�سهم االكتتاب. ويتحمل كل م�ستلم لهذه الن�سرة قبل اتخاذ قراره باال�ستثمار م�سوؤولية 
احل�سول على ا�ست�سارة مهنية م�ستقلة من م�ست�سار مايل مرخ�س له من الهيئة بخ�سو�س االكتتاب لتقييم مدى مالئمة فر�سة اال�ستثمار واملعلومات الواردة يف 

هذه الن�سرة لالأهداف واالأو�ساع واالحتياجات املالية اخلا�سة به.

ويقت�سر االكتتاب على �سريحتني: 

“التعريفات  ال�سريحة )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات وال�سركات مبا فيها �سناديق اال�ستثمار )ف�سال راجع الق�سم )1( 
وامل�سطلحات”(.

ر من  ال�سريحة )ب( املكتتبني االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر، ويعد اكتتاب من 

اكتتب با�سم مطلقته الغيًا، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب.

وُيحظر �سراحة توزيع هذه الن�سرة اأو بيع اأ�سهم االكتتاب الأي �سخ�س يف اأي دولة اأخرى غري اململكة العربية ال�سعودية. ويتعني على جميع م�ستلمي هذه الن�سرة 
االطالع على كافة القيود النظامية التي تتعلق باالكتتاب اأو بيع اأ�سهم االكتتاب ومراعاة التقيد بها. 
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معلومات عن السوق والقطاع

اإن املعلومات الواردة يف الق�سم )3( وعنوانه »نبذة عن ال�سوق« م�ستمدة من تقارير اأعدتها �سركة اإيرا�س اال�ست�سارية )ERAS( )“اإيرا�س”( ح�سريًا ل�سالح 
اأية اأ�سهمًا يف ال�سركة و�سركاتها التابعة  اأو اأقاربهم  ال�سركة يف مار�س 2014م، وال متتلك اإيرا�س وال اأي من �سركاتها التابعة وال اأي من م�ساهميها اأو مدرائها 
والزميلة ولي�س لديهم اأي م�سالح اأيًا كان نوعها، وقد اأعطت اإيرا�س موافقتها اخلطية على ا�ستعمال بياناتها وبحوثها ال�سوقية يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب تلك 

املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

اإيرا�س تقدم اال�ست�سارات املهنية ل�سركات القطاعني العام واخلا�س وتعمل يف العديد من املجاالت والقطاعات املختلفة، وقد تاأ�س�ست اإيرا�س عام 1987م ويقع 
املقر الرئي�سي لها يف لندن باململكة املتحدة، ويعمل لديها حاليًا اأكرث من 30 موظف.

اإن البيانات املتعلقة بالقطاع وال�سوق عر�سة للتغيري وال ميكن دائمًا التحقق منها على وجه اليقني ب�سبب توفر البيانات االأولية املوثوقة ب�سكل حمدود وال�سعوبات 
االأخرى التي قد تنتج عند القيام بعملية جتميع املعلومات يف �سوق بهذا احلجم.

المعلومات المالية واإلحصائية

2014م،  عام  من  االأول  والربع  و2013م  و2012م  2011م  دي�سمرب   31 بتاريخ  املنتهية  لل�سنوات  املراجعة  املوحدة  املالية  القوائم  باإعداد  ال�سركة  اإدارة  قامت 
واالإي�ساحات املرفقة التي متت مراجعتها من قبل �سركة اإرن�ست اآند يونغ )Ernst & Young( وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني 

القانونني )SOCPA(، وتقوم ال�سركة باإ�سدار قوائمها املالية بالريال ال�سعودي. 

ويف احلاالت التي متت فيها اال�ستعانة مب�سادر خارجية للح�سول على معلومات اإح�سائية لن�سرها يف ن�سرة االإ�سدار هذه، فاإن ال�سركة ترى اأن املعلومات املذكورة 
متثل اأحدث معلومات متاحة من امل�سدر املعني.

التوقعات واإلفادات المستقبلية

لقد مت اإعداد التوقعات يف هذه الن�سرة على اأ�سا�س افرتا�سات مبنية على معلومات ال�سركة ح�سب خربتها يف ال�سوق باالإ�سافة اإلى معلومات ال�سوق املعلنة واملتاحة 
للعامة. وقد تختلف ظروف الت�سغيل امل�ستقبلية عن االفرتا�سات امل�ستخدمة، وبالتايل فاإنه ال يوجد �سمان اأو تاأكيد اأو تعهد فيما يتعلق بدقة اأو اكتمال اأي من هذه 

التوقعات. وتوؤكد ال�سركة باأن االإفادات متت بناًء على العناية املهنية الالزمة.

متثل بع�س التوقعات واالإفادات الواردة يف هذه الن�سرة »اإفادات م�ستقبلية«. ومن املمكن اأن ي�ستدل على هذه االإفادات امل�ستقبلية من خالل ا�ستخدام بع�س الكلمات 
امل�ستقبلية مثل »تعتزم« اأو »تقدر« اأو »تعتقد« اأو »تتوقع« اأو »يتوقع« اأو »من املمكن« اأو »�سيكون« اأو ال�سيغ النافية لهذه املفردات وغريها من املفردات املقاربة اأو 
امل�ستقبلي.  امل�ستقبلية، ولكنها ال ت�سكل �سمانًا لالأداء  باالأحداث  يتعلق  ال�سركة حاليًا فيما  امل�ستقبلية وجهة نظر  االإفادات  امل�سابهة لها يف املعنى. وتعك�س هذه 
وهناك العديد من العوامل التي قد توؤدي اإلى اختالف كبري عن النتائج الفعلية اأو االأداء الفعلي اأو االإجنازات الفعلية التي حتققها ال�سركة عما كان متوقعًا �سراحًة 
اأو �سمنًا. وحتتوي اأق�سام اأخرى من ن�سرة االإ�سدار هذه على و�سف اأكرث تف�سياًل لبع�س املخاطر والعوامل التي ميكن اأن توؤدي اإلى مثل هذا االأثر )للمزيد من 
التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )2( من هذه الن�سرة وعنوانه »عوامل املخاطرة«(. واإذا حتقق واحد اأو اأكرث من هذه املخاطر اأو االأمور غري املوؤكدة اأو اإذا ثبت عدم 

�سحة اأو دقة اأي من االفرتا�سات، فاإن النتائج الفعلية لل�سركة قد تختلف ب�سورة جوهرية عن النتائج املذكورة يف هذه الن�سرة.

ومع مراعاة متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج، تلتزم ال�سركة بتقدمي ن�سرة اإ�سدار تكميلية يف اأي وقت بعد موافقة الهيئة على ن�سرة االإ�سدار وقبل قبول واإدراج 
اأ�سهمها يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، اإذا تبني لها ما يلي: )1( وجود تغيري مهم يف اأمور جوهرية واردة يف ن�سرة االإ�سدار، اأو اأي م�ستند مطلوب مبوجب 
قواعد الت�سجيل واالإدراج، اأو )2( ظهور اأي م�سائل مهمة كان يجب ت�سمينها يف ن�سرة االإ�سدار. وفيما عدا احلالتني املذكورتني، فاإن ال�سركة ال تعتزم حتديث 
اأو تعديل اأي معلومات متعلقة بالقطاع اأو ال�سوق اأو االإفادات امل�ستقبلية التي تت�سمنها هذه الن�سرة، �سواًء كان ذلك نتيجة معلومات جديدة اأو اأحداث م�ستقبلية 
اأو خالف ذلك. ونتيجة ملا تقدم، فاإن توقعات االأحداث والظروف امل�ستقبلية املبينة يف هذه الن�سرة قد ال حتدث على النحو الذي تتوقعه ال�سركة اأو قد ال حتدث 
اإطالقًا. وعليه فاإنه يجب على امل�ستثمرين من املوؤ�س�سات واالأفراد فح�س جميع االإفادات امل�ستقبلية على �سوء هذه التف�سريات مع عدم االعتماد على تلك االإفادات 

ب�سكل اأ�سا�سي. 

التعريفات والمصطلحات

لالطالع على تف�سري بع�س العبارات واالخت�سارات الواردة يف هذه الن�سرة، ف�ساًل راجع الق�سم )1( وعنوانه »التعريفات وامل�سطلحات«.
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دليل الشركة

أعضاء مجلس إدارة الشركة

تدار ال�سركة من قبل جمل�س اإدارة مكون من )8( ثمانية اأع�ساء ح�سب ن�س النظام االأ�سا�سي لل�سركة.

جدول اأ-1: اأع�شاء جمل�س اإدارة ال�شركة

الرقم

اال�سم

العمر

جلن�سية
ا

املن�سب

التمثيل**

ال�سفة
تنفيذي / غري تنفيذي

ال�سفة
م�ستقل / غري م�ستقل

ن�سب 
امللكية 

املبا�سرة 
***

ن�سب 
امللكية غري 
املبا�سرة 

***

تاريخ الع�سوية

قبل االكتتاب

بعد االكتتاب

قبل االكتتاب

بعد االكتتاب

اأحمد بن نا�سر 1.
بن يعقوب 
ال�سويدان 

رئي�س �سعودي67
جمل�س 
االإدارة

غري -
تنفيذي

غري 
م�ستقل

2013/1/1م--%6.3%4.4

حممود بن 2.
حممد بن 

حممود الطوخي

نائب رئي�س �سعودي46
جمل�س 
االإدارة

جمموعة 
الطوخي 
التجارية

غري 
تنفيذي

غري 
م�ستقل 

2013/10/6م%4.6%3.22--

في�سل بن 3.
�سالح بن زيد 

القري�سي 

ع�سو جمل�س �سعودي43
االإدارة

�سركة علي 
زيد القري�سي 

واإخوانه 
املحدودة

غري 
تنفيذي

غري 
م�ستقل

2012/10/13م%1.5%1.1--

فهد بن �سعد 4.
بن عبد اهلل 

التويجري

ع�سو جمل�س �سعودي40
االإدارة

�سعد بن 
عبداهلل 

التويجري

غري 
تنفيذي

غري 
م�ستقل

2012/10/13م----

يو�سف بن علي 5.
بن زيد القري�سي 

ع�سو جمل�س �سعودي43
االإدارة 

�سركة علي 
زيد القري�سي 

واإخوانه 
املحدودة

غري 
تنفيذي

غري 
م�ستقل

2012/10/13م%1.5%1.1 - - 

عدنان بن 6.
اإبراهيم 

بن احلمود 
املحي�سن*

ع�سو جمل�س �سعودي61
االإدارة

غري -
تنفيذي

2012/10/13م----م�ستقل

طالل بن اأحمد 7.
بن عبداهلل 

الزامل*

ع�سو جمل�س �سعودي45
االإدارة 

غري -
تنفيذي

2012/10/13م----م�ستقل

 �سالح بن 8.
علي بن حمود 

العذل*

ع�سو جمل�س �سعودي70
االإدارة 

غري -
تنفيذي

2012/10/13م----م�ستقل

 امل�سدر: ال�سركة
*مالحظة: مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واأحكام نظام ال�سركات يجب اأن ميتلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهما بقيمة اإ�سمية 10.000 ريال �سعودي على االأقل )»اأ�سهم �سمان الع�سوية«( يتم 

اإيداعها لدى اأحد البنوك املحلية. و�سيتم نقل اأ�سهم �سمان الع�سوية بعد االكتتاب.
**متتلك جمموعة الطوخي التجارية ن�سبة 21.1% يف ال�سركة قبل االإكتتاب، وميلك حممود بن حممد بن حممود الطوخي يف جمموعة الطوخي التجارية ن�سبة %21.8

متتلك �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة ن�سبة 38% يف ال�سركة قبل االإكتتاب، وميلك في�سل بن �سالح بن زيد القري�سي يف �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة ن�سبة %4
متتلك �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة ن�سبة 38% يف ال�سركة قبل االإكتتاب، وميلك يو�سف بن علي بن زيد القري�سي يف �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة ن�سبة %4

*** اإن ن�سب امللكية املذكورة هي اأرقام تقريبية
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إسم وعنوان الشركة

شركة الصناعات الكهربائية

املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام

�س.ب. 6033 الدمام، 31442، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0280 810 )13( 966+ 

فاك�س: 0265 810 )13( 966+

 www.eic.com.sa :املوقع االإلكرتوين

info@eic.com.sa :الربيد االإلكرتوين

ممثلو الشركة

أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان )رئيس مجلس اإلدارة(

�سركة ال�سناعات الكهربائية

املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام

�س.ب. 6033 الدمام، 31442، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0280 810 )13( 966+ حتويلة 1000 

فاك�س: 3301 847 )13( 966+

 swaidan@eic.com.sa :الربيد االإلكرتوين

طارق محمد الطحيني )الرئيس التنفيذي(

�سركة ال�سناعات الكهربائية

املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام

�س.ب. 6033 الدمام، 31442، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0280 810 )13( 966+ حتويلة 1111 

فاك�س: 4854 814 )13( 966+

tahinitm@eic.com.sa :الربيد االإلكرتوين

سكرتير مجلس اإلدارة

عبد العال عبد المنعم علي

�سركة ال�سناعات الكهربائية

املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام

�س.ب. 6033 الدمام، 31442، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6112 847 )13( 966+

فاك�س: 0265 810 )13( 966+

 abdulall@eic.com.sa :الربيد االإلكرتوين
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سوق األسهم 

�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(

اأبراج التعاونية، الربج ال�سمايل

700 طريق امللك فهد

 �س.ب 60612 الريا�س 11555 

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9999 218 )11( 966+

فاك�س: 1220 218 )11( 966+

www.tadawul.com.sa :املوقع االإلكرتوين

webinfo@tadawul.com.sa :الربيد االإلكرتوين

العالقات التجارية للشركة مع البنوك

لل�سركة عالقات م�سرفية كما يف تاريخ ن�سرة االإ�سدار مع كل من البنوك التالية: 

البنك ال�سعودي لال�ستثمار 

�س.ب. 3533 طريق املعذر 

الريا�س 11481، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 478 )11( 966+ 

فاك�س: 6781 477 )11( 966+

www.saib.com.sa :املوقع االإلكرتوين

info@saib.com.sa :الربيد االإلكرتوين

بنك اخلليج الدويل 

مبنى الدوايل، �سارع الق�سر 3

�س.ب. 1017 املنامة

مملكة البحرين

هاتف: 000 534 )17( 973+

فاك�س: 633 522 )17( 973+

www.gibonline.com :املوقع االإلكرتوين

info@gibbah.com :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�س 

�سارع الظهران

�س.ب. 274 الدمام 31411، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3564 834 )13( 966+، حتويلة: 555 

فاك�س: 3311 832 )13( 966+

 www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين

 fid@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي 

�سارع امللك عبدالعزيز

�س.ب. 397 الدمام 31952 

 اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3274 810 )13( 966+

فاك�س: 3810 882 )13( 966+

 www.alfransi.com.sa :املوقع االإلكرتوين

 info@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين



ز

م�سرف الراجحي 

 �سارع امللك عبداهلل
�س. ب. 176 الدمام 31411، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 5534 809 )13( 966+ حتويلة: 133

فاك�س: 3810 882 )13( 966+ حتويلة: 163

www.alrajhibank.com :املوقع االإلكرتوين

ContactCenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك االأهلي التجاري

�سارع امللك �سعود

�س.ب. 5558 الدمام 31432، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 7436 849 )13( 966+

فاك�س: 7450 849 )13( 966+

www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

جمموعة �سامبا املالية

طريق االأمري تركي

�س.ب. 842 الدمام 31952، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 8375 865 )13( 966+

فاك�س: 8333 865 )13( 966+

www.samba.com :املوقع االإلكرتوين

customercare@samba.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الربيطاين

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب. 842 اخلرب 31952، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 6000 882 )13( 966+، حتويلة: 3144

فاك�س: 1341 887 )13( 966+

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الهولندي

 �سارع الظهران 
�س. ب. 70 اخلرب 31411، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 444 8957 )13( 966+ 

فاك�س: 1712 894 )13( 966+

www.shb.com.sa :املوقع االإلكرتوين

csc@saudihollandibank.com :الربيد االإلكرتوين
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المستشارون 

المستشار المالي ومدير اإلكتتاب ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد تغطية االكتتاب الرئيس

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار 

مركز اململكة، الطابق 14، �سارع العليا

�س.ب. 220007 الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477  )11( 966+

فاك�س: 7438 211  )11( 966+

 www.sambacapital.com :املوقع االلكرتوين

IPO@sambacapital.com :الربيد االإلكرتوين

المستشار القانوني

عبدالعزيز اإبراهيم العجالن و�سركاه بالتعاون مع بيكر اأند ماكنزي ليميتد
�سارع االأح�ساء، مبنى العليان، الطابق الثالث

�س.ب. 4288، الريا�س 11491

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 5561 291 )11( 966+

فاك�س: 5571 291 )11( 966+

 www.bakermckenzie.com :املوقع االإلكرتوين

legaladvisors@bakermckenzie.com :الربيد االإلكرتوين

المحاسبون القانونيون

 )Ernst & Young( اإرن�ست اآند يونغ

مبنى اجلفايل، الدور الرابع، طريق اخلرب الدمام ال�سريع

�س.ب 3795 اخلرب 31952

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9500 849 )13( 966+

فاك�س: 7224 882 )13( 966+

www.ey.com/me :املوقع االإلكرتوين

alkhobar@sa.ey.com :الربيد االإلكرتوين

اجلريد و�سركاه، اأحد اأع�ساء براي�س وترهاو�س كوبرز
طريق امللك فهد

�س.ب 8282 الريا�س 11482
اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4240 465 )11( 966+
فاك�س: 1663 465 )11( 966+

 www.pwc.com :املوقع االإلكرتوين
ipopwc@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

* براي�س وترهاو�س كوبرز هو املحا�سب القانوين لل�سركات التابعة والزميلة لعام 2011م
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مستشار دراسات السوق

اإيرا�س اال�ست�سارية

 طريق فلينت�سلي

لندن NW S3GS، اململكة املتحدة

هاتف: 2358 8133 )20( 44+

فاك�س: 1246 7625 )20( 44+

 www.erasconsulting.eu :املوقع االإلكرتوين

John@erasuk.com :الربيد االإلكرتوين

مستشار العناية المهنية المالية ورأس المال العامل

اجلريد و�سركاه، اأحد اأع�ساء براي�س وترهاو�س كوبرز

طريق امللك فهد

�س.ب 8282 الريا�س 11482، اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4240 465 )11( 966+

فاك�س: 1663 465 )11( 966+

 www.pwc.com :املوقع االإلكرتوين

ipopwc@sa.pwc.com :الربيد االإلكرتوين

اأ�سمائها وعناوينها و�سعاراتها ومل يتم �سحب هذه املوافقة حتى تاريخ هذه  تنبيه: جميع اجلهات املذكورة اأعاله قد اأعطت موافقتها الكتابية على االإ�سارة اإلى 
يتم �سحب هذه  الن�سرة ومل  اإفاداته يف هذه  ن�سر  و�سعاره وعلى  اأ�سمه وعنوانه  اإلى  االإ�سارة  الكتابية على  ال�سوق موافقته  اأعطى م�ست�سار درا�سات  الن�سرة وقد 
املوافقة. وجتدر االإ�سارة اإلى اأن جميع هذه اجلهات والعاملني فيها اأو اأي من اأقربائهم ال ميلكون اأ�سهمًا اأو م�سلحة مهما كان نوعها يف ال�سركة اأو اأي �سركة تابعة 

لها حتى تاريخ هذه الن�سرة. 
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الجهات المستلمة

جمموعة �سامبا املالية

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب. 833 الريا�س 11421

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 9402 479 )11( 966+

www.samba.com :املوقع االإلكرتوين

customercare@samba.com  :الربيد االإلكرتوين

م�سرف الراجحي

�سارع العليا العام

�س.ب. 28 الريا�س 11411

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9922 462 )11( 966+

فاك�س: 4311 462 )11( 966+

www.alrajhibank.com.sa :املوقع االإلكرتوين

contactcenter1@alrajhibank.com.sa :الربيد االإلكرتوين

البنك الأهلي التجاري

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب. 3555 جدة 21481

اململكة العربية ال�سعودية 

هاتف: 3333 649 )12( 966+

فاك�س: 7426 643 )12( 966+

www.alahli.com :املوقع االإلكرتوين

contactus@alahli.com :الربيد االإلكرتوين

بنك الريا�س

طريق امللك عبدالعزيز

�س.ب. 22622 الريا�س 11614

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 3030 401 )11( 966+

فاك�س: 3030 401 )11( 966+

 www.riyadbank.com :املوقع االإلكرتوين

fid@riyadbank.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الفرن�سي

�سارع املعذر

�س.ب. 56006 الريا�س 11554

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 2222 404 )11( 966+

فاك�س: 2311 404 )11( 966+

www.alfransi.com.sa :املوقع االإلكرتوين

info@alfransi.com.sa :الربيد االإلكرتوين
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البنك ال�سعودي الربيطاين

�سارع االأمري عبدالعزيز بن م�ساعد بن جلوي 

�س.ب. 9084 الريا�س 11413

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 0677 405 )11( 966+

فاك�س: 0660 405 )11( 966+

www.sabb.com :املوقع االإلكرتوين

sabb@sabb.com :الربيد االإلكرتوين

البنك ال�سعودي الهولندي

�سارع ال�سباب

�س. ب 1467 الريا�س 11431

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4067888 )11( 966+

فاك�س: 4058820 )11( 966+

www.shb.com.sa :املوقع االلكرتوين

csc@saudihollandibank.com :الربيد االإلكرتوين
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ملخص الطرح

�شركة ال�شناعات الكهربائية هي �شركة م�شاهمة �شعودية تاأ�ش�شت مبوجب القرار الوزاري رقم 198/ق بتاريخ 1428/7/25هـ ا�سم ال�سركة وو�سفها ومعلومات عن تاأ�سي�سها
)املوافق2007/8/7م( وم�شجلة بال�شجل التجاري رقم 2050056359 وتاريخ 1428/8/22هـ )املوافق 2007/9/4م(.

تنق�سم اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية اإلى اأربعة عمليات ت�سغيلية رئي�سية:ملخ�ص ن�شاط ال�شركة

1(  املحوالت الكهربائية والتي يتم ت�سنيعها من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة. تقوم 
هذه ال�سركات التابعة بت�سنيع وتوريد املحوالت واملحطات املدجمة وحمطات الوحدة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد 

املنخف�س ب�سكل اأ�سا�سي ملقدمي اخلدمات العامة يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى ومطوري العقارات 
الرئي�سيني.

2(  لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط والتي يتم ت�سنيعها من قبل �سركة و�سكو�سا. تقوم �سركة 
و�سكو�سا بت�سنيع وتوريد جمموعة كبرية من لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط ولوحات التوزيع 

الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س ومراكز التحكم يف املحركات واملو�سالت الكهربائية وامل�سارات الناقلة للكابالت ولوحات 
الرتحيل واحلماية وحوامل الكابالت. وتباع منتجات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط ب�سكل 
اأ�سا�سي اإلى العمالء الذين يعملون يف قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات يف اململكة. وتعترب منتجات لوحات املفاتيح 

الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط من املنتجات املتخ�س�سة للغاية والتي يتم ت�سميمها وفقًا ملوا�سفات العمالء. 
ويتم عادًة ت�سليم هذه املنتجات خالل 6 اإلى 12 �سهرًا من تاريخ طلب ال�سراء.

3(  اخلدمات وال�سيانة والتي يتم تقدميها من قبل �سركة و�سكو�سا. تقوم �سركة و�سكو�سا بتقدمي خدمات ما بعد البيع ملبيعات 
لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط وخدمات العمالء الذين ي�ستخدمون منتجات �سركة و�سكو�سا 

ومنتجات ال�سركات التابعة لل�سركة ب�سكل عام، باالإ�سافة اإلى تقدمي خدمات ال�سيانة واالإ�سالح والفح�س والتحديث 
ودرا�سة املنتجات الكهربائية وامليكانيكية واالأنظمة واالأعمال ذات ال�سلة. كما تقوم بتقدمي خدمات االختبار يف املوقع ويف 

امل�ساريع.

4(  خدمات االإدارة واالإن�ساء املقدمة من قبل �سي جي العربية. تقوم �سركة �سي جي العربية بتنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة 
والتوريد واالإن�ساء )EPC(، والذي ي�سمل تركيب حمطات التحويل ذات اجلهد املتو�سط واملحطات املتنقلة والفح�س 

والرتكيب وال�سيانة. وبداأت �سركة �سي جي العربية بتقدمي خدماتها يف عام 2012م.

هم امل�ساهمون الذين تظهر اأ�سمائهم ون�سبة ملكيتهم يف اجلدول التايل:امل�ساهمون البائعون

بعد االكتتابقبل االكتتابامل�ساهم

 راأ�س املال %*عدد االأ�سهم
)ريال �سعودي(

 راأ�س املال % *عدد االأ�سهم
)ريال �سعودي(

�سركة علي زيد القري�سي 
واإخوانه املحدودة

17.100.000%38.0171.000.00011.970.000%26.6119.700.000

�سعد بن عبد اهلل بن عبد 
العزيز التويجري

14.665.500%32.6146.655.00010.265.850%22.8102.658.500

جمموعة الطوخي 
التجارية

9.499.500%21.194.995.0006.649.650%14.866.496.500

اأحمد بن نا�سر بن يعقوب 
ال�سويدان

2.835.000%6.328.350.0001.984.500%4.419.845.000

عبد العزيز بن زيد بن 
علي القري�سي

900.000%2.09.000.000630.000%1.46.300.000

70.0315.000.000%100.0450.000.00031.500.000%45.000.000املجموع

* اإن ن�سب امللكية املذكورة هي اأرقام تقريبية

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )45.000.000( خم�سة واأربعون راأ�س مال ال�سركة
مليون �سهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

)45.000.000( خم�سة واأربعون مليون �سهم عادي مدفوعة بالكامل.اإجمايل عدد االأ�سهم امل�سدرة 

)10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.القيمة اال�سمية لل�سهم 



م

طرح )13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية مدفوعة االكتتاب
بالكامل. و�سيكون �سعر الطرح )54( ريال �سعودي لل�سهم الواحد. . 

)13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي.اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب

)30%( من اأ�سهم راأ�س مال ال�سركة.ن�سبة االأ�سهم املطروحة من راأ�س مال ال�سركة

)54( ريال �سعودي لل�سهم الواحد.�سعر االكتتاب

)729.000.000( ريال �سعودي.اإجمايل قيمة االكتتاب

يقدر اإجمايل متح�سالت االكتتاب بنحو )729.000.000( ريال �سعودي. و�سوف يتم توزيع �سايف متح�سالت االكتتاب البالغة ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب 
)709.000.000( ريال �سعودي )بعد خ�سم م�ساريف االكتتاب املقدرة بحوايل )20.000.000( ريال �سعودي( على امل�ساهمني 

البائعني على اأ�سا�س تنا�سبي على ح�سب عدد االأ�سهم التي ميلكها امل�ساهم البائع من اأ�سهم االكتتاب، ولن ت�ستلم ال�سركة اأي جزء 
من متح�سالت االكتتاب )ف�سال راجع الق�سم )10( من هذه الن�سرة وعنوانه “ا�ستخدام متح�سالت االكتتاب”( 

)13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي.عدد اأ�سهم االكتتاب املتعهد بتغطيتها 

)729.000.000( ريال �سعودي.اإجمايل املبلغ املتعهد بتغطيته 

ال�سريحة )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساَل راجع فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني
الق�سم )1( من هذه الن�سرة وعنوانه »التعريفات وامل�سطلحات«(.

ال�سريحة )ب( املكتتبني االأفراد: االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد 
ر من زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت  ق�سّ

اأمومتها لالأوالد الق�سر، ويعد الغيا اكتتاب من اكتتب باإ�سم مطلقته، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق 
مقدم الطلب.

اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

)13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي متثل ن�سبة )100%( من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب، علمًا باأنه يف عدد االأ�سهم املطروحة للموؤ�س�سات املكتتبة
حال قيام املكتتبني االأفراد باالكتتاب يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �سجل االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة بعد احل�سول 

على موافقة هيئة ال�سوق املالية )»الهيئة«( تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى )6.750.000( �ستة ماليني 
و�سبعمائة وخم�سون األف �سهم متثل ن�سبة )50%( من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب املطروحة على اجلمهور. 

)6.750.000( �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون األف �سهم كحد اأق�سى متثل ن�سبة )50%( من اإجمايل اأ�سهم االكتتاب.عدد االأ�سهم املطروحة للمكتتبني االأفراد

طريقة االكتتاب لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

يحق للموؤ�س�سات املكتتبة، كما هي معرفة يف الق�سم )1( من هذه الن�سرة وعنوانه »التعريفات وامل�سطلحات«، التقدم بطلب املوؤ�س�سات املكتتبة
لالكتتاب. و�سوف يوفر مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات مناذج االكتتاب للم�ستثمرين من املوؤ�س�سات املكتتبة اأثناء عملية بناء �سجل 

االأوامر. 

�سيتم توفري مناذج االكتتاب خالل فرتة االكتتاب لدى اجلهات امل�ستلمة. ويجب تعبئة طلب االكتتاب وفقًا للتعليمات املبينة يف املكتتبني االأفراد
الق�سم )17( من هذه الن�شرة وعنوانه )»�شروط وتعليمات االكتتاب«(. وباإمكان املكتتبني االأفراد الذين ا�شرتكوا يف اأحد االكتتابات 

التي جرت موؤخرًا االكتتاب عن طريق االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقّدم 
كل هذه اخلدمات اأو بع�سها لعمالئها �سريطة اأن )1( يكون لدى امل�ستثمر ح�ساب لدى اإحدى اجلهات امل�ستلمة التي تقدم مثل هذه 

اخلدمات و)2( ال يكون قد طراأ اأي تغيري على املعلومات اخلا�سة بامل�ستثمر منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.

احلد االأدنى لعدد االأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

)10( ع�سرة اأ�سهم.احلد االأدنى لالكتتاب للمكتتبني االأفراد 

)100.000( مائة األف �سهم.احلد االأدنى لالكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

قيمة احلد االأدنى لعدد االأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

)540( ريال �سعودي.قيمة احلد االأدنى لالكتتاب للمكتتبني االأفراد 

)5.400.000( ريال �سعودي.قيمة احلد االأدنى لالكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة



ن

احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

)250.000( مائتان وخم�سون األف �سهم.احلد االأق�سى لالكتتاب للمكتتبني االأفراد 

)2.249.999( مليونان ومائتان وت�سعة واأربعون األف وت�سعمائة وت�سعة وت�سعون �سهم.احلد االأق�سى لالكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

قيمة احلد االأق�سى لعدد االأ�سهم التي ميكن االكتتاب فيها لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

)13.500.000( ريال �سعودي.قيمة احلد االأق�سى لالكتتاب للمكتتبني االأفراد 

)121.499.946( ريال �سعودي.قيمة احلد االأق�سى لالكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

طريقة التخ�سي�س ورد الفائ�س لكل فئة من فئات امل�ستثمرين امل�ستهدفني:

يجب على كل من املكتتبني االأفراد الذين يكتتبون يف اأ�سهم االكتتاب، االكتتاب بـ)10( ع�سرة اأ�سهم كحد اأدنى. كما اأن احلد تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب للمكتتبني لالأفراد
االأق�سى لكل مكتتب هو )250.000( مائتني وخم�سني األف �سهم. واإن احلد االأدنى للتخ�سي�س هو )10( ع�سرة اأ�سهم لكل 

مكتتب، و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، اإن وجدت، على اأ�سا�س تنا�سبي بناًء على ن�سبة ما طلبه كل 
مكتتب اإلى اإجمايل االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني )675.000( �ستمائة وخم�سة و�سبعني األف مكتتب، 

فاإن ال�سركة ال ت�سمن احلد االأدنى للتخ�سي�س و�سيتم التخ�سي�س بالت�ساوي على عدد املكتتبني. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني 
)6.750.000( �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سني األف مكتتب ف�سوف يتم التخ�سي�س وفقًا ملا تقرتحه ال�سركة ومدير �سجل 

االكتتاب. 

�سيتم تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب ب�سكل نهائي للموؤ�س�سات املكتتبة عن طريق مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات املكتتبة بعد اإمتام تخ�سي�س اأ�سهم االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة
عملية اكتتاب االأفراد. ويبلغ عدد اأ�سهم االكتتاب التي �سيتم تخ�سي�سها مبدئيًا للموؤ�س�سات املكتتبة )13.500.000( ثالثة ع�سر 
وخم�سمائة مليون �سهم عادي متثل ن�سبة )100%( من اإجمايل عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، علمًا باأنه يف حال قيام املكتتبني 

االأفراد )املعرفون بال�سريحة “ب”( باالكتتاب يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب يحق ملدير �سجل االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة بعد 
احل�سول على موافقة هيئة ال�سوق املالية تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى )6.750.000( �ستة ماليني 

و�سبعمائة وخم�سون األف �سهم لتمثل ن�سبة )50%( من اإجمايل االأ�سهم املطروحة لالكتتاب.

�سوف تتم اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني بدون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات رد فائ�س اأموال االكتتاب 
امل�ستلمة. و�سوف يتم االإعالن عن التخ�سي�س النهائي ورد الفائ�س )اإن وجد( يف موعد اأق�ساه 1436/02/02هـ )املوافق 

2014/11/24م(. )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )17( من هذه الن�سرة وعنوانه “�شروط وتعليمات االكتتاب” 
وكذلك ق�سم “التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب” من هذه الن�سرة(.

يبداأ االكتتاب يف يوم الثالثاء 1436/01/18هـ )املوافق 2014/11/11م( وي�ستمر ملدة 7 اأيام �ساملًة اآخر يوم الإغالق االكتتاب فرتة االكتتاب 
وهو يوم االإثنني 1436/01/24هـ )املوافق 2014/11/17م( 

ت�ستحق االأ�سهم املطروحة لالكتتاب ن�سيبها من اأية اأرباح تعلن عنها ال�سركة وتدفعها من تاريخ ن�سرة االإ�سدار وال�سنوات املالية توزيع االأرباح 
التي تليها. )للمزيد من التفا�سيل حول توزيع االأرباح، ف�ساًل راجع الق�سم )8( من هذه الن�سرة وعنوانه »�سيا�سة توزيع االأرباح«(.

لل�سركة فئة واحدة من االأ�سهم فقط، وهي ال تت�سمن اأي حقوق تف�سيلية، حيث يعطي كل �سهم حامله احلق يف �سوت واحد ويحق حقوق الت�سويت 
للم�ساهم الذي ميلك )20( ع�سرين �سهمًا على االأقل ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة لل�سركة والت�سويت فيها، ويجوز للم�ساهم 

تفوي�س م�ساهٍم اآخر، من غري اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة لينوب عنه يف ح�سور اجتماعات اجلمعية العامة. )للمزيد من 
التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )14( من هذه الن�سرة وعنوانه »و�سف االأ�سهم«(.

يحظر على االأ�سخا�س الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة )12( اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ القيود املفرو�سة على االأ�سهم )فرتة احلظر(
بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق، وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة 

ال�سابقة.

مل ي�سبق تداول اأ�سهم ال�سركة قبل طرحها لالكتتاب العام يف اأي �سوق لالأ�سهم �سواء داخل اململكة العربية ال�سعودية اأو خارجها، االأ�سهم التي �سبق للم�سدر اإدراجها
وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة الإدراج االأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(، ومت احل�سول على جميع املوافقات الر�سمية 

الالزمة للقيام بعملية طرح االأ�سهم، ومن املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( بعد عملية التخ�سي�س 
النهائية لالأ�سهم. )ف�سال راجع الق�سم »التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب«(.

هناك خماطر معينة تتعلق باال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب، وميكن ت�سنيف تلك املخاطر كالتايل: )اأ( املخاطر املتعلقة بعمليات تنويه ب�ساأن عوامل املخاطرة واإ�سعار مهم 
ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة )ب( املخاطر املتعلقة بال�سوق و)ج( املخاطر املتعلقة باالأ�سهم ، وقد مت ا�ستعرا�س هذه 

املخاطر يف ق�سم )2( من هذه الن�سرة وعنوانه »عوامل املخاطرة«، ويجب درا�ستها بعناية قبل اتخاذ قرار باال�ستثمار يف االأ�سهم 
املطروحة لالكتتاب. 



�س

�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون جميع امل�ساريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تقدر مببلغ )20.000.000( ريال �سعودي م�ساريف االكتتاب
و�سوف يتم خ�سم هذه التكاليف من متح�سالت االكتتاب البالغة )729.000.000( ريال �سعودي، وت�سمل هذه امل�ساريف اأتعاب 
امل�ست�سار املايل، واأتعاب متعهدي تغطية االكتتاب، وامل�ست�سار القانوين لل�سركة، واملحا�سب القانوين، وم�ست�سار ال�سوق، اإ�سافة اإلى 

اأتعاب اجلهات امل�ستلمة، وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�ساريف ذات العالقة.

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(متعهد التغطية الرئي�س

مركز اململكة، الطابق 14، �سارع العليا

�س.ب. 220007 الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 7438 211 )11( 966+

 www.sambacapital.com :املوقع االلكرتوين

IPO@sambacapital.com:الربيد االإلكرتوين

الراجحي املاليةمتعهد التغطية امل�ساعد 

طريق امللك فهد

 �س.ب 5561
 الريا�س 114325

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9292 211 )11( 966+

فاك�س: 9299 211 )11( 966+

www.alrajhi-capital.com :املوقع االإلكرتوين

PR@alrajhi-capital.com :الربيد االإلكرتوين

مالحظة: يجب قراءة ق�سم »اإ�سعار مهم« يف ال�سفحة )ب( وق�سم )2( من هذه الن�سرة وعنوانه »عوامل املخاطرة« بعناية تامة قبل اتخاذ اأي قرار باال�ستثمار 
يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب مبوجب هذه الن�سرة.

كما اأنه ال يوجد �سوق الأ�سهم ال�سركة ال داخل اململكة وال خارجها قبل طرحها لالكتتاب العام. وقد تقدمت ال�سركة بطلب للهيئة لت�سجيل االأ�سهم، ومت احل�سول 
على جميع املوافقات الر�سمية الالزمة للقيام بعملية طرح االأ�سهم ومت تقدمي كافة امل�ستندات املوؤيدة. ومن املتوقع اأن يبداأ تداول االأ�سهم يف ال�سوق املالية ال�سعودية 

)تداول( يف وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخ�سي�س االأ�سهم )ف�سال راجع ق�سم »التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب«(. 
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التواريخ المهمة وإجراءات االكتتاب

جدول اأ-2: اجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

التاريخاجلدول الزمني املتوقع لالكتتاب

من يوم الثالثاء 1436/01/18هـ )املوافق 2014/11/11م(فرتة االكتتاب 

اإلى نهاية يوم االإثنني 1436/01/24هـ )املوافق 2014/11/17م(

يوم االأحد 1436/01/09هـ )املوافق 2014/11/02م(اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يوم االإثنني 1436/01/24هـ )املوافق 2014/11/17م(اآخر موعد لتقدمي طلبات االكتتاب و�سداد قيمة االكتتاب للمكتتبني االأفراد 

يوم اخلمي�س 1436/01/20هـ )املوافق 2014/11/13م(اآخر موعد ل�سداد قيمة االكتتاب للموؤ�س�سات املكتتبة

يوم االإثنني 1436/02/02هـ )املوافق 2014/11/24م(االإعالن عن التخ�سي�س النهائي الأ�سهم االكتتاب 

يوم االإثنني 1436/02/02هـ )املوافق 2014/11/24م(اإعادة مبالغ االكتتاب الفائ�سة )يف حال جتاوز حد االكتتاب(

يتوقع اأن يبداأ تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق بعد ا�ستيفاء جميع املتطلبات واالنتهاء من جميع التاريخ املتوقع لبدء تداول االأ�سهم يف ال�سوق 
االإجراءات النظامية ذات العالقة. و�سيتم االعالن عن بدء تداول االأ�سهم يف ال�سحف املحلية 

 .www.tadawul.com.sa وموقع تداول االإلكرتوين

مالحظة: اجلدول الزمني والتواريخ املذكورة اأعاله تقريبية، و�سوف يتم االإعالن عن التواريخ الفعلية من خالل اإعالنات تظهر يف ال�سحف املحلية اليومية يف اململكة والتي ت�سدر باللغة العربية وعلى موقع تداول 
.)www.cma.org.sa( وموقع الهيئة )www.tadawul.com.sa( االإلكرتوين

كيفية التقدم بطلب االكتتاب 

يقت�سر االكتتاب على �سريحتني من امل�ستثمرين هما:

ال�سريحة )اأ( املوؤ�س�سات املكتتبة: وت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )وي�سار اإليها معًا جمتمعة بـ«املوؤ�س�سات املكتتبة«( )ف�ساَل راجع 
الق�سم )1( من هذه الن�سرة وعنوانه »التعريفات وامل�سطلحات«(. ويحق لهوؤالء امل�ستثمرين التقدم بطلب لالكتتاب وفقًا ملا ورد يف هذه الن�سرة. وعلى املوؤ�س�سات 

املكتتبة احل�سول على مناذج االكتتاب من مدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات اأثناء فرتة عملية بناء �سجل اأوامر ال�سركة.

ر من  ال�سريحة )ب( املكتتبني االأفراد: وت�سمل هذه ال�سريحة االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سّ
زوج غري �سعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأنها مطلقة اأو اأرملة وما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر )وي�سار اإليهم فيما 
بعد منفردين بـ«املكتتب« وجمتمعني بـ«املكتتبني االأفراد«(. ويعد اكتتاب من اكتتب با�سم مطلقته الغيًا، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام 

بحق مقدم الطلب. 

وميكن  االكتتاب،  ملدير  االإلكرتوين  املوقع  وعلى  امل�ستلمة،  واجلهات  االكتتاب  مدير  لدى  االكتتاب  فرتة  خالل  االأفراد  للمكتتبني  االكتتاب  مناذج  توفري  و�سيتم 
للمكتتبني االأفراد االكتتاب اأي�سًا عن طريق االإنرتنت والهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل التابعة للجهات امل�ستلمة التي تقدم اإحدى اأو كل هذه اخلدمات 

للمكتتبني الذين �شبق اأن ا�شرتكوا يف االكتتابات التي جرت موؤخرًا ب�شرط:

)1(  اأن يكون للمكتتب ح�ساب بنكي لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات.

)2(  اأال يكون قد طراأت اأي تغيريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب )بحذف اأو اإ�سافة اأحد اأفراد عائلته( منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا. 

يجب تعبئة مناذج االكتتاب وفقًا للتعليمات الواردة يف الق�سم )17( من هذه الن�سرة وعنوانه “�شروط وتعليمات االكتتاب”، وعلى كل مقدم طلب اأن يوافق على 
جميع بنود منوذج طلب االكتتاب. وحتتفظ ال�شركة باحلق يف رف�ص اأي اكتتاب ب�شورة جزئية اأو كلية يف حالة عدم ا�شتيفائه الأي من �شروط وتعليمات االكتتاب. 
ويف حال مت االإكتتاب مرتني، يعترب االإكتتاب الثاين الغيًا ويتم االأخذ باالإعتبار االإكتتاب االأول. وال ي�سمح باإجراء اأي تعديالت على طلب االكتتاب اأو �سحبه بعد اأن 
يتم تقدميه. ويعترب طلب االكتتاب يف حال ت�سليمه اتفاقًا ملزمًا بني مقدم الطلب وال�سركة )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )17( من هذه الن�سرة 

وعنوانه “�شروط وتعليمات االكتتاب”(.

ملخص المعلومات األساسية 

يهدف ملخ�س املعلومات االأ�سا�سية هذا اإلى توفري ملحة عامة عن املعلومات الواردة يف هذه الن�سرة. غري اأن هذا امللخ�س ال ي�ستمل على كافة املعلومات التي قد 
تهم امل�ستثمرين، وعليه، فاإنه يجب قراءة هذا امللخ�س كمقدمة لهذه الن�سرة، ويتعني على م�ستلم هذه الن�سرة قراءتها بالكامل، حيث اأن اأي قرار باال�ستثمار يف 

اأ�سهم االكتتاب من قبل امل�ستثمرين املحتملني يجب اأن ي�ستند اإلى درا�سة هذه الن�سرة يف جمملها.
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الشركة

نظرة عامة على تاريخ الشركة

)املوافق 2007/8/7م(،  وتاريخ 1428/7/25هـ  رقم 198/ق  الوزاري  القرار  مقفلة مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  ك�سركة  الكهربائية  ال�سناعات  �سركة  تاأ�س�ست 
وهي م�سجلة بال�سجل التجاري رقم 2050056359 وتاريخ 1428/8/22هـ )املوافق 2007/9/4م(، وعنوانها الدمام، املدينة ال�سناعية االأولى، اململكة العربية 

ال�سعودية، ويبلغ راأ�س مالها احلايل )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي. مت تاأ�سي�س ال�سركة لتكون ال�سركة القاب�سة املالكة لكل من:

1.  �سركة املحوالت ال�سعودية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بالكامل )بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة( من قبل ال�سركة، ويبلغ راأ�س مالها احلايل 
)102.750.000( مائة واثنان مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي مدفوع بالكامل. تقوم �سركة املحوالت ال�سعودية بت�سنيع املحوالت الكهربائية 

واملحطات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س.

2.  �سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ«�سركة و�سكو�سا«( وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بالكامل )بطريقة 
مبا�سرة وغري مبا�سرة( من قبل ال�سركة، ويبلغ راأ�س مالها احلايل )64.000.000( اأربعة و�ستون مليون ريال �سعودي مدفوع بالكامل. تقوم �سركة و�سكو�سا 

بت�سنيع املحوالت واملحطات الكهربائية ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط وتقدمي ال�سيانة والدعم الفني.

ويف عام 2010م، مت تاأ�سي�س �سركتني جديدتني هما �سركة حموالت الطاقة ال�سعودية )وي�سار اإليها فيما بعد بـ«�سركة حموالت الطاقة«( و�سركة �سي جي العربية 
ال�سعودية الأنظمة الطاقة )وي�سار اإليها فيما بعد بـ«�سركة �سي جي العربية«(. وكانت �سركة املحوالت ال�سعودية متتلك ما ن�سبته 51% من �سركة حموالت الطاقة 
و49% من �سركة �سي جي العربية وذلك عند تاأ�سي�سهم. وخالل عام 2012م، تنازلت �سركة املحوالت ال�سعودية عن ملكيتها يف ال�سركتني الى �سركة ال�سناعات 
الكهربائية واأ�سبحت ال�سركة حينئذ هي ال�سركة القاب�سة لكل من �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة، كما متلك  ن�سبة 49% يف 
�سركة �سي جي العربية. وللمزيد من التفا�سيل حول تاأ�سي�س ال�سركات التابعة والزميلة، ف�ساًل راجع الق�سم )4-6( من هذه الن�سرة وعنوانه »ال�سركات التابعة 

والزميلة«. 

وبعد اإعادة الهيكلة مللكية �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا، بداأت مرحلة اإعادة تنظيم عمليات ال�سركات التابعة على حد �سواء لال�ستفادة من االندماج 
الت�سغيلي )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )4-5( من هذه الن�سرة وعنوانه »تطور هيكل ملكية ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة«( حيث يتم حاليًا 
ل�سركة  امل�ساندة  الوظائف  توحيد  ال�سركة. عالوة على ذلك، فقد مت  كاأق�سام يف  و�سكو�سا عمليًا  و�سركة  ال�سعودية  الت�سنيع يف �سركة املحوالت  ت�سغيل وحدات 
املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا حتت �سركة ال�سناعات الكهربائية وت�سمل العمليات والهند�سة، واملبيعات والت�سويق، وال�سوؤون املالية وتقنية املعلومات، واملوارد 
الب�سرية وال�سوؤون االإدارية، واإدارة االإمداد والتموين واإدارة تطوير االأعمال. واجلدير بالذكر اأن لل�سركة فرعني يف االإمارات العربية املتحدة وحتديدًا يف مدينتي 

دبي واأبوظبي )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )4-9( من هذه الن�سرة وعنوانه »اأ�سول ال�سركة خارج اململكة« (.

األنشطة الرئيسية للشركة

تقوم ال�سركة مبمار�سة اأن�سطتها من خالل �سركاتها التابعة والزميلة يف جماالت ت�سنيع وجتميع وتوريد واإ�سالح و�سيانة املحوالت الكهربائية وحمطات التوزيع 
املدجمة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س وحوامل الكابالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط واملعدات الكهربائية 
االأخرى باالإ�سافة اإلى تقدمي اخلدمات الفنية املتعلقة بهذه االأن�سطة. ولدى ال�سركة، من خالل �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا، اأكرث من 35 عامًا من 

اخلربة يف جمال ت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط.

وتقوم ال�سركة ببيع منتجاتها لل�سركة ال�سعودية للكهرباء ومقاويل الت�سميم والتوريد والتنفيذ مل�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية لقطاع النفط والغاز باالإ�سافة اإلى 
مقاويل قطاع البرتوكيماويات وامل�ساريع ال�سناعية وعمالء اخرين. كما تقوم ال�سركة بت�سدير وبيع منتجاتها لعمالء يف دول اأخرى كدول جمل�س التعاون اخلليجي 
واليمن والعراق واالأردن و�سوريا وم�سر وال�سودان. ومتتلك ال�سركة، من خالل �سركاتها التابعة، )9( ت�سعة م�سانع لالإنتاج موزعة بني املدينة ال�سناعية االأولى 

والثانية يف مدينة الدمام، وتوظف اأكرث من 1500 موظف يف خمتلف التخ�س�سات واملهارات. 

تنق�سم اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية اإلى اأربعة عمليات ت�سغيلية رئي�سية:

1(  املحوالت الكهربائية والتي يتم ت�سنيعها من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة. تقوم هذه ال�سركات التابعة بت�سنيع 
وتوريد املحوالت واملحطات املدجمة وحمطات الوحدة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س ب�سكل اأ�سا�سي ملقدمي اخلدمات العامة يف اململكة 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى ومطوري العقار الرئي�سيني.

2(  لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط والتي يتم ت�سنيعها من قبل �سركة و�سكو�سا. تقوم �سركة و�سكو�سا بت�سنيع وتوريد جمموعة كبرية 
من لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س ومراكز التحكم يف املحركات واملو�سالت 
املنخف�س  اجلهد  ذات  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  منتجات  وتباع  الكابالت.  وحوامل  واحلماية  الرتحيل  ولوحات  للكابالت  الناقلة  وامل�سارات  الكهربائية 
واملتو�سط ب�سكل اأ�سا�سي اإلى العمالء الذين يعملون يف قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات يف اململكة. وتعترب منتجات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد 
املنخف�س واملتو�سط من املنتجات املتخ�س�سة للغاية والتي يتم ت�سميمها وفقًا ملوا�سفات العمالء. ويتم عادًة ت�سليم هذه املنتجات خالل 6 اإلى 12 �سهرًا من 

تاريخ طلب ال�سراء.



�س

3(  اخلدمات وال�سيانة والتي يتم تقدميها من قبل �سركة و�سكو�سا. تقوم �سركة و�سكو�سا بتقدمي خدمات ما بعد البيع ملبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات 
اجلهد املنخف�س واملتو�سط وخدمات العمالء الذين ي�ستخدمون منتجات �سركة و�سكو�سا ومنتجات ال�سركات التابعة لل�سركة ب�سكل عام، باالإ�سافة اإلى تقدمي 
خدمات ال�سيانة واالإ�سالح والفح�س والتحديث ودرا�سة املنتجات الكهربائية وامليكانيكية واالأنظمة واالأعمال ذات ال�سلة. كما تقوم بتقدمي خدمات االختبار 

يف املوقع ويف امل�ساريع.

4(  خدمات االإدارة واالإن�ساء املقدمة من قبل �سي جي العربية. تقوم �سركة �سي جي العربية بتنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء )EPC(، والذي 
ي�سمل تركيب حمطات التحويل ذات اجلهد املتو�سط واملحطات املتنقلة والفح�س والرتكيب وال�سيانة. 

وللمزيد من التفا�سيل حول منتجات ال�سركة وا�ستخداماتها، ف�ساًل راجع الق�سم )4-3( من هذه الن�سرة وعنوانه “ن�شاط ال�شركة”.

هيكل ملكية الشركة

يلخ�س اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة قبل وبعد االكتتاب: 

جدول اأ-3: هيكل ملكية ال�شركة قبل وبعد الكتتاب

بعد االكتتاب قبل االكتتاب امل�ساهم

 راأ�س املال
 )ريال �سعودي(

*% عدد االأ�سهم  راأ�س املال
 )ريال �سعودي(

*% عدد االأ�سهم

119.700.000 %26.6 11.970.000 171.000.000 %38.0 17.100.000 �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه 
املحدودة

102.658.500 %22.8 10.265.850 146.655.000 %32.6 14.665.500 �سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز 
التويجري

66.496.500 %14.8 6.649.650 94.995.000 %21.1 9.499.500 جمموعة الطوخي التجارية

19.845.000 %4.4 1.984.500 28.350.000 %6.3 2.835.000 اأحمد بن نا�سر بن يعقوب 
ال�سويدان

6.300.000 %1.4 630.000 9.000.000 %2.0 900.000 عبد العزيز بن زيد بن علي 
القري�سي

135.000.000 %30.0 13.500.000 - - - اجلمهــــــــور

450.000.000 %100.0 45.000.000 450.000.000 %100.0 45.000.000 املجموع

 امل�سدر: ال�سركة 
* اإن ن�سب امللكية املذكورة هي اأرقام تقريبية
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ويو�سح الر�سم البياين التايل هيكل ملكية ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة:

 شركة سي جي
هولدينغز

(CG Holdings)

شركة سي جي باور
(CG Power)

شركة الصناعات
الكهربائية

سعد بن عبد ا	 بن
عبدالعزيز التويجري

أحمد بن ناصر بن
يعقوب السويدان

عبد العزيز بن زيد
بن علي القريشي

 شركة علي زيد
القريشي وإخوانه

المحدودة

مجموعة الطوخي
التجارية

شركة سي جي
العربية

 شركة
محوالت الطاقة شركة وسكوسا شركة المحوالت

السعودية

%21^1%38^0%2^0

%49%51

%49^0 %51^0 %97^0 %97^0
%3^0

%3^0

%6^3%32^6

رؤية الشركة ورسالتها

رؤية الشركة

اأن تكون ال�سركة ال�سريك املف�سل حللول الطاقة ال�ساملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

رسالة الشركة

ال�سركة  � العائد على اال�ستثمار مع االلتزام مب�سوؤولية  ال�سوقية وزيادة  ال�سركة يف قطاع الطاقة بهدف تو�سيع ح�ستها  النمو بتطوير اعمال  موا�سلة 
االجتماعية.

بذل اأق�سى جهد الإر�ساء عمالء ال�سركة من خالل توفري منتجات وخدمات عالية اجلودة مبعايري اآمنة، �سحية و�سديقة للبيئة. �
ا�ستقطاب ال�سباب ال�سعوديني للعمل يف ال�سركة وتدريبهم وتزويدهم بفر�س النمو امل�ستدام. �

االستراتيجية

العمل على زيادة وتطوير الطاقة االإنتاجية احلالية لبع�س منتجات ال�سركة و�سمان جودتها. �
تطوير منتجات جديدة خا�سة بق�سم مفاتيح اللوحات الكهربائية وتو�سعة ق�سم اخلدمات. �
اإن�ساء ودعم �سركات متخ�س�سة يف جمال الطاقة مع �سركاء ا�سرتاتيجيني. �
موا�سلة حت�سني العمليات الت�سغيلية لل�سركة من خالل تر�سيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.  �
اال�ستثمار يف منتجات جديدة ومكملة داخل وخارج اململكة. �
توثيق عالقة ال�سركة مع العمالء احلاليني والعمل علي دخول اأ�سواق اإ�سافية خمتارة. �
الزيادة امل�ستمرة يف �سعودة الوظائف الفنية واالإدارية وذلك من خالل برامج تدريب مالئمة. �

نواحي القوة والمزايا التنافسية

تعتقد ال�سركة باأنها تتمتع بالعديد من املزايا التناف�سية التي متيز منتجاتها وخدماتها عن مناف�سيها، مما جعلها تتبواأ مركز الريادة يف �سوق املحوالت ولوحات 
املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط يف اململكة ومورد رئي�سي للمحوالت لدول جمل�س التعاون اخلليجي. وت�سمل املزايا التناف�سية الرئي�سية لل�سركة 

ما يلي:

تنوع المنتجات وتعديلها حسب الطلب  .1

اإلى مرافق الت�سميم اخلا�سة بها والتي تدعم من قدرتها على ت�سنيع املحوالت ذات  لدى ال�سركة جمموعة وا�سعة من املنتجات مقارنة مبناف�سيها باالإ�سافة 
يتعلق  فيما  للعمالء  ومتكاملة  �ساملة  ومنتجات  تقدمي خدمات  لها  يتيح  وخدماتها مما  منتجاتها  بتنويع  م�ستمر  ب�سكل  ال�سركة  تقوم  كما  اخلا�سة.  املوا�سفات 
بالتوزيع والتحكم الكهربائي، االأمر الذي ميكنها من تنفيذ عقود متعددة مع العمالء يف وقت واحد، وخدمة عمالء يف قطاعات خمتلفة. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن 
قدرة ال�سركة على ت�سميم واإنتاج املنتجات ح�سب الطلب قد مكن ال�سركة من حتقيق هوام�س ربح اأعلى من تلك التي حتققها من املنتجات ذات املقايي�س املوحدة.
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جودة المنتجات  .2

متتاز منتجات وخدمات ال�سركة بجودة عالية تتوافق مع املعايري العاملية كاملعايري الدولية )IEC( واملعايري االأمريكية )ANSI( ، مما يجعل ال�سركة موّردًا اأ�سا�سيُا 
ومف�ساًل لعمالئها. ومن اجلدير بالذكر اأنه مل ي�سبق لل�سركة منذ تاأ�سي�سها اأن تعر�ست للمالحقة القانونية ب�ساأن اأية مطالبات جوهرية متعلقة مبنتجاتها حتى 

تاريخ هذه الن�سرة.

ريادة الشركة في تصنيع المحوالت والمنتجات الكهربائية األخرى  .3

تعترب ال�سركة من ال�سركات الرائدة يف جمال ت�سنيع املحوالت واملنتجات الكهربائية االأخرى وذلك من خالل ت�سنيعها ملنتجات تلبي احتياجات العمالء. على 
�سبيل املثال، فاإن ال�سركة من خالل �سركة حموالت الطاقة، هي ال�سركة الوطنية الوحيدة يف اململكة التي تقوم بت�سنيع حموالت طاقة بقدرة ت�سل اإلى 100 ميجا 

.)MVA( فولت اأمبري

التي تقوم بت�سنيع حموالت ذات عوازل حرارية عالية، حيث تقوم بت�سنيعها  االأو�سط  وال�سرق  التعاون اخلليجي  اأول �سركة يف دول جمل�س  ال�سركة  كما تعترب 
برتخي�س من �سركة �سي جي باور )CG Power(، وهي عبارة عن حموالت �سغرية احلجم متتاز بتحمل درجات احلرارة العالية يتم ا�ستخدامها يف املدار�س 

وامل�ست�سفيات واالأماكن املغلقة التي تكون معدة ومتوافقة مع موا�سفات ال�سالمة املطلوبة ح�سب هذه امل�ساريع واالأماكن ذات االأبعاد ال�سيقة.

ومن اجلدير بالذكر اأي�سًا اأن ال�سركة هي امل�سنع الوحيد يف اململكة للمحوالت امل�ستخدمة يف تطبيقات م�سخات النفط حتت االأر�س امل�ستخدمة يف قطاع النفط 
واملياه. كما بداأت ال�سركة يف عام 2013م باإنتاج حموالت ذات تطبيقات خا�سة م�سنوعة من احلديد املقاوم لل�سداأ لال�ستخدام يف البيئة البحرية.

مرونة القدرات التصنيعية  .4

لتلبية  املنتجات  اأنها تقوم بتقدمي جمموعة متنوعة من  الطاقة االنتاجية كما  االأو�سط من حيث  ال�سرق  للمحوالت يف  ال�سركات امل�سنعة  اأكرب  ال�سركة من  تعد 
احتياجات كبار العمالء يف امل�ساريع ال�سخمة، وهذا بدوره يعزز القدرة التناف�سية لل�سركة مقارنة بال�سركات املناف�سة االأخرى حيث لدى ال�سركة القدرة على 

حتويل الطاقة االنتاجية بني منتجاتها بح�سب تغري الطلب واملوا�سفات.

عالقات قوية مع شركات عالمية رائدة لتقديم الدعم الفني  .5

لدى ال�سركة عدد من االتفاقيات الفنية مع �سركات عاملية لت�سنيع املنتجات الكهربائية والتي ت�سمل املحوالت واملحطات املدجمة ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات 
اجلهد املنخف�س واملتو�سط واملو�سالت الكهربائية وغريها، مما ميكنها من احل�سول على اأحدث التقنيات يف هذا املجال، )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع 
 )CG Power( حيث تعمل ال�سركة مبوجب اتفاقية الرتخي�س مع �سركة �سي جي باور ،)”الق�سم )13-2( من هذه الن�سرة وعنوانه “ملخ�س العقود اجلوهرية
والتي تعترب واحدة من اأكرب ع�سر �سركات يف العامل يف جمال ت�سنيع املحوالت، ولها �سمعة عاملية يف جمال االبتكار والكفاءة )للمزيد من التفا�سيل عن اتفاقية 

الرتخي�س مع �سركة �سي جي باور )CG Power(، ف�سال راجع الق�سم )13-2-2( من هذه الن�سرة وعنوانه )“اتفاقيات امل�سروعات امل�سرتكة”(.

كما لدى ال�سركة حتالف مع �سركة اإيتون )Eaton( )الواليات املتحدة االأمريكية( لت�سميم واإنتاج لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط. 
وُتعد �سركة اإيتون )Eaton( من ال�سركات الرائدة عامليًا يف جمال توزيع الطاقة والتحكم عن بعد للمحطات )Automation( واملنتجات ال�سناعية واخلدمات 

.)Fortune 500( املتعلقة بهذه املنتجات وهي من �سمن قائمة �سركات فورت�سن 500 العاملية

ومن خالل هذه الرتتيبات التقنية، قامت ال�سركة باال�ستفادة من التقنية وخربة الت�سميم والدعم والتاأهيل الفني ملوظفي ال�سركة الالزم لت�سنيع منتجات ذات 
جودة عالية لعمالئها باأ�سعار تناف�سية. 

وكالء ومندوبين مبيعات إقليميا ودوليا  .6

ال�سعودية ببيع  اإلى اخلارج عن طريق فروعها ووكالئها ومندوبي مبيعاتها. حيث تقوم �سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت  ال�سركة ببيع وت�سدير منتجاتها  تقوم 
منتجاتها يف االإمارات عن طريق فرعي �سركة ال�سناعات الكهربائية يف دبي واأبوظبي. كما يوجد حاليًا لل�سركة 12 وكيل ومندوب مبيعات يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا وكوريا اجلنوبية كما هو مو�سح اأدناه:

اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع ال�سركة العاملية يف جمال الهند�سة الكهربائية )Universal Electro-Engineering Company( والتي  �
تعرف باإ�سم )UNEECO( يف البحرين.

اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع ال�سركة العربية لهند�سة البناء )Arabian Construction Engineering Company( والتي تعرف  �
باإ�سم )ACEC( يف قطر.

اتفاقية تعاون مبيعات ل�سركة و�سكو�سا مع جمموعة فينت�سر غلف )Venture Gulf Group( يف قطر. �
اتفاقية وكالة ل�سركة و�سكو�سا مع �سركة اجلحمة التجارية يف الكويت. �
اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة فدان للتجارة واملقاوالت العامة يف الكويت.  �
اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة بن �سامل املحدودة يف �سلطنة عمان. �
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اتفاقية مندوب مبيعات ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة اال�سول للكهرباء والتجارة والتوكيالت يف اليمن. �
اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة البوادي للتجارة يف االأردن.  �
اتفاقية مندوب مبيعات ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة النجاح الكبري يف العراق. �
اتفاقية مندوب مبيعات ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة نوار �سكر و�سركاه يف �سوريا.  �
اتفاقية تعاون مبيعات للمقاولني الكوريني اجلنوبيني ل�سركة و�سكو�سا مع �سركة �سينوا للتجارة )Shinhwa Trading Company( يف كوريا اجلنوبية.  �
اتفاقية وكالة جتارية للمقاولني امل�سريني ل�سركة و�سكو�سا مع �سركة ايجيتك امل�ساريع )EgyTec Projects Company( يف م�سر.  �

الدخول في تحالفات مع شركة سي جي باور )CG Power( كشريك استراتيجي  .7

تاريخياأً  يعود   ،)Pauwels Trafo( ترافو  باولز  با�سم  �سابقا  املعروفة   ،)CG Power( باور  جي  �سي  �سركة  مع  الكهربائية  ال�سناعات  �سركة  حتالف  اإن 
الى عام 1980م عندما كانت �سركة �سي جي باور )CG Power( �سريكًا ا�سرتاتيجيا يف �سركة املحوالت ال�سعودية، وباالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم �سركة �سي 
اأن باعت �سركة �سي جي باور  التوزيع. وقد ا�ستمرت هذه العالقة اال�سرتاتيجية حتى بعد  الفني لت�سنيع حموالت  جي باور )CG Power( بتقدمي الدعم 
)CG Power( )حينما كانت تعرف با�سم �سركة باولز ترافو Pauwels Trafo( ح�ستها يف �سركة املحوالت ال�سعودية يف عام 2001م. ويف عام 2010م، 

مت تعزيز هذا التحالف من خالل اإن�ساء �سركة حموالت الطاقة حيث متتلك ال�سركة ن�سبة 51% و�سركة �سي جي باور )CG Power( ن�سبة %49.

عالقات طويلة األجل مع الشركة السعودية للكهرباء  .8

تتمتع ال�سركة بعالقة طويلة االأجل مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء يعود تاريخها اإلى عام 1982م، حيث تقوم ال�سركة بتلبية احتياجات ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
من املنتجات الكهربائية مثل املحوالت واملحطات التي ت�ستخدم يف م�ساريع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. وعلى �سبيل املثال قامت ال�سركة بتوريد 11.444 حمول 
مدجمة  توزيع  حمطة  و2.900  مدجمة   توزيع  حمطة  و3.370  التوايل،  على  و2013م  و2012م،  2011م،  ال�سنوات  خالل  حمول  و14.260  حمول  و11.593 

و5.350 حمطة توزيع مدجمة خالل ال�سنوات 2011م، و2012م، و2013م على التوايل لل�سركة ال�سعودية للكهرباء.

عالوة على ذلك، تعاونت ال�سركة بنجاح مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء لتطوير اأول وحدة حمطة فرعية، ولتطوير معايري املحوالت عن طريق ت�سميم اأول منوذج 
حمرتف طبقا ملعايري ال�سركة ال�سعودية للكهرباء.

عالقات طويلة األجل مع مقاولي التصميم والتوريد والتنفيذ لمشاريع شركة أرامكو السعودية لقطاع النفط   .9 
والغاز   

تتمتع ال�سركة بعالقة طويلة االأجل مع مقاويل الت�سميم والتوريد والتنفيذ مل�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية لقطاع النفط والغاز يعود تاريخها اإلى عام 1985م، 
وتعد ال�سركة اأحد املوردين الرئي�سيني املعتمدين مل�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية حيث اأنها متخ�س�سة يف اإنتاج املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة والتي ت�ستخدم 
يف م�سخات حتت االأر�س يف قطاع النفط والغاز. ومنذ عام 1985م، قامت ال�سركة بتلبية احتياجات �سركة اأرامكو ال�سعودية من املنتجات الكهربائية امل�سنعة 
حمليًا و�ساركت يف معظم م�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية يف اململكة من خالل توريد املنتجات واخلدمات مما اأدى الى تقوية عالقة ال�سركة مع �سركة ارامكو 
 )Hyundai Engineering Co. Ltd( للهند�سة تتعامل معها مثل �سركة �سنايدر )Schneider( و�سركة هيونداي  التي  العاملية  املقاوالت  ال�سعودية و�سركات 
و�سركة �سلمربجري )Schlumberger(. فعلى �سبيل املثال، قامت ال�سركة يف عام 2010م بتوريد 450 حمول من املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة اإلى م�سروع 
�سركة اأرامكو ال�سعودية يف خري�س ويعترب هذا العدد كبري باإعتبار اأنه مل�سروع واحد. ومن اجلدير بالذكر اأن هذه املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة القت جناحًا 
كبريًا مما �ساعد ال�سركة على توريد املزيد منها يف ال�سنوات الالحقة على عمالء خمتلفني. وبلغ عدد املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة التى مت توريدها من قبل 

ال�سركة 117 حمول عام 2011م و206 حمول عام 2012م و240 حمول عام 2013م.

شركة تصنيع محلية  .10

تتمتع ال�سركة بالعديد من املزايا كونها �سركة ت�سنيع حملية، وذلك لالأ�سباب التالية:

ت�سليم املنتجات يف الوقت املنا�سب وتوفري الدعم الفني الالزم بعد البيع مما يعزز من القدرة التناف�سية لل�سركة مقارنة بال�سركات االأخرى حيث اأن: �
الوقت امل�ستغرق لنقل املنتجات من م�سنع من خارج اململكة قد ي�سل اإلى �سهر اأو �سهرين. ويوؤدي التاأخر يف ت�سليم املنتجات للعمالء اإلى فر�س  �

غرامات، عالوة على تكاليف النقل واجلمارك وبالتايل ارتفاع تكلفة امل�سنعني الدوليني. 
وجود ال�سركة داخل اململكة ميكنها من التفاعل امل�ستمر واملبا�سر مع العمالء مما ميكن ال�سركة من توفري اخلدمات لعمالئها يف غ�سون 24 �ساعة. �
اتاحة الفر�سة للعمالء لفح�س ومتابعة املنتجات خالل مراحل الت�سنيع ب�سفة م�ستمرة وبتكاليف اأقل. �

متتع ال�سركة باأف�سلية التعامل وذلك للعديد من امل�ساريع املحلية حيث تف�سل اجلهات احلكومية وبع�س ال�سركات مثل �سركة اأرامكو ال�سعودية التعامل  �
مع امل�سنعني املحليني. 

سجل تشغيلي ناجح وعالمة تجارية معترف بها  .11

تتمتع ال�سركة من خالل �سركاتها التابعة ب�سجل ت�سغيلي ناجح الأكرث من 35 �سنة يف ت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط 
وغريها من منتجات توزيع الطاقة الكهربائية، مما يجعل ال�سركة من اأكرب ال�سركات يف �سناعة هذه املنتجات يف املنطقة من حيث احل�سة ال�سوقية حيث بلغت 
حوايل 52% من اإجمايل �سوق املحوالت يف اململكة يف عام 2013م، )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )3-3( من هذه الن�سرة وعنوانه “تقدير ح�سة 

ال�سركة من ال�سوق”(.



ت

مركز مالي وتدفقات نقدية إيجابية  .12

تتمتع ال�سركة مبركز مايل قوي وتدفقات نقدية عالية. فقد بلغت التدفقات النقدية الت�سغيلية لل�سركة يف عام 2013م 241.9 مليون ريال �سعودي )21.6 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2012م( مما مكنها من تغطية احتياجاتها الت�سغيلية والراأ�س مالية اإ�سافة اإلى توزيع اأرباح مل�ساهميها. 

عالقات قوية وطويلة األجل مع الموردين  .13

حتتفظ ال�شركة بعالقات را�شخة وطويلة االأجل مع موردي املواد اخلام الذين تتعامل معهم وذلك ل�شمان ان�شيابية توريد املواد اخلام الالزمة لعملياتها باأ�شعار 
مناف�سة. 

أعضاء مجلس اإلدارة البارزين والفريق اإلداري ذو الكفاءة العالية  .14

تتمتع ال�سركة بوجود اأع�ساء جمل�س اإدارة واإدارة تنفيذية من ذوي اخلربات املتنوعة والطويلة حيث ي�سل متو�سط خربتهم اإلى 20 عامًا، وهم الذين يحددون 
مهمة ال�سركة واأهدافها املرحلية واال�سرتاتيجية. باالإ�سافة اإلى ذلك، يقوم املجل�س باالإ�سراف العام على اأعمال ال�سركة ل�سمان كفاءة وفعالية اأنظمة التخطيط 
ب�سكل عام. وجنحت ال�سركة يف االحتفاظ بفريق اإدارتها العليا واملوظفني، والقيام بتطوير املوظفني املوؤهلني وترقيتهم اإلى منا�سب عليا يف ال�سركة اإ�سافة اإلى 

ا�ستقطاب كفاءات وطنية ذات خربة يف اإدارة امل�ساريع الكربى.

مزايا تنافسية أخرى  .15

القدرة على ت�شغيل خطوط االإنتاج ب�شكل م�شتمر وحتقيق اأق�شى قدر من طاقاتها االإنتاجية مما يزيد كفاءة الت�شغيل، ويعود ال�شبب يف متكن ال�شركة  �
من ذلك اإلى االن�شباط يف اإدارة االإنتاج ومراقبة اجلودة وكفاءة اإدارة الت�شميم التي حتد من اأوجه الق�شور يف االإنتاج.

كفاءة اأعمال ال�سيانة والتي ت�ساهم يف تقليل معدل تعطل معدات االإنتاج مما ينعك�س اإيجابيا على عملية االإنتاج. �
وجود طاقم فني بخربات عالية ي�ساهم يف ت�سميم وت�سنيع املنتجات املتطابقة مع اأعلى املوا�سفات الفنية. �

نبذة عن السوق

عن مستشار السوق 

قامت ال�سركة بتعيني �سركة اإيرا�س اال�ست�سارية )ERAS( )وي�سار اإليها فيما بعد بـ”اإيرا�س”( الإعداد درا�سة لل�سوق )“درا�سة ال�سوق”( تغطي القطاعات التي تعمل 
فيها ال�سركة يف اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. تعترب ايرا�س من اأبرز ال�سركات التي تعمل على م�ستوى العامل يف 
تقدمي اال�ست�سارات املهنية العملية ل�سركات يف القطاعني العام واخلا�س العاملة يف العديد من املجاالت والقطاعات املختلفة، وقد تاأ�س�ست اإيرا�س يف عام 1987م 

ويقع مقرها الرئي�سي يف لندن باململكة املتحدة.

اإن م�سدر معلومات ال�سوق الواردة يف هذه الن�سرة هو درا�سة ال�سوق املعدة من قبل اإيرا�س. وال متتلك اإيرا�س وال اأي من �سركاتها التابعة وال اأي من م�ساهميها اأو 
مدرائها اأو اأقاربهم اأية اأ�سهمًا يف ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة ولي�س لديهم اأي م�سالح اأيًا كان نوعها، وقد اأعطت اإيرا�س موافقتها اخلطية على ا�ستعمال 
بياناتها وبحوثها ال�سوقية يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. مت حتديث درا�سة ال�سوق يف مار�س 2014م، وال تت�سمن هذه الن�سرة 

اأيًا من امل�ستجدات التي طراأت على ال�سوق منذ مار�س 2014م.

ملخص عن السوق

يوؤثر ن�شاط �شركة الكهرباء ال�شعودية تاأثريا جوهريا على الطلب على املنتجات الكهربائية. ومتثل مناق�شات �شركة الكهرباء ال�شعودية من املحوالت واملحطات 
الكهربائية حوايل 70% من ال�سوق ال�سعودي للمحوالت واملحطات الكهربائية. اإ�سافة اإلى ذلك، توؤثر القطاعات االأخرى كقطاع البنية التحتية من جهة وقطاعات 
النفط والغاز والبرتوكيماويات وال�سناعات الثقيلة تاأثريا كبريا على الطلب على هذه املنتجات الكهربائية. وتركز ال�سركة حاليًا على �سوق توزيع الكهرباء ذات 
اجلهد املتو�سط واملنخف�س، والذي يت�سمن املحوالت وحمطات التوزيع املدجمة ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط وحوامل الكابالت، 
واملو�سالت الكهربائية وغريه من االك�س�سوارات، وياأتي اجلزء االأكرب من مبيعات ال�سركة من منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي مبا فيها ال�سوق ال�سعودي الذي 

يعترب اأكرب �سوق ملبيعات ال�سركة.

يتاأثر الطلب على حموالت التوزيع يف اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط بفعل الطلب على الكهرباء، ومنو البنية التحتية، وتو�سع املدن، وتطوير 
مدن �سناعية واقت�سادية جديدة، ف�ساًل عن الطلب ال�ستبدال املحوالت القائمة القدمية وغري الفعالة.



ث

مثل  الثقيلة  ال�سناعات  ومنو  الطاقة،  التوزيع وحموالت  �سبكات  تو�سيع  ت�سمل  الكهربائية  املفاتيح  ولوحات  املحوالت  �سوق  على  توؤثر  التي  العوامل  اأهم  اأن  كما 
النفط والغاز، والبرتوكيماويات، واحلديد، وغريها من املعادن، وم�ساريع البناء العمالقة مثل املدن االقت�سادية واملراكز التجارية، وا�ستبدال املعدات الكهربائية 

القدمية. يف ما يلي عوامل النمو الرئي�سية اخلا�سة بكل منتج من منتجات املحوالت واملفاتيح الكهربائية يف اململكة العربية ال�سعودية:

العوامل ال�سكانية )الدميوغرافية( �
من املتوقع اأن ي�سهم التزايد يف عدد ال�سكان يف اململكة والذي ي�سكل فيه فئة ال�سباب ممن تقل اأعمارهم عن 25 �سنة ن�سبة 66%، يف ا�ستمرار  �

الطلب على امل�ساكن وبالتايل �سيوؤثر على طلب اإمدادات الكهرباء واملنتجات الكهربائية.
من املتوقع اأن ي�ساهم ارتفاع دخل الفرد اإلى منو الطلب على الكهرباء. �

البنية التحتية �
ت�سّمنت خطة التنمية التا�سعة للمملكة العربية ال�سعودية خطط ال�ستثمارات يف خمتلف املجاالت بلغت قيمتها 1.440 مليار ريال �سعودي بني  �

العام 2010م والعام 2014م.
ومن املتوقع اأن يتم ا�ستثمار حوايل 300 مليار ريال �سعودي يف البنية التحتية للكهرباء يف اململكة حتى العام 2018م وذلك ح�سب ت�ساريح وزارة  �

املياه والكهرباء ال�سعودية.
التنمية العقارية �

وفقًا خلطة التنمية التا�سعة، تنوي حكومة اململكة العربية ال�سعودية �سخ اأكرث من 100 مليار ريال �سعودي ليتم ا�ستثمارها يف جمال امل�ساريع  �
ال�سكنية خالل الفرتة املمتدة بني عامي 2010م و2014م، كما تتوقع بناء 200.000 م�سكن جديد يف ال�سنة داخل اململكة العربية ال�سعودية 

وذلك للحد من الفجوة بني العر�س والطلب على ال�سكن خالل ال�سنوات الع�سر القادمة.
توليد الطاقة �

اأعلن  الرئي�س التنفيذي لل�سركة ال�سعودية للكهرباء موؤخرا عن خطط الإنفاق ما جمموعه 622 مليار ريال �سعودي حتى عام 2023م1 لتلبية  �
الطلب املتزايد يف توليد الطاقة وذلك ح�سب االآتي: 

247 مليار ريال �سعودي يتم اإنفاقها يف الفرتة املمتدة من عام 2014م اإلى عام 2017م الإ�سافة 18.000 ميجا وات )MW( يف جمال توليد  �
الطاقة و234 حمطة حتويل جديدة يف قطاع النقل واأكرث من 20.000 كيلومرتا من خطوط نقل الطاقة. 

375 مليار ريال �سعودي يتم اإنفاقها يف الفرتة املمتدة من عام 2018م اإلى عام 2023م الإ�سافة 22.000 ميجا وات )MW( يف جمال توليد  �
الطاقة و260 حمطة حتويل جديدة واأكرث من 30.000 كيلومرتا من خطوط نقل الطاقة.

منذ عام 2003م، كان متو�سط منو الطلب على الكهرباء يف اململكة يزيد على 7% �سنويا وتتوقع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء اإ�ستمرار النمو بن�سبة  �
7-8% �سنويا حتى العام 2023م

ملخص المعلومات المالية

جدول اأ-4: ملخ�س املعلومات املالية

31 مار�س 2013م 2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
غري املراجعة

31 مار�س 2014م  
املراجعة

قائمة الدخل

962.0881.062.7001.285.258305.080346.752�سايف املبيعات

)267.127()229.992()1.019.000()863.153()762.864(تكلفة املبيعات

199.224199.547266.25875.08879.625الربح االإجمايل

)12.982()9.089()38.583()41.071()38.512(م�ساريف بيع وتوزيع

)11.000()11.294()46.517()35.736()29.022(م�ساريف عمومية واإدارية

131.690122.741181.15854.70555.643الدخل من العمليات الرئي�سية

113.698108.149165.96350.37055.488�سايف الدخل

2.532.403.691.121.23ربح ال�سهم الواحد*

املركز املايل

782.049988.821895.491986.852966.594املوجودات املتداولة
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خ

31 مار�س 2013م 2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
غري املراجعة

31 مار�س 2014م  
املراجعة

149.590258.010317.500273.391318.454املوجودات غري املتداولة

931.6401.246.8311.212.9911.260.2431.285.048اإجمايل املوجودات

361.167666.349394.964633.600422.099املطلوبات املتداولة

43.41975.299273.97873.105266.333املطلوبات غري املتداولة

404.586741.649668.942706.705688.432اإجمايل املطلوبات

516.378492.063541.176542.033596.264اإجمايل حقوق امل�ساهمني

10.67613.1192.87311.505351حقوق ملكية غري م�سيطرة

931.6401.246.8311.212.9911.260.2431.285.048اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

التدفقات النقدية

130.33221.631241.89869.52455.059�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

)7.306()20.181()80.482()119.856()9.945(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية

)10.133(201)182.909(131.410)124.558(�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( / من الن�ساطات التمويلية

49.54437.620)21.494(33.185)4.171(الزيادة / النق�س يف االأر�سدة لدى البنوك والنقدية

اأهم املوؤ�سرات املالية

13.7%-20.9%10.5%-النمو ال�سنوي لالإيرادات

10.2%-53.5%)4.9%(-النمو ال�سنوي ل�سايف الدخل

االأرباح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات واالإطفاءات 
)مليون ريال(

147.2137.7201.559.063.5

23.0%24.6%20.7%18.8%20.7%هام�س اإجمايل الربح 

هام�س الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات 
واالإطفاءات

%15.3%13.0%15.7%19.2%17.6

16.0%16.5%12.9%10.2%11.8%هام�س �سايف الربح 

--x2.2x1.5x3.3مكرر ال�سيولة )مرات(

--30.7%22.0%22.0%العائد على حقوق امل�ساهمني

--13.7%8.7%12.2%العائد على املوجودات

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة
* مت احت�ساب ربح ال�سهم الواحد على اأ�سا�س عدد االأ�سهم امل�سدرة كما يف تاريخ هذه الن�سرة والبالغ 45 مليون �سهم عادي وقد مت احت�سابها باأثر رجعي على ال�سنوات الثالث ال�سابقة.
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التعريفات والمصطلحات. 1

جدول مصطلحات عامة 1   1

اإدارة ال�شركةاالإدارة

)45.000.000( خم�سة واأربعون مليون �سهم عادي مدفوعة بالكامل، بقيمة ا�سمية تبلغ )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحداالأ�سهم

)13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي من اأ�سهم ال�سركةاأ�سهم االكتتاب

اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركةاالأع�ساء

اتفاقية التعهد بتغطية الطرح التي مت اإبرامها بني ال�سركة ومتعهدي تغطية الطرحاتفاقية التعهد بالتغطية

)ISO( املنظمة الدولية للمعايري واملقايي�ساآيزو

النظام االآيل لتداول االأ�سهم ال�سعوديةتداول

�سحيفة اأم القرى وهي اجلريدة الر�سمية حلكومة اململكة العربية ال�سعوديةاجلريدة الر�سمية

اجلمعية العامة للم�ساهمني يف ال�سركةاجلمعية العامة

ي�سمل املوؤ�س�سات املكتتبة واملكتتبون االأفراداجلمهور

البنك االأهلي التجاري، والبنك ال�سعودي الربيطاين، وجمموعة �سامبا املالية، وم�سرف الراجحي، والبنك ال�سعودي الفرن�سي، وبنك اجلهات امل�ستلمة
الريا�س، والبنك ال�سعودي الهولندي

حكومة اململكة العربية ال�سعوديةاحلكومة

رئي�س جمل�س اإدارة ال�سركةالرئي�س

ريال �سعوديريال 

)54( ريال �سعودي لكل �سهم من اأ�سهم االكتتاب�سعر الطرح

ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول(ال�سوق

�سركة ال�سناعات الكهربائية»ال�سركة« اأو »امل�سدر«

�سركة املحوالت ال�سعودية املحدودة�سركة املحوالت ال�سعودية

�سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية�سركة و�سكو�سا

�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية�سركة حموالت الطاقة

�سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة�سركة �سي جي العربية

)CG Holdings( سركة �سي جي هولدينغز�)CG Holdings Belgium N.V.( .سركة �سي جي هولدينغز بلجيم ان. يف�

)CG Power( سركة �سي جي باور�)CG Power Systems Belgium N.V.( .سركة �سي جي باور �سي�ستمز بلجيم ان. يف�

ال�سركة ال�سعودية لل�سناعات االأ�سا�سية�سركة �سابك

�سركة �سدارة للبرتوكيماويات�سركة �سدارة

�سايف متح�سالت االكتتاب بعد خ�سم التكاليف�سايف املتح�سالت

الطرح العام االأويل الأ�سهم االكتتاب الطرح اأو االكتتاب
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املدة التي تبداأ يف يوم الثالثاء 1436/01/18هـ )املوافق 2014/11/11م( وت�ستمر لفرتة �سبعة اأيام �ساملة اآخر يوم الإغالق االكتتاب فرتة االكتتاب
يف يوم االإثنني 1436/01/24هـ )املوافق 2014/11/17م(

يحظر على االأ�سخا�س الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة )12( اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ فرتة احلظر
بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق، وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة 

ال�سابقة.

قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة من هيئة ال�سوق املالية مبوجب املادة 6 من نظام ال�سوق املالية ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم قواعد الت�سجيل واالإدراج
)م/30( بتاريخ 1424/6/2هـ )املوافق 2003/7/31م( واملعدلة مبوجب قرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 1-36-2012 وتاريخ 

1434/8/11هـ )املوافق 2012/11/25م( 

القوائم املالية املراجعة لل�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م والربع االأول من عام 2014م، واالإي�ساحات املرفقة القوائم املالية
التي متت مراجعتها من قبل �سركة اإرن�ست اآند يونغ )Ernst & Young( وفقًا ملعايري املحا�سبة ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 

)SOCPA( للمحا�سبني القانونني

الئحة حوكمة ال�سركات يف اململكة العربية ال�سعودية ال�سادرة عن جمل�س هيئة ال�سوق املالية مبوجب القرار رقم 2006/212/1م الئحة حوكمة ال�سركات
بتاريخ 1427/10/21هـ )املوافق 2006/11/12م( واملعدلة بقرار جمل�س هيئة ال�سوق املالية رقم 2010/10/1 وتاريخ 

1431/03/30هـ )املوافق 2010/03/16م(، وما يطراأ عليها من تعديالت.

ميالديم

مقاويل الت�سميم والتوريد والتنفيذ ل�سركة اأرامكو ال�سعودية وقطاع النفط والغاز وقطاع البرتوكيماويات وامل�ساريع ال�سناعيةمقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال( و�سركة الراجحي املاليةمتعهدي التغطية

جمل�س اإدارة ال�سركةجمل�س االإدارة

جمل�س التعاون لدول اخلليججمل�س التعاون 

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(مدير االكتتاب 

املالك الأ�سهم يف ال�سركةامل�ساهم

�سركة �سامبا لالأ�سول واإدارة اال�ستثمار )�سامبا كابيتال(امل�ست�سار املايل ومدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات 

هم م�ست�سارو ال�سركة فيما يتعلق باالكتتاب والواردة اأ�سمائهم يف ال�سفحة )ح( من الن�سرةم�ست�سارو ال�سركة

االأ�سخا�س ال�سعوديني الطبيعيون مبا يف ذلك املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�سر من زوج غري �سعودي حيث يحق املكتتبني االأفراد
لها اأن تكتتب باأ�سمائهم، �سريطة اأن تقدم ما يثبت اأمومتها لالأوالد الق�سر 

اململكة العربية ال�سعوديةاململكة

ت�سمل جمموعة من املوؤ�س�سات وهي كالتايل:املوؤ�س�سات املكتتبة

�سناديق اال�ستثمار املوؤ�س�سة يف اململكة املطروحة طرحًا عامًا والتي ت�ستثمر يف االأوراق املالية املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية   .1
اإذا كانت �شروط واأحكام ال�شندوق تتيح له ذلك، مع االلتزام باالأحكام والقيود املن�شو�ص عليها يف الئحة �شناديق اال�شتثمار.

االأ�سخا�س املرخ�س لهم يف التعامل يف االأوراق املالية ب�سفة اأ�سيل، مع التزام متطلبات الكفاية املالية.  .2

ال�سركات املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية من خالل حمافظها التي يديرها اأ�سخا�س مرخ�س لهم، و�سركات قطاعي البنوك   .3
والتاأمني املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، وذلك وفقًا لل�سوابط التي اأ�سدرتها الهيئة، على اأن ال توؤدي م�ساركة ال�سركة اإلى اأي 

تعار�س يف امل�سالح.

هذه الن�سرة املعّدة من قبل ال�سركة واملتعّلقة باالكتتابن�سرة االإ�سدار اأو الن�سرة

النظام االأ�سا�سي لل�سركةالنظام االأ�سا�سي

نظام ال�سوق املالية ال�سادر باملر�سوم امللكي رقم م/30 بتاريخ 1424/6/2هـ، وتعديالتهنظام ال�سوق املالية

نظام ال�سركات ال�سعودي ال�سادر مبوجب املر�سوم امللكي رقم )م/6( بتاريخ 1385/3/22هـ وما ورد عليه من تعديالتنظام ال�سركات

منوذج طلب االكتتاب الذي يجب على املكتتبني االأفراد واملوؤ�س�سات املكتتبة )ح�سب مقت�سى احلال( تعبئته لالكتتاب يف اأ�سهم االكتتابمنوذج طلب االكتتاب
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هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية �ساملة حيثما ي�سمح الن�س، اأي جلنة، اأو جلنة فرعية اأو موظف اأو وكيل ميكن اأن يتم الهيئة
تفوي�سه للقيام باأي وظيفة من وظائف الهيئة

هجريهـ

)CAGR( هو معدل النمو من �سنة اإلى اأخرى ويتم ح�سابه على مدى فرتة معينة من الزمن.معدل النمو ال�سنوي الرتاكمي

وزارة التجارة وال�سناعة يف اململكة العربية ال�سعوديةوزارة التجارة وال�سناعة

وزارة العمل يف اململكة العربية ال�سعوديةوزارة العمل

جدول المصطلحات التقنية 1   1

تدفق ال�سحنات الكهربائية - تقا�س �سدة التيار الكهربائي باالأمبريتيار كهربائي اأمبري

هو القوة الكهربائية التي تدفع التيار الكهربائي يف الدائرة ويقا�س اجلهد الكهربائي بالفولت اجلهد الكهربائي 

ت�ستخدم حوامل الكابالت يف دعم وم�ساندة الكابالت وحملهاحوامل الكابالت

ت�ستخدم كحوامل للوحات مفاتيح اجلهد املنخف�س يف املناطق املفتوحة خ�سو�سا يف م�ساريع النفط والغازحوامل املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س

هي كمية الطاقة الكهربائية وتقا�س بوحدة الفولت امبري القدرة الكهربائية 

)KV( هو وحدة قيا�س للجهد الكهربائي يعرب عن األف وحدة فولتكيلو فولت

)KVA( هو وحدة قيا�س للقدرة الكهربائية يعرب عن الف وحدة فولت امبري كيلو فولت اأمبري

ت�ستخدم حلماية املعدات الكهربائية من اأي خلل ينتج ب�سبب زيادة احلمل والنظام الكهربائي اأو اأي خلل ينتج من املعدات الكهربائية لوحات الرتحيل واحلماية
ذاتها

لوحات التوزيع هي عن�سر من نظام التزويد الكهربائي الذي يق�سم التيار الكهربائي اإلى دوائر ثانوية ويف الوقت ذاته يقوم بتوفري  لوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س
احلماية عن طريق م�سهر )Fuse( اأو قاطع لكل دائرة

لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س 
واملتو�سط 

لوحات املفاتيح هي نظام حتكم وتوزيع كهربائي يعمل كقاطع كهربائي للتيار حلماية االأجهزة والدوائر الكهربائية

عبارة عن وحدات تكون يف حاويات حديدية ذاتية حتتوي على حمول حمكم االإغالق، ولوحة توزيع ذات جهد منخف�س، وعنا�سر املحطات املدجمة 
الربط، وميكن اأن ت�سمل وحدة حلقية رئي�سية معزولة بغطاء معدين وت�ستخدم املحطات املدجمة يف ال�سبكات الكهربائية واملخططات 

)MVA( واملجمعات ال�سكنية وامل�سانع واملرافق العامة وت�سل قدرتها الكهربائية اإلى 3.15 ميجا فولت اأمبري

عبارة عن وحدات ذاتية حتتوي على حمول حمكم االإغالق، ولوحة توزيع ذات جهد منخف�س، وعنا�سر الربط وال ت�ستمل على وحدة حمطات الوحدة 
حلقية و ت�ستخدم حمطات الوحدة يف ال�سبكات الكهربائية واملخططات واملجمعات ال�سكنية وامل�سانع واملرافق العامة وت�سل قدرتها 

)MVA( الكهربائية اإلى 1.5 ميجا فولت اأمبري

ي�ستخدم املحول لتحويل الطاقة الكهربائية من م�سدر توليد الطاقة اإلى ال�سبكة ويتم اإما خف�س اأو رفع اجلهد قبل نقله عرب ال�سبكةحمول

حمول يتكون من 3 ملفات للجهد املرتفع واخرى للجهد املنخف�س تعتمد على دوران الزيت حول ملفات التربيد. وتقوم حموالت التوزيع حموالت توزيع ثالثية االوجه معباأة بالزيت 
بتقليل اجلهد العايل من �سبكات التوزيع اإلى م�ستوى منا�سب اإلى نظام دائرة امل�ستخدم النهائي. ت�ستخدم حموالت التوزيع يف تو�سيل 

الكهرباء اإلى القطاعات ال�سناعية، وال�سكنية والتجارية. ت�سل القدرة الكهربائية لهذه املحوالت لغاية 3.15 ميجا فولت اأمبري 
)MVA(

نوع من حموالت التوزيع التي ت�ستخدم من قبل العمالء وفقا ملعايري حمددة وتطبيقات خا�سة. وت�سل قدرتها الكهربائية اإلى 3.15 حموالت ذات تطبيقات خا�سة 
)MVA( ميجا فولت اأمبري

تعترب حموالت الطاقة ال�سغرية حموالت ذات قدرة كهربائية من 3.15 ميجا فولت اأمبري )MVA( اإلى 20 ميجا فولت اأمبري حموالت الطاقة ال�سغرية 
)MVA(

حموالت بقدرة اأعلى من 20 ميجا فولت اأمبري )MVA( لغاية 100 ميجا فولت اأمبري )MVA( ت�ستخدم لتحويل الطاقة الكهربائية حموالت الطاقة املتو�سطة 
يف حمطات التحويل املتو�سطة وامل�ساريع ال�سناعية يف قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات
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نوع من حموالت التوزيع تتميز باإمكانية تثبيتها على االر�س وت�سل قدرتها الكهربائية اإلى 3.15ميجا فولت اأمبري )MVA(املحوالت املثبتة على االر�س 

ت�ستخدم مراكز التحكم يف املحركات ملراقبة وحماية املحركات الكهربائية يف اأنظمة اجلهد املنخف�سمراكز التحكم يف املحركات 

يقوم النظام بتوفري م�سار ذو كفاءة وجودة عالية لنقل الطاقة الكهربائية بني املعدات الكهربائية املختلفة عن طريق الكابالت.امل�سارات الناقلة للكابالت 

)ANSI( املوا�سفات االمريكية الوطنية التي تعنى بتطوير املوا�سفات اخلا�سة باملنتجات واخلدمات واالأنظمة املقررة يف الواليات املتحدة املعايري االأمريكية
)American National Standards Institute( االمريكية

)IEC( موا�سفات الهيئة العاملية التي تعنى مبطابقة املنتجات الكهربائية وااللكرتونية ح�سب موا�سفات تقنية حمددةاملعايري الدولية

.)International Electronical Commission(

املوا�سفات التي اأ�سدرتها اجلمعية الوطنية ل�سناع االأعمال الكهربائية موا�سفات )NEMA( االأمريكية

 )National Electrical Manufacturers Association(

ت�ستخدم لنقل التيار الكهربائي بني املعدات الكهربائيةاملو�سالت الكهربائية 

)MVA( هو وحدة قيا�س للقدرة الكهربائية يعرب عن مليون وحدة فولت امبري ميجا فولت اأمبري

يقوم بنقل التيار الكهربائي ذو اجلهد العايل من خالل �سبكات كهربائية من حمطات التوليد اإلى املحطات القريبة من املناطق نظام توزيع التيار الكهربائي
ال�سناعية والتجارية وال�سكنية
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عوامل المخاطرة. 2
يتعني على كل من يرغب يف اال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب درا�سة كافة املعلومات التي حتتويها هذه الن�سرة بعناية مبا يف ذلك وعلى وجه اخل�سو�س عوامل املخاطرة 
املو�سحة اأدناه، علمًا اأن عوامل املخاطرة املو�سحة اأدناه قد ال ت�سمل جميع املخاطر التي قد تتعر�س لها ال�سركة. وقد تكون هناك خماطر اإ�سافية غري معلومة 

لل�سركة يف وقت هذه الن�سرة اأو قد تعتربها ال�سركة غري جوهرية، اإال اأن من �ساأنها التاأثري على عمليات ال�سركة يف حال حتققها. 

وقد يتاأثر ن�شاط ال�شركة ومركزها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية وتوقعاتها امل�شتقبلية ب�شورة �شلبية وجوهرية يف حال حدوث اأو حتقق اأي من هذه 
املخاطر والتي تعتقد ال�سركة حاليًا اأنها جوهرية، اأو اأي خماطر اأخرى مل حتددها ال�سركة اأو ت�سنفها حاليًا باأنها لي�ست جوهرية، لكنها قد حتدث اأو تتحقق 

بالفعل وت�سبح جوهرية.

كما يقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة، بح�سب علمهم واعتقادهم بعدم وجود اأي خماطر جوهرية من املمكن اأن توؤثر على قرار امل�ستثمرين كما يف تاريخ هذه 
الن�سرة، فيما عدا ما مت االإف�ساح عنه يف هذا الق�سم. 

ال يكون اال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب مالئمًا �سوى للم�ستثمرين القادرين على تقييم خماطر ومزايا ذلك اال�ستثمار والذين ميتلكون موارد كافية لتحمل اأية خ�سارة 
اإلى م�ست�سار مايل مرخ�س له من قبل الهيئة  اأي �سك ب�ساأن االإجراء الذي عليه اتخاذه، فينبغي عليه الرجوع  قد تنجم عنه. واإذا كان لدى امل�ستثمر املحتمل 

للح�سول على امل�سورة ب�ساأن اال�ستثمار يف اأ�سهم االكتتاب. 

يف حال حدوث اأو حتقق اإحدى عوامل املخاطرة التي تعتقد ال�سركة يف الوقت احلا�سر باأنها جوهرية اأو حدوث اأية خماطر اأخرى مل يت�سنى لل�سركة اأن حتددها 
اأو التي تعتربها ال�سركة غري جوهرية يف الوقت احلا�سر، فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى انخفا�س �سعر اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق و�سوف ينتج عنه خ�سارة امل�ستثمر كامل 

ا�ستثماره يف اأ�سهم ال�سركة اأو جزءًا منه.

اإن املخاطر املو�سحة اأدناه مقدمة برتتيب ال يعرب عن اأهميتها اأو تاأثريها املتوقع على ال�سركة.

المخاطر المتعلقة بعمليات الشركة والشركات التابعة والزميلة 1   1

توفر المواد الخام 1   1   1

تعتمد اأعمال ال�سركة على ا�سترياد املواد اخلام الالزمة لت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط. وت�سكل املواد اخلام حوايل 
60% اإلى 70% من تكلفة حموالت التوزيع وحوايل 75% من تكلفة لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط. ونظرًا الأن حموالت التوزيع ولوحات 
املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط ميثالن منتجات ال�سركة الرئي�سية، فاإن تكاليف املواد اخلام متثل جزًء كبريًا من تكاليف ال�سركة الت�سغيلية. 
االأ�سا�سية  املادة  هي  النحا�س  اأن  حيث  واالأملنيوم،  ال�سليكون  وحديد  النحا�س  على  ال�سركة  منتجات  اإنتاج  عملية  يف  امل�ستخدمة  الرئي�سية  اخلام  املواد  ت�ستمل 
امل�ستخدمة يف اإنتاج قلب املحول واملو�سالت الكهربائية وامل�سارات الناقلة للكابالت. وبالتايل فاإن عدم توفر املواد اخلام بالكميات الالزمة ويف الوقت املنا�سب 

�سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. 

تقلب أسعار المواد الخام والمخزون 1   1   1

تتاأثر اأ�سعار املواد اخلام التي ت�ستخدمها ال�سركة، مبا فيها النحا�س وحديد ال�سليكون واالأملنيوم، بالعر�س والطلب وبالظروف ال�سيا�سية واالقت�سادية. وبالتايل، 
اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. كما يوجد لدى ال�سركة  اأ�سعار هذه املواد اخلام �سيكون له  فاإن اأي تقلب يف 
وال�سركات التابعة والزميلة كميات من املخزون وهي معر�سة للتقلبات احلادة يف ال�سعر. ويف حال االرتفاع احلاد الأ�سعار املواد اخلام، اأو يف حال التقلبات احلادة 
يف قيمة املخزون، فاإن ذلك �سيحد من قدرة ال�سركة على حتميل هذا االرتفاع على العمالء، مما يوؤدي اإلى ارتفاع التكلفة الت�سغيلية مما �سيوؤثر �سلبًا على اأرباح 
ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة. فعلى �سبيل املثال، باالإ�سافة اإلى املناف�سة احلادة، اأثرت تقلبات اأ�سعار املواد اخلام التي حدثت يف عام 2012م ب�سكل �سلبي 
على هام�س الربح االجمايل لل�سركة، حيث انخف�س من 20.71% يف عام 2011م اإلى 18.78% يف عام 2012م وبالتايل انعك�س اأثر هذا االنخفا�س على هام�س 
الربح ال�سايف حيث انخف�س بدوره من 11.82% يف عام 2011م اإلى 10.18% يف عام 2012م. ويف حال زيادة اأ�سعار املواد اخلام، اأو حدوث تقلبات حادة يف قيمة 
املخزون، اأو عدم قدرة ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة على �سراء كمية كافية من املواد اخلام الالزمة الإنتاج منتجاتها جراء ت�ساعد اأ�سعار املواد، �سيكون 

لذلك تاأثريًا �سلبيًا وجوهريًا على اأعمال ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة ومركزها املايل ونتائج عملياتها. 

تدخل ال�شركة يف عقود حتوط ق�شرية االأجل ال تتجاوز ال�شنة لتثبيت اأ�شعار بع�ص املواد اخلام امل�شتخدمة يف ت�شنيع منتجاتها عند نف�ص امل�شتوى الذي مت ت�شعري 
املنتج بناًء عليه. اإن عقود التحوط ال تغطي جميع م�شرتيات ال�شركة من املواد اخلام. ولذلك، ال ت�شمن ال�شركة اأن الدخول يف هذه العقود مينع جميع اخل�شائر 
التي قد تتعر�س لها ال�سركة ب�سبب التغريات احلادة يف اأ�سعار املواد اخلام، والتي �سيكون لها اأثر �سلبي على نتائج عمليات ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية وو�سعها 
املايل. باالإ�شافة اإلى ذلك، فاإن عقود التحوط التي تربمها ال�شركة تعر�شها ملخاطر يف حال هبوط اأ�شعار املواد اخلام يف ال�شوق عن االأ�شعار التي مت االإتفاق عليها 

يف عقود التحوط، وهذا بدوره �شيوؤثر �شلبًا على ربحية ال�شركة ونتائج عملياتها وتوقعاتها امل�شتقبلية وو�شعها املايل.
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المخاطر المتعلقة باألرض الواقعة بجوار المدينة الصناعية الثانية بالدمام 2   1   1

قامت ال�سركة يف �سهر مار�س من عام 2007م ب�سراء اأر�س ف�ساء مكونة من اأربع قطع مب�ساحة اإجمالية تبلغ 68.227م2 تقع بجوار املدينة ال�سناعية الثانية 
ال�ساليل  �سعود  باإ�سم  االأر�س  هذه  �سراء  مت  التو�سعية.  خططها  يف  ا�ستخدامها  لغر�س  الع�سكرية  املدينة  وغرب  ال�سريع  الدمام  طريق  �سمال  الواقعة  بالدمام 
)الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�سركة( مببلغ اإجمايل وقدره 6.3 مليون ريال �سعودي وذلك لت�سهيل االإجراءات االإدارية لعملية ال�سراء يف انتظار نقل ملكية االأر�س 
لل�سركة. وكما يف تاريخ هذه الن�سرة مل يتم ت�سجيل تلك االأر�س باإ�سم ال�سركة وذلك ب�سبب وجود حظر من وزارة العدل على البيع وال�سراء يف املخطط التي تقع فيه 
االأر�س. عالوة على ذلك، فاإن �سعود ال�ساليل مل يعد الرئي�س التنفيذي لل�سركة، واإذا مل تتمكن ال�سركة من حل اال�سكاليات احلالية املتعلقة بت�سجيل تلك االأر�س 

باإ�سم ال�سركة، فاإن ذلك �سيوؤدي اإلى �سطب قيمة هذه االأر�س من اأ�سول ال�سركة، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة.

المخاطر المتعلقة بخسائر الشركات التابعة والزميلة الحديثة 2   1   1

بلغت قيمة ا�ستثمار ال�سركة يف كل من �سركة �سي جي العربية و�سركة حموالت الطاقة مبلغ 5.5 مليون ريال �سعودي و15.4 مليون ريال �سعودي على التوايل، 
متثل 49% و51% من كامل اال�ستثمار يف هذه ال�سركات، اإ�سافة اإلى مبلغ 98.5 مليون ريال �سعودي مت اقرتا�سه من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي والبنوك 

التجارية املحلية بنهاية عام 2013م ل�سركة حموالت الطاقة، والتزمت ال�سركة ب�سمان ن�سبة 51% من هذه القرو�س.

بداأت �سركة �سي جي العربية تقدمي خدماتها يف عام 2012م، وبداأت �سركة حموالت الطاقة االنتاج الت�سغيلي يف عام 2013م، )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع 
الق�سمني )4-6-10( و)4-6-7( من هذه الن�سرة وعنوانهما "�سركة �سي جي العربية ")�سركة زميلة( و"�سركة حموالت الطاقة"(. ولي�س الأي منهما خربة و�سجل 
ت�سغيلي يف املنتجات واخلدمات التي تقدمها، وبلغت اخل�سائر املرتاكمة ل�سركة �سي جي العربية 4.3 مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة 37.8% من راأ�سمالها بنهاية 
الربع االأول من عام 2014م بينما بلغت اخل�سائر املرتاكمة ل�سركة حموالت الطاقة 29.5 مليون ريال �سعودي متثل ن�سبة 97.6% من راأ�سمالها بنهاية نف�س الفرتة 
وما زالت �سركة حموالت الطاقة حتقق خ�سائر )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )13-2-2-2( من هذه الن�سرة وعنوانه "اتفاقية ت�سنيع م�سرتكة 
بني �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة �سي جي باور )CG Power( الإن�ساء �سركة حموالت الطاقة )SPTC("(. ويف حال ا�ستمرار تلك ال�سركات بتكبد خ�سائر 
خالل ال�سنوات املالية القادمة، فاإن ذلك �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اإمكانية ت�سديد القرو�س، وا�سرتداد ال�سركة لراأ�س املال امل�ستثمر، اأو ملطالبة �سندوق 

التنمية ال�سناعية ال�سعودي والبنوك التجارية لل�سركة بت�سديد ما مت �سمانه، مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة ونتائجها املالية. 

المخاطر المتعلقة بحداثة الشركات التابعة والزميلة وعدم وجود سجل تشغيلي لهم  2   1   1

مت تاأ�سي�س �سركة حموالت الطاقة ك�سركة تابعة و�سركة �سي جي العربية ك�سركة زميلة يف عام 2010م ومتتلك ال�سركة ن�سبة 51% و49% من ال�سركتني على التوايل. 
ونظرًا حلداثة تاأ�سي�س ال�سركتني التابعة والزميلة، بداأ الت�سغيل التجاري حديثًا حيث بداأت �سركة �سي جي العربية تقدمي خدماتها يف عام 2012م، وبداأت �سركة 
حموالت الطاقة االنتاج الت�سغيلي يف عام 2013م، )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سمني )4-6-10( و)4-6-7( من هذه الن�سرة وعنوانهما »�سركة �سي 
جي العربية )�شركة زميلة(« و«�شركة حموالت الطاقة«(. ولذلك ال يوجد �شجل ت�شغيلي تاريخي وخربة لتلك ال�شركتني يف الن�شاط واملنتجات واخلدمات التي 
تقدمها. ونتيجة لذلك، فلي�س هناك ما ي�سمن جناح ت�سغيل هاتني ال�سركتني اأو حتقيقهما الأرباح يف امل�ستقبل. ويف حال عدم متكن ال�سركة من ت�سغيل هاتني 
ال�سناعية  التنمية  املقدم من �سندوق  والقر�س  البنكية  االلتزامات  ت�سديد  اإمكانية  على  �سلبي وجوهري  تاأثري  له  �سيكون  فاإن ذلك  وربحية،  بنجاح  ال�سركتني 
ال�سعودي وا�سرتداد ال�سركة لراأ�س املال امل�ستثمر، و�سوف يوؤدي اأي�سًا اإلى مطالبة ال�سركة بت�سديد ما مت �سمانه من ت�سهيالت بنكية ومتويل ال�سندوق، مما �سيوؤثر 

ب�سكل �سلبي على الو�سع املايل لل�سركة ونتائجها املالية.

االعتماد على المحوالت والمحطات الكهربائية كمنتج رئيسي 2   1   1

اإن ال�سركة، من خالل �سركاتها التابعة والزميلة، تقوم بت�سنيع املحوالت واملحطات الكهربائية كمنتج رئي�سي حيث �سكلت املحوالت واملحطات الكهربائية ن�سبة 
77.7% و75.9% و72.7% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل االأعوام 2011م، و2012م، و2013م على التوايل. نتيجة لذلك فاإن اأي اإنخفا�س يف الطلب على 
املحوالت واملحطات الكهربائية، اأو عدم تر�سية مناق�سات على ال�سركة، اأو حدوث انقطاع جوهري يف ت�سنيع وبيع املحوالت واملحطات الكهربائية، اأو عدم متكن 
ال�سركة من ت�سليم هذه املنتجات لعمالئها يف املواعيد املحددة �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية وح�سة ال�سركة ال�سوقية ونتائجها 

املالية، وتوقعاتها، وو�سعها املايل واأ�سعار اأ�سهمها.

المخاطر الناجمة عن تذبذب هوامش الربح 2   1   1

ت�سنيع  وتكلفة  اخلام،  املواد  واأ�سعار  ال�سوق،  يف  املناف�سة  ومنها  متعددة  لعوامل  نتيجة  املا�سية  اخلم�س  ال�سنوات  خالل  متذبذبة  ربح  هوام�س  ال�سركة  �سجلت 
املنتجات، وتكلفة العمالة، وغريها من العوامل. ولي�س هناك ما ي�سمن اأن تذبذب هوام�س ربح ال�سركة لن يتكرر، ويف حال تكرار تذبذب هوام�س ربح ال�سركة 
فاإنه �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على نتائج ال�سركة املالية امل�ستقبلية، وتوقعاتها، وو�سعها املايل، وعلى قدرة ال�سركة على توزيع اأرباح مل�ساهميها امل�ستقبليني 

واأ�سعار اأ�سهمها.
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المخاطر المتعلقة بتناقص حصة الشركة السوقية من محوالت التوزيع  2   1   1

بلغت احل�سة ال�سوقية لل�سركة من حموالت التوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية حوايل 59%، و56%، و52% يف االأعوام 2011م، و2012م، و2013م على التوايل. 
ويعزى هذا الرتاجع يف ح�سة ال�سركة ال�سوقية من �سوق حموالت التوزيع اإلى حدة املناف�سة يف ال�سوق من قبل منتجي حموالت التوزيع االآخرين. ولي�س هناك ما 
ي�سمن اأن الرتاجع ال�سنوي يف ح�سة ال�سركة ال�سوقية لن ي�ستمر يف امل�ستقبل. ويف حال ا�ستمرار تراجع ح�سة ال�سركة ال�سوقية من حموالت التوزيع يف اململكة 

العربية ال�سعودية فاإن ذلك �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري على اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية ونتائجها املالية، وتوقعاتها، وو�سعها املايل واأ�سعار اأ�سهمها.

االعتماد على اتفاقيات الدعم الفني واتفاقيات الترخيص 2   1   1

تعتمد �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة على اتفاقيات الدعم الفني مع �سركة �سي جي باور )CG Power(، وهي �سركة عاملية 
 )Eaton Electric( و�سركة اإيتون اإلكرتيك ،)Powell( يف ت�سنيع املحوالت وجمال االبتكار التقني، وكذلك تعتمد �سركة و�سكو�سا على اتفاقيات مع �سركة باول
�سركة  تعتمد  وكذلك  ال�سركة،  تنتجها  التي  االأخرى  واملنتجات  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  معينة جلميع  تقنية  تقدم  والتي   )Cutler Hammer( وكاتلر هامر
و�سكو�سا على اتفاقية ترخي�س مع �سركة غو�ستاف )Gustav( لت�سميم وتخطيط وت�سنيع لوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س، كما تعتمد �سركة 
املحوالت ال�سعودية على اتفاقية م�ساريع م�سرتكة مع �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( الإن�ساء �سركة �سي جي العربية )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل 
راجع الق�سم )13-2( من هذه الن�سرة وعنوانه “ملخ�س العقود اجلوهرية”(. وتعتمد ال�سركات التابعة على هذه االتفاقيات والتقنيات املتوفرة من خالل هذه 
االتفاقيات يف ت�سنيع ما ي�سكل ن�سبة 30% من منتجاتها.  عالوة على ذلك، اإن بع�س بنود هذه االتفاقيات تن�س على اأنه يجب احل�سول على موافقة مقدم الدعم 
الفني اأو الرتخي�س قبل اإجراء تغيري يف هيكل ملكية ال�سركة، واإن بع�س ال�سركات مل تعِط موافقتها بعد. وعليه فاإن اأي تغيري يف عالقة ال�سركة اأو ال�سركات التابعة 
اإنهاء اأي من هذه االتفاقيات، واأي انتهاء لهذه  اأو ارتكاب اأي انتهاكات جوهرية ينتج عنها  اأو مانحي الرتخي�س،  اأو الزميلة مع مزودي التقنية الرئي�سيني  لها 
االتفاقيات اأو عدم جتديدها الأي �سبب كان، �سيوؤدي اإلى عدم متكن ال�سركة من تقدمي الت�ساميم املطلوبة ملنتجات ال�سركة ح�سب متطلبات واحتياجات عمالئها 
وعدم ح�سول ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة على خدمات الدعم الفني والت�سغيلي والتدريب مما �سيوؤدي اإلى انقطاع يف اإنتاج املحوالت الكهربائية اأو لوحات 
املفاتيح الكهربائية واملنتجات االأخرى، وعدم وفاء ال�سركة اللتزاماتها مع عمالئها، مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة ونتائجها املالية واأ�سعار 

اأ�سهمها. 

االعتماد على الموردين الرئيسيين  1   1   1

تعتمد ال�سركة وال�سركات التابعة لها والزميلة على موردين رئي�سيني حمليني وعامليني للمواد اخلام واملعدات واالحتياجات من اخلدمات. ال يوجد لدى ال�سركة 
وال�سركات التابعة لها والزميلة اتفاقيات طويلة االأجل مع املوردين الرئي�سيني غري اتفاقيات الدعم الفني مع �سركة باول )Powell(، ومع �سركة اإيتون اإلكرتيك 
العقود  “ملخ�س  وعنوانه  الن�سرة  هذه  من   )2-13( الق�سم  راجع  ف�ساًل  التفا�سيل،  من  )للمزيد   )Cutler Hammer( هامر  وكاتلر   )Eaton Electric(
اجلوهرية”(. وبالتايل، اإذا قرر اأحد هوؤالء املوردين الرئي�سيني اإنهاء عالقته مع ال�سركة وال�سركات التابعة لها، فاإن ال�سركة وال�سركات التابعة لها �ستواجه �سعوبة 
يف ا�ستبدال املورد مبورد اآخر على نف�س امل�ستوى من التاأهيل واالأ�سعار واجلودة. وتتناف�س ال�سركة وال�سركات التابعة لها والزميلة مع �سركات اأخرى للح�سول على 
املواد اخلام واملعدات واخلدمات من هوؤالء املوردين، وتعترب جمموعة املوردين القادرين على توريد متطلبات اأعمال ال�سركة وال�سركات التابعة لها والزميلة على 
نحو كاف حمدودة، مما �سوف يزيد من ال�سعر الذي تدفعه ال�سركة وال�سركات التابعة لها للح�سول على اخلدمات التي حتتاجها، ومن املحتمل اأال تتمكن ال�سركة 

وال�سركات التابعة لها من حتميل هذه الزيادة على العمالء.

اإذا مل ت�شتطع ال�شركة وال�شركات التابعة لها والزميلة احلفاظ على عالقات م�شتمرة مع هوؤالء املوردين الرئي�شيني، اأو اإذا اأ�شبحت ال�شروط التي ت�شرتي مبوجبها 
ال�سركة وال�سركات التابعة لها والزميلة املواد اخلام وال�سلع واخلدمات من هوؤالء املوردين غري مواتية، اأو اإذا كان هوؤالء املوردين غري قادرين على تنفيذ التزاماتهم 
مبوجب اتفاقيات التوريد على نحو كاف، ف�سوف يوؤثر ذلك �سلبا على نتائج عمليات ال�سركة وال�سركات التابعة لها والزميلة، وتوقعاتها امل�ستقبلية، وعلى مركزها 

املايل ب�سكل عام.

االعتماد على الشركة السعودية للكهرباء ومقاولي أرامكو وقطاع النفط والغاز كعمالء رئيسيين 11   1   1

تعتمد اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة ب�سكل اأ�سا�سي على توريد املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية واملنتجات االأخرى لل�سركة ال�سعودية للكهرباء 
اإجمايل  للكهرباء 52.6% و39.2% و48.7% من  ال�سعودية  ال�سركة  ال�سركة من  اإيرادات  ن�سبة  وبلغت  رئي�سيني.  والغاز كعمالء  النفط  وقطاع  اأرامكو  ومقاويل 
اإيرادات ال�سركة خالل ال�سنوات 2011م و2012م و2013م على التوايل، وبلغت مبيعات ال�سركة و�سركاتها التابعة اإلى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء حوايل 505، 
اأرامكو وقطاع النفط والغاز %18.1  اإلى مقاويل  و416، و627 مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة. كما بلغت ن�سبة مبيعات ال�سركة و�سركاتها التابعة للمنتجات 
19.5% و25.9% من اإجمايل اإيرادات ال�سركة خالل ال�سنوات 2011م و2012م و2013م، وبلغت مبيعات ال�سركة اإلى مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز مبلغ 
174 و208 و333 مليون ريال �سعودي لنف�س الفرتة. ولي�س لدى ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة اأو الزميلة اأي عقود طويلة االأجل مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
اأو مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز، واأغلب اأعمالها تتم عن طريق مناق�سات وتنفيذ اأوامر ال�سراء. باالإ�سافة اإلى ذلك، بداأت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء يف 
م�سروع اإعادة هيكلة الأن�سطتها يف تاريخ 1433/2/7هـ )املوافق 2012/1/1م(2 بحيث �سوف ين�ساأ عنها �سركات تابعة كل منها متخ�س�س يف قطاع اأعمال معني. 

 http://www.se.com.sa/cservices/ar/News.aspx 2 بناء على ما ن�سر يف املوقع االإلكرتوين لل�سركة ال�سعودية للكهرباء
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واأعلنت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء يف موؤمتر �سحفي3 باأنه �سين�ساأ عن هذه الهيكلة �ستة �سركات ت�ستمل على �سركة لقطاع النقل و�سركة لقطاع التوزيع واأربعة 
�سركات لقطاع التوليد. اإال اأنه لي�س هنالك ما ي�سمن اأن هذه التغريات يف هيكلة ال�سركة ال�سعودية للكهرباء لن يوؤثر على حجم الطلب ملنتجات ال�سركة. 

اإن اأي انخفا�س يف الطلب من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء اأو مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز على منتجات ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة، اأو عدم تر�سية 
مناق�سات ال�سركة ال�سعودية للكهرباء اأو مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز على ال�سركة �سيوؤدي اإلى انخفا�س مبيعات واأرباح ال�سركة وتذبذب وانخفا�س هوام�س 

ربح ال�سركة، مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة امل�ستقبلية ونتائجها املالية، وتوقعاتها، وو�سعها املايل واأ�سعار اأ�سهمها. 

عدم التزام الشركة وشركاتها التابعة والزميلة بمعايير جودة المنتجات الكهربائية 11   1   1

ي�شرتط بع�ص العمالء ان تكون منتجات ال�شركة متوافقة مع املعايري الدولية )IEC( بينما ي�شرتط البع�ص االآخر اأن تكون منتجات ال�شركة متوافقة مع املعايري 
املحوالت  اإنتاج  يتم  حيث  املطلوبة،  العاملية  املعايري  ح�سب  منتجاتها  بت�سنيع  والزميلة  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  تقوم  ذلك،  على  وبناًء   .)ANSI( االمريكية 
التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  تواجه  اأن  املمكن  ومن   .)ANSI( االأمريكية  واملعايري   )IEC( الدولية  للمعايري  طبقا  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  واإنتاج  الكهربائية 
والزميلة م�ساكل فنية خالل عملية الفح�س واملعاينة ملنتجاتها، اأو اأثناء الت�سغيل التجريبي، اأو ت�سطر اإلى متديد فرتة معاينة منتجاتها الأي �سبب من االأ�سباب، 
مبا فيها االأ�سباب التقنية املتعلقة بال�سركة اأو بال�سركات التي تقدم الدعم الفني، االأمر الذي �سيوؤدي اإلى ف�سل اإجراءات مراقبة جودة املنتجات، اإ�سافة اإلى ف�سل 
 )ISO 14001( 14001 واأيزو )ISO 9001( 9001 ال�سركة يف �سيانة وخدمة منتجاتها بال�سكل ال�سحيح. وتعتمد ال�سركة على �سهادات اعتماد اجلودة اأيزو
من اأجل �سمان جودة ت�سنيع منتجات ال�سركة )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )13( من هذه الن�سرة وعنوانه “املعلومات القانونية”(. وتقوم ال�سركة 
بتجديد �سهادات اعتماد اجلودة اأيزو مرة واحدة كل 3 �سنوات. وتقوم اجلهة التي اأ�سدرت �سهادات االإعتماد بعمل زيارات �سنوية لل�سركة وذلك لت�سجيل املالحظات 
واإخطار ال�سركة بتلك املالحظات. وعند تكرر وجود نف�س املالحظات التي مت اإخطار ال�سركة بها، فاإنه من املحتمل اأن يتم فقدان �سهادات اإعتماد اجلودة اأيزو.  

ويف حال عدم اجتياز اأي من املنتجات اإجراءات مراقبة اجلودة اأو يف حال مل تتمكن ال�سركة من �سيانة وخدمة منتجاتها وفقًا للمعايري الأي �سبب من االأ�سباب، 
اأو يف حال اكت�ساف اأي خلل اأثناء معاينة وفح�س منتجات ال�سركة، اأو فقدان ال�سركة لل�سهادات واالعتمادات، فاإن ذلك �سوف ي�سر ب�سمعتها، ونتيجة لذلك على 
اإمكانية بيع املنتجات لل�سركة ال�سعودية للكهرباء ومقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز، مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وعلى اإيراداتها 

وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها. 

المخاطر المتعلقة بسعر الصرف ومعدل الفائدة 12   1   1

تقوم ال�سركة بالتعامل بعمالت خمتلفة يف مزاولة اأعمالها. اإ�سافة اإلى الريال ال�سعودي، ت�ستخدم ال�سركة اليورو والدوالر االأمريكي يف م�سرتيات املواد اخلام، 
ومتثل قيمة م�سرتيات ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة بعملة اليورو ن�سبة 6% من اإجمايل م�سرتيات ال�سركة من املواد اخلام. وتتغري اأ�سعار �سرف العمالت 
وفقًا للمتغريات االإقليمية اأو العاملية، ويوؤدي اأي تغيري جوهري يف �سعر �سرف اأي من العمالت التي تتعامل بها ال�سركة اأو ال�سركات التابعة والزميلة اإلى تغريات يف 

اأ�سعار وتكلفة املنتجات، وبالتايل التاأثري �سلبًا على اأرباح ال�سركة.

وتقوم بع�س الت�سهيالت االئتمانية املقدمة لل�سركة وال�سركات التابعة والزميلة على اأ�سا�س �سعر متغري. لذلك، فاإن اأي ارتفاع يف اأ�سعار الفائدة �سيكون له اأثر �سلبي 
على نتائج عمليات ال�سركة، وتوقعاتها امل�ستقبلية وو�سعها املايل ب�سكل عام.

المسؤوليات البيئية 12   1   1

تنطوي اأعمال ال�سركة على بع�س املخاطر التي من �ساأنها اأن تعّر�سها مل�سوؤولية قانونية مبوجب االأنظمة البيئية، فعملية ت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية 
تتطلب ا�ستخدام بع�س املواد الكيميائية واخلطرة مثل زيوت املحوالت وبع�س املذيبات القابلة لال�ستعال، وبناء عليه فهناك احتمالية ت�سرب بع�س املواد ال�سارة 
اإلى البيئة، مما يوؤدي اإلى التلوث واإلى اأ�سرار اأو تاأثري على البيئة الطبيعية، مما �سيعر�س ال�سركة لعقوبات اأو لتحمل التكاليف املرتتبة على هذه امل�سوؤوليات البيئية 

حيث اأن هذه االأ�سرار ال تدخل �سمن نطاق التاأمني. 

وتخ�سع اأعمال ال�سركة لبع�س االأنظمة واللوائح املعنية بحماية البيئة والتي ميكن اأن تتغري من وقت الآخر، ففي حال مل تلتزم ال�سركة بتلك االأنظمة واللوائح البيئية 
احلالية اأو امل�ستقبلية فاإن ال�سركة �ست�سطر اإلى حتمل نفقات ت�سغيلية وراأ�س مالية غري متوقعة لاللتزام باملتطلبات اأو املعايري احلالية واجلديدة. واجلدير بالذكر 
اأنه لي�س لدى ال�سركة �سهادات بيئية من اجلهة املنظمة التي تخ�سع لها م�سانع ال�سركة، وهي هيئة االأر�ساد وحماية البيئة )للمزيد من التفا�سيل، يرجى الرجوع 
اإلى الق�سم )13-2-5( من هذه الن�سرة وعنوانه “الرتاخي�س والت�ساريح وال�سهادات”(. ويف حال مل تلتزم ال�سركة باالأنظمة واللوائح البيئية املعمول بها، ف�ستطبق 
ال�سلطات املخت�سة الغرامات عليها اأو تقوم باإلغاء اأو رف�س اإ�سدار اأو جتديد ت�ساريح العمل، كما من املمكن اأن تطلب جهات خا�سة تعوي�سات من ال�سركة، ويف 
ظل هذه الظروف �ست�سطر ال�سركة اإلى تقلي�س اأو اإيقاف عملياتها، اأو اإلى اإ�سالح املواقع اأو اإلى اتخاذ اإجراءات ت�سحيحية اأخرى اأو اإلى دفع تعوي�سات كبرية، 

مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.

 http://www.alriyadh.com/695661 بناء على ما ن�سر يف املوقع االإلكرتوين ل�سحفية الريا�س   3
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مخاطر الصحة والسالمة وبيئة العمل 12   1   1

تخ�سع عمليات ال�سركة لبع�س القوانني واللوائح املعنية بال�سحة وال�سالمة والتي تتطلب احل�سول على ت�ساريح من الدفاع املدين. واإن ت�ساريح الدفاع املدين 
ل�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا منتهية، كما اأنه مل حت�سل �سركة حموالت الطاقة على ت�ساريح الدفاع املدين )للمزيد من التفا�سيل، يرجى الرجوع 
اإلى الق�سم )13-2-5( من هذه الن�سرة وعنوانه »الرتاخي�س والت�ساريح وال�سهادات«(. اإال اأنه ال تزال هناك خماطر كامنة على االأ�سخا�س واملمتلكات ناجتة 
عن ا�ستخدام زيت املحوالت وغريه من املذيبات القابلة لال�ستعال ولن تزول هذه املخاطر باإ�سدار ت�ساريح الدفاع املدين لل�سركات التابعة االأخرى والزميلة. 
وت�سمل مثل هذه املخاطر احلوادث، واملخاطر الت�سغيلية، وعدم االلتزام ب�سيا�سات ال�سحة وال�سالمة العامة. لذا فاإن العواقب املرتتبة على اأي من هذه احلوادث 
من املمكن اأن توؤدي اإلى اإ�سابات �سخ�سية وخ�سائر يف االأرواح واأ�سرار اأو تدمري يف املمتلكات وتعطيل لعمليات ال�سركة ومطالبات مالية على ال�سركة يف حال وقوع 

خ�سائر مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى �سعر اأ�سهمها.

ويف حال عدم متكن ال�شركات التابعة االأخرى والزميلة من احل�شول على ت�شاريح الدفاع املدين، اأو اإذا اأ�شبحت مثل هذه القوانني واالأنظمة اأو �شروط ت�شاريح 
الدفاع املدين اأكرث �سرامة، فلن تكون ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة قادرة على االلتزام باأي من املتطلبات املطبقة، مما �سيوؤدي اإلى تعليق العمليات وزيادة 
التكاليف. ويف ظل هذه الظروف، �ست�سطر ال�سركة اإلى تقلي�س اأو وقف عملياتها اأو دفع الغرامات، االأمر الذي �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة 

وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى �سعر اأ�سهمها.

المسؤولية عن المنتجات 12   1   1

يطراأ اأحيانًا خلل فني يف ت�سميم اأو ت�سنيع املنتجات التي ت�سنعها ال�سركة، كما اأن تقنيات ومنتجات ال�سركة ت�ستخدم زيوت املحوالت وغريها من املواد القابلة 
للت�سرب واال�ستعال، واأي حادث منهما �سيعر�س ال�سركة للمالحقة الق�سائية وللمطالبات املالية. كما اأن ت�سنيع وبيع منتجات ال تتطابق مع املوا�سفات املفرو�سة 
من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء اأو العمالء االآخرين، �سيوؤدي اإلى عدم قبول تلك املنتجات. اإن اأي خلل فني يف ت�سميم اأو ت�سنيع املنتجات، اأو عيوب يف املنتجات، 
اأو اأي حادثة ت�سرب اأو ا�ستعال تتعلق مبنتجات ال�سركة �سيوؤثر �سلبًا على الطلب لهذه املنتجات، و�سيعر�س ال�سركة للمالحقة الق�سائية اأو املطالبات، و�سيوؤثر �سلبا 

على اأعمال ال�سركة و�سمعتها وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل. 

ظهور تقنيات أو فرض مواصفات جديدة 12   1   1

ت�سهد التقنيات والعمليات تطورا من �ساأنه اأن يوؤثر على م�ستوى املناف�سة يف قطاع املحوالت الكهربائية. بالتايل، ميكن اأن يتم تطوير تقنيات جديدة يف امل�ستقبل اأو 
حت�سني تقنيات حالية. هذا وقد قامت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء بتغيري بع�س تقنياتها وموا�سفاتها عند اندماج ال�سركات ال�سعودية للكهرباء مع املوؤ�س�سة العامة 

للكهرباء. ونتيجة لذلك، قامت ال�سركة بتغيري موا�سفات منتجاتها لتلبية متطلبات ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. 

ويف حال قامت ال�سركة ال�سعودية للكهرباء بعمل تغيري مهم وجوهري يف موا�سفاتها ومل تتمكن ال�سركة من مواكبة هذا التغيري اأو غريه من التغريات يف التقنية اأو 
احل�سول عليها، فاإن ذلك �سيجعل تقنيات الت�سنيع امل�ستخدمة حاليا من قبل ال�سركة غري قابلة لال�ستخدام. و�سوف يتطلب اأي تطوير لتقنيات جديدة اال�ستثمار 
من  الزميلة  اأو  التابعة  ال�سركات  اأو  ال�سركة  تتمكن  واإذا مل  التقني،  التقدم  من  اال�ستفادة  وعلى  التناف�س  على  ال�سركة  قدرة  ل�سمان  ومعدات جديدة  اآالت  يف 

اال�ستثمار بال�سكل املطلوب، �سوف تتاأثر اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل واأ�سعار اأ�سهمها ب�سورة جوهرية و�سلبية.

خطر تعطل األعمال بسبب القوة القاهرة 12   1   1

تتعر�س اآالت ومعدات ال�سركة اأو مواقعها اأو اإمدادات املنافع، مبا فيها الكهرباء، اإلى اأخطار احلريق، اأو الكوارث الطبيعية، اأو ظروف جوية قا�سية اأو غريها من 
االأحداث املعروفة بالقوة القاهرة والتي ميكن اأن ال ت�سملها التغطية التاأمينية. ويف حال وقوع اأي من تلك احلوادث �سيتوقف اإنتاج ال�سركة وتتاأثر عملياتها، ويكون 

لذلك اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها. 

مخاطر العمل وعقود الشركة 12   1   1

يعتمد جزء من اإيرادات ال�سركة على توفري منتجات ونظم مل�ساريع طويلة االأجل خا�سة ملقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز كعمالء رئي�سيني. وتكون هذه العقود 
ب�سعر ثابت اأو مل�ساريع العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء، علما باأن هذه امل�ساريع ي�ستغرق اإجنازها مدة طويلة ترتاوح ما بني 6 اأ�سهر و 12 �سهرًا. ويف 
حال تغري الظروف خالل فرتة تنفيذ العقود، �سيوؤدي ذلك اإلى اإختالف االإيرادات والتكلفة والربح االإجمايل ملثل هذه العقود اختالفا كبريا عن التوقعات االأ�سلية 
لل�سركة، وت�سمل هذه الظروف على �سبيل املثال ال احل�سر، امل�ساكل الفنية غري املتوقعة يف املعدات التي يتم توريدها اأو تطويرها من قبل ال�سركة والتي تتطلب منها 
تكبد نفقات اإ�سافية ملعاجلتها، والتغريات يف تكلفة املكونات اأو املواد اأو العمالة، والتعديالت التي تطراأ على امل�سروع وتن�سئ تكاليف غري متوقعة، وغريها. وتزداد 
هذه املخاطر كلما طالت مدة امل�سروع حيث يزداد خطر تغري الظروف التي بنت ال�سركة على اأ�سا�سها عر�سها وقدمت �سعرها، وذلك بطريقة تزيد من تكاليفها. 
ويف حال وقوع اأي من تلك الظروف �سوف تتاأثر عمليات ال�سركة واالإيرادات املتوقعة من امل�سروع، و�سيكون لذلك اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها.
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مخاطر عقود العمالء  1   1   1

اأن تقوم بت�سميم منتجاتها وفقًا ملتطلبات العميل ومبوا�سفات متفق عليها م�سبقًا وت�سليمها  التابعة مبوجب عقودها مع العمالء  يتعني على ال�سركة و�سركاتها 
�سمن فرتة زمنية حمددة. لذا، فاإن عدم توافق تلك املنتجات مع الت�سميم اأو املوا�سفات املتفق عليها مبوجب العقود مع العمالء اأو اأي اإخفاق من جانب ال�سركة 
اأو �سركاتها التابعة يف تاأمني النوعية املطلوبة اأو االلتزام باجلداول الزمنية املحددة من عمالئها �سيوؤدي بال�سركة اإلى خ�سارة اأعمالها و�سيوؤثر �سلبًا على �سمعتها، 

مما �سيكون له اأثر �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها.

باالإ�سافة اإلى ذلك، تقوم ال�سركة يف بع�س االأحيان بت�سميم وتطوير وت�سنيع منتجات خا�سة ذات موا�سفات متطورة تقنيًا ي�ستخدمها عمالوؤها يف بيئات خمتلفة، 
واإن عدم متكن ال�سركة اأو �سركاتها التابعة من تطوير الت�ساميم اأو املنتجات ح�سب املوا�سفات املطلوبة واملتفق عليها اأو �سمن املدة التي مت االلتزام بها �سيوؤدي 

اإلى التاأثري ب�سكل جوهري على �سمعة ال�سركة وعلى اأعمالها ونتائج عملياتها.

مخاطر عدم كفاية التغطية التأمينية 11   1   1

اأ�شول ال�شركة وال�شركات التابعة لها والزميلة، وامل�شوؤولية العامة جتاه الغري )للمزيد من  حتتفظ ال�شركة وال�شركات التابعة لها والزميلة ببوال�ص تاأمني على 
التفا�سيل حول بوال�س التاأمني، ف�سال راجع الق�سم )13-2-6( من هذه الن�سرة وعنوانه »التاأمني«(. وال يوجد �سمان باأن هذه البوال�س التاأمينية �سوف تكون 
كافية يف جميع االأوقات ويف جميع الظروف، اأو باأن حد الغطاء التاأميني �سيكون كافيًا يف جميع احلاالت ل�سداد املطالبات املتعلقة باأخطار مت التاأمني �سدها، اأو 
باأن ال�شركة قادرة على االحتفاظ بتاأمني يغطي املبالغ التي تعترب �شرورية اأو مالئمة اأو باالأق�شاط التي تعتربها منا�شبة. وقد ال تكون ال�شركة قادرة على اإثبات 
مطالبتها بنجاح ب�شاأن م�شوؤولية اأو خ�شارة معينة وفق بوال�ص التاأمني ال�شارية ب�شبب ا�شتثناءات اأو �شروط الغطاء التاأميني، مما �شيجعل ال�شركة مطالبة ب�شداد 
اخل�سائر املرتتبة على  هذه احلوادث، وقد يوؤثر اأي من ذلك �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وال�سركات التابعة لها والزميلة ونتائج عملياتها الت�سغيلية 

واملالية.

اإن وثائق التاأمني حتتوي عادًة على بع�س اال�ستثناءات واحلدود، كما اأنها قد ال توفر التغطية الكاملة �سد جميع املخاطر املحتملة، ويف حال تعر�س ال�سركة الأي من 
هذه اال�ستثناءات اأو احلدود اأو مل�سوؤوليات غري موؤمن عليها اإطالقًا اأو ب�سكل كاٍف، فاإن ذلك قد يوؤدي اإلى زيادة التكاليف وبالتايل يوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على 

اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر االئتمان والديون المشكوك في تحصيلها 11   1   1

االإيرادات من  اإجمايل  وقد مثلت  لعمالئها. هذا  االئتمانية  الت�سغيلية على اجلدارة  النقدية  وتدفقاتها  والزميلة  التابعة  وال�سركات  لل�سركة  املالية  القوة  تعتمد 
ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ومقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز اجلزء االأكرب من اإيرادات ال�سركة، حيث مثلت ن�سبة 75% من اإجمايل االإيرادات يف عام 2013م، 
وبينما بلغت اإجمايل االإيرادات من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ومقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز مبلغ وقدره 311 مليون ريال �سعودي مما ميثل حوايل 90% من 

اإجمايل االإيرادات خالل الربع االأول من عام 2014م. 

تطبق ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة نظام حمدد يف فوترة وحت�سيل املبالغ مقابل اأعمالها ومنتجاتها، بحيث تطلب ب�سكل عام من عمالئها، ت�سديد دفعة 
اأولى عند طلب املنتج )غالبًا 10%(، ودفعة عند اإجناز ق�سم من االأعمال اأو ت�سنيع املنتج )غالبًا 15%(، ودفعة بعد الت�سليم )غالبًا 65%(، ودفعة اأخرية بعد ذلك 
)غالبًا 10%(. اأما بالن�سبة  للتعامالت مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء، فاإن ال�سركة و�سركاتها التابعة ال تطبق نظام الدفعات املقدمة املذكورة اأعاله واإمنا تخ�سع 
طريقة الدفع لالإجراءات وال�سيا�سات التي تطبقها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء على عقودها والتي تختلف من عقد الأخر ح�سب نطاقه الزمني وحجم امل�سروع. 
اإن ت�سديد املبالغ املتوجبة لل�سركة وال�سركات التابعة والزميلة من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ومقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز يف الوقت املنا�سب هو اأمر يف 
غاية االأهمية بالن�سبة للتدفقات النقدية لل�سركة. وعالوة على ذلك، ال ت�سمن ال�سركة اأنها �ستتمكن من تقييم الو�سع املايل احلايل لعمالئها وحتديد قدرتهم 
ال�سركة  اأداء مايل متدن، وكما يف 2014/3/31م، قامت  ال�سركة مواجهة  لعدد كبري من عمالء  املالية ب�سورة دقيقة. كذلك، ميكن  بالتزاماتهم  الوفاء  على 
باعتبار مبالغ اإجمالية قدرها حوايل 12.3 مليون ريال �سعودي على اأنها ديون م�سكوك يف حت�سيلها والتي متثل 2.8% من اإجمايل الذمم املدينة و3.5% من 
اإجمايل املبيعات. ويف حال اأقدم اأي من عمالء ال�سركة اأو ال�سركات التابعة اأو الزميلة على التق�سري اأو التاأخر يف �سداد مدفوعاته ب�سورة جوهرية، ف�سيوؤثر ذلك 
على املركز املايل لل�سركة اأو ال�سركات التابعة اأو الزميلة وعلى تدفقاتها النقدية الت�سغيلية وعلى ربحيتها، مما �سيوؤثر �سلبا على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج 

عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها.

مخاطر عدم الحصول على التراخيص والتصاريح والشهادات الالزمة وعدم تجديدها 12   1   1

يتعلق  فيما  عليها  واملحافظة  الالزمة  النظامية  واملوافقات  وال�سهادات  والرتاخي�س  الت�ساريح  على  احل�سول  والزميلة  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  على  يتعني 
باأن�سطتها يف قطاعي املحوالت والكهرباء، والقطاع ال�سناعي، وت�سمل هذه الت�ساريح والرتاخي�س وال�سهادات الرتخي�س ال�سناعي لل�سركة وال�سركات التابعة 
العالمات  ت�سجيل  و�سهادات  وال�سناعة  التجارة  وزارة  ال�سادرة من  وفروعها  ال�سركة  ت�سجيل  و�سهادات  لال�ستثمار،  العامة  الهيئة  من  والرتاخي�س  والزميلة، 
الدوري من قبل  والتقييم  للمراجعة  ال�سركة  البيئي. كما تخ�سع  التاأهيل  و�سهادات  املدين  الدفاع  والزكاة وت�ساريح  ال�سعودة  و�سهادات  )اإن وجدت(  التجارية 

املنظمة املعنية باإ�سدار �سهادات االأيزو )ISO( بحيث تتم املراجعة من قبل تلك املنظمة مرة واحدة على االأقل كل عام.
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تخ�شع معظم ت�شاريح وتراخي�ص و�شهادات ال�شركة ل�شروط قد يتم مبوجبها تعليق اأو اإنهاء اأي من الت�شاريح اأوالرتاخي�ص اأوال�شهادات اإذا ف�شلت ال�شركة يف 
الوفاء وااللتزام بها. عالوة على ذلك، عند طلب جتديد الرخ�سة اأو الت�سريح اأو ال�سهادة اأو تعديل نطاق اأي منهم، فاإنه ال يوجد �سمان اأن اجلهة املعنية بذلك 

�ستقوم بتجديد الرخ�سة اأو الت�سريح اأو ال�سهادة اأو تعديل اأي منهم، اأو اأنها اإذا فعلت ذلك لن تفر�س �سروًطا قد توؤثر �سلبيًا على اأداء ال�سركة. 

ويف حال ف�سلت ال�سركة اأو ال�سركات التابعة لها اأو الزميلة يف جتديد رخ�سة اأو ت�سريح اأو �سهادة ما اأو احل�سول على اأي من الت�ساريح والرتاخي�س وال�سهادات 
الالزمة الأعمالها، اأو اإذا مت تعليق اأو انتهاء اأي منهم اأو اإذا مت جتديد اأي من منهم ب�شروط غري منا�شبة لل�شركة، اأو يف حالة عدم قدرة ال�شركة على احل�شول على 
الرخ�س اأو الت�ساريح اأو ال�سهادات االإ�سافية التي ُتطلب منها يف امل�ستقبل، فذلك �سيوؤدي اإلى توقف ال�سركة عن القيام باأعمالها، مما �سينتج عنه تعطل عمليات 

ال�سركة وتكبد تكاليف اإ�سافية والتاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها.

االعتماد على موظفين رئيسيين والقدرة على تعيين األشخاص المؤهلين 12   1   1

لكي تتمكن ال�سركة من احلفاظ على قدرتها التناف�سية، يتعني عليها توظيف االأ�سخا�س املنا�سبني الذين يتمتعون مبهارات عالية وخربات متعددة وقدرات قيادية. 
وقامت ال�سركة موؤخرَا خالل عام 2014م بتوظيف رئي�س تنفيذي جديد والذي يتوجب عليه بذل جهود اإ�سافية خالل اإدارة اأعمال ال�سركة اليومية ل�سمان التزام 
ال�سركة بالنمو والربحية. عالوة على ذلك، فاإن معظم املوظفني التنفيذيني يف ال�سركة غري �سعوديني مما �سيوؤدي اإلى خطر فقدان خدماتهم يف حال مل ت�ستطع 

ال�سركة حتقيق ن�سب ال�سعودة الالزمة للوظائف اأو خطر عدم القدرة على ا�ستقطاب املزيد من اخلربات االأجنبية يف حال احتاجت ال�سركة الى ذلك.

وتتناف�س ال�سركة مع �سركات اأخرى يف قطاعي املحوالت والكهرباء، والقطاع ال�سناعي ب�سكل عام وغريها من القطاعات فيما يتعلق بتوظيف االأ�سخا�س املوؤهلني 
وذوي املهارة واخلربة. وحيث اأن القطاعات التي تعمل فيها ال�سركة تعترب نامية، فاإن هناك �سعوبة يف اإيجاد وتوظيف اأ�سخا�س موؤهلني اأو ذو مهارة وخربة ملواقع 
االحتفاظ  اأو  االأ�سخا�س  امل�ستقبل من جذب هوؤالء  ال�سركة يف  تتمكن  ال  وقد  ب�سكل عام.  ال�سناعي  والقطاع  والكهرباء،  املحوالت  ال�سركة اخلا�سة يف قطاعي 

باملوظفني الرئي�سيني مما �سيوؤثر على عمليات ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها واأ�سعار اأ�سهمها.

الخبرة المتعلقة بإدارة شركة مساهمة عامة 12   1   1

تدار ال�سركة منذ تاأ�سي�سها ك�سركة م�ساهمة مقفلة، ومن ثم فاإن موظفو االإدارة العليا لديهم خربة حمدودة يف اإدارة ال�سركات امل�ساهمة العامة، ويف كيفية التقيد 
باللوائح واالأنظمة اخلا�سة بال�سركات امل�ساهمة املدرجة يف ال�سوق املالية ال�سعودية، اأو لي�س لديهم خربة على االإطالق يف هذا اخل�سو�س. ويتوجب على ال�سركة 
االلتزام بالقواعد التنظيمية والقواعد املتعلقة باالإف�ساح املفرو�سة على ال�سركات املدرجة بال�سوق املالية ال�سعودية، ويف حال عدم التزام ال�سركة بهذه القواعد 
واإخاللها مبتطلبات ال�سفافية واالإف�ساح، فاإن ال�سركة �سوف تتعر�س خلطر فر�س غرامات وعقوبات من قبل الهيئة، االأمر الذي �سيوؤثر بدوره �سلبًا وب�سكل جوهري 

على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر التمويل والتسهيالت االئتمانية 12   1   1

�سامبا  وجمموعة  التجاري،  االأهلي  والبنك  لال�ستثمار،  ال�سعودي  والبنك  الراجحي،  وم�سرف  الريا�س،  بنك  مع  ائتمانية  ت�سهيالت  اتفاقيات  ال�سركة  اأبرمت 
اأن�سطتها  وتو�سعة  اأعمالها  بع�س  لتمويل  الدويل،  اخلليج  وبنك  الربيطاين،  ال�سعودي  والبنك  الفرن�سي،  ال�سعودي  والبنك  الهولندي،  ال�سعودي  والبنك  املالية، 
املختلفة. وتعتمد ال�سركة ب�سكل كبري وجوهري على الت�سهيالت االئتمانية لتمويل راأ�سمالها العامل والتو�سعات الراأ�سمالية. ويبلغ اإجمايل الت�سهيالت االئتمانية 
مبا فيها ال�سمانات البنكية املتاحة لل�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة مبلغ وقدره )2.252.500.000( ملياران ومائتان واإثنان وخم�سون مليون وخم�سمائة األف 
األف وثمامنائة وثالثة وت�سعون ريال �سعودي حتى تاريخ  اإ�ستغالل مبلغ )561.920.893( خم�سمائة وواحد و�ستون مليون وت�سعمائة وع�سرون  ريال �سعودي مت 
1435/6/30هـ )املوافق 2014/3/31م( من قبل ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )13-2-3( من هذه الن�سرة 

وعنوانه »ملخ�س ترتيبات التمويل اجلوهرية«(. 

اإن املديونية التي تتحملها ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة لتمويل اأعمالها يعر�س ال�سركة ملخاطر ت�سمل عدم قدرتها على �سداد ديونها، مما قد يوؤدي اإلى زيادة 
تكلفة التمويل )الفائدة(، وفقدان االأ�سول املرهونة، مما �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية. 

ويحق لتلك البنوك وفقًا التفاقيات الت�سهيالت االئتمانية ذات العالقة اإلغاء اأو تعليق اأو تخفي�س اأو طلب �سداد كافة مبالغ الت�سهيالت يف اأي وقت دون اإنذار، ولي�س 
هناك ما ي�سمن عدم قيام اأي من تلك البنوك باتخاذ اأي من تلك االإجراءات �سد ال�سركة. و�سيوؤثر ذلك �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة ومركزها املايل 

ونتائجها الت�سغيلية نظرًا العتمادها على تلك الت�سهيالت. 

وتت�سمن اأي�سًا اتفاقيات الت�سهيالت االئتمانية عدد من حاالت االإخالل التي يحق للبنك مبوجبها، اأن يطالب بال�سداد الفوري للت�سهيالت. وغالبًا ما تت�سمن حاالت 
االإخالل هذه وفاة اأي من ال�شركاء اأو ان�شحابه من ال�شركة. ويف حالة عدم التمكن من االلتزام بجميع �شروط اتفاقيات الت�شهيالت فمن املحتمل اأن يقوم اأي من 
البنوك باإنهائها. باالإ�سافة اإلى ذلك، ت�سمنت معظم اتفاقيات التمويل على بند عدم تغيري امللكية بدون اإخطار اجلهة املمولة وموافقتها م�سبقاأ بالتغيري يف هيكل 
ملكية ال�سركة. اإن ال�سركة ال ت�سمن احل�سول على املوافقات الالزمة املتبقية مما �سيوؤدي الى احتمال اإنهاء اجلهة املمولة للتمويل املمنوح لل�سركة.  واأي اإنهاء 

التفاقيات الت�سهيالت �سيوؤثر �سلبًا وب�سكل جوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية. 
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كما اأن قيام ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة بتنفيذ خططها التو�سعية امل�ستقبلية والتي تهدف اإلى تطوير عملياتها واحلفاظ على م�ستواها التناف�سي يقت�سي 
متوياًل اإ�سافيا عن طريق البنوك. وهذا التمويل االإ�سايف قد ال يكون متاحا لها ب�سبب و�سعها املايل يف حينه اأو نتيجة الأن الت�سهيالت االئتمانية املقدمة لل�سركة 
و�سركاتها التابعة والزميلة م�سبقًا تت�سمن تعهدات وقيود حتد من قدرتها على حتمل ديون اإ�سافية وتفر�س عليها تعهدات مالية لغر�س ا�ستيفاء بع�س الن�سب 
املالية. كما اأنه يف حال توفر الت�شهيالت االئتمانية املطلوبة، فقد يكون توفرها وفقا ل�شروط اإ�شافية على ال�شركة و�شركاتها التابعة والزميلة. وتعتمد احتياجات 
ال�سركة للتمويل االإ�سايف اأي�سا على راأ�سمالها وو�سعها املايل وتدفقاتها النقدية ونتائج عملياتها. ولذلك، ال ميكن لل�سركة اأن توؤكد اأن التمويل االإ�سايف �سوف يكون 
متاحا لها ب�سهولة. واإن عدم قدرة ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة على احل�سول على متويل اإ�سايف يف امل�ستقبل �سيكون من �ساأنه اأن يوؤثر �سلبًا على اأعمال 

ال�سركة وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية. 

ديونها  ت�سديد  منها  يطلبوا  اأن  للمقر�سني  فاإنه ميكن  بالديون،  املتعلقة  القيود  اأو  التعهدات  اأي من  امل�ستقبل  ال�سركة يف  انتهكت  لو  وفيما  اإلى ذلك،  باالإ�سافة 
فورًا. واإذا كان الدين م�سروطًا برهن املمتلكات، فاإنه يحق للمقر�سني الت�سرف والتنفيذ على املمتلكات اأو االأ�سول املرهونة. باالإ�سافة اإلى ذلك، اإذا طالب اأحد 
املقر�سني ال�سركة ب�سداد القرو�س امل�ستخدمة، فمن املتوقع اأن يقوم املقر�سون االآخرون باملطالبة ب�سداد القرو�س امل�ستخدمة على الفور، ويف هذه احلالة فاإنه من 
غري املوؤكد اأن تتمكن ال�سركة من احل�سول على متويل جديد اأو بديل وكاف ل�سداد ديونها. ويف حال حدوث اأي من هذه الظروف، �سوف تتاأثر �سلبًا اأعمال ال�سركة 

وتوقعاتها ومركزها املايل ونتائجها الت�سغيلية.

مخاطر المطالبات بدفع الضمانات البنكية 12   1   1

تقدم ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة �سمانات بنكية ل�سمان املبالغ املدفوعة مقدما من عمالئها، اأو ل�سمان ت�سديد قيمة املواد التي ت�سرتيها لتنفيذ اأعمالها 
وخم�سة  وثمامنائة  مليون  وت�سعون  واأربعة  مائة  وقدره )194.825.061(  اجمايل  مبلغ  كما يف 2014/3/31م  املحتملة  االلتزامات  وبلغت  منتجاتها،  وت�سنيع 
وع�سرون األف وواحد و�ستون ريال �سعودي وهذه املبالغ م�سجلة خارج املركز املايل )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )13-2-3( من هذه الن�سرة وعنوانه 
»ملخ�س ترتيبات التمويل اجلوهرية«(. ويف حال مل ت�ستوف ال�سركة اأي من التزاماتها امل�سمونة وُطلب منها �سداد اأي من ال�سمانات، فهذا من �ساأنه اأن يحمل 
ال�سركة التزامات مالية اإ�سافية، ومن غري املوؤكد اأن تتمكن ال�سركة من احل�سول على متويل كاف لتلبية التزاماتها جتاه هذه اجلهات. وعليه، فاإن املطالبة بدفع 
عدد كبري من ال�سمانات البنكية املت�سلة بالتزاماتها �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار 

اأ�سهمها. 

مخاطر عدم القدرة على االلتزام بمتطلبات السعودة  12   1   1

يعترب االلتزام مبتطلبات ال�سعودة توجهًا حكوميا يطلب من ال�سركات العاملة يف اململكة توظيف ن�سبة حمددة من املواطنني ال�سعوديني �سمن طاقم عمالتها. ووفقًا 
لتعميم وزارة العمل ال�سادر بتاريخ 1423/5/1هـ )املوافق 2002/8/10م( يتعني على ال�سركة احل�سول على �سهادة بذلك من وزارة العمل. وقد تقرر وزارة العمل 

فر�س �سيا�سات �سعودة اأكرث �سدة يف امل�ستقبل )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم 5-9 وعنوانه »االلتزام بال�سعودة«(. 

اإن اإخفاق ال�سركة يف االلتزام ب�سيا�سات ومعدالت ال�سعودة املفرو�سة عليها �سيوؤدي اإلى عدم مقدرتها على ا�ستقطاب املوظفني والعمالة الكافية من غري ال�سعوديني 
مل�ساريعها، االأمر الذي �سيوؤثر �سلبًا على مقدرة ال�سركة على ت�سغيل هذه امل�ساريع، وعلى عمليات ال�سركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى ربحية ال�سركة 

وادائها املايل ونتائجها. 

المخاطر المتعلقة بالعمالة التي ليست على كفالة الشركة  12   1   1

تعتمد ال�سركة على بع�س العمالة التي توفرها �سركات مبوجب عقود خدمات ت�سغيل و�سيانة اخلا�سة يف اأداء بع�س االأعمال اخلدمية واالأق�سام التي يكون م�ستوى 
االإنتاج فيها متذبذب ب�سبب طبيعة املنتج مثل قطاع لوحات املفاتيح الكهربائية. وارتفع اعتماد ال�سركة على هذه العمالة خالل ال�سنوات ال�سابقة نتيجة الزيادة يف 
اأن�سطة الت�سنيع يف قطاع لوحات املفاتيح الكهربائية. ويبلغ عدد هذه العمالة 303 عامل ومتثل ما ن�سبته 19.8% من اجمايل العمالة املبا�سرة. ويف حال عدم توفر 

هذه العمالة الأي �سبب كان، فاإن هذا �سيوؤثر �سلبًا على اأعمال ال�سركة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها، وعلى ربحية ال�سركة واأدائها املايل ونتائجها. 

مخاطر الملكية الفكرية   2   1   1

تعتمد ال�شركة على خم�ص عالمات جتارية م�شجلة يف اململكة حلفظ حقها يف ملكية هذه العالمات التجارية. اإن اأي حدث يت�شبب يف اإحلاق اأ�شرار جوهرية ب�شمعة 
اأي عالمة جتارية خا�سة بال�سركة وال�سركات التابعة اأو الزميلة �سيكون له تاأثري �سلبي على قيمة هذه العالمات التجارية وبالتايل على االإيرادات الناجتة عن 
ا�ستخدام هذه العالمات التجارية يف اأعمال ال�سركة. واأي اإخالل اأو ا�ستخدام غري مرخ�س اأو م�سروع فيما يخ�س حقوق امللكية الفكرية اخلا�سة بال�سركة �سيوؤدي 

اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا اتفاقيات م�ساعدة تقنية )للمزيد من التفا�سيل حول هذه االتفاقيات، ف�ساًل راجع الق�سم )13-2( من هذه 
الن�سرة وعنوانه »ملخ�س العقود اجلوهرية«( الذي ي�سمح مبوجبها ل�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا ا�ستخدام العالمات التجارية الأي من �سركات �سي 
جي البلجيكية و�سركة باول )Powell( )وفق �شروط االتفاقيات(. واإذا مت اإنهاء اأي من هذه االتفاقيات، لن تتمكن ال�شركة اأو ال�شركات التابعة اأو الزميلة من 

ا�ستخدام العالمات التجارية اخلا�سة بهذه ال�سركات، مما �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل.
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تضارب المصالح 21   1   1

يعمل اأحد امل�شاهمني يف ال�شركة يف ن�شاط مناف�ص الأعمال ال�شركة، االأمر الذي يوؤدي اإلى ت�شارب م�شالح مبوجب املادة 70 من نظام ال�سركات، حيث اأن �سركة 
علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة هي اأي�سا اأحد ال�سركاء يف �سركة علي زيد القري�سي و�سركاه للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية التي تعمل يف جتارة 
لوحات املفاتيح الكهربائية )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سمني )13-3( و)13-4( من هذه الن�سرة وعنوانهما »العقود واملعامالت مع االأطراف ذو 
العالقة« و«م�ساركة اأع�ساء جمل�س االإدارة يف �سركات اأخرى متار�س اأعمااًل �سبيهة اأو مناف�سة الأعمال ال�سركة«(. ولدى هذا امل�ساهم ممثلون يف جمل�س االإدارة ومت 
عر�س هذا املو�سوع على اجلمعية العامة يف االجتماع بتاريخ 1435/6/15هـ )املوافق 2014/4/15م(. وميكن لت�سارب امل�سالح هذا اأن يخلق املزيد من املناف�سة 

لل�سركة، مما �سيكون له تاأثري �سلبي على نتائج عمليات ال�سركة وتوقعات اأعمالها وو�سعها املايل. 

المنافسة 21   1   1

تت�سم اأ�سواق املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية يف اململكة باملناف�سة. وازدادت املناف�سة موؤخرًا حيث تواجه ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة حاليا مناف�سة 
من امل�سنعني املحليني والعامليني اإلى جانب مناف�سة امل�سنعني االإقليميني العاملني يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. وعلى وجه اخل�سو�س، ي�سهد �سوق 
لوحات املفاتيح الكهربائية يف اململكة مناف�سة �سديدة ومتنامية )حيث يكرث الطلب على لوحات املفاتيح الكهربائية واملنتجات التي يتم ت�سميمها ب�سكل خا�س 
ح�سب الطلب(. ومن بني العوامل التي توؤثر على التناف�س يف جمال املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية، موثوقية وجودة اأداء املنتجات والتقنية وال�سعر ونطاق 

ونوعية خدمات ما بعد البيع املقدمة للعمالء. 

اإن قدرة ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة على التناف�س يف اأ�سواق املحوالت واملفاتيح الكهربائية تعتمد على قدرتها على توفري منتجات وخدمات عالية اجلودة 
لعمالئها باأ�سعار مناف�سة. ويقوم مناف�سو ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة بقبول هام�س ربح اأقل من هام�س ربح ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة من اأجل 
التناف�س  التابعة والزميلة �ستكون قادرة على  باأن ال�سركة وال�سركات  اأي �سمانات  احلفاظ على العمالء احلاليني وا�ستقطاب عمالء جدد. بالتايل لي�س هناك 
ب�سكل فعال مع املناف�سني احلاليني وامل�ستقبليني، كما اأن التغريات يف البيئة التناف�سية والتناف�س ال�سعري موجود حاليًا وقد اأدى يف ال�سابق اإلى تخفي�س اأ�سعار بيع 
املنتجات وهوام�س الربح وانخفا�س ح�سة ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة يف ال�سوق. كما اأن ا�ستمرار التغريات يف البيئة التناف�سية والتناف�س ال�سعري  �سيوؤدي 
اإلى تخفي�س االأ�سعار وهوام�س الربح اأو فقدان ح�سة ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة يف ال�سوق ب�سكل اأكرب، مما �سيوؤثر �سلبا وب�سورة جوهرية على اأعمال 

ال�سركة وتوقعاتها امل�ستقبلية ونتائج عملياتها وو�سعها املايل واأ�سعار اأ�سهمها.

الزكاة 22   1   1

مل حت�شل ال�شركة بعد على الربوط الزكوية النهائية ل�شركة املحوالت ال�شعودية منذ عام 2005م حتى عام 2012م، ول�سركة و�سكو�سا منذ عام 2006م حتى عام 
2012م، ول�سركة حموالت الطاقة لعام 2011م و2012م، حيث اأن هذه االإقرارات ما زالت قيد الدرا�سة لدى م�سلحة الزكاة، ومل تبد امل�سلحة اأي �سبب اأو اعرتا�س 
على ذلك، واأي�سًا مل توقف اأي تعامالت لل�سركة. وقد قام امل�ساهمون البائعون بالتعهد بالدفع مل�سلحة الزكاة اأو لل�سركة عند طلبها اأي مبالغ زكاة اإ�سافية قد 
ت�ستحق الأي منهم اأو على ال�سركة اأو تتكبدها ال�سركة ب�سكل عام فيما يخ�س اأي زكاة اإ�سافية على ال�سنوات التي مل ي�سدر الربط النهائي لها، وكل بح�سب ن�سبته 
يف ملكية ال�سركة كما يف 2012/11/28م. واإن مت اإ�شدار هذه الربوط النهائية، ومل يتمكن امل�شاهمون البائعون بالوفاء اأو يف حال اإخاللهم بالتزاماتهم مبوجب 

التعهد املذكور، �ستتاأثر نتائج عمليات ال�سركة وو�سعها املايل.

قد ال تتمكن ال�سركة م�ستقبال من اإنهاء الربط الزكوي ب�سبب عدم دفعها للمبالغ املطلوبة مل�سلحة الزكاة والدخل اأو قيامها بدفع املبالغ املطلوبة واحل�سول على 
�سهادات موؤقتة فقط دون احل�سول على �سهادات نهائية للزكاة، مما يوؤدي اإلى خطورة قيام م�سلحة الزكاة والدخل بفر�س مبالغ زكاة اإ�سافية، وهذا �سيوؤثر 
ب�سكل �سلبي على امل�ساهمني اجلدد. باالإ�سافة الى ذلك، فاإن عدم ح�سول ال�سركة على �سهادات الزكاة النهائية �سيوؤثر �سلبًا على اأعمالها حيث �سيحد من قدرتها 
على حت�سيل املبالغ امل�ستحقة من العمالء وباالأخ�س العمالء الذين ي�سرتطون ح�سول ال�سركة على �سهادة الزكاة النهائية لت�سديد م�ستحقاتها.. اإن حدوث اأي من 

االأثار التي ذكرت �ستوؤدي بدورها اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية. 

الدعاوى القضائية والغرامات 22   1   1

اإن ال�سركة معر�سة للدعاوى واالإجراءات الق�سائية التي من املمكن اأن تقيمها اأو تقام �سدها م�ستقباًل من قبل العديد من االأطراف مبا يف ذلك العمالء اأو املوردين 
اأو املوظفني داخل اململكة اأو خارجها، وال ت�سمن ال�سركة النتائج النهائية التي ميكن اأن ترتتب عنها اأو املبالغ التي �ستتكبدها نتيجة لهذه الدعاوى واالإجراءات 
الق�سائي ملحاكم غري  اململكة، ولالخت�سا�س  قوانني  لقوانني غري  العقود تخ�سع  والرتاخي�س وغريها من  التقنية،  القانونية  االتفاقيات  بع�س  واإن  الق�سائية.  
حماكم اململكة، ومن املمكن وجود متطلبات قانونية اأو نظامية يف بلد االخت�سا�س ذي العالقة تختلف عن املطبقة يف اململكة خ�سو�سُا ما يتعلق بف�سل النزاعات.

اأو الغرامات املفرو�سة من قبل  اأو االأحكام ال�سادرة يف تلك الدعاوى التي ال تكون ل�سالح ال�سركة  بالتايل، فاإن التعر�س لتكاليف التقا�سي يف دعاوى الدفاع 
اجلهات املعنية �سيوؤدي اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها وتدفقاتها النقدية.
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حداثة تكوين اللجان المنبثقة عن مجلس اإلدارة 22   1   1

بتاريخ 1433/11/27هـ )املوافق 2012/10/13م(، قام جمل�س اإدارة ال�سركة بت�سكيل جلنة املراجعة وجلنة الرت�سيحات واملكافاآت للقيام باملهام وامل�سوؤوليات 
مع الئحة حوكمة  يتوافق  ومبا  )املوافق 2012/9/10م(،  املنعقدة يف 1433/10/23هـ  العادية  العامة  قبل اجلمعية  من  اعتمادها  التي مت  منهم  لكل  املحددة 

ال�سركات ال�سادرة عن الهيئة )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )5-5( من هذه الن�سرة وعنوانه »جلان جمل�س االإدارة«(.

اأع�ساء هذه اللجان على القيام بامل�سوؤوليات املحددة لها واتباع  ونظرًا حلداثة تكوين هذه اللجان وتطبيق الئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة، فاإن عدم مقدرة 
منهجية عمل تكفل حماية م�سالح ال�سركة وم�ساهميها قد يوؤثر على تطبيق الئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة والتاأكد من رقابة جمل�س اإدارة ال�سركة على اإدارة 
اأعمال ال�سركة من خالل هذه اللجان ب�سورة فعالة، االأمر الذي �سيعر�س ال�سركة اإلى احتمالية عدم التزامها مبتطلبات االإف�ساح امل�ستمر بعد االإدراج من جهة، 
واإلى خماطر ت�سغيلية واإدارية ومالية من جهة اأخرى. وبالتايل، �سيوؤدي ذلك اإلى التاأثري ب�سكل �سلبي على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها وو�سعها املايل ونتائج عملياتها 

وتدفقاتها النقدية.

المخاطر المتعلقة بالسوق 1   1

االعتبارات االقتصادية 1   1   1

اأن االقت�ساد واالإنفاق احلكومي يف اململكة ما زاال يعتمدان على �سعر النفط والغاز يف االأ�سواق  اإال  على الرغم من منو االقت�ساد ال�سعودي يف قطاعات اأخرى 
العاملية، ولذلك فاإن االنخفا�س يف اأ�سعار النفط والغاز �سيوؤدي اإلى تباطوؤ كبري اأو ك�ساد يف االقت�ساد ال�سعودي اأو يف خطط االإنفاق احلكومي. وحيث اأن ال�سركة 
تركز جهودها على ال�سوق ال�سعودي، �سيكون ملثل هذا التباطوؤ تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار 

اأ�سهمها. 

ي�ساف اإلى ذلك اأن اأي تغيري �سلبي يطراأ على عامل اأو اأكرث من عوامل االقت�ساد الكلي، مثل �سعر ال�سرف واأ�سعار الفائدة والت�سخم وم�ستويات االأجور واال�ستثمار 
االأجنبي والتجارة الدولية اأو يف البيئة االقت�سادية والقانونية للمملكة العربية ال�سعودية التي ال تزال يف تطور م�ستمر �سيكون له تاأثري �سلبي وجوهري على اأعمال 

ال�سركة وتوقعاتها ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها. 

البيئة النظامية 1   1   1

تخ�سع اأعمال ال�سركة لالأنظمة ال�سارية يف اململكة، علما باأن البيئة النظامية التي تعمل فيها ال�سركة تتعر�س للتغيري. اإن التغيريات النظامية الناجتة عن العوامل 
اللوائح  اأو  االأنظمة  واإذا فر�ست  اأعمالها.  اأو  ال�سركة  واأن حتد من تطور  ال�سركة  توؤثر على عمليات  اأن  البيئية ميكن  والعوامل  والتقنية  ال�سيا�سية واالقت�سادية 
اجلديدة متطلبات جديدة من ال�سعب اأو املكلف االلتزام بها، واإذا ا�سطرت ال�سركة اأو ال�سركات التابعة اأو الزميلة اإلى تعديل منتجاتها اأو عملياتها لاللتزام بهذه 
االأنظمة، فمن املحتمل اأن ينتج عن ذلك زيادة يف تكلفة املنتجات، واأن يوؤثر ذلك ب�سكل �سلبي على اأرباح ال�سركة وعلى تدفقها النقدي واأعمال ال�سركة وتوقعاتها 

ونتائج عملياتها وو�سعها املايل وعلى اأ�سعار اأ�سهمها. 

المخاطر السياسية واألمنية في المنطقة 2   1   1

على امل�ستثمرين املحتملني اأن ياأخذوا بعني االعتبار املخاطر ال�سيا�سية واالأمنية يف منطقة ال�سرق االأو�سط. فالعديد من دول ال�سرق االأو�سط التي تورد ال�سركة 
و�سركاتها التابعة والزميلة منتجات اإليها حاليًا اأو التي قد تورد اإليها منتجاتها يف امل�ستقبل تعاين من عدم ا�ستقرار �سيا�سي اأو اأمني يف الوقت احلا�سر وتواجه 
ا�سطرابات وتظاهرات �سعبية. وياأتي من �سمن هذه الدول العراق وال�سودان واليمن. وقد بلغ جمموع اإيرادات ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة من هذه الدول 
لالأعوام 2011م و2012م و2013م 17.5 مليون ريال �سعودي و 23.3 مليون ريال �سعودي و6.1 مليون ريال �سعودي على التوايل. وتعترب هذه املبالغ غري جوهرية 
حيث �سكلت ما ن�سبته 1.8% و 2.2% و 0.5% من اإجمايل ايرادات ال�سركة لنف�س الفرتة. اإن عدم اال�ستقرار ال�سيا�سي واالأمني يف دول منطقة ال�سرق االأو�سط 
�شيوؤدي الى انخفا�ص يف ن�شاط امل�شاريع يف تلك الدول والذي بدوره �شيوؤثر �شلبًا على مبيعات ال�شركة و�شركاتها التابعة والزميلة يف تلك الدول. وال يوجد �شمانات 
باأن الظروف االقت�سادية وال�سيا�سية يف تلك البلدان اأو اأي بلدان اأخرى لن يكون لها تاأثري �سلبي على االأ�سواق املالية يف اململكة عموما، وعلى اأعمال ال�سركة، ونتائج 

عملياتها وو�سعها املايل واأ�سعار اأ�سهمها. 
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المخاطر المتعلقة باألسهم 2   1

عدم وجود سوق سابقة لألسهم 1   2   1

ال يوجد حاليا ومل ي�سبق وجود �سوق الأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية وال يوجد اأي �سمان باأنه �سيكون هناك �سوق فعال وم�ستمر لتداول اأ�سهم ال�سركة بعد 
انتهاء االكتتاب. واإذا مل يتوفر �سوق ن�سط لتداول اأ�سهم ال�سركة فقد تتاأثر �سيولة و�سعر تداول اأ�سهم ال�سركة تاأثريًا �سلبيًا. 

اإ�سافة اإلى ذلك، فقد مت حتديد �سعر االكتتاب بناًء على عدة عوامل منها و�سع ال�سركة وتطلعاتها امل�ستقبلية وال�سوق الذي تتناف�س فيه، وتقييم نتائج ال�سركة 
االإدارية والت�سغيلية واملالية. وميكن اأن توؤدي عوامل خمتلفة مثل اختالف النتائج املالية والظروف العامة والو�سع االقت�سادي العام والبيئة التنظيمية التي تعمل 

فيها ال�سركة وعوامل اأخرى خارجة عن نطاق �سيطرة ال�سركة اإلى حدوث تفاوت كبري يف �سيولة تداول �سهم ال�سركة و�سعره.

توزيع األرباح 1   2   1

يعتمد توزيع االأرباح يف امل�ستقبل على عدة عوامل منها قدرة ال�سركة على حتقيق االأرباح ومركزها املايل ومتطلبات االحتياطات النظامية واالحتياطيات القابلة 
للتوزيع و�شروط اتفاقيات التمويل واالأو�شاع االقت�شادية العامة وعوامل اأخرى تخ�شع لتو�شية جمل�ص االإدارة ح�شبما يراه منا�شبًا. 

ال تقدم ال�سركة اأي �سمانات على االإطالق باأنه �ستتم املوافقة من قبل امل�ساهمني يف اجتماعات اجلمعية العامة على توزيع االأرباح وال اأي �سمانات ب�ساأن مقدار 
املبالغ التي �سيتم دفعها يف اأي �سنة معينة. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن ال�سركة ال ت�سمن ربحية حمددة لكل �سهم يف اأي �سنة مالية.

تقلبات أسعار األسهم بعد االكتتاب 2   2   1

قد ال يتمكن املكتتبني من اإعادة بيع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب ب�سعر االكتتاب اأو ب�سعر اأعلى منه، اأو قد ال يتمكنون من بيعها على االإطالق، حيث اإن �سعر ال�سوق 
الأ�سهم االكتتاب بعد الطرح قد يتاأثر �سلبا بعوامل حتت �سيطرة ال�سركة اأو خارج �سيطرتها، مبا يف ذلك اختالف النتائج الت�سغيلية املتوقعة، والتغريات يف تقديرات 
االأرباح اأو توقعاتها، اأو االإخفاق يف حتقيقها، اإ�سافة اإلى اأحوال ال�سوق يف قطاع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية، واالإجراءات النظامية، واالأو�ساع االقت�سادية 

العامة، وغريها من العوامل االأخرى التي ت�سبب تقلبات كبرية يف اأ�سعار االأ�سهم اأو �سيولتها.

السيطرة الفعلية من قبل المساهمين البائعين 2   2   1

بعد انتهاء االكتتاب، �سيملك امل�ساهمون البائعون 70% من االأ�سهم امل�سدرة. وبناًء على ذلك، �سيتمكن امل�ساهمون البائعون من التحكم باالأمور التي تتطلب موافقة 
اأعمال  توؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على  البائعون هذه احلقوق بطريقة  باأن ال ميار�س امل�ساهمون  تاأكيدات  اأي  ال�سركة  اأن تعطي  جمعيات امل�ساهمني. وال ميكن 

ال�سركة، مما �سوف يوؤثر على توقعات ال�سركة ونتائج عملياتها وو�سعها املايل واأ�سعار اأ�سهمها. 

طرح أسهم جديدة مستقباًل 2   2   1

ال تعتزم ال�سركة حاليا اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية بعد انتهاء عملية االكتتاب مبا�سرة، ولكن يف حال قررت ال�سركة زيادة راأ�س مالها باإ�سدار اأ�سهم جديدة، فاإن طرح 
هذه االأ�سهم اجلديد �سيوؤثر �سلبًا على �سعر ال�سهم يف ال�سوق. 

بيع عدد كبير من األسهم في السوق بعد عملية الطرح 2   2   1

يوؤثر ب�سورة �سلبية  اأن  البيع هذه، ميكن  اأو احتمالية حدوث عملية  اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق املالية ال�سعودية عند اكتمال عملية الطرح،  اإن بيع عدد كبري من 
على �سعر ال�سهم يف ال�سوق. اإن بيع اأي من امل�ساهمني البائعني لعدد كبري من اأ�سهمهم بعد انتهاء فرتة احلظر �سيوؤثر �سلبًا على قيمة اأ�سهم ال�سركة وبالتايل اإلى 

انخفا�س �سعرها يف ال�سوق مما �سيوؤثر ب�سكل �سلبي على العوائد املتوقعة للمكتتبني، اأو يوؤدي اإلى خ�سارة املكتتبني جلزء من اأو لكامل ا�ستثمارهم يف ال�سركة. 
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نبذة عن السوق. 3
ال�سركة يف  التي تعمل فيها  القطاعات  ال�سوق”( تغطي  لل�سوق )“درا�سة  اإيرا�س اال�ست�سارية )ERAS( )“اإيرا�س”( الإعداد درا�سة  بتعيني �سركة  ال�سركة  قامت 
اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. تعترب اإيرا�س من اأبرز ال�سركات التي تعمل على م�ستوى العامل يف 
تقدمي اال�ست�سارات املهنية العملية ل�سركات القطاعني العام واخلا�س، وقد تاأ�س�ست اإيرا�س يف عام 1987م ويقع مقرها الرئي�سي يف لندن باململكة املتحدة. )للمزيد 

.)www.erasconsulting.eu من التفا�سيل حول هذه ال�سركة، ف�ساًل راجع املوقع االإلكرتوين

وال متتلك اإيرا�س وال اأي من �سركاتها التابعة وال اأي من م�ساهميها اأو مدرائها اأو اأقاربهم اأية اأ�سهمًا يف ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة ولي�س لديهم اأي م�سالح 
اأيًا كان نوعها، وقد اأعطت اإيرا�س موافقتها اخلطية على ا�ستعمال بياناتها وبحوثها ال�سوقية يف هذه الن�سرة ومل يتم �سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. 

لقد مت ا�ستخال�س كافة البيانات مبا يف ذلك البيانات املتعلقة بعام 2013م من تقرير اإيرا�س باالإ�سافة اإلى معلومات و تقارير �سحفية من�سورة ومتاحة للعامة.  

مقدمة 1   2

تزاول ال�سركة اأعمالها الرئي�سية يف �سناعة املنتجات الكهربائية وحتديدا املجاالت التالية:

1(  املحوالت الكهربائية والتي يتم ت�سنيعها من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة. تقوم هذه ال�سركات التابعة بت�سنيع 
وتوريد املحوالت واملحطات املدجمة وحمطات الوحدة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س ب�سكل اأ�سا�سي ملقدمي اخلدمات العامة يف اململكة 

ودول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى ومطوري العقار الرئي�سيني.

2(  لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط والتي يتم ت�سنيعها من قبل �سركة و�سكو�سا. تقوم �سركة و�سكو�سا بت�سنيع وتوريد جمموعة كبرية 
من لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س ومراكز التحكم يف املحركات واملو�سالت 
املنخف�س  اجلهد  ذات  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  منتجات  وتباع  الكابالت.  وحوامل  واحلماية  الرتحيل  ولوحات  للكابالت  الناقلة  وامل�سارات  الكهربائية 
واملتو�سط ب�سكل اأ�سا�سي اإلى العمالء الذين يعملون يف قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات يف اململكة. وتعترب منتجات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد 
املنخف�س واملتو�سط من املنتجات املتخ�س�سة للغاية والتي يتم ت�سميمها وفقًا ملوا�سفات العمالء. ويتم عادًة ت�سليم هذه املنتجات خالل 6 اإلى 12 �سهرًا من 

تاريخ طلب ال�سراء.

3(  اخلدمات وال�سيانة والتي يتم تقدميها من قبل �سركة و�سكو�سا. تقوم �سركة و�سكو�سا بتقدمي خدمات ما بعد البيع ملبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات 
اجلهد املنخف�س واملتو�سط وخدمات العمالء الذين ي�ستخدمون منتجات �سركة و�سكو�سا ومنتجات ال�سركات التابعة لل�سركة ب�سكل عام، باالإ�سافة اإلى تقدمي 
خدمات ال�سيانة واالإ�سالح والفح�س والتحديث ودرا�سة املنتجات الكهربائية وامليكانيكية واالأنظمة واالأعمال ذات ال�سلة. كما تقوم بتقدمي خدمات االختبار 

يف املوقع ويف امل�ساريع.

4(  خدمات االإدارة واالإن�ساء املقدمة من قبل �سي جي العربية. تقوم �سركة �سي جي العربية بتنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء )EPC(، والذي 
ي�سمل تركيب حمطات التحويل ذات اجلهد املتو�سط واملحطات املتنقلة والفح�س والرتكيب وال�سيانة. 

ويوؤثر ن�شاط ال�شركة ال�شعودية للكهرباء تاأثريًا جوهريا على الطلب على املنتجات الكهربائية. ومتثل مناق�شات �شركة الكهرباء ال�شعودية من املحوالت واملحطات 
الكهربائية حوايل 70% من ال�سوق ال�سعودي للمحوالت واملحطات الكهربائية.

واإ�سافة اإلى ذلك، توؤثر القطاعات االأخرى كقطاع البنية التحتية من جهة وقطاعات النفط والغاز والبرتوكيماويات وال�سناعات الثقيلة تاأثريا كبريا على الطلب 
على هذه املنتجات الكهربائية.

وت�سدر ال�سركة منتجاتها اإلى دول جمل�س التعاون اخلليجي كدولة قطر و�سلطنة عمان والبحرين والكويت واالإمارات اإ�سافة اإلى الدول املجاورة االأخرى والتي 
ت�سمل م�سر، العراق، �سوريا، اليمن، ال�سودان واالأردن علما اأن ال�سركة ركزت يف االآونة االأخرية على ال�سوق املحلي نتيجة اإرتفاع الطلب على منتجاتها خا�سة من 

قبل ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ومقاويل اأرامكو.
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ي�سّنف اجلدول التايل نطاق اجلهد املعياري امل�ستخدم من قبل معظم امل�ستخدمني يف اململكة العربية ال�سعودية لكل من اجلهد العايل واملتو�سط واملنخف�س:

جدول 3-1: نطاق اجلهد املعياري يف اململكة العربية ال�شعودية 

)V( نطاق اجلهد املعياري يف اململكة العربية ال�سعودية -فولت

درجة 5درجة 4درجة 3درجة 2درجة 1ت�سنيف املعدات 

110.000115.000132.000230.000380.000عايل

4.16011.00013.80033.00034.500متو�سط

110208231400480منخف�س

امل�سدر: اإيرا�س

جتدر االإ�سارة اإلى اأنه من املمكن ت�سنيع املنتجات الكهربائية باأي من نطاقات اجلهد املعيارية املذكورة اأعاله ب�سكل يتوافق مع املعايري العاملية كاملعايري الدولية 
.)ANSI( واملعايري االأمريكية )IEC(

تحليل السوق 1   2

سوق المحوالت اإلقليمي  1   1   2

ح�سب تقديرات اإيرا�س، فاإن الطلب على حموالت التوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية ارتفع من 9.871 ميجا فولت اأمبري )MVA( اإلى 15.100 ميجا فولت اأمبري 
)MVA( بني الفرتة املمتدة من عام 2009م وحتى عام 2013م بن�سبة معدل منو �سنوي مركب بلغ 11.2%. اأما يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي )با�ستثناء 
اململكة العربية ال�سعودية( فقد ارتفع الطلب على حموالت التوزيع من 8.098 ميجا فولت اأمبري )MVA( اإلى 11.277 ميجا فولت اأمبري )MVA(، بن�سبة معدل 

منو �سنوي مركب بلغ 8.6% خالل نف�س الفرتة.

تلخ�س اجلداول التالية الطلب على حموالت التوزيع ح�سب اجلهد والوحدات واملبيعات يف اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي ودول منطقة 
ال�سرق االأو�سط االأخرى و�سمال اأفريقيا خالل الفرتة املمتدة من عام 2009م وحتى عام 2013م: 

جدول 3-2: الطلب على حمولت التوزيع يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ح�شب القدرة

الطلب على حموالت التوزيع

)MVA( معدل النمو ال�سنوي املركب2013م2012م2011م2010م2009مميجا فولت اأمبري

11.2%9.87111.10014.01014.28615.100اململكة العربية ال�سعودية

8.6%8.0989.82310.52411.27611.277دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى

10.1%17.96920.92324.53425.56226.377جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي

5.9%20.17923.82626.19725.42325.424دول منطقة ال�سرق االأو�سط االأخرى و�سمال اأفريقيا 

7.9%38.14844.74950.73150.98551.801جميع دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

امل�سدر: اإيرا�س
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جدول 3-3: الطلب على حمولت التوزيع يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا ح�شب الوحدات

الطلب على حموالت التوزيع  

معدل النمو ال�سنوي 2013م2012م2011م2010م2009مالوحدات
املركب

14.2%23.33626.24133.12133.77335.698اململكة العربية ال�سعودية

8.6%17.22920.89922.39023.99223.994دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى

11.8%40.56547.14055.51157.76559.692جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي

5.9%42.93550.69455.73954.09154.093دول منطقة ال�سرق االأو�سط االأخرى و�سمال اأفريقيا 

8.8%83.49997.834111.250111.856113.785جميع دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

امل�سدر: اإيرا�س

جدول 3-4: الطلب على حمولت التوزيع يف ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا بح�شب القيمة

الطلب على حموالت التوزيع 

معدل النمو ال�سنوي 2013م2012م2011م2010م2009ممليون ريال �سعودي
املركب

12.2%1.0099411.2561.4251.598اململكة العربية ال�سعودية

9.5%8298339451.1251.193دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى

11.0%1.8381.7742.2012.5502.790جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي

6.8%2.0662.0182.3482.5352.689دول منطقة ال�سرق االأو�سط االأخرى و�سمال اأفريقيا

8.8%3.9043.7914.5495.0855.479جميع دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا 

امل�سدر: اإيرا�س

السوق اإلقليمي للوحات المفاتيح الكهربائية  1   1   2

تاأثرت اأ�سواق لوحات املفاتيح الكهربائية يف اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا باالأزمة االقت�سادية 
العاملية بني عامي 2009م و2011م. على الرغم من اأن االإنفاق يف قطاع الطاقة واملرافق العامة مل يتاأثر، اإال اأن االإنفاق على قطاع الغاز والنفط قد انخف�س ومت 

تاأجيل معظم امل�ساريع الكبرية يف القطاع اإلى عام 2012م.

وا�ستنادًا اإلى الدرا�سة التي اأجرتها اإيرا�س، فاإن مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية يف اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي قد انخف�ست يف 
عامي 2009م و2010م. ولكن �سهد ال�سوق حت�ّسنًا منذ عام 2011م وقد بلغ معدل النمو ال�سنوي املركب )CAGR( على طلب لوحات املفاتيح الكهربائية يف الفرتة 
املمتدة بني عام 2009م وعام 2013م يف جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي ما ن�سبته 3.9%. اأما حجم ال�سوق املقّدر يف عام 2013م، فقد بلغ 1.283 مليون ريال 

�سعودي للمملكة العربية ال�سعودية، و1.189 مليون ريال �سعودي لدول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى.

ينق�سم �سوق لوحات املفاتيح الكهربائية يف اململكة ودول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا اإلى قطاعني هما قطاع املرافق العامة والقطاعات االأخرى. مييل 
 .)IEC( الطلب يف قطاع املرافق العامة اإلى ا�ستخدام لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املتو�سط والعايل التي تلتزم يف كثري من االأحيان باملعايري الدولية
وت�سّكل هذه ال�سريحة حوايل 60% من ال�سوق. اأما القطاعات االأخرى فت�سمل قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات وال�سناعات الثقيلة والتي تتبع عادة املعايري 
االأمريكية )ANSI(، ومتثل هذه القطاعات تقريبًا ن�سبة 40% من ال�سوق. وتغطي ال�سركة حاليًا ب�سورة رئي�سية هذا القطاع من خالل �سركة و�سكو�سا حيث اأن 

 .)ANSI( منتجاتها ترتكزعلى املعايري االأمريكية
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ويلخ�س اجلدول التايل حجم �سوق لوحات املفاتيح الكهربائية يف اململكة العربية ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي ودول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأفريقيا:

جدول 3-5: الطلب على لوحات املفاتيح الكهربائية يف منطقة ال�شرق الأو�شط و�شمال اأفريقيا بح�شب القيمة

الطلب على لوحات املفاتيح الكهربائية

معدل النمو ال�سنوي 2013م2012م2011م2010م2009ممليون ريال �سعودي 
املركب

3.9%1.1031.0651.0801.1781.283اململكة العربية ال�سعودية

4.0%1.0169981.0161.0991.189دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى

3.9%2.1192.0632.0962.2762.471جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي

2.7%3.2593.1503.1693.3903.630دول منطقة ال�سرق االأو�سط االأخرى و�سمال اأفريقيا

3.2%5.3785.2135.2655.6666.101جميع دول منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا

امل�سدر: اإيرا�س

نسبة المواد الخام في صناعة المحوالت ولوحات المفاتيح الكهربائية 2   1   2

متثل املواد اخلام حوالى 60% اإلى 70% من تكلفة املحوالت ب�سكل عام وحوالى 75% من تكلفة لوحات املفاتيح الكهربائية. اأما املواد اخلام الرئي�سية امل�ستخدمة 
يف اإنتاج املحوالت فهي حديد ال�سليكون والنحا�س. يعترب حديد ال�سليكون منتجًا خا�سًا ي�ستخدم لزيادة كفاءة املحوالت وميثل الن�سبة االأكرب من اأنواع احلديد 

امل�ستخدم يف ت�سنيع املحوالت حيث ي�سكل حوالى 35% من تكاليف املحوالت امل�سنعة يف اململكة العربية ال�سعودية بينما ي�سكل النحا�س ن�سبة 23% منها. 

تطورات الصناعة واتجاهاتها 2   1   2

تكاليف  ذات  بلدان  اإلى  املتحدة  والواليات  اأوروبا  من  م�سانعها  بنقل  بداأت  الكهربائية  املفاتيح  ولوحات  للمحوالت  امل�سنعة  ال�سركات  اأن  اإيرا�س  تقرير  ي�سري 
منخف�سة مثل بع�س دول منطقة ال�سرق االأو�سط. ويعزى هذا التوجه االإ�سرتاتيجي لالأ�سباب الرئي�سية التالية: 1( زيادة القدرات التناف�سية لل�سركات وبالتايل 
زيادة احل�س�س ال�سوقية 2( انخفا�س تكلفة اليد العاملة 3( امليزات التناف�سية االأخرى لدول منطقة ال�سرق االأو�سط كاإنخفا�س تكاليف الكهرباء والت�ساريح 
وال�سرائب والتي ت�ساهم يف خف�س تكاليف الت�سنيع يف هذه الدول . كما اأن ال�سناعة يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي حتديدًا تتيح لل�سركات اأن تكون اأكرث 

تناف�سية من حيث االأ�سعار حيث اأن ال�سرائب املفرو�سة وتكاليف النقل واال�سترياد اأقل مقارنة بدول منطقة ال�سرق االأو�سط االأخرى.

هناك تف�سيل من قبل العمالء املحليني يف االآونة االأخرية على �سراء املنتجات امل�سنعة حمليًا وذلك ب�سبب مدة االإنتاج االأقل باالإ�سافة اإلى القرب من امل�سّنعني 
املحليني الذي ي�سهل التعاون مع العمالء وتقدمي خدمات الدعم الفني ما بعد البيع. كما اأن العديد من امل�سنعني املحليني قد اأقاموا م�ساريع م�سرتكة واأبرموا 
اتفاقيات ترخي�س مع كبار امل�سنعني متعّددي اجلن�سيات لال�ستفادة من التقنية والكفاءة الت�سنيعية لديهم، االأمر الذي مّكنهم من تخفي�س التكاليف وحت�سني 

الكفاءة االإنتاجية مما �ساهم يف تعزيز القدرة التناف�سية لديهم واال�ستحواذ على ح�سة اأكرب من ال�سوق. 

وقد �سهد قطاع حموالت التوزيع مناف�سة �سديدة يف االآونة االأخرية، ما دفع ال�سركات اإلى تو�سيع جمموعة منتجاتها لت�سمل منتجات ذو طاقة اأعلى اإ�سافة اإلى توفري 
احللول املتكاملة والتي ت�سمل الت�سميم والتخطيط، والرتكيب، واالختبار، وتقدمي خدمات ال�سيانة واالإ�سالح والدعم ملا بعد البيع.

الطلب الرئيسي على الصناعة ومحركات نموها 2   1   2

�سّجل الطلب ال�سنوي على الكهرباء يف اململكة العربية ال�سعودية منوا بن�سبة 7% خالل الفرتة املمتدة من العام 2003م وحتى العام 2013م. وعلى الرغم من تباطوؤ 
النمو يف ال�سنوات القليلة املا�سية لي�سّجل ن�سبة 6.5%، اإال اأنه ال يزال ُيعترب االأعلى مقارنة مب�ستويات النمو التي �ُسّجلت يف اأمريكا واأوروبا والتي بلغت نحو %1.3 

�سنويًا )بناًء على التقرير ال�سادر عن الوكالة الدولية للطاقة حول توّقعات الطاقة يف العامل للعام 2013م(. 

متثل زيادة الطلب على الكهرباء ومنو البنية التحتية وتو�ّسع املدن وتطوير املدن ال�سناعية واالقت�سادية اجلديدة باالإ�سافة اإلى ا�ستبدال املحوالت القدمية وغري 
الفعالة مبحوالت اأحدث واأكرث كفاءة ب�سورة رئي�سية الدوافع التي توؤثر على زيادة الطلب على حموالت التوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية. 

وي�سّلط اجلدول التايل ال�سوء على اأهمية �سوق ا�ستبدال املحوالت، حيث اأن معدل تعّطل املحوالت يرتفع بعد 10 �سنوات من ا�ستخدامها وي�سل  معدل التعّطل 
اإلى ن�سبة 50% بعد 20 �سنة من االإ�ستخدام، على الرغم من اإمكانية اإ�سالحها يف عدة حاالت. كما ت�سري التقديرات اإلى اأن اأكرث من 55% من حموالت التوزيع يف 

اململكة العربية ال�سعودية يزيد عمرها على ع�سر �سنوات. 
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جدول 3-6: معدلت تعّطل املحولت الأمريكية مع مرور الوقت

معدالت تعّطل املحوالت االأمريكية مع مرور الوقت

مع مرور 
الوقت 

)ال�سنوات(

اأقل 
من 3

اأكرث من 6-49-712-1015-1318-1621-1924-2227-2530-2833-3136-3440-3743-4146-4450-47
50

معدالت 
التعّطل 

)%(

0.51.94.07.711.315.010.811.29.36.25.94.23.63.80.52.24.2

امل�سدر: اإيرا�س

كما تعترب عمليات تو�سيع �سبكات التوزيع وحموالت الطاقة، ومنو ال�سناعات الثقيلة مثل النفط والغاز، والبرتوكيماويات، واحلديد، وغريها من املعادن، وم�ساريع 
البناء العمالقة مثل املدن االقت�سادية واملراكز التجارية، وا�ستبدال املخزون القدمي من الدوافع الرئي�سية التي حتّرك �سوق املفاتيح الكهربائية. يف ما يلي دوافع 

النمو الرئي�سية اخلا�سة بكل منتج من منتجات املحوالت واملفاتيح الكهربائية يف اململكة العربية ال�سعودية:

العوامل السكانية )الديموغرافية(  

من املتوقع اأن ي�ساهم التزايد يف عدد ال�سكان يف اململكة والذي ي�سكل فيه فئة ال�سباب ممن تقل اأعمارهم عن 25 �سنة ن�سبة 66%، يف ا�ستمرار الطلب  �
على امل�ساكن وبالتايل �سيوؤثر على طلب اإمدادات الكهرباء واملنتجات الكهربائية.

من املتوقع اأن ي�ساهم ارتفاع دخل الفرد يف منو الطلب على الكهرباء. �

البنية التحتية  

ت�سّمنت خطة التنمية التا�سعة للمملكة العربية ال�سعودية خطط الإ�ستثمارات يف خمتلف املجاالت بلغت قيمتها 1.440 مليار ريال �سعودي بني العام  �
2010م والعام 2014م.

ومن املتوقع اأن يتم ا�ستثمار حوايل 300 مليار ريال �سعودي يف البنية التحتية للكهرباء يف اململكة حتى العام 2018م وذلك ح�سب ت�ساريح وزارة املياه  �
والكهرباء ال�سعودية.

التنمية العقارية  

وفقًا خلطة التنمية التا�سعة، تنوي احلكومة ال�سعودية �سخ اأكرث من 100 مليار ريال �سعودي ليتم ا�ستثمارها يف جمال امل�ساريع ال�سكنية خالل الفرتة  �
املمتدة بني عامي 2010م و2014م، كما تتوقع بناء 200.000 م�سكن جديد يف ال�سنة داخل اململكة العربية ال�سعودية وذلك للحد من الفجوة بني 

العر�س والطلب على ال�سكن خالل ال�سنوات الع�سر القادمة.

توليد الطاقة  

اأعلن  الرئي�س التنفيذي لل�سركة ال�سعودية للكهرباء موؤخرا عن خطط الإنفاق ما جمموعه 622 مليار ريال �سعودي حتى عام 2023م لتلبية الطلب  �
املتزايد يف توليد الطاقة4 وذلك ح�سب االآتي: 

247 مليار ريال �سعودي يتم اإنفاقها يف الفرتة املمتدة من عام 2014م اإلى عام 2017م الإ�سافة 18.000 ميجا وات )MW( يف جمال توليد الطاقة  �
و234 حمطة حتويل جديدة يف قطاع النقل واأكرث من 20.000 كيلومرتا من خطوط نقل الطاقة. 

375 مليار ريال �سعودي يتم اإنفاقها يف الفرتة املمتدة من عام 2018م اإلى عام 2023م الإ�سافة 22.000 ميجا وات )MW( يف جمال توليد الطاقة  �
و260 حمطة حتويل جديدة واأكرث من 30.000 كيلومرتا من خطوط نقل الطاقة.

منذ عام 2003م، كان متو�سط منو الطلب على الكهرباء يف اململكة يزيد على 7% �سنويا وتتوقع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء اإ�ستمرار النمو بن�سبة %8-7  �
�سنويا حتى العام 2023م

ال�سناعية  القطاعات  ال�سبكات وتطويرها يف كل من  وتو�سيع  الطاقة  الطلب على  بنمو  الكهربائية مبا�سرة  املفاتيح  الطلب على املحوالت ولوحات  ويرتبط منو 
النهائيني  امل�ستخدمني  بقطاعات  ال�سلة  ذات  الكهربائية  املفاتيح  ولوحات  املحوالت  خلدمات  الرئي�سي  املزود  هي  العامة  املرافق  وتعترب  وال�سكنية.  والتجارية 
ال�سناعيني وال�سكنيني والتجاريني، ولكن ميكن ل�سريحة امل�ستخدمني ال�سناعيني والتجاريني الكبرية اأن ت�ستثمر يف البنية التحتية اخلا�سة بها لتوليد الطاقة 

وتوزيعها ويف املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية.

http://www.aleqt.com/2014/03/19/article_834585.html :»4 بناء على ما ن�سر يف املوقع االإلكرتوين ل�سحيفة »االإقت�سادية
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يف ما يلي الدوافع الرئي�سية التي ت�ساهم يف منو كل قطاع من قطاعات امل�ستخدمني النهائيني:

قطاع الصناعة:  

مع مراعاة  � االأخرى،  القطاعات  املطلوبة يف  الكهربائية  املنتجات  نف�س  كبري  اإلى حد  ال�سناعي  القطاع  الكهربائية يف  املنتجات  الطلب على  ي�سمل 
اإختالف املعايري واملوا�سفات، حيث يتطلب القطاع ال�سناعي موا�سفات اأكرث �سرامة، مما يقلل عدد املوردين القادرين على تلبية تلك الطلبات.

يعر�س اجلدول التايل قائمة باأبرز امل�ساريع القادمة اأو التي  هي قيد التنفيذ يف قطاع النفط والغاز وامل�ساريع ال�سناعية. وجتدر االإ�سارة  اإلى اأن  �
املعدات الكهربائية ت�سكل ما يقارب ن�سبة 30% اإلى 40% من حجم م�ساريع توليد الطاقة ون�سبة 8% اإلى 10% من حجم م�ساريع النفط والغاز وامل�ساريع 

ال�سناعية.
جدول 3-7: اأبرز امل�شاريع القادمة يف قطاع النفط والغاز وامل�شاريع ال�شناعية 

امليزانية الت�سنيفالقطاعا�سم امل�سروع
)مليار 
�سعودي(

طبيعة حالة امل�سروع
امل�سروع

العام املتوقع الرت�سية*مالك امل�سروع
فيه اإجناز 
امل�سروع*

متت تر�سية 
امل�سروع على 
ال�سركة اأم ال*

تكرير النفط، النفطحمطة تكرير جازان
حتويل النفط

مرحلة 26.3
التنفيذ

م�سروع 
رئي�سي 
�سخم 

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

نعم20122017

�سابك: بدائل تفاعالت 
اأك�سيد االإيثيلني

م�سنع كيميائي
برتوكيماويات، 

انتاج كيميائي

مرحلة 1.1
التنفيذ

م�سروع 
م�ستقل

ال20132015�سركة �سابك

اأرامكو ال�سعودية - 
م�سفاة الريا�س: م�سروع 

الوقود النظيف للنقل 

تكرير النفط، النفط 
حتويل النفط

مرحلة 2.6
التنفيذ

م�سروع 
م�ستقل

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية 

نعم20132016

�سركة اأرامكو ال�سعودية- 
MW 900 البقيق، 

وحوية وراأ�س تنورة

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 3.8
التنفيذ

م�سروع 
رئي�سي 
�سخم 

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

نعم20132016

�سركة اأرامكو ال�سعودية- 
م�سروع �سيبة ازدياد 

اخلام العربي اخلفيف 

ا�ستخراج النفط ، الطاقة
ت�ساعد النفط

مرحلة 1.9
التنفيذ

م�سروع 
فرعي 
�سخم

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

ال20132014

م�سروع �سركة اأرامكو-
مديان ملعاجلة الغاز

م�سنع معاجلة الغاز
الغاز، حتويل الغاز

مرحلة 3.0
التنفيذ

م�سروع 
م�ستقل

نعم20132016�سركة اأرامكو

م�سنع طاقة البخار 
ال�سركة ال�سعودية 

للكهرباء- �سقيق

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 13.1
التنفيذ

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

نعم20132017

معادن/ موزاييك/ 
�سابك- مدينة الفو�سفات 

وعد ال�سمال

م�ساريع اأخرى، �سناعي
انتاج �سناعي

مرحلة 27.1
التنفيذ

م�سروع 
رئي�سي 
�سخم 

م�سروع م�سرتك 
بني معادن 

وموزاييك و�سابك 
 Maaden/(

 Mosaic/
)Sabic JV

ال20132016

�سابك/ لو�سيت-
اجلبيل: م�سانع ميثيل 

امليثاكريالت والبويل 
مثيل ميثاكريالت

م�سنع كيميائي
برتوكيماويات، 

انتاج كيميائي

مرحلة 1.9
املزايدة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة �سابك/
لو�سيت املختلطة 

 SABIC/(
)Lucite JV

20142016-

اأرامكو ال�سعودية- 
م�سفاة راأ�س تنورة 

املطورة

تكرير النفط، النفط
حتويل النفط

مرحلة 13.1
املزايدة

م�سروع 
رئي�سي 
�سخم 

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

20142017-
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امليزانية الت�سنيفالقطاعا�سم امل�سروع
)مليار 
�سعودي(

طبيعة حالة امل�سروع
امل�سروع

العام املتوقع الرت�سية*مالك امل�سروع
فيه اإجناز 
امل�سروع*

متت تر�سية 
امل�سروع على 
ال�سركة اأم ال*

اأرامكو ال�سعودية- م�سنع 
الفا�سلي للغاز

م�سنع معاجلة الطاقة
الغاز، حتويل الغاز

مرحلة 3.8
الهند�سة 
املبدئية 

والت�سميم

م�سروع 
م�ستقل

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

20142018-

�سركة اأرامكو ال�سعودية- 
مرفق �سعيبة االأكرب

خزان نفط، النفط
تخزين نفط

مرحلة 2.3
التاأهيل 

م�سروع 
م�ستقل

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

20142017-

ال�سركة اليابانية 
ال�سعودية اأكريلونرتيل 

 -)SHROUQ(
م�سنع اأكريلونرتيل 

م�سنع كيميائي
برتوكيماويات

مرحلة 1.9
الهند�سة 
املبدئية 

والت�سميم

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة اليابانية 
ال�سعودية 

اأكريلونرتيل 
)SHROUQ(

20142017-

�سركة اأرامكو ال�سعودية-
�سيبة: م�سنع حتويل 
الطاقة الب�سيطة اإلى 

طاقة م�سرتكة

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مناق�سة 1.1
العقد 

الرئي�سي 

م�سروع 
م�ستقل

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

20142016-

م�سنع بولي�سيليكون 
والطاقة ال�سم�سية 

 IDEA( الرقيقة - ينبع
 Polysilicon

 Company
 )IPC( - Yanbu

 Polysilicon&
 Solar Wafer

)Plant

م�ساريع اأخرى، �سناعي
انتاج �سناعي

مرحلة 4.1
املزايدة

م�سروع 
م�ستقل

-IDEA 20142016 العاملية

م�سنع �سركة اأرامكو-
IGCC جيزان

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 37.5
التنفيذ

م�سروع 
رئي�سي 
�سخم 

-20142016�سركة اأرامكو

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء-رابغ: تو�سعة 
م�سنع الطاقة بالبخار 

)املرحلة الثانية( 

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 2.4
الت�سميم

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20142016-

�سابك-مدينة امللك 
عبداهلل االقت�سادية 

م�سنع رابغ لل�سلب

ال�سلب، انتاج �سناعي
�سناعي

مرحلة 6.4
الدرا�سة

م�سروع 
فرعي 
�سخم

-20152018�سركة �سابك

�سابك: م�سنع اجلبيل 
لل�سلب

ال�سلب، انتاج �سناعي
�سناعي

مرحلة 9.4
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

-20152018�سركة �سابك

�سركة الت�سنيع الوطنية 
)TASNEE(- ينبع 
جممع ان�سهار متكامل 

)النحا�س والر�سا�س 
والزنك(

تكرير النفط، النفط
حتويل النفط

مرحلة 3.8
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة الت�سنيع 
الوطنية 

20152017-

اأرامكو ال�سعودية- م�سنع 
الفا�سلي للغاز

مرحلة 5.6ا�ستخراج الغازالغاز
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

20152018-
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امليزانية الت�سنيفالقطاعا�سم امل�سروع
)مليار 
�سعودي(

طبيعة حالة امل�سروع
امل�سروع

العام املتوقع الرت�سية*مالك امل�سروع
فيه اإجناز 
امل�سروع*

متت تر�سية 
امل�سروع على 
ال�سركة اأم ال*

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء- بي بي 14 
)PP14(: م�سنع 

الطاقة بنظام الدورة 
املركبة

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 6.6
الت�سميم

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20152018-

�سركة اأرامكو ال�سعودية- 
خري�س: برنامج ازدياد 

اخلام العربي اخلفيف

ا�ستخراج النفط، النفط
ت�ساعد النفط

مرحلة 11.3
الهند�سة 
املبدئية 

والت�سميم

م�سروع 
م�ستقل

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

20152019-

�سركة اأرامكو ال�سعودية- 
تطوير الغاز ال�سخري

ا�ستخراج الغاز، الغاز
ت�ساعد الغاز

مرحلة 7.5
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

20152020-

م�سنع طاقة ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء-

�سلبوخ

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 2.8
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20152017-

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء- الريا�س 

PP13: م�سنع توليد 
بنظام الدورة املركبة 

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 7.5
الت�سميم

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20152018-

�سركة الفارابي 
للبرتوكيماويات- م�سروع 

جازان للبرتوكيماويات

م�سنع كيميائي
برتوكيماويات، 

انتاج كيميائي

مرحلة 2.6
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة الفارابي 
اخلليج 

للبرتوكيماويات

20152018-

معادن-الرجوم: م�سروع 
منجم الذهب

منجم، تعدين �سناعي
�سناعي

مرحلة 1.3
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة التعدين 
العربية ال�سعودية

20152017-

معادن-احلميمة: م�سروع 
منجم الذهب

منجم، تعدين �سناعي
�سناعي

مرحلة 1.1
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة التعدين 
العربية ال�سعودية

20152017-

معادن-املن�سورة: 
م�سروع منجم الذهب

منجم، تعدين �سناعي
�سناعي

مرحلة 1.1
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة التعدين 
العربية ال�سعودية

20152017-

�سركة اأرامكو ال�سعودية/ 
�سابك- جممع ينبع 

للبرتوكيماويات

م�سنع كيميائي
برتوكيماويات، 

انتاج كيميائي

مرحلة 3.8
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

م�سروع م�سرتك 
بني �سركة اأرامكو 
ال�سعودية و�سابك

20152018-

�سدف-اجلبيل: م�سنع 
البويل يورثان

م�سنع كيميائي
برتوكيماويات، 

انتاج كيميائي

مرحلة 1.1
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للبرتوكيماويات 

)�سدف(

20152017-

برتو-رابغ: م�سروع الوقود 
النظيف 

تكرير النفط، النفط
حتويل النفط

مرحلة 3.8
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة رابغ 
للتكرير 

والبرتوكيماويات

20152018-

معادن: م�سروع ت�سهري 
النحا�س والزنك

معادن اأخرى، �سناعي
انتاج �سناعي

مرحلة 5.6
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة التعدين 
العربية ال�سعودية

20152018-

تو�سعة ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء- �سبا اأي بي بي 
 SEC-Duba IPP(

)Expansion

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 12.4
الدرا�سة

م�سروع 
رئي�سي 
�سخم 

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20152018-
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امليزانية الت�سنيفالقطاعا�سم امل�سروع
)مليار 
�سعودي(

طبيعة حالة امل�سروع
امل�سروع

العام املتوقع الرت�سية*مالك امل�سروع
فيه اإجناز 
امل�سروع*

متت تر�سية 
امل�سروع على 
ال�سركة اأم ال*

م�سنع طاقة ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء-راأ�س 

اخلري، املرحلة االأولى

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 11.3
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20152018-

م�سنع طاقة ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء- 

املزاحمية 

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 2.8
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20152018-

م�سنع طاقة ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء- 

العقري اجلنوبي، املرحلة 
االأولى

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 4.9
الدرا�سة

م�سروع 
فرعي 
�سخم

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20152018-

م�سنع طاقة ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء-

الري�س

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 6.8
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20152018-

م�سنع طاقة ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء- 

العقري اجلنوبي، املرحلة 
الثانية

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 4.9
الدرا�سة

م�سروع 
فرعي 
�سخم

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20162018-

م�سنع طاقة ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء-

الري�س الثاين

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 6.8
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20162019-

م�سنع طاقة ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء- 

العقري اجلنوبي، املرحلة 
الثالثة

م�سروع لتوليد الطاقة
الطاقة

مرحلة 4.9
الدرا�سة

م�سروع 
فرعي 
�سخم

ال�سركة ال�سعودية 
للكهرباء

20162019-

�سركة اأرامكو ال�سعودية- 
حقل ال�سفانية لرفع 

الكفاءة املرحلة الثانية

ا�ستخراج النفط، النفط
ت�ساعد النفط

مرحلة 1.9
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة اأرامكو 
ال�سعودية

20162019-

معادن-بئر طويلة: 
م�سروع منجم الذهب

منجم، تعدين �سناعي
�سناعي

مرحلة 1.3
الدرا�سة

م�سروع 
م�ستقل

�سركة التعدين 
العربية ال�سعودية

20162018-

امل�سدر: اإيرا�س
* هذه املعلومات تخ�س امل�ساريع التي مت تر�سيتها يف عامي 2013م و 2014 م.

القطاع السكني :  

واملفاتيح  � املحوالت  الطلب على  ال�سبكة مبا يف ذلك  وتو�سيع  الطاقة  الطلب على  زيادة  االأ�سر على  وزيادة عدد  الدخل  ال�سكان ومنو  يوؤثر منو عدد 
الكهربائية.

تطوير املدن واملناطق ال�سكنية. �
مبادرة حكومة اململكة العربية ال�سعودية التي مت االإعالن عنها يف �سهر مار�س 2011م والتي تق�سي بدعم القطاع ال�سكني لبناء 500.000 وحدة �سكنية  �

جديدة بجميع مناطق اململكة5، باالإ�سافة اإلى 200.000 وحدة املذكورة �سابقًا وفقًا خلطة التنمية التا�سعة.

القطاع التجاري  

املدن  � )مثل  واجلديدة  القائمة  املواقع  يف  االإ�ستخدامات  املتعددة  الوحدات  على  الطلب  دعم  و�سرورة  العامة  املرافق  قطاع  يف  امل�ستمر  التو�ّسع 
االقت�سادية(.

التعليم،  � وخدمات  املايل(  اهلل  عبد  امللك  مركز  )مثل  املالية  واخلدمات  ال�سياحية،  اخلدمات  ذلك  يف  مبا  العامة  االإقت�سادية  و  التجارية  التنمية 
واخلدمات الطبية.

http://www.alriyadh.com/770291 :”بح�سب ما ن�سر يف املوقع االإلكرتوين ل�سحيفة “الريا�س   5



25

ال�سوارع للطرق ومتديد الق�سبان والكابالت الكهربائية مثل تركيب  حمطات  � اإنارة  للنقل مبا يف ذلك متطلبات  التحتية  البنية  التو�ّسع يف  عمليات 
الكهرباء امل�سغلة لقطار احلرمني ال�سريع الذي يربط بني مدينة جدة ومكة املكرمة واملدينة املنورة.

تقدير حصة الشركة من السوق 2   2

محوالت التوزيع ومحطات التوزيع الفرعية 1   2   2

مت تقدير احل�سة ال�سوقية لل�سركة على اأ�سا�س املبيعات املحققة لل�سركة كن�سبة مئوية من تقديرات اإيرا�س الإجمايل الطلب يف �سوق اململكة العربية ال�سعودية ويف 
دول جمل�س التعاون اخلليجي من حيث القيمة. وقد �سّكلت مبيعات ال�سركة للمحوالت حوالى 52% من �سوق حموالت التوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية يف عام 

2013م وحوالى 8% من �سوق حموالت التوزيع يف باقي دول جمل�س التعاون اخلليجي.

ويلخ�س اجلدول التايل ح�سة ال�سركة يف �سوق اململكة العربية ال�سعودية ويف دول جمل�س التعاون اخلليجي.

جدول 3-8: ح�شة ال�شركة من حمولت التوزيع يف ال�شوق

2013م2012م2011م2010 م2009 م

52%56%59%75%64%اململكة العربية ال�سعودية

8%0%1%12%10%دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى

34%32%34%45%40%جميع دول جمل�س التعاون اخلليجي

امل�سدر: اإيرا�س

لوحات المفاتيح الكهربائية ولوحات الحماية وحوامل الكابالت والخدمات 1   2   2

مع االأخذ يف االعتبار اأن ال�سركة حاليًا توّرد فقط لوحات املفاتيح الكهربائية املطابقة للمعايري االأمريكية )ANSI(، ت�سري التقديرات اإلى اأنها ت�ستحوذ على ن�سبة 
27% تقريبًا من ح�سة ال�سوق ال�سعودية للمفاتيح الكهربائية كما يف عام 2013م.

جدول 3-9: ح�شة ال�شركة من لوحات املفاتيح الكهربائية ولوحات احلماية وحوامل الكابالت واخلدمات يف ال�شوق

2013م2012م2011م2010 م2009 م

26.9%21.7%19.8%16.5%20%اململكة العربية ال�سعودية

-----دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى*

امل�سدر: اإيرا�س
*تعد ح�سة ال�سركة من �سوق لوحات املفاتيح الكهربائية ولوحات احلماية وحوامل الكابالت واخلدمات يف دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى �سئيلة. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى اأن معظم الطلب يف تلك الدول 

هو على لوحات املفاتيح الكهربائية ولوحات احلماية املطابقة للمعايري الدولية )IEC(، بينما ينح�سر اإنتاج ال�سركة يف الوقت احلايل على لوحات املفاتيح الكهربائية ولوحات احلماية املطابقة للمعايري االأمريكية 
.)ANSI(

الوضع التنافسي 2   2
يلخ�س الق�سم التايل املناف�سني الرئي�سيني لل�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية.

المحوالت 1   2   2

الواردات من  اأن ي�سّجع على بروز �سركات حملية ميكنها مناف�سة  ال�سرق االأو�سط  ال�سعودية ودول منطقة  من �ساأن توا�سل منو الطلب القوي على املحوالت يف 
نعني العامليني. وتزاول ال�سركات املناف�سة عادة ن�ساطها ب�سورة رئي�سية يف �سريحة حموالت التوزيع ما دون 3.15 ميجا  املنتجات االأجنبية واإقامة �سراكات مع امل�سّ
فولت اأمبري )MVA( يف ال�سوق مما يوؤدي اإلى مناف�سة قوية يف هذه الفئة من ال�سوق. اإال اأن ال�سركة تبقى اأكرب م�سّنع ملحوالت التوزيع يف اململكة العربية ال�سعودية 

ومنطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال افريقيا حيث قدرت ح�ستها يف ال�سوق ال�سعودي يف عام 2013 بن�سبة %52. 

وقد ا�ستهدفت ال�سركات املحلية اجلديدة املناف�سة يف قطاع املحوالت ذات اجلهد املنخف�س يف ال�سوق، ويتم ذلك يف كثري من االأحيان من خالل امل�ساريع امل�سرتكة 
العربية  اململكة  يف  ت�سنيع  مرافق  اأن�ساأت  قد  ال�سركات  هذه  اأن  الرغم  على  التقني.  الدعم  يوفرون  الذين  الدوليني  امل�سّنعني  مع  الرتخي�س  اتفاقيات  واإبرام 
ال�سعودية، اإال اأنه يتم يف بع�س االأحيان ا�سترياد املحوالت واملعدات ذات ال�سلة من ال�سركاء يف امل�ساريع امل�سرتكة  اأو من م�سادر اأخرى لتلبية احتياجات العمالء. 
وتكمن اإحدى مزايا ال�سركة التناف�سية يف كونها ال�سركة الوحيدة يف اململكة العربية ال�سعودية التي ت�سّنع حموالت الطاقة التي ت�سل قدرتها اإلى 100 ميجا فولت 

.)MVA( اأمبري
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يلخ�س اجلدول التايل عرو�س املنتجات التي ت�سّنعها ال�سركات الرئي�سية يف �سوق املحوالت ال�سعودية: 
جدول 3-10: ال�شركات املناف�شة الرئي�شية يف �شوق املحولت ال�شعودي

م�سنع يف املعيارت�سنيف املنتجالرتخي�سال�سركة
اململكة

القطاعال�سادرات

اأقل من 
3.15 ميجا 
 فولت اأمبري
)MVA(

 20-3.15
ميجا فولت 

 اأمبري
)MVA(

اأكرث من 20 
ميجا فولت 

 اأمبري
)MVA(

املعايري 
الدولية 
)IEC(

املعايري 
االأمريكية 
)ANSI(

املرافق 
العامة

النفط 
والغاز

ال�سناعي

�سركة 
ال�سناعات 
الكهربائية 

)EIC(

�سركة �سي 
جي باور 

 CG(
)Power



�سركة اإيه بي 
)ABB( بي

�سركة اإيه 
بي بي



 �سركة يوتيك
)UTEC(

�سركة 
ويل�سون 

للمحوالت



-�سركة العجيمي

-�سركة الفنار

جمموعة 
 ماتيليك

)Metallic(

-

امل�سدر: ال�سركة

كما يو�سح اجلدول اأدناه احل�س�س ال�سوقية لل�سركة وال�سركات املناف�سة الرئي�سية يف �سوق حموالت التوزيع ال�سعودي
جدول 3-11:احل�ش�س ال�شوقية لل�شركة وال�شركات املناف�شة الرئي�شية يف �شوق حمولت التوزيع ال�شعودي

احل�سة ال�سوقية لعام 2013مال�سركة

)EIC( 52%�سركة ال�سناعات الكهربائية

 )UTEC(10%�سركة يوتيك

10%�سركة العجيمي

10%�سركة الفنار

 )ABB( 5%�سركة اإيه بي بي

 )Metallic(5%جمموعة ماتيليك

8%�سركات اأخرى

100%املجموع

امل�سدر: اإيرا�س

لوحات المفاتيح الكهربائية 1   2   2
يتميز �سوق لوحات املفاتيح الكهربائية وملحقاتها باملناف�سة ال�سديدة بني امل�سنعني مما ي�سعف قدرتهم على التحكم باأ�سعار البيع. وغالبا ما تفر�س تلك املناف�سة 

على امل�سنعني اإدخال تعديالت على ت�ساميم لوحات املفاتيح الكهربائية وملحقاتها بناء على طلب العميل دون اإ�سافة تذكر على اأ�سعار البيع.
جتدر االإ�سارة اإلى اأن ال�سركة تقوم يف الوقت احلايل بتوريد لوحات املفاتيح الكهربائية من النوع الذي يتطابق مع املعايري االأمريكية )ANSI( واملنتجات املتعلقة 

بها والتي ت�سّكل نحو 40% من اإجمايل �سوق لوحات املفاتيح الكهربائية يف اململكة العربية ال�سعودية. 
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جدول 3-12: ال�شركات املناف�شة الرئي�شية يف �شوق لوحات املفاتيح الكهربائية ال�شعودي 

امل�سارات الناقلة ت�سنيف املنتجاتال�سركة
وجمموعة مو�سالت 

الكابالت ذات اجلهد 
املتو�سط

حامل مفاتيح 
ذات جهد 
منخف�س

القطاعاملعيار

جهد 
منخف�س

جهد 
متو�سط

املرافق IECANSIجهد عاٍل
العامة

النفط 
والغاز

برتوكيماوياتال�سناعي

�سركة ال�سناعات 
 )EIC(الكهربائية



�سركة بوينت 
اإيت باور العربية 

)APEP(



�سركة ال�سناعات 
االإلكرتونية 

والكهربائية 



�سركة الفنار 

�سركة اإيه بي بي 
)ABB(



�سركة �سيمن�س 
)SIEMENS(



�سركة �سنايدر 
 اإلكرتيك

 Schneider(
 )Electric



�سركات دولية

امل�سدر: ال�سركة

كما يو�سح اجلدول اأدناه احل�س�س ال�سوقية لل�سركة وال�سركات املناف�سة الرئي�سية يف �سوق لوحات املفاتيح الكهربائية ال�سعودي
جدول 3-13:احل�ش�س ال�شوقية لل�شركة وال�شركات املناف�شة الرئي�شية يف �شوق لوحات املفاتيح الكهربائية ال�شعودي

احل�سة ال�سوقية لعام 2013مال�سركة

)EIC( 20%�سركة ال�سناعات الكهربائية

)APEP( 15%�سركة بوينت اإيت باور العربية

)Schneider Electric(15%�سركة �سنايدر اإلكرتيك

)ABB( 9%�سركة اإيه بي بي

)GE(  5%�سركة جرنال الكرتيك

)SIEMENS( 5%�سركة �سيمن�س

31%�سركات اأخرى

100%املجموع

امل�سدر: اإيرا�س

الخدمات 1   2   4   3

والنفط  الغاز  لقطاع  خدمات  تقدمي  على  و�سكو�سا  �سركة  خالل  من  تركز  ال�سركة  اإن  اخلدمات.  من  خمتلفة  اأنواع  بتقدمي  ال�سوق  يف  ال�سركات  معظم  تقوم 
تقوم  اأن  وبعد   .)ANSI( االأمريكية املعايري  مع  املتوافقة  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  على  ينح�سر طلبها  التي  الكبرية  ال�سناعية  وامل�ساريع  والبرتوكيماويات، 
ال�سركة بتقدمي لوحات املفاتيح الكهربائية املتوافقة مع املعايري الدولية )IEC( �ست�سبح بذلك قادرة على تو�سيع نطاق خدماتها لي�سمل ال�سركات التي ال تقبل اإال 

املعايري الدولية )IEC( كال�سركة ال�سعودية للكهرباء، مما �سينعك�س ب�سكل اإيجابي على اخلدمات املقدمة من قبل ال�سركة.
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جدول 3-14: ال�شركات املناف�شة الرئي�شية يف �شوق اخلدمات ال�شعودي

خدمات ميدانية مع موادخدمات ميدانية من دون موادال�سركة

االختبار 
والت�سغيل

ت�سفية زيت االإ�سراف
املحوالت

خمترب 
املعايرة

درا�سة وتدريب 
على نظام 

الطاقة

�سيانة 
وقائية

حتديث اإ�سالحتعديل
املعدات

التزويد / 
التجديد

�سركة ال�سناعات 
)EIC(  الكهربائية



�سركة اأيه بي بي للخدمات 
)ABB(



�سركة الفنار

�سركة اإ�سكو�سا لل�سناعات و 
)ISCOSA( ال�سيانة



جرنال الكرتيك 
 General(ميل�سا

 Electric -
)MEELSA



�سركة �سيمن�س 
)SIEMENS(



امل�سدر: ال�سركة
كما يو�سح اجلدول اأدناه احل�س�س ال�سوقية لل�سركة وال�سركات املناف�سة الرئي�سية يف �سوق اخلدمات ال�سعودي

جدول 3-15:احل�ش�س ال�شوقية لل�شركة وال�شركات املناف�شة الرئي�شية يف �شوق اخلدمات ال�شعودي

احل�سة ال�سوقية لعام 2013مال�سركة

)ABB( 26%�سركة اإيه بي بي

20%�سركة الفنار

)EIC( 17%�سركة ال�سناعات الكهربائية

)ISCOSA( 17%�سركة اإ�سكو�سا لل�سناعات و ال�سيانة

)General Electric - MEELSA(11%جرنال الكرتيك ميل�سا

)SIEMENS(  9%�سركة �سيمن�س

100%املجموع

امل�سدر: اإيرا�س
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الشركة. 4

نظرة عامة 1   2

)املوافق 2007/8/7م(،  وتاريخ 1428/7/25هـ  رقم 198/ق  الوزاري  القرار  مقفلة مبوجب  �سعودية  م�ساهمة  ك�سركة  الكهربائية  ال�سناعات  �سركة  تاأ�س�ست 
وهي م�سجلة بال�سجل التجاري رقم 2050056359 وتاريخ 1428/8/22هـ )املوافق 2007/9/4م(، وعنوانها الدمام، املدينة ال�سناعية االأولى، اململكة العربية 

ال�سعودية، ويبلغ راأ�س مالها احلايل )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي. مت تاأ�سي�س ال�سركة لتكون ال�سركة القاب�سة املالكة لكل من:

1.  �سركة املحوالت ال�سعودية وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة مملوكة بالكامل )بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة( من قبل ال�سركة، ويبلغ راأ�س مالها احلايل 
)102.750.000( مائة واثنان مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي مدفوع بالكامل. تقوم �سركة املحوالت ال�سعودية بت�سنيع املحوالت الكهربائية 

واملحطات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س.

احلايل  مالها  راأ�س  ويبلغ  ال�سركة،  قبل  من  مبا�سرة(  وغري  مبا�سرة  )بطريقة  بالكامل  مملوكة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  وهي  و�سكو�سا  2.  �سركة 
)64.000.000( اأربعة و�ستون مليون ريال �سعودي مدفوع بالكامل. تقوم �سركة و�سكو�سا بت�سنيع املحوالت واملحطات الكهربائية ولوحات املفاتيح الكهربائية 

ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط وتقدمي ال�سيانة والدعم الفني.

واجلدير بالذكر اأن ال�سركة اأ�سبحت هي ال�سركة القاب�سة يف عملية اإعادة هيكلة مللكية �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا يف عام 2011م حيث كانت �سركة 
املحوالت ال�سعودية هي املالك الرئي�سي ل�سركة و�سكو�سا. ويف عام 2010م، مت تاأ�سي�س �سركتني جديدتني هما �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية. 
وكانت �سركة املحوالت ال�سعودية متتلك ما ن�سبته 51% من �سركة حموالت الطاقة و49% من �سركة �سي جي العربية وذلك عند تاأ�سي�سهم. وخالل عام 2012م، 
�سركة  من  لكل  القاب�سة  ال�سركة  هي  حينئذ  ال�سركة  واأ�سبحت  الكهربائية  ال�سناعات  �سركة  الى  ال�سركتني  ملكيتها يف  ال�سعودية عن  املحوالت  �سركة  تنازلت 
املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة ومتتلك ما ن�سبته 49% من �سركة �سي جي العربية. وللمزيد من التفا�سيل حول تاأ�سي�س ال�سركات 

التابعة والزميلة، ف�ساًل راجع الق�سم )4-6( من هذه الن�سرة وعنوانه “ال�سركات التابعة والزميلة”. 

وبالرغم من اإعادة الهيكلة مللكية �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا ، ا�ستمرت ال�سركتان باحلفاظ على ا�ستقاللهما الت�سغيلي. ومنذ ذلك احلني متت 
التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )4-5( من هذه الن�سرة  الت�سغيلي )للمزيد من  التابعة على حد �سواء لال�ستفادة من االندماج  اإعادة هيكلة عمليات ال�سركات 
وعنوانه “تطور هيكل ملكية ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة”( حيث يتم حاليًا ت�سغيل وحدات الت�سنيع يف �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا عمليًا 
كاأق�سام يف ال�سركة. عالوة على ذلك، فقد مت توحيد الوظائف امل�ساندة ل�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا حتت �سركة ال�سناعات الكهربائية وت�سمل 
العمليات والهند�سة، واملبيعات والت�سويق، وال�سوؤون املالية وتقنية املعلومات، واملوارد الب�سرية وال�سوؤون االإدارية، واإدارة االإمداد والتموين واإدارة تطوير االأعمال. 
واجلدير بالذكر اأنه مت تاأ�سي�س فرعني لل�سركة يف االأمارات العربية املتحدة وحتديدًا يف دبي واأبوظبي )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )4-9( من هذه 

الن�سرة وعنوانه “اأ�سول ال�سركة خارج اململكة” (.

و�سوف يتم طرح )13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي متثل )30%( من راأ�س مال ال�سركة و�سيتم بيعها من قبل امل�ساهمني البائعني عن 
االكتتاب العام. وال متنح ال�سركة اأي حقوق تف�سيلية للم�ساهمني احلاليني. 
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الوصف التنظيمي للشركة وشركاتها التابعة والزميلة  1   2

ال�شكل رقم 1: هيكل ملكية ال�شركة و�شركاتها التابعة والزميلة

 شركة سي جي
هولدينغز

(CG Holdings)

شركة سي جي باور
(CG Power)

شركة الصناعات
الكهربائية

سعد بن عبد ا	 بن
عبدالعزيز التويجري

أحمد بن ناصر بن
يعقوب السويدان

عبد العزيز بن زيد
بن علي القريشي

 شركة علي زيد
القريشي وإخوانه

المحدودة

مجموعة الطوخي
التجارية

شركة سي جي
العربية

 شركة
محوالت الطاقة شركة وسكوسا شركة المحوالت

السعودية

%21^1%38^0%2^0

%49%51

%49^0 %51^0 %97^0 %97^0
%3^0

%3^0

%6^3%32^6

امل�سدر: ال�سركة

نشاط الشركة 2   2

تقوم ال�سركة مبمار�سة اأن�سطتها من خالل �سركاتها التابعة والزميلة يف جماالت ت�سنيع وجتميع وتوريد واإ�سالح و�سيانة املحوالت الكهربائية وحمطات التوزيع 
املدجمة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س وحوامل الكابالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط واملعدات الكهربائية 
االأخرى باالإ�سافة اإلى تقدمي اخلدمات الفنية املتعلقة بهذه االأن�سطة. ولدى ال�سركة، من خالل �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا، اأكرث من 35 عامًا من 

اخلربة يف جمال ت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط.

البرتوكيماويات  قطاع  مقاويل  اإلى  باالإ�سافة  والغاز  النفط  وقطاع  ال�سعودية  اأرامكو  �سركة  ومقاويل  للكهرباء  ال�سعودية  لل�سركة  منتجاتها  ببيع  ال�سركة  وتقوم 
وامل�ساريع ال�سناعية وعمالء اآخرين. وت�سمل مبيعات ال�سركة و�سركاتها التابعة ال�سادرات اإلى العمالء خارج اململكة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي اإ�سافة اإلى 
م�سر والعراق و�سوريا واالأردن واليمن وال�سودان. ومتتلك ال�سركة، من خالل �سركاتها التابعة والزميلة، )9( ت�سعة م�سانع لالإنتاج موزعة بني املدينة ال�سناعية 

االأولى والثانية يف مدينة الدمام، وتوظف اأكرث من 1500 موظف يف خمتلف التخ�س�سات واملهارات. 

تنق�سم اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية اإلى اأربعة اأن�سطة ت�سغيلية رئي�سية: 

1(  ت�سنيع املحوالت الكهربائية: والتي يتم ت�سنيعها من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة. وتقوم هذه ال�سركات التابعة 
بت�سنيع وتوريد املحوالت واملحطات املدجمة وحمطات الوحدة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س ب�سكل اأ�سا�سي ملقدمي اخلدمات العامة يف 

اململكة ودول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى ومطوري العقارات الرئي�سيني.

وتوريد  بت�سنيع  و�سكو�سا  �سركة  تقوم  و�سكو�سا.  �سركة  قبل  من  ت�سنيعها  يتم  والتي  واملتو�سط  املنخف�س  اجلهد  ذات  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  2(  ت�سنيع 
يف  التحكم  ومراكز  املنخف�س  اجلهد  ذات  الكهربائية  التوزيع  ولوحات  واملتو�سط  املنخف�س  اجلهد  ذات  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  من  كبرية  جمموعة 
املحركات واملو�سالت الكهربائية وامل�سارات الناقلة للكابالت ولوحات الرتحيل واحلماية وحوامل الكابالت. وتباع منتجات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات 
اإلى العمالء الذين يعملون يف قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات يف اململكة. وتعترب منتجات لوحات املفاتيح  اأ�سا�سي  اجلهد املنخف�س واملتو�سط ب�سكل 
الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط من املنتجات املتخ�س�سة للغاية والتي يتم ت�سميمها وفقًا ملوا�سفات العمالء. ويتم عادًة ت�سليم هذه املنتجات 

خالل 6 اإلى 12 �سهرًا من تاريخ ا�ستالم اوامر ال�سراء.

3(  اخلدمات وال�سيانة والتي يتم تقدميها من قبل �سركة و�سكو�سا. تقوم �سركة و�سكو�سا بتقدمي خدمات ما بعد البيع ملبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات 
اجلهد املنخف�س واملتو�سط وخدمات العمالء الذين ي�ستخدمون منتجات �سركة و�سكو�سا ومنتجات ال�سركات التابعة لل�سركة ب�سكل عام، باالإ�سافة اإلى تقدمي 
خدمات ال�سيانة واالإ�سالح والفح�س والتحديث ودرا�سة املنتجات الكهربائية وامليكانيكية واالأنظمة واالأعمال ذات ال�سلة. كما تقوم بتقدمي خدمات االإختبار 

يف املوقع ويف امل�ساريع.

 ،)EPC( خدمات االإدارة واالإن�ساء املقدمة من قبل �سركة �سي جي العربية. تقوم �سركة �سي جي العربية بتنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء  )4
والذي ي�سمل تركيب حمطات التحويل ذات اجلهد املتو�سط واملحطات املتنقلة والفح�س والرتكيب وال�سيانة. 
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ال�شكل رقم 2: منتجات ال�شركة الرئي�شية واملنتجات املدرجة حتت كل منتج رئي�شي

 محوالت الطاقة المتوسطة
بقدرة أعلى من ٢٠ ميجا فولت

أمبير لغاية ١٠٠ ميجا فولت أمبير

Medium Power Transformers
above 20MVA up to 100MVA

لوحات المفاتيح الكهربائية
 ذات الجهد المنخفض

والمتوسط
LV & MV Switchgears

محوالت الطاقة الصغيرة
أعلى من ٣٫١٥ ميجا فولت أمبير

لغاية ٢٠ ميجا فولت أمبير
Small Power Transformers

above 3.15MVA up to 20MVA

محوالت ذات تطبيقات خاصة

Special Transformersالمحطات المدمجة بقدرة 
تصل الى ٣٫١٥ ميجا فولت امبير

Package Substations
up to 3.15MVA

لوحات التوزيع الكهربائية
ذات الجهد المنخفض

LV Electrical
Distribution Panels

 محطات الوحدة بقدرة
تصل الى ١٫٥ ميجا فولت أمبير

Unit Substations
up to 1.5MVA

المحطات الكهربائية

Electrical Substations

 مراكز التحكم في
المحركات

Motor Control Centers

حوامل المفاتيح الكهربائية
ذات الجهد المنخفض

LV Switch Racks

المسارات الناقلة للكابالت

Cable Bus

لوحات الترحيل والحماية

Relays & Control Panels

حوامل الكابالت

Cable Tray

الموصالت الكهربائية

Bus Duct

الصيانة والدعم الفني

Service & Technical Support

محوالت مثبتة على ا¡رض

Pad Mounted Transformers

المحوالت الكهربائية

Electrical Transformers

محوالت توزيع ثالثة االوجه 
مبعأة بالزيت بقدرة تصل 
إلى ٣٫١٥ ميجا فولت امبير

Distribution Transformers
3 Phase Oil Filled

up to 3.15MVA

امل�سدر: ال�سركة

ويلخ�س اجلدول التايل منتجات ال�سركة وا�ستخداماتها ح�سب كل �سركة تابعة وزميلة كما يف تاريخ هذه الن�سرة:

جدول 4-1: منتجات ال�شركة وا�شتخداماتها ح�شب كل �شركة تابعة وزميله

ال�سركة التابعة اأو الزميلة املعايري التي يتم االلتزام بهاتعريف املنتج وا�ستخداماتهاملنتج
امل�سنعة للمنتج

حموالت توزيع ثالثية االأوجه 
معباأة بالزيت 

هي نوع من املحوالت التي تقوم بتوفري القدرة الكهربائية املطلوبة ح�سب طلب 
امل�ستخدم �سمن منظومة جهد التوزيع للطاقة الكهربائية وذلك عن طريق 
تقليل اجلهد املتو�سط يف �سبكات التوزيع اإلى م�ستوى منا�سب لنظام دائرة 

توزيع امل�ستخدم النهائي.

ت�ستخدم هذه املحوالت يف تو�سيل الكهرباء اإلى القطاعات ال�سناعية وال�سكنية 
.)MVA( والتجارية. وت�سل قدرتها الكهربائية اإلى 3.15 ميجا فولت اأمبري

� )IEC( املعايري الدولية

املعايري االأمريكية  �
)ANSI(

�سركةاملحوالت ال�سعودية  )1

2(  �سركة و�سكو�سا

نوع من حموالت التوزيع تتميز بامكانية تثبيتها على االر�س وت�سل قدرتها املحوالت املثبتة على االر�س 
.)MVA( الكهربائية اإلى 3.15ميجا فولت اأمبري

)ANSI( سركةاملحوالت ال�سعوديةاملعايري االمريكية�  )1

�سركة و�سكو�سا  )2

نوع من حموالت التوزيع التي ت�ستخدم من قبل العمالء وفقا ملعايري حمددة حموالت ذات تطبيقات خا�سة 
وتطبيقات خا�سة. وت�سل قدرتها الكهربائية اإلى 3.15 ميجا فولت اأمبري 

.)MVA(

)ANSI( سركة و�سكو�سا املعايري االمريكية�

حموالت بقدرة كهربائية اأعلى من 3.15 ميجا فولت اأمبري )MVA( لغاية حموالت الطاقة ال�سغرية
20 ميجا فولت اأمبري )MVA( وت�ستخدم يف حمطات توزيع وتوليد الكهرباء 

وامل�ساريع ال�سناعية يف قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات.

� )IEC( املعايري الدولية

املعايري االأمريكية  �
)ANSI(

�سركة و�سكو�سا
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ال�سركة التابعة اأو الزميلة املعايري التي يتم االلتزام بهاتعريف املنتج وا�ستخداماتهاملنتج
امل�سنعة للمنتج

حموالت بقدرة اأعلى من 20 ميجا فولت اأمبري )MVA( لغاية 100 ميجا حموالت الطاقة املتو�سطة
فولت اأمبري )MVA( ت�ستخدم لتحويل الطاقة الكهربائية يف حمطات التحويل 

املتو�سطة وامل�ساريع ال�سناعية يف قطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات.

� )IEC( املعايري الدولية

املعايري االأمريكية  �
)ANSI(

�سركة حموالت الطاقة

عبارة عن وحدات تكون يف حاويات حديدية ذاتية حتتوي على حمول حمكم املحطات املدجمة
االإغالق، ولوحة توزيع ذات جهد منخف�س، وعنا�سر الربط، وميكن اأن ت�سمل 

وحدة حلقية رئي�سية معزولة بغطاء معدين.

ت�ستخدم املحطات املدجمة يف ال�سبكات الكهربائية واملخططات واملجمعات 
ال�سكنية وامل�سانع واملرافق العامة، وت�سل قدرتها الكهربائية الى 3.15 ميجا 

.)MVA( فولت اأمبري

)IEC( سركةاملحوالت ال�سعوديةاملعايري الدولية�  )1

�سركة و�سكو�سا  )2

عبارة عن وحدات ذاتية حتتوي على حمول حمكم االإغالق، ولوحة توزيع ذات حمطات الوحدة 
جهد منخف�س، وعنا�سر الربط وال ت�ستمل على وحدة حلقية.

 ت�ستخدم حمطات الوحدة يف ال�سبكات الكهربائية واملخططات واملجمعات 
ال�سكنية وامل�سانع واملرافق العامة، وت�سل قدرتها الكهربائية اإلى 1.5 ميجا 

.)MVA( فولت اأمبري

)IEC( سركةاملحوالت ال�سعوديةاملعايري الدولية�  )1

�سركة و�سكو�سا  )2

لوحات التوزيع الكهربائية ذات 
اجلهد املنخف�س 

هي عن�سر من نظام التوزيع الكهربائي الذي يق�سم التيار الكهربائي اإلى دوائر 
ثانوية ويف الوقت ذاته تقوم بتوفري احلماية عن طريق م�سهر )Fuse( اأو 

قاطع كهربائي لكل دائرة للحمل الكهربائي.

املعايري االأمريكية  �
)ANSI(

� )IEC( املعايري الدولية

�سركةاملحوالت ال�سعودية  )1

�سركة و�سكو�سا  )2

لوحات املفاتيح

الكهربائية ذات اجلهد 
املنخف�س واملتو�سط 

لوحات املفاتيح هي نظام حتكم وتوزيع كهربائي يعمل كقاطع كهربائي 
للتيار حلماية االأجهزة والدوائر الكهربائية يف اأنظمة توزيع اجلهد املتو�سط 

واملنخف�س.

)ANSI( سركة و�سكو�سااملعايري االأمريكية� 

ت�ستخدم مراكز التحكم يف املحركات ملراقبة وحماية املحركات الكهربائية يف مراكز التحكم يف املحركات
انظمة اجلهد املنخف�س.

)ANSI( سركة و�سكو�سااملعايري االمريكية�

�سركة و�سكو�سااملعايري االأمريكية )ANSI(ت�ستخدم لنقل التيار الكهربائي بني املعدات الكهربائية.املو�سالت الكهربائية

حوامل املفاتيح الكهربائية ذات 
اجلهد املنخف�س

ت�ستخدم كحوامل للوحات مفاتيح اجلهد املنخف�س يف املناطق املفتوحة 
خ�سو�سا يف م�ساريع النفط والغاز.

)ANSI( سركة و�سكو�سااملعايري االأمريكية�

يقوم النظام بتوفري م�سار ذو كفاءة وجودة عالية لنقل الطاقة الكهربائية بني امل�سارات الناقلة للكابالت 
املعدات الكهربائية املختلفة عن طريق الكابالت.

)ANSI( سركة و�سكو�سااملعايري االمريكية�

ت�ستخدم لوحات الرتحيل واحلماية حلماية املعدات الكهربائية من اأي خلل لوحات الرتحيل واحلماية
ينتج ب�سبب زيادة احلمل يف النظام الكهربائي اأو اأي خلل ينتج من املعدات 

الكهربائية ذاتها عن طريق ف�سل التيار.

)IEC( سركة و�سكو�سااملعايري الدولية�

ي�ستخدم النظام لدعم وحمل الكابالت الكهربائية املعزولة لتوزيع الطاقة حوامل الكابالت
الكهربائية والتحكم كبديل الأنظمة قنوات التمديد الكهربائية، وت�ستخدم عادة 

يف متديد الكابالت للم�ساريع التجارية وال�سناعية.

NEMA

املعايري االمريكية

�سركة و�سكو�سا

�سيانة واإ�سالح وفح�س وتطوير املنتجات واالأنظمة الكهربائية وامليكانيكية ال�سيانة والدعم الفني
واالأعمال املرتبطة بها وتقدمي خدمات االختبارات واملعايرة الأجهزة الفح�س 

الكهربائية يف املواقع وامل�ساريع ال�سناعية.

�سركة و�سكو�ساال ينطبق

العقود ال�ساملة للهند�سة 
)EPC( والتوريد واالإن�ساء

تنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء )EPC(، والذي ي�سمل 
تركيب حمطات التحويل ذات اجلهد املتو�سط واملحطات املتنقلة والفح�س 

والرتكيب وال�سيانة.

�سركة �سي جي العربيةال ينطبق

امل�سدر: ال�سركة
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التطور في رأس مال الشركة  2   2

فيما يلي التطورات التي طراأت على راأ�س مال ال�سركة منذ التاأ�سي�س حتى تاريخ هذه الن�سرة:

جدول 4-2: التطور يف راأ�س مال ال�شركة 

راأ�س املالالتاريخ
)ريال �سعودي(

مبلغ الزيادة
)ريال �سعودي(

طريقة الزيادة

 1428/5/26هـ 
)املوافق 2007/6/12م(

 راأ�س املال عند التاأ�سي�س-2.000.000

 1432/4/11هـ 
)املوفق 2011/3/16م(

عن طريق اإ�سدار )34.800.000( اأربعة وثالثون مليون وثمامنائة األف �سهم بقيمة )10( 350.000.000348.000.000
ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد مقابل احل�س�س يف ال�سركات التابعة التي مت حتويلها من 

امل�ساهمني اإلى ال�سركة ب�سايف قيمتها الدفرتية.

 1435/5/9هـ 
)املوافق 2014/3/10م(

عن طريق ر�سملة 70.000.000 ريال �سعودي من االأرباح املبقاة ومبلغ 30.000.000 ريال 450.000.000100.000.000
�سعودي من االحتياطي النظامي

امل�سدر: ال�سركة

تطور هيكل ملكية الشركة والشركات التابعة والزميلة 2   2

قبل عام 2005م، كانت �سركة املحوالت ال�سعودية مملوكة بالكامل من قبل �سعد بن عبد اهلل التويجري وجمموعة الطوخي التجارية واأحمد بن نا�سر ال�سويدان، 
)املوافق  ويف 1426/5/28هـ  القري�سي.  زيد  بن  العزيز  وعبد  املحدودة  واإخوانه  القري�سي  زيد  علي  �سركة  من  بالكامل  و�سكو�سا مملوكة  �سركة  كانت  يف حني 
2005/7/5م(، اأبرم ال�سركاء يف �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا اتفاقية تبادل للح�س�س الإعادة هيكلة ملكيتهم يف ال�سركتني املنف�سلتني، حيث متت 
عملية تبادل احل�س�س يف ملكية ال�سركتني من خالل تعديل عقود تاأ�سي�س ال�سركتني، وحيث اأنه مل ت�ستحوذ اأي من ال�سركتني على ال�سركة االأخرى، فاإنه مل يرتتب 
ن�سوء اأي قيمة لل�سهرة )goodwill( عن عملية تبادل احل�س�س. وقد متت اإعادة هيكلة ملكية ال�سركتني نظرًا لت�سابه اأغرا�س واأن�سطة ال�سركتني، والرغبة يف 

تعزيز القدرة الت�سنيعية والتناف�سية لهما، اإ�سافة اإلى حتقيق اقت�ساديات احلجم والوفرة. ويو�سح اجلدول التايل ملكية ال�سركتني قبل عملية تبادل احل�س�س:

جدول 4-3: ملكية ال�شركتني قبل عملية تبادل احل�ش�س

�سركة املحوالت ال�سعودية )راأ�س مال ال�سركة قبل تبادل احل�س�س 27 مليون ريال �سعودي(

54.3%�سعد بن عبد اهلل التويجري

35.2%جمموعة الطوخي التجارية

10.5%اأحمد بن نا�سر بن يعقوب ال�سويدان

100%املجموع

�سركة و�سكو�سا )راأ�س مال ال�سركة قبل تبادل احل�س�س 50 مليون ريال �سعودي(

95.0%�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة

5.0%عبد العزيز بن زيد القري�سي

100%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

وفقا ملذكرة التفاهم املوقعة يف 2005/6/13م من قبل ال�سركاء يف هاتني ال�سركتني، مت تقييم ال�سركتني بناء على قواعد تقييم مت االتفاق عليها من قبل اإدارة 
ال�سركتني على اأ�سا�س امل�سورة الواردة من قبل املكتب اخلبري املهني اإرن�ست اآند يونغ )Ernst & Young( وهي كالتايل:

اأ(  قيمة ال�سركة املعنية ح�سب م�ساعف الربح = متو�سط اأرباح نهاية االأعوام 2001م و2002م و2003م م�سروبة بـمكرر ربح 6 وقدره 11.5 مرة )متثل 50% من 
قيمة ال�سركة(

ا�ستعمل مكرر الربح 11.5 يف عملية تقييم ح�س�س امللكية يف ال�سركتني املذكورتني اأعاله بناء على االتفاق بني ال�سركاء يف هاتني ال�سركتني   6
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جدول 4-4)اأ(: �شايف الربح امل�شتخدم للتقييم

 �سركة املحوالت ال�سعودية ال�سنة/ �سايف الربح7
)مليون ريال �سعودي(

 �سركة و�سكو�سا 
)مليون ريال �سعودي(

43.121.0�سايف الربح لعام 2001م

34.87.1�سايف الربح لعام 2002م

29.811.4�سايف الربح لعام 2003م

35.913.2متو�سط �سايف الربح لل�سنوات الثالثة 

206.675.9قيمة 50% من ال�سركة )مكرر الربح 11.5 م�سروبًا مبتو�سط �سايف الربح لل�سنوات الثالثة(

امل�سدر: ال�سركة

ب(  قيمة ال�سركة ح�سب م�ساعف حقوق ال�سركاء = متو�سط حقوق ال�سركاء نهاية االأعوام 2001م و2002م و2003م م�سروبة بـمكرر القيمة الدفرتية8 وقدره 
2.5 مرة )متثل 50% من قيمة ال�سركة(

جدول 4-4)ب(: حقوق ال�شركاء امل�شتخدمة للتقييم 

  �سركة املحوالت ال�سعوديةال�سنة/ حقوق ال�سركاء 
 )مليون ريال �سعودي(

 �سركة و�سكو�سا 
)مليون ريال �سعودي(

100.277.7حقوق ال�سركاء لعام 2001م

112.670.3حقوق ال�سركاء لعام 2002م

117.084.2حقوق ال�سركاء لعام 2003م

109.977.4متو�سط حقوق ال�سركاء لل�سنوات الثالثة 

137.496.8قيمة 50% من ال�سركة )مكرر القيمة الدفرتية 2.5 مرة م�سروبًا مبتو�سط حقوق ال�سركاء لل�سنوات الثالثة(

امل�سدر: ال�سركة

وبناًء على قواعد التقييم املو�سحة اأعاله، مت تقييم ال�سركتني يف ذلك الوقت كالتايل:

1(   �سركة املحوالت ال�سعودية = 344.0 مليون ريال �سعودي )206.6 مليون ريال �سعودي + 137.4 مليون ريال �سعودي( متثل 66.6% من قيمة ال�سركتني جمتمعتني.
2(  �سركة و�سكو�سا = 172.7 مليون ريال �سعودي )75.9 مليون ريال �سعودي + 96.8 مليون ريال �سعودي( متثل 33.4% من قيمة ال�سركتني جمتمعتني. 

كما قام ال�سركاء يف �سركة و�سكو�سا وهما عبد العزيز بن زيد القري�سي و�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة ب�سراء 6.6% يف ال�سركتني بقيمة اإجمالية 
قدرها 34.000.000 ريال �سعودي دفعت لل�سركاء يف �سركة املحوالت ال�سعودية قبل عملية تبادل احل�س�س، بهدف زيادة ح�ستهم يف كل من ال�سركتني اإلى %40 

كما مت االتفاق عليه قبل عملية تبادل احل�س�س. 
وبناء على موافقة ال�سركاء يف �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا على نتائج التقييم ب�سكل نهائي و�سراء جزء من احل�س�س كما هو مذكور اأعاله، اأ�سبحت 

ملكية ال�سركاء يف �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا على النحو التايل:
جدول 4-5: هيكل ملكية ال�شركاء يف �شركة املحولت ال�شعودية و�شركة و�شكو�شا

الن�سبةال�سريك

38.0%�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة

32.6%�سعد بن عبد اهلل التويجري

21.1%جمموعة الطوخي التجارية

6.3%اأحمد بن نا�سر بن يعقوب ال�سويدان

2.0%عبد العزيز بن زيد القري�سي

100%املجموع

امل�سدر: ال�سركة

كانت نهاية االأعوام املذكورة يف )اأ( و)ب( هي كما يلي: �سركة املحوالت ال�سعودية يف 31 دي�سمرب لالأعوام 2001م و2002م و2003م، و�سركة و�سكو�سا يف 31 مار�س لالأعوام 2002م و2003م و2004م   7
ا�ستعمل مكرر القيمة الدفرتية 2.5 مرة يف عملية تقييم ح�س�س امللكية يف ال�سركاتني املذكورتني اأعاله بناء على االتفاق بني ال�سركاء يف هاتني ال�سركتني   8
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املحوالت  ل�سركة  القاب�سة  املالكة  ال�سركة  لغر�س جعلها  ولذلك  الكهربائية ك�سركة م�ساهمة مقفلة  ال�سناعات  �سركة  بتاأ�سي�س  ال�سركاء  قام  ويف عام 2007م، 
التي متلك ب�سفة  القاب�سة  ال�سركة  ال�سعودية الزالت هي  املحوالت  �سركة  كانت  ال�سركة،  لتاأ�سي�س  التالية  الثالثة  ال�سنوات  و�سكو�سا. وخالل  و�سركة  ال�سعودية 

مبا�سرة وغري مبا�سرة �سركة و�سكو�سا و�سركة ال�سناعات الكهربائية. 

ويف عام 2010م، مت تاأ�سي�س �سركتني جديدتني هما �سركة حموالت الطاقة والتي مت تاأ�سي�سها مع ال�سريك الفني لل�سركة، الأكرث من ثالثني عامًا �سركة �سي جي باور 
)CG Power(، و�سركة �سي جي العربية التي مت تاأ�سي�سها مع �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings(. وامتلكت �سركة املحوالت ال�سعودية بتاأ�سي�س ال�سركتني 
ما ن�سبته 51% من ح�س�س �سركة حموالت الطاقة وما ن�سبته 49% من �سركة �سي جي العربية. ويف ما يلي هيكل امللكية لل�سركة وال�سركات التابعة والزميلة كما 

يف نهاية عام 2010م:

ال�شكل رقم 3: هيكل امللكية لل�شركة وال�شركات التابعة والزميلة كما يف نهاية عام 2010م 

شركة سي جي باور
(CG Power)

 شركة سي جي
هولدينغز

(CG Holdings)

شركة المحوالت
السعودية

سعد بن عبدا	 بن
عبدالعزيز التويجري

أحمد بن ناصر بن
يعقوب السويدان

عبد العزيز بن زيد
بن علي القريشي

شركة علي زيد
القريشي وإخوانه

المحدودة

مجموعة الطوخي
التجارية

شركة الصناعات
الكهربائية شركة وسكوسا شركة سي جي

العربية
 شركة محوالت

الطاقة

%21^1%38^0%2^0

%49

%51

%49^0 %51^0%95^0

%5

%6^3%32^6

امل�سدر: ال�سركة

مبا�سر  ب�سكل  لل�سركة  بالكامل  مملوكتني  ال�سركتني  لت�سبح  2011م  عام  يف  اأخرى  مرة  و�سكو�سا  و�سركة  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  ملكية  هيكلة  اإعادة  متت 
ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا. وقد متت زيادة راأ�س مال  القاب�سة لكل من �سركة املحوالت  ال�سركة  اأ�سبحت �سركة ال�سناعات الكهربائية  وغري مبا�سر. وبذلك، 
اإ�سدار  �سعودي عن طريق  ريال  مليون  وخم�سون  ثالثمائة  اإلى )350.000.000(  �سعودي  ريال  مليوين   )2.000.000( من  2011م  عام  املدفوع يف  ال�سركة 
)34.800.000( اأربعة وثالثون وثمامنائة األف �سهم بقيمة )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد مقابل احل�س�س يف ال�سركات التابعة التي مت حتويلها 
من امل�ساهمني اإلى ال�سركة ب�سايف قيمتها الدفرتية. ويف عام 2012م، قررت �سركة املحوالت ال�سعودية التنازل عن جميع ح�س�سها يف راأ�س مال �سركة حموالت 
الطاقة اإلى ال�سركة، كما قررت يف نف�س العام، التنازل عن جميع ح�س�سها يف راأ�س مال �سركة �سي جي العربية اإلى ال�سركة ومل يكن هناك اعرتا�س من ال�سريك 

االآخر على التنازل.

ويف تاريخ 2014/3/10م، متت زيادة راأ�س مال ال�سركة من )350.000.000( ثالثمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي اإلى )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون 
مليون ريال �سعودي وذلك عن طريق ر�سملة مبلغ )70.000.000( �سبعني مليون ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح املبقاة ور�سملة مبلغ )30.000.000( ثالثني 

مليون ريال �سعودي من ر�سيد االحتياطي النظامي.
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وفيما يلي هيكل ملكية ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة بعد اإعادة الهيكلة كما يف تاريخ هذه الن�سرة. 

 شركة سي جي
هولدينغز

(CG Holdings)

شركة سي جي باور
(CG Power)

شركة الصناعات
الكهربائية

سعد بن عبد ا	 بن
عبدالعزيز التويجري

أحمد بن ناصر بن
يعقوب السويدان

عبد العزيز بن زيد
بن علي القريشي

 شركة علي زيد
القريشي وإخوانه

المحدودة

مجموعة الطوخي
التجارية

شركة سي جي
العربية

 شركة
محوالت الطاقة شركة وسكوسا شركة المحوالت

السعودية

%21^1%38^0%2^0

%49%51

%49^0 %51^0 %97^0 %97^0
%3^0

%3^0

%6^3%32^6

امل�سدر: ال�سركة

المنافع التي تحققت من عملية إعادة الهيكلة 1   2   2

بعد اإمتام عملية اإعادة هيكلة ملكية �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا يف عام 2005م حيث اأ�سبحتا مملوكتني لنف�س ال�سركاء، انتهت املناف�سة الت�سغيلية 
بني هذه ال�سركات حيث متكنتا من اال�ستفادة من االمكانيات واملميزات التي تتمتع بها كل �سركة اإ�سافة اإلى منافع اأخرى ناجتة عن توحيد العمليات. تتخ�س�س 
�سركة املحوالت ال�سعودية يف ت�سنيع حموالت التوزيع واملحطات املدجمة ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س، وتتخ�س�س �سركة و�سكو�سا يف ت�سنيع 
التوزيع واملحطات الكهربائية وحموالت الطاقة ال�سغرية ولوحات املفاتيح الكهربائية ومراكز التحكم يف املحركات وحوامل املفاتيح الكهربائية ذات  حموالت 
اجلهد املخف�س وامل�سارات الناقلة للكابالت ولوحات الرتحيل واحلماية وحوامل الكابالت واملو�سالت الكهربائية وال�سيانة والدعم الفني. وقد اأدت اإعادة الهيكلة 

اإلى حتقيق منافع ت�سمل ما يلي:

حتقيق اقت�ساديات احلجم اأو الوفرة مما اأدى اإلى خف�س التكاليف وامل�ساريف.  �
تعزيز القدرة الت�سنيعية لل�سركتني. �
حت�سني نوعية املنتجات عن طريق تبادل اخلربات بني ال�سركتني. �
زيادة اأعداد املنتجات وزيادة حجم املبيعات والطاقة االإنتاجية. �

ويلخ�س اجلدول التايل اأبرز اخلطوات التي اتخذتها ال�سركة لتحقيق اأهداف عملية اإعادة الهيكلة:

جدول 4-6: اأبرز اخلطوات التي اتخذتها ال�شركة لتحقيق اأهداف عملية اإعادة الهيكلة

الو�سفالتاريخ

دمج كافة اأعمال الت�سنيع احلديدية ودمج االأن�سطة الهند�سية ال�سناعية  ��سبتمرب 2005م

دمج اأن�سطة تقنية املعلومات  �مار�س 2006م

تو�سيع الطاقة االإنتاجية خلط اإنتاج لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط با�ستخدام املرافق املتوفرة لدى كل من �سركة املحوالت  �دي�سمرب 2006م
ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا 

توحيد الرتخي�س الفني الأعمال املحوالت من خالل متديد ترخي�س �سركة املحوالت ال�سعودية اإلى �سركة و�سكو�سا �اأبريل 2007م

دمج اأن�سطة املوارد الب�سرية واأن�سطة الت�سميم اخلا�سة بوحدة اأعمال املحوالت واالأن�سطة املالية  �يونيو 2007م

دمج اأن�سطة امل�سرتيات مبا يف ذلك متطلبات حديد ال�سليكون والنحا�س  �مايو 2008م

دمج اأن�سطة امل�ستودعات والتخزين  �اأغ�سط�س 2008م

امل�سدر: ال�سركة
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الشركات التابعة والزميلة 2   2

شركة المحوالت السعودية 1   2   2

�سركة املحوالت ال�سعودية هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة وم�سجلة بال�سجل التجاري رقم 2050006007 وتاريخ 1398/6/7هـ )املوافق 1978/5/15م( �سادر 
من الدمام، وهي مملوكة بالكامل )بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة( من قبل ال�سركة. ويبلغ راأ�س مالها احلايل )102.750.000( مائة واثنان مليون و�سبعمائة 

وخم�سون األف ريال �سعودي مدفوع بالكامل. 

تقوم �سركة املحوالت ال�سعودية بت�سنيع املحوالت الكهربائية واملحطات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س. وفيما يلي موجز للمنتجات 
املقدمة من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية:

المحوالت الكهربائية  )1

اأمبري  � فولت  ميجا   3.15 اإلى  الكهربائية  قدرتها  ت�سل  بالزيت  معباأة  االوجه  ثالثية  حموالت  وهي  بالزيت،  املعباأة  االأوجه  ثالثية  التوزيع  حموالت 
)MVA( وت�ستمل على نوعني من املحوالت: 

� )MVA( املحوالت املثبتة على االأر�س، وهي نوع من املحوالت التي تتميز بامكانية تثبيتها على االر�س وت�سل قدرتها الى 3.15 ميجا فولت اأمبري
املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة، وهي نوع من املحوالت ت�ستخدم من قبل العمالء وفق معايري حمددة وتطبيقات خا�سة وت�سل قدرتها الى  �

 .)MVA( 3.15 ميجا فولت اأمبري

المحطات الكهربائية   )2

املحطات املدجمة، وهي وحدات تكون يف حاويات حديدية ذاتية حتتوي على حمول حمكم االإغالق، ولوحة توزيع ذات جهد منخف�س، وعنا�سر الربط،  �
وميكن اأن ت�سمل وحدة حلقية رئي�سية معزولة بغطاء معدين، وت�سل قدرتها الكهربائية الى 3.15 ميجا فولت اأمبري )MVA( وت�ستخدم يف ال�سبكات 

الكهربائية واملخططات واملجمعات ال�سكنية وامل�سانع واملرافق العامة. 
حمطات الوحدة، وهي وحدات ذاتية حتتوي على حمول حمكم االإغالق، ولوحات توزيع ذات جهد منخف�س، وعنا�سر الربط وال ت�ستمل على وحدة  �

حلقية، وت�سل قدرتها الكهربائية اإلى 1.5 ميجا فولت اأمبري )MVA(. ت�ستخدم يف ال�سبكات الكهربائية واملخططات واملجمعات ال�سكنية وامل�سانع 
واملرافق العامة.

وقد   )ANSI( االأمريكية واملعايري   )IEC( الدولية كالـمعايري  العاملية  واملعايري  املوا�سفات  ال�سعودية متوافقة مع  املحوالت  �سركة  اأن منتجات  بالذكر  واجلدير 
ح�سلت ال�سركة الأول مرة على �سهادة اجلودة العاملية ISO 9001 يف عام 1994م.

رأس مال شركة المحوالت السعودية

يلخ�س اجلدول التايل عمليات زيادة راأ�س مال �سركة املحوالت ال�سعودية منذ تاأ�سي�سها حتى تاريخ هذه الن�سرة.
جدول 4-7: التطور يف راأ�س مال �شركة املحولت ال�شعودية 

طريقة الزيادةمبلغ الزيادة )ريال �سعودي(راأ�س املال )ريال �سعودي(التاريخ 

راأ�س املال عند التاأ�سي�س-1398/2/225.300.000هـ )املوافق 1978/2/1م(

عن طريق اإ�سدار ح�س�س نقدية جديدة 1400/8/98.000.0002.700.000هـ )املوافق 1980/6/22م(

عن طريق اإ�سدار ح�س�س نقدية جديدة 1411/3/258.540.000540.000هـ )املوافق 1990/10/14م(

عن طريق ر�سملة مبلغ الزيادة من ر�سيد االحتياطي النظامي1419/11/2725.000.00016.460.000هـ )املوافق 1999/3/26م(

عن طريق ر�سملة مبلغ الزيادة من ر�سيد االحتياطي النظامي1422/8/2227.000.0002.000.000هـ )املوافق 2001/11/8م(

عن طريق اإ�سدار ح�س�س نقدية جديدة1430/1/255.250.00028.250.000هـ )املوافق 2008/12/30م(

عن طريق ر�سملة مبلغ الزيادة من ح�ساب جاري ال�سركاء.1430/8/10102.750.00047.500.000هـ )املوافق 2009/8/1م(

امل�سدر: ال�سركة
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تطورات شركة المحوالت السعودية 1   2   2

يو�سح اجلدول التايل اأهم االأحداث يف تاريخ �سركة املحوالت ال�سعودية منذ تاأ�سي�سها: 

جدول 4-8: اأهم تطورات �شركة املحولت ال�شعودية

احلدثالتاريخ

تاأ�سي�س �سركة املحوالت ال�سعودية براأ�س مال 5.3 مليون ريال �سعودي  �1978م

دخول �سركة باولز )Pauwels( ك�سريك يف �سركة املحوالت ال�سعودية، وتقدميه الدعم الفني لعملياتها �1980م

زيادة راأ�س املال املدفوع اإلى 8.0 مليون ريال �سعودي �

بداية اإنتاج املحوالت املغمورة بالزيت بطاقة اإنتاجية ت�سل اإلى 3.000 حمول يف ال�سنة �1982م 

زيادة الطاقة االإنتاجية لت�سل اإلى 5.100 حمول يف ال�سنة �1992م

زيادة الطاقة االإنتاجية للم�سنع لت�سل اإلى 8.000 حمول يف ال�سنة �2000م 

بيع �سركة باولز )Pauwels( ح�ستها يف �سركة املحوالت ال�سعودية لباقي ال�سركاء لت�سبح ال�سركة �سعودية بالكامل �2001م

بداية ت�سميم وت�سنيع املحطات املدجمة ب�سكل كامل يف م�سنع ال�سركة �

قيام ال�سركاء يف �سركة املحوالت ال�سعودية بعملية تبادل 40% من ح�س�سهم يف �سركة املحوالت ال�سعودية مقابل 60% من ح�س�س �سركة و�سكو�سا  �2005م

توقيع اتفاقية مع �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( لتقدمي امل�ساندة الفنية اإلى كل من �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا لت�سنيع املحوالت �2006م

زيادة الطاقة االإنتاجية لت�سل اإلى 11.151 حمول يف ال�سنة  �2007م

ت�سغيل امل�سنع الثالث بطاقة انتاجية قدرها 4.880 حمول يف ال�سنة �2013م

امل�سدر: ال�سركة
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متتلك �سركة املحوالت ال�سعودية ثالثة م�سانع يف مدينة الدمام باململكة، ويلخ�س اجلدول التايل  املعلومات االأ�سا�سية عن هذه امل�سانع:

جدول 4-9: اإنتاج امل�شانع لدى �شركة املحولت ال�شعودية كما يف 31 دي�شمرب 2013 م

الطاقة االإنتاجية ال�سنوية االإنتاجامل�سنع
لعام 2013م**

م�ساحة االأر�س/ م�ساحة امل�سنع )م2(*الطاقة االإنتاجية امل�ستخدمة

م�سنع املحوالت 
)1(

حموالت التوزيع

الكهربائية 

عدد: 11.151 حمول

القدرة: 6.690 ميجا فولت اأمبري 
)MVA(

عدد: 11.151 حمول

)MVA( القدرة: 5.439 ميجا فولت اأمبري

 م�ساحة االأر�س: 16.580 م2
م�ساحة امل�سنع: 8.580 م2

م�سنع املحطات 
)2(

املحطات املدجمة 
وحمطات الوحدة 

م�ساحة االأر�س: 8.225 م2عدد: 3.477 حمطة عدد: 3.600 حمطة
م�ساحة امل�سنع: 4.600 م2

م�سنع املحوالت 
)3(

عدد: 4.880 حمولحموالت التوزيع

القدرة: 2.179 ميجا فولت اأمبري 
)MVA(

عدد: 3.577 حمول 

القدرة: 2.440 ميجا فولت اأمبري 
***)MVA(

 م�ساحة االأر�س: 24.375 م2 
م�ساحة امل�سنع: 4.953 م2

امل�سدر: ال�سركة
*اإن االأرا�سي التي يقع عليها م�سنع املحوالت )1( و)3( هي اأرا�سي م�ستاأجرة من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية بينما االأر�س التي يقع عليها م�سنع املحطات )2( هي اأر�س مملوكة لل�سركة.

** اإن الطاقة االإنتاجية عبارة عن مزيج بني القدرة والعدد ويف حال انخفا�س القدرة فمن املمكن زيادة العدد، والعك�س �سحيح.

شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية )“شركة وسكوسا”( 2   2   2

من  �سادر  1976/8/15م(  )املوافق  1396/8/19هـ  وتاريخ   2050004182 رقم  التجاري  بال�سجل  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  هي  و�سكو�سا  �سركة 
الدمام، وهي مملوكة بالكامل )بطريقة مبا�سرة وغري مبا�سرة( من قبل ال�سركة. ويبلغ راأ�س مالها احلايل )64.000.000( اأربعة و�ستون مليون ريال �سعودي 

مدفوع بالكامل.
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تقوم �سركة و�سكو�سا بت�سنيع املحوالت واملحطات الكهربائية ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط وتقدمي ال�سيانة والدعم الفني. وفيما 
يلي موجز للمنتجات املقدمة من قبل �سركة و�سكو�سا:

المحوالت والمحطات الكهربائية  )1

تقوم �سركة و�سكو�سا بت�سنيع حموالت الطاقة ال�سغرية بقدرة ت�سل اإلى 20 ميجا فولت اأمبري )MVA( باالإ�سافة اإلى حموالت التوزيع واملحطات املدجمة بقدرات 
متعددة ت�سل اإلى 3.15 ميجا فولت اأمبري )MVA(. كما اأن �سركة و�سكو�سا هي ال�سركة الوحيدة يف اململكة التي تقوم بت�سنيع حموالت الطاقة التي ت�سل قدرتها 

.)MVA( اإلى 20 ميجا فولت اأمبري

وتعترب �سركة و�سكو�سا من اأوائل ال�سركات يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا التي تقوم بت�سنيع حموالت حديدية خا�سة 
مقاومة لل�سداأ، وهي م�سممة لتحمل االأجواء القا�سية ذات الرطوبة العالية والتي ت�ستخدم عادًة يف من�سات النفط يف البيئات البحرية.

لوحات المفاتيح الكهربائية ذات الجهد المنخفض والمتوسط  )2

تقوم �سركة و�سكو�سا بت�سنيع جمموعة كاملة من لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س 
و�سكو�سا  �سركة  وتقوم  الكابالت.  املنخف�س وحوامل  للكابالت وحوامل مفاتيح اجلهد  الناقلة  وامل�سارات  الكهربائية  واملو�سالت  املحركات،  التحكم يف  ومراكز 
باإنتاج لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط املطابقة للمعايري االأمريكية )ANSI(، ويف عام 2011م، بداأت بتطوير نطاق منتجاتها لت�سمل 
املنتجات املطابقة للمعايري الدولية )IEC(، ومت االنتهاء من الفحو�سات املطلوبة يف منت�سف العام 2014م وذلك للجهد املتو�سط و�سوف يتم البدء بالدخول يف 
املناق�سات يف الربع الثالث من هذا العام 2014م. ومن املتوقع االنتهاء من فحو�سات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س املطابقة للمعايري الدولية 

)IEC( بنهاية العام احلايل 2014م.

الصيانة والدعم الفني   )3

بتقدمي خدمات  تقوم  كما  بها.  املرتبطة  واالأعمال  وامليكانيكية  الكهربائية  واالأنظمة  املنتجات  ودرا�سة  وتطوير  وفح�س  واإ�سالح  ب�سيانة  و�سكو�سا  �سركة  تقوم 
االختبارات للمعدات الكهربائية يف املواقع وامل�ساريع.

رأس مال شركة وسكوسا 

يلخ�س اجلدول التايل عمليات زيادة راأ�س مال �سركة و�سكو�سا منذ تاأ�سي�سها حتى تاريخ هذه الن�سرة. 

جدول 4-10: التطور يف راأ�س مال �شركة و�شكو�شا 

 راأ�س املال التاريخ 
)ريال �سعودي(

 مبلغ الزيادة 
)ريال �سعودي(

طريقة الزيادة

راأ�س املال عند التاأ�سي�س-1396/8/112.441.475هـ )املوافق 1976/8/7م(

عن طريق اإ�سدار ح�س�س نقدية جديدة1404/8/144.247.5001.806.025هـ )املوافق 1984/5/16م(

عن طريق ر�سملة 2.352.500 ريال �سعودي من ر�سيد االأرباح املبقاة واإ�سدار 1413/6/18.600.0004.352.500هـ )املوافق 1992/11/25م( 
ح�س�س نقدية جديدة بقيمة 2.000.000 ريال �سعودي 

عن طريق ر�سملة مبلغ الزيادة من ر�سيد االأرباح املبقاة 1416/9/410.000.0001.400.000هـ )املوافق 1996/1/24م(

عن طريق ر�سملة مبلغ الزيادة من ر�سيد االأرباح املبقاة1418/3/511.300.0001.300.000هـ )املوافق 1997/7/10م(

عن طريق ر�سملة مبلغ الزيادة من ر�سيد االأرباح املبقاة 1421/2/1430.000.00018.700.000هـ )املوافق 2000/5/18م(

عن طريق ر�سملة مبلغ الزيادة من ر�سيد االأرباح املبقاة 1422/1/2950.000.00020.000.000هـ )املوافق 2001/4/23م(

عن طريق ر�سملة مبلغ الزيادة من ر�سيد االأرباح املبقاة1433/6/464.000.00014.000.000هـ )املوافق 2012/4/20م(

امل�سدر: ال�سركة
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تطورات شركة وسكوسا 2   2   2

يو�سح اجلدول التايل اأهم االأحداث يف تاريخ �سركة و�سكو�سا منذ تاأ�سي�سها

جدول 4-11: اأهم تطورات �شركة و�شكو�شا 

احلدثالتاريخ

تاأ�سي�س �سركة و�سكو�سا ك�سركة خمتلطة بني �سركة و�ستنجهاو�س االأمريكية )Westinghouse( و�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة.  �1976م
بن�سبة ملكية 60% ل�سركة و�ستنجهاو�س االمريكية )Westinghouse( ون�سبة ملكية 40% ل�سركة على زيد القري�سي واخوانه املحدودة.

اإ�سافة منتج حوامل الكابالت اإلى قائمة املنتجات مبوجب اتفاقية ترخي�س مربمة مع �سركة اأم بي ها�سكي االأمريكية )MP Husky( �1978م

بداية جتميع املحوالت املعباأة بالزيت مبوجب اتفاقية ترخي�س مربمة مع �سركة و�ستنجهاو�س االأمريكية )Westinghouse( �1979م

بداية جتميع املحوالت اجلافة مبوجب اتفاقية مربمة مع �سركة و�ستنجهاو�س االأمريكية )Westinghouse( �1983م

ا�ستحواذ �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة على ح�سة �سركة و�ستنجهاو�س االأمريكية )Westinghouse( يف �سركة و�سكو�سا والتي تبلغ  �1988م
60% وتغيري اإ�سمها اإلى “�سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية” 

اإ�سافة منتجات لوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س ومراكز التحكم باملحركات )Motor Contol Center( )600( فولت مبوجب  �1992م
 )Cutler Hammer(اتفاقية مربمة مع �سركة كاتلر هامر االأمريكية

بداية جتميع لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط مبوجب اتفاقية ترخي�س مربمة مع �سركة باول اإليكرتيكال �سي�ستمز  �
)Powell Electrical Systems( االأمريكية

توقيع اتفاقية ترخي�س مربمة مع �سركة يوين ب�س االأمريكية )UNIBUS( )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )13-2-1( من هذه  �1993م
الن�سرة وعنوانه “اتفاقيات الرتخي�س والتوريد واخلدمات اال�ست�سارية والدعم التقني “( 

ا�ستمرار �سركة اإيتون )Eaton( بتقدمي الدعم الفني ل�سركة و�سكو�سا بعد ا�ستحواذ �سركة اإيتون )Eaton( على �سركة و�ستنجهاو�س  �1994م
 )Westinghouse(

تاأ�سي�س ق�سم ال�سيانة واخلدمات الفنية للمنتجات امل�سنعة يف �سركة و�سكو�سا  �1995م

بداية اإنتاج وتطوير منتج امل�سارات الناقلة للكابالت ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط برتخي�س من �سركة اإم بي ها�سكي االأمريكية )MP Husky(  �2001م
كاأول م�سنع يف ال�سرق االو�سط.

ت�سجيل العالمة التجارية ل�سركة و�سكو�سا  �2003م

قيام ال�سركاء يف �سركة و�سكو�سا بعملية تبادل 60% من ح�س�سهم يف �سركة و�سكو�سا مقابل احل�سول على 40% من احل�س�س يف �سركة املحوالت  �2005م
ال�سعودية 

توقيع اتفاقية دعم فني مع �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( لتزويد �سركة و�سكو�سا بالدعم الفني املطلوب ل�سناعة حموالت التوزيع  �2006م
وحموالت الطاقة ال�سغرية واملتو�سطة

بداية ت�سنيع لوحات الرتحيل واحلماية ح�سب املوا�سفات العاملية واالأمريكية لتلبية احتياجات ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ومقاويل �سركة اأرامكو  �
وقطاع النفط والغاز

زيادة الطاقة االإنتاجية مل�سنع املحوالت اإلى 9.120 حمول بال�سنة �2007م

� )MP Husky( تطوير وفح�س م�سارات ناقلة للكابالت للجهد املنخف�س واملتو�سط ذاتيا وبدون االعتماد على �سركة اإم بي ها�سكي االأمريكية

اإبرام اتفاقيات لبناء لوحات الرتحيل واحلماية مع �سركة هن�سل االأملانية )Hensel( �2008م

قيام �سركة و�سكو�سا بت�سنيع املحوالت املقاومة لدرجات احلرارة العالية كاأول �سركة يف منطقة دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط و�سمال  �2010م
اأفريقيا 

بداية قيام �سركة و�سكو�سا بعملية التطوير ملنتجات مطابقة للمعايري الدولية )IEC( للوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط �2011م

الت�سغيل التجاري للم�سنع اجلديد حلوامل الكابالت �2013م

اجتياز الفحو�سات للوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املتو�سط وفقا للمعاير الدولية )IEC( �2014م 

امل�سدر: ال�سركة
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مصانع شركة وسكوسا 2   2   2

متتلك �سركة و�سكو�سا خم�سة م�سانع يف مدينة الدمام باململكة. ويلخ�س اجلدول التايل املعلومات االأ�سا�سية عن هذه امل�سانع:

جدول 4-12: اإنتاج امل�شانع لدى �شركة و�شكو�شا كما يف 31 دي�شمرب 2013م

م�ساحة االأر�س/ م�ساحةامل�سنع الطاقة االإنتاجية امل�ستخدمةالطاقة االإنتاجية ال�سنوية االإنتاجامل�سنع
)م2(*

م�سنع املحوالت 
الكهربائية )4(

 حموالت الطاقة ال�سغرية بقدرة 
ت�سل اإلى 20 ميجا فولت اأمبري 

)MVA( وحموالت التوزيع بقدرة 
ت�سل الى 3.15 ميجا فولت اأمبري 

)MVA(

عدد: 9.120 حمول 
القدرة:5.472 ميجا فولت اأمبري 

)MVA(

عدد: 8.801 حمول

القدرة: 3.867 ميجا فولت اأمبري 
)MVA(

م�ساحة االأر�س: 16.580 م2
م�ساحة امل�سنع: 9.417 م2

م�ساحة االر�س: 24.375 م2.8212 حمطة 3.000 حمطة املحطات املدجمة وحمطات الوحدة م�سنع املحطات )5(
م�ساحة امل�سنع: 4.100 م2

م�سنع ت�سكيل احلديد 
املركزي )6(

اإنتاج ودهان جميع القطع احلديدية 
وغريها الداخلة يف ت�سنيع املحوالت 

ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات 
اجلهد املنخف�س واملتو�سط 

عدد: 20.370 خزان للمحوالت

عدد: 5.400 اطار حديدي 
للمحطات

عدد: 6.240 وحدة توزيع رئي�سية 
وفرعية من لوحات املفاتيح 

الكهربائية 

عدد: 4.500 مرت من امل�سارات 
الناقلة للكابالت 

عدد: 20.370خزان للمحوالت 

عدد: 5.400 اطار حديدي 
للمحطات

عدد: 4.813 وحدة توزيع رئي�سية 
وفرعية من لوحات املفاتيح 

الكهربائية 

عدد: 4.371 مرت من امل�سارات 
الناقلة للكابالت

م�ساحة االأر�س: 19.910 م2
م�ساحة امل�سنع:8.355 م2

م�سنع لوحات املفاتيح 
الكهربائية )7(

مراكز التحكم يف املحركات وحوامل 
مفاتيح اجلهد املنخف�س

لوحات الرتحيل واحلماية 

املو�سالت الكهربائية 

وامل�سارات الناقلة للكابالت

وحدة التوزيع الرئي�سة )مراكز 
التحكم يف املحركات، وحوامل 

مفاتيح اجلهد املنخف�س(: 
2.500 وحدة. 

وحدة توزيع فرعية )لوحات 
الرتحيل واحلماية(: 5.000 

وحدة

املو�سالت الكهربائية 

وامل�سارات الناقلة للكابالت: 
4.500 مرت

وحدة التوزيع الرئي�سة: 1.217 
وحدة 

وحدة توزيع فرعية: 3.681 وحدة

م�سارات ناقلة للكابالت:4.371 
مرت

م�ساحة االأر�س: 16.000 م2
م�ساحة امل�سنع: 7.200 م2

م�سنع حوامل الكابالت 
)8(

اإنتاج املنتجات ذات العالقة بحوامل 
الكابالت )مثل الدعائم، معدات 

الرتكيب وامللحقات(

1.900.200 مرت من خمتلف 
املنتجات 

م�ساحة االأر�س: 13.125 م942.5962 مرت
م�ساحة امل�سنع: 3.800 م2

امل�سدر: ال�سركة
* اإن جميع االأرا�سي التي تقع عليها م�سانع �سركة و�سكو�سا هي اأرا�س م�ستاأجرة من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية ما عدا االأر�س املقام عليها م�سنع ت�سكيل احلديد املركزي )6(، فاإن جزء من 

االأر�س املقام عليها امل�سنع والبالغة م�ساحته 2.787 م2 مملوك لل�سركة.

شركة محوالت الطاقة 2   2   2

�سركة حموالت الطاقة هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة بال�سجل التجاري رقم 2050073249 وتاريخ 1431/12/21هـ )املوافق 2010/11/28م( �سادر 
من الدمام، وهي �سركة خمتلطة مملوكة من قبل �سركة ال�سناعات الكهربائية بن�سبة 51% و�سركة �سي جي باور )CG Power( بن�سبة 49%. ويبلغ راأ�س مالها 

احلايل )30.200.000( ثالثون مليون ومائتان األف ريال �سعودي مدفوع بالكامل.

لقد كانت �سركة حموالت الطاقة عند تاأ�سي�سها يف عام 2010م، مملوكة من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية بن�سبة 51% و�سركة �سي جي باور )CG Power( بن�سبة 
49%، اإال اأنه يف عام 2012م، مت نقل احل�س�س اململوكة من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية يف �سركة حموالت الطاقة اإلى �سركة ال�سناعات الكهربائية، ومت تعديل 
عقد التاأ�سي�س مبوافقة ال�سريك االأجنبي �سي جي باور )CG Power( ومت احل�سول على ترخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار، ومت توثيق ملحق عقد التاأ�سي�س لدى 

كتابة العدل وكذلك لدى وزارة التجارة وال�سناعة.
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وت�سنع �سركة حموالت الطاقة حموالت الطاقة املتو�سطة بقدرة تزيد عن 20 ميجا فولت اأمبري )MVA( وحتى 100 ميجا فولت اأمبري )MVA(، وجهد يرتاوح 
 .)KV( و145 كيلو فولت )KV( بني 72.5 كيلو فولت

ومن اجلدير بالذكر اأن �سركة حموالت الطاقة هي امل�سّنع الوحيد ملحوالت الطاقة املتو�سطة بقدرة اأعلى من 20 ميجا فولت اأمبري )MVA( وحتى 100 ميجا 
فولت اأمبري )MVA( يف اململكة. كما تقوم �سركة حموالت الطاقة بتقدمي خدمات ال�سيانة والدعم الفني، والك�سف والتعديل واالختبار مل�ستخدمي هذه املحوالت.

وبداأت �سركة حموالت الطاقة الت�سغيل التجريبي يف �سهر فرباير من عام 2013م وقامت بت�سنيع اأول حموالت للطاقة و�سحنها يف �سهر اإبريل من عام 2013م. 
وقد ح�سلت �سركة حموالت الطاقة على موافقة كل من �سركة �سابك وال�سركة ال�سعودية للكهرباء لتكون موردًا معتمدًا لتوريد حموالت الطاقة يف دي�سمرب 2013م 

ومايو 2014م على التوايل، وال تزال ال�سركة يف �سدد االنتهاء من اجراءات احل�سول على موافقة اأرامكو لت�سبح موردًا معتمدًا لديها.

رأس مال شركة محوالت الطاقة 2   2   2

يلخ�س اجلدول التايل عمليات زيادة راأ�س مال �سركة حموالت الطاقة منذ تاأ�سي�سها حتى تاريخ هذه الن�سرة. 

جدول 4-13: التطور يف راأ�س مال �شركة حمولت الطاقة 

طريقة الزيادةمبلغ الزيادة )ريال �سعودي(راأ�س املال )ريال �سعودي(التاريخ 

راأ�س املال عند التاأ�سي�س-1431/12/1722.500.000هـ )املوافق 2010/11/23م(

عن طريق اإ�سدار ح�س�س جديدة 1434/1/2830.200.0007.700.000هـ )املوافق 2012/12/12م(
بقيمة 7.700.000 ريال �سعودي

امل�سدر: ال�سركة

مصنع شركة محوالت الطاقة 2   2   2

متتلك �سركة حموالت الطاقة م�سنع واحد يف مدينة الدمام باململكة، ويلخ�س اجلدول التايل املعلومات االأ�سا�سية عن هذا امل�سنع:

جدول 4-14: اإنتاج م�شنع �شركة حمولت الطاقة كما يف 31 دي�شمرب 2013م 

م�ساحة االأر�س/ م�ساحة امل�سنع الطاقة االإنتاجية امل�ستخدمةالطاقة االإنتاجية ال�سنويةاالإنتاجامل�سنع
)م2(*

م�سنع حموالت الطاقة 
ال�سعودية )9(

 حموالت الطاقة املتو�سطة بقدرة اأعلى من 20 
ميجا فولت اأمبري )MVA( وحتى 100 ميجا 

 )MVA( فولت اأمبري

عدد: 100 حمول

القدرة: 5.000 ميجا فولت 
)MVA( اأمبري

عدد: 10 حمول

القدرة: 250 ميجا فولت 
)MVA( اأمبري

م�ساحة االأر�س: 42.000 م2
م�ساحة امل�سنع: 11.000 م2

امل�سدر: ال�سركة 
* اإن االأر�س التي يقع عليها م�سنع حموالت الطاقة ال�سعودية )9( م�ستاأجرة من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية.

شركة سي جي العربية )شركة زميلة(  1   2   2

�سركة �سي جي العربية هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة بال�سجل التجاري رقم 2050073251 وتاريخ 1431/12/21هـ )املوافق 2010/11/28م( �سادر 
من الدمام، وهي �سركة خمتلطة مملوكة من قبل �سركة ال�سناعات الكهربائية )49%( و�سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( )51%(. ويبلغ راأ�س مالها 

احلايل )11.250.000( اإحدى ع�سر مليون ومائتان وخم�سون األف ريال �سعودي مدفوع بالكامل.

 CG( هولدينغز  جي  �سي  و�سركة   %49 بن�سبة  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  قبل  من  مملوكة  2010م،  عام  يف  تاأ�سي�سها  عند  العربية  جي  �سي  �سركة  كانت  لقد 
Holdings( بن�سبة 51%، اإال اأنه يف عام 2012م، مت نقل احل�س�س اململوكة من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية يف �سركة �سي جي العربية اإلى �سركة ال�سناعات 

الكهربائية ومت تعديل عقد التاأ�سي�س مبوافقة ال�سريك االجنبي، �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( ومت احل�سول على ترخي�س الهيئة العامة لال�ستثمار 
املعدل وم�سادقة وزارة التجارة على ملحق عقد التاأ�سي�س وجاري توثيقه لدى كتابة العدل.

تقوم �سركة �سي جي العربية بتنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء )EPC(، والذي ي�سمل تركيب حمطات التحويل ذات اجلهد املتو�سط واملحطات 
املتنقلة والفح�س والرتكيب وال�سيانة. وبداأت �سركة �سي جي العربية بتقدمي خدماتها يف عام 2012م.
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الرؤية والرسالة 11   2   2

رؤية الشركة 1   11   6   4

اأن تكون ال�سركة ال�سريك املف�سل حللول الطاقة ال�ساملة يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا.

رسالة الشركة  2   11   6   4

ال�سركة  � االإلتزام مب�سوؤولية  العائد على اال�ستثمار مع  ال�سوقية وزيادة  ال�سركة يف قطاع الطاقة بهدف تو�سيع ح�ستها  اأعمال  النمو بتطوير  موا�سلة 
االجتماعية.

بذل اأق�سى جهد الإر�ساء عمالء ال�سركة من خالل توفري منتجات وخدمات عالية اجلودة مبعايري اآمنة، �سحية و�سديقة للبيئة. �
ا�ستقطاب ال�سباب ال�سعوديني للعمل يف ال�سركة وتدريبهم وتزويدهم بفر�س النمو امل�ستدام. �

االستراتيجية 11   2   2

العمل على زيادة وتطوير الطاقة االنتاجية احلالية لبع�س منتجات ال�سركة و�سمان جودتها. �
تطوير منتجات جديدة خا�سة بق�سم مفاتيح اللوحات الكهربائية وتو�سعة ق�سم اخلدمات. �
اإن�ساء ودعم �سركات متخ�س�سة يف جمال الطاقة مع �سركاء ا�سرتاتيجيني. �
موا�سلة حت�سني العمليات الت�سغيلية لل�سركة من خالل تر�سيد التكاليف ورفع كفاءة العمليات.  �
اال�ستثمار يف منتجات جديدة ومكملة داخل وخارج اململكة. �
توثيق عالقة ال�سركة مع العمالء احلاليني والعمل علي دخول اأ�سواق اإ�سافية خمتارة. �
الزيادة امل�ستمرة يف �سعودة الوظائف الفنية واالدارية وذلك من خالل برامج تدريب مالئمة. �

عمالء الشركة 12   2   2

فيما يلي جدول يو�سح مبيعات ال�سركة لعميلها الرئي�سي )ال�سركة ال�سعودية للكهرباء(، باالإ�سافة اإلى مبيعاتها ملقاويل �سركة اأرامكو وقطاع النفط والغاز ون�سبة 
مبيعاتهم من جممل مبيعات ال�سركة خالل االأعوام 2011م و2012م و2013م:

جدول 4-15: عمالء ال�شركة الذين ي�شكلون 5% اأو اأكرث من اإيرادات ال�شركة 

مبيعات 2011ما�سم العميل/ فئة العمالء
مليون ريال �سعودي

% من اإجمايل 
املبيعات

مبيعات 2012م
مليون ريال �سعودي

% من اإجمايل 
املبيعات

مبيعات 2013م
مليون ريال �سعودي

% من اإجمايل 
املبيعات

48.8%39.2626.7%52.6416.3%505.9ال�سركة ال�سعودية للكهرباء

مقاويل الت�سميم والتوريد والتنفيذ 
مل�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية لقطاع 

النفط والغاز

174.1%18.1207.6%19.5333.0%25.9

74.7%58.7959.7%70.7623.9%680املجموع

امل�سدر: ال�سركة

نواحي القوة والمزايا التنافسية 12   2   2

تعتقد ال�سركة باأنها تتمتع بالعديد من املزايا التناف�سية التي متيز منتجاتها وخدماتها عن مناف�سيها، مما جعلها تتبواأ مركز الريادة يف �سوق املحوالت ولوحات 
املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط يف اململكة ومورد رئي�سي للمحوالت لدول جمل�س التعاون اخلليجي. وت�سمل املزايا التناف�سية الرئي�سية لل�سركة 

ما يلي:

تنوع المنتجات وتعديلها حسب الطلب  .1

اإلى مرافق الت�سميم اخلا�سة بها والتي تدعم من قدرتها على ت�سنيع املحوالت ذات  لدى ال�سركة جمموعة وا�سعة من املنتجات مقارنة مبناف�سيها باالإ�سافة 
املوا�سفات اخلا�سة. كما تقوم ال�سركة ب�سكل م�ستمر بتنويع منتجاتها وخدماتها مما يتيح لها تقدمي خدمات ومنتجات �ساملة ومتكاملة للعمالء فيما يتعلق بالتوزيع 
والتحكم الكهربائي، االأمر اللذي ميكنها من تنفيذ عقود متعددة مع العمالء يف وقت واحد، وخدمة عمالء يف قطاعات خمتلفة. باالإ�سافة اإلى ذلك، فاإن قدرة 

ال�سركة على ت�سميم واإنتاج املنتجات ح�سب الطلب قد مكن ال�سركة من حتقيق هوام�س ربح اأعلى من تلك التي حتققها من املنتجات ذات املقايي�س املوحدة.
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جودة المنتجات  .2

متتاز منتجات وخدمات ال�سركة بجودة عالية تتوافق مع املعايري العاملية كاملعايري الدولية )IEC( واملعايري االأمريكية )ANSI(، مما يجعل ال�سركة موّردًا اأ�سا�سيُا 
ومف�ساًل لعمالئها. ومن اجلدير بالذكر اأنه مل ي�سبق لل�سركة منذ تاأ�سي�سها اأن تعر�ست للمالحقة ب�ساأن اأية مطالبات جوهرية متعلقة مبنتجاتها حتى تاريخ هذه 

الن�سرة.

ريادة الشركة في تصنيع المحوالت والمنتجات الكهربائية األخرى  .3

تعترب ال�سركة من ال�سركات الرائدة يف جمال ت�سنيع املحوالت واملنتجات الكهربائية االأخرى وذلك من خالل ت�سنيعها ملنتجات تلبي احتياجات العمالء. على 
�سبيل املثال، فاإن ال�سركة من خالل �سركة حموالت الطاقة، هي ال�سركة الوطنية الوحيدة يف اململكة التي تقوم بت�سنيع حموالت طاقة بقدرة ت�سل اإلى 100 ميجا 

.)MVA( فولت اأمبري

التي تقوم بت�سنيع حموالت ذات عوازل حرارية عالية، حيث تقوم بت�سنيعها  االأو�سط  وال�سرق  التعاون اخلليجي  اأول �سركة يف دول جمل�س  ال�سركة  كما تعترب 
برتخي�س من �سركة �سي جي باور )CG Power(، وهي عبارة عن حموالت �سغرية احلجم متتاز بتحمل درجات احلرارة العالية يتم ا�ستخدامها يف املدار�س 

وامل�ست�سفيات واالأماكن املغلقة التي تكون معدة ومتوافقة مع موا�سفات ال�سالمة املطلوبة ح�سب هذه امل�ساريع واالأماكن ذات االأبعاد ال�سيقة.

ومن اجلدير بالذكر اأي�سًا اأن ال�سركة هي امل�سنع الوحيد يف اململكة للمحوالت امل�ستخدمة يف تطبيقات م�سخات النفط حتت االأر�س امل�ستخدمة يف قطاع النفط 
واملياه. كما بداأت ال�سركة يف عام 2013م باإنتاج حموالت ذات تطبيقات خا�سة م�سنوعة من احلديد املقاوم لل�سداأ لال�ستخدام يف البيئة البحرية.

مرونة القدرات التصنيعية  .4

لتلبية  املنتجات  اأنها تقوم بتقدمي جمموعة متنوعة من  الطاقة االنتاجية كما  االأو�سط من حيث  ال�سرق  للمحوالت يف  ال�سركات امل�سنعة  اأكرب  ال�سركة من  تعد 
احتياجات كبار العمالء يف امل�ساريع ال�سخمة، وهذا بدوره يعزز القدرة التناف�سية لل�سركة مقارنة بال�سركات املناف�سة االأخرى حيث لدى ال�سركة القدرة على 

حتويل الطاقة االنتاجية بني منتجاتها بح�سب تغري الطلب واملوا�سفات.

عالقات قوية مع شركات عالمية رائدة لتقديم الدعم الفني  .5

لدى ال�سركة عدد من االتفاقيات الفنية مع �سركات عاملية لت�سنيع املنتجات الكهربائية والتي ت�سمل املحوالت واملحطات املدجمة ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات 
اجلهد املنخف�س واملتو�سط واملو�سالت الكهربائية وغريها، مما ميكنها من احل�سول على اأحدث التقنيات يف هذا املجال، )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع 
 )CG Power( حيث تعمل ال�سركة مبوجب اتفاقية الرتخي�س مع �سركة �سي جي باور .)”الق�سم )13-2( من هذه الن�سرة وعنوانه “ملخ�س العقود اجلوهرية
والتي تعترب واحدة من اأكرب ع�سر �سركات يف العامل يف جمال ت�سنيع املحوالت، ولها �سمعة عاملية يف جمال االبتكار والكفاءة )للمزيد من التفا�سيل عن اتفاقية 

الرتخي�س مع �سركة �سي جي باور )CG Power(، ف�سال راجع الق�سم )13-2-2( من هذه الن�سرة وعنوانه “اتفاقيات امل�سروعات امل�سرتكة”(.

كما لدى ال�سركة حتالف مع �سركة اإيتون )Eaton( )الواليات املتحدة االأمريكية( لت�سميم واإنتاج لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط. 
وُتعد �سركة اإيتون )Eaton( من ال�سركات الرائدة عامليًا يف جمال توزيع الطاقة والتحكم عن بعد للمحطات )Automation( واملنتجات ال�سناعية واخلدمات 

.)Fortune 500( وهي من �سمن قائمة �سركات فورت�سن 500 العاملية )Eaton( املتعلقة مبنتجات �سركة اإيتون

ومن خالل هذه الرتتيبات التقنية، قامت ال�سركة باال�ستفادة من التقنية وخربة الت�سميم والدعم والتاأهيل الفني ملوظفي ال�سركة الالزم لت�سنيع منتجات ذات 
جودة عالية لعمالئها باأ�سعار تناف�سية. 

وكالء ومندوبين مبيعات إقليميا ودوليا  .6

ال�سعودية ببيع  ال�سركة ببيع وت�سدير منتجاتها الى اخلارج عن طريق فروعها ووكالئها ومندوبي مبيعاتها. حيث تقوم �سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت  تقوم 
منتجاتها يف االأمارات عن طريق فرعي �سركة ال�سناعات الكهربائية يف دبي واأبوظبي. كما يوجد حاليًا لل�سركة 12 وكيل ومندوب مبيعات يف منطقة ال�سرق 

االأو�سط و�سمال اأفريقيا وكوريا اجلنوبية كما هو مو�سح اأدناه:

اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع ال�سركة العاملية يف جمال الهند�سة الكهربائية )Universal Electro-Engineering Company( والتي  �
تعرف باإ�سم )UNEECO( يف البحرين.

اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع ال�سركة العربية لهند�سة البناء )Arabian Construction Engineering Company( والتي تعرف  �
باإ�سم )ACEC( يف قطر.

اتفاقية تعاون مبيعات ل�سركة و�سكو�سا مع جمموعة فينت�سر غلف )Venture Gulf Group( يف قطر. �
اتفاقية وكالة ل�سركة و�سكو�سا مع �سركة اجلحمة التجارية يف الكويت. �
اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة فدان للتجارة واملقاوالت العامة يف الكويت.  �
اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة بن �سامل املحدودة يف �سلطنة عمان. �
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اتفاقية مندوب مبيعات ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة اال�سول للكهرباء والتجارة والتوكيالت يف اليمن. �
اتفاقية وكالة ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة البوادي للتجارة يف االأردن.  �
اتفاقية مندوب مبيعات ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة النجاح الكبري يف العراق. �
اتفاقية مندوب مبيعات ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع �سركة نوار �سكر و�سركاه يف �سوريا.  �
اتفاقية تعاون مبيعات للمقاولني الكوريني اجلنوبيني ل�سركة و�سكو�سا مع �سركة �سينوا للتجارة )Shinhwa Trading Company( يف كوريا اجلنوبية.  �
اتفاقية وكالة جتارية للمقاولني امل�سريني ل�سركة و�سكو�سا مع �سركة ايجيتك امل�ساريع )EgyTec Projects Company( يف م�سر. �

الدخول في تحالفات مع شركة سي جي باور )CG Power( كشريك استراتيجي  .7

تاريخياأً  يعود   ،)Pauwels Trafo( ترافو باولز  با�سم  �سابقا  املعروفة   ،)CG Power( باور الكهربائية مع �سركة �سي جي  ال�سناعات  اإن حتالف �سركة 
�سركة  تقوم  ذلك،  اإلى  وباالإ�سافة  ال�سعودية،  املحوالت  �سركة  يف  ا�سرتاتيجيا  �سريكًا   )CG Power( باور  جي  �سي  �سركة  كانت  عندما  1980م  عام  الى 
�سي جي باور )CG Power( بتقدمي الدعم الفني لت�سنيع حموالت التوزيع. وقد ا�ستمرت هذه العالقة اال�سرتاتيجية حتى بعد اأن باعت �سركة �سي جي 
باور )CG Power( )حينما كانت تعرف با�سم �سركة باولز ترافو )Pauwels Trafo( ح�ستها يف �سركة املحوالت ال�سعودية يف عام 2001م. ويف عام 
اإن�ساء �سركة حموالت الطاقة حيث متتلك ال�سركة ن�سبة 51% و�سركة �سي جي باور )CG Power( ن�سبة %49. 2010، مت تعزيز هذا التحالف من خالل 

عالقات طويلة األجل مع الشركة السعودية للكهرباء  .8

تتمتع ال�سركة بعالقة طويلة االأجل مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء يعود تاريخها اإلى عام 1982م، حيث تقوم ال�سركة بتلبية احتياجات ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 
من املنتجات الكهربائية مثل املحوالت واملحطات التي ت�ستخدم يف م�ساريع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. وعلى �سبيل املثال قامت ال�سركة بتوريد عدد 11.444 
و11.593 و14.260 حمول خالل ال�سنوات 2011م و2012م و2013م على التوايل، وعدد 3.370 و2.900 و5.350 حمطة توزيع مدجمة خالل ال�سنوات 2011م 

و2012م و2013م على التوايل لل�سركة ال�سعودية للكهرباء.

عالوة على ذلك، تعاونت ال�سركة بنجاح مع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء لتطوير اأول وحدة حمطة فرعية، ولتطوير معايري املحوالت عن طريق ت�سميم اأول منوذج 
حمرتف طبقا ملعايري ال�سركة ال�سعودية للكهرباء.

عالقات طويلة األجل مع مقاولي التصميم والتوريد والتنفيذ لمشاريع شركة أرامكو السعودية لقطاع النفط   .9
والغاز 

تتمتع ال�سركة بعالقة طويلة االأجل مع مقاويل الت�سميم والتوريد والتنفيذ مل�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية لقطاع النفط والغاز يعود تاريخها اإلى عام 1985م، 
وتعد ال�سركة اأحد املوردين الرئي�سيني املعتمدين مل�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية حيث اأنها متخ�س�سة يف اإنتاج املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة والتي ت�ستخدم 
يف م�سخات حتت االأر�س يف قطاع النفط والغاز. ومنذ عام 1985م، قامت ال�سركة بتلبية احتياجات �سركة اأرامكو ال�سعودية من املنتجات الكهربائية امل�سنعة 
حمليًا و�ساركت يف معظم م�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية يف اململكة من خالل توريد املنتجات واخلدمات مما اأدى الى تقوية عالقة ال�سركة مع �سركة ارامكو 
 )Hyundai Engineering Co. Ltd( للهند�سة تتعامل معها مثل �سركة �سنايدر )Schneider( و�سركة هيونداي  التي  العاملية  املقاوالت  ال�سعودية و�سركات 
و�سركة �سلمربجري )Schlumberger(. فعلى �سبيل املثال، قامت ال�سركة يف عام 2010م بتوريد 450 حمول من املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة اإلى م�سروع 
�سركة اأرامكو ال�سعودية يف خري�س ويعترب هذا العدد كبري باإعتبار اأنه مل�سروع واحد مما يعك�س مدى ثقة �سركة اأرامكو ال�سعودية يف منتجات ال�سركة. ومن اجلدير 
بالذكر اأن هذه املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة القت جناحًا كبريًا مما �ساعد ال�سركة على توريد املزيد منها يف ال�سنوات الالحقة على عمالء خمتلفني. وبلغ 

عدد املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة التى مت توريدها من قبل ال�سركة 117 حمول عام 2011م و206 حمول عام 2012م و240 حمول عام 2013م.

شركة تصنيع محلية  .10

تتمتع ال�سركة بالعديد من املزايا كونها �سركة ت�سنيع حملية، وذلك لالأ�سباب التالية:

ت�سليم املنتجات يف الوقت املنا�سب وتوفري الدعم الفني الالزم بعد البيع مما يعزز من القدرة التناف�سية لل�سركة مقارنة بال�سركات االأخرى حيث اأن: �
الوقت امل�ستغرق لنقل املنتجات من م�سنع من خارج اململكة قد ي�سل اإلى �سهر اأو �سهرين. ويوؤدي التاأخر يف ت�سليم املنتجات للعمالء اإلى فر�س  �

غرامات، عالوة على تكاليف النقل واجلمارك وبالتايل ارتفاع تكلفة امل�سنعني الدوليني. 
وجود ال�سركة داخل اململكة ميكنها من التفاعل امل�ستمر واملبا�سر مع العمالء مما ميكن ال�سركة من توفري اخلدمات لعمالئها يف غ�سون 24  �

�ساعة.
اتاحة الفر�سة للعمالء لفح�س ومتابعة املنتجات خالل مراحل الت�سنيع ب�سفة م�ستمرة وبتكاليف اأقل. �

متتع ال�سركة باأف�سلية التعامل وذلك للعديد من امل�ساريع املحلية حيث تف�سل اجلهات احلكومية وبع�س ال�سركات مثل �سركة اأرامكو ال�سعودية التعامل  �
مع امل�سنعني املحليني.

سجل تشغيلي ناجح وعالمة تجارية معترف بها  .11

تتمتع ال�سركة من خالل �سركاتها التابعة ب�سجل ت�سغيلي ناجح الأكرث من 35 �سنة يف ت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط 
وغريها من منتجات توزيع الطاقة الكهربائية، مما يجعل ال�سركة من اأكرب ال�سركات يف �سناعة هذه املنتجات يف املنطقة من حيث احل�سة ال�سوقية حيث بلغت 
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حوايل 52% من اإجمايل �سوق املحوالت يف اململكة يف عام 2013م، )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )3-3( من هذه الن�سرة وعنوانه “تقدير ح�سة 
ال�سركة من ال�سوق”(.

مركز مالي وتدفقات نقدية إيجابية  .12

تتمتع ال�سركة مبركز مايل قوي وتدفقات نقدية عالية. فقد بلغت التدفقات النقدية الت�سغيلية لل�سركة يف عام 2013م 241.9 مليون ريال �سعودي )21.6 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2012م( مما مكنها من تغطية احتياجاتها الت�سغيلية والراأ�س مالية اإ�سافة اإلى توزيع اأرباح مل�ساهميها. 

عالقات قوية وطويلة األجل مع الموردين  .13

حتتفظ ال�شركة بعالقات را�شخة وطويلة االأجل مع موردي املواد اخلام الذين تتعامل معهم وذلك ل�شمان ان�شيابية توريد املواد اخلام الالزمة لعملياتها باأ�شعار 
مناف�سة. 

جدول 4-16: كبار موردي ال�شركة للمواد اخلام

مدة العالقة املن�ساأاملورداملادة

حديد ال�سيليكون - حديد ذو حبيبات �سلبة ومعالج معاجله خا�سة يتم ا�ستخدامها لت�سنيع قلب املحوالت

 AK Steel 12 �سنةالواليات املتحدةاإيه كيه �ستيل  

 Marubeni Itochu 16 �سنةاليابانماروبيني اآي تي ت�سو 

 Peter Cremer-Thyso 16 �سنةاأملانيابيرت كرمير تي�سن 

 Samsung-Posco 10 �سنواتكوريا اجلنوبية�سام�سوجن - بو�سكوب 

 Sumitomo- Nippon 20 �سنةاليابان�سوميتومو- نبون 

 Unisteel- Cogent  11 �سنةاململكة املتحدةيوني�ستيل- كوجنت

حديد م�سحوب على البارد - امل�ستخدم لت�سنيع زعانف تربيد املحوالت

Samsung-Posco 20 �سنةكوريا اجلنوبية�سام�سوجن - بو�سكو  

Hadeed-Sabic 10 �سنواتال�سعوديةحديد- �سركة �سابك  

 Al-Bawardi Steel  20 �سنةال�سعوديةحديد البواردي

نحا�س

اأ�سالك - اأ�سالك مدورة م�سنوعة من النحا�س ومعزولة بالورني�س لت�سنيع لفائف اجلهد العايل من اجلزء الن�سط من املحوالت

Sewedy 11 �سنةال�سعودية/ م�سر ال�سويدي   

 Essex 21 �سنةاإيطاليا اإي�سيك�س   

رقائق - �سفائح النحا�س امل�سطحة لت�سنيع لفائف اجلهد املنخف�س من اجلزء الن�سط من املحوالت

MKM 15 �سنةاأملانيااإم كيه اإم  

KME 11 �سنةاأملانياكيه اإم ئي   

Wieland 16 �سنةاأملانياويالند   

النحا�س اخلام - خام النحا�س امل�ستخدم يف ت�سنيع االأ�سالك النحا�سية، و�سفائح النحا�س وق�سبان النحا�س التي ت�ستخدم لتو�سيل الطاقة

RMM 15 �سنةاأملانياار ام ام للمعادن  

ODDO 3 �سنواتفرن�سااو دي دي او   

ق�سبان - ق�سبان نحا�سية ت�ستخدم لربط لوحات التوزيع ذات اجلهد املنخف�س

Gindre 20 �سنةفرن�ساجندري   

Oriental Copper 8 �سنواتتايالند اأورينتال   
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مدة العالقة املن�ساأاملورداملادة

زيت املحوالت - الزيوت املعدنية امل�ستخدمة يف التربيد والعزل للمحوالت اململوءة بالزيت

Gulf Chemicals 10 �سنواتال�سعودية�سركة اخلليج للكيماويات  

 Chemetrade-Nynas 20 �سنةال�سعوديةكيمرتيد - ناين�س 

Appar 8 �سنواتالهنداأبار     

وحدات ربط حلقية - )حلقة الوحدة الرئي�سية(   قطع التبديل ذات اجلهد املتو�سط امل�ستخدمة يف ت�سنيع املفاتيح   الكهربائية

Schneider Electric 15 �سنةال�سعودية�سنايدر الكهربائية  

Lucy Switcher 12 �سنةال�سعوديةلو�سي �سويت�سر  

امل�سدر: ال�سركة

أعضاء مجلس اإلدارة البارزين والفريق اإلداري ذو الكفاءة العالية  .14

تتمتع ال�سركة بوجود اأع�ساء جمل�س اإدارة واإدارة تنفيذية من ذوي اخلربات املتنوعة والطويلة حيث ت�سل متو�سط خربتهم اإلى 20 عامًا، وهم الذين  �
كفاءة  ل�سمان  ال�سركة  اأعمال  على  العام  باالإ�سراف  املجل�س  يقوم  ذلك،  اإلى  باالإ�سافة  واال�سرتاتيجية.  املرحلية  واأهدافها  ال�سركة  مهمة  يحددون 

وفعالية اأنظمة التخطيط ب�سكل عام.
جنحت ال�سركة يف االحتفاظ بفريق اإدارتها العليا واملوظفني، والقيام بتطوير املوظفني املوؤهلني وترقيتهم اإلى منا�سب عليا يف ال�سركة اإ�سافة اإلى  �

ا�ستقطاب كفاءات وطنية ذات خربة يف اإدارة امل�ساريع الكربى.

مزايا تنافسية أخرى  .15

القدرة على ت�شغيل خطوط االإنتاج ب�شكل م�شتمر وحتقيق اأق�شى قدر من طاقاتها االإنتاجية مما يزيد كفاءة الت�شغيل، ويعود ال�شبب يف متكن ال�شركة  �
من ذلك اإلى االن�شباط يف اإدارة االإنتاج ومراقبة اجلودة وكفاءة اإدارة الت�شميم التي حتد من اأوجه الق�شور يف االإنتاج.

كفاءة اأعمال ال�سيانة ت�ساهم يف تقليل معدل تعطل معدات االإنتاج مما ينعك�س اإيجابيا على عملية االإنتاج. �
وجود طاقم فني بخربات عالية ي�ساهم يف ت�سميم وت�سنيع املنتجات املتطابقة مع اأعلى املوا�سفات الفنية. �

هيكل الملكية المباشرة 2   2

يو�سح اجلدول التايل هيكل ملكية ال�سركة قبل وبعد اإمتام عملية االكتتاب:

جدول 4-17: هيكل ملكية ال�شركة قبل وبعد اإمتام عملية الكتتاب

بعد االكتتاب قبل االكتتاب امل�ساهم

 راأ�س املال
 )ريال �سعودي(

*% عدد االأ�سهم  راأ�س املال
 )ريال �سعودي(

*% عدد االأ�سهم

119.700.000 %26.60 11.970.000 171.000.000 %38.00 17.100.000 �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه 
املحدودة

102.658.500 %22.81 10.265.850 146.655.000 %32.59 14.665.500 �سعد بن عبد اهلل بن عبد العزيز 
التويجري

66.496.500 %14.78 6.649.650 94.995.000 %21.11 9.499.500 جمموعة الطوخي التجارية

19.845.000 %4.41 1.984.500 28.350.000 %6.30 2.835.000 اأحمد بن نا�سر بن يعقوب ال�سويدان

6.300.000 %1.40 630.000 9.000.000 %2.00 900.000 عبد العزيز بن زيد بن علي القري�سي

135.000.000 %30.0 13.500.000 0 %0.00 - اجلمهــــــــور

450.000.000 %100.0 45.000.000 450.000.000 %100.00 45.000.000 املجموع

امل�سدر: ال�سركة
* اإن ن�سب امللكية املذكورة هي اأرقام تقريبية



48

نبذة عن مساهمي الشركة 2   2

شركة علي زيد القريشي وإخوانه المحدودة 1   2   2

املوافق  1391/11/5هـ  وتاريخ   2050002622 رقم  التجاري  بال�سجل  م�سجلة  حمدودة  م�سوؤولية  ذات  �سركة  هي  املحدودة  واإخوانه  القري�سي  زيد  علي  �سركة 
1971/12/23م ويبلغ راأ�س مالها احلايل )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي. وهي جمموعة ا�ستثمارية تاأ�س�ست يف عام 1971م. كانت اأعمال املجموعة 
يف بداياتها تركز على ال�سلع الرتفيهية وال�سلع اال�ستهالكية وتوزيع املنتجات املنزلية واجلملة. وعلى مر ال�سنني، تو�سعت يف اأعمالها من خالل الت�سغيل واال�ستثمار يف 
جمال ال�سناعات التحويلية وتوزيع املعدات الكهربائية ووكاالت ال�سيارات واالت�ساالت وتقنية املعلومات والتطوير العقاري واخلدمات املالية والتاأمني. وللمجموعة 
تواجد يف جميع اأنحاء اململكة باالإ�سافة اإلى تواجد يف اأ�سواق دول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى. تعمل املجموعة من خالل ثالث مكاتب رئي�سية يف اململكة ولدى 
املجموعة ت�سعة �سركات تابعة واثنا ع�سر �سركة زميلة و�سركة خمتلطة. ولدى املجموعة حتالفات مع العديد من ال�سركات ذات العالمات التجارية الدولية منها 
�سيتيزن )Citizen( وكانون )Canon( و�سام�سونايت )Samsonite( ويونايتد ب�سكت�س )United Biscuits( وهريو )Hero( وويتابك�س )Weetabix( وماتل 
)Mattel( وثري ام )3M( وهينكل )Henkel( واإيتون )Eaton( وكري�سلر )Chrysler( وفيات )Fiat( وفيليب�س )Philips( وموتوروال )Motorola( وتيكو 

.)RSA( وار ا�س اي )Credit Suisse( وكريديت �سوي�س )Teco(

اإن م�ساهمي �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة خم�س �سركات قاب�سة مت تاأ�سي�سهم بهدف االحتفاظ باالأ�سهم اململوكة من قبل كل من اأبناء زيد علي 
القري�سي اخلم�سة واأ�سرهم. ويو�سح اجلدول التايل ملكية �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة والتي متلك ح�سة 38.0% )قبل االكتتاب( يف ال�سركة 

باالإ�سافة اإلى تفا�سيل ملكية ال�سركات املالكة حل�س�س يف �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة. 

جدول 4-18: هيكل امللكية يف �شركة علي زيد القري�شي واإخوانه املحدودة

ن�سبة التملك يف �سركة ال�سركة املالكة
علي زيد القري�سي 
واإخوانه املحدودة

امل�ساهمون يف ال�سركة املالكة ل�سركة علي زيد القري�سي 
واإخوانه املحدودة

 ن�سبة امللكية يف 
ال�سركة املالكة ل�سركة علي زيد 

القري�سي واإخوانه املحدودة

ن�سبة ملكية امل�ساهمون يف �سركة 
ال�سناعات الكهربائية غري 

املبا�سرة قبل االكتتاب*

�سركة علي زيد 
القري�سي واأوالده

1.5%20%علي بن زيد القري�سي%20

1.5%20%يو�سف بن علي بن زيد القري�سي

1.5%20%اأحمد بن علي بن زيد القري�سي

0.8%10%هالة بنت علي بن زيد القري�سي

0.8%10%ملياء بنت علي بن زيد القري�سي

1.5%20%ليلي بنت اأحمد بن م�ساري الدخيل

�سركة عبد العزيز بن 
زيد القري�سي واأوالده

3.8%50%عبد العزيز بن زيد بن علي القري�سي%20

0.8%10%اأمال بنت عبد العزيز بن من�سور الرتكي

1.5%20%عادل بن عبد العزيز بن زيد القري�سي

0.8%10%ندى بنت عبد العزيز بن زيد القري�سي

0.8%10%�سارة بنت عبد العزيز بن زيد القري�سي

�سركة خالد زيد علي 
القري�سي 

3.0%40%خالد بن زيد بن علي القري�سي%20

3.0%40%ماجد بن خالد بن زيد القري�سي

1.5%20%هيفاء بنت خالد بن زيد القري�سي

�سركة �سالح زيد 
القري�سي واأوالده

4.6%60%�سالح بن زيد بن علي القري�سي%20

1.5%20%في�سل بن �سالح بن زيد القري�سي

1.5%20%فواز بن �سالح بن زيد القري�سي
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ن�سبة التملك يف �سركة ال�سركة املالكة
علي زيد القري�سي 
واإخوانه املحدودة

امل�ساهمون يف ال�سركة املالكة ل�سركة علي زيد القري�سي 
واإخوانه املحدودة

 ن�سبة امللكية يف 
ال�سركة املالكة ل�سركة علي زيد 

القري�سي واإخوانه املحدودة

ن�سبة ملكية امل�ساهمون يف �سركة 
ال�سناعات الكهربائية غري 

املبا�سرة قبل االكتتاب*

�سركة عبد الرزاق 
بن زيد القري�سي 

و�سركائه

4.6%60%عبد الرزاق بن زيد بن علي القري�سي%20

1.5%20%�سليمان بن عبد الرزاق بن زيد القري�سي

1.5%20%نواف بن عبد الرزاق بن زيد القري�سي

امل�سدر: ال�سركة
* اإن ن�سب امللكية املذكورة هي اأرقام تقريبية

مجموعة الطوخي التجارية  1   2   2

جمموعة الطوخي التجارية هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة بال�سجل التجاري رقم 1010127687 وتاريخ 1415/3/15هـ املوافق 1994/8/23م ويبلغ 
راأ�س مالها 1.000.000 ريال �سعودي. بداأت جمموعة الطوخي التجارية ن�ساطها يف اململكة ومن ثم تو�سعت اأعمالها اإلى دولة االإمارات العربية املتحدة ولبنان 

والواليات املتحدة االأمريكية. ي�شمل ن�شاط جمموعة الطوخي التجارية ب�شكل رئي�شي املجاالت التالية:

اأعمال املقاوالت الكهربائية و�سبكات االت�ساالت والرتكيبات االلكرتونية.  �
املقاوالت العامة للمباين. �
جتارة املعدات الكهربائية ومعدات ميكانيكية وامل�ستح�سرات الطبية واأدوات التجميل والزينة �
�سراء االأرا�سي الإقامي مباين عليها واإ�ستثمار هذه املباين بالبيع اأو االإيجار ل�سالح �سركة جمموعة الطوخي التجارية. �

وال تعمل جمموعة الطوخي التجارية يف ن�شاط مناف�ص يوؤدي الى ت�شارب يف امل�شالح مع ال�شركة اإمنا تقوم ب�شراء املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية من ال�شركة 
مل�ساريعها. 

ال�ساملة  العقود  تنفيذ  جمال  يف  ن�ساطها  تزاول  واملقاوالت  والتجارة  لل�سناعة  الطوخي  �سركة  زميلة،  �سركة  التجارية  الطوخي  ملجموعة  باأن  بالذكر  واجلدير 
للهند�سة والتوريد واالإن�ساء )EPC( مل�ساريع حمطات توليد ونقل الطاقة ذات اجلهد العايل، وهذه ال�سركة م�سنفة كمقاول من الفئة االأولى، بينما �سركة �سي جي 
العربية تزاول ن�ساطها يف جمال تنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء )EPC(، والذي ي�سمل تركيب حمطات التحويل ذات اجلهد املتو�سط واملحطات 

املتنقلة والفح�س والرتكيب وال�سيانة.

يو�سح اجلدول التايل ملكية جمموعة الطوخي التجارية والتي متلك ح�سة 21.1% )قبل االكتتاب( يف �سركة ال�سناعات الكهربائية.

جدول 4-19: هيكل امللكية يف جمموعة الطوخي التجارية

ن�سبة متلك امل�ساهمون غري املبا�سرة يف �سركة ن�سبة امللكية*امل�ساهم
ال�سناعات الكهربائية قبل االكتتاب*

4.6%21.8%حممود بن حممد بن حممود الطوخي 

4.6%21.8%مازن بن حممد بن حممود الطوخي 

4.6%21.8%منري بن حممد بن حممود الطوخي 

2.7%12.8%منى بنت ح�سن بن كامل اأدهم

2.3%10.9%ماجدة بنت حممد بن حممود الطوخي 

2.3%10.9%منال بنت حممد بن حممود الطوخي 

امل�سدر: ال�سركة 
* اإن ن�سب امللكية املذكورة هي اأرقام تقريبية
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المساهمون الحاليون المالكون لحصة تساوي 2% أو أكثر من الشركة بشكل مباشر أو غير مباشر 2   2   2

جدول 4-20: امل�شاهمون احلاليون املالكون حل�شة ت�شاوي 5% اأو اأكرث من ال�شركة ب�شكل مبا�شر اأو غري مبا�شر

ال�سركة املالكة اال�سم
للح�سة

ن�سبة امللكية غري 
املبا�سرة*

عدد االأ�سهم اململوكة 
بطريقة غري مبا�سرة

ن�سبة امللكية 
املبا�سرة*

عدد االأ�سهم اململوكة 
بطريقة مبا�سرة

ن�سبة اإجمايل 
امللكية*

عدد االأ�سهم اململوكة 
اإجمااًل

�سركة علي زيد القري�سي 
واإخوانه املحدودة

---%38.017.100.000%38.017.100.000

�سعد بن عبد اهلل بن 
عبد العزيز التويجري

---%32.614.665.500%32.614.665.500

جمموعة الطوخي 
التجارية

---%21.19.499.500%21.19.499.500

اأحمد بن نا�سر بن 
يعقوب ال�سويدان

---%6.32.835.000%6.32.835.000

عبدالعزيز بن زيد بن 
علي القري�سي

�سركة علي 
زيد القري�سي 

واإخوانه 
املحدودة

%3.8133.000%2.0900.000%5.81.033.000

امل�سدر: ال�سركة
* اإن ن�سب امللكية املذكورة هي اأرقام تقريبية

خطط الشركة المستقبلية 2   2   2

ت�سعى ال�سركة وب�سكل م�ستمر اإلى زيادة مبيعاتها واحلفاظ على موقعها الريادي يف ال�سوق املحلي واالأ�سواق اخلارجية. وقد و�سعت االإدارة خطط للقيام مبا يلي:

املفاتيح  � لوحات  �سوق  بالتو�سع يف  ال�سركة  بداأت   :)IEC( الدولية املعايري  املتوافقة مع  واملتو�سط  املنخف�س  الكهربائية ذات اجلهد  املفاتيح  لوحات 
الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط املتوافق مع املعايري الدولية )IEC( بهدف تقدمي حزمة كاملة من احللول للعمالء. ينق�سم �سوق لوحات 
املفاتيح الكهربائية اإلى فئتني من املنتجات، االأولى هي املنتجات املتوافقة مع املعايري االأمريكية )ANSI( والثانية هي املنتجات املتوافقة مع املعايري 
الدولية )IEC(. وميثل �سوق لوحات املفاتيح الكهربائية املتوافقة مع املعايري االأمريكية )ANSI( ن�سبة 40% يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق 
اإجمايل ال�سوق يف دول جمل�س  اأفريقيا، فيما ميثل �سوق لوحات املفاتيح الكهربائية ح�سب املعايري الدولية )IEC( ن�سبة 60% من  االأو�سط و�سمال 
التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط و�سمال اأفريقيا. تقوم ال�سركة حاليًا بت�سنيع منتجات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط 
املتوافقة مع املعايري االأمريكية )ANSI(. ويف عام 2011م، بداأت بتطوير نطاق منتجاتها لت�سمل املنتجات املطابقة للمعايري الدولية )IEC(، ومت 
االنتهاء من الفحو�سات املطلوبة يف منت�سف العام 2014م وذلك للجهد املتو�سط و�سوف يتم البدء بالدخول يف املناق�سات يف الربع الثالث من هذا 
العام 2014م. ومن املتوقع االنتهاء من فحو�سات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س املطابقة للمعايري الدولية )IEC( بنهاية العام 

احلايل 2014م. 
التحكم االآيل عن بعد )Automation( ملحطات الطاقة: مع التطور امل�ستمر يف التقنيات فاإن امل�ستخدمني النهائيني يف معظم القطاعات ال�سناعية  �

يقومون االآن با�ستخدام املحطات االآلية لتلبية احتياجاتهم ال�ستمرار الر�سد احلقيقي مبا�سرة عن بعد حلماية املحطات وهذا يقلل من ا�ستخدام 
العن�سر الب�سري يف ت�سغيل ال�سبكة الكهربائية والنظام ككل. وللحفاظ على قدرة ال�سركة التناف�سية وكذلك تلبية الطلب املتزايد يف ال�سوق على هذا 
النوع من املحطات، فاإن �سركة و�سكو�سا قد بداأت يف ت�سميم وتوريد نظام التحكم االآيل عن بعد )Automation( ملحطات الطاقة ونظام اإدارة املباين 
)Building Management System( اأو )BMS(، وهو نظام ي�ستعمل يف معظم املباين احلكومية والتجارية وال�سناعية ويقوم مبراقبة اأداء معدات 

املبنى عن بعد مبا فيها املعدات امليكانيكية والكهربائية مثل التهوية واالإ�ساءة واأنظمة الطاقة واأنظمة احلريق و اأنظمة احلمايه.
التو�سع يف اأ�سواق خارجية جديدة: بداأت ال�سركة يف تزويد ال�سوق املغربي بامل�سارات الناقلة للكابالت يف بداية عام 2014م حيث قامت باأول عملية  �

ت�سدير بقيمة اإجمالية وقدرها 6 مليون ريال �سعودي. وتنوي ال�سركة التو�سع يف هذا ال�سوق واأ�سواق خارجية اأخرى يف منطقة ال�سرق االأو�سط و�سمال 
اأفريقيا من خالل تقدمي املنتجات واخلدمات االأخرى التي ت�سنعها.

الدمام  � الثانية يف مدينة  الكهربائية باملدينة ال�سناعية  ال�سركة على ت�ساريح بناء م�سنع جديد للمحطات  بناء م�سنع جديد للمحطات: ح�سلت 
وتقدر تكلفة امل�سنع مببلغ 17 مليون ريال �سعودي وطاقة اإنتاجية تبلغ 3.000 حمطة، على اأر�س م�ستاأجرة من هئية املدن ال�سناعية ومناطق التقنية 
)مدن( م�ساحتها 8.750م2 ومبنى م�ساحته 4.750م2، وذلك بغر�س نقل امل�سنع احلايل )م�سنع املحطات )2(( املوجود يف منطقة اخلالدية يف 
مدينة الدمام، على اأن يتم ا�ستخدام املبنى احلايل كم�ستودع، وبالتايل تخفي�س عدد امل�ستودعات امل�ستاأجرة. ويتوقع االإنتهاء من اإن�ساء امل�سنع يف 

�سهر يوليو من عام 2015م، واأن يبداأ الت�سغيل التجاري لها يف �سهر اأغ�سط�س من عام 2015م. 
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العمليات التشغيلية والوظائف المساندة  2   2   2

يتم تقدمي دعم واإدارة جميع عمليات ال�سركة من خالل العمليات والهند�سة، واملبيعات والت�سويق، وال�سوؤون املالية وتقنية املعلومات، واملوارد الب�سرية وال�سوؤون 
االإدارية، واإدارة االإمداد والتموين، واإدارة تطوير االعمال.

ال�شكل رقم 5: ن�شاطات ال�شركة واإداراتها الرئي�شية والفرعية والأق�شام التابعة

قطاع العمليات

 العمليات
والهندسة

إدارة االنتاج

وحدات انتاج
المحوالت

وحدة إنتاج لوحات
المفاتيح الكهربائية

وحدة إنتاج
 حوامل الكابالت

 قسم
المشتريات

 قسم
المستودعات

وحدة مركز
الحديد

 قسم الهندسة
الصناعية والصيانة

قطاع الهندسة

إدارة التصاميم

إدارة  ضمان
الجودة

قسم الخدمات

قسم التحكم
عن بعد لمحطات

الطاقة

قسم الموارد
البشرية

قسم عالقات
الموظفين

قسم الشؤون
االدارية

قسم التسويق

قسم مبيعات
المحوالت

قسم مبيعات
لوحات المفاتيح

والخدمات

قسم مبيعات
حوامل الكابالت

االدارة المالية

قسم الحسابات

 قسم تحصيل
الذمم المدينة

واالئتمان

قسم الميزانية
والتقارير

قسم تقنية
المعلومات

 المبيعات
والتسويق

الشؤون المالية
وتقنية المعلومات

الموارد البشرية
والشؤون االدارية

 إدارة االمداد
والتموين

إدارة تطوير
االعمال

امل�سدر: ال�سركة

العمليات والهندسة  )1
ويقوم قطاع  وال�سيانة.  ال�سناعية  الهند�سة  وق�سم  وحدة مركز احلديد  باإدارة  يقوم  كما  ال�سركة.  منتجات  االإنتاج جلميع  باإدارة عملية  العمليات  يقوم قطاع 

الهند�سة باالإ�سراف على اإدارة الت�ساميم واإدارة �سمان اجلودة وق�سم اخلدمات وق�سم التحكم عن بعد ملحطات الطاقة.

قطاع العمليات أ( 

إدارة اإلنتاج �

اإدارة االإنتاج م�سوؤولة عن تنظيم االإنتاج ح�سب املوا�سفات املحددة من قبل العمالء و�سمان توريدها يف املدة الزمنية املتفق عليها باالإ�سافة اإلى م�سوؤوليتها عن 
اال�ستغالل االأن�سب للطاقة االإنتاجية للم�سانع. وحتتوي اإدارة االإنتاج على وحدات منف�سلة تقوم بالرتكيز على اإنتاج اأنواع خمتلفة من املحوالت التي تنتجها �سركة 
املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا واإنتاج لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط وحوامل الكابالت. وتقوم اإدارة االنتاج باال�سراف على وحدة 
مركز احلديد الذي يقوم باإنتاج ودهان جميع القطع احلديدية وغريها الداخلة يف ت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط.

كما ت�سمل م�سوؤولية اإدارة االإنتاج التوا�سل مع اإدارة الت�ساميم واإدارة املبيعات والت�سويق واإدارة االإمداد والتموين ل�سمان االلتزام مبواعيد الت�سليم بناًء على توفر 
املواد والت�ساميم وموافقة العمالء.
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قسم الهندسة الصناعية والصيانة �

يتولى هذا الق�سم م�سوؤولية �سيانة اأ�سول ال�سركة، مبا يف ذلك املباين واالآالت واملعدات واملركبات والتاأكد من جاهزيتها لعمليات االنتاج. 

قطاع الهندسة ب( 

إدارة التصاميم �

باإعداد  االإدارة  تقوم هذه  كما  الكهربائية.  املفاتيح  لوحات  منتجات  ت�ساميم  وكذلك  اأنواعها  بجميع  املحوالت  منتجات  ت�سميم  م�سوؤولة عن  الت�ساميم  اإدارة 
ومراجعة جميع االأمور املتعلقة بت�ساميم املنتجات مثل املواد اخلام الداخلة يف عملية الت�سنيع ور�سومات املنتجات ح�سب طلبات العمالء وفقًا للمعايري العاملية 
املعمول بها. حتر�س اإدارة الت�ساميم على املحافظة على جودة املنتجات من خالل درا�سة موا�سفات املواد اخلام والتاأكد من مطابقتها للمعايريالعاملية. كما تقوم 

اإدارة الت�ساميم بعمليات البحث والتطوير امل�ستمر للمنتجات للو�سول اإلى اجلودة والكفاءة العالية للمنتجات. 

إدارة ضمان الجودة �

املحوالت  لت�سنيع  و�سكو�سا  ل�سركة  اجلودة  �سمان  وق�سم  ال�سعودية،  املحوالت  ل�سركة  اجلودة  �سمان  ق�سم  وهم  اأق�سام،  ثالثة  من  اجلودة  �سمان  اإدارة  تتكون 
الكهربائية، وق�سم �سمان اجلودة لت�سنيع لوحات املفاتيح الكهربائية. وت�سعى هذه االإدارة اإلى مراقبة و�سمان اجلودة جلميع املنتجات وتنظيم اإدارة اجلودة وفق 

معايري اأيزو )ISO(، ونظم اإدارة البيئة واجلوانب االأخرى التي تتعلق بجودة املنتجات. 

قسم الخدمات �

يقوم ق�سم اخلدمات ب�سيانة واإ�سالح وفح�س وتطوير املنتجات واالأنظمة الكهربائية وامليكانيكية واالأعمال املرتبطة بها وتقدمي خدمات االختبارات واملعايرة 
الأجهزة الفح�س الكهربائية يف املواقع وامل�ساريع ال�سناعية.

قسم التحكم عن بعد لمحطات الطاقة �

يقوم الق�سم بدرا�سة كيفية عمل الت�ساميم لالأنظمة واإعداد الربجمة الالزمة للتحكم بها وت�سغيلها عن بعد وعمل الفحو�سات الالزمة لذلك.

نشاط المبيعات والتسويق  )2
اأربعة اأق�شام رئي�شية وهي ق�شم الت�شويق وق�شم مبيعات املحوالت وق�شم مبيعات لوحات املفاتيح واخلدمات وق�شم مبيعات  يتكون ن�شاط املبيعات والت�شويق من 
حوامل الكابالت. ويقوم ن�شاط املبيعات والت�شويق مبتابعة متطلبات االأ�شواق املختلفة واملتوقعة يف ال�شنوات القادمة والعمل على تلبية احتياجات االأ�شواق م�شبقا. 

كما يعمل على عر�س منتجات ال�سركة لدى كبار العمالء يف اململكة وخارجها اأواالأ�سواق االأخرى امل�ستهدفة يف امل�ستقبل.

من مهام اإدارة املبيعات والت�سويق اأي�سًا التخطيط مليزانية املبيعات والعمل على حتقيقها وحتقيق الربحية املتوقعة يف امليزانية وكذلك امل�ساركة يف املناق�سات 
لكبار العمالء مثل ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. كما تقوم اإدارة املبيعات والت�سويق باإعداد ومتابعة جميع العرو�س املقدمة من ال�سركة جلميع عمالئها داخل وخارج 

اململكة.

نشاط الشؤون المالية وتقنية المعلومات:  )3
يحتوي ن�شاط ال�شوؤون املالية وتقنية املعلومات على االدارة املالية واأق�شامها الفرعية وق�شم تقنية املعلومات.

اإلدارة المالية  �

تقوم هذه االإدارة بتطبيق االإجراءات املحا�سبية، واملحافظة على كافة الدفاتر وال�سجالت واحل�سابات اخلا�سة بال�سركة، ومراقبة واإ�سدار التقارير املالية بجميع 
الق�سري  املدى  على  العمل  باحتياجات  للوفاء  الالزم  التمويل  توفر  ل�سمان  املايل  بالتخطيط  االإدارة  تقوم  كما  املن�ساآت.  اأعمال  اأداء  ومراقبة  وحتليل  اأنواعها 
اإجراءات التحكم املايل ل�سمان حتقيق العمل الأهدافه، واإعداد درا�سات اجلدوى االقت�سادية اخلا�سة  اأن االإدارة م�سوؤولة عن تطبيق  واملتو�سط والطويل. كما 

باال�ستثمارات اجلديدة.

وتتكون االإدارة املالية من االأق�سام الفرعية التالية:

ق�سم احل�سابات �
ق�سم حت�سيل الذمم املدينة واالإئتمان �
ق�سم امليزانية والتقارير �
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قسم تقنية المعلومات �

يقوم ق�سم تقنية املعلومات بتلبية احتياجات جميع االأن�سطة واالإدارات بال�سركة من خدمات تقنية املعلومات مبا يف ذلك الربامج واالأجهزة.

املعلومات بني  تدفق  الربنامج  وي�سهل  املوؤ�س�سات.  موارد  لتخطيط  متكامل  برنامج  وهو   )JD Edward( برنامج بتطبيق  الكهربائية  ال�سناعات  �سركة  وقامت 
وحدات العمل داخل ال�سركة. ويعترب الربنامج اأداة تنظيمية هامة حيث اأنه يتحكم بحركة جميع ممتلكات ال�سركة من املواد اخلام ومراحل االإنتاج وتكاليفها. كما 

ي�سمح الربنامج لل�سركة با�ستخدام تطبيقات متكاملة لوحدات العمل ودمج جميع العمليات اخلا�سة بالت�سغيل واإ�سدار التقارير املالية.

اأكرث ملوظفي  اإنتاجية  املتطورة  ال�شبكة  وت�شمن هذه  اإلى خطوط االحتياط.  اإ�شافة  الرئي�شي  البيانات  الرئي�شية مبركز  واملباين  ال�شركة  وترتبط جميع م�شانع 
ال�سركة وت�ساعد على جتنب اأي خلل فني يف النظام.

اأن�ساأت ال�سركة اأي�سا نظام ا�سرتجاع املعلومات من الكوارث التقنية، مما ي�سمن ا�ستمرارية العمل يف حالة وقوع اأي حوادث يف مركز البيانات الرئي�سي لل�سركة، 
باالإ�سافة اإلى حماية مواقع ال�سركة املختلفة من فقدان املعلومات الت�سغيلية واملالية الهامة.

الموارد البشرية والشؤون اإلدارية  )4
يتكون ن�شاط املوارد الب�شرية وال�شوؤون االإدارية من االأق�شام الفرعية التالية:

قسم الموارد البشرية �

ي�سمن ق�سم املوارد الب�سرية الوفاء باحتياجات ال�سركة من التوظيف والتدريب واملتطلبات االأخرى املتعلقة باملوظفني وو�سع ال�سيا�سات واالأنظمة املتعلقة بتنظيم 
وادارة املوظفني وكذلك تهيئة بيئة عمل �ساحلة للموظفني، ومراجعة وحتديث و�سع ال�سلم الوظيفي وتطبيق �سيا�سات وتوجيهات االإدارة العليا.

قسم عالقات الموظفين �

يعمل ق�سم عالقات املوظفني على تنفيذ ال�سيا�سات واالأنظمة املتعلقة باملوارد الب�سرية، وح�ساب رواتب واإجازات املوظفني ونهاية اخلدمة وعمل جميع خدمات 
املوظفني من جتديد االإقامات والتاأمني الطبي والتاأمينات االإجتماعية ومراجعة جميع الدوائر احلكومية والتعاقد مع مقاولني الإمداد ال�سركة بالعمالة املطلوبة 

لبع�س اخلدمات امل�ساندة.

قسم الشؤون اإلدارية �

يتولى ق�سم ال�سوؤون االإدارية امل�سوؤولية عن املوا�سالت واالإ�سكان واالت�ساالت وكل مايتعلق بها. كما اأن هذا الق�سم م�سوؤول عن اأمن ال�سركة واإدارة ال�سبكات االأمنية 
حيثما يلزم االأمر، وتنظيم املنا�سبات وا�ستقبال الزوار وجتديد الوثائق الر�سمية اخلا�سة بال�سركة.

إدارة اإلمداد والتموين  )5
تتولى اإدارة االإمداد والتموين م�سوؤولية امل�سرتيات اخلارجية واملحلية ومراقبتها، وتتكون من ق�سمني هما ق�سم امل�سرتيات وق�سم امل�ستودعات:

قسم المشتريات �

يقوم هذا الق�سم بتاأمني احتياجات ال�سركة من املواد اخلام من م�سادر داخلية وخارجية وعمل اتفاقيات وعقود ال�سراء واخلدمات وامل�ساريع وتاأمني قطع الغيار 
اجلهات  مع  بالتن�شيق  وذلك  وتفريغ  و�شحن  جمركي  تخلي�ص  من  اللوج�شتية  ال�شركة  عمليات  تغطية  اإلى  باالإ�شافة  االإنتاج،  خطوط  عمل  ال�شتمرارية  الالزمة 

الر�سمية املخت�سة.

قسم المستودعات �

يقوم هذا الق�شم با�شتالم وتخزين و�شرف املواد اخلام لكافة خطوط االإنتاج يف ال�شركة وي�شمل ذلك حتديث البيانات املتعلقة بهذه املواد واإ�شدار كافة التقارير 
املتعلقة باملخزون. 

إدارة تطوير األعمال   )6
تاأ�س�ست اإدارة تطوير االأعمال يف بداية عام 2011م بهدف تلبية تطلعات ال�سركة الهادفة اإلى التطوير والنمو وبناء هوية متميزة ملنتجاتها. وتقوم اإدارة تطوير 
االأعمال بتنفيذ خطط تو�سيع قاعدة منتجاتها وخرباتها الفنية. وترتكز ا�سرتاتيجية التنفيذ التي تتبعها هذه االإدارة على تعزيز منتجات ال�سركة من اأجل زيادة 

مبيعاتها. ويتحقق ذلك من خالل اإبرام اتفاقيات مع عمالئها ت�سمل اتفاقيات اخلدمة واتفاقيات املبيعات واتفاقيات التوزيع واالتفاقيات الفنية.

وت�سعى هذه االإدارة اإلى تعزيز املزايا الفنية والتقنية ملنتجات ال�سركة من خالل التعاون مع �سركات الدعم الفني التي تتعامل معها لتلبية احتياجات عمالئها.
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كما ت�سعى هذه االإدارة اأي�سًا الى تطوير العالقات والتحالفات مع �سركات اأخرى وحتديد فر�س االأعمال اجلديدة يف جمال الكهرباء والطاقة، وذلك انطالقا من 
الرغبة يف تنويع املجموعة احلالية للمنتجات من خالل التحالفات اال�سرتاتيجية وامل�ساريع امل�سرتكة وعمليات اال�ستحواذ واال�ستثمار املبا�سر يف حقوق امللكية.

عملية اإلنتاج وتصنيع المنتجات 2   2   2

تتكون عملية توريد املنتجات اإلى العمالء من عدة مراحل تبداأ بعملية اإعتماد وتاأهيل )فح�س واختبار( منتجات ال�سركة لدى امل�ستخدم النهائي الرئي�سي اأو العميل 
مثل ال�سركة ال�سعودية للكهرباء، و�سركة اأرامكو ال�سعودية، و�سابك ومعادن وال�سركات االأخرى اأو عمالء يف دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط. ومن 
املمكن اأن تت�سمن عملية املوافقة اأوامر جتريبية للمنتج اأو تاأهيل املنتجات من خالل فح�س واإختبار املنتجات، كما يعترب احل�سول على �سهادات جودة عاملية 
خمتلفة مثل االأيزو ونظم االإدارة البيئية ومعهد املعايري الوطني االأمريكي واللجنة الكهروتقنية الدولية وغريهم من اأحد املتطلبات الأعتماد ال�سركة كمورد رئي�سي 

لدى تلك اجلهات والهيئات.
وعند احل�سول على موافقة العميل اأو امل�ستخدم النهائي الرئي�سي على املنتجات اأو اخلدمات التي تقدمها ال�سركة، يتم دعوة ال�سركة للم�ساركة يف مناق�سات اإما 
ب�سورة مبا�سرة اأو عن طريق مقاويل العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء )EPC(. فعند تقدمي العطاء ب�سكل مبا�سر، يقوم العميل بطرح مناق�سة مبا�سرة 
جلميع املوردين املعتمدين وحينها تقوم ال�سركة بت�سليم عطاء ح�سب املتطلبات واملوا�سفات قبل تاريخ اإغالق العطاء. ويف حالة طرح مناق�سات للم�ساريع من 
خالل مقاويل العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء )EPC(، يقوم اأحد اأق�سام املبيعات الثالثة ح�سب نوع املنتج املطلوب بالعمل مع املقاول وذلك للح�سول 
على املتطلبات ومراجعة مراحل العطاء املختلفة كاملناق�سات الفنية والتجارية واملفاو�سات التي ت�سبق مرحلة االنتهاء من متطلبات امل�سروع. وعند االنتهاء من 

 .)EPC( متطلبات امل�سروع، يقوم ق�سم املبيعات املعني بت�سليم العر�س التجاري ملقاويل العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء
وعندما يتم تر�سية اأمر ال�سراء على ال�سركة، يتم اإدخاله يف نظام تخطيط موارد املوؤ�س�سات كاأمر مبيعات مبا يف ذلك رمز املنتج و�سعر الوحدة ومواعيد الت�سليم 
و�شروط الدفع وغريه من املعلومات. كما يتم اإ�شدار قائمة باملواد من قبل اإدارة الت�شاميم على اأ�شا�ص موا�شفات املنتج. وبناء عليه يتم تخطيط وحتديث جدول 

االإنتاج يف نظام تخطيط موارد املوؤ�س�سات.
تبداأ عملية تخطيط املواد التف�سيلية بناء على قائمة املواد ال�سادرة من اإدارة الت�ساميم مع االأخذ باالعتبار م�ستويات املخزون. ويتم تبعًا لذلك اإ�سدار طلبات 

ال�سراء والتي يتم تنفيذها يف غالبية املنتجات من خالل نظام تخطيط موارد املوؤ�س�سات.
يتم حتويل طلب ال�سراء اإلى طلب عرو�س اأ�سعار وعندما يتم اختيار املورد، يتم حتويل الطلب الأمر �سراء يف النظام. كما يتم متابعة عملية توريد املواد عرب نظام 

مراقبة عملية ال�سحن والذي يعد جزء من نظام تخطيط موارد املوؤ�س�سات. 
وعند و�سول املواد للم�ستودع، يتم اإ�سدار تقرير ا�ستالم العبور والذي يعترب تقرير اال�ستالم النهائي. بعد االنتهاء من فح�س اجلودة وح�ساب التكلفة يتم حتديث 
م�ستويات املخزون، ووفقا لذلك يتم اإن�ساء قيد املديونية للمورد من خالل النظام. ووفقا جلدول االإنتاج، يتم اإ�سدار املواد اخلا�سة باأمر العمل ح�سب قائمة املواد 

ال�سادرة من اإدارة الت�ساميم.
يتم احت�ساب تكلفة االنتاج حتت الت�سغيل بناءًا على ا�ستكمال مراحل االإنتاج املختلفة، ويتم حتميل اأمر العمل بكامل التكلفة مبا فيها تكلفة العمالة وامل�سروفات 
العمومية للت�سنيع. واجلدير بالذكر باأنه يتم حتديث �سعر ال�ساعة بالنظام �سهريا. وتتم هذه العملية ب�سكل تلقائي متاماأً من خالل نظام تخطيط موارد املوؤ�س�سات 

مبا فيها القيود املح�سابية الناجتة عن ا�ستكمال كل مرحلة من مراحل االنتاج التي مير بها ت�سنيع املنتج يف امل�سنع.
بعد االنتهاء من �سناعة املنتج وفح�سه، يتم حتويله اإلى ب�ساعة تامة ال�سنع مع التكلفة االجمالية املرتاكمة. ويبداأ �سحن املنتج ح�سب اجلدول الزمني للت�سليم، 
حيث تتطلب هذه العملية تدخل ق�سم حت�سيل الذمم املدينة واالئتمان للتحقق من حالة وو�سع حدود االئتمان للعميل والتي تعترب جزًء من نظام تخطيط موارد 
املعني مبتابعة  املبيعات  بالتن�سيق مع ق�سم  ويقوم ق�سم احل�سابات  املديونية.  وقيد  الفاتورة  اإ�سدار  ويتم  باالإيرادات  يتم االعرتاف  وبناًء على ذلك  املوؤ�س�سات، 

التح�سيل.
يتم اإدخال كافة املدخالت والقيود احل�سابية لالأعمال حتت التنفيذ والب�ساعة تامة ال�سنع واالإيرادات املحققة وتكلفة املبيعات ب�سكل تلقائي من خالل نظام 

تخطيط موارد املوؤ�س�سات وفقا لالإعدادات اخلا�سة بوحدات االأعمال.

األبحاث والتطوير 2   2   2

اأبرمت ال�سركة و�سركاتها التابعة عدد من االتفاقيات الفنية مع �سركات عاملية رائدة تقوم بتطوير الت�ساميم والتقنيات امل�ستخدمة لت�سنيع املنتجات الكهربائية 
لالأبحاث  �سيا�ساتها  يف  التابعة  و�سركاتها  ال�سركة  وتعتمد  وغريها.  املدجمة  التوزيع  وحمطات  الكهربائية  املفاتيح  ولوحات  املدجمة  واملحطات  املحوالت  مثل 
اأحدث  التابعة على  والتطوير على االأبحاث والتطوير التي تقوم به هذه ال�سركات العاملية الرائدة.  ونتيجة لهذه االتفاقيات الفنية، حت�سل ال�سركة و�سركاتها 

التقنيات يف العامل، وعلى اأف�سل اخلربات يف الت�سميم والدعم الفني والتدريب ملوظفيها.

أصول الشركة خارج المملكة 2   2

مت تاأ�سي�س فرعني لل�سركة يف اخلارج وحتديدًا يف دولة االإمارات العربية املتحدة وهما فرع ال�سركة يف دبي وفرع ال�سركة يف اأبوظبي. وقامت ال�سركة باإ�ستئجار 
مكاتب يف دبي واأبوظبي لت�سيري اأعمال فرعي ال�سركة. وتبلغ قيمة اإيجار مكتب فرع ال�سركة يف اأبوظبي 45.000 درهم اإماراتي بينما تبلغ قيمة اإيجار مكتب فرع 
ال�سركة يف دبي 50.000 درهم اإماراتي. وتوؤكد ال�سركة اأنه با�ستثناء ما ذكر يف هذه الفقرة، ال متتلك هي اأو اأي من �سركاتها التابعة والزميلة اأي اأ�سول اأخرى 

خارج اململكة )للمزيد من التفا�سيل، راجع الق�سم ق�سم 13-2-4 وعنوانه »املمتلكات«(.
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الهيكل التنظيمي للشركة وحوكمتها. 5
ال�شكل رقم 6: هيكل الإدارة والإدارة العليا ل�شركة ال�شناعات الكهربائية 

الرئيس التنفيذي
طارق الطحيني

مجلس ا
دارة

لجنة الترشيحات
والمكافآت لجنة المراجعة

رئيس المراجعة
الداخلية / خالد بادي

مدير تطوير االعمال
شاغر

مدير إدارة االمداد
والتموين / حسان مفلح

نائب الرئيس للمبيعات
والتسويق / محمد ابو سعدة

نائب الرئيس التنفيذي
للهندسة والعمليات

حسام الشيخ

نائب الرئيس التنفيذي
للمالية وتقنية المعلومات

مدحت غالب

نائب الرئيس
للعمليات / ماهر النجار

نائب الرئيس
للهندسة / مازن ذيب

نائب الرئيس للموارد
البشرية والشؤون االدارية

فهد الجلعود

امل�سدر: ال�سركة

)املوافق  1433/10/23هـ  تاريخ  العادية يف  العامة  اجلمعية  قبل  من  الثانية  للدورة  تعيينهم  اإعادة  اأع�ساء متت  ثمانية   )8( من  ال�سركة  اإدارة  يتاألف جمل�س 
2012/9/10م( ملدة ثالث �سنوات. 

جدول 5-1: جمل�س اإدارة �شركة ال�شناعات الكهربائية 

ال�سفةالتمثيل**املن�سباجلن�سيةالعمراال�سمالرقم
تنفيذي / 
غري تنفيذي

ال�سفة
م�ستقل / 
غري م�ستقل

ن�سب امللكية 
املبا�سرة***

ن�سب امللكية غري 
املبا�سرة***

تاريخ الع�سوية

قبل 
االكتتاب

بعد 
االكتتاب

قبل 
االكتتاب

بعد 
االكتتاب

اأحمد بن نا�سر 1.
بن يعقوب 
ال�سويدان 

رئي�س �سعودي67
جمل�س 
االإدارة

غري -
تنفيذي

غري 
م�ستقل

2013/1/1م--%6.3%4.4

حممود بن 2.
حممد بن 

حممود 
الطوخي

نائب رئي�س �سعودي46
جمل�س 
االإدارة

جمموعة 
الطوخي 
التجارية

غري 
تنفيذي

غري 
م�ستقل 

2013/10/6م%4.6%3.22--

في�سل بن 3.
�سالح بن زيد 

القري�سي 

ع�سو �سعودي43
جمل�س 
االإدارة

�سركة علي 
زيد القري�سي 

واإخوانه 
املحدودة

غري 
تنفيذي

غري 
م�ستقل

2012/10/13م%1.5%1.1--
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ال�سفةالتمثيل**املن�سباجلن�سيةالعمراال�سمالرقم
تنفيذي / 
غري تنفيذي

ال�سفة
م�ستقل / 
غري م�ستقل

ن�سب امللكية 
املبا�سرة***

ن�سب امللكية غري 
املبا�سرة***

تاريخ الع�سوية

قبل 
االكتتاب

بعد 
االكتتاب

قبل 
االكتتاب

بعد 
االكتتاب

فهد بن �سعد 4.
بن عبد اهلل 
التويجري*

ع�سو �سعودي40
جمل�س 
االإدارة

�سعد عبداهلل 
التويجري

غري 
تنفيذي

غري 
م�ستقل

2012/10/13م----

يو�سف بن 5.
علي بن زيد 

القري�سي 

ع�سو �سعودي43
جمل�س 
االإدارة 

�سركة علي 
زيد القري�سي 

واإخوانه 
املحدودة

غري 
تنفيذي

غري 
م�ستقل

2012/10/13م%1.5%1.1-- 

عدنان بن 6.
اإبراهيم 

بن احلمود 
املحي�سن*

ع�سو �سعودي61
جمل�س 
االإدارة

غري -
تنفيذي

2012/10/13م----م�ستقل

طالل بن اأحمد 7.
بن عبداهلل 

الزامل*

ع�سو �سعودي45
جمل�س 
االإدارة 

غري -
تنفيذي

2012/10/13م----م�ستقل

 �سالح بن 8.
علي بن حمود 

العذل*

ع�سو �سعودي70
جمل�س 
االإدارة 

غري -
تنفيذي

2012/10/13م----م�ستقل

امل�سدر: ال�سركة
* مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة واأحكام نظام ال�سركات يجب اأن ميتلك كل ع�سو من اأع�ساء جمل�س االإدارة اأ�سهما بقيمة اإ�سمية 10.000 ريال �سعودي على االأقل )“اأ�سهم �سمان الع�سوية”( يتم اإيداعها لدى 

اأحد البنوك املحلية. �سيتم نقل اأ�سهم �سمان الع�سوية بعد االإكتتاب. 
** متتلك جمموعة الطوخي التجارية ن�سبة 21.1% يف ال�سركة قبل االكتتاب، وميلك حممود بن حممد بن حممود الطوخي يف جمموعة الطوخي التجارية ن�سبة 21.8% متتلك �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه 
املحدودة ن�سبة 38% يف ال�سركة قبل االكتتاب، وميلك في�سل بن �سالح بن زيد القري�سي يف �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة ن�سبة 4% متتلك �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة ن�سبة 38% يف 

ال�سركة قبل االكتتاب، وميلك يو�سف بن علي بن زيد القري�سي يف �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة ن�سبة %4
*** اإن ن�سب امللكية املذكورة هي اأرقام تقريبية

اإن اأع�ساء جمل�س مديري �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا هم ذاتهم اأع�ساء جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الكهربائية كما هم مو�سحني يف اجلدول 
اأعاله.

ويو�سح اجلدول التايل اأع�ساء جمل�س مديري �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربيه.

جدول 5-2: اأع�شاء جمل�س مديري �شركة حمولت الطاقة

اجلن�سيةالعمراملن�سباال�سم

�سعودي43رئي�س جمل�س املديرينفي�سل بن �سالح بن زيد القري�سي

�سعودي48مديرطارق بن حممد الطحيني

م�سري53مديرمدحت اأدهم م�سطفي غالب

فل�سطيني42مديرح�سام عبد احلليم ال�سيخ خليل

هندي43مديريف اأر فينكاتي�س

بلجيكي44مديرهيرني موتارد

�سويدي41مديرتوما�س الزارز

امل�سدر: ال�سركة 
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جدول 5-3: اأع�شاء جمل�س مديري �شركة �شي جي العربية

اجلن�سيةالعمراملن�سباال�سم

بريطاين51رئي�س جمل�س املديرينمارك ويتون

�سعودي43مديرفي�سل بن �سالح بن زيد القري�سي

�سعودي48مديرطارق بن حممد الطحيني

م�سري53مديرمدحت اأدهم م�سطفى غالب

بريطاين51مدير�ستيوارت هولند

هندي43مديريف اأر فينكاتي�س

بلجيكي44مديرهيرني موتارد

امل�سدر: ال�سركة

السير الذاتية ألعضاء مجلس اإلدارة 1   2
أحمد بن ناصر بن يعقوب السويدان

�شعودياجلن�سية: 

67 �سنةالعمر:

رئي�س جمل�س االإدارةاملن�سب احلايل:

2013/1/1متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة كولورادو يف بولدر، الواليات املتحدة االأمريكية عام 1973ماملوؤهل العلمي:

رئي�س جمل�س االإدارة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2013م  �املنا�سب احلالية:

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2012م �

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2012م �

ع�سو جمل�س اإدارة الربنامج الوطني للتجمعات ال�سناعية منذ عام 2008م �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة الظهران لالإعمار منذ عام 2008م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال العقار واملقاوالت �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اخلليج للكيماويات والزيوت ال�سناعية منذ عام 2007م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع الزيوت ال�سناعية  �
والكيماويات

ع�سو جلنة القطاعات اال�سرتاتيجية بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية منذ عام 2005م �

ع�سو جمل�س املديرين يف ال�سركة العربية ملانعات الت�سرب منذ عام 1990م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة خمتلطة تعمل يف جمال ال�سناعة �

نائب رئي�س جمل�س اإدارة الغرفة التجارية العربية البلجيكية اللوك�سمبريجية منذ عام 2008م حتى عام 2012م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

ع�سو يف املجل�س التنفيذي ملجل�س ال�سادرات ال�سعودية منذ عام 2007م حتى عام 2013م �

نائب رئي�س جمل�س االإدارة والع�سو املنتدب ل�سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2008م حتى عام 2012م �

نائب رئي�س جمل�س املديرين والع�سو املنتدب ل�سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1981م حتى عام 2012م �

نائب رئي�س جمل�س املديرين والع�سو املنتدب ل�سركة و�سكو�سا منذ عام 2006م حتى عام 2012م �

ع�سو جمل�س اإدارة جمموعة حممد املعجل منذ عام 2007م حتى عام 2011م وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع الت�سييد والبناء �

ع�سو الهيئة اال�ست�سارية لل�سوؤون االقت�سادية للمجل�س االقت�سادي االأعلى منذ عام 1999م حتى عام 2010م �

ع�سو اللجنة اال�ست�سارية لكلية االإدارة ال�سناعية - جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن منذ عام 2001م حتى عام 2006م �

ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية منذ عام 1994م حتى عام 2001م �

رئي�س اللجنة ال�سناعية - بالغرفة التجارية ال�سناعية - املنطقة ال�سرقية منذ عام 1994 حتى عام 2001م �

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة الوطنية للتاأمني التعاوين منذ عام 1993م حتى عام 1999م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع التاأمني �

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة العربية للتنمية ال�سناعية )مناء(، منذ عام 1993م حتى عام 1999م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع  �
البرتوكيماويات
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ع�سو جمل�س اإدارة الهيئة العربية ال�سعودية للموا�سفات واملقايي�س واجلودة منذ عام 1995م حتى عام 1998م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

مدير عام �سركة هوبارت ال�سعودية ل�سناعة اأ�سالك اللحام )�سركة �سناعية اأمريكية( - الدمام - املدينة ال�سناعية االأولى منذ عام 1978م اإلى  �
1981م

موؤ�س�س ومدير �سركة املقاوالت الكهربائية منذ عام 1976م اإلى عام 1978م �

مهند�س ات�ساالت يف �سركة اأرامكو ال�سعودية الظهران منذ عام 1974م حتى عام 1976م �

محمود بن محمد بن محمود الطوخي

�شعودياجلن�سية: 

46 �سنةالعمر:

نائب رئي�س جمل�س االإدارةاملن�سب احلايل:

2013/10/6متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة نورثروب يف كاليفورنيا، الواليات املتحدة االأمريكية عام 1990م �املوؤهالت العلمية:

ماج�ستري اإدارة اأعمال من جامعة �سان دييغو، يف كاليفورنيا، الواليات املتحدة االأمريكية عام 1992م �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2013م  �املنا�سب احلالية:

نائب رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2000م �

نائب رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2006م �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة اأمانة للتاأمني التعاوين منذ عام 2013م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال التاأمني التعاوين �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة د�سار العربية للمقاوالت منذ عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سيانة واملقاوالت �

املدير التنفيذي وع�سو جمل�س املديرين يف �سركة الطوخي اأوزدل لنقل الطاقة منذ عام 2010م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  �
ال�سناعة

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة الطوخي لال�ستثمارات - دبي منذ عام 2007م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال اال�ستثمار �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2006م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2000م �

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة امل�سنع ال�سعودي للمفاتيح واالأفيا�س الكهربائية منذ عام 1996م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف  �
القطاع ال�سناعي

رئي�س جمل�س املديرين يف ال�سركة العاملية للعدد ال�سناعية )اأندكو( منذ عام 1995م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�سناعي �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة منى كول - بريوت منذ عام 1994م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال تقنية وتعبئة املياه �

رئي�س جمل�س املديرين يف جمموعة الطوخي التجارية منذ عام 1994م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف املجال التجاري �

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة واملقاوالت منذ عام 1993م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة  �
واملقاوالت

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة حموالت الطاقة منذ عام 2010م حتى عام 2013م  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2008م حتى عام 2013م �

م�ساعد مدير م�سروع حمطة حتويل 132 كي يف بالريا�س منذ عام 1992م حتى عام 1993م، ل�سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة واملقاوالت، وهي  �
�سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع التجارة وال�سناعة واملقاوالت

فيصل بن صالح بن زيد القريشي

�شعودياجلن�سية: 

43 �سنةالعمر:

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب احلايل:

2012/10/13متاريخ التعيني:
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بكالوريو�س علوم الت�سويق من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 1995م �املوؤهل العلمي:

ماج�ستري اإدارة اأعمال من جامعة بيربداين يف كاليفورنيا، الواليات املتحدة االأمريكية عام 1999م �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2012م  �املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2013م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2013م �

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة منذ عام 2014م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة  �
واال�ستثمار

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة توكيالت للتجارة والتق�سيط منذ عام 2014م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة �

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة حموالت الطاقة منذ عام 2013م �

ع�سو جمل�س املديرين يف ال�سركة املتحدة لل�سيارات منذ عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة �سي جي العربية منذ عام 2010م �

ع�سو جمل�س اإدارة الغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية منذ عام 2010م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة تيكو ال�سرق االأو�سط منذ عام 2008م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سناعة �

نائب رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة منذ عام 2006م حتى عام 2013م، وهي �سركة تعمل يف جمال التجارة  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:
واال�ستثمار

ع�سو جمل�س االأعمال ال�سعودي االإيطايل منذ عام 2005 حتى عام 2007م �

الع�سو املنتدب ل�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة منذ عام 2006م حتى عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  �
التجارة واال�ستثمار

الرئي�س التنفيذي ل�سركة و�سكو�سا منذ عام 2002م حتى عام 2006م �

مدير الت�سويق ل�سركة و�سكو�سا منذ عام 1999م حتى عام 2001م �

فهد بن سعد بن عبد اهلل التويجري

�شعودياجلن�سية:

40 �سنةالعمر:

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب احلايل:

2012/10/13متاريخ التعيني:

بكالوريو�س علوم ع�سكرية من كلية امللك خالد الع�سكرية يف الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية عام 1996م �املوؤهل العلمي:

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2012م  �املنا�سب احلالية:

املدير العام للموؤ�س�سة الوطنية للمنتجات اخلر�سانية منذ عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ت�سنيع منتجات خر�سانية �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2007م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2007م �

نائب املدير العام ملكتب �سعد التويجري منذ عام 2005م، وهي موؤ�س�سة تعمل يف قطاع خدمات املقاوالت �

املدير التنفيذي للموؤ�س�سة الوطنية للمنتجات اخلر�سانية منذ عام 2007م حتى عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:
ت�سنيع منتجات خر�سانية

مدير امل�ساريع اخلا�سة مبكتب �سعد التويجري منذ عام 2003م حتى عام 2005م، وهي موؤ�س�سة تعمل يف قطاع خدمات املقاوالت �

�سابط يف وزارة احلر�س الوطني منذ عام 1996م حتى عام 2002م �
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يوسف بن علي بن زيد القريشي

�شعودياجلن�سية:

43 �سنةالعمر:

ع�سو جمل�س االإدارة ورئي�س جلنة املراجعةاملن�سب احلايل:

2012/10/13متاريخ التعيني:

�سهادة ثانويةاملوؤهل العلمي:

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2012م  �املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2013م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2013م �

الع�سو املنتدب ل�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة منذ عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة واال�ستثمار �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة كالم لالت�ساالت )البحرين( منذ عام 2008م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال االت�ساالت �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة �سناعة ال�سباك ال�سعودية منذ عام 2007م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سناعة �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة رويال اأند �سن األيان�س ال�سرق االأو�سط - البحرين، منذ عام 2002م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع التاأمني �

رئي�س جمل�س املديرين يف �سركة �سفار القاب�سة - جزر الكاميان منذ عام 2001م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل ك�سركة ا�ستثمارات  �
قاب�سة

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة �سي جي العربية منذ عام 2013م حتى عام 2014م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة حموالت الطاقة منذ عام 2010م حتى عام 2014م �

نائب رئي�س جمل�س مديري �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة منذ عام 2007م حتى عام 2010م، وهي �سركة تعمل يف جمال التجارة  �
واال�ستثمار

ع�سو جمل�س مديري ال�سركة املتحدة لل�سيارات منذ عام 2006 حتى عام 2009م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة �

الع�سو املنتدب ل�سركة القري�سي للت�سويق منذ عام 2002م حتى عام 2006م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سلع اال�ستهالكية �

الع�سو املنتدب ل�سركة علي القري�سي للتجارة منذ عام 1996م حتى عام 2000م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع ال�سلع  �
اال�ستهالكية

عدنان بن إبراهيم بن الحمود المحيسن

�شعودياجلن�سية: 

61 �سنةالعمر: 

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب احلايل:

2012/10/13متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة امللك �سعود يف الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية عام 1976م �املوؤهل العلمي:

ماج�ستري يف الهند�سة الكهربائية من جامعة مي�سوري يف والية كولومبيا، الواليات املتحدة االأمريكية عام 1981م �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2012م  �املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2013م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2013م �

الرئي�س التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي لدول جمل�س التعاون اخلليجي منذ عام 2004م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال نقل الطاقة  �
الكهربائية

نائب املدير العام خلدمات املجتمع بالهيئة امللكية للجبيل وينبع منذ عام 1996م حتى عام 2004م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

نائب املدير العام للتخطيط وامل�ساريع بالهيئة امللكية للجبيل وينبع منذ عام 1991م حتى عام 1996م �

مدير اإدارة الهند�سة والتكاليف بالهيئة امللكية للجبيل وينبع منذ عام 1981م حتى عام 1991م �
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طالل بن أحمد بن عبد اهلل الزامل

�شعودياجلن�سية:

45 �سنةالعمر: 

ع�سو جمل�س اإدارةاملن�سب احلايل:

2012/10/13متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 1992م �املوؤهل العلمي:

ماج�ستري اإدارة االأعمال للمدراء التنفيذيني من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 2005م �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2012م  �املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2013م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2013م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال منذ عام 2011م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال الو�ساطة املالية �

ع�سو جلنة املراجعة - البنك ال�سعودي الربيطاين منذ عام 2011م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف القطاع املايل �

املدير التنفيذي ل�سركة ال�سرق االأو�سط للبطاريات منذ عام 2005م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال ال�سناعة �

ع�سو اللجنة ال�سناعية بالغرفة التجارية ال�سناعية باملنطقة ال�سرقية منذ عام 2010م �

ع�سو املجل�س البلدي باملنطقة ال�سرقية منذ عام 2011م �

ع�سو جلنة التحكيم يف املناف�سة الوطنية الإعداد خطط عمل امل�ساريع ال�سغرية منذ عام 2008م حتى عام 2010م، وهي جلنة حتت اإ�سراف جامعة  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:
امللك فهد للبرتول واملعادن/ مركز االأمري �سلطان للعلوم والتقنية )�سايتك(

رئي�س فريق االعتمادات ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي منذ عام 2003م حتى عام 2005م �

كبري ا�ست�ساريي االعتمادات ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي منذ عام 2002م حتى عام 2003م �

م�ست�سار اعتمادات ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي منذ عام 1997م حتى عام 2002م �

حملل اعتمادات ب�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي منذ عام 1992م حتى عام 1996م �

صالح بن علي بن حمود العذل

�شعودياجلن�سية:

70 �سنةالعمر:

ع�سو جمل�س االإدارةاملن�سب احلايل:

2012/10/13متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف الفل�سفة وعلم االجتماع من جامعة دم�سق يف اجلمهورية العربية ال�سورية عام 1975م �املوؤهل العلمي:

دبلوم عايل يف االإدارة من جامعة هارتفورد يف الواليات املتحدة االأمريكية عام 1978م �

ع�سو جمل�س اإدارة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2012م  �املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2013م �

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2013م �

ع�سو جمل�س اإدارة البنك ال�سعودي لال�ستثمار منذ عام 2013م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف القطاع املايل �

ع�سو جمل�س اإدارة ال�سركة ال�سعودية للمختربات اخلا�سة )مطابقة( منذ عام 2013م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال فح�س كافة  �
االأجهزة واملعدات واملركبات والواردات االأخرى اإلى اململكة ح�سب املوا�سفات واملقايي�س العاملية

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة االت�ساالت ال�سعودية منذ عام 2012م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال االت�ساالت �

تدرج يف العمل التنفيذي يف �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من االإدارة املتو�سطة اإلى االإدارة العليا منذ عام 1976م حتى و�سل اإلى من�سب  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:
م�ساعد املدير العام ل�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي منذ عام 1995م حتى عام 2011م
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سكرتير مجلس اإلدارة 1   2

عبد العال عبد المنعم علي

م�شرياجلن�سية:

44 �سنةالعمر:

�سكرتري جمل�س االإدارةاملن�سب احلايل:

2013/5/1متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف االآداب من جامعة الزقازيق يف جمهورية م�سر العربية عام 1991م �املوؤهل العلمي:

�سكرتري تنفيذي يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2007م حتى عام 2013م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

�سكرتري تنفيذي يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2002م حتى عام 2007م �

مرتجم و�سكرتري تنفيذي يف م�ست�سفى امللك عبدالعزيز يف القاعدة اجلوية بالظهران منذ عام 1994م حتى عام 2002م �

اإلدارة العليا 2   2

اإلدارة العليا للشركة وشركاتها التابعة 1   2   2

تتاألف اإدارة ال�سركة من اأع�ساء موؤهلني وذوي خربة يف اإدارة اأعمال ال�سركة. وقد جنحت ال�سركة يف املحافظة على فريق اإدارتها العليا ويف تطوير قدرات موظفيها 
املوؤهلني وترقيتهم اإلى منا�سب عليا �سمن ال�سركة. وفيما يلي بيان بالفريق االإداري لل�سركة.

جدول 5-4: الإدارة العليا 

امللكية قبل العمراجلن�سيةتاريخ التعينياملن�سباال�سمالرقم
االكتتاب

الرئي�س التنفيذي لل�سركة وع�سو جمل�س مديري �سركة �سي جي طارق حممد الطحيني1.
العربية و�سركة حموالت الطاقة

-48�سعودي2014/4/1م

النائب التنفيذي للرئي�س للمالية وتقنية املعلومات ل�سركة مدحت اأدهم م�سطفى غالب2.
ال�سناعات الكهربائية وع�سو جمل�س مديري �سركة �سي جي العربية 

و �سركة حموالت الطاقة

-53م�سري2013/4/1م

النائب التنفيذي للرئي�س للعمليات والهند�سة وع�سو جمل�س مديري ح�سام عبد احلليم ال�سيخ خليل3.
�سركة حموالت الطاقة

-42فل�سطيني2013/4/1م

-39فل�سطيني2011/2/26منائب الرئي�س للمبيعات والت�سويق حممد يو�سف اأبو �سعدة 4.

-48اأردين2013/4/1منائب الرئي�س للهند�سةمازن �سوقي ذيب 5.

-47�سعودي2012/5/26منائب الرئي�س للموارد الب�سرية وال�سوؤون االإداريةفهد �سالمة اجللعود6.

-42فل�سطيني2013/4/1منائب الرئي�س للعملياتماهر عبد احلي النجار7.

-43فل�سطيني2010/7/15ممدير اإدارة االإمداد والتموينح�سان حممود مفلح8.

-58�سوداين2007/6/20ممدير ادارة املراجعة الداخليةخالد عبد احلفيظ بادى9.

امل�سدر: ال�سركة
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السير الذاتية لإلدارة العليا 1   2   2

طارق محمد الطحيني

�شعودياجلن�سية: 

48 �سنةالعمر:

الرئي�س التنفيذياملن�سب احلايل:

2014/4/1متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 1989م �املوؤهل العلمي:

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة حموالت الطاقة منذ عام 2014م �املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س املديرين يف �سركة �سي جي العربية منذ عام 2014م �

رئي�س قطاع هند�سة وم�ساريع التوليد يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 2010م حتى عام 2014م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:
توليد الكهرباء

نائب رئي�س تنفيذي للم�ساريع بالنيابة يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 2012م حتى عام 2013، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال  �
توليد الكهرباء

مدير ادارة امل�ساريع بالو�سطى وال�سرقية يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 2008م حتى عام 2010م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال  �
الكهرباء

مدير ادارة حمطة غزالن للطاقة يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 2001م حتى عام 2008م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال  �
الكهرباء

مدير العمليات يف حمطة غزالن يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 1999م حتى عام 2001م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الكهرباء �

مدير ال�سيانة يف حمطة غزالن يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 1994م حتى عام 1999م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الكهرباء �

م�سرف �سيانة ميكانيكية يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 1992م حتى عام 1994م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الكهرباء �

مهند�س اأعلى يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 1991م حتى عام 1992م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الكهرباء �

مهند�س يف اإدارة الهند�سة الفنية يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 1989م حتى عام 1991م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال  �
الكهرباء

مدحت أدهم مصطفى غالب

م�شرياجلن�سية:

53 �سنةالعمر:

النائب التنفيذي للرئي�س للمالية وتقنية املعلوماتاملن�سب احلايل:

2013/4/1متاريخ التعيني:

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة االإ�سكندرية يف جمهورية م�سر العربية عام 1983م �املوؤهل العلمي:

ع�سو جمل�س مديري �سركة حموالت الطاقة منذ عام 2013م �املنا�سب احلالية:

ع�سو جمل�س مديري �سركة �سي جي العربية منذ عام 2010م �

نائب الرئي�س االأعلى لل�سوؤون املالية واخلدمات امل�سرتكة يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2007م حتى عام 2013م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

املدير املايل واالإداري يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2005م حتى عام 2007م �

املدير املايل يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1997م حتى عام 2005م �

رئي�س املحا�سبة يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1990م حتى عام 1997م �

حما�سب يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1985م حتى عام 1990م �

مربمج يف �سركة الن�سر لالألب�سة واملن�سوجات منذ عام 1984م حتى عام 1985م، وهي �سركة م�ساهمة عامة م�سرية تعمل يف قطاع املن�سوجات �

حما�سب يف �سركة االإ�سكندرية لالإن�ساءات منذ عام 1983م حتى عام 1984م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة م�سرية تعمل يف قطاع االإن�ساء واملقاوالت  �
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حسام عبد الحليم الشيخ خليل

فل�شطينياجلن�سية:

42 �سنةالعمر:

النائب التنفيذي للرئي�س للعمليات والهند�سةاملن�سب احلايل:

2013/4/1متاريخ التعيني:

ماج�ستري يف هند�سة واإدارة الت�سييد من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 2012م �املوؤهل العلمي:

بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 1994م �

حمرتف اإدارة م�ساريع بتاريخ 2013/6/17م - معهد اإدارة امل�ساريع االأمريكي �

ع�سو جمل�س اإدارة �سركة حموالت الطاقة منذ عام 2010م �املنا�سب احلالية:

النائب التنفيذي للرئي�س للمحوالت يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2007م حتى عام 2013م. �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

مدير امل�سنع يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2004م حتى عام 2007م �

مدير ق�سم الت�ساميم يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2000م حتى عام 2004م �

مهند�س ت�سميم اأعلى يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1999م حتى عام 2000م �

مهند�س ت�سميم يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1998م حتى عام 1999م �

مهند�س اإنتاج يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1994م حتى عام 1998م �

محمد يوسف أبو سعدة

فل�شطينياجلن�سية:

39 �سنةالعمر:

نائب الرئي�س للمبيعات والت�سويقاملن�سب احلايل:

2011/2/26متاريخ التعيني:

ماج�ستري يف الهند�سة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن بالظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 2003م �املوؤهل العلمي:

بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة االإ�سراء االأهلية يف اململكة االأردنية الها�سمية عام 1997م �

مدير ق�سم املبيعات والت�سويق يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2006م حتى عام 2010م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

م�سرف ق�سم مبيعات املحوالت يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2005م حتى عام 2006م �

مهند�س مبيعات اأول يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2002م حتى عام 2005م �

مهند�س مبيعات لقطاع املحوالت الكهربائية ل�سركة و�سكو�سا منذ عام 1998م حتى عام 2002م �

مازن شوقي ذيب

اأرديناجلن�سية:

48 �سنةالعمر:

نائب الرئي�س للهند�سةاملن�سب احلايل:

2013/4/1متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف الهند�سة الكهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 1988م. �املوؤهل العلمي:
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نائب الرئي�س لوحدة اأعمال املفاتيح يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2011م حتى عام 2013م. �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

مدير الهند�سة يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2007م حتى عام 2011م  �

مدير خط اإنتاج اجلهد املتو�سط يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 1996م حتى عام 2007م  �

مدير ال�سمان واخلدمات يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 1989م حتى عام 1995م  �

مهند�س خدمات ميدانية يف �سركة اخلدمات ال�سناعية العربية ال�سعودية )اإي�سكوزا( منذ عام 1988م حتى عام 1989م، وهي �سركة خمتلطة ذات  �
م�سوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع ال�سناعي

فهد سالمة الجلعود

�شعودياجلن�سية:

47 �سنةالعمر:

نائب الرئي�س للموارد الب�سرية وال�سوؤون االإداريةاملن�سب احلايل:

2012/5/26متاريخ التعيني:

بكالوريو�س اإدارة وت�سويق من جامعة امللك �سعود يف الريا�س، اململكة العربية ال�سعودية عام 1992ماملوؤهل العلمي:

مدير املوارد الب�سرية يف �سركة اجلبيل خلدمات الطاقة منذ عام 2009م حتى عام 2012م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف قطاع النفط والغاز �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

مدير املوارد الب�سرية واالإدارية يف ال�سركة الوطنية ال�سعودية للنقل البحري منذ عام 2005م حتى عام 2009م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف  �
قطاع النقل البحري

مدير املوارد الب�سرية يف �سركة اأنابيب امل�ستقبل منذ عام 2003م حتى عام 2005م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف قطاع �سناعة االأنابيب �

مدير اإداري يف ال�سركة العربية للتنمية ال�سناعية )مناء( منذ عام 1995م حتى عام 2003م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف قطاع  �
البرتوكيماويات

 م�سئول اال�ستثمار يف البنك ال�سعودي الربيطاين منذ عام 1993م حتى عام 1995م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف القطاع املايل �

ماهر عبد الحي النجار 

فل�شطينياجلن�سية:

42 �سنةالعمر:

نائب الرئي�س للعملياتاملن�سب احلايل:

2013/4/1متاريخ التعيني:

بكالوريو�س هند�سة كهربائية من جامعة االإ�سراء يف اململكة االأردنية الها�سمية عام 1996م �املوؤهل العلمي:

مدير الت�سغيل يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2008م حتى عام 2013م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

مدير االإنتاج وتخطيط املواد يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2004م حتى عام 2008م �

م�سرف اإنتاج يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1999م حتى عام 2004م �

م�سرف ق�سم حمطة التحميل يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 1997م حتى عام 1999م �

مهند�س م�ساريع يف اأي بي اأم / اأ�س بي اإم )IBM/ SBM( الدمام منذ عام 1996م حتى عام 1997م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف  �
جمال تقنية املعلومات
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حسان محمود مفلح

فل�شطينياجلن�سية:

43 �سنةالعمر:

مدير اإدارة االإمداد والتمويناملن�سب احلايل:

2010/7/15متاريخ التعيني:

بكالوريو�س هند�سة كهربائية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 1996م  �املوؤهل العلمي:

مدير امل�سرتيات والعقود يف �سركة ال�سناعات الكهربائية منذ عام 2008م حتى عام 2010م �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

م�سوؤول م�سرتيات خارجية يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2003م حتى عام 2008م �

مهند�س مبيعات يف �سركة املحوالت ال�سعودية منذ عام 2000م حتى عام 2003م �

مدير مبيعات منطقة - ق�سم م�ساريع االإن�ساء يف �سركة الفوزان منذ عام 1997م حتى عام 2000م، وهي �سركة م�ساهمة مقفلة تعمل يف جمال  �
ا�سترياد وبيع املعدات الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س.

مهند�س ت�سميم يف ال�سركة ال�سعودية املوحدة للهند�سة منذ عام 1996م حتى عام 1997م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  �
الت�سميم واخلدمات اال�ست�سارية للم�ساريع احلكومية واخلا�سة. 

خالد عبد الحفيظ بادى

�شوداين اجلن�سية:

58العمر:

مدير ادارة املراجعة الداخليةاملن�سب احلايل:

2007/6/20م تاريخ التعيني:

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة القاهرة- فرع اخلرطوم يف جمهورية ال�سودان عام 1977م �املوؤهل العلمي:

نائب الرئي�س للمالية يف �سركة و�سكو�سا منذ عام 2002م حتى عام 2007م  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

املدير املايل ل�سركة بي ات�س پي العاملية لطالء املعادن )BHP Universal Metal Coating Co( منذ عام 1997م حتى 1999م، وهي �سركة  �
�سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة متثل �سراكة جتارية بني جمموعة الرا�سد والزامل ال�سناعية و�سركة احلديد اال�سرتالية بي ات�س پي وتعمل يف جمال 

طالء املعادن

املدير املايل ل�سركة ال�سفاء الطبية منذ عام 1986م حتى 1997م وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف القطاع الطبي �

رئي�س احل�سابات ملوؤ�س�سة الباز لالأطعمة منذ عام 1983م لغاية 1986م وهي موؤ�س�سة فردية تعمل يف جمال االطعمة �

مفت�س اأول يف ادارة التكاليف ال�سناعية - وزارة ال�سناعة بجمهوية ال�سودان منذ عام 1978 لغاية 1983م وهي هيئة حكومية �

اإلدارة العليا لشركة محوالت الطاقة وشركة سي جي العربية 2   2   2

ويدير االأعمال اليومية لكل من �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية رئي�س تنفيذي ذو خربة يف اإدارة اأعمال ال�سركة. وفيما يلي بيان بالرئي�س التنفيذي 
لكل من �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية و�سريته الذاتية.

جدول 5-5: الإدارة العليا ل�شركة حمولت الطاقة و�شركة �شي جي العربية

امللكية قبل االكتتابالعمراجلن�سيةتاريخ التعينياملن�سباال�سم

-44�سعودي2011/5/11مالرئي�س التنفيذي حممد عثمان ال�سماري 
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السيرة الذاتية للرئيس التنفيذي لكل من شركة محوالت الطاقة وشركة سي جي العربية 2   2   2

محمد عثمان السماري

�شعودياجلن�سية:

44 �سنةالعمر:

الرئي�س التنفيذي ل�سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية املن�سب احلايل:

2011/5/11متاريخ التعيني:

بكالوريو�س يف الهند�سة امليكانيكية من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 1993م �املوؤهل العلمي:

مدير تنفيذي يف �سركة جرنال اليكرتيك منذ عام 2008م حتى عام 2011م، وهي �سركة م�ساهمة عامة اأمريكية تعمل من خالل فرعها يف اململكة  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:
العربية ال�سعودية يف جمال الطاقة 

مدير امل�ساريع يف ال�سركة ال�سعودية العاملية للبرتوكيماويات )�سبكيم( منذ عام 2006م حتى عام 2008م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال  �
البرتوكيماويات

مدير اإدارة امل�ساريع يف ال�سركة ال�سعودية للكهرباء منذ عام 2004 حتى عام 2006م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الكهرباء �

مدير اإدارة تنفيذ امل�ساريع يف �سركة كهرباء ال�سرقية منذ عام 2001م حتى عام 2004م، وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الكهرباء �

مدير م�ساريع يف �سركة كهرباء ال�سرقية منذ عام 1995م حتى عام 2001م وهي �سركة م�ساهمة عامة تعمل يف جمال الكهرباء �

مدير م�ساريع يف �سركة ارامكو ال�سعودية منذ عام 1993م حتى عام 1995م  �

حوكمة الشركة 2   2

تتبنى ال�سركة معايري عالية حلوكمة ال�سركات، وتعمل على مراجعة �ساملة جلميع اأق�سامها من خالل االأنظمة التي حتكم اإطار العمل لتكون متوافقة مع اأعلى 
املعايري املتعارف عليها، ولدى ال�سركة ف�سل يف امل�سوؤوليات بني جمل�س االإدارة واالإدارة التنفيذية لل�سركة.

يف تاريخ 1435/6/15هـ املوافق 2014/4/15م، قامت ال�سركة بعقد جمعيتها العامة العادية حيث متت فيها املوافقة على الئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة. 

اإن الئحة احلوكمة الداخلية لل�شركة تت�شمن جميع املواد االإلزامية يف الئحة حوكمة ال�شركات ال�شادرة عن الهيئة، وهي الفقرتني )ط( و)ي( من املادة اخلام�شة، 
واملادة التا�سعة، والفقرات )ب( و)ج( و)د( من املادة العا�سرة، والفقرات )ج( و)هـ( و)ز( من املادة الثانية ع�سر، واملادة الرابعة ع�سرة واملادة اخلام�سة ع�سرة.

وتعد ال�سركة ملتزمة بالفقرتني )ج( و)هـ( من املادة الثانية ع�سرة حيث اأن اأغلبية اأع�ساء جمل�س االإدارة من االأع�ساء غري التنفيذيني، كما يبلغ عدد اأع�ساء 
جمل�س االإدارة امل�ستقلني العدد املطلوب ح�سب الفقرة )هـ( من املادة الثانية ع�سرة. كما اأن ال�سركة ملتزمة بالفقرة )ب( و)ج( و)د( من املادة العا�سرة حيث 

قامت باإعداد الئحة احلوكمة الداخلية لل�سركة التي تو�سح ال�سيا�سات واالإجراءات املتعلقة بع�سوية اأع�ساء جمل�س االإدارة. 

ال�سركة اأي�سا ملتزمة باملادتني الرابعة ع�سر واخلام�سة ع�سر، حيث �سكل جمل�س االإدارة وفقا لقراره املوؤرخ 1433/11/27هـ )املوافق 2012/10/13م(، جلنة 
املراجعة والتي تتكون من ثالثة اأع�ساء من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة التنفيذيني وتت�سمن ع�سو خبري، كما قام بت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت. 

اأما فيما يتعلق بالفقرتني )ط( و)ي( من املادة اخلام�شة والتي تتعلق بتقدمي حم�شر اجلمعية العامة اإلى هيئة ال�شوق املالية خالل )10( ع�سرة اأيام من تاريخ 
انعقاد االجتماع واإبالغ ال�سوق املالية على الفور باملح�سر، واملادة التا�سعة والتي تتعلق باملحتويات التي يجب االإف�ساح عنها يف تقرير جمل�س االإدارة، والفقرة )ز( 
من املادة الثانية ع�سر من الئحة حوكمة ال�سركات والتي تتعلق باإخطار الهيئة وال�سوق فورا عند انتهاء ع�سوية اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأي من طرق انتهاء 
الع�سوية، فاإن ال�سركة لي�ست ملتزمة بهذه املواد كما يف تاريخ اإ�سدار هذه الن�سرة حيث اأن ال�سركة غري مدرجة حاليًا، وتتعهد ال�سركة بااللتزام بهذه املواد فور 

�سدور قرار الهيئة باملوافقة على ت�سجيل اأ�سهم ال�سركة لدى الهيئة وقبول اإدراج ال�سركة. 

لجان مجلس اإلدارة 2   2

لجنة المراجعة 1   2   2

املنعقدة  العادية  العامة  ال�سركة يف جمعيتها  وقامت  )املوافق 2012/10/13م(.  املوؤرخ 1433/11/27هـ  االإدارة  لقرار جمل�س  وفقا  املراجعة  ت�سكيل جلنة  مت 
اأع�ساء جلنة املراجعة ومكافاآتهم، ومدة ع�سويتهم  باإ�سدار قواعد تعيني  االإدارة  يف 1433/10/23هـ )املوافق 2012/9/10م( وبناء على تو�سية من جمل�س 
التنفيذيني وذلك متا�سيًا مع الئحة حوكمة  االإدارة  اأع�ساء جمل�س  ت�سكيل جلنة املراجعة من غري  باتباعها. كما مت  اللجنة  التي تقوم  وال�سيا�سات واالإجراءات 

ال�سركات. ومن واجبات وم�سوؤوليات هذه اللجنة ما يلي:
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االإ�سراف على اإدارة املراجعة الداخلية بال�سركة بغر�س التحقق من مدى فاعليتها يف تنفيذ االأعمال واملهمات املحددة لها من قبل جمل�س االإدارة. �
درا�سة نظام املراقبة الداخلية وو�سع تقرير مكتوب عن راأيها وتو�سياتها يف �ساأنه. �
درا�سة تقارير املراجعة الداخلية وو�سع االإجراءات الت�سحيحية لها. �
التو�سية ملجل�س االإدارة بتعيني املحا�سبني القانونيني اأخذًا يف االعتبار ا�ستقالليتهم وف�سلهم وحتديد اأتعابهم. �
متابعة اأعمال املحا�سبني القانونيني واملوافقة على اأتعابهم عن تلك االأعمال. �
درا�سة خطة املراجعة مع املراجع اخلارجي واإبداء ملحوظاتها عليها. �
درا�سة ملحوظات املراجع اخلارجي على القوائم املالية ومتابعة ما مت يف �ساأنها. �
درا�سة القوائم االأولية وال�سنوية قبل عر�سها على جمل�س االإدارة واإبداء الراأي والتو�سية يف �ساأنها. �
درا�سة ال�سيا�سة املحا�سبية املتبعة واإبداء الراأي والتو�سية ملجل�س االإدارة يف �ساأنها. �

تتكون جلنة املراجعة من االأع�ساء التالية اأ�سماوؤهم:

جدول 5-6: اأع�شاء جلنة املراجعة 

املن�سباال�سم

رئي�س اللجنةيو�سف بن علي بن زيد القري�سي

ع�سو اللجنة�سطام بن عبد العزيز الزامل

ع�سو اللجنةحممد باقر بادامي اأحمد

امل�سدر: ال�سركة

لالطالع على ال�سرية الذاتية ليو�سف بن علي بن زيد القري�سي، ف�ساًل راجع الق�سم )5-1( من هذه الن�سرة وعنوانه »ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة«.

سطام بن عبدالعزيز الزامل

�شعودياجلن�سية:

40 �سنةالعمر:

ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب احلايل:

2012/10/13متاريخ التعيني:

بكالوريو�س حما�سبة من جامعة امللك فهد للبرتول واملعادن يف الظهران، اململكة العربية ال�سعودية عام 1995م �املوؤهل العلمي:

بداأ كمحلل مايل يف جمموعة الزامل القاب�سة يف عام 1996، ثم �سغل عدة منا�سب بال�سركة وهو حاليًا نائب التنفيذي للرئي�س لتمويل ال�سركات يف  �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:
جمموعة الزامل القاب�سة

محمد باقر بادامي أحمد

اأ�شرتايلاجلن�سية:

42 �سنةالعمر:

ع�سو جلنة املراجعةاملن�سب احلايل:

2012/10/13متاريخ التعيني:

بكالوريو�س جتارة من جامعة كرات�سي يف باك�ستان عام 1989م �املوؤهل العلمي:

 �سهادة املحا�سبني القانونيني عام 1994م �

�سهادة املحا�سب االإداري املعتمد )Chartered Management Accountant( عام 1995م �

املدير املايل ل�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة منذ عام 2008م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال التجارة �املنا�سب احلالية:
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املدير املايل ملجموعة متر )Tamer Group( منذ عام 2004م حتى عام 2008م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال االأدوية �اخلربات واملنا�سب ال�سابقة:

مدير التدقيق الداخلي ملجموعة متر )Tamer Group( منذ عام 1999م حتى عام 2000م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  �
االأدوية

م�سرف مدققي �سركة ديلويت ال�سعودية )Deloitte( منذ عام 1998م حتى عام 1999م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال  �
املحا�سبة

كبري مدققي �سركة ديلويت ال�سعودية )Deloitte( منذ عام 1995م حتى عام 1998م، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال املحا�سبة �

كبري مدققي �سركة بننيت نا�س ولف اأند كو )Bennet Nash Woolf & Co( يف اململكة املتحدة منذ عام 1994م حتى عام 1995م، وهي �سركة  �
ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال املحا�سبة

حما�سب يف �سركة بننيت نا�س ولف اأند كو )Bennet Nash Woolf & Co( يف اململكة املتحدة منذ عام 1990م حتى عام 1994م وهي �سركة  �
ذات م�سوؤولية حمدودة تعمل يف جمال املحا�سبة

لجنة الترشيحات والمكافآت 1   2   2

مت ت�سكيل جلنة الرت�سيحات واملكافاآت وفقا لقرار جمل�س االإدارة املوؤرخ 1433/11/27هـ )املوافق 2012/10/13م(. وقامت ال�سركة يف جمعيتها العامة العادية 
املنعقدة يف 1433/10/23هـ )املوافق 2012/9/10م( وبناء على تو�سية من جمل�س االإدارة باإ�سدار قواعد تعيني اأع�ساء جلنة الرت�سيحات واملكافاآت ومكافاآتهم 

ومدة ع�سويتهم واالإجراءات التي الواجب اتباعها من قبل هذه اللجنة. ومن واجبات وم�سوؤوليات هذه اللجنة ما يلي:

التو�سية بالرت�سيح لع�سوية جمل�س االإدارة. �
املراجعة ال�سنوية لالحتياجات املطلوبة واملنا�سبة لع�سوية جمل�س االإدارة واإعداد و�سف لها. �
مراجعة هيكل جمل�س االإدارة ورفع التو�سيات يف �ساأن التغيريات التي ميكن اإجراوؤها. �
حتديد جوانب ال�سعف والقوة يف جمل�س االإدارة واقرتاح معاجلتها. �
التاأكد ب�سكل �سنوي من ا�ستقاللية االأع�ساء امل�ستقلني. �
و�سع �سيا�سة وا�سحة ملكافاآت اأع�ساء جمل�س االإدارة وكبار التنفيذيني واال�ستعانة مبعايري ترتبط باالأداء يف حتديد تلك املكافاآت. �

والأغرا�س التحكم يف احتماالت تعار�س امل�سالح، فاإن لي�س الأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو االإدارة العليا اأية �سالحيات متكنهم من الت�سويت على املكافاآت اأو 
التعوي�سات اخلا�سة بهم، كما لي�س لهم اأية �سالحيات لالقرتا�س من ال�سركة اأو الت�سويت على اأي عقد اأو قر�س يكون لهم فيه م�سلحة. 

جدول 5-7: اأع�شاء جلنة الرت�شيحات واملكافاآت 

املن�سباال�سم

رئي�س اللجنةاأحمد بن نا�سر بن يعقوب ال�سويدان

ع�سو اللجنةحممود بن حممد بن حممود الطوخي 

ع�سو اللجنة�سالح بن علي بن حمود العذل

ع�سو اللجنةفي�سل بن �سالح بن زيد القري�سي

امل�سدر: ال�سركة 

لالطالع على ال�سرية الذاتية الأع�ساء هذه اللجنة، ف�ساًل راجع الق�سم )5-1( من هذه الن�سرة وعنوانه »ال�سري الذاتية الأع�ساء جمل�س االإدارة«.

تعهدات الشركة بعد اإلدراج 2   2

بعد املوافقة تلتزم ال�سركة ما يلي:

اإكمال النموذج املحدث رقم )8( املطلوب من الهيئة واخلا�س بامتثال ال�سركة بالئحة حوكمة ال�سركات، و�سوف ت�سرح ال�سركة اأ�سباب عدم االمتثال  �
يف حال ما اأن كانت ال�سركة ال تلتزم باأية من متطلبات الئحة حوكمة ال�سركات.

تزويد الهيئة بتاريخ انعقاد اجلمعية العامة القادمة التي �ستعقدها ال�سركة بعد االإدراج ليت�سنى الرتتيب حل�سورها. �
عر�س املعامالت والعقود مع االأطراف ذات العالقة لل�سركة ح�سب متطلبات نظام ال�سركات والئحة حوكمة ال�سركات على اجلمعية العامة العادية  �

ب�سكل �سنوي يبداأ من اأول جمعية عمومية �ستعقد بعد االإدراج )للمزيد من التفا�سيل حول تلك املعامالت مع االأطراف ذو العالقة، ف�ساًل راجع الق�سم 
)13-3( من هذه الن�سرة وعنوانه “العقود واملعامالت مع االأطراف ذو العالقة”(. 

االلتزام مبا ورد يف قواعد الت�سجيل واالإدراج والئحة حوكمة ال�سركات عند اإعداد تقرير جمل�س االإدارة. �
اإخطارالهيئة وال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( فورًا عند انتهاء ع�سوية اأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة وبيان االأ�سباب التي دعت لذلك. �
االإلتزام بجميع املواد االإلزامية من الئحة حوكمة ال�سركات خالل �ستة اأ�سهر من تاريخ االإدراج. �



70

واجبات ومسؤوليات رئيس مجلس اإلدارة وأعضاء مجلس اإلدارة والرئيس التنفيذي 2   2

تقوم اجلمعية العامة لل�سركة بانتخاب اأع�ساء جمل�س االإدارة، وتخ�سع م�سوؤوليات هوؤالء االأع�ساء للنظام االأ�سا�سي لل�سركة ولنظام ال�سركات يف ال�سعودية. وفيما 
يلي ملخ�س موجز لواجبات وم�سوؤوليات رئي�س جمل�س االإدارة واأع�ساء جمل�س االإدارة والرئي�س التنفيذي. 

رئيس مجلس اإلدارة  1   2   2

الواجبات والمسؤوليات

التاأكد من و�سوح و�سفافية مهام جمل�س االإدارة واإطار واجباته واأ�سا�س تق�سيم امل�سوؤوليات. �
الدعوة الجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العامة. �
التاأكد من و�سوح ودقة خطة اأعمال جمل�س االإدارة واأولوية املو�سوعات التي ُتطرح اأمام جمل�س االإدارة. �
تروؤ�س واإدارة اجتماع جمل�س االإدارة واجلمعية العامة. �
التاأكد من التزام جمل�س االإدارة مب�سوؤولياته جتاه التقيد بروؤية وا�سرتاتيجية ال�سركة وتنفيذها. �
يكون �سوته مرجحًا يف حالة ت�ساوي االأ�سوات يف جمل�س االإدارة. �
توجيه جمل�س االإدارة يف اختيار الرئي�س التنفيذي الذي �سوف يتحمل م�سوؤولية اإدارة ال�سركة. �
متثيل ال�سركة يف املنا�سبات الر�سمية واالإعالمية. �
تقدمي الدعم للجان من خالل التوجيه االإداري وتقييم االأداء. �
اللجان  � وكافة  املظامل  وديوان  الق�سائية  والهيئات  ال�سرعية  واملحاكم  واخلا�سة  احلكومية  اجلهات  كافة  ومع  الغري  مع  عالقاتها  يف  ال�سركة  متثيل 

الق�سائية االأخرى داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها والتوقيع اأمام كاتب العدل على جميع عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة 
وعلى تعديالتها، وله حق املدافعة واملرافعة.

تقييم اأداء اأع�ساء جمل�س االإدارة. �

مدة خدمة رئيس مجلس اإلدارة

حُتدد مدة خدمة رئي�س جمل�س االإدارة البالغة ثالث )3( �سنوات مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة، وا�ستثناًء من ذلك تكون مدة اأول رئي�س جمل�س اإدارة لل�سركة 
خم�س )5( �سنوات. مت تعيني رئي�س جمل�س االإدارة يف 2013/1/1م لغاية انتهاء الدورة احلالية للمجل�س التي بداأت يف 10 �سبتمرب 2012م. وال يوجد لرئي�س 

جمل�س االإدارة عقد عمل مع ال�سركة.

أعضاء مجلس اإلدارة 1   2   2

الواجبات والمسؤوليات

اعتماد ر�سالة وروؤية ال�سركة. �
امل�ساركة يف التوجه العام وتخطيط م�ستقبل ال�سركة. �
التاأكد من التنفيذ الفعال ل�سيا�سات واأهداف ال�سركة. �
امل�ساركة يف حتديد اأولويات ال�سركة ومراقبة اال�ستخدام الفعال وال�سليم الأ�سول ال�سركة. �
تقييم املدراء التنفيذيني.  �

مدة خدمة أعضاء مجلس اإلدارة

حتدد مدة خدمة اأع�ساء جمل�س االإدارة البالغة ثالث )3( �سنوات مبوجب النظام االأ�سا�سي لل�سركة، وا�ستثناًء من ذلك تكون مدة اأول جمل�س اإدارة لل�سركة خم�س 
)5( �سنوات. ومتت اإعادة تعيني جمل�س االإدارة للدورة الثانية من قبل اجلمعية العامة العادية يف تاريخ 1433/10/23هـ )املوافق 2012/9/10م( ملدة ثالث 

�سنوات. وال يوجد هناك اأي عقود عمل الأع�ساء جمل�س االإدارة مع ال�سركة.

الرئيس التنفيذي 2   2   2

الواجبات والمسؤوليات

اإدارة كل النواحي االإدارية واملالية والفنية لل�سركة. �
حتقيق اال�ستغالل االأمثل ملوارد ال�سركة. �
حتقيق اأهداف ال�سركة والنتائج امل�ستهدفة. �
التن�سيق والتخطيط مع اإدارات ال�سركة املختلفة لتحقيق اأهداف امليزانية. �
اإ�سدار التو�سيات وتنفيذ ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات الرامية اإلى و�سع اأهداف ال�سركة مو�سع التنفيذ. �
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مراقبة ن�ساطات ال�سركة وتقدمي الدعم االإداري والفني لالإدارة العليا. �
م�ساندة قرارات اخلطط اال�سرتاتيجية. �
دعم ن�ساطات �سبط اجلودة وتعزيز ثقافة اجلودة. �
تنفيذ قرارات جمل�س االإدارة. �

مدة خدمة الرئيس التنفيذي

التنفيذي احلايل يف  الرئي�س  تعيني  االإدارة. ومت  تلقائيًا من قبل جمل�س  للتجديد  القابل  ال�سنوي  العمل  التنفيذي مبوجب عقد  الرئي�س  يتم حتديد مدة خدمة 
2014/4/1م ملدة �سنتني تتجدد تلقائيًا.

ملخص عقود العمل لإلدارة التنفيذية  2   2   2

فيما يلي ملخ�س لعقود كوادر االإدارة العليا التنفيذية يف ال�سركة:

جدول 5-8: ملخ�س لعقود كوادر الإدارة العليا التنفيذية يف ال�شركة

تاريخ انتهاء العقدتاريخ العقداملن�سباال�سمالرقم

1435/6/11هـ )املوافق الرئي�س التنفيذيطارق حممد الطحيني 1.
2014/4/1م(

�سنتني جتدد تلقائيا

مدير مايل، ومن ثم اأ�سبح النائب التنفيذي للرئي�س للمالية وتقنية مدحت اأدهم م�سطفى غالب 2.
املعلومات كما يف تاريخ 2013/4/1م بناء على نف�س بنود العقد ال�سابق

1427/8/14هـ )املوافق 
2006/9/7م(

�سنتني جتدد تلقائيا

مدير امل�سنع ومن ثم اأ�سبح النائب التنفيذي للرئي�س للعمليات ح�سام عبد احلليم ال�سيخ خليل3.
والهند�سة كما يف تاريخ 2013/4/1م بناء على نف�س بنود العقد ال�سابق

1427/8/14هـ )املوافق 
2006/9/7م(

�سنتني تتجدد تلقائيا

مدير املبيعات والت�سويق للمحوالت ومن ثم اأ�سبح نائب الرئي�س للمبيعات حممد يو�سف اأبو �سعدة4.
والت�سويق كما يف تاريخ 2011/2/26م بناء على نف�س بنود العقد ال�سابق 

1427/12/19هـ )املوافق 
2007/1/9م(

غري حمدد املدة

مدير اأول خلط انتاج ال�سغط املتو�سط، ومن ثم اأ�سبح نائب الرئي�س مازن �سوقي ذيب5.
للهند�سة يف تاريخ 2013/4/1م بناء على نف�س بنود العقد ال�سابق

1427/9/4هـ )املوافق 
2006/9/27م(

�سنتني جتدد تلقائيا

1433/7/5هـ )املوافق نائب الرئي�س للموارد الب�سرية وال�سوؤون االإداريةفهد �سالمة اجللعود6.
2012/5/26م(

غري حمدد املدة

مدير العمليات، ومن ثم اأ�سبح نائب الرئي�س للعمليات كما يف تاريخ ماهر عبد احلي النجار7.
2013/4/1م بناء على نف�س بنود العقد ال�سابق

1427/8/14هـ )املوافق 
2006/9/7م(

�سنتني جتدد تلقائيا

مهند�س كهربائي متدرب، ومن ثم اأ�سبح مدير اإدارة االإمداد والتموين ح�سان حممود مفلح8.
كما يف 2010/7/15م

1421/1/3هـ )املوافق 
2000/4/8م(

�سنتني جتدد تلقائيا

نائب رئي�س ق�سم املالية يف �سركة و�سكو�سا، و من ثم اأ�سبح مدير اإدارة خالد عبد احلفيظ بادى9.
املراجعة الداخلية يف ال�سركة كما يف 2007/6/20م

1427/9/4هـ )املوافق 
2006/9/27م(

غري حمدد املدة

امل�سدر: ال�سركة

مبوجب العقود، لن يقوم اأي من الواردة اأ�سماوؤهم اأعاله باأداء اأو ممار�سة اأي عمل �سواًء كان مل�سلحته اأو م�سلحة االآخرين و�سواًء كان باأجر اأو بدون اأجر طوال 
مدة عقودهم، كما عليهم عدم العمل مع اأي مناف�س اأو ممار�سة اأي عمل مماثل ملدة �سنتني بعد انتهاء عقودهم. كما اأن جميع عقود موظفو االإدارة العليا هي عقود 

غري حمددة املدة اأو تتجدد تلقائيًا.

إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة وموظفو اإلدارة العليا وسكرتير مجلس اإلدارة 2   2   2

يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة وموظفو االإدارة العليا و�سكرتري جمل�س االإدارة بالتايل:

اأنه مل يتم اإ�سهار اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من موظفو االإدارة العليا اأو �سكرتري جمل�س االإدارة يف اأي وقت من االأوقات. �
اأنه مل يتم االإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من موظفو االإدارة العليا اأو  �

�سكرتري جمل�س االإدارة معينا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف.
اأي من  � اأو  لهم  لي�س  العالقة”،  االأطراف ذو  واملعامالت مع  “العقود  الق�سم )13-3( وعنوانه  الن�سرة يف  االإف�ساح عنه يف هذه  اأنه فيما عدا ما مت 
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اأقاربهم، اأي م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة اأو الزميلة ما عدا اأع�ساء جمل�س االأدارة واأقاربهم الذين ميلكون ا�سهم يف 
ال�سركة )ملزيد من املعلومات راجع اجلدول 5-1 وعنوانه “جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الكهربائية”(.

اأنه وبخالف ما ورد يف هذه الن�سرة من عقود االأطراف ذات العالقة، فاإنه ال يوجد حاليًا اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي  �
ن�سرة االإ�سدار فيه الأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة يف اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة، وال توجد 
اأية �سالحيات تعطي اأي منهم حقًا للت�سويت على هذه التعامالت. و�سيتم الت�سويت على جميع العقود مع االأطراف ذات العالقة يف اأول جمعية عامة 

للم�ساهمني بعد الطرح.
لي�س هناك اأي برامج اأ�سهم ملوظفي ال�سركة قائمة قبل تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج، باالإ�سافة اإلى اأنه لي�س هناك اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك  �

املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة.

تعارض المصالح 2   2   2

ال مينح النظام االأ�سا�سي لل�سركة اأو اأي من اللوائح وال�سيا�سات الداخلية اأية �سالحيات متكن ع�سو جمل�س االإدارة من اأن يكون له اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري 
مبا�سرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة �سواًء ب�سفة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة، وذلك عماًل بن�س املادة )69( من نظام ال�سركات التي تن�س على 
اأنه ال يجوز اأن يكون لع�سو جمل�س االإدارة اأية م�سلحة مبا�سرة اأو غري مبا�سرة يف التعامالت والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة اإال مبوافقة من اجلمعية العامة 
العادية يتم جتديدها كل �سنة، ووفقًا لن�س املادة املذكورة فاإنه يتعني على ع�سو جمل�س االإدارة اأن يبلغ جمل�س االإدارة مبا له من م�سالح �سخ�سية يف التعامالت 
والعقود التي تتم حل�ساب ال�سركة، ويف�سح رئي�س املجل�س للجمعية العامة عند انعقادها عن التعامالت والعقود التي يكون الأي من اأع�ساء جمل�س االإدارة م�سلحة 
�سخ�سية فيها، على اأن يكون االإف�ساح م�سفوعًا بتقرير خا�س من مراقب احل�سابات، ويتم اإثبات هذا التبليغ يف حم�سر اجلمعية، وال يجوز للع�سو ذي امل�سلحة 

اال�سرتاك يف الت�سويت على القرار الذي يطرح للت�سويت يف هذا ال�ساأن. وبناًء على ما �سبق، يلتزم اأع�ساء جمل�س االإدارة مبا يلي:

االلتزام بالعمل طبقًا للمواد )69( و)70( من نظام ال�سركات، واملادة )18( من الئحة حوكمة ال�سركات. �
مت اإعتماد كافة التعامالت مع االأطراف ذات العالقة يف اجتماع اجلمعية العامة العادية بتاريخ 1435/6/15هـ )املوافق 2014/4/15م(. �
عدم الت�سويت على جميع العقود املربمة مع اأطراف ذو عالقة يف اجتماعات اجلمعية العامة. �
عدم الدخول يف مناف�سة �سد اأعمال ال�سركة وباأن كافة التعامالت مع االأطراف ذو العالقة حاليًا اأو م�ستقباًل متت اأو �سوف تتم على اأ�سا�س تناف�سي  �

تطبيقًا لن�س املادة )70( من نظام ال�سركات.
والأغرا�س التحكم يف احتماالت تعار�س امل�سالح، فاإن لي�س الأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو االإدارة العليا اأية �سالحيات متكنهم من الت�سويت على املكافاآت اأو 

التعوي�سات اخلا�سة بهم، كما لي�س لهم اأية �سالحيات لالقرتا�س من ال�سركة اأو الت�سويت على اأي عقد اأو قر�س يكون لهم فيه م�سلحة.  

با�ستثناء ما ذكر يف الق�سم )13-3( “العقود واملعامالت مع االأطراف ذو العالقة “، والتي تتعلق بالتعامالت يف مبيعات معدات كهربائية وتقدمي خدمات لكل من 
اإلى التعامالت مع  �سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة واملقاوالت، و�سركة القري�سي للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية و�سركة �سي جي العربية، باالإ�سافة 
�سركة �سي جي العربية و�سركة �سي جي باور )CG Power( التي قامتا بتقدمي خدمات لل�سركة، يقر امل�ساهمون باأنه ال توجد اأي تعامالت اأخرى مع اأطراف ذو 

عالقة واأن جميع التعامالت تتم على اأ�س�س جتارية بحتة.

مكافآت ومزايا رئيس وأعضاء مجلس اإلدارة واإلدارة العليا بمن فيهم الرئيس التنفيذي والنائب  2   2   2
التنفيذي للرئيس للمالية وتقنية المعلومات

لي�س لدى اأع�ساء جمل�س االإدارة حاليا عقود عمل مع ال�سركة وحتدد مكافاآتهم، اإن وجدت، من قبل اجلمعية العامة العادية وفقا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة ونظام 
ال�سركات والقوانني واالأنظمة املكملة. ولقد حدد النظام االأ�سا�سي لل�سركة مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة بن�سبة ال تزيد عن 5% من �سايف اأرباح ال�سركة وذلك بعد 

توزيع االأرباح على امل�ساهمني.

مل يتم تفعيل املادة 22 من النظام االأ�سا�سي واملتعلقة مبكافاآت جمل�س االإدارة اإال يف الربع الرابع من عام 2011م. ومت �سرف بدل ح�سور جل�سات ملجل�س اإدارة 
ال�سركة مببلغ 0.9 مليون ريال �سعودي عن عام 2011م، ومت �سرف بدل ح�سور جل�سات ومكافاآت مببلغ 1.6 مليون ريال �سعودي عن عام 2012م ومبلغ 1.6 مليون 
ريال �سعودي عن عام 2013م. وبلغت مكافاأة رئي�س جمل�س االإدارة عن عام 2013م مبلغ 1.5 مليون ريال �سعودي مت دفعها على �سكل دفعات �سهرية. فيما بلغ ما 
ح�سلت عليه االإدارة العليا )اخلم�سة اأع�ساء االأعلى اأجرًا(، مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي والرئي�س التنفيذي للمالية وتقنية املعلومات من اأجور ومكافاآت لل�سنوات 

املالية املنتهية يف 2011م و2012م و2013م، 3.8 مليون ريال �سعودي و4.2 مليون ريال �سعودي و4.7 مليون ريال �سعودي على التوايل.
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جدول 5-9: املكافاآت واملزايا التي ح�شل عليها اأع�شاء جمل�س الإدارة والإدارة العليا خالل الأعوام 2011م و2012م و2013م 

2011م 
)مليون ريال �سعودي(

2012م 
)مليون ريال �سعودي(

 2013
)مليون ريال �سعودي( 

رئي�س جمل�س االإدارة

1.5--جمموع املكافاآت ال�سنوية املدفوعة

---مزايا اأخرى ُتدفع �سنويًا

1.5--املجموع

اأع�ساء جمل�س االإدارة

0.91.61.6جمموع املكافاآت ال�سنوية املدفوعة

---مزايا اأخرى ُتدفع �سنويًا

0.91.61.6املجموع

االإدارة العليا )مبا يف ذلك الرئي�س التنفيذي والنائب التنفيذي للرئي�س للمالية وتقنية املعلومات(

2.83.23.9جمموع الرواتب ال�سنوية املدفوعة

1.01.00.8مزايا اأخرى ُتدفع �سنويًا

3.84.24.7جمموع املدفوعات

الموظفون  2   2

قامت ال�سركة بتوثيق وو�سف �سيا�سات التوظيف من اأجل �سمان توظيف موظفني موؤهلني واالحتفاظ بهم، علمًا اأن هذه ال�سيا�سات تتوافق مع هدف ال�سركة الذي 
يرمي اإلى تزويد عمالئها باأف�سل اخلدمات. وتبلغ القوى العاملة لدى ال�سركة 1529 موظفًا كما يف 2013/12/31م، يعملون يف خمتلف مرافق ال�سركة. كما تعتمد 
ال�سركة على بع�س العمالة التي توفرها �سركات مبوجب عقود خدمات ت�سغيل و�سيانة اخلا�سة يف اأداء بع�س االأعمال اخلدمية واالأق�سام التي يكون م�ستوى االإنتاج 
فيها متذبذب ب�سبب طبيعة املنتج مثل قطاع لوحات املفاتيح الكهربائية. وارتفع اعتماد ال�سركة على هذه العمالة خالل ال�سنوات ال�سابقة نتيجة الزيادة يف اأن�سطة 
الت�سنيع يف قطاع لوحات املفاتيح الكهربائية. ويبلغ عدد هذه العمالة 303 عامل ومتثل ما ن�سبته 19.8% من اإجمايل العمالة املبا�سرة، كما مل تتاأثر ال�سركة 
باحلملة الت�سحيحية االأخرية، وذلك الأن ال�سركة متكنت من نقل العمالة الفنية املبا�سرة على كفالتها، ما عدا العمالة التي توفرها �سركات مبوجب عقود خدمات 

ت�سغيل و�سيانة. وفيما يلي و�سفًا موجزًا للقوى العاملة يف اإدارات ال�سركة املختلفة ل�سركة ال�سناعات الكهربائية وال�سركات التابعة لها والزميلة. 

جدول 5-10: عدد املوظفني 

املجموعغري ال�سعودينيال�سعوديني

االإدارة 
العليا

اإدارات 
االأعمال 
واالأق�سام 
امل�ساندة

املبيعات 
والت�سويق

العمليات 
والهند�سة

االإدارة 
العليا

اإدارة 
االأعمال 
واالأق�سام 
امل�ساندة

املبيعات 
والت�سويق

الهند�سة 
والعمليات

االإدارة 
العليا

اإدارة 
االأعمال 
واالأق�سام 
امل�ساندة

املبيعات 
والت�سويق

الهند�سة 
والعمليات

املجموع

�سركة ال�سناعات الكهربائية

31 دي�سمرب 
2011م

------2---2-2

31 دي�سمرب 
2012م

------1---1-1

31 دي�سمرب 
2013م

------1---1-1
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املجموعغري ال�سعودينيال�سعوديني

االإدارة 
العليا

اإدارات 
االأعمال 
واالأق�سام 
امل�ساندة

املبيعات 
والت�سويق

العمليات 
والهند�سة

االإدارة 
العليا

اإدارة 
االأعمال 
واالأق�سام 
امل�ساندة

املبيعات 
والت�سويق

الهند�سة 
والعمليات

االإدارة 
العليا

اإدارة 
االأعمال 
واالأق�سام 
امل�ساندة

املبيعات 
والت�سويق

الهند�سة 
والعمليات

املجموع

 �سركة املحوالت ال�سعودية 

31 دي�سمرب 
2011م

1404322391213837916170268

31 دي�سمرب 
2012م

2423412381412548017166267

31 دي�سمرب 
2013م

2413583561527059718328448

�سركة و�سكو�سا

31 دي�سمرب 
2011م

-53111935752332311053451617

31 دي�سمرب 
2012م

-49111625951365210852481643

31 دي�سمرب 
2013م

-51812426942692212050816988

�سركة حموالت الطاقة 

31 دي�سمرب 
2011م

1---121-221-5

31 دي�سمرب 
2012م

18-21713021513250

31 دي�سمرب 
2013م

111-32934932035278

�سركة �سي جي العربية 

31 دي�سمرب 
2011م

-------------

31 دي�سمرب 
2012م

-3-----4-3-47

31 دي�سمرب 
2013م

-3----29-32914

جمموع ال�سركة

31 دي�سمرب 
2011م

293515169867470819172621892

31 دي�سمرب 
2012م

31024159510467524820671683968

31 دي�سمرب 
2013م

3106111857134631020102407312051529

امل�سدر: ال�سركة



75

كانت هناك زيادة كبرية يف عدد موظفي �سركة حموالت الطاقة يف عامي 2012م و 2013م حيث اأن ال�سركة قامت باال�ستعداد لبدء عملياتها. ويف عام 2013م، 
قامت ال�سركة بت�سحيح الو�سع القانوين لكفالة عدد من عمالة �سركاتها التابعة. وقد نتج عن هذه العملية زيادة غري ال�سعوديني الذين يعملون يف ادارة االإنتاج 
من 166 اإلى 328 عامل يف �سركة املحوالت ال�سعودية بنهاية عام 2013م مقارنة بالعام ال�سابق، وزيادة غري ال�سعوديني الذين يعملون يف اإدارة االإنتاج من 481 اإلى 

816 عامل يف �سركة و�سكو�سا بنهاية 2013م مقارنة بالعام ال�سابق. 

االلتزام بالسعودة 2   2

ت�شرتط حكومة اململكة العربية ال�شعودية على جميع املن�شاآت العاملة يف اململكة االلتزام مبتطلبات توطني الوظائف )ال�شعودة( التي تقت�شي توظيف ن�شبة معينة 
من املواطنني واالإبقاء عليهم، وتختلف متطلبات ال�شعودة بح�شب ن�شاط املن�شاأة. ويتعني على كل من�شاأة، عمال بتعليمات وزارة العمل ال�شادرة يف 1423/5/1هـ 
)املوافق 2002/8/10م( احل�سول على �سهادة بهذا اخل�سو�س من وزارة العمل، علما باأن وزارة العمل قد قررت اأن تفر�س يف بداية العام 2013م �سيا�سات اأكرث 

�سرامة ب�ساأن ال�سعودة يف اإطار برنامج حتفيز امل�ساآت لتوطني الوظائف »نطاقات«.

ووفقا لربنامج نطاقات، ت�شتند متطلبات توطني الوظائف للمن�شاآت على مقارنة املن�شاآت العاملة يف نف�ص الن�شاط. ويقع ن�شاط ال�شركة �شمن ال�شناعات التحويلية 
وفقًا لنظام نطاقات.  وت�شنف ال�شركات اإلى الفئات االأربع التالية مع ذكر الن�شبة املعينة يف الن�شاط التي تعمل فيه ال�شركة:

النطاق االأحمر: ينطبق على ال�سركات التي ال متتثل ملتطلبات برنامج نطاقات. ويتم ت�سنيف ال�سركة �سمن هذا النطاق اإذا كانت ن�سبة املواطنني  �
ال�سعوديني العاملني فيها اأكرث من 0% واأقل من 7% من اإجمايل عدد العاملني لديها.

النطاق االأ�سفر: يتم ت�سنيف ال�سركة �سمن هذا النطاق اإذا كانت ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني فيها اأكرث من 7% واأقل من 19% من اإجمايل  �
عدد العاملني لديها.

النطاق االأخ�سر: ينطبق على ال�سركات التي متتثل ملتطلبات برنامج نطاقات. ويتم ت�سنيف ال�سركات �سمن هذا النطاق اإذا كانت ن�سبة املواطنني  �
ال�سعوديني العاملني فيها اأكرث من 19% واأقل من 34% من اإجمايل عدد العاملني لديها.

النطاق البالتيني: ينطبق على ال�سركات التي متتثل ملتطلبات برنامج نطاقات ون�سبة املواطنني ال�سعوديني يف هذه ال�سركات تكون فوق ن�سبة مئوية  �
معينة. ويتم ت�سنيف ال�سركات �سمن هذه الفئة اإذا كانت ن�سبة املواطنني ال�سعوديني العاملني بها اأكرث من 34% من اإجمايل عدد العاملني لديها.

بلغت ن�سبة املوظفني ال�سعوديني يف ال�سركة 19.95%، وقد مت ت�سنيف ال�سركة يف النطاق االأخ�سر مما يعني اأن ال�سركة ملتزمة مبتطلبات ال�سعودة احلالية. ومينح 
النطاق االأخ�سر �ساحب العمل عدة مزايا من اأهمها ما يلي: التقدم بطلب تاأ�سريات جديدة وتغيري مهنة العاملني لديها ومنح ال�سركة تاأ�سريات بديلة للعاملني بداًل 

من العاملني املغادرين بتاأ�سرية خروج نهائية من اململكة والقدرة على جتديد رخ�س العمل للعمالة الوافدة التي تعمل لدى �ساحب العمل. 

واجلدير بالذكر اأن وزارة العمل قد اأقرت ر�سومًا �سنوية على املن�ساآت التي يزيد فيها عدد املوظفني االأجانب عن املوظفني ال�سعوديني. وتقدر هذه الر�سوم مببلغ 
وقدره 2.400 ريال �سعودي عن كل عامل اأجنبي. ومع اإلتزام ال�سركة ب�سيا�سات التوطني للوظائف، اإال اأنها ال ترى يف الوقت احلايل باأن الر�سوم املفرو�سة لها اأثر 

جوهري اأو موؤثر على ال�سركة اأو �سركاتها التابعة والزميلة. 

ويو�سح اجلدول التايل ن�سبة املوظفني ال�سعوديني يف ال�سركة كما يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م:

جدول 5-11: ن�شبة ال�شعوديني 

ن�سبة ال�سعوديني

اإدارات االعمالاالإدارة العليا*ال�سركة والفرتة
واالق�سام امل�ساندة**

املجموعالعمليات والهند�سة****املبيعات والت�سويق***

�سركة ال�سناعات الكهربائية

-----31 دي�سمرب 2011م

-----31 دي�سمرب 2012م

-----31 دي�سمرب 2013م

 �سركة املحوالت ال�سعودية

28.73%18.82%25.0%50.63%33.3%31 دي�سمرب 2011م

32.96%24.7%17.65%52.5%50.0%31 دي�سمرب 2012م

23.21%17.68%16.67%42.27%40.0%31 دي�سمرب2013م
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ن�سبة ال�سعوديني

اإدارات االعمالاالإدارة العليا*ال�سركة والفرتة
واالق�سام امل�ساندة**

املجموعالعمليات والهند�سة****املبيعات والت�سويق***

�سركة و�سكو�سا

28.04%26.39%1.89%48.18%-31 دي�سمرب 2011م

25.82%24.12%1.92%45.37%-31 دي�سمرب 2012م

18.52%15.20%16%42.50%-31 دي�سمرب 2013م

�سركة حموالت الطاقة 

20%---50.0%31 دي�سمرب 2011م

22%6.25%-53.33%50.0%31 دي�سمرب 2012م

19.23%5.77%-55.0%33.33%31 دي�سمرب 2013م

�سركة �سي جي العربية

-----31 دي�سمرب 2011م

42.86%--100%-31 دي�سمرب 2012م

19.23%--100%-31 دي�سمرب 2013م

جمموع ال�سركة

28.14%24.32%6.94%48.69%25.0%31 دي�سمرب 2011م

27.69%23.28%5.63%49.51%37.50%31 دي�سمرب 2012م

19.95%15.35%14.86%44.17%30.0%31 دي�سمرب 2013م

امل�سدر: ال�سركة
* ت�سمل االإدارة العليا: الرئي�س التنفيذي ونواب الرئي�س التنفيذي ومدير اإدارة االمداد والتموين ومدير تطوير االأعمال. 

** ت�سمل اإدارات االأعمال واالق�سام امل�سانده، ادارة ال�سوؤون املالية وتقنية املعلومات، ادارة املراجعة الداخلية، وادارة املوارد الب�سرية وال�سوؤون االدارية وادارة الالإمداد والتموين، وادارة تطوير االأعمال.
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مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات. 6

مقدمة 1   2

مت اإعداد مناق�سة وحتليل االإدارة للمركز املايل ل�سركة ال�سناعات الكهربائية ونتائج عملياتها كما هو مبني فيما يلي بناًء على القوائم املالية املوحدة واملراجعة 
.)Ernst & Young( لل�سنوات املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م واالإي�ساحات املرفقة بها والتي متت مراجعتها من قبل �سركة اإرن�ست اآند يونغ

ال�سركة. كما قدموا  اأي نوع يف  اأو م�سلحة من  اأي ح�سة  ال�سقيقة  اأو  التابعة  اأي من �سركاتها  اأو  اآند يونغ )Ernst & Young( بنف�سها  اإرن�ست  ال متلك �سركة 
بتاريخ 31 دي�سمرب2011م و2012م  املنتهية  املالية  لل�سنوات  لل�سركة  ب�ساأن دورهم كمراجعي ح�سابات  الن�سرة  الواردة يف هذه  االإ�سارة  موافقتهم اخلطية على 

و2013م، ومل تقم ب�سحب تلك املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة.

قد ي�ستمل هذا الق�سم على بيانات ذات طبيعة م�ستقبلية بناًء على خطط وتوقعات ال�سركة والتي قد تنطوي على قدر من املخاطر والتوقعات غري املوؤكدة، وقد 
تختلف النتائج الفعلية لل�سركة اختالفًا جوهريًا عن تلك التوقعات ب�سبب جمموعة من العوامل املتعددة، مبا يف ذلك العوامل التي متت مناق�ستها يف هذا الق�سم 

ويف اأق�سام اأخرى من هذه الن�سرة، ال �سيما تلك الواردة يف الق�سم )2( “عوامل املخاطرة” من هذه الن�سرة.

إقرار أعضاء مجلس اإلدارة حول القوائم المالية 1   2

يقر جمل�س اإدارة ال�سركة باأن جميع املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة قد مت اإ�ستخراجها من القوائم املالية املراجعة دون اإجراء اأي تعديل جوهري عليها 
 .)SOCPA( واأنها مقدمة ب�سكل يتفق مع املتبع يف القوائم املالية ال�سنوية، وقد مت اإعدادها وفًقا للمعايري ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني

ويقر اأع�شاء جمل�ص االإدارة باأنه ال توجد اأي عوامل مو�شمية اأو دورات اقت�شادية متعلقة بن�شاط ال�شركة و�شركاتها التابعة قد يكون لها تاأثري على االأعمال والو�شع 
املايل.

يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن لي�س لدى ال�سركة و�سركاتها التابعة اأي ممتلكات مبا يف ذلك اأوراق مالية تعاقدية اأو غريها من االأ�سول التي تكون قيمتها عر�سة 
للتقلبات اأو ي�سعب التاأكد من قيمتها مما يوؤثر ب�سكل كبري يف تقييم املوقف املايل. 

ويوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن لي�س لدى ال�سركة و�سركاتها التابعة معلومات عن اأي �سيا�سات حكومية اأو اقت�سادية اأو مالية اأو نقدية اأو �سيا�سية اأو اأي عوامل 
اأخرى اأثرت اأو ميكن اأن توؤثر ب�سكل جوهري )مبا�سر اأو غري مبا�سر( يف العمليات. 

كما يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأنه قد مت االإف�ساح يف ن�سرة االإ�سدار هذه عن جميع احلقائق اجلوهرية املتعلقة بال�سركة و�سركاتها التابعة واأدائها املايل واأنه ال 
توجد اأي حقائق اأخرى من �ساأن حذفها اأن يوؤدي اإلى جعل اأي بيان وارد يف هذا الن�سرة م�سلاًل.

يوؤكد اأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة ال متلك اأدوات دين �سادرة وقائمة واأنها ال متلك اأدوات دين موافق عليها ومل يتم اإ�سدارها بعد. كما يقر اأع�ساء جمل�س 
االإدارة باأنه لي�س لدى ال�سركة اإلتزامات �سراء تاأجريية اأو اإلتزامات حتت القبول اأواإئتمان القبول وال متلك ال�سركة مديونيات وقرو�س م�سمونة برهن باإ�ستثناء 
قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي اخلا�س ب�سركة حموالت الطاقة. للمزيد من املعلومات حول قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي، ف�ساًل راجع الق�سم )3-2-13( 

من هذه الن�سرة وعنوانه )“ملخ�س ترتيبات التمويل اجلوهرية”(. 

الهيكلية القانونية ونبذة عن األنشطة 2   2

وهي  2007/8/7م(،  )املوافق  1428/7/25هـ  يف  املوؤرخ  198/ق  رقم  الوزاري  املر�سوم  مبوجب  تاأ�س�ست  مقفلة  م�ساهمة  �سركة  الكهربائية  ال�سناعات  �سركة 
ال�سعودية، �سجل جتاري رقم 2050056359 �سادر يف 1428/8/22هـ )املوافق 2007/9/4م(، وهي �سركة ميلكها  العربية  باململكة  الدمام  م�سجلة يف مدينة 

بالكامل م�ساهمون �سعوديون، ويبلغ راأ�سمالها املدفوع 450 مليون ريـال �سعودي ولها ثالث �سركات تابعة وهي:

�سركة املحوالت ال�سعودية، �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�سعودية، ب�سجل جتاري رقم 2050006007 �سادر  �
يف 1398/6/7هـ )املوافق 1978/5/15م(. وتقوم ال�سركة بت�سنيع حموالت التوزيع واملحطات الكهربائية ولوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد 

املنخف�س.
�سركة و�سكو�سا، هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة تاأ�س�ست يف عام 1976 وهي م�سجلة يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�سعودية، ب�سجل جتاري  �

رقم 2050004182 �سادر يف 1396/8/19هـ )املوافق 1976/8/15م(. وتقوم �سركة و�سكو�سا بت�سنيع ت�سكيلة وا�سعة من املحوالت ولوحات املفاتيح 
الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط وامللحقات ذات العالقة باالإ�سافة اإلى حوامل الكابالت.

�سركة حموالت الطاقة، هي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف مدينة الدمام باململكة العربية ال�سعودية، ب�سجل جتاري رقم 2050073249  �
�سادر بتاريخ 1431/12/21هـ )املوافق 2010/11/28م(، ومتار�ص ال�شركة ن�شاط ت�شنيع حموالت الطاقة، وقد بداأت عملياتها التجارية يف اأبريل 

2013م.
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مت توحيد نتائج عمليات �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة �سمن القوائم املالية املوحدة ل�سركة ال�سناعات الكهربائية، بينما مت 
ح�ساب نتائج �سركة �سي جي العربية وهي �سركة زميلة متلك ال�سركة فيها ن�سبة 49% با�ستخدام طريقة حقوق امللكية.

ترتكز اأن�سطة �سركة ال�سناعات الكهربائية ب�سكل رئي�سي يف املنطقة ال�سرقية من اململكة العربية ال�سعودية وتتوزع اأن�سطة ال�سركة الرئي�سية على ثالث قطاعات:

)1(  املحوالت واملحطات الكهربائية )ت�سنعها �سركة املحوالت ال�سعودية، و�سركة و�سكو�سا، و�سركة حموالت الطاقة(؛

)2(  لوحات املفاتيح الكهربائية )ت�سنعها �سركة و�سكو�سا(؛ 

)3(  اخلدمات واأعمال ال�سيانة )تقدمها �سركة و�سكو�سا(

يقوم قطاع املحوالت واملحطات الكهربائية بت�سنيع وتوريد املنتجات ب�سكل رئي�سي لل�سركة ال�سعودية للكهرباء و�سركات خدمات املرافق العامة يف اململكة العربية 
ال�سعودية ودول جمل�س التعاون اخلليجي االأخرى، و�سركات التطوير العقاري الكربى. 

اجلهد  ذات  التوزيع  ولوحات  واملتو�سط  املنخف�س  اجلهد  ذات  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  من  وا�سعة  ت�سكيلة  بت�سنيع  الكهربائية  املفاتيح  لوحات  قطاع  يقوم 
املنخف�س ومراكز التحكم باملحركات الكهربائية واملو�سالت الكهربائية وحوامل مفاتيح اجلهد املنخف�س وامل�سارات الناقلة للكابالت ولوحات الرتحيل واحلماية 
وحوامل الكابالت. وتباع منتجات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط ب�سكل رئي�سي ملقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز يف اململكة العربية 

ال�سعودية. كما يتم ت�سنيع منتجات لوحات املفاتيح الكهربائية ال�ستخدامات متخ�س�سة ومبوا�سفات خا�سة.

يقدم قطاع اخلدمات واأعمال ال�سيانة خدمات ما بعد البيع ملبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية، كما يقدم اأي�سًا خدمات متنوعة اأخرى للعمالء الذين ي�ستخدمون 
منتجات �سركة و�سكو�سا و�سركة ال�سناعات الكهربائية االأخرى عموًما. ويقدم هذا القطاع خدمات ال�سيانة واالإ�سالح واملعاينة والتحديث ودرا�سة املنتجات، 

ا خدمات اختبار للمعدات الكهربائية يف املواقع وامل�ساريع. واأعمال النظم الكهربائية وامليكانيكية واالأعمال ذات العالقة. كما يقدم اأي�سً

ملخص السياسات المحاسبية الهامة 2   2

مت اإعداد القوائم املالية املوحدة املرفقة وفًقا للمعايري ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA(، وباتباع مبداأ التكلفة التاريخية.

المبيعات 

متثل املبيعات قيمة فواتري الب�سائع املوردة واخلدمات املقدمة من ال�سركة خالل ال�سنة، �سافية من احل�سومات.

الممتلكات واآلالت والمعدات

ا اال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. وال ت�ستهلك االأرا�سي اململوكة واالأعمال االإن�سائية حتت التنفيذ،  ُتدرج املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�سً
بينما ت�ستهلك تكلفة املمتلكات واالآالت واملعدات االأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املتوقعة للموجودات.

ُتطفاأ التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية للتح�سينات اأو فرتة عقد االإيجار، اأيهما اأق�سر.

اأعمارها  اإطالة  اأو  العالقة  ذات  املوجودات  قيمة  زيادة  �ساأنها  من  التي  التح�سينات  وتر�سمل  املوحدة،  الدخل  قائمة  على  وال�سيانة  االإ�سالح  م�ساريف  حُتّمل 
االإنتاجية ب�سكل جوهري.

الموجودات غير الملموسة

ا االإطفاء املرتاكم واأي انخفا�س يف  ُتعترب التكاليف ذات املنافع امل�ستقبلية املتمثلة يف ر�سوم التقنية املرخ�سة كموجودات غري ملمو�سة، وُتدرج بالتكلفة ناق�سً
القيمة. وُتطفاأ تكلفة املوجودات غري امللمو�سة وفًقا لطريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة املقّدرة لالنتفاع بها.

مدينون

ا املخ�س�س الأية مبالغ غري قابلة للتح�سيل. ويتم تقدير الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري  تدرج احل�سابات املدينة باملبلغ االأ�سلي للفاتورة ناق�سً
املحتمل حت�سيل كامل املبلغ، وت�سطب الديون املعدومة عند عدم اإمكانية حت�سيلها.
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المخزون

ُيدرج املخزون بالتكلفة اأو بالقيمة ال�سوقية، اأيهما اأقل، ومتثل التكاليف تلك امل�ساريف املتكبدة للو�سول بكل منتج اإلى موقعه الراهن وحالته الراهنة واملحت�سبة 
على النحو التايل:

املواد اخلام وقطع الغيار: تكلفة ال�سراء على اأ�سا�س املتو�سط املرجح �
الب�ساعة حتت الت�سنيع والب�ساعة التامة ال�سنع: تكلفة املواد والعمالة املبا�سرتني زائًدا ح�سة منا�سبة من امل�ساريف غري املبا�سرة اخلا�سة بها وفًقا  �

مل�شتوى الن�شاط العادي.

دائنون ومبالغ مستحقة الدفع

يتم االعرتاف بااللتزامات ب�ساأن املبالغ التي يتوجب دفعها م�ستقباًل لقاء الب�سائع اأو اخلدمات التي يتم احل�سول عليها، �سواء ت�سلمت ال�سركة الفواتري بها اأم ال.

مخصصات ضمانات وتعويضات جزائية

جُتّنب خم�س�سات لل�سمانات والتعوي�سات اجلزائية املتوقع تكبدها م�ستقباًل مبوجب التزامات ال�سمان وااللتزامات التعاقدية االأخرى بناًء على اخلربة ال�سابقة.

الزكاة

والتي قد ت�سبح م�ستحقة عند  اإن وجدت،  االإ�سافية،  املبالغ  اأما  املوحدة.  الدخل  قائمة  وُيحّمل على  ال�سعودية  الزكوية  وفًقا لالأنظمة  للزكاة  ُيجّنب خم�س�س 
ا�ستكمال ربط ما، فُتقّيد يف احل�سابات يف ال�سنة التي ي�ستكمل الربط خاللها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين

ُيجّنب خم�س�س للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفًقا لعقود التوظيف لتعوي�سهم عن فرتات خدمتهم املجتمعة كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

االحتياطي النظامي

طبًقا الأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي، يجب على ال�سركة اأن حتول 10% من �سايف دخلها املوحد يف كل �سنة لتكوين احتياطي يعادل ن�سف راأ�س املال علًما باأن 
االحتياطي غري قابل للتوزيع.

األدوات المالية المشتقة

ا�ستخدمت ال�سركة االأدوات املالية امل�ستقة مثل عقود تثبيت تكلفة متويل لتغطية خماطر تكلفة التمويل حتى عام 2013م. ويعرتف باالأدوات املالية امل�ستقة مبدئًيا 
بالتكلفة، وتدرج بعد ذلك بالقيمة العادلة. ويتوقف االعرتاف باالأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة الناجمة عن ذلك على طبيعة البند املغطى.

ويتم، يف العادة، حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإلى االأ�سعار املتداولة يف ال�سوق اأو طرق خ�سم التدفقات النقدية اأو طرق الت�سعري االأخرى، ح�سبما هو مالئم.

ويتم االعرتاف بالتغري يف القيمة العادلة الأداة التغطية يف قائمة الدخل املوحدة �سمن االأعباء املالية.

عقود اإليجار التشغيلي

حُتّمل االإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد االإيجار الت�سغيلي.

القيم العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة على اأ�شا�ص التدفقات النقدية املخ�شومة با�شتخدام اأ�شعار العمولة للبنود ذات ال�شروط وخ�شائ�ص املخاطر 
امل�سابهة.

العمالت األجنبية

ت�سجل املعامالت التي تتم بالعمالت االأجنبية بالرياالت ال�سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات 
النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.
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قائمة الدخل الموحدة  2   2

جدول 6-1: قائمة الدخل املوحدة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب 
2011م - 2013م

15.6%20.9%10.5%962.0881.062.7001.285.258�سايف املبيعات

15.6%18.1%13.1%)1.019.000()863.153()762.864(تكلفة املبيعات

15.6%33.4%0.2%199.224199.547266.258الربح االإجمايل

0.1%)6.1%(6.6%)38.583()41.071()38.512(م�ساريف بيع وتوزيع

26.6%30.2%23.1%)46.517()35.736()29.022(م�ساريف عمومية واإدارية

17.3%47.6%)6.8%(131.690122.741181.158الدخل من العمليات الرئي�سية

95.0%182.9%34.4%1.1521.5484.379اإيرادات اأخرى بال�سايف

3.9%36.8%)21.0%()11.180()8.175()10.349(اأعباء مالية

الدخل قبل ح�ساب احل�سة يف نتائج �سركة 
مرتبطة وحقوق ملكية الغري م�سيطرة 

وح�ساب الزكاة

122.493116.113174.357)%5.2(%50.2%19.3

80.4%)43.5%(476.3%)545()966()168(ح�سة يف نتائج �سركة مرتبطة )زميلة(

الدخل قبل ح�ساب حقوق ملكية الغري 
م�سيطرة والزكاة 

122.326115.148173.812)%5.9(%50.9%19.2

438.6%661.4%280.9%3491.33010.123حقوق ملكية غري م�سيطرة

22.4%57.9%)5.1%(122.675116.477183.935الدخل قبل ح�ساب الزكاة 

41.5%115.8%)7.2%()17.972()8.329()8.976(الزكاة 

20.8%53.5%)4.9%(113.698108.149165.963�سايف الدخل

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

جدول 6-2: اأهم املوؤ�شرات املالية لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

2013م2012م2011ماأهم املوؤ�سرات املالية

20.9%10.5%-النمو ال�سنوي لالإيرادات

53.5%)4.9%(-النمو ال�سنوي ل�سايف الدخل

االأرباح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات 
واالإطفاءات )مليون ريال(

147.2137.7201.5

20.7%18.8%20.7%هام�س اإجمايل الربح 

هام�س الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة 
واالإ�ستهالكات واالإطفاءات

%15.3%13.0%15.7

12.9%10.2%11.8%هام�س �سايف الربح 

x2.2x1.5x2.3مكرر ال�سيولة )مرات(

30.7%22.0%22.0%العائد على حقوق امل�ساهمني

13.7%8.7%12.2%العائد على املوجودات

امل�سدر: ال�سركة 
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صافي المبيعات

ارتفع �سايف املبيعات بن�سبة 10.5% يف عام 2012م، من 962.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 1.062.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
اإرتفاع مبيعات املحوالت مببلغ 58.6 مليون ريـال �سعودي اإ�سافة اإلى زيادة مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية مببلغ 30.3 مليون ريـال �سعودي اإثر انتعا�س الطلب 
على منتجات ال�سركة من قبل مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز باالإ�سافة اإلى القطاع ال�سناعي واملتعلقة اأ�سا�سا مب�ساريع �سركة اأرامكو ال�سعودية )»اأرامكو«( 

بعد اإنتهاء االأزمة املالية العاملية.

وارتفع �سايف املبيعات بن�سبة 20.9% يف عام 2013م، من 1.062.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 1.285.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، نتيجة 
زيادة مبيعات املحوالت مببلغ 127.2 مليون ريـال �سعودي بعد اإرتفاع الطلب من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وزيادة مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية مببلغ 80.2 

مليون ريـال �سعودي، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اأي�سا اإلى بدء العمل على م�ساريع مرتبطة باأرامكو.

هامش الربح اإلجمالي

انخف�س هام�س الربح االإجمايل بن�سبة 1.9% يف عام 2012م، من 20.7% يف عام 2011م اإلى 18.8% يف عام 2012م حيث ا�سطرت ال�سركة خلف�س اأ�سعار 
مبيعات املحوالت ب�سبب املناف�سة التي واجهتها ال�سركة خالل العام. 

ارتفع هام�س الربح االإجمايل بن�سبة 1.9% يف عام 2013م، من %18.8 يف عام 2012م اإلى %20.7 يف عام 2013م نتيجة )1( زيادة اأ�سعار بيع املحوالت والتي 
�سملت اأي�سا ال�سركات املناف�سة، )2( زيادة هوام�س اأرباح لوحات املفاتيح الكهربائية )+3.6%( بعد بدء تنفيذ م�ساريع تتمتع بهوام�س ربح اأعلى، و)3( زيادة يف 

هام�س ربح اخلدمات )+12.1%( نتيجة زيادة يف م�ساريع ال�سيانة التي حتقق عامًة هوام�س ربح اأعلى.

المصاريف التشغيلية

ارتفعت امل�ساريف الت�سغيلية بن�سبة 13.8% يف عام 2012م، من 67.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 76.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، ويعود 
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى زيادة تكاليف املوظفني مببلغ 8.6 مليون ريـال �سعودي نتيجة زيادة عدد املوظفني ب�سكل رئي�سي ملواكبة زيادة الطلب على لوحات 

املفاتيح الكهربائية. 

ارتفعت امل�ساريف الت�سغيلية بن�سبة 10.8% يف عام 2013م، من 76.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 85.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، ويعود 
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى زيادة تكاليف املوظفني مببلغ 3.7 مليون ريال �سعودي وامل�ساريف املكتبية مببلغ 3.9 مليون ريال �سعودي(.

اإليرادات األخرى

الديون  حت�سيل  وعائدات  واملعدات  االآالت  بيع  وعائد  التمويل  تكلفة  تثبيت  من  واالأرباح  االأجنبية  العمالت  من  االأرباح  رئي�سي  ب�سكل  االأخرى  االإيرادات  متثل 
املعدومة. ارتفعت االإيرادات االأخرى بن�سبة 34.4% يف عام 2012م، من 1.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 1.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 

ب�شبب اأرباح على عملية حتوط خا�شة بتكلفة التمويل.

ونتجت الزيادة يف االإيرادات االأخرى بن�سبة 182.9% يف عام 2013م، من 1.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 4.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، 
ب�سكل رئي�سي عن مطالبات تاأمني بقيمة 4.1 مليون ريـال �سعودي تتعلق بحادث حريق وقع يف عام 2011م، باالإ�سافة اإلى املتح�سالت املتعلقة مببيعات اخلردة.

حصة في نتائج شركة مرتبطة )زميلة(

متلك �سركة ال�سناعات الكهربائية ح�سة 49% من �سركة �سي جي العربية. تاأ�س�ست ال�سركة يف عام 2010م و�سجلت خ�سائر يف الفرتة ما بني 2011م و2013م 
نظرًا الأنها بداأت اأعمالها التجارية يف عام 2012م.

حقوق الملكية غير المسيطرة

 )CG Power(تتعلق حقوق امللكية غري امل�سيطرة ب�سركة حموالت الطاقة حيث متتلك �سركة ال�سناعات الكهربائية ح�سة 51% مقابل 49% ل�سركة �سي جي باور
. وقد ارتفعت حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف الفرتة املمتدة بني 2011م و2013م نتيجة زيادة قيمة ح�سة �سركة �سي جي باور)CG Power(  من خ�سائر �سركة 

حموالت الطاقة والتي بداأت عملياتها التجارية يف اأبريل 2013م.

صافي الدخل

انخف�س �سايف الدخل بن�سبة 4.9% يف عام 2012م من 113.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 108.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، ويعود ال�سبب 
الرئي�سي يف ذلك اإلى تراجع هوام�س الربح االإجمايل نتيجة انخفا�س اأ�سعار البيع ب�سبب املناف�سة باالإ�سافة اإلى زيادة يف امل�سروفات العمومية واالإدارية.

اإرتفع �سايف الدخل بن�سبة 53.5% يف عام 2013م من 108.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 166 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة يف 
املبيعات وحت�سن اأ�سعار البيع وزيادة هام�س الربح االإجمايل قابلها زيادة طفيفة يف امل�سروفات الت�سغيلية.
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جدول 6-3 :املبيعات بح�شب ال�شركات التابعة واملرتبطة )الزميلة( لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب 
2011م - 2013م

املبيعات

14.0%14.6%13.4%553.292627.391719.123�سركة و�سكو�سا 

16.9%28.4%6.5%408.796435.310558.728�سركة املحوالت ال�سعودية 

---7.407--�سركة حموالت الطاقة 

15.6%20.9%10.5%962.0881.062.7001.285.258اإجمايل املبيعات

% من املبيعات

56.0%59.0%57.5%�سركة و�سكو�سا 

43.5%41.0%42.5%�سركة املحوالت ال�سعودية 

0.6%--�سركة حموالت الطاقة 

امل�سدر: ال�سركة

مبيعات شركة وسكوسا

اإرتفعت مبيعات �سركة و�سكو�سا بن�سبة 13.4% يف عام 2012م، من 553.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 627.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
بفعل اإرتفاع املبيعات املتعلقة مب�ساريع النفط والغاز اإ�سافة اإلى زيادة يف �سادرات ال�سركة اإلى دول جمل�س التعاون اخلليجي وال�سرق االأو�سط. و�سهدت املبيعات 
زيادة بن�سبة 14.6% يف عام 2013م، من 627.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 719.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة الزيادة يف اأوامر 

ال�سراء من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء على املحوالت باالإ�سافة اإلى زيادة يف الطلب على منتجات ال�سركة من قبل مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز.

مبيعات شركة المحوالت السعودية

اإرتفعت مبيعات �سركة املحوالت ال�سعودية بن�سبة 6.5% يف عام 2012م، من 408.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 435.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2012م نتيجة الزيادة يف مبيعات املحوالت اإلى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. كما ارتفعت مبيعات �سركة املحوالت ال�سعودية بن�سبة 28.4% يف عام 2013م، من 
435.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 558.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ب�سبب زيادة اأوامر �سراء ال�سركة ال�سعودية للكهرباء بعد زيادة الطاقة 

االإنتاجية للمحوالت نتيجة اإفتتاح م�سنع املحوالت اجلديد )امل�سنع رقم 3(. 

مبيعات شركة محوالت الطاقة

بداأت �سركة حموالت الطاقة ن�ساطها خالل عام 2013م وحققت مبيعات اإجمالية بقيمة 7.4 مليون ريـال �سعودي متثل قيمة بيع �ستة حموالت بطاقة 25 ميجا 
فولت اأمبري )MVA( اإلى جمموعة الطوخي التجارية واخلا�سة مب�ساريع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ق�سم التوليد )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم 

)13-3( من هذه الن�سرة وعنوانه “العقود واملعامالت مع االأطراف ذو العالقة”(.
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جدول 6-4: املبيعات بح�شب القطاعات لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م 

 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب 
2011م - 2013م

املبيعات

11.7%15.8%7.8%747.942806.647933.806املحوالت 

27.5%38.8%17.1%176.789207.054287.312لوحات املفاتيح الكهربائية

23.2%15.8%31.2%37.35748.99956.733اخلدمات

---7.407--�سركة حموالت الطاقة

15.6%20.9%10.5%962.0881.062.7001.285.258اإجمايل املبيعات

% من املبيعات

72.7%75.9%77.7%املحوالت 

22.4%19.5%18.4%لوحات املفاتيح الكهربائية

4.4%4.6%3.9%اخلدمات

0.6%--�سركة حموالت الطاقة

)MVA( االأحجام ميجا فولت اأمبري 

8.5209.94211.147جمموع املحوالت

متو�سط �سعر البيع لكل ميجا فولت 
 )MVA( اأمبري 

)األف ريـال �سعودي(

 

87.881.183.8املحوالت

امل�سدر: ال�سركة

مبيعات المحوالت 

ارتفعت مبيعات املحوالت بن�سبة 7.8% يف عام 2012م، من 747.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 806.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
زيادة �سادرات ال�سركة باالإ�سافة اإلى انتعا�س الطلب يف القطاع ال�سناعي بعد االأزمة املالية وا�ستئناف العمل مب�ساريع مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز.

كانت الزيادة يف مبيعات املحوالت ناجتة ب�سكل رئي�سي عن زيادة اأحجام املبيعات بامليجا فولت اأمبري )MVA( )القدرة( بن�سبة 16.7% من 8.520 ميجافولت 
اأمبري يف عام 2011م اإلى 9.942 ميجا فولت اأمبري  يف عام 2012م، بالرغم من تراجع ب�سيط يف متو�سط �سعر البيع من 87.8 الف ريـال �سعودي لكل ميجافولت 
من  )للمزيد  ال�سنة  نف�س  ال�سركة يف  �سهدتها  التي  املناف�سة  نتيجة  عام 2012م  اأمبري يف  ميجافولت  لكل  �سعودي  ريـال  الف  اإلى 81.1  عام 2011م  اأمبري يف 
التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )2-1( من هذه الن�سرة وعنوانه “املخاطر املتعلقة بعمليات ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة”( اإ�سافة اإلى زيادة يف اأوامر �سراء 

ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ل�سراء حموالت وحمطات فرعية 220 فولت والتي تباع ب�سعر اأقل لكل ميجافولت اأمبري مقارنة باملحوالت 110/220 فولت.

ارتفعت مبيعات املحوالت بن�سبة 15.8% يف عام 2013م من 806.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 933.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة 
زيادة اأحجام املبيعات بامليجا فولت اأمبري )MVA( )القدرة( بن�سبة 12.1% من 9.942 ميجافولت اأمبري يف عام 2012م اإلى 11.147 ميجافولت اأمبري يف عام 
2013م، رافقتها زيادة يف متو�سط �سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري خالل ال�سنة بلغت 2.700 ريـال �سعودي. وكانت الزيادة يف اأحجام املبيعات يف عام 2013م 
ناجتة عن الزيادة يف قيمة املناق�سات التي طرحتها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء لتلبية حجم الطلب املتزايد على الكهرباء يف اململكة العربية ال�سعودية، بينما 
كانت الزيادة يف متو�سط �سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري ناجتة عن حت�سن اأ�سعار البيع لل�سركة ال�سعودية للكهرباء بفعل انتعا�س اأ�سعار املحوالت وا�ستقرارها 

خالل ال�سنة.
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مبيعات لوحات المفاتيح الكهربائية 

ارتفعت مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط )»لوحات املفاتيح الكهربائية«( بن�سبة 17.1% يف عام 2012م من 176.8 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 207.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة الزيادة يف امل�ساريع املتعاقد عليها مع مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز.

كما ارتفعت مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية بن�سبة 38.8% يف عام 2013م من 207.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 287.3 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2013م اأي�سًا نتيجة الزيادة يف امل�ساريع املتعاقد عليها مع مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز. 

مبيعات الخدمات

البيع للوحات املفاتيح الكهربائية ن�سبة 50% تقريبًا من  ترتبط مبيعات اخلدمات ب�سكل وثيق مببيعات لوحات املفاتيح الكهربائية حيث ت�سكل خدمات ما بعد 
مبيعات اخلدمات. ويتم اإبرام عقود اخلدمات وال�سيانة عادًة بعد فرتة 6 اأ�سهر اإلى 12 �سهًرا من بيع لوحات املفاتيح الكهربائية.

ازدادت مبيعات اخلدمات بن�سبة 31.2% يف عام 2012م، من 37.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 49 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة 
مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية خالل العام.

وازدادت مبيعات اخلدمات بن�سبة 15.8% يف عام 2013م، من 49 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 56.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة 
اأخرى يف مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية خالل العام وتر�سية م�ساريع جديدة على ال�سركة من قبل مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغازعن طريق مناق�سات.

شركة محوالت الطاقة

بداأت �سركة حموالت الطاقة ن�ساطها خالل عام 2013م وحققت مبيعات اإجمالية بقيمة 7.4 مليون ريـال �سعودي متثل قيمة بيع �ستة حموالت بطاقة 25 ميجا 
فولت اأمبري )MVA( اإلى جمموعة الطوخي التجارية واخلا�سة مب�ساريع ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ق�سم التوليد )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم 

)13-3( من هذه الن�سرة وعنوانه “ العقود واملعامالت مع االأطراف ذو العالقة”(.

المبيعات بحسب وحدات أعمال المحوالت 3   1   5   6

جدول 6-5: املبيعات بح�شب وحدات اأعمال املحولت لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي 
املركب

 2011م - 2013م

13.8%3.6%25.0%307.449384.425398.397حموالت التوزيع

8.7%40.7%)16.0%(367.506308.818434.434املحطات الكهربائية 

18.1%)10.5%(55.7%74.147115.461103.389مبيعات املحوالت االأخرى

44.2%17.3%77.3%)2.413()2.056()1.160(الغرامات 

11.7%15.8%7.8%747.942806.647933.806املجموع 

 )MVA( االأحجام بامليجا فولت اأمبري
- القدرة

19.6%)1.4%(45.0%3.4565.0114.942حموالت التوزيع

11.8%44.1%)13.3%(4.3553.7755.440املحطات الكهربائية

3.8%)33.9%(63.0%7101.157765مبيعات املحوالت االأخرى

اإجمايل اأحجام املبيعات بامليجا فولت 
اأمبري )MVA( )القدرة(

8.5209.94211.147%16.7%12.1%14.4

متو�سط �سعر البيع لكل ميجا فولت 
اأمبري )MVA( )األف ريـال �سعودي(

)4.8%(5.1%)13.8%(89.076.780.6حموالت التوزيع
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 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي 
املركب

 2011م - 2013م

)2.7%()2.4%()3.1%(84.481.879.9املحطات الكهربائية

13.7%35.4%)4.4%(104.599.8135.1مبيعات املحوالت االأخرى

)2.3%(3.3%)7.6%(87.881.183.8متو�سط �سعر البيع االإجمايل

امل�سدر: ال�سركة

اإجمايل مبيعات وحدة  اأعمال املحوالت من حموالت التوزيع واملحطات الكهربائية والتي �سكلت جمتمعًة 88.4% من متو�سط  تتاألف املنتجات الرئي�سية لوحدة 
اأعمال املحوالت على خالل الفرتة بني عام 2011م وعام 2013م.

تعتمد مبيعات خمتلف وحدات اأعمال املحوالت على احتياجات ال�سركة ال�سعودية للكهرباء باالإ�سافة اإلى م�ساريع االإ�سكان واأعمال البنية التحتية املتعلقة بها. وقد 
�سهدت مبيعات فئة وحدات اأعمال املحوالت من �سنة اإلى اأخرى تذبذبات على مدى الفرتة على الرغم من اأن مبيعات املحوالت اإجمااًل قد ارتفعت بن�سبة منو �سنوي 

مركب وقدره 11.7%، من 747.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 933.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م.

كان ال�سبب الرئي�سي الإرتفاع املبيعات خالل الفرتة ناجًتا عن زيادة حجم املبيعات بامليجا فولت اأمبري )MVA( )القدرة( بفعل الزيادة يف اأوامر �سراء ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء و�سادرات ال�سركة اإلى دول جمل�س التعاون اخلليجي والتي رافقها زيادة يف طاقة ال�سركة االإنتاجية للمحوالت بعد افتتاح م�سنع حموالت جديد 
يف عام 2013م. وخالل نف�س الفرتة، تراجع متو�سط �سعر البيع للميجا فولت اأمبري )MVA( من 87.8 األف ريال �سعودي اإلى 83.8 األف ريال �سعودي نتيجة 
ارتفاع اإجمايل اأحجام املبيعات بامليجا فولت اأمبري )MVA( )القدرة( من خالل بيع حموالت ذات قدرة اأعلى والتي يكون متو�سط �سعر البيع لكل ميجا فولت 
اأمبري )MVA( فيها اأقل من متو�سط �سعر البيع للمحوالت ذات القدرة االأقل، حيث اأن �سعر املحول ال يزداد ب�سكل طردي مع زيادة قدرة املحول بامليجا فولت اأمبري 

)MVA(، باالإ�سافة الى املناف�سة. 

مبيعات محوالت التوزيع

ارتفعت مبيعات حموالت التوزيع بن�سبة 25% يف عام 2012م، من 307.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 384.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، 
بفعل زيادة اأحجام املبيعات بامليجا فولت اأمبري )MVA( )القدرة( من 3.456 ميجافولت اأمبري يف عام 2011م اإلى 5.011 ميجافولت اأمبري يف عام 2012م 
نتيجة زيادة طلب ال�سركة ال�سعودية للكهرباء على حموالت التوزيع وارتفاع �سادرات ال�سركة اإلى دول جمل�س التعاون اخلليجي، حتديدًا دولة الكويت. غري اأن 
متو�سط �سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري قد انخف�س بن�سبة 13.8% خالل ال�سنة من 89 األف ريـال �سعودي لكل ميجافولت اأمبري يف عام 2011م اإلى 76.7 األف 
ريـال �سعودي لكل ميجافولت اأمبري يف عام 2012م نتيجة الزيادة يف ن�سبة مبيعات املحوالت ذات جهد 220 فولت من اإجمايل مبيعات حموالت التوزيع والتي يكون 

�سعرها اأقل مقارنة مبحوالت 220/110 فولت املزدوجة اجلهد التي مت بيعها يف عام 2011م.

كانت الزيادة يف مبيعات املحوالت بن�سبة 3.6% يف عام 2013م، من 384.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 398.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م 
ناجتة ب�سكل رئي�سي عن الزيادة يف متو�سط �سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري بن�سبة 5.1% من 76.7 الف ريـال �سعودي لكل ميجافولت اأمبري يف عام 2012م اإلى 
80.6 األف ريـال �سعودي لكل ميجافولت اأمبري يف عام 2013م نتيجة للزيادة االإجمالية يف اأ�سعار البيع ملنتجات ال�سركة اخلا�سة مب�ساريع النفط والغاز وم�ساريع 

الت�سدير.

مبيعات المحطات الكهربائية

�سهدت مبيعات املحطات الكهربائية تراجًعا بن�سبة 16% يف عام 2012م، من 367.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 308.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2012م نتيجة تراجع اأحجام املبيعات بامليجا فولت اأمبري )MVA( )القدرة( من 4.355 ميجافولت اأمبري يف عام 2011م اإلى 3.775 ميجافولت اأمبري يف عام 
2012م نتيجة ا�ستخدام الطاقة االإنتاجية لل�سركة الإنتاج حموالت الطاقة، والتي تتمتع ب�سعر بيع اأعلى وهام�س ربح اأف�سل مقارنة باملحطات الكهربائية. وكان 
الرتاجع يف متو�سط �سعر بيع املحطات الكهربائية لكل ميجافولت اأمبري بن�سبة 3.1% ناجًتا عن انخفا�س اأ�سعار البيع لل�سركة ال�سعودية للكهرباء نتيجة ارتفاع 

املناف�سة.

ارتفع اإجمايل مبيعات املحطات الكهربائية بن�سبة 40.7% يف عام 2013م، من 308.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 434.4 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2013م نتيجة الزيادة يف اأحجام املبيعات بامليجا فولت اأمبري )MVA( )القدرة( لتلبية االإرتفاع يف اأوامر �سراء ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وزيادة الطاقة 
االإنتاجية لل�سركة لدخول خط اإنتاج جديد )م�سنع رقم 3(. وانخف�س متو�سط �سعر البيع لكل ميجا فولت اأمبري )MVA( يف عام 2013م بن�سبة 2.4% نتيجة 
زيادة الطلب على املحطات الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س )400 فولت( والتي عادة ما تكون اأ�سعارها اأقل من املحطات الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س )231 

فولت(.
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مبيعات المحوالت األخرى

ا�ستملت مبيعات املحوالت االأخرى على مبيعات حموالت الطاقة واملحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة واملحوالت املثبتة على االأر�س املطابقة ملوا�سفات املعهد الوطني 
االأمريكي للمقايي�س )ANSI(. وارتفعت مبيعات املحوالت االأخرى بن�سبة 55.7% يف عام 2012م، من 74.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 115.5 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة مبيعات حموالت الطاقة حيث ركزت اإدارة ال�سركة على حت�سني الربحية بتحويل الطاقة االإنتاجية نحو اإنتاج حموالت 

الطاقة ذات هوام�س الربح االأعلى. 

وبلغ االنخفا�س يف مبيعات املحوالت االأخرى يف عام 2013م ن�سبة 10.5%، من 115.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 103.4 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2013م، نتيجة تراجع مبيعات حموالت الطاقة ب�سكل رئي�سي ب�سبب انخفا�س الطلب يف ال�سوق على تلك املحوالت.

الغرامات

متثل الغرامات ب�سكل رئي�سي خم�س�سات لغرامات عن التاأخر يف ت�سليم اأوامر ال�سراء. وقد نتجت الزيادة بن�سبة 77.3% يف الغرامات يف عام 2012م، من 1.2 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 2.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، ب�سكل رئي�سي عن التاأخري يف عملية ت�سدير حموالت توزيع كهربائية اإلى دولة 

الكويت.

و�سهدت الغرامات زيادة بن�سبة 17.3% يف العام 2013م، من 2.1 مليون ريـال �سعودي اإلى 2.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة لنف�س عملية الت�سدير. 
واجلدير بالذكر اأنه مت ت�سنيع املحوالت املذكورة اأعاله يف الوقت املحدد وفح�سها من قبل العميل )وزارة الكهرباء واملاء الكويتية( الذي اعتمد املنتجات لغر�س 
الت�سليم. ولكن خالل الفح�س النهائي من قبل اإدارة اجلودة التابعة لل�سركة مت مالحظة بقع وروا�سب طالء على اأجهزة تربيد املحوالت، وهي اأجزاء يتم ت�سنيعها 
من قبل طرف خارجي. وبناًء على ذلك قررت ال�سركة عدم الت�سليم يف حينه وتغيري اأجهزة التربيد مما �سبب التاأخري يف الت�سليم. وقد نال هذا القرار على 

اإ�ستح�سان وزارة الكهرباء واملاء الكويتية وقررت موؤخرًا اإعفاء ال�سركة من الغرامات املرتتبة على هذا التاأخري. 

المبيعات بحسب فئات العمالء 4   1   5   6

جدول 6-6: املبيعات بح�شب فئات العمالء لالأعوام املالية 2009م اإلى 2013م

النمو ال�سنوي املركب2013م2012م2011م2010م2009ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م-2013م

املبيعات املحلية

11.3%430.762480.446505.906416.252626.739ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 

38.3%166.69793.180174.108207.635332.967مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز

)5.7%(157.275207.970214.523270.932190.708مقاولون اآخرون

50.3%54.00240.67110.56116.30623.857عمالء اآخرون

9.8%808.736822.267905.098911.1251.174.271جمموع املبيعات املحلية

34.8%140.436159.14456.990151.576103.580مبيعات ال�سادرات 

15.2%949.173981.411962.0881.062.7001.277.851املجموع اجلزئي 

-7.407----�سركة حموالت الطاقة 

15.6%949.173981.411962.0881.062.7001.285.258اإجمايل مبيعات ال�سركة

2009م- التغيري ال�سنوي%
2010م

2010م - 
2011م

2011م -
2012م

2012م -
2013م

50.6%)17.7%(5.3%11.5%ال�سركة ال�سعودية للكهرباء

60.4%19.3%86.9%)44.1%(مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز

)29.6%(26.3%3.2%32.2%مقاولون اآخرون

46.3%54.4%)74.0%()24.7%(عمالء اآخرون
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النمو ال�سنوي املركب2013م2012م2011م2010م2009ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م-2013م

28.9%0.7%10.1%1.7%املجموع اجلزئي

)31.7%(166.0%)64.2%(13.3%مبيعات ال�سادرات 

20.2%10.5%)2.0%(3.4%املجموع اجلزئي 

----�سركة حموالت الطاقة 

20.9%10.5%)2.0%(3.4%اإجمايل مبيعات ال�سركة

امل�سدر: ال�سركة

مبيعات الشركة السعودية للكهرباء

�سكلت املبيعات لل�سركة ال�سعودية للكهرباء يف عام 2013 ن�سبة 48.7% من اإجمايل مبيعات ال�سركة، وا�ستملت املبيعات لل�سركة ال�سعودية للكهرباء على املحوالت 
واملحطات الكهربائية ب�سكل رئي�سي. وقد تراجعت املبيعات اخلا�سة بال�سركة ال�سعودية للكهرباء بن�سبة 17.7% يف عام 2012م من 505.9 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2011م اإلى 416.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة تراجع متو�سط �سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري من 87.8 الف ريال �سعودي اإلى 81.1 الف 

ريال �سعودي )MVA( ب�سبب املناف�سة التي واجهتها ال�سركة  يف نف�س العام، على الرغم من الزيادة يف حجم املبيعات االإجمايل.

ازدادت املبيعات لل�سركة ال�سعودية للكهرباء بن�سبة 50.6% يف عام 2013م من 416.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 626.7 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2013م نتيجة زيادة املناق�سات املطروحة، واأوامر ال�سراء التي اأ�سدرتها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء ملواكبة ارتفاع الطلب على الكهرباء يف اململكة العربية 

ال�سعودية اإ�سافة الى التح�سن يف متو�سط �سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري )MVA( من 81.1 الف ريال �سعودي اإلى 83.8 الف ريال �سعودي.

ويجدر الذكر باأن املبيعات لل�سركة ال�سعودية للكهرباء قد ارتفعت بن�سبة 11.5% يف عام 2010م، من 430.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2009م اإلى 480.4 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2010م ويعود ذلك لزيادة اأوامر ال�سراء للمحطات املدجمة ولوحات الرتحيل واحلماية من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وم�ساريعها 
نتيجة زيادة الطلب على الكهرباء يف اململكة العربية ال�سعودية. باالإ�سافة، ارتفعت املبيعات لل�سركة ال�سعودية للكهرباء بن�سبة 5.3% يف عام 2011م من 480.5 
مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 505.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م نتيجة لزيادة اأوامر ال�سراء للمحطات املدجمة وحموالت التوزيع من ال�سركة 

ال�سعودية للكهرباء.

مبيعات مقاولي أرامكو وقطاع النفط والغاز

�سكلت مبيعات ال�سركة ملقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز ن�سبة 26% من اإجمايل املبيعات خالل عام 2013م. تتاألف مبيعات مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز 
ب�سكل رئي�سي من لوحات املفاتيح الكهربائية باالإ�سافة الى املحوالت اخلا�سة واخلدمات، وقد ارتفعت املبيعات ملقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز بن�سبة %19.3، 
من 174.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 207.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة تنفيذ م�ساريع كربى اأهمها م�سروع �سركة ينبع اأرامكو 

�ساينوبك للتكرير )»يا�سرف«( وبرنامج غاز وا�سط )»وا�سط«( وبرنامج �سوائل الغاز الطبيعي يف �سيبة )»�سيبة«( التابعني ل�سركة اأرامكو ال�سعودية.

بلغت الزيادة يف مبيعات مقاويل النفط والغاز ن�سبة 60.4% يف عام 2013م، من 207.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 333 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2013م، وكانت ناجتة ب�سكل رئي�سي عن م�سروع �سركة �سدارة التابع ل�سركة اأرامكوال�سعودية. ويتعلق املبلغ املتبقي ب�سكل رئي�سي مب�ساريع م�ستمرة منذ عام 

2012م اأهمها م�ساريع يا�سرف ووا�سط.

ويجدر الذكر باأن مبيعات مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز قد تراجعت بن�سبة 44.1% يف عام 2010م، من 166.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2009م اإلى 
93.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2010م نتيجة توقف واإنخفا�س عدد م�ساريع قطاع النفط والغاز ب�سبب االأزمة املالية العاملية. بينما ارتفعت املبيعات بن�سبة 
86.9% يف عام 2011م من 93.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2010م اإلى 174.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م نتيجة الإ�ستئناف م�ساريع قطاع النفط والغاز.
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 مبيعات المقاولون اآلخرون

اآخرى. وقد زادت  اإلى م�ساريع خا�سة  باالإ�سافة  للكهرباء  ال�سعودية  بال�سركة  ب�سكل مبا�سر  بالتوريد ملقاولني رئي�سني مل�ساريع مرتبطة  االآخرون  املقاولون  يقوم 
املبيعات للمقاولني االآخرين بن�سبة 26.3%، من 214.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 270.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م )اأي بزيادة قدرها 
56.4 مليون ريـال �سعودي( ب�سبب اإرتفاع يف مبيعات املحوالت واملحطات الكهربائية مل�ساريع البنية التحتية املتعلقة بتطوير االأرا�سي اخلا�سة بالوحدات ال�سكنية 

يف اململكة العربية ال�سعودية خا�سة املنطقتني ال�سرقية والغربية.

وقد تراجعت املبيعات للمقاولني االآخرين بن�سبة 29.6% يف عام 2013م، من 270.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 190.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2013م ب�سبب تخ�سي�س قدرة ال�سركة االأنتاجية لتلبية الزيادة يف اأوامر �سراء املحوالت لل�سركة ال�سعودية للكهرباء.

مبيعات الصادرات

متثل مبيعات ال�سادرات املبيعات لعمالء خارج اململكة العربية ال�سعودية. وقد منت مبيعات ال�سادرات بن�سبة 166%، من 57 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م 
اإلى 151.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة توريد حموالت توزيع لوزارة الكهرباء واملاء يف دولة الكويت مببلغ 89.8 مليون ريـال �سعودي باالإ�سافة اإلى 

توريد لوحات مفاتيح كهربائية وحوامل الكابالت مل�سروع يف االإمارات العربية املتحدة مببلغ 14 مليون ريـال �سعودي.

تراجعت مبيعات ال�سادرات بن�سبة 31.7% يف عام 2013م، من 151.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 103.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة 
االإنتهاء من توريد حموالت التوزيع لوزارة الكهرباء واملاء يف دولة الكويت بقيمة 45 مليون ريـال �سعودي اإ�سافة اإلى اإرتفاع الطلب املحلي.

وقد منت مبيعات ال�سادرات بن�سبة 13.3% يف عام 2010م، من 140.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2009م اإلى 159.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2010م 
نتيجة توريد حموالت توزيع وحمطات مدجمة لهيئة كهرباء ومياه دبي يف دولة االإمارات العربية املتحدة وعمالء يف كل من دولة الكويت ومملكة البحرين. تراجعت 
مبيعات ال�سادرات بن�سبة 64.2% يف عام 2011م، من 159.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2010م اإلى 57.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م نتيجة االإنتهاء 

من توريد حموالت توزيع وحمطات مدجمة لهيئة كهرباء ومياه دبي يف دولة االإمارات العربية املتحدة.

مبيعات لعمالء آخرين

ت�ستمل املبيعات لعمالء اآخرين ب�سكل رئي�سي على لوحات املفاتيح الكهربائية واخلدمات. وقد منت املبيعات للعمالء االآخرين بن�سبة 54.4% من 10.6 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2011م اإلى 16.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة مل�سروع ال�سركة العربية لاللياف ال�سناعية )ابن ر�سد( يف ينبع التابعة ل�سركة �سابك. 
ا يف عام 2013م بن�سبة 46.3% من 16.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 23.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م  وقد منت املبيعات لعمالء اآخرين اأي�سً
نتيجة بدء تنفيذ عدد من م�ساريع �سركات تابعة ل�سابك واأهمها م�سروع ال�سركة العربية للبرتوكيماويات )»برتوكيميا«( وم�سروع �سركة اجلبيل للبرتوكيماويات 

)»كيميا«( يف عام 2013م.

تكلفة المبيعات 1   2   2
جدول 6-7: تكلفة املبيعات لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب
 2011م - 2013م

15.6%20.9%10.5%962.0881.062.7001.285.258املبيعات 

15.0%16.0%14.1%611.051696.886808.307مواد مبا�سرة

13.3%19.1%7.8%91.30698.419117.232م�سروفات ت�سنيع عمومية

)7.1%()8.4%()5.7%(12.49111.78310.790اال�ستهالك

17.9%19.0%16.8%48.01556.06566.697عمالة مبا�سرة

---15.974--�سركة حموالت الطاقة

15.6%18.1%13.2%762.864863.1531.019.000اإجمايل تكلفة املبيعات

15.6%33.4%0.2%199.225199.547266.258الربح االإجمايل

   % من املبيعات

62.9%65.6%63.5%مواد مبا�سرة
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 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب
 2011م - 2013م

9.1%9.3%9.5%م�سروفات ت�سنيع عمومية

0.8%1.1%1.3%اال�ستهالك

5.2%5.3%5.0%عمالة مبا�سرة

20.7%18.8%20.7%هام�س الربح االإجمايل %

امل�سدر: ال�سركة

حققت ال�سركة هام�س ربح اإجمايل بن�سبة 18.8% يف عام 2012م مقارنًة بهام�س ربح اإجمايل بن�سبة 20.7% يف عام 2011م. وكان ال�سبب الرئي�سي لرتاجع 
هام�س الربح االإجمايل يف عام 2012م ناجًتا عن تراجع يف اأ�سعار بيع املحوالت خالل ال�سنة بفعل تزايد املناف�سة بعد دخول �سركات مناف�سة جديدة اإلى ال�سوق. 
و�سجلت ال�سركة هام�س ربح اإجمايل بن�سبة 20.7% يف عام 2013م نتيجة لعودة االأ�سعار اإلى م�ستواها الطبيعي بعد اأن تخلى املناف�س عن اأ�سعاره املخف�سة التي 
و�سعها م�سبقًا بهدف دخول ال�سوق باالإ�سافة اإلى اإرتفاع مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية واخلدمات التي تتمتع بهام�س ربح اأعلى من املنتجات االأخرى لل�سركة.

مواد مباشرة

ا�ستملت تكاليف املواد املبا�سرة ب�سكل رئي�سي على النحا�س وحديد ال�سليكون وزيت املحوالت وملحقات اأخرى الإنتاج املحوالت. وي�سكل النحا�س وحديد ال�سليكون 
غالبية املواد املبا�سرة وترتاوح ما بني 60% اإلى 70% من جمموع املواد املبا�سرة امل�ستهلكة يف ت�سنيع املحوالت.

وتتكون املواد املبا�سرة لت�سنيع لوحات املفاتيح الكهربائية ب�سكل رئي�سي من القواطع الكهربائية والنحا�س واملواد العازلة والتي ت�سكل ما بني 50% اإلى 60% من 
جمموع املواد املبا�سرة امل�ستخدمة يف ت�سنيع لوحات املفاتيح الكهربائية.

وقد ارتفعت تكلفة املواد املبا�سرة بن�سبة 14% يف عام 2012م، من 611.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 696.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
نتيجة زيادة حجم املبيعات. كما اإرتفعت تكلفة املواد املبا�سرة كن�سبة من اإجمايل املبيعات من 63.5% يف عام 2011م اإلى 65.6% يف عام 2012م نتيجة تراجع 

اأ�سعار بيع املحوالت يف عام 2012م.

اإرتفعت تكلفة املواد املبا�سرة بن�سبة 16% يف عام 2013م، من 696.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 808.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة 
زيادة املبيعات. كما انخف�ست تكلفة املواد املبا�سرة كن�سبة مئوية من اإجمايل املبيعات من 65.6% يف عام 2012م اإلى 62.9% يف عام 2013م نتيجة حت�سن اأ�سعار 
بيع املحوالت خالل عام 2013م، اإ�سافة اإلى زيادة مبيعات ال�سركة من حموالت الطاقة ال�سغرية واملحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة وامل�سارات الناقلة للكابالت 

ب�سكل عام ملقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز والتي تتمتع بهام�س ربح اأعلى.

مصروفات تصنيع عمومية

تتاألف م�سروفات الت�سنيع العمومية من رواتب املوظفني املتفرغني العاملني بدوام كامل، واملواد الغري مبا�سرة وامل�ساريف املتنوعة االأخرى املتعلقة باالإنتاج وهي 
تعترب تكلفة ثابتة ن�سبًيا. وقد ارتفعت م�سروفات الت�سنيع العمومية بن�سبة 7.8% يف عام 2012م من 91.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 98.4 مليون 

ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة املبيعات كما بقيت ن�سبة م�سروفات الت�سنيع العمومية اإلى املبيعات يف عام 2012م م�ستقرة مقارنة بعام 2011م.

وبعد ذلك ارتفعت م�سروفات الت�سنيع العمومية بن�سبة 19.1% يف عام 2013م من 98.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 117.2 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2013م نتيجة زيادة املبيعات. وقد تراجعت م�سروفات الت�سنيع العمومية كن�سبة مئوية من املبيعات من 9.5% يف عام 2011م اإلى 9.1% يف عام 2013م 

حيث كان النمو يف املبيعات اأكرب من الزيادة يف م�سروفات الت�سنيع العمومية.

تكلفة العمالة مباشرة

جدول 6-8: تكلفة العمالة املبا�شرة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م -2012م

التغري %
2012م -2013م

النمو ال�سنوي املركب 
2011م -2013م

27.9%53.7%6.5%26.12727.82542.771تكلفة العمالة 

4.6%)15.3%(29.0%21.88828.24023.926تكلفة العمالة املوؤجرة

17.9%19.0%16.8%48.01556.06566.697جمموع تكلفة العمالة املبا�سرة
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 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م -2012م

التغري %
2012م -2013م

النمو ال�سنوي املركب 
2011م -2013م

53.4%129.5%2.5%361370849عدد العمالة 

)30.1%()60.6%(23.8%621769303عدد العمالة املوؤجرة

8.3%1.1%16.0%9821.1391.152جمموع عدد العمالة املبا�سرة

امل�سدر: ال�سركة

تتعلق م�سروفات العمالة املبا�سرة ب�سكل رئي�سي بكلفة العمالة املاهرة التي على كفالة ال�سركة باالإ�سافة اإلى العمالة املوؤجرة مثل فنيي اللفائف والتلحيم.

ت�ستخدم ال�سركة العمالة املوؤجرة يف بع�س االأعمال اخلدمية واالق�سام التي يكون م�ستوى االنتاج فيها متذبذب ب�سبب طبيعة املنتج مثل قطاع لوحات املفاتيح 
الكهربائية حيث اأن الت�سميم ياأخذ وقت طويل ويبداأ االنتاج بعد اعتماد الت�سميم النهائي. خالل الن�سف الثاين من عام 2013، مت نقل كفالة عدد 425 من 
العمالة الفنية على كفالة ال�سركة. وانخف�س عدد العمالة املوؤجرة من 769 يف عام 2012م اإلى 303 يف عام 2013م. ويجدر الذكر باأنه يتم ا�ستئجار العمالة املوؤجرة 

من خالل عقود مع مقاولني معتمدين لتاأجري العمالة.

ارتفعت تكلفة العمالة املبا�سرة بن�سبة 16.8% يف عام 2012م من 48 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 56.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
زيادة عدد املوظفني والعمالة املوؤجرة لدعم الزيادة يف اأن�سطة الت�سنيع يف قطاعي لوحات املفاتيح الكهربائية واملحوالت. وارتفعت تكلفة العمالة املبا�سرة بن�سبة 
19% يف عام 2013م من 56.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 66.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة لزيادة اأعداد املوظفني والتي تعود اأ�سا�سا 
اإلى بداية ت�سغيل كل من م�سنع حموالت التوزيع اجلديد و�سركة حموالت الطاقة باالإ�سافة اإلى الزيادات ال�سنوية يف الرواتب. واجلدير بالذكر اأن تكلفة العمالة 

املبا�سرة مثلت ن�سبة تراوحت بني 5% اإلى 5.2% من اإجمايل املبيعات خالل االأعوام 2011م اإلى 2013م.

هامش الربح اإلجمالي 2   2   2

هامش الربح اإلجمالي بحسب الشركات التابعة والمرتبطة )الزميلة( 1   3   5   6

جدول 6-9: هام�س الربح الإجمايل بح�شب ال�شركات التابعة واملرتبطة )الزميلة( لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب 
2011م -2013م

الربح االإجمايل

28.6%34.9%22.6%110.804135.900183.281�سركة و�سكو�سا 

1.8%43.8%)28.0%(88.42063.64791.555�سركة املحوالت ال�سعودية 

---)8.578(--�سركة حموالت الطاقة 

15.6%33.4%0.2%199.224199.547266.258جمموع الربح االإجمايل

هام�س الربح االإجمايل

25.5%21.7%20.0%�سركة و�سكو�سا 

16.4%14.6%21.6%�سركة املحوالت ال�سعودية 

)108.6%(--�سركة حموالت الطاقة 

20.7%18.8%20.7%هام�س الربح االإجمايل لل�سركة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لل�سركات التابعة وال�سركة

هامش الربح اإلجمالي لشركة وسكوسا

ارتفع هام�س الربح االإجمايل ل�سركة و�سكو�سا يف عام 2012م، من 20% يف عام 2011م اإلى 21.7% يف عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى زيادة 
هام�س الربح للوحات املفاتيح الكهربائية من 8.9% يف عام 2011م اإلى 22.4% يف عام 2012 نتيجة ت�سليم م�ساريع ملقاويل الأرامكو وقطاع النفط والغاز وملقاولني 
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حمليني اآخرين. وقد قابلت هذه الزيادة يف هام�س الربح االإجمايل للوحات املفاتيح الكهربائية تراجًعا يف هام�س الربح االإجمايل للمحوالت من 21% يف عام 
2011م اإلى 17.4% يف عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى تراجع اأ�سعار بيع املحوالت لل�سركة ال�سعودية للكهرباء نتيجة تزايد املناف�سة خالل العام. 

وارتفع هام�س الربح االإجمايل ل�سركة و�سكو�سا بعد ذلك يف عام 2013م من 21.7% يف عام 2012م اإلى 25.5% يف عام 2013م نتيجة: 1( زيادة هام�س الربح 
االإجمايل للوحات املفاتيح الكهربائية من 22.4% يف عام 2012م اإلى 26% يف عام 2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى زيادة يف هوام�س الربح يف العقود 
مع مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز؛ 2( زيادة هوام�س الربح االإجمايل للمحوالت من 15.7% يف عام 2012م اإلى 17.4% يف عام 2013 ويعود ال�سبب الرئي�سي 
يف ذلك اإلى زيادة اأ�سعار البيع نتيجة عودة اأ�سعار ال�سوق اإلى م�ستواها ال�سابق يف عام 2013م؛ 3( اإرتفاع هام�س الربح لق�سم اخلدمات من 54% يف عام 2012م 
اإلى 66.1% يف عام 2013م نتيجة الزيادة يف اأعمال ال�سيانة التي ال ت�سمل توفري املواد وامل�ساريع ذات هام�س الربح االأعلى مقارنة مب�ساريع ال�سيانة التي ت�سمل 

توفري املواد.

هامش الربح اإلجمالي لشركة المحوالت السعودية

تراجع هام�س الربح االإجمايل ل�سركة املحوالت ال�سعودية يف عام 2012م، من 21.6% يف عام 2011م اإلى 14.6% يف عام 2012م نتيجة تراجع اأ�سعار البيع الأوامر 
�سراء حموالت التوزيع لل�سركة ال�سعودية للكهرباء نتيجة تزايد املناف�سة يف ال�سعر باالإ�سافة اإلى تقلبات اأ�سعار املواد اخلام.

وبعد ذلك ارتفع هام�س الربح االإجمايل ل�سركة املحوالت ال�سعودية يف عام 2013م، من 14.6% يف عام 2012م اإلى 16.4% يف عام 2013م نتيجة حت�سن يف اأ�سعار 
بيع حموالت التوزيع لل�سركة ال�سعودية للكهرباء.

هامش الربح اإلجمالي لشركة محوالت الطاقة 

بداأت �سركة حموالت الطاقة الت�سغيل التجريبي يف �سهر فرباير من عام 2013م، وبداأ الت�سغيل التجاري يف �سهر اأبريل من عام 2013م حيث قامت بت�سنيع اأول 
حموالت الطاقة. وحققت �سركة حموالت الطاقة اإجمايل خ�سارة بلغت 8.6 مليون ريـال �سعودي خالل عام 2013م. 

هامش الربح اإلجمالي بحسب وحدات األعمال 2   3   5   6

جدول 6-10: هام�س الربح الإجمايل بح�شب وحدات الأعمال لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب
 2011م -2013م

الربح االإجمايل

1.7%28.2%)19.3%(157.046126.794162.525املحوالت 

117.7%61.6%193.5%15.77846.30774.813لوحات املفاتيح الكهربائية 

19.2%41.7%0.2%26.39926.44737.487اخلدمات 

---)8.566(--�سركة حموالت الطاقة 

15.6%33.4%0.2%199.224199.547266.258جمموع الربح االإجمايل

هام�س الربح االإجمايل

17.4%15.7%21.0%املحوالت 

26.0%22.4%8.9%لوحات املفاتيح الكهربائية 

66.1%54.0%70.7%اخلدمات 

)115.7%(--�سركة حموالت الطاقة 

20.7%18.8%20.7%هام�س الربح االإجمايل لل�سركة

امل�سدر: ال�سركة

بلغ النمو ال�سنوي املركب ملجموع الربح االإجمايل 15.6%، من 199.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 266.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، ويعود 
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى زيادة يف املبيعات جلميع قطاعات ال�سركة والتح�سن يف اأ�سعار بيع املنتجات.
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هامش الربح اإلجمالي للمحوالت

تراجع هام�س الربح االإجمايل للمحوالت من 21% يف عام 2011م اإلى 15.7% يف عام 2012م نتيجة تراجع اأ�سعار بيع املحوالت لل�سركة ال�سعودية للكهرباء نتيجة 
تزايد املناف�سة يف ال�سوق خالل 2012م باالإ�سافة اإلى تقلبات اأ�سعار املواد اخلام. 

نتجت الزيادة يف هام�س الربح االإجمايل للمحوالت يف عام 2013م من 15.7% يف عام 2012م اإلى 17.4% يف عام 2013م عن التح�سن يف اأ�سعار بيع املحوالت 
اإلى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء بعد قيام مناف�سي ال�سركة بزيادة اأ�سعار بيع منتجاتهم باالإ�سافة اإلى اإرتفاع هام�س الربح على اأوامر ال�سراء املتعلقة بالت�سدير.

هامش الربح اإلجمالي للوحات المفاتيح الكهربائية

زاد هام�س الربح االإجمايل للوحات املفاتيح الكهربائية من 8.9% يف عام 2011م اإلى 22.4% يف عام 2012م نتيجة اإعادة طرح م�ساريع النفط والغاز وامل�ساريع 
ال�سناعية بعد االأزمة املالية وتنفيذ عقود ذات هوام�س ربح اأعلى مقارنة بعام 2011م اأهمها م�سروع يا�سرف.

كانت الزيادة يف هام�س الربح االإجمايل للوحات املفاتيح الكهربائية من 22.4% يف عام 2012م اإلى 26% يف عام 2013م ناجتة ب�سكل رئي�سي عن تنفيذ م�ساريع 
بقطاع النفط والغاز والبرتوكيماويات حققت هوام�س ربح اأعلى اأهمها م�سروع �سركة �سدارة وم�سروع يا�سرف لبناء م�سفاة برتولية يف ينبع.

هامش الربح اإلجمالي للخدمات

يعترب هام�س الربح االإجمايل لقطاع اخلدمات االأعلى عموًما مقارنًة باملنتجات االأخرى وتقدم �سركة ال�سناعات الكهربائية نوعني من اخلدمات، اأعمال ال�سيانة 
ب�سبب  اأقل  تكون ذات هوام�س ربح  ولكنها  اأعلى  املواد مبيعات  لتوفري  ال�ساملة  ال�سيانة  املواد. وحتقق عقود  توفري  �ساملًة  ال�سيانة  واأعمال  املواد،  توفري  بدون 

اإنخفا�س هام�س الربح على املواد اخلام.

تراجع هام�س الربح االإجمايل للخدمات من 70.7% خالل عام 2011م اإلى 54% يف عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى اإرتفاع ن�سبة خدمات ال�سيانة 
ال�ساملة لتوفري املواد من اإجمايل مبيعات اخلدمات.

منا هام�س الربح االإجمايل للخدمات من 54% يف عام 2012م اإلى 66.1% يف عام 2013م نتيجة الزيادة يف اأعمال ال�سيانة )بدون توفري املواد( وامل�ساريع ذات 
هام�س الربح االأعلى مقارنة مب�ساريع ال�سيانة التي ت�سمل توفري املواد كنتيجة لزيادة مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية وذلك بعد اإنتهاء االأزمة املالية.

هامش الربح لشركة محوالت الطاقة

بلغت اخل�سارة االإجمالية ل�سركة حموالت الطاقة مبلغ 8.6 مليون ريال �سعودي خالل ال�سنة حيث بلغت مبيعات ال�سركة 7.4 مليون ريـال �سعودي يف مقابل تكلفة 
مبيعات بلغت 16 مليون ريـال �سعودي وذلك ب�سبب احتفاظ ال�سركة بقواها العاملة من العمالة املبا�سرة املاهرة من م�سممي وم�سريف انتاج يف حني حققت ال�سركة 
مبيعات منخف�سة خالل 2013م حيث اأن ال�سركة يف بدايتها ومل يتم انهاء اجراءات اعتماد ال�سركة لدى عمالءها الرئي�سيني. ويجدر الذكر باأن ال�سركة قد انتهت 

من اجراءات اعتماد ال�سركة يف الربع الثاين من عام 2014م.

مصروفات البيع والتوزيع 2   2   2

جدول 6-11: م�شروفات البيع والتوزيع لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب
 2011م -2013م

4.3%)10.8%(22.0%12.10214.76013.168تكاليف موظفني

29.1%20.3%38.4%6.1338.48910.216�سحن

12.6%4.5%21.4%6.7398.1818.546ريوع 

)60.2%()89.9%(56.4%2.8434.447451دعاية واإعالن وترويج

)14.7%(56.1%)53.4%(4.1261.9223.001�سمان فني 

)عك�س( خم�س�سات ديون م�سكوك 
يف حت�سيلها

2.449)749()3.178()%130.6()%324.3(-

24.4%58.7%)2.4%(4.1204.0216.379اأخرى 

0.1%)6.1%(6.6%38.51241.07138.583املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة
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تتاألف م�سروفات البيع والتوزيع ب�سكل رئي�سي من تكاليف املوظفني، وال�سحن للخارج، والريوع، وال�سمانات، والدعاية واالإعالن، وم�ساريف الديون امل�سكوك يف 
حت�سيلها، وامل�ساريف املكتبية وامل�ساريف اأخرى.

تكاليف الموظفين

ت�ستمل تكاليف املوظفني ب�سكل رئي�سي على الرواتب واملزايا املدفوعة ملوظفي املبيعات والت�سويق. وقد ارتفعت تكاليف املوظفني بن�سبة 22% من 12.1 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2011م اإلى 14.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م ب�سبب اإ�سافة عدد من املوظفني اجلدد وترقية عدد من املوظفني احلاليني كجزء من اإعادة 
هيكلة اإدارة املبيعات والت�سويق حيث مت دمج اإدارة املبيعات يف كل من �سركتي املحوالت ال�سعودية وو�سكو�سا حتت اإدارة واحدة واإ�سافة مهمة الت�سويق لهذه االإدارة. 
كما نتج عن عملية ترقية املوظفني زيادة يف خم�س�س نهاية اخلدمة اخلا�س بهم لكامل �سنوات خدمتهم ب�سبب الزيادة يف رواتبهم والذي مت اإ�سافته اإلى تكاليف 
املوظفني خالل عام 2012م كم�سروف ملرة واحدة. كذلك رفعت ال�سركة خم�س�س بدل �سفر املوظفني من 50% اإلى 100% من قيمة تذاكر ال�سفر خالل عام 

2012م والذي والذي مت اإ�سافته اأي�سًا اإلى تكاليف املوظفني خالل ال�سنة كم�سروف ملرة واحدة.

وبعد الزيادة املذكورة اأعاله الناجتة عن امل�ساريف غري املتكررة نتيجة املبالغ امل�سافة اإلى خم�س�س نهاية اخلدمة وخم�س�س بدل �سفر املوظفني خالل عام 
2012م، تراجعت تكاليف املوظفني بن�سبة 10.8% من 14.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 13.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م.

تكاليف الشحن

تعك�س تكاليف ال�سحن تكلفة ت�سليم املنتجات للعمالء. وقد اإرتفعت تكاليف ال�سحن بن�سبة 38.4% يف عام 2012م من 6.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 
8.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة يف املبيعات وخا�سة يف مبيعات ال�سادرات. 

كما ارتفعت م�ساريف ال�سحن بن�سبة 20.3% من 8.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 10.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة املبيعات 
وزيادة يف اأ�سعار ال�سحن التي تتقا�ساها �سركات النقل.

تكاليف الريوع

تعك�س الريوع املبالغ املدفوعة لل�سركات مالكة العالمات التجارية مقابل الدعم الفني على مبيعات املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية. وقد ارتفعت الريوع 
بن�سبة 21.4% من 6.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 8.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية وحموالت 

التوزيع وحموالت الطاقة. 

كما ارتفعت الريوع بن�سبة 4.5% يف عام 2012م من 8.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 8.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة اإرتفاع يف مبيعات 
حموالت التوزيع وحموالت الطاقة ولوحات املفاتيح الكهربائية التي مت بيعها خالل عام 2013م مقارنًة بعام 2012م.

تكاليف الدعاية واإلعالن والترويج

تتعلق تكاليف الدعاية واالإعالن والرتويج ب�سكل رئي�سي بعموالت املبيعات املدفوعة لوكالء املبيعات على مبيعات املنتجات وتكاليف امل�ساركة يف املعار�س والفعاليات 
وم�ساريف الدعاية واالإعالن والرتويج املتنوعة االأخرى. وقد ارتفعت م�ساريف الدعاية واالإعالن والرتويج بن�سبة 56.4% من 2.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2011م اإلى 4.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة يف عموالت املبيعات اخلا�سة مببيعات ال�سادرات وزيادة يف م�ساريف الدعاية واالإعالن املتعلقة 

مببادرة ال�سركة لزيادة التعريف بعالمتها التجارية من خالل الرعاية والتواجد يف املعار�س املخت�سة يف جمالها داخل وخارج اململكة العربية ال�سعودية. 

وانخف�ست امل�ساريف بعد ذلك بن�سبة 89.9% يف عام 2013م من 4.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 0.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة 
اإعادة تبويب عموالت املبيعات وت�سمينها يف م�ساريف بيع وتوزيع اأخرى )مل يتم اإعادة تبويب عموالت املبيعات وت�سمينها يف م�ساريف بيع وتوزيع اأخرى لل�سنوات 

املالية ال�سابقة(.

ضمان فني

ميثل ال�سمان الفني خم�س�سات لل�سيانة املتوقعة وخدمات ما بعد البيع االأخرى للمنتجات. ويتم ح�ساب خم�س�سات ال�سمان كن�سبة 0.25% من مبيعات االأ�سهر 
بند  العالقة يف  الفرتات ذات  العمومية بني  امليزانية  االإختالف يف خم�س�سات  ت�سمني  ويتم  العمومية.  امليزانية  ت�سمينها يف  ويتم  االأخرية  والع�سرين  االأربعة 

م�ساريف البيع والتوزيع. 

وقد انخف�س خم�س�س ال�سمان الفني بن�سبة 53.4% من 4.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 1.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م ب�سبب اأن ال�سركة 
قد قامت ب�سراء مواد مل�ساريع قائمة لتغطية فرتة ال�سمان. وبعد اإنتهاء فرتة ال�سمان وكاإجراء حتفظي، مت حتميل هذه املواد الى تكلفة خم�س�س ال�سمان الفني 
ب�سكل اإ�ستثنائي خالل عام 2011م. وقد ارتفع خم�س�س ال�سمان الفني بن�سبة 56.1% يف عام 2013م من 1.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 3.0 

مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة يف املبيعات خالل ال�سنة.
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مخصصات الديون المشكوك في تحصيلها

تراجعت خم�س�سات الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بن�سبة 130.6% يف عام 2012م، من 2.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى )0.7( مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2012م نتيجة التح�سني يف حت�سيل الذمم املدينة والذي اأدى اإلى عك�س القيد املحا�سبي ملخ�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

وقامت �سركة ال�سناعات الكهربائية باإن�ساء ق�سم خا�س بالذمم املدينة ومراقبة االئتمان لالإ�سراف على حت�سني حت�سيل الذمم املدينة وتنفيذ �سيا�سات االإئتمان 
املعتمدة لدى العمالء اجلدد واحلاليني. وتراجعت املبالغ التي مت عك�سها يف خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بن�سبة 324.3% يف عام 2013م من )0.7( 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى )3.2( مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة عك�س خم�س�سات ديون م�سكوك يف حت�سيلها بعد حت�سيل الذمم 

املدينة امل�ستحقة.

المصاريف األخرى

ا�ستملت امل�ساريف االأخرى على م�ساريف الدعاية واالإعالن والرتويج )يجدر الذكر باأن معظم م�ساريف الدعاية واالإعالن قد مت اإعادة تبويبها من قبل املحا�سب 
القانوين حيث مت ت�سمينها يف امل�ساريف االأخرى يف عام 2013م عو�سًا عن ت�سمينها يف م�ساريف الدعاية واالإعالن والرتويج( وعموالت املبيعات وم�ساريف 
متنوعة اأخرى تتعلق باإدارة املبيعات والت�سويق. وقد تراجعت امل�ساريف االأخرى ب�سكل هام�سي بن�سبة 2.4% يف عام 2012م من 4.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 

2011م اإلى 4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م. 

كما ارتفعت امل�ساريف االأخرى بعد ذلك بن�سبة 58.7% يف عام 2013م من 4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 6.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م 
ب�سبب اإعادة تبويب عمولة املبيعات من م�ساريف الدعاية واالإعالن اإلى م�ساريف اأخرى.

المصروفات العمومية واإلدارية 2   2   2

جدول 6-12: امل�شروفات العمومية والإدارية لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب
 2011م -2013م

27.3%22.2%32.6%18.17424.09229.445تكاليف موظفني

73.3%105.4%46.2%2.5173.6807.559م�ساريف مكتبية

33.7%71.8%4.1%2.4432.5444.370ا�ستهالك 

)6.5%()5.1%()7.9%(5.8875.4205.143اأخرى 

26.6%30.2%23.1%29.02235.73646.517املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

االإدارية  ال�سوؤون  باأعمال  تتعلق  اأخرى  وم�ساريف  واال�ستهالك  املكتبية  وامل�ساريف  املوظفني  تكاليف  من  رئي�سي  ب�سكل  واالإدارية  العمومية  امل�سروفات  تتاألف 
بال�سركة.

تكاليف الموظفين

تتاألف تكاليف املوظفني ب�سكل رئي�سي من رواتب ومزايا موظفي ال�سوؤون االإدارية ومكافاآت اللجان التنفيذية. وقد ارتفعت تكاليف املوظفني بن�سبة 32.6% يف عام 
2012م من 18.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 24.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى بدء منح مكافاآت للجان 
جمل�س االإدارة عن عامي 2011م و2012م )2.2 مليون ريـال �سعودي( حيث مل تكن متنح ال�سركة مكافاآت لهذه اللجان قبل عام 2011م. باالإ�سافة اإلى ذلك، 
ازداد عدد املوظفني االإداريني مبا جمموعه 14 موظًفا )2.2 مليون ريـال �سعودي( الذين مت توظيفهم من قبل �سركة حموالت الطاقة التي مت تاأ�سي�سها موؤخًرا. كما 

ا خالل عام 2012م بزيادة الرواتب ال�سنوية بن�سبة 5% لكافة موظفي ال�سركة وب�سبب تعيني نائب رئي�س للموارد الب�سرية. تاأثرت تكاليف املوظفني اأي�سً

ا يف عام 2013م بن�سبة 22.2% من 24.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 29.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م. ويعود  ارتفعت تكاليف املوظفني اأي�سً
ال�سبب يف ذلك اإلى زيادة رواتب بع�س اأع�ساء االإدارة التنفيذية والزيادة ال�سنوية لتكاليف املوظفني ب�سبب توظيف موظفني جدد من قبل �سركة حموالت الطاقة 

التي بلغت تكاليفهم 4 مليون ريـال �سعودي.



95

المصاريف المكتبية

تتاألف امل�ساريف املكتبية ب�سكل رئي�سي من م�ساريف الطباعة والقرطا�سية وتكاليف تقنية املعلومات والتاأمني. وقد ارتفعت امل�ساريف املكتبية بن�سبة %46.2 
من 2.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 3.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة يف الرتاخي�س اخلا�سة باأنظمة املعلومات والربامج وزيادة 

م�ساريف الطباعة.

ارتفعت امل�ساريف املكتبية بن�سبة 105.4% من 3.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 7.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة امل�ساريف 
املكتبية ل�سركة حموالت الطاقة بقيمة 1 مليون ريـال �سعودي، وزيادة اخلدمات اخلارجية وماكينات ت�سويروزيادة يف تكاليف ا�سرتاكات )التي ت�سمل م�ساريف 

اإ�سرتاكات مع مواقع توظيف ومعايري التدقيق الداخلي وفواتريالهاتف( بقيمة 1.3 مليون ريـال �سعودي.

مصاريف االستهالك

ارتفعت م�ساريف اال�ستهالك هام�سيًا بن�سبة 4.1% يف عام 2012م، من 2.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 2.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م. 
كما ارتفعت م�ساريف اال�ستهالك بن�سبة 71.8% من 2.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 4.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة �سراء اآالت 

وممتلكات ومعدات خالل عام 2013م.

المصاريف األخرى

ت�ستمل امل�ساريف االأخرى ب�سكل رئي�سي على م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة، والتدريب، واللوازم اال�ستهالكية، واالإيجارات وم�ساريف اإدارية متنوعة اأخرى. وقد 
تراجعت امل�ساريف االأخرى يف عام 2012م بن�سبة 7.9% من 5.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 5.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة انخفا�س 

م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة.

انخف�ست امل�ساريف االأخرى يف عام 2013م بن�سبة 5.1% من 5.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 5.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة املزيد 
من االنخفا�س يف م�ساريف االإ�سالح وال�سيانة.

اإليرادات األخرى 2   2   2

جدول 6-13: الإيرادات الأخرى لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي
 )االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب
 2011م -2013م

-550.0%-99)22(-اأرباح/خ�سائر على موجودات ثابتة

---4.181--مطالبات مقبو�سة

)69.3%()82.9%()44.8%(1.05158099مبيعات خردة

--)880.2%(-101990دخل عمولة مقبو�سة

95.0%182.9%34.4%1.1521.5484.379املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

بتكلفة  خا�شة  حتوط  عملية  خالل  من  التمويل  تكلفة  تثبيت  من  واالأرباح  االأجنبية  العمالت  من  )االأرباح  املايل  الدخل  رئي�شي  ب�شكل  االأخرى  االإيرادات  متثل 
التمويل(، وبيع االآالت واملعدات. واجلدير بالذكر اأن جميع عمليات التحوط اخلا�شة بتكلفة التمويل قد انتهت بنهاية الربع االأول لعام 2014م.

ا�ستمرت االإيرادات االأخرى ثابتة عموًما يف عام 2012م مقارنًة بعام 2011م، بينما �سهدت زيادة يف عام 2013م بن�سبة 182.9% من 1.5 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2012م اإلى 4.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى مطالبات تاأمني مت ا�ستالمها بقيمة 4.2 مليون ريـال �سعودي عن 
حادث حريق وقع يف خمزن فرعي وخط دهان اإحتياطي مت�سل مب�سنع املحوالت رقم 4 عام 2011م وقد غطى مبلغ التعوي�س كامل اخل�سائر الناجتة عن احلادث.
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األعباء المالية 2   2   2

جدول 6-14: الأعباء املالية لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي
 )االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب
 2011م -2013م

5.2%41.0%)21.5%(2.4271.9062.687م�ساريف بنكية

3.5%35.5%)20.9%(7.9226.2708.492تكلفة اقرتا�س

3.9%36.8%)21.0%(10.3498.17511.180املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

ت�سمل االأعباء املالية امل�ساريف البنكية وتكاليف االقرتا�س فيما يتعلق بالقرو�س الق�سرية والطويلة االأجل.  

المصاريف البنكية

انخف�ست امل�ساريف البنكية يف عام 2012م بن�سبة 21.5% من 2.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 1.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
انخفا�س ا�ستخدام خطابات االعتماد. ثم ارتفعت امل�ساريف البنكية بن�سبة 41% يف عام 2013م من 1.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 2.7 مليون ريـال 

�سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة ا�ستخدام خطابات االعتماد وخطابات ال�سمان خالل ال�سنة.

تكاليف االقتراض

انخف�ست تكاليف االقرتا�س يف عام 2012م بن�سبة 20.9% من 7.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 6.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
انخفا�س يف اأ�سعار الفوائد وانخفا�س ا�ستخدام القرو�س ق�سرية وطويلة االأجل خالل ال�سنة. ثم ارتفعت تكاليف االإقرا�س بعد ذلك بن�سبة 35.5% يف عام 2013م 
من 6.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 8.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة لزيادة يف ا�ستخدام القرو�س ق�سرية االأجل يف اأواخر عام 2012م 

وزيادة يف ا�ستخدام القرو�س طويلة االأجل خالل عام 2013م.

خسائر من شركات مرتبطة )زميلة( 2   2   2

تتعلق اخل�سائر من �سركات مرتبطة )زميلة( باخل�سائر من �سركة �سي جي العربية. ومتلك �سركة ال�سناعات الكهربائية ح�سة بن�سبة 49% يف �سركة �سي جي 
العربية، وتقوم بح�ساب ح�ستها بطريقة حقوق امللكية. وقد كانت الزيادة يف اخل�سارة من ال�سركات املرتبطة )الزميلة( يف عام 2012م بن�سبة 476.3% من 0.2 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م ناجتة عن زيادة يف تكاليف �سركة �سي جي العربية خالل ال�سنة حيث اأن ال�سركة مل 

تكن متار�س ن�ساطها يف عام 2012م.

كان االنخفا�س يف اخل�سارة من ال�سركات املرتبطة )الزميلة( بن�سبة 43.5% يف عام 2013م من 1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 0.6 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2013م ناجًتا عن انخفا�س خ�سائر �سركة �سي جي العربية حيث اأن هذه ال�سركة قد بداأت عملياتها يف عام 2013م وبالتايل حققت مبيعات خالل 

عام 2013م حدت من اخل�سائر التي تكبدتها ال�سركة خالل العام.

حصة حقوق الملكية غير المسيطرة من األرباح / الخسائر 2   2   2

تتعلق ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة من االأرباح/اخل�سائر املتعلقة ب�سركة حموالت الطاقة حيث متلك �سركة ال�سناعات الكهربائية ح�سة 51% مقابل %49 
ريـال �سعودي  بن�سبة 280.9% من 0.3 مليون  االأرباح / اخل�سائر  امل�سيطرة من  امللكية غري  ارتفعت ح�سة حقوق  باور )CG Power(. وقد  ل�سركة �سي جي 
اإنعك�ست على ح�سة �سركة �سي جي باور  اإلى 1.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة الزيادة يف خ�سائر �سركة حموالت الطاقة والتى   يف عام 2011م 
)CG Power(. وارتفعت ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة من االأرباح / اخل�سائر بن�سبة 661.4% من 1.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 10.1 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة الزيادة يف خ�سائر �سركة حموالت الطاقةوالتى اإنعك�ست على ح�سة �سركة �سي جي باور )CG Power( حيث بداأت هذه 

ال�سركة عملياتها يف عام 2013م حمققًة خ�سارة �سافية بلغت 21 مليون ريـال �سعودي.
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الزكاة وضريبة الدخل  1   2   2

جدول 6-15: الزكاة و�شريبة الدخل لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

 األف ريال �سعودي
)االأرقام مقربة(

التغري %2013م2012م2011م
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

النمو ال�سنوي املركب
 2011م -2013م

)20.5%()25.8%()14.7%(14.93712.7439.451ر�سيد بداية الفرتة، 1 يناير

41.5%115.8%)7.2%(8.9768.33017.972خم�س�س لل�سنة

)0.9%()%5.5(4.0%)10.979()11.622()11.170(مدفوعات خالل ال�سنة

13.6%74.0%)25.8%(12.7439.45116.444ر�سيد نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

تخ�سع ال�سركة لنظام م�سلحة الزكاة والدخل. ويتم �سداد الزكاة و�سريبة الدخل مبوجب تعليمات م�سلحة الزكاة والدخل. وكانت حت�سب الزكاة وتقدم االإقرارات 
الزكوية ب�سكل منف�سل لكل من ال�سركات التابعة واملرتبطة )الزميلة( لل�سركة حتى عام 2012م. واعتباًرا من العام 2013م، بداأت �سركة ال�سناعات الكهربائية 
بتقدمي اإقرار زكوي موحد ل�سركة ال�سناعات الكهربائية و�سركاتها التابعة اململوكة بالكامل، اأي كل من �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا. وقد قامت 

ال�سركة ب�سداد الزكاة امل�ستحقة عليها لعام 2013م وا�ستالم ال�سهادة الزكوية لل�سركة لعام 2013م.

شركة الصناعات الكهربائية

اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل  اإلى 2010م. مت تقدمي  مت ا�ستالم الربط النهائي من م�سلحة الزكاة والدخل ل�سركة ال�سناعات الكهربائية لالأعوام 2008م 
لل�سركة عن عامي 2011م و2012م اإلى م�سلحة الزكاة والدخل وال تزال قيد املراجعة لديها يف اإنتظار الربط النهائي. 

شركة المحوالت السعودية

قدمت م�سلحة الزكاة والدخل ربطها النهائي لل�سنوات 2000م و2001م ل�سركة املحوالت ال�سعودية وطالبت �سركة املحوالت ال�سعودية بالتزام زكوي اإ�سايف بقيمة 
351 األف ريـال �سعودي. وقدمت م�سلحة الزكاة والدخل ربطها النهائي لعام 2002م وطالبت هذه ال�سركة باإلتزام زكوي اإ�سايف بقيمة 316 األف ريـال �سعودي. 
كما قدمت م�سلحة الزكاة والدخل الربط النهائي لل�سنتني 2003م و2004م وطالبت هذه ال�سركة بالتزام زكوي اإ�سايف بقيمة 376 األف ريال �سعودي. وا�ستاأنفت 
�سركة املحوالت ال�سعودية �سد هذا الربط عن االأعوام 2003م و2004م، ومل يتم البت يف هذا االإ�ستئناف حتى تاريخ هذه الن�سرة. وال يزال الربط النهائي لل�سنوات 

2005م اإلى 2013م قيد املراجعة لدى م�سلحة الزكاة والدخل.

 2.7 بقيمة  2001م  لعام  مالية  راأ�س  اأرباح  على  ب�سريبة  2014م  عام  خالل  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  طالبت  والدخل  الزكاة  م�سلحة  اأن  بالذكر  واجلدير 
مليون ريـال �سعودي ناجتة عن بيع ح�سة �سركة باولز )Pauwels( بن�سبة 19% يف �سركة املحوالت ال�سعودية اإلى م�ساهمني �سعوديني وقد مت دفع مبلغ االإلتزام 
ال�سريبي بالكامل. ويف عام 2002م، طالبت م�سلحة الزكاة والدخل �سركة املحوالت ال�سعودية بالتزام �سريبي عن حقوق اخلربة الفنية املقدمة من �سركة باولز 
)Pauwels( وغرامات تاأخري بقيمة 439 األف ريال �سعودي. وقد قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية اعرتا�س على طريقة ح�ساب هذه ال�سريبة وغرامات التاأخري 

وا�ستاأنفت �سركة املحوالت ال�سعودية لدى اللجنة االإ�ستئنافية العليا ومل يتم البت يف هذا االإ�ستئناف حتى تاريخ هذه الن�سرة. 

كما طالبت م�سلحة الزكاة والدخل �سركة املحوالت ال�سعودية بالتزام �سريبي عن الريوع املتعلقة باخلربة الفنية املقدمة من �سركة باولز )Pauwels( وغرامات 
تاأخري بقيمة 625 األف ريال �سعودي عن عامي 2003م و2004م. وقد قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية اعرتا�س على طريقة ح�ساب االتزام ال�سريبي وغرامات 
التاأخري ومت اال�ستئناف �سد هذه الغرامات لدى اللجنة اال�ستئنافية العليا ومل يتم البت يف هذا اال�ستئناف حتى تاريخ هذه الن�سرة. واجلدير بالذكر اأن ال�سركة 
قدمت مل�سلحة الزكاة والدخل �سمان بنكي بكامل مبلغ الغرامات )625 األف ريال �سعودي( عند تقدمي االإعرتا�س كما ومت احت�ساب هذا املبلغ �سمن خم�س�سات 

ال�سركة.

شركة وسكوسا 

مت ا�ستالم الربط النهائي ل�سركة و�سكو�سا منذ التاأ�سي�س ولغاية العام 2005م. ومل ت�ستلم �سركة و�سكو�سا ربطها النهائي لل�سنوات من 2006م اإلى 2013م. تقوم 
م�سلحة الزكاة والدخل حاليًا مبراجعة الربط النهائي لل�سنوات 2006م اإلى 2010م حيث طلبت امل�سلحة بع�س املعلومات عن هذه الفرتة ومت تزويد امل�سلحة 

بالبيانات املطلوبة. وقد مت تقدمي االإقرارات الزكوية لالأعوام 2006م اإلى 2013م ومت �سداد الزكاة امل�ستحقة وا�ستالم ال�سهادات الزكوية لهذه ال�سنوات.
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شركة محوالت الطاقة

مت تقدمي اإقرارات الزكاة و�سريبة الدخل ل�سركة حموالت الطاقة عن االأعوام 2011م، 2012م و2013م اإلى م�سلحة الزكاة والدخل وال تزال قيد املراجعة لديها 
وقد مت ا�ستالم ال�سهادات الزكوية لهذه ال�سنوات.

يف عام 2012م، انخف�س خم�س�س الزكاة بن�سبة 7.2% من 9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 8.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة انخفا�س 
يف �سايف الدخل لل�سنة. ويف عام 2013م، ارتفع خم�س�س الزكاة بن�سبة 115.8% من 8.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 18.0 مليون ريـال �سعودي يف 

عام 2013م نتيجة زيادة يف �سايف الدخل بعد زيادة يف املبيعات وهوام�س الربح االإجمايل خالل ال�سنة.

صافي الدخل 11   2   2

انخف�س �سايف الدخل بن�سبة 4.9% يف عام 2012م، من 113.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 108.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م. ويعود ال�سبب 
الرئي�سي يف ذلك اإلى تراجع هوام�س اأرباح ال�سركة نتيجة انخفا�س متو�سط �سعر بيع املحوالت من 87.8 الف ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 81.1 الف ريال 

�سعودي يف عام 2012م لكل ميجا فولت اأمبري )MVA( وذلك نتيجة لدخول مناف�س جديد واإرتفاع يف امل�ساريف الت�سغيلية يف عام 2012م.

ارتفع �سايف الدخل بن�سبة 53.5% يف عام 2013م، من 108.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 166 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م. ويعود ال�سبب 
الرئي�سي يف ذلك اإلى حت�سن هوام�س الربح االإجمالية لل�سركة، وب�سكل خا�س هوام�س ربح املحوالت )ب�سبب زيادة اأ�سعار البيع مقارنة مع االأ�سعار يف عام 2012م( 

ولوحات املفاتيح الكهربائية باالإ�سافة اإلى ارتفاع هوام�س الربح من م�ساريع النفط والغاز.

قائمة المركز المالي 2   2

جدول 6-16: قائمة املركز املايل املوحدة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

املوجودات املتداولة

)37.6%(138.6%23.93657.12135.627اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

)5.4%(36.5%330.343451.068426.561مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما

)9.8%(12.4%427.770480.632433.303خمزون

)9.4%(26.4%782.049988.821895.491اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

)12.4%()18.1%(5.3454.3793.834ا�ستثمار يف �سركة مرتبطة

23.0%72.7%144.245249.131306.466ممتلكات واآالت ومعدات

60.0%-4.5007.200-موجودات غري ملمو�سة

23.1%72.5%149.590258.010317.500اإجمايل املوجودات غري املتداولة

)2.7%(33.8%931.6401.246.8311.212.991اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق ملكية الغري م�سيطرة

املطلوبات املتداولة

)2.6%(41.5%189.826268.683261.600دائنون واأوراق دفع ومبالغ م�ستحقة الدفع

)54.7%()6.5%(25.97224.27410.995خم�س�س �سمانات وتعوي�سات جزائية

)77.2%(174.4%132.626363.94183.000قرو�س ق�سرية االأجل

-22.925--جزء متداول من قرو�س طويلة االأجل
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التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

74.0%)25.8%(12.7439.45116.444خم�س�س زكاة

)40.7%(84.5%361.167666.349394.964اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

706.6%-27.185219.265-قرو�س طويلة االأجل

13.7%10.8%43.41948.11454.713مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

263.9%73.4%43.41975.299273.978اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

)9.8%(83.3%404.586741.649668.942اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة

--350.000350.000350.000راأ�س املال

--100.000--زيادة مقرتحة يف راأ�س املال

)57.8%(87.4%12.37023.1859.781احتياطي نظامي

)28.5%(170.2%24.00864.87846.395اأرباح مبقاة

)35.2%()58.5%(130.00054.00035.000توزيعات اأرباح مقرتحة

)10.0%()4.7%(516.378492.063541.176 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

)78.1%(22.9%10.67613.1192.873حقوق ملكية غري م�سيطرة

7.7%)4.1%(527.054505.182544.049اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق ملكية الغري م�سيطرة

)2.7%(33.8%931.6401.246.8311.212.991اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

النقد وما في حكمه 1   2   2

جدول 6-17: النقد وما يف حكمه لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

)37.6%(138.6%23.93657.12135.627النقد وما يف حكمه

 2.8%5.4%2.5%كن�سبة مئوية من املبيعات

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة وال�سركة

بن�سبة  النقد وما يف حكمه  ارتفع  وقد  والفروع.  وامل�سانع  الكهربائية  ال�سناعات  ل�سركة  الرئي�سي  املكتب  والنقدية يف  البنوك  النقد يف  النقدية  االأر�سدة  متثل 
138.6% يف عام 2012م من 23.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 57.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى ارتفاع 
التح�سيل يف نهاية عام 2012م حيث ا�ستلمت ال�سركة مبلغ 20.5 مليون ريال �سعودي من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء، ومبلغ 7 مليون ريال �سعودي من وزارة 

الكهرباء واملاء يف دولة الكويت، وحوايل 20 مليون ريال �سعودي من عمالء َاخرون.

انخف�س النقد وما يف حكمه بن�سبة 37.6% يف عام 2013م، من 57.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 35.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م حيث 
ا�ستخدمت االإدارة الفائ�س النقدي يف نهاية ال�سنة ل�سداد مبكر للقرو�س ق�سرية االأجل بقيمة 14 مليون ريال �سعودي من دون حتمل غرامات.
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رأس المال العامل التشغيلي 1   2   2

جدول 6-18: راأ�س املال العامل الت�شغيلي لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

)7.8%(44.9%280.344406.097374.515مدينون جتاريون، �سايف

)1.9%(74.2%12.05621.00220.593دفعات مقدمة اإلى موردين

52.6%141.0%2.1505.1827.909م�ساريف مدفوعة مقدًما

25.4%34.2%2.6443.5474.447مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

136.5%)86.1%(23.0873.1987.563مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

)4.2%(19.7%10.06212.04111.534ذمم مدينة اأخرى

)9.8%(12.4%427.770480.632433.303املخزون

)7.7%(22.9%758.113931.700859.864اإجمايل املوجودات الت�سغيلية املتداولة

)21.3%(61.1%86.704139.652109.941دائنون جتاريون

)22.0%(35.3%38.38851.94740.519دفعات مقدمة من عمالء

34.7%48.6%28.09541.75956.255م�ساريف م�ستحقة وذمم دائنة اأخرى

51.5%)22.6%(36.61328.32242.894اأوراق دفع

71.2%26.834.6%267.00311.992مبالغ م�ستحقة ل�سركات مرتبطة

)54.7%()6.5%(25.97224.27410.995خم�س�سات �سمانات وتعوي�سات جزائية

)7.0%(35.8%215.798292.957272.595اإجمايل املطلوبات الت�سغيلية املتداولة

)8.1%(17.8%542.315638.742587.269راأ�س املال العامل الت�سغيلي

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة، ال�سركة

يتاألف راأ�س املال العامل الت�سغيلي من الذمم املدينة التجارية ال�سافية من خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها، والدفعات املقدمة اإلى املوردين، وامل�ساريف 
املدفوعة مقدًما، واملبالغ امل�ستحقة من امل�ساهمني، واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة، وذمم مدينة اأخرى، واملخزون، ودائنون جتاريون، والدفعات املقدمة 
وتعوي�سات  �سمانات  وخم�س�سات  )زميلة(،  مرتبطة  ل�سركات  م�ستحقة  ومبالغ  الدفع،  واأوراق  االأخرى،  الدائنة  والذمم  امل�ستحقة  وامل�ساريف  العمالء،  من 
جزائية. ويف عام 2012م، ارتفع راأ�س املال العامل الت�سغيلي بن�سبة 17.8%، من 542.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 638.7 مليون ريـال �سعودي يف 

عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى الزيادة يف الذمم املدينة التجارية واملخزون نتيجة النمو يف حجم االأعمال.

اإلى 587.3 مليون ريـال �سعودي يف عام  يف عام 2013م، انخف�س راأ�س املال العامل الت�سغيلي بن�سبة 8.1%، من 638.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى انخفا�س املدينون التجاريون نظرًا لتح�سن عمليات التح�سيل من العمالء الرئي�سيني وعلى وجه التحديد ال�سركة 

ال�سعودية للكهرباء، باالإ�سافة اإلى اإنخفا�س حجم املخزون ب�سبب ا�ستخدام كميات املخزون املتاحة.
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مدينون تجاريون وآخرون 1   2   6   6

جدول 6-19: مدينون جتاريون واآخرون لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

)7.8%(44.9%280.344406.097374.515مدينون جتاريون، �سايف

)1.9%(74.2%12.05621.00220.593دفعات مقدمة اإلى موردين

52.6%141.0%2.1505.1827.909م�ساريف مدفوعة مقدًما

25.4%34.2%2.6443.5474.447مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

136.5%)1.86%(23.0873.1987.563مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

)4.2%(19.7%10.06212.04111.534 ذمم مدينة اأخرى

)5.4%(36.5%330.343451.068426.561املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

جدول 6-20: اأعمار املدينون التجاريون لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

% من املجموع2013م% من املجموع2012م% من املجموع2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

       �سركة و�سكو�سا

91.9%86.8222.875%86.6254.405%1229.605- 180 يوم

1.0%5.22.330%3.715.276%1819.764 - 365 يوم

0.8%1.71.924%2.25.112%3655.914 - 730 يوم

6.3%6.315.337%7.518.322%19.854اأكرث من 730 يوم

100.0%100.0242.466%100.0293.115%265.137املجموع

      �سركة املحوالت ال�سعودية

98.2%97.4148.385%95.8145.125%173.802- 180 يوم

0.9%1.11.285%0.41.699%181299 - 365 يوم

0.04%0.0466%0.667%365480 - 730 يوم

0.9%1.51.371%3.22.166%2.463اأكرث من 730 يوم

100.0%100.0151.107%100.0149.057%77.044املجموع

 )7.405( )21.244( )45.985(مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة

 386.168 420.928 296.195املجموع*

129134125عدد اأيام التح�سيل

امل�سدر: ال�سركة
* ال يت�سمن املجموع اأعاله خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها 

امل�ستحقة من  واملبالغ  املدفوعة مقدًما،  وامل�ساريف  املوردين  اإلى  املقدمة  والدفعات  التجاريني  املدينني  رئي�سي على  ب�سكل  واآخرون  التجاريون  املدينون  ي�ستمل 
امل�ساهمني واملبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة وذمم مدينة اأخرى.

المدينون التجاريون

ي�ستمل املدينون التجاريون على ح�سابات العمالء التجاريني، �سافية من خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. ونظًرا للطبيعة املتنوعة الأن�سطة ال�سركة و�سرائح 
عمالء ال�سركة، تقوم ال�سركة ب�سكل دوري بدرا�سة و�سع املدينني التجاريني احلاليني على اأ�سا�س حتليل اأعمار الذمم املدينة. تقوم ال�سركة باإن�ساء خم�س�س بن�سبة 
100% للديون التي مل يتم حت�سيلها بعد اأكرث من �سنتني جلميع العمالء التجاريني. ويتم �سطب الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بح�سب كل حالة على حدة بعد اأخذ 

موافقة جمل�س االإدارة. وميكن اأن يتم عك�س القيد املحا�سبي لذلك املخ�س�س يف حالة ال�سداد النهائي للدين ذي العالقة.
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ترتاوح فرتات التح�سيل من املدينون التجاريون بني 60 و90 يوًما، ولكن ميكن اأن ت�شل �شروط الدفع لعمالء الت�شدير واملقاولني اإلى 120 يوًما. وتعتمد االإدارة 
�سيا�سة االعرتاف مبخ�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها الأي مبالغ م�ستحقة منذ اأكرث من �ستة اأ�سهر. ووفًقا ل�سيا�سة الديون امل�سكوك يف حت�سيلها التي تتبعها 

ال�سركة وال�سركات التابعة، يتم ح�ساب خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها كما يلي:

والغاز  النفط  وقطاع  اأرامكو  اإلى مقاويل  باالإ�سافة  للكهرباء  ال�سعودية  ال�سركة  ت�سمل  التي  ال�سركات احلكومية  بن�سبة 2% )عدا  �سهًرا: خم�س�س   12-6  )1(
ومقاويل �سركة �سابك(؛

)2(  1-2 �سنة: خم�س�س بن�سبة 10% )عدا ال�سركات احلكومية التي ت�سمل ال�سركة ال�سعودية للكهرباء باالإ�سافة اإلى مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز ومقاويل 
�سركة �سابك(؛

)3(  اأكرث من �سنتني: خم�س�س بن�سبة 100% جلميع املدينون التجاريون والذي ي�سمل ال�سركات احلكومية.

ارتفع املدينون التجاريون بن�سبة 44.9% من 280.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 406.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف 
ذلك اإلى زيادة يف املبيعات خالل الربع االأخري من عام 2012م والتي كانت اأعلى مبا جمموعه 100.2 مليون ريـال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من عام 2011م. 
كما ارتفع عدد اأيام حت�سيل املبيعات يف عام 2012م من 129 يوًما يف عام 2011م اإلى 134 يوًما يف عام 2012م نتيجة الإرتفاع مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية 

ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط يف الربع االأخري من عام 2012م والتي يكون عدد اأيام حت�سيل مبيعاتها اأعلى من باقي املنتجات. 

انخف�س املدينون التجاريون بن�سبة 7.8% من 406.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 374.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي 
لهذا االإنخفا�س اإلى اإرتفاع مبيعات ال�سركة اإلى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء والتي زادت من 39.2% يف عام 2012 م اإلى 48.8% يف عام 2013م كن�سبة من اإجمايل 
مبيعات ال�سركة. كما انخف�س عدد اأيام حت�سيل املبيعات من 134 يوًما يف عام 2012م اإلى 125 يف عام 2013م يوًما ب�سبب قيام ال�سركة باإن�ساء اإدارة خا�سة 

مبراقبة املدينني واالئتمان لالإ�سراف على حت�سني حت�سيل الذمم املدينة وتطبيق �سيا�سات ائتمان اأكرث ت�سدًدا ت�سري على العمالء اجلدد واحلاليني.

ا من التدفق املايل اجليد الناجت من م�سروع �سدارة التابع ل�سركة اأرامكو والذي بلغ 110.4 مليون ريال  نتج الرتاجع يف املدينني التجاريني يف عام 2013م اأي�سً
�سعودي.

يتم قيد الدفعات املقدمة من العمالء كمطلوبات حتت بند الدفعات املقدمة من العمالء، ويتم ت�سجيلها كقيود دائنة اإلى ح�ساب املدينني التجاريني عند �سدور 
الفواتري النهائية حاملا يتم �سحن الب�سائع اجلاهزة. 

انخف�س خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بن�سبة 6.8% من 15.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 14.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
حت�سيل بع�س الذمم املدينة املتاأخرة خالل ال�سنة.

وقد انخف�س خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها بن�سبة 27.6% اأخرى من 14.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 11.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2013م نتيجة حت�سيل 3.1 مليون ريـال �سعودي من الديون امل�سكوك يف حت�سيلها خالل عام 2013م بفعل حت�سن َاداء اإدارة احل�سابات من خالل ت�سديد �سيا�سة 

الرقابة على االئتمان ومتابعة الوثائق فيما يتعلق بامل�ساريع القدمية، باالإ�سافة الى حت�سن العالقات مع العمالء. 

الدفعات المقدمة إلى الموردين

اإلى املوردين دفعات �شددتها ال�شركة مقدًما مل�شرتيات املواد اخلام واالآالت. وي�شرتط املوردون عموًما الذين ال ي�شتطيعون البيع باالآجل  متثل الدفعات املقدمة 
احل�سول على دفعة مقدمة.

ارتفعت الدفعات املقدمة اإلى املوردين بن�سبة 74.2% يف عام 2012م من 12.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 21 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
نتيجة زيادة يف م�سرتيات االآالت فيما يتعلق ب�سركة حموالت الطاقة، وم�سنع حوامل الكابالت وم�سنع املحوالت اجلديد )امل�سنع 3(. وبقيت الدفعات املقدمة 

للموردين م�ستقرة ن�سبًيا خالل عام 2013م. 

المصاريف المدفوعة مقدمًا

ت�شمل امل�شاريف املدفوعة مقدًما اأق�شاط التاأمني املدفوعة مقدًما، واإيجارات املباين، وعموالت تكلفة التمويل املدفوعة مقدًما. وقد ارتفعت امل�شاريف املدفوعة 
مقدًما بن�سبة 141% من 2.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 5.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة الزيادة يف اأق�شاط التاأمني املدفوعة مقدًما 
بعد اإجراء تغيري يف بولي�سة تاأمني ال�سركة لتغطية املوجودات بح�سب تكاليف ا�ستبدالها )اأ�سعار ال�سوق(. وكانت املوجودات مغطاة بالتاأمني يف ال�سابق على اأ�سا�س 

قيمتها الدفرتية ال�شافية. وباالإ�شافة اإلى ذلك، ارتفعت اأق�شاط التاأمني الطبي املدفوعة مقدًما بالتنا�شب مع الزيادة يف اأعداد القوى العاملة.

ارتفعت امل�سروفات املدفوعة مقدًما بن�سبة 52.6% يف عام 2013م، من 5.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 7.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م 
نتيجة زيادة اإيجارات امل�شاكن املدفوعة مقدًما واأق�شاط التاأمني الطبي املدفوعة مقدًما مبا يتنا�شب مع الزيادة يف اأعداد املوظفني والأغرا�ص االلتزام بقانون العمل 

الذي ين�س على توفري ال�سكن للموظفني املتعاقدين مبوجب عقود دائمة.
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المبالغ المستحقة من المساهمين

ت�سمل املبالغ امل�ستحقة من امل�ساهمني م�ساريف طرح ال�سركة لالكتتاب العام التي �سددتها ال�سركة نيابة عن امل�ساهمني البائعني. و�سوف يقوم امل�ساهمون بت�سوية 
هذه املبالغ عند ا�ستالم متح�سالت االكتتاب العام. وقد ارتفعت املبالغ امل�ستحقة من امل�ساهمني بن�سبة 34.2% يف عام 2012م من 2.6 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2011م اإلى 3.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة م�ساريف طرح ال�سركة لالإكتتاب العام. كما ارتفعت املبالغ امل�ستحقة من امل�ساهمني بن�سبة 
25.4% يف عام 2013م من 3.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 4.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة زيادة اأخرى يف م�ساريف طرح ال�سركة 

لالكتتاب العام.

المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة 

انخف�ست املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة بن�سبة 86.1% من 23.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 3.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
حت�سيل مبالغ م�ستحقة من �سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة واملقاوالت، و�سركة القري�سي للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية، و�سركة �سي جي العربية. 

نتجت الزيادة يف املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة يف عام 2013م والتي بلغت 136.5% من 3.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 7.6 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2013م عن زيادة يف املبيعات واخلدمات املقدمة جلهات ذات عالقة.

كما توؤكد ال�سركة اأن جميع العمليات مع اجلهات ذات العالقة تتم على اأ�س�س جتارية بحتة. )للمزيد من التفا�سيل حول املعامالت مع االأطراف ذو العالقة، ف�ساًل 
راجع الق�سم )13-3( من هذه الن�سرة وعنوانه »العقود واملعامالت مع االأطراف ذو العالقة«(.

الذمم المدينة األخرى

يتاألف ر�سيد الذمم املدينة االأخرى من مبالغ ر�سوم جمركية م�سرتدة، و�سلف للموظفني، ومطالبات تاأمني مدينة م�ستحقة وذمم مدينة متنوعة اأخرى.

ارتفعت الذمم املدينة االأخرى بن�سبة 19.7% يف عام 2012م، من 10 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 12 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م ب�سبب ارتفاع 
مطالبات ا�سرتداد الر�سوم اجلمركية الناجت عن تاأخر ا�سدار االعفاء اجلمركي من وزارة التجارة وال�سناعة. وكان االنخفا�س يف الذمم املدينة االأخرى بن�سبة 
4.2% يف عام 2013م، من 12 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 11.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ناجًتا عن اإقفال جزئي ملطالبة التاأمني اخلا�سة 

بحريق يف خمزن فرعي وخط دهان اإحتياطي مت�سل مب�سنع املحوالت رقم 4  الذي حدث يف عام 2011م، حيث يتم اإ�ستالم التعوي�س على دفعات.

واجلدير بالذكر اأنه يتم جتديد االإعفاء اجلمركي مرة كل 5 �سنوات. وخالل فرتة التجديد، يتم دفع الر�سوم اجلمركية للمواد املعفاة نقدًا وربطها بالتاأمني، على 
اأن يتم املطالبة باإعفائها بعد احل�سول على موافقة وزارة ال�سناعة والتجارة على االإعفاء اجلديد.

المخزون 2   2   6   6

جدول 6-21: املخزون لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

6.9%6.1%254.203269.804288.543مواد خام

2.3%9.8%58.41364.11765.616ب�ساعة بالطريق

)39.3%(41.4%72.729102.81162.441ب�ساعة حتت الت�سنيع

)53.8%()4.0%(49.20547.24421.819ب�ساعة تامة ال�سنع

8.0%7.9%12.52213.51314.596قطع غيار وم�ستهلكات

)8.9%(11.3%447.072497.488453.015 جمموع املخزون

16.9%)12.7%()19.712()16.856()19.302(خم�س�س املخزون بطيء احلركة

)9.8%(12.4%427.770480.632433.303�سايف املخزون

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة



104

جدول 6-22: اأعمار املخزون )املواد اخلام( لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

% من املجموع2013م% من املجموع2012م% من املجموع2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

65.8%62.3189.848%63.8168.097%1162.131- 180 يوم

10.8%13.431.244%9.836.198%18124.940 - 365 يوم

9.0%5.926.107%8.016.050%36520.249 - 730 يوم

14.3%18.341.344%18.449.459%46.884اأكرث من 730 يوم

100.0%100.0288.543%100.0269.804%254.204املجموع*

 164 192 196عدد اأيام االحتفاظ باملخزون

امل�سدر: ال�سركة
* يت�سمن املجموع اأعاله املخزون اخلا�س باملواد اخلام 

ي�ستمل املخزون على املواد اخلام، والب�ساعة بالطريق، والب�ساعة حتت الت�سنيع، والب�ساعة تامة ال�سنع، وقطع الغيار وامل�ستهلكات، �سافية من خم�س�س بنود 
املخزون بطيء احلركة.

يتم تقييم املخزون على اأ�سا�س التكلفة اأو قيمة ال�سوق اأيهما اأقل. ويتم اإحت�ساب قيمة املخزون على اأ�سا�س املتو�سط املرّجح للتكلفة. وت�سمل الب�ساعة حتت الت�سنيع 
تكلفة املواد املبا�سرة والعمالة وم�ساريف الت�سنيع العمومية.

المواد الخام

ت�ستمل املواد اخلام على النحا�س وحديد ال�سليكون ومواد اأخرى ت�ستخدم يف ت�سنيع منتجات ال�سركات التابعة لل�سركة وال�سركة املرتبطة )الزميلة(. وقد بلغت 
الزيادة يف املواد اخلام 6.1% يف عام 2012م، من 254.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 269.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، وكانت ناجتة عن 

تراكم املخزون خالل عام 2012م نتيجة لزيادة املبيعات وبع�س الطلبات املتاأخرة.

كان ال�سبب الرئي�سي يف الزيادة يف املواد اخلام بن�سبة 6.9% يف عام 2013م، من 269.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 288.5 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2013م ناجًتا عن �سراء مواد خام مل�سنع املحوالت اجلديد التابع ل�سركة املحوالت ال�سعودية والذي بداأ االإنتاج التجاري يف �سهر اأبريل من عام 2013م.

بضاعة بالطريق

ت�ستمل الب�ساعة بالطريق على املواد اخلام التي مت �سراوؤها و�سحنها ولكن مل ت�ستلمها ال�سركة. وقد بلغت الزيادة يف الب�ساعة بالطريق 9.8% يف عام 2012م، 
من 58.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 64.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م وهي ناجتة عن املواد اخلام التي مت طلبها لتلبية الزيادة يف املبيعات 

وجزء من املواد اخلام اخلا�سة مب�سنع املحوالت اجلديد.

ا�ستمرت الب�ساعة بالطريق ثابتة خالل عام 2013م نتيجة جلهود االإدارة لتح�سني اإدارة املخزون وخف�س كميات املخزون.

بضاعة تحت التصنيع

ارتفعت قيمة الب�ساعة حتت الت�سنيع بن�سبة 41.4% يف عام 2012م من 72.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 102.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
نتيجة التاأخر يف ت�سليم اأوامر �سراء حموالت لوزارة الكهرباء واملاء يف دولة الكويت وتاأخري يف ت�سليم م�ساريع لوحات مفاتيح كهربائية وحوامل الكابالت ملقاويل 

اأرامكو وقطاع النفط والغاز. 

وكان االإنخفا�س يف الب�ساعة حتت الت�سنيع بن�سبة 39.3% يف عام 2013م، من 102.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 62.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2013م ناجتًا عن ت�سليم كميات كبرية من لوحات املفاتيح الكهربائية واملحوالت لوزارة الكهرباء واملاء يف دولة الكويت التي كانت اأوامر �سراءها متاأخرة يف عام 
2012م. ويعتمد حجم الب�ساعة حتت الت�سنيع على نوع وحجم املنتجات وهو يتغري بح�سب اأوامر ال�سراء التي تعمل �سركة ال�سناعات الكهربائية على تنفيذها 

عند اال�ستالم.

بضاعة تامة الصنع

انخف�س ر�سيد الب�ساعة تامة ال�سنع بن�سبة 4.0% يف عام 2012م، من 49.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 47.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
نتيجة ت�سليم لوحات مفاتيح كهربائية مل�ساريع نفط وغاز وم�ساريع �سناعية متعلقة بعام 2011م.

وقد تراجع ر�سيد الب�ساعة تامة ال�سنع بن�سبة 53.8% يف عام 2013م، من 47.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 21.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2013م نتيجة ت�سليم لوحات مفاتيح كهربائية مل�ساريع نفط وغاز وم�ساريع �سناعية وحموالت لوزارة الكهرباء واملاء يف دولة الكويت متعلقة بعام 2012م.
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مخصص المخزون بطيء الحركة

تتم مراجعة خم�س�س بنود املخزون بطيء احلركة ب�سكل �سنوي ويتم احت�سابه كما يلي:

املواد غري القابلة لال�ستعمال، يتم جتنيب خم�س�س لها بن�سبة 100%؛ �
املواد املتوقع ا�ستخدامها خالل �سنة واحدة، يتم جتنيب خم�س�س لها بن�سبة 10.0% )عدا النحا�س وحديد ال�سليكون(؛  �
للمواد  � ال�سليكون وبن�سبة %50.0  للنحا�س وحديد  بن�سبة %15.0  لها  اأكرث من �سنة واحدة، يتم جتنيب خم�س�س  القابلة لال�ستخدام خالل  املواد 

االأخرى.
يوم يف عام  يوم يف عام 2011م مقابل 192  املاليني 2011م و2012م )196  العامني  الفرتة بني  باملخزون م�ستقًرا عموًما على مدى  االحتفاظ  اأيام  بقي عدد 
اأيام االحتفاظ  2012م(. ويعود �سبب هذا االإنخفا�س الإرتفاع املبيعات وا�ستخدام ال�سركة للمخزون املوجود عو�سًا عن �سراء مواد جديدة. وقد انخف�س عدد 
باملخزون من 192 يوًما يف عام 2012م اإلى 164 يوًما يف عام 2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك الى ت�سليم كميات كبرية من الب�سائع التي مت ت�سنيعها 

خالل عام 2012م.

انخف�س خم�س�س املخزون بطيء احلركة بن�سبة 12.7% من 19.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 16.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
عك�س جزء من املخ�س�س ب�سبب ا�ستخدام بع�س بنود املخزون بطيء احلركة اأو بيعها خالل ال�سنة.

ارتفع خم�س�س املخزون بطيء احلركة بن�سبة 16.9% يف عام 2013م من 16.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 19.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2013م نتيجة زيادة املخ�س�س تدريجيًا خالل عام 2013م حيث تقوم اإدارة الت�سميم مبراجعة �سنوية للمواد بطيئة احلركة. وح�سب �سيا�سة ال�سركة اخلا�سة 
باإحت�ساب املخ�س�س ونتائج املراجعة، مت زيادة املخ�س�س املتعلق باملخزون بطيء احلركة. واجلدير بالذكر اأن املخزون بطيء احلركة الأكرث من 730 يوم يقابله 
خم�س�سات متثل حوايل 50% من قيمة هذا املخزون كما هو مذكور يف اجلداول 6-21 و6-22. باالإ�سافة اإلى ذلك فاإن املخزون بطيء احلركة يحتوي اأ�سا�سًا على 
مواد خام قابلة لالإ�ستعمال )مثال ذلك حديد ال�سليكون والنحا�س والعوازل والقواطع الكهربائية( ميكن لل�سركة اإ�ستعمالها يف ت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح 
الكهربائية بعد اإجراء بع�س التغريات يف الت�ساميم ذات العالقة. ونظرًا الإرتفاع الطلب على منتجات ال�سركة خالل الثالثة اأعوام ال�سابقة 2011م  و2012م 

و2013م وحر�س ال�سركة على اال�ستغالل االأمثل للطاقة االإنتاجية مل يتم ا�ستخدام هذه املواد حيث اأن التغيري يف الت�ساميم يتطلب وقت اأطول. 

المطلوبات المتداولة 3   2   6   6

جدول 6-23: دائنون جتاريون واآخرون لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

)21.3%(61.1%86.704139.652109.941دائنون جتاريون

)22.0%(35.3%38.38851.94740.519دفعات مقدمة من عمالء

34.7%48.6%28.09541.75956.255م�سروفات م�ستحقة وذمم دائنة اأخرى

51.5%)22.6%(36.61328.32242.894اأوراق دفع

71.2%26.834.6%267.00311.992مبالغ م�ستحقة اإلى جهات منت�سبة

)2.6%(41.5%189.826268.683261.600املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

الدائنون تجاريون

ي�ستمل الدائنون التجاريون ب�سكل رئي�سي على املبالغ امل�ستحقة ملوردي املواد اخلام، كما اأنه ي�سمل مبلغ �سريبة بيع اأ�سهم �سركة باولز )Pauwels( منذ عام 
2001م والبالغ 3.9 مليون ريال �سعودي. واجلدير بالذكر باأن م�سلحة الزكاة طالبت ال�سركة بدفع �سريبة قدرها 2.7 مليون ريال �سعودي خالل عام 2014م، 

وقد مت دفع هذا املبلغ خالل عام 2014م.

وقد ارتفع ر�سيد الدائنني التجاريني بن�سبة 61.1% يف عام 2012م من 86.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 139.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
نتيجة زيادة يف م�سرتيات املواد اخلام يف اأواخر ال�سنة والتي كانت مطلوبة نتيجة لزيادة املبيعات وبع�س الطلبات املتاأخرة.

انخف�س ر�سيد الدائنون التجاريون بن�سبة 21.3% يف عام 2013م من 139.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 109.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م 
نتيجة االنخفا�ص يف امل�شرتيات خالل ال�شنة حيث اأنه مت �شراء كمية كبرية من مواد اخلام مقدمًا لالإ�شتفادة من االأ�شعاراملنخف�شة ن�شبيًا. ترتاوح �شروط االئتمان 

املمنوحة لل�سركة ما بني 60 اإلى 90 يوًما يف املتو�سط.



106

ارتفع عدد اأيام ا�ستحقاق الذمم الدائنة يف عام 2012م من 88 يوًما يف عام 2011م اإلى 97 يوًما يف عام 2012م ب�سبب الزيادة يف امل�سرتيات يف اأواخر عام 2012م 
نتيجة لزيادة املبيعات وبع�س الطلبات املتاأخرة والتي مت ت�سليمها يف عام 2013م. وبقي عدد اأيام ا�ستحقاق الذمم الدائنة م�ستقًرا يف الفرتة ما بني العامني املاليني 

2012م و2013م.

الدفعات المقدمة من العمالء

ت�ستمل الدفعات املقدمة من العمالء ب�سكل رئي�سي على الدفعات التي يتم حت�سيلها من العمالء مقدًما قبل ت�سليم املنتجات. وترتاوح ن�سبة الدفعة املقدمة بني 
10% و20% من اإجمايل قيمة املبيعات. ويتم حت�سيل الدفعات املقدمة من العمالء املحليني واخلارجيني.

ارتفعت الدفعات املقدمة من العمالء بن�سبة 35.3% من 38.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 51.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م ب�سبب اأوامر 
�سراء مت احل�سول عليها يف عام 2012م ومت ت�سليمها يف عام 2013م.

نتج االنخفا�س يف الدفعات املقدمة من العمالء يف عام 2013م بن�سبة 22.0% من 51.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 40.5 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2013م ب�سبب زيادة مبيعات ال�سركة لل�سركة ال�سعودية للكهرباء والتي ال ت�سمل  اأي دفعات مقدمة، باالإ�سافة الى ت�سليم ال�سركة الأوامر �سراء �سادرة يف اأواخر 

عام 2012م من مقاويل م�ساريع �سناعية ومقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز.

المصروفات المستحقة وذمم الدائنة أخرى

ا�ستملت امل�سروفات امل�ستحقة وذمم الدائنة اأخرى على م�ستحقات الرواتب والريوع وال�سرائب على الريوع، وامل�سروفات املكتبية امل�ستحقة والفوائد امل�ستحقة 
على القرو�س. وقد ارتفع ر�سيد امل�سروفات امل�ستحقة والذمم املدينة االأخرى بن�سبة 48.6%، من 28.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 41.8 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى زيادة تكاليف املوظفني والريوع بعد زيادة مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية واملحوالت وبداية 

دفع الر�سوم امل�ستحقة واجبة ال�سداد ل�سركة �سي جي باور )CG Power( عن اخلربات الفنية املقدمة ل�سركة حموالت الطاقة. 

يف عام 2013م، ارتفعت امل�سروفات امل�ستحقة وذمم الدائنة اأخرى بن�سبة 34.7% من 41.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 56.3 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2013م نتيجة: )1( ارتفاع ريوع �سركة و�سكو�سا )4.5 مليون ريـال �سعودي(، )2( ارتفاع ريوع �سركة املحوالت ال�سعودية )11.5 مليون ريـال �سعودي( 
 مبا يتنا�سب مع الزيادة يف املبيعات، و)3( زيادة امل�سروفات امل�ستحقة ل�سركة حموالت الطاقة. وت�ستمل الر�سوم امل�ستحقة واجبة ال�سداد ل�سركة �سي جي باور 

)CG Power( عن اخلربات الفنية املقدمة ل�سركة حموالت الطاقة.

أوراق الدفع

متثل اأوراق الدفع قرو�س ق�سرية االأجل لتمويل الواردات مقابل خطابات اعتماد. ويف عام 2012م، انخف�س ر�سيد اأوراق الدفع بن�سبة 22.6%، من 36.6 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 28.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م حيث ا�شتطاعت ال�شركة احل�شول على �شروط ائتمان من مورديها ملدة اأطول وبالتايل 

تقلي�س احلاجة اإلى متويل امل�سرتيات بوا�سطة اعادة متويل االإعتمادات )اأوراق الدفع(.

يف عام 2013م، ارتفع ر�سيد اأوراق الدفع بن�سبة 51.5% من 28.3 مليون ريـال �سعودي اإلى 42.9 مليون ريـال �سعودي ب�سبب متويل امل�سرتيات اخلا�سة بامل�سنع 
اجلديد )م�سنع املحوالت رقم 3( والتي مت �سراءها من موردين جدد يف�سلون التعامل عن طريق االعتمادات امل�ستندية مما اأدى الى زيادة ر�سيد اأوراق الدفع 

حيث اأن تكلفة التمويل اخلا�سة باإعادة متويل االإعتمادات اأقل من تكلفة التمويل ق�سرية االأجل.

مبالغ مستحقة إلى جهات منتسبة 

املبالغ امل�ستحقة اإلى جهات منت�سبة هي عبارة عن ر�سوم امل�ساعدة الفنية املقدمة ل�سركة حموالت الطاقة من قبل �سركة �سي جي باور )CG Power( ومعامالت 
اأق�شاط ح�شب  اإجمايل الر�سوم املتفق عليها واخلا�سة بامل�ساعدة الفنية تبلغ 7.5 مليون ريال �شعودي تقيد وت�شدد على  اأن  جتارية وخدمات. واجلدير بالذكر 

مراحل اإجناز امل�سروع من بناء امل�سنع وجتهيزه واجتياز الفح�س.

وقد ارتفع الر�سيد بن�سبة 26.834.6% يف عام 2012م من 26 األف ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة لقيد جزء من 
ر�سوم امل�ساعدة الفنية ل�سركة حموالت الطاقة التي قدمتها لها �سركة �سي جي باور )CG Power( اإ�سافة اإلى م�سرتيات مت اإقتنائها من نف�س ال�سركة.

ويف عام 2013م، ارتفع الر�سيد بن�سبة 71.2% من 7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 12 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة لقيد املتبقي من ر�سوم 
امل�ساعدة الفنية ل�سركة حموالت الطاقة التي قدمتها لها �سركة �سي جي باور )CG Power( اإ�سافة اإلى م�سرتيات مت �سراءها من نف�س ال�سركة وخدمات قدمتها 

�سركة �سي جي العربية.
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جدول 6-24: خم�ش�س ال�شمانات الفنية والتعوي�شات اجلزائية لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

15.5%)7.6%(5.4995.0835.873خم�س�س ال�سمانات الفنية 

)92.8%()22.3%(16.49112.810924خم�س�س التعوي�سات اجلزائية املتعلقة بعام 2005م

)34.2%(60.2%3.9836.3814.199خم�س�س الغرامات 

)54.7%()6.5%(25.97224.27410.995املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

مخصص الضمانات الفنية 

ت�ستمل ال�سمانات الفنية على خم�س�سات متثل ب�سكل رئي�سي اأعمال ال�سيانة املتوقعة وخدمات ما بعد البيع امل�سمولة بال�سمان. ويتم ح�ساب املخ�س�س كن�سبة 
0.25% من مبيعات فرتة االأربعة والع�سرين �سهًرا االأخرية. ارتفع خم�س�س ال�سمانات الفنية هام�سيًا يف فرتة 2011م اإلى 2013م من 5.5 مليون ريـال �سعودي 

يف عام 2011م اإلى 5.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة الزيادة يف املبيعات خ�سو�سًا مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية.

مخصص التعويضات الجزائية وغرامات التأخير في تنفيذ أوامر شراء بعض العمالء المتعلقة بالعام المالي 2005م

يف عام 2005م، تغريت اأ�سعار مواد اخلام ب�سكل مفاجىء باالإ�سافة اإلى عدم توفر بع�سها خالل فرتة التوريد للعمالء. وقد توقعت ال�سركة ارتفاع التكلفة وحدوث 
تغيري يف  الفرتة  واأنه حدث خالل هذه  كما  املرتتبة.  والغرامات  االإ�سافية  التكاليف  ملواجهة  املخ�س�س  اإن�ساء هذا  عليه، مت  وبناًء  للعمالء،  التوريد  تاأخري يف 
املوا�سفات الفنية للمحوالت. وبعد اإنق�ساء الغر�س الذي اأن�سىء من اأجله هذا املخ�س�س، مت �سطب جزء من املواد اخلام القدمية والب�ساعة تامة ال�سنع يف هذا 

املخ�س�س تدريجيًا خالل عامي 2012م و2013م. 

يف عام 2012م، انخف�س خم�س�س التعوي�سات اجلزائية املتعلقة بالعام املايل 2005م بن�سبة 22.3% من 16.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 12.8 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة عك�س القيد املحا�سبي لبع�س التعوي�سات اجلزائية املتعلقة باأوامر ال�سراء التي مت تنفيذها يف عام 2005م، حيث قامت 

ال�شركة ببيع جزء من هذا املخزون كخردة خالل ال�شنة لعدم مطابقة املوا�شفات ل�شروط اأوامر ال�شراء احلالية لدى ال�شركة ال�شعودية للكهرباء.

كذلك يف عام 2013م، انخف�س خم�س�س التعوي�سات اجلزائية بن�سبة 92.8% من 12.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 0.9 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى عك�س القيد املحا�سبي لتعوي�سات جزائية تبلغ قيمتها حوايل 11.9 مليون ريـال �سعودي تتعلق باأوامر �سراء مت 
تنفيذها يف عام 2005م. وقد قامت االإدارة بت�سمني خم�س�س التعوي�سات اجلزائية على املخزون فيما يتعلق بالتاأخري املتوقع يف امل�ساريع ب�سبب التغريات يف 
اأ�سعار ال�سلع يف ال�سوق ومدى وفرة املخزون. وقد مت �سطب غالبية املخ�س�س خالل عام 2013م نتيجة بيع املخزون كخردة خالل ال�سنة حيث اأن املوا�سفات مل 

تكن مطابقة ل�شروط اأوامر ال�شراء احلالية.

مخصص الغرامات

تتبع ال�سركة اإجراءات اإحرتازية بتقدير الغرامات املتوقعة ح�سب اأوامر ال�سراء وقيدها عند ت�سجيل املبيعات. وقد ارتفع خم�س�س الغرامات يف يف عام 2012م 
بن�سبة 60.2%، من 4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 6.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة لتاأخري يف عملية ت�سدير حموالت كهربائية اإلى 

وزارة الكهرباء واملاء الكويتية.

واإنخف�س خم�س�س الغرامات يف عام 2013م بن�سبة 34.2%، من 6.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 4.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة 
عودة خم�س�س الغرامات اإلى و�سعه الطبيعي بعد عك�س املخ�س�س حيث مت اإعفاء ال�سركة من الغرامات املرتتبة على التاأخرياملتعلق بال�سادرات لدولة الكويت.
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جدول 6-25: خم�ش�س الزكاة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

)25.8%()14.7%(14.93712.7439.451ر�سيد بداية الفرتة - 1 يناير

115.8%)7.2%(8.9768.32917.972خم�س�س لل�سنة

)5.5%(4.0%)10.979()11.622()11.170(مدفوع خالل ال�سنة

74.0%)25.8%(12.7439.45116.444ر�سيد نهاية الفرتة - 31 دي�سمرب

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

تخ�سع ال�سركة ل�سريبة الزكاة والدخل وفًقا لنظام م�سلحة الزكاة والدخل يف اململكة العربية ال�سعودية. ويتم ح�ساب مبالغ الزكاة على الوعاء الزكوي بينما يتم 
ح�ساب �سريبة الدخل على �سايف الدخل بعد الت�سوية. ومتثل االأر�سدة خالل الفرتات ذات العالقة الزكاة و�سريبة الدخل غري املدفوعة امل�ستحقة مبوجب نظام 

م�سلحة الزكاة والدخل.

يف عام 2012م، نتج االنخفا�س يف ر�سيد الزكاة بن�سبة 25.8% من 12.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 9.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م عن 
�سداد مبلغ 11.6 مليون ريـال �سعودي مل�سلحة الزكاة والدخل يف حني بلغت القيمة املخ�س�سة يف عام 2012م 8.3 مليون ريـال �سعودي.

يف عام 2013م، ارتفع ر�سيد الزكاة بن�سبة 74% من 9.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 16.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة حت�سن الربحية 
ا خا�سعة للزكاة يف عام 2013م.  رافقتها زيادة يف القرو�س طويلة االأجل والتي ت�سكل جزًءا من الوعاء الزكوي واالأرباح املبقاة االأعلى كما يف عام 2013م وهي اأي�سً

وقد بلغ املبلغ املخ�س�س للزكاة يف عام 2013م 18 مليون ريـال �سعودي بينما بلغ املبلغ امل�سدد 11 مليون ريـال �سعودي.

يف 28 نوفمرب 2012م، قام امل�شاهمون البائعون بالتوقيع على تعهد غري م�شروط وغري حمدد مبدة زمنية لتغطية اأي مبالغ زكاة اأو �شريبة اإ�شافية ميكن اأن تن�شاأ 
عن ربط م�سلحة الزكاة والدخل للم�سائل التالية فقط:

)1(  الزكاة على قرو�س �سركة املحوالت ال�سعودية ق�سرية االأجل للعامني املاليني 2007م و2008م.

)2(  الزكاة الناجتة عن االندماج بني �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا يف عام 2005م.

)3(  الزكاة الناجتة عن اإعادة الهيكلة واال�ستحواذ على �سركة ال�سناعات الكهربائية، و�سركة املحوالت ال�سعودية، و�سركة و�سكو�سا يف عام 2010م.

)4(  اأي زكاة ناجتة عن بيع اأ�سهم ال�سركة من خالل االكتتاب العام.

)5(  اأي زكاة اأو �سريبة اإ�سافية لل�سنوات التي مل تقم فيها م�سلحة الزكاة والدخل باإ�سدار ربط نهائي لكل من �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا 
حتى تاريخ بيع اأ�سهم ال�سركة من خالل االكتتاب العام.

هذا التعهد هو الأغرا�س امل�سائل املذكورة اأعاله فقط وال يتحمل امل�ساهمون البائعون اأي م�سوؤولية عن اأي دفعات اأخرى ميكن اأن تنتج عن ذلك.
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ت�ستمل املوجودات غري املتداولة ب�سكل رئي�سي على املمتلكات واالآالت واملعدات، واملوجودات غري امللمو�سة، واال�ستثمار يف �سركات مرتبطة )زميلة(.

ويبني اجلدول التايل االأر�سدة ذات العالقة كما يف نهاية االأعوام املالية 2011م و2012م و2013م:

جدول 6-26: املوجودات غري املتداولة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

23.0%72.7%144.245249.131306.466ممتلكات واآالت ومعدات

60.0%-4.5007.200-موجودات غري ملمو�سة

)12.4%()18.1%(5.3454.3793.834ا�ستثمارات يف �سركات مرتبطة )زميلة(

23.1%72.5%149.590258.010317.500اإجمايل املوجودات غري املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

ارتفع اإجمايل املوجودات غري املتداولة بن�سبة 72.5% يف عام 2012م من 149.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 258 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
نتيجة لال�ستثمارات يف املمتلكات واالآالت واملعدات وب�سكل رئي�سي فيما يتعلق بامل�سنع اجلديد ل�سركة حموالت الطاقة، وم�سنع حوامل الكابالت التابع ل�سركة 

و�سكو�سا، وتو�سعة م�سنع حموالت الطاقة ال�سغرية اخلا�سة ب�سركة و�سكو�سا.

كما ارتفعت املوجودات غري املتداولة بن�سبة 23.1% يف عام 2013م من 258 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 317.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م 
نتيجة زيادة اال�ستثمارات يف املمتلكات واالآالت واملعدات وب�سكل رئي�سي فيما يتعلق باإجناز العمل يف امل�سنع اجلديد ل�سركة حموالت الطاقة واال�ستثمارات املتعلقة 

مب�سنع حموالت التوزيع اجلديد وم�سنع حوامل الكابالت اجلديد.

الممتلكات واآلالت والمعدات 1   5   6   6

ت�ستمل املمتلكات واالآالت واملعدات ب�سكل رئي�سي على املباين واالآالت واملعدات واملركبات واالأثاث واالأرا�سي اململوكة ملكية حرة واأعمال االإن�ساءات اجلارية حتت 
التنفيذ.

يبني اجلدول اأدناه التغري يف املمتلكات واالآالت واملعدات للعامني املاليني 2012م و2013م:

جدول 6-27: التغيري يف املمتلكات والآلت واملعدات لعام 2012م

 األف ريال �سعودي 
)االأرقام مقربة(

�سايف 1 يناير 2012م
االإ�سافات

اإعادة ت�سنيف اال�ستهالكالتحويالتاالإ�ستبعادات
�سنوات �سابقة

31 دي�سمرب 2012م

�سايف القيمة 
الدفرتية

�سايف القيمة اال�ستبعاداتاملحمل لل�سنة
الدفرتية

13.375------13.375االأرا�سي اململوكة

املباين املقامة على اأرا�سي 
م�ستاجرة والتح�سينات على 

العقارات امل�ستاأجرة

79.205--7.560)4.829(-1081.945

35.580)45(-)8.037(10.246-33.4142االآالت واملكائن

356.852-)2.104(1.628-6.2821.010االأثاث واملعدات وال�سيارات 

17.948111.378--)19.434(-11.969100.895اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ

17.948249.131)337()14.970(-)337(144.245101.908املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة وال�سركة
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اأر�سدة املمتلكات واالآالت واملعدات كما يف نهاية 2012م واملذكورة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سركة لعام 2012م لي�ست مطابقة  اأن  اجلدير بالذكر 
الأر�سدة املمتلكات واالآالت واملعدات كما يف بداية عام 2013م واملذكورة يف القوائم املالية املوحدة املراجعة لعام 2013م حيث مت تعديل االأر�سدة يف بداية عام 
2013م لت�سمل اأعمال االإن�ساءات اجلارية املتعلقة ب�سركة حموالت الطاقة والبالغة 17.9 مليون ريال �سعودي كما هو مف�سل باجلدول اأعاله والتي مل يتم ت�سجيلها 

يف القوائم املالية لعام 2012م كون اأن القوائم املالية ل�سركة حموالت الطاقة مل ت�سدر اإال بعد اإ�سدار القوائم املالية املوحدة لل�سركة.

جدول 6-28: التغيري يف املمتلكات والآلت واملعدات لعام 2013م

31 دي�سمرب 2013ماال�ستهالكالتحويالتاالإ�ستبعادات�سايف االإ�سافات1 يناير 2013ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

�سايف القيمة الدفرتيةاال�ستبعاداتاملحمل لل�سنة�سايف القيمة الدفرتية

40.282--26.907--13.375االأرا�سي اململوكة

املباين املقامة على اأرا�سي 
م�ستاجرة والتح�سينات على 

العقارات امل�ستاأجرة

81.94517-58.7705.768-134.964

83.060)3.340(56.0939.922)3.471(35.5801.439االآالت واملكائن

9.266)168(4.6223.326)168(6.8521.117االأثاث واملعدات وال�سيارات

38.894--)146.392(-111.37873.909اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ

306.466)3.508()19.016(-)3.639(249.13176.482املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

جدول 6-29: التغري يف �شايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %دي�سمرب 2013مدي�سمرب 2012مدي�سمرب 2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 

2012م

التغري %
2012م - 

2013م

201.2%-13.37513.37540.282االأرا�سي اململوكة

64.7%3.5%79.20581.945134.964املباين املقامة على اأرا�سي م�ستاجرة والتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة

133.4%6.5%33.41435.58083.060االآالت واملكائن

35.2%9.1%6.2826.8529.266االأثاث واملعدات وال�سيارات

)65.1%(830.6%11.969111.37838.895اأعمال االإن�ساءات اجلارية حتت التنفيذ

23.0%72.7%144.245249.131306.466املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

األراضي المملوكة

ميثل بند االأرا�سي اململوكة يف عام 2012م قيمة االأر�س التي مت �سراوؤها بجوار املدينة ال�سناعية االأولى يف مدينة الدمام والتي مت ا�ستخدامها كجزء من مركز 
احلديد )3 مليون ريـال �سعودي( واأر�س يف القرية ال�سناعية غرب املدينة الع�سكرية يف مدينة الدمام )6.3 مليون ريـال �سعودي( واأر�س يف منطقة اخلالدية 

بالدمام )2.5 مليون ريـال �سعودي(.

ويف عام 2013م، ارتفع بند االأر�سي بن�سبة 201.2% من 13.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 40.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ب�سبب �سراء 
اأر�س القريوان يف مدينة الدمام بجوار املدينة ال�سناعية االأولى بغر�س ا�ستخدامها لبناء �سكن للعمال بقيمة اإجمالية تبلغ 27 مليون ريال �سعودي.

واجلدير بالذكر اأن اإجمايل القيمة الدفرتية لالأرا�سي اململوكة لل�سركة يف عام 2012م ت�سمل مبلغ 1.6 مليون ريال �سعودي متثل تكاليف ت�سوية االأر�س امل�ستاأجرة 
باملدينة ال�سناعية الثانية وقد مت عك�س املبلغ وقيده بح�ساب املباين خالل الربع االأول لعام 2014م.
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المباني المقامة على أراضي مستاجرة والتحسينات على العقارات المستأجرة

ارتفع �سايف القيمة الدفرتية للمباين املقامة على اأرا�سي م�ستاجرة والتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة بن�سبة 3.5% يف عام 2012م، من 79.2 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2011م اإلى 81.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى االنتهاء من اإن�ساء مبنى مركز احلديد. 

كما ارتفع �سايف القيمة الدفرتية للمباين املقامة على اأرا�سي م�ستاجرة والتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة بن�سبة 64.7% من 81.9 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2012م اإلى 134.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى االنتهاء من اإن�ساء م�سنع �سركة حموالت الطاقة اجلديد والذي 
بداأ عملياته خالل فرباير من عام 2013م. وقد مت قيد جزء من تكلفة م�سنع �سركة حموالت الطاقة اجلديد كاأعمال اإن�ساءات جارية حتت التنفيذ يف عام 2012م، 
ثم جرى عك�س املبلغ وقيده على ح�ساب املباين يف عام 2013م. وباالإ�سافة اإلى ذلك، مت نقل حوايل 6.7 مليون ريـال �سعودي من االأعمال اجلارية حتت التنفيذ 

اإلى بند املباين بعد ا�ستكمال امل�سنع اجلديد ملحوالت التوزيع وم�سنع حوامل الكابالت والذين بداأت عملياتهما االنتاجية خالل الن�سف االأول من عام 2013م.

اآلالت والمكائن

ارتفع �سايف القيمة الدفرتية لالآالت واملكائن بن�سبة 6.5% يف عام 2012م من 33.4 مليون ريـال �سعودي اإلى 35.6 مليون ريـال �سعودي، ويعود ال�سبب الرئي�سي 
يف ذلك اإلى ا�ستكمال تو�سعة مركز احلديد. 

كما ارتفع �سايف القيمة الدفرتية لالآالت واملكائن بن�سبة 133.4% من 35.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 83.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، 
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى نقل 56.0 مليون ريـال �سعودي من اأعمال االإن�ساءات اجلارية حتت التنفيذ اإلى بند االآالت واملكائن وكانت غالبيتها تتعلق بتكلفة 
اإن�ساء م�سنع �سركة حموالت الطاقة اجلديد البالغة 40.5 مليون ريـال �سعودي، واالآالت واملكائن مل�سنع حموالت التوزيع اجلديد بتكلفة 9.0 مليون ريـال �سعودي 

ومبلغ 2.5 مليون ريـال �سعودي ال�ستبدال اآالت يف خمتلف م�سانع ال�سركة.

األثاث والمعدات والسيارات

ارتفع �سايف القيمة الدفرتية لبند االأثاث واملعدات وال�سيارات بن�سبة 9.1% يف عام 2012م من 6.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 6.9 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2012م نتيجة ا�ستكمال تو�سعة مركز احلديد. 

ويف عام 2013م، ارتفع �سايف القيمة الدفرتية لبند االأثاث واملعدات وال�سيارات بن�سبة 35.2% من 6.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 9.3 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى ا�ستكمال اإن�ساء م�سنع �سركة حموالت الطاقة اجلديد و�سراء اأدوات ولوازم بقيمة 1.7 مليون ريـال 

�سعودي وبرامج حا�سب اآيل بقيمة 1.2 مليون ريـال �سعودي.

أعمال اإلنشاء تحت التنفيذ

ت�سمل اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ تكلفة اإن�ساء املباين واالآالت واملعدات التي ال تزال حتت التنفيذ. ويف عام 2012م، ارتفع ر�سيد اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ 
بن�سبة 830.6% من 12 مليون ريـال �سعودي اإلى 111.4 مليون ريـال �سعودي، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى اإ�سافات بقيمة 74.2 مليون ريـال �سعودي الأعمال 
اإن�ساء امل�سنع اجلديد التابع ل�سركة حموالت الطاقة، ومبلغ 16.5 مليون ريـال �سعودي ل�سركة و�سكو�سا والذي ميثل جزء من تكاليف جتديد م�سنع حموالت الطاقة 
ال�سغرية وم�سنع حوامل الكابالت وجزء من تكاليف اإحالل اآالت ومعدات ومبلغ 3.1 مليون ريـال �سعودي ملباين واآالت ومعدات م�سنع حموالت التوزيع اجلديد.

يف عام 2013م، انخف�ست اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ بن�سبة 65.1% من 111.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 38.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 
الكابالت يف عام  التوزيع وامل�سنع اجلديد حلوامل  اإن�ساء كل من امل�سنع اجلديد ل�سركة حموالت الطاقة وامل�سنع اجلديد ملحوالت  2013م بفعل االنتهاء من 
2013م ونقل التكلفة اإلى بند املباين واالآالت واملعدات. ويف عام 2013م، كان الر�سيد يتاألف ب�سكل رئي�سي من 14.8 مليون ريـال �سعودي الإن�ساء فرن مل�سنع �سركة 
حموالت الطاقة، ومبلغ 6.5 مليون ريـال �سعودي الآالت ومعدات مل�سنع حموالت التوزيع اجلديد، ومبلغ 17.5 مليون ريـال �سعودي مل�ساريع �سركة و�سكو�سا، �ساملًة 

9.7 مليون ريـال �سعودي الإن�ساء م�سنع حوامل الكابالت اجلديد ومبلغ 4.1 مليون ريـال �سعودي لالآالت واملعدات.
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األعمار اإلنتاجية المقدرة للموجودات

تظهر املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة التاريخية خم�سوما منها اال�ستهالك املرتاكم. ويتم قيد م�سروفات ال�سيانة واالإ�سالح �سمن بند امل�ساريف، بينما 
تتم ر�سملة التح�سينات. وال يتم ا�ستهالك االأرا�سي اململوكة واأعمال االإن�ساءات اجلارية حتت التنفيذ. ويتم اال�ستهالك على مدى العمر االقت�سادي التقديري 

للموجودات ذات العالقة با�ستخدام طريقة الق�سط الثابت. وحت�سب االأعمال االقت�سادية التقديرية لفئات املوجودات الرئي�سية كما يلي:

جدول 6-30: الأعمار الإنتاجية املقدرة للموجودات

عدد ال�سنواتفئة املوجودات

8 - 33 �سنةاملباين املقامة على اأرا�سي م�ستاأجرة والتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة

5 �سنواتحت�سينات على العقارات امل�ستاأجرة

3 - 12 �سنةاالآالت واملكائن

4 �سنواتال�سيارات

3 - 10 �سنةاالأثاث واملعدات

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

توؤكد ال�سركة و�سركاتها التابعة باأنه ال يوجد لديها اأي نية لتغيري ال�سيا�سة احلالية الحت�ساب االإ�ستهالك. كما توؤكد ال�سركة و�سركاتها التابعة اأنه ال توجد حاجة 
الإجراء اإطفاء الأ�سولها.

الموجودات غير الملموسة  2   5   6   6

جدول 6-31: املوجودات غري امللمو�شة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

60.0%-4.5007.200-موجودات غري ملمو�سة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

يف عام 2012م، ا�ستملت املوجودات غري امللمو�سة على ترخي�س فني بقيمة 4.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م ح�سلت عليه �سركة حموالت الطاقة من قبل 
�سركة �سي جي باور )CG Power(، وقررت اإدارة ال�سركة ان يتم اإطفاوؤه على مدى خم�س �سنوات كاإجراء حتفظي.

يف عام 2013م، منت املوجودات غري امللمو�سة بن�سبة 60%، من 4.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 7.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، نتيجة 
لر�سملة ر�سوم مدفوعة على قر�س طويل االأجل مت احل�سول عليه من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي يف عام 2013م مقابل النفقات التي حتملها ال�سندوق 

الناجتة عن تقييم م�سروع اإن�ساء م�سنع حموالت الطاقة ال�سعودية، ويتم اإطفاوؤه على مدى فرتة القر�س والتي تنتهي يف نوفمرب من عام 2021م.

إستثمارات في شركات مرتبطة )زميلة( 3   5   6   6

جدول 6-32: اإ�شتثمارات يف �شركات مرتبطة )زميلة( لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

)18.1%()3.0%(5.5135.3454.379ر�سيد بداية الفرتة

)43.6%()475.0%()545()966()168(ح�سة يف نتائج �سركة مرتبطة )زميلة(

)12.4%()18.1%(5.3454.3793.834ر�سيد نهاية الفرتة - 31 دي�سمرب

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

متثل اال�ستثمارات يف ال�سركات املرتبطة )الزميلة( ح�سة ال�سركة بن�سبة 49.0% يف �سركة �سي جي العربية. وقد انخف�س ر�سيد اال�ستثمارات يف عام 2012م 
بن�سبة 18.1% من 5.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 4.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م ب�سبب حتمل �سركة �سي جي العربية خ�سائر ناجتة عن 

تكاليف ما قبل الت�سغيل مببلغ مليون ريال �سعودي. 
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وقد انخف�س ر�سيد اال�ستثمارات يف عام 2013م بن�سبة 12.4% من 4.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م اإلى 3.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م ب�سبب 
خ�سائر قدرها 0.6 مليون ريال �سعودي. ويعود �سبب اإنخفا�س اخل�سائر يف عام 2013م مقارنة بعام 2012م اإلى حتقيق �سركة �سي جي العربية مبيعات خالل عام 

2013م والتي خف�ست من خ�سائرها.

قروض قصيرة األجل 4   5   6   6

ح�سلت ال�سركة على ت�سهيالت م�سرفية متوافقة مع ال�سريعة االإ�سالمية من بنوك حملية خالل الفرتة من عام 2011م اإلى عام 2013م، لتمويل راأ�س املال العامل 
ب�سكل رئي�سي. وهذه الت�سهيالت هي قرو�س ق�سرية االأجل من خالل عمليات مرابحة اإ�سالمية وعمليات تورق، وخطابات اعتماد، وخطابات �سمان، جميع هذه 
اإعادة توزيع هذه الت�سهيالت بني خمتلف ال�سركات التابعة واملرتبطة  الت�سهيالت م�سمونة ب�سمانات �سركات �سادرة من ال�سركة و�سركاتها التابعة. وقد متت 

)الزميلة( بح�سب احتياجات ومتطلبات كل منها.

ت�ستمل الت�سهيالت على تكاليف اإقرا�س مربوطة باأ�سعار االإقرا�س العاملية. اإن جميع ت�سهيالت القرو�س ق�سرية االأجل التي ح�سلت عليها ال�سركة واجبة ال�سداد 
عند تاريخ االإ�ستحقاق، اأي ال يتم االلتزام بها على مدى فرتة راأ�س املال العامل وتكون خا�سعة للتجديد عند انتهائها من خالل عمليات مرابحة جديدة.

يحتوي اجلدول التايل على ملخ�س للقرو�س ق�سرية االأجل التي ا�ستخدمتها ال�سركة يف الفرتة من العام املايل 2011م اإلى عام 2013م.

جدول 6-33: ملخ�س قرو�س ال�شركة يف الفرتة من العام املايل 2011م اإلى عام 2013م

املبلغ امل�ستخدمالت�سهيالت املتاحةاملبلغ امل�ستخدمالت�سهيالت املتاحةاملبلغ امل�ستخدمالت�سهيالت املتاحةقرو�س ق�سرية االأجل

2013م2013م2012م2012م2011م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

121.00092.00086.00010.000-55.000البنك ال�سعودي الفرن�سي

100.0003.000100.00084.500150.00020.000البنك االأهلي التجاري

100.0002.000-100.0009.000100.000جمموعة �سامبا املالية 

-30.000-50.00015.00047.500البنك ال�سعودي الربيطاين 

100.00062.770100.00046.000100.00022.000بنك الريا�س

150.00042.856160.000108.000150.0008.000م�سرف الراجحي

-30.00020.00080.000-30.000البنك ال�سعودي الهولندي*

187.50021.000----بنك اخلليج الدويل*

-50.000----البنك ال�سعودي لال�ستثمار*

--13.441---اإعادة متويل خطابات اعتماد

585.000132.626658.500363.941933.50083.000املجموع 

امل�سدر: ال�سركة
* مالحظة: اإن ت�سهيالت القرو�س ق�سرية االأجل لهذه البنوك هي ذات حدود م�سرتكة مع ت�سهيالت االإعتمادات وال�سمانات.

يف عام 2012م، ارتفعت القرو�س ق�سرية االأجل بن�سبة 175% من 132.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 363.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
اأن�سطة االأعمال، رافقتها زيادة يف التكاليف الراأ�سمالية فيما يتعلق مب�سنع �سركة حموالت  نتيجة الزيادة يف احتياجات راأ�س املال العامل مبا يتنا�سب مع منو 
الطاقة ومركز احلديد. وقد ا�ستخدمت ال�سركة 55.3% من ت�سهيالت القرو�س ق�سرية االأجل كما يف نهاية عام 2012م مقارنًة بن�سبة 22.7% كما يف نهاية عام 

2011م.

يف عام 2013م، انخف�س ر�سيد القرو�س ق�سرية االأجل امل�ستخدمة لدى ال�سركة بن�سبة 77.1% من 363.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 83 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2013م نتيجة اإ�ستبدالها باإعادة متويل اأوراق الدفع االأقل تكلفة لتمويل راأ�س املال العامل ومتويل ال�سركة لتكاليفها الراأ�سمالية بوا�سطة قرو�س 
طويلة االأجل. وقد ا�ستخدمت ال�سركة ن�سبة 9.5% من ت�سهيالت القرو�س ق�سرية االأجل املتاحة كما يف نهاية عام 2013م مقارنًة بن�سبة 55.3% مت ا�ستخدامها 

كما يف نهاية عام 2012م.

يتم متويل راأ�س املال العامل لل�سركة عن طريق قرو�س ق�سرية االأجل ويتم متويل تكاليفها الراأ�سمالية بوا�سطة قرو�س طويلة االأجل. يجدراالإ�سارة باأنه خالل فرتة 
2011م - 2013م مت متويل بع�س اإحتياجات ال�سركة من التكاليف الراأ�سمالية عن طريق قرو�س ق�سرية االأجل موؤقتًا حلني االإنتهاء من املفاو�سات اخلا�سة حول 
�شروط عقود القرو�ص الطويلة االأجل. وعليه مت ت�شديد هذه القرو�ص الق�شرية االأجل امل�شتخدمة خالل الفرتة االإنتقالية عند ا�شتالم القرو�ص الطويلة االأجل 

وذلك لفعالية اإدراة ال�سيولة يف ال�سركة.
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المطلوبات غير المتداولة 2   2   2

جدول 6-35: املطلوبات غري املتداولة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2012م

التغري %
2013م

706.6%100.0%27.185219.265-قرو�س طويلة االأجل

13.7%10.8%43.41948.11454.713مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

263.9%73.4%43.41975.299273.978جمموع املطلوبات غري املتداولة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

تتاألف املطلوبات غري املتداولة من قرو�س طويلة االأجل وخم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني. ويف عام 2012م، ارتفعت املطلوبات غري املتداولة بن�سبة 
73%، من 43 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 75 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة ا�ستخدام ال�سركة لقر�س طويل االأجل لتمويل احتياجات 

التكاليف الراأ�سمالية املطلوبة ل�سركة حموالت الطاقة.

يف عام 2013م، ارتفعت املطلوبات غري املتداولة بن�سبة 264%، من 75.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 274 مليون ريـال �سعودي يف 2013م، نتيجة لقرار 
ال�سركة بتمويل التكاليف الراأ�سمالية من خالل قرو�س طويلة االأجل.

القروض طويلة األجل 1   6   6   6

جدول 6-36: القرو�س طويلة الأجل لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

الت�سهيالت املتاحة األف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م

املبلغ امل�ستخدم 
2011م

الت�سهيالت املتاحة 
2012م

املبلغ امل�ستخدم 
2012م

الت�سهيالت املتاحة 
2013م

املبلغ امل�ستخدم 
2013م

50.00050.000----جمموعة �سامبا املالية 

100.000100.000----م�سرف الراجحي

29.10027.18529.10023.200--البنك ال�سعودي الفرن�سي

24.00024.000-39.000--البنك ال�سعودي الربيطاين 

56.90044.990----�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

68.00027.185260.000242.190--املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

يتم �سمان القرو�س الطويلة االأجل لكل من ال�سركات التابعة واملرتبطة )الزميلة( ب�سمانات �سادرة من ال�سركات املالكة للح�س�س، حيث ت�سمن كل �سركة ن�سبة 
من القر�س بالتنا�سب مع ن�سبة ملكيتها.

بلغ اإجمايل قرو�س �سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية طويلة االأجل 150 مليون ريـال �سعودي لتمويل تكاليفها الراأ�سمالية على ال�سكل التايل:

مت احل�سول على قر�س طويل االأجل من جمموعة �سامبا املالية ل�سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية بقيمة 50 مليون ريـال �سعودي ملدة خم�س  �
�سنوات بفرتة �سماح �سنة واحدة. و�سوف يتم �سداد هذا القر�س على 16 ق�سط ربع �سنوي )حوايل 3.1 مليون ريـال �سعودي غري �ساملة تكلفة التمويل( 

بدًءا من �سهر يونيو 2014م.
باملثل، مت احل�سول على قر�س طويل االأجل من م�سرف الراجحي ل�سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية بقيمة 100 مليون ريـال �سعودي املوزع  �

بالت�ساوي بني ال�سركتني و�سوف يتم �سداد هذا القر�س على 16 ق�سط ربع �سنوي )حوايل 3.5 مليون ريـال �سعودي لكل �سركة �ساملة تكلفة التمويل( 
بدًءا من �سهر نوفمرب 2014م.

يف عام 2012م، ح�سلت �سركة حموالت الطاقة على قر�س من البنك ال�سعودي الفرن�سي لتمويل تكاليفها الراأ�سمالية حلني االإنتهاء من اإجراءات قر�س �سندوق 
التنمية ال�سناعية ال�سعودي. ويف عام 2012م، بلغت القرو�س طويلة االأجل التي ا�ستخدمتها �سركة حموالت الطاقة 27.2 مليون ريـال �سعودي.

ح�سلت �سركة حموالت الطاقة على قر�س من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي لتمويل التكاليف الراأ�سمالية برهن اأ�سول �سركة حموالت الطاقة. وقد �سددت 
�سركة حموالت الطاقة ب�سكل م�سبق ر�سوم تثمني بقيمة 4 مليون ريال �سعودي على القر�س. ومن املقرر اأن يتم �سداد القر�س على 15 ق�سط ن�سف �سنوي ينتهي 

بحلول عام 2021م. 
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يف عام 2013م، بلغ اإجمايل قرو�س �سركة حموالت الطاقة طويلة االأجل مبلغ 92.2 مليون ريـال �سعودي )23.2 مليون ريال �سعودي من البنك ال�سعودي الفرن�سي 
و24 مليون ريال �سعودي من البنك ال�سعودي الربيطاين و45 مليون ريال �سعودي من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي(.

يحتوي اجلدول التايل على جدول �سداد القرو�س طويلة االأجل على م�ستوى ال�سركة كما يف نهاية عام 2013م:

جدول 6-37: جدول �شداد القرو�س طويلة الأجل كما يف نهاية عام 2013م

�سداد اأ�سل القر�س 2013ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

22.925خالل �سنة واحدة

51.300خالل �سنتني

52.300خالل ثالث �سنوات

86.675اأكرث من ثالث �سنوات وما ي�سل اإلى خم�س �سنوات

28.990اأكرث من خم�س �سنوات

242.190 املجموع

امل�سدر: ال�سركة 
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جدول 6-38: مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

13.7%10.8%43.41948.11454.713مكافاآت نهاية خدمة املوظفني

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

يتم ح�ساب خم�س�س مكافاآت نهاية خدمة املوظفني مبوجب قانون العمل ال�سعودي. ارتفع خم�س�س مكافاآت نهاية خدمة املوظفني بن�سبة 10.8% يف عام 2012م 
من 43.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 48.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة زيادة يف املخ�س�سات للموظفني الذين اأمتوا خم�س �سنوات 

من اخلدمة، رافقتها زيادة يف عدد املوظفني الدائمني من 892 موظف يف عام 2011م اإلى 968 موظف يف عام 2012م باالإ�سافة اإلى زيادات الرواتب ال�سنوية.

كذلك ارتفع خم�س�س مكافاآت نهاية خدمة املوظفني بن�سبة 13.7% يف عام 2013م من 48.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 54.7 مليون ريـال �سعودي 
ا عن زيادة عدد املوظفني الذين اأمتوا خم�س �سنوات من اخلدمة رافقتها زيادة يف عدد املوظفني الدائمني من 968 موظف يف  يف عام 2013م، وقد نتج ذلك اأي�سً
عام 2012م اإلى 1.529 موظف يف عام 2013م وذلك بعد اأن مت نقل كفالة عدد 425 من العمالة الفنية املوؤجرة اإلى كفالة ال�سركة، باالإ�سافة اإلى ترقية عدد من 
موظفي ال�سركة ل�سغل منا�سب اإدارية عالية اأهمها النائب التنفيذي للرئي�س للعمليات والهند�سة والنائب التنفيذي للرئي�س لل�سوؤون املالية وتقنية املعلومات ونائب 

رئي�س للهند�سة ونائب رئي�س للعمليات، و�سّبب ذلك يف ارتفاع املخ�س�س نظرًا لفرتة اخلدمة الطويلة لهوؤالء املوظفني يف ال�سركة.

حقوق المساهمين 3   6   6   6

جدول 6-39: حقوق امل�شاهمني لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

--350.000350.000350.000راأ�س املال

--100.000--زيادة مقرتحة يف راأ�س املال

)57.8%(87.4%12.37023.1859.781احتياطي نظامي

)28.5%(170.2%24.00864.87846.395اأرباح مبقاة

)35.2%()58.5%(130.00054.00035.000توزيعات اأرباح مقرتحة

)78.1%(22.9%10.67613.1192.873حقوق ملكية غري م�سيطرة

7.7%)4.1%(527.054505.182544.049 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة
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تتاألف حقوق امل�ساهمني من راأ�س املال، والزيادة املقرتحة يف راأ�س املال، واالحتياطي النظامي، وحقوق ملكية غري م�سيطرة، واالأرباح املبقاة، وتوزيعات االأرباح 
املقرتحة.

انخف�ست حقوق امل�ساهمني بن�سبة 4.1% يف عام 2012م من 527.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 505.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م نتيجة 
االنخفا�س يف بند توزيعات االأرباح املقرتحة من 130 مليون ريال �سعودي يف عام 2011م اإلى 54 مليون ريال �سعودي يف عام 2012م.

ارتفعت حقوق امل�ساهمني يف عام 2013م بن�سبة 7.7% من 505.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 544 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، نتيجة زيادة 
�سايف الدخل لل�سركة خالل العام 2013م وتخ�سي�س مبلغ 100 مليون ريال �سعودي من االأرباح املبقاة واالحتياطي النظامي كزيادة مقرتحة يف راأ�س مال ال�سركة.

رأس المال

اقرتحت ال�سركة زيادة يف راأ�س املال بقيمة 100 مليون ريـال �سعودي من خالل ر�سملة االحتياطيات واالأرباح املبقاة وقد مت املوافقة عليها خالل اجلمعية العمومية 
الغري عادية لل�سركة يف تاريخ 2014/3/10م.

االحتياطي النظامي

ارتفع االحتياطي النظامي بن�سبة 87.4% يف عام 2012م، من 12.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 23.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م مبا ي�ساوي 
10% من �سايف دخل ال�سركة يف عام 2012م. ويف عام 2013م، انخف�س االحتياطي النظامي بن�سبة 57.8% من 23.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 
9.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م نتيجة ر�سملة مبلغ 30 مليون ريـال �سعودي من االحتياطي النظامي كجزء من الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال وذلك بعد 

اإ�سافة مبلغ 16.6 مليون ريال �سعودي والذي ميثل 10% من �سايف الدخل لعام 2013م اإلى االحتياطي النظامي.

األربح المبقاة

نتيجة  2012م،  عام  �سعودي يف  ريـال  مليون  اإلى 64.9  عام 2011م  �سعودي يف  ريـال  مليون   24 بن�سبة 170.2% من  املبقاة  االأرباح  ارتفعت  2012م،  عام  يف 
االنخفا�س يف توزيعات االأرباح املقرتحة من 130 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 54 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م.

يف عام 2013م، انخف�ست االأرباح املبقاة بن�سبة 28.5% من 64.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 46.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م، ويعود 
ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى ر�سملة 70 مليون ريـال �سعودي من �سايف الدخل كجزء من الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال.

توزيعات األرباح المقترحة

انخف�ست توزيعات االأرباح املقرتحة بن�سبة 58.5% كما يف 31 دي�سمرب 2011م من 130 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 54 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2012م نتيجة قرار ال�سركة خف�س قيمة توزيعات االأرباح املقرتحة بعد االنخفا�س يف �سايف الدخل خالل ال�سنة.

انخف�ست توزيعات االأرباح املقرتحة بن�سبة 35.2%، من 54 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2012م اإلى 35 مليون ريـال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 2013م. 
كما مت اإعتماد وتوزيع اأرباح مرحلية خالل عام 2013م مببلغ قدره 61.3 مليون ريال �سعودي لي�سبح اإجمايل توزيعات االأرباح لعام 2013م مبلغ 96.3 مليون 
ريال �سعودي مقارنة مببلغ 54 مليون ريال �سعودي لعام 2012م والتي متثل زيادة ن�سبتها 78.3% نتيجة لقرار ال�سركة زيادة قيمة االأرباح املوزعة الإرتفاع �سايف 

الدخل لل�سركة.

حقوق الملكية غير المسيطرة

ارتفعت حقوق امللكية غريامل�سيطرة بن�سبة 22.9% يف عام 2012م، من 10.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 13.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م 
نتيجة زيادة راأ�س مال �سركة حموالت الطاقة. ومتت هذه الزيادة حتى ال يقل راأ�س مال ال�سركة عن ما ن�سبته 25% من اإجمايل قيمة امل�سروع بطلب من قبل �سندوق 

التنمية ال�سناعية ال�سعودي.

نتج الرتاجع يف حقوق ملكية الغريم�سيطرة بن�سبة 78.1% يف عام 2013م، من 13.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 2.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2013م نتيجة ت�سوية اخل�سائر التي تكبدتها �سركة حموالت الطاقة والتي بلغت 10.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م.
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االلتزامات المحتملة 2   2   2

االلتزامات المحتملة وااللتزامات والبنود األخرى خارج الميزانية العمومية 1   7   6   6

المطلوبات المحتملة 1   1   7   6   6

جدول 6-40: خطابات العتماد، وخطابات ال�شمان، وال�شمانات البنكية، وت�شهيالت لتغطية خماطر تقلب الأ�شعار يف مقاي�شات النقد الأجنبي كما يف 
نهاية عام 2013م

تاريخ االنتهاءغري امل�ستخدمةامل�ستخدمةجمموع الت�سهيالتاألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

31 �سبتمرب 2014م260.00023.525236.475البنك ال�سعودي الفرن�سي

31 يوليو 2015م250.00074.038175.962البنك االأهلي التجاري

30 اأبريل 2015م215.00055.697159.303جمموعة �سامبا املالية 

30 نوفمرب 2014م127.50018.085109.415البنك ال�سعودي الربيطاين 

6 نوفمرب 2015م99.50025.94373.557بنك الريا�س

17 �سبتمرب 2014م50.0009.51540.485م�سرف الراجحي

17 اأبريل 2015م137.00019.072117.928البنك ال�سعودي الهولندي*

27 اأكتوبر 2014م187.50024.073163.427بنك اخلليج الدويل*

31 اأكتوبر 2014م50.00027449.726البنك ال�سعودي لال�ستثمار*

 1.376.500250.2221.125.278املجموع 

امل�سدر: ال�سركة
* مالحظة: اإن ت�سهيالت االإعتمادات وال�سمانات لهذه البنوك هي ذات حدود م�سرتكة مع ت�سهيالت القرو�س ق�سرية االأجل. 

و�سركاتها  الكهربائية  ال�سناعات  �سركة  نيابة عن  البنوك  ال�سادرة من  النهائية  وال�سمانات  ال�سمان،  االعتماد، وخطابات  املحتملة خطابات  املطلوبات  متثل 
عام  االأجنبي. ويف  النقد  مقاي�سات  االأ�سعار يف  تقلب  لتغطية خماطر  وت�سهيالت  للر�سوم اجلمركية  امل�سبقة  الدفعات  و�سداد  واآالت،  مواد خام  ل�سراء  التابعة 
2013م، بلغت قيمة ت�سهيالت خطابات االعتماد وخطابات ال�سمان ل�سركة ال�سناعات الكهربائية 1.376.5 مليون ريـال �سعودي، ومت ا�ستخدام 250.2 مليون 

ريـال �سعودي منها.

االلتزامات

اأبرمت �سركة ال�سناعات الكهربائية عقوًدا اآجلة ل�سراء مواد معينة بناًء على احتياجاتها املتوقعة. وقد بلغت قيمة تلك العقود 79.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2013م. ويحتوي اجلدول اأدناه على تفا�سيل االلتزامات بح�سب املواد:

جدول 6-41: اللتزامات مبوجب العقود الآجلة كما يف نهاية عام 2013م

2013ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

20.625نحا�س 

26.250حديد ال�سليكون

4.875اأجهزة حماية من فرط اجلهد

10.500زيت 

17.625متفرقات

79.875املجموع 

امل�سدر: ال�سركة
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وافق اأع�ساء جمل�س االإدارة على تكاليف راأ�سمالية م�ستقبلية بقيمة 69 مليون ريـال �سعودي ل�سراء اأرا�سي ومباين واآالت وتقنية معلومات.

أدوات المشتقات المالية

 )SIBOR( وقعت �شركة ال�شناعات الكهربائية و�شركاتها التابعة على اتفاقيات تثبيت تكلفة متويل تهدف اإلى التحوط للحماية من التغريات يف تكلفة التمويل
الأجل التي ح�شلت عليها �شركة ال�شناعات الكهربائية. ومبوجب �شروط اتفاقية تثبيت تكلفة التمويل، تدفع �شركة ال�شناعات الكهربائية معدل تكلفة متويل ثابت 
وحت�سل على معدل متغري ي�ساوي معدل تكلفة التمويل من م�سارف لندن على الدوالر االأمريكي )LIBOR( لثالثة اأ�سهر على مبالغ ا�سمية يف عام 2013م بقيمة 
20 مليون دوالر اأمريكي )ما يعادل 75 مليون ريال �شعودي(. وقد بلغ �شايف التغيري يف عملية التحوط مبلغ قدره 0.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م وقد مت 

قيدها �سمن قائمة الدخل املوحدة. تنتهي اتفاقية تثبيت تكلفة التمويل بنهاية الربع االأول من عام 2014م.

ضريبة الشركات الناشئة عن بيع حصة شركة باولز )Pauwels( البالغة 19% في شركة المحوالت السعودية إلى 
مساهمين سعوديين

بلغت ال�سريبة االإجمالية على االأرباح الراأ�سمالية وغرامات التاأخري والناجتة عن بيع ح�سة �سركة باولز )Pauwels( بن�سبة 19% يف �سركة املحوالت ال�سعودية 
اإلى م�ساهمني �سعوديني طبقًا لالإقرار النهائي ال�سادر من م�سلحة الزكاة والدخل لعام 2001م مبلغ وقدره 2.7 مليون ريال �سعودي، وقد مت دفع املبلغ بالكامل 

وت�سوية كافة امل�ستحقات عن العام 2001م مع م�سلحة الزكاة والدخل.

مسائل أخرى 2   7   6   6

اأعباء على ممتلكاتهم، �سوى فيما يتعلق بقر�س  اأو  اأو رهونات  اأو حقوق  اأي قر�س رهن عقاري،  التابعة  ال ترتتب على �سركة ال�سناعات الكهربائية و�سركاتها 
�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي ل�سركة حموالت الطاقة امل�سمون برهن اأ�سول �سركة حموالت الطاقة.

عمليات وأرصدة األطراف ذوي العالقة 2   2

الطوخي  العربية، و�سركة  باور )CG Power(، و�سركة �سي جي  ت�سمل �سركة �سي جي  بتنفيذ عمليات مع جهات ذات عالقة  ن�ساطها  �سياق  ال�سركة يف  تقوم 
لل�سناعة والتجارة واملقاوالت، و�سركة القري�سي للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية.

يحتوي اجلدول التايل على ملخ�س الأهم العمليات واالأر�سدة لالأعوام املالية 2011م و2012م و2013م:

جدول 6-42: عمليات واأر�شدة اجلهات ذات العالقة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

التغري %2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2011م - 2012م

التغري %
2012م - 2013م

العمليات

668.3%)82.7%(14.5732.52019.362املبيعات 

-)100%(-7.5013االأموال املحولة

--7.029--االأموال املقبو�سة

4.1%26.734.6%266.9777.260اأتعاب امل�ساعدة الفنية

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

يف عام 2012م، تراجعت املبيعات اإلى اجلهات ذات العالقة بن�سبة 82.7%، من 14.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 2.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2012م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى انخفا�س حجم املبيعات ل�سركة القري�سي للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية. ويف عام 2013م، ارتفعت املبيعات 
للجهات ذات العالقة بعد ذلك بن�سبة 668.3% من 2.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 19.3 مليون ريـال يف عام 2013م، ويعود ال�سبب الرئي�سي يف 

ذلك اإلى زيادة يف املبيعات ل�سركة جمموعة الطوخي التجارية.

تتعلق االأموال املحولة مببالغ مت حتويلها من �سركة املحوالت ال�سعودية اإلى �سركة �سي جي العربية خالل عام 2011م. وقد قامت �سركة �سي جي العربية ب�سداد 
هذا املبلغ خالل عام 2012م.

تتعلق االأموال املقبو�سة باأموال ا�ستلمتها �سركة حموالت الطاقة من �سركة �سي جي العربية. ومن املتوقع اأن يتم �سداد هذا املبلغ خالل عام 2014م.
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تتعلق اأتعاب امل�ساعدة الفنية باأتعاب م�ستحقة من �سركة حموالت الطاقة ل�سركة �سي جي باور )CG Power( فيما يتعلق بامل�ساعدة الفنية التي قدمتها �سركة �سي 
جي العربية والتي بلغت 7 مليون ريال �سعودي و7.3 مليون ريال �سعودي لعامي 2012م و2013م على التوايل.

“مدينون جتاريون واآخرون”،  )للمزيد من التفا�سيل حول املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات عالقة، ف�ساًل راجع الق�سم )6-6-2-1( من هذه الن�سرة وعنوانه 
وللمزيد من التفا�سيل حول املبالغ امل�ستحقة جلهات ذات عالقة، ف�ساًل راجع الق�سم )6-6-2-3( من هذه الن�سرة وعنوانه “املطلوبات املتداولة”(.

التدفقات النقدية الموحدة 2   2

جدول 6-43: قائمة التدفقات النقدية املوحدة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

122.326115.148173.812الدخل قبل ح�ساب حقوق ملكية الغري م�سيطرة والزكاة

15.50514.97019.016اال�ستهالك 

1.300--االإطفاء 

3.0434.6966.599مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، �سايف

168966545احل�سة يف نتائج �سركات مرتبطة )زميلة(

10.3498.17511.180االأعباء املالية

131--اخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

)13.279(4.1261.922خم�س�سات ال�سمانات الفنية والتعوي�سات اجلزائية

155.516145.876199.304 املجموع

 التغريات يف راأ�س املال العامل

24.508)120.724(22.112املدينون

47.328)52.861()35.167(املخزون 

)7.083(9.38969.137الدائنون

151.85041.428264.056 املجموع

)11.180()8.175()10.349(اأعباء مالية

)10.979()11.622()11.170(زكاة مدفوعة

130.33221.631241.898�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

    

 الن�ساطات اال�ستثمارية

)76.482()119.856()9.945(�سراء ممتلكات واآالت ومعدات

)4.000(--موجودات غري ملمو�سة

)80.482()119.856()9.945(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية

    

 الن�ساطات التمويلية

)124(11.0253.773حقوق ملكية غري م�سيطرة
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2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

215.005--املتح�سل من قرو�س طويلة االأجل

)1.600()864(-مكافاآت مدفوعة ملجل�س االإدارة

)280.941(17.061258.500�سايف التغري يف قرو�س ق�سرية االأجل

--)56.584(�سايف التغري يف ح�سابات امل�ساهمني

)115.250()130.000()96.060(توزيعات اأرباح مدفوعة

)182.909(131.410)124.558(�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( / من الن�ساطات التمويلية

)21.494(33.185)4.171(الزيادة / النق�س يف االأر�سدة لدى البنوك والنقدية

16.63223.93657.121االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف بداية ال�سنة

--11.475االأر�سدة لدى البنوك والنقدية اخلا�سة ب�سركة تابعة

23.93657.12135.627االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

جدول 6-44: التدفقات النقدية من الأن�شطة الت�شغيلية لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

122.326115.148173.812الدخل قبل ح�ساب حقوق ملكية الغري م�سيطرة والزكاة

15.50514.97019.016اال�ستهالك 

1.300--االإطفاء 

3.0434.6966.599مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، بال�سايف

168966545احل�سة يف نتائج �سركات مرتبطة )زميلة(

10.3498.17511.180االأعباء املالية

131--اخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

)13.279(4.1261.922خم�س�سات ال�سمانات الفنية والتعوي�سات اجلزائية

155.516145.876199.304 املجموع

 التغريات يف راأ�س املال العامل

24.508)120.724(22.112املدينون

47.328)52.861()35.167(املخزون 

)7.083(9.38969.137الدائنون

151.85041.428264.056 املجموع

)11.180()8.175()10.349(اأعباء مالية

)10.979()11.622()11.170(زكاة مدفوعة

130.33221.631241.898�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة
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ت�ستمل التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية على الدخل قبل ح�ساب حقوق ملكية الغري م�سيطرة والزكاة بعد ت�سوية االأعباء غري النقدية املتعلقة باال�ستهالك، 
واالإطفاء، والتغريات يف خم�س�س مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، واحل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة )زميلة(، واالأعباء املالية، واخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات 

واآالت ومعدات، والتغريات يف خم�س�سات ال�سمانات الفنية والتعوي�سات اجلزائية، وت�سوية التغريات يف راأ�س املال العامل.

انخف�ست التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية بن�سبة 83.4% من 130.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 21.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، 
ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى التاأثري ال�سلبي للتغريات يف راأ�س املال العامل وعلى وجه التحديد ب�سبب زيادة املدينون التجاريون واملخزون. وقد انخف�ست 

التغريات يف راأ�س املال العامل من )3.7( مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى )104.4( مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، نتيجة ما يلي:

)اأ(  زيادة يف ر�سيد املدينون التجاريون يف عام 2012م نتيجة زيادة يف املبيعات خالل الربع االأخري من عام 2012م والتي كانت اأعلى مبا جمموعه 100.2 مليون 
ريـال �سعودي مقارنًة بنف�س الفرتة من عام 2011م. كذلك، كان ر�سيد املدينون التجاريون اأعلى يف عام 2012م نتيجة تاأخري يف ت�سوية ذمم مدينة جتارية 

حيث قام عمالء �سركة ال�سناعات الكهربائية الرئي�سيون بتاأخري الدفع اإلى حني ا�ستالمهم ل�سهادة الزكاة من �سركة ال�سناعات الكهربائية؛ و

)ب(  زيادة يف حجم املخزون يف عام 2012م نتيجة زيادة يف م�سرتيات املواد اخلام لتنفيذ اأوامر �سراء اأكرب متاأخرة كما يف نهاية عام 2012م.

يف عام 2013م، ارتفعت التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية بن�سبة 1.018.3%، من 21.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 241.9 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2013م نتيجة ما يلي:

الربح  وهوام�س  املبيعات  يف  زيادة  نتيجة  �سعودي  ريـال  مليون   66.6 بلغت  واالإطفاءات  واال�ستهالكات  وال�سرائب  التمويل  تكاليف  قبل  االأرباح  يف  )اأ(  زيادة 
االإجمايل يف عام 2013م؛

وامل�شرتيات  الهند�شة  مقاويل  مع  الت�شوية  �شروط  التح�شيل وحت�شن  نتيجة حت�شن يف  �شعودي  ريـال  مليون  بقيمة 24.5  التجاريون  املدينون  )ب(  انخفا�س يف 
واالإن�ساءات بقطاع النفط والغاز؛ و

)ج(  انخفا�س يف املخزون بقيمة 47.3 مليون ريـال �سعودي نتيجة حت�سن اإدارة املخزون.

جدول 6-45: التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف الأن�شطة ال�شتثمارية لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

)76.482()119.856()9.945(�سراء ممتلكات واآالت ومعدات

)4.000(--موجودات غري ملمو�سة

)80.482()119.856()9.945(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

ت�ستمل التدفقات النقدية من االأن�سطة اال�ستثمارية على �سراء املمتلكات واالآالت واملعدات واملوجودات غري امللمو�سة.

يف عام 2012م، ارتفعت النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة اال�ستثمارية بن�سبة 1105.2% من 9.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م اإلى 119.8 مليون ريـال 
�سعودي نتيجة الزيادة يف تكاليف املمتلكات واالآالت واملعدات يف عام 2012م والتي تتعلق ب�سكل رئي�سي مبا يلي:

)اأ(  اإن�ساء امل�سنع اجلديد ل�سركة حموالت الطاقة بقيمة 74.2 مليون ريـال �سعودي.

)ب(  اإن�ساء م�سنع حوامل الكابالت بقيمة 16.5 مليون ريـال �سعودي ل�سركة و�سكو�سا.

)ج(  تو�سعة م�سنع �سركة املحوالت ال�سعودية اجلديد )امل�سنع 3( بقيمة 3.1 مليون ريـال �سعودي.

يف عام 2013م، انخف�ست النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة اال�ستثمارية بن�سبة 32.9% من 119.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م اإلى 80.4 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2013م نتيجة انخفا�س االإنفاق على املمتلكات واالآالت واملعدات يف عام 2013م، وتتعلق ب�سكل رئي�سي مبا يلي:

)اأ(  االإ�سافات اإلى االأعمال اجلارية حتت التنفيذ والتي ا�ستملت ب�سكل رئي�سي على �سركة حموالت الطاقة )15 مليون ريـال �سعودي(؛

)ب(  االإنفاق على االآالت واملعدات للخط االإنتاجي اجلديد ب�سركة املحوالت ال�سعودية مببلغ 9 مليون ريـال �سعودي؛ و

)ج(  االآالت واملعدات مل�سنع �سركة حموالت الطاقة اجلديد بقيمة 40.5 مليون ريـال �سعودي.

متثل املوجودات غري امللمو�سة ر�سوم مدفوعة م�سبًقا بقيمة 4 مليون ريـال �سعودي لقر�س طويل االأجل مت احل�سول عليه من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودية 
يف عام 2013م ويتم اإطفاوؤه على مدى مدة القر�س والتي تنتهي يف نوفمرب من عام 2021م.
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جدول 6-46: التدفقات النقدية امل�شتخدمة يف / من الأن�شطة التمويلية لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

2013م2012م2011مالتدفقات النقدية امل�ستخدمة يف / من االأن�سطة التمويلية

األف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

)124(11.0253.773حقوق ملكية غري م�سيطرة

215.005--املتح�سل من قرو�س طويلة االأجل

)1.600()864(-مكافاآت مدفوعة ملجل�س االإدارة

)280.941(17.061258.500�سايف التغري يف قرو�س ق�سرية االأجل

--)56.584(�سايف التغري يف ح�سابات امل�ساهمني

)115.250()130.000()96.060(توزيعات اأرباح مدفوعة

)182.909(131.410)124.558(�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( / من الن�ساطات التمويلية

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

تتعلق التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف/ من االأن�سطة التمويلية ب�سايف التغري يف القرو�س ق�سرية االأجل، واملتح�سل من قرو�س طويلة االأجل، و�سايف التغري يف 
ح�سابات امل�ساهمني، واملكافاآت املدفوعة ملجل�س االإدارة، وحقوق امللكية غري امل�سيطرة، وتوزيعات االأرباح املدفوعة.

يف عام 2012م، ارتفع النقد الناجت من االأن�سطة التمويلية من �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية البالغ )124.6( مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م 
اإلى �سايف النقد من االأن�سطة التمويلية البالغ 131.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م. ويعود التغري ب�سكل رئي�سي للزيادة يف القرو�س ق�سري االأجل التي مت 
احل�سول عليها لتمويل احتياجات راأ�س املال العامل والتكاليف الراأ�سمالية حيث واجهت ال�سركة تدفقات نقدية �سافية �سلبية خالل عام 2012م نتيجة زيادة يف 

احتياجات راأ�س املال العامل خالل ال�سنة. وخالل عام 2012م، �سددت املجموعة 130 مليون ريـال �سعودي كتوزيعات اأرباح مت اقرتاحها يف عام 2011م.

يف عام 2013م، انخف�ست التدفقات النقدية الناجتة من االأن�سطة التمويلية من �سايف النقد من االأن�سطة التمويلية البالغ 131.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2012م اإلى �سايف النقد امل�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية البالغ )182.9( مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى �سداد قرو�س 

ق�سرية االأجل )280.9 مليون ريـال �سعودي( باالإ�سافة اإلى �سداد توزيعات اأرباح بقيمة 115 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م.

نتج التغري يف ح�سابات امل�ساهمني يف عام 2011م عن �سداد مبالغ م�ستحقة للم�ساهمني. متثل هذه املبالغ الر�سيد املتبقي وامل�ستحق اإلى امل�ساهمني نتيجة حتويل 
ح�س�سهم يف ال�سركات املرتبطة اإلى ال�سركة خالل عام 2010م بعد عملية اإعادة هيكلة ال�سركة ورفع راأ�س مالها اإلى 350 مليون ريال �سعودي. وبلغ الر�سيد 
املتبقي 53.9 مليون ريال �سعودي مت قيده يف ح�ساب امل�ساهمني ثم مت ت�سديده اإليهم. )وللمزيد من التفا�سيل عن عملية اإعادة هيكلة ال�سركة، ف�ساًل راجع الق�سم 

)4-5( من هذه الن�سرة وعنوانه »تطور هيكل ملكية ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة »(. ومل تتم اأي من هذه العمليات خالل عام 2012م وعام 2013م. 

ت�ستمل التدفقات النقدية من املكافاآت املدفوعة ملجل�س االإدارة على دفعات املكافاآت امل�سددة الأع�ساء جلان جمل�س االإدارة التي ت�سكلت يف عام 2012م. وقد حدد 
جمل�س االإدارة قيمة املكافاآت للعامني املاليني 2012م و2013م.

تتعلق التدفقات النقدية الناجتة من حقوق امللكية غري امل�سيطرة بح�سة �سركة �سي جي باور )CG Power( )49%( يف راأ�س مال �سركة حموالت الطاقة. وقد 
بلغت التدفقات النقدية من االأن�سطة التمويلية حلقوق ملكية الغري م�سيطرة يف عام 2011م ما جمموعه 11 مليون ريـال �سعودي وهي تتعلق مب�ساهمة �سركة �سي 
جي باور )CG Power( يف راأ�سمال �سركة حموالت الطاقة والتي بلغت 22.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م. ويف عام 2012م، بلغت التدفقات النقدية 
الناجتة من االأن�سطة التمويلية حلقوق ملكية الغري م�سيطرة 3.8 مليون ريـال �سعودي وكانت تتعلق ب�سكل رئي�سي بح�سة �سركة �سي جي باور )CG Power( يف 

زيادة راأ�سمال �سركة حموالت الطاقة )7.7 مليون ريـال �سعودي( خالل ال�سنة.

يف عام 2013م، بلغت التدفقات النقدية الناجتة عن حقوق امللكية غري امل�سيطرة )124( األف ريـال �سعودي.

بلغت توزيعات االأرباح التي دفعتها ال�سركة 96.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2011م، و130 مليون ريـال �سعودي يف عام 2012م، و115.3 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2013م.
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ملخص القوائم المالية للشركات التابعة  2   2

ملخص القوائم المالية لشركة المحوالت السعودية 1   2   2

جدول 6-47: ملخ�س القوائم املالية املراجعة واأهم املوؤ�شرات املالية ل�شركة املحولت ال�شعودية لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

ملخ�س قائمة الدخل

408.796435.310558.728املبيعات

)467.173()371.662()320.376(تكلفة املبيعات

88.42063.64791.555الربح االإجمايل

)16.508()13.563()11.583(م�ساريف بيع وتوزيع

)15.885()13.064()10.762(م�ساريف اإدارية وعمومية

66.07437.02059.162الدخل من العمليات الرئي�سية

57.03631.20945.882�سايف الربح

   املركز املايل

339.949392.464416.980اإجمايل املوجودات املتداولة

70.21153.18171.301ممتلكات وَاالت ومعدات

--16.457ا�ستثمار يف �سركات تابعة ويف �سركات مرتبطة )زميلة(

410.160445.644488.282اإجمايل املوجودات

230.580267.694233.765اإجمايل املطلوبات املتداولة

249.725289.384306.140اإجمايل املطلوبات

102.750102.750102.750راأ�س املال

34.43037.55142.139احتياطي نظامي

23.25515.95922.253اأرباح مبقاة

15.000--توزيعات اأرباح مقرتحة

160.435156.260182.142اإجمايل حقوق ال�سركاء

410.160445.644488.282اإجمايل املطلوبات وحقوق ال�سركاء

   اأهم املوؤ�سرات املالية

28.4%6.5% النمو ال�سنوي للمبيعات

47.0%-45.3% النمو ال�سنوي ل�سايف الدخل

االأرباح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات 
واالإطفاءات )مليون ريال(

70.07340.64762.416

16.4%14.6%21.6%هام�س اإجمايل الربح 
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2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

هام�س الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات 
واالإطفاءات

%17.1%9.3%11.2

12.9%10.2%14.0%هام�س �سايف الربح 

1.5x1.5x1.8xمكرر ال�سيولة )مرات(

25.2%20.0%35.6%العائد على حقوق ال�سركاء

9.4%7.0%13.9%العائد على املوجودات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة ل�سركة املحوالت ال�سعودية وال�سركة

ملخص القوائم المالية لشركة وسكوسا 1   2   2

جدول 6-48: ملخ�س القوائم املالية املراجعة واأهم املوؤ�شرات املالية ل�شركة و�شكو�شا لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

ملخ�س قائمة الدخل

553.292627.391719.123املبيعات

)535.842()491.491()442.487(تكلفة املبيعات

110.804135.900183.281الربح االإجمايل

)22.074()27.508()26.911(م�ساريف بيع وتوزيع

)20.017()19.694()17.385(م�ساريف اإدارية وعمومية

66.50888.698141.189الدخل من العمليات الرئي�سية

56.66279.567131.490�سايف الربح

   املركز املايل

483.404594.336569.827اإجمايل املوجودات املتداولة

89.03394.387103.052ممتلكات واآالت ومعدات

572.438688.723672.879اإجمايل املوجودات

322.797396.541200.665اإجمايل املطلوبات املتداولة

347.037422.755316.671اإجمايل املطلوبات

50.00064.00064.000راأ�س املال

25.00032.00032.000احتياطي نظامي

150.401169.968240.208اأرباح مبقاة

20.000--توزيعات اأرباح مقرتحة

225.401265.968356.208اإجمايل حقوق ال�سركاء

572.438688.723672.879اإجمايل املطلوبات وحقوق ال�سركاء

   اأهم املوؤ�سرات املالية
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2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

14.6%13.4% النمو ال�سنوي للمبيعات

65.3%40.4% النمو ال�سنوي ل�سايف الدخل

االأرباح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات 
واالإطفاءات )مليون ريال(

77.93388.709153.121

25.5%21.7%20.0%هام�س اإجمايل الربح 

هام�س الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات 
واالإطفاءات

%14.1%14.1%21.3

18.3%12.7%10.2%هام�س �سايف الربح 

x1.5x1.5x2.8مكرر ال�سيولة )مرات(

36.9%29.9%25.1%العائد على حقوق ال�سركاء 

19.5%11.6%9.9%العائد على املوجودات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة ل�سركة و�سكو�سا وال�سركة

ملخص القوائم المالية لشركة محوالت الطاقة 2   2   2

جدول 6-49: ملخ�س القوائم املالية املراجعة واأهم املوؤ�شرات املالية ل�شركة حمولت الطاقة لالأعوام املالية 2011م اإلى 2013م

2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

   ملخ�س قائمة الدخل

7.896--املبيعات

)16.474(--تكلفة املبيعات

)8.578(--الربح االإجمايل

---م�ساريف بيع وتوزيع

)10.240()3.241()908(م�ساريف اإدارية وعمومية

)20.118()3.241()908(الدخل من العمليات الرئي�سية

)21.584()2.966()712(�سايف الربح

   املركز املايل

21.60414.64216.966اإجمايل املوجودات املتداولة

2211.104105.205ممتلكات وَاالت ومعدات

-90.560-اأعمال راأ�سمالية قيد التنفيذ

21.825110.806125.770اإجمايل املوجودات

28362.96639.113اإجمايل املطلوبات املتداولة

31584.526121.111اإجمايل املطلوبات

22.50030.20030.200راأ�س املال
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2013م2012م2011ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

)25.540()3.956()990(خ�سائر مرتاكمة

21.51026.2444.660اإجمايل حقوق ال�سركاء

21.825110.806125.770اإجمايل املطلوبات وحقوق ال�سركاء

اأهم املوؤ�سرات املالية

-- النمو ال�سنوي للمبيعات

-- النمو ال�سنوي ل�سايف الدخل

االأرباح \)اخل�سائر( قبل تكاليف التمويل والزكاة 
واالإ�ستهالكات واالإطفاءات )مليون ريال(

)907()3.145()17.331(

---هام�س اإجمايل الربح \)اخل�سارة( 

هام�س الربح )اخل�سارة(  قبل تكاليف التمويل والزكاة 
واالإ�ستهالكات واالإطفاءات

---

---هام�س �سايف الربح 

x76.3x0.2x0.4مكرر ال�سيولة )مرات(

---العائد على حقوق ال�سركاء 

---العائد على املوجودات

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة ل�سركة حموالت الطاقة وال�سركة
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 مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي ونتائج العمليات لفترة الثالثة . 7
أشهر المنتهية في 31 مارس 2013م و2014م

قائمة الدخل الموحدة 1   2

جدول 7-1: قائمة الدخل املوحدة لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيري %
2013م - 2014م

13.7%305.080346.752�سايف املبيعات

16.1%)267.127()229.992(تكلفة املبيعات

6.0%75.08879.625الربح االإجمايل

42.8%)12.982()9.089(م�ساريف بيع وتوزيع

)2.6%()11.000()11.294(م�ساريف عمومية واإدارية

1.7%54.70555.643الدخل من العمليات الرئي�سية

-1.933)65(اإيرادات اأخرى بال�سايف

)7.2%()2.592()2.794(اأعباء مالية

6.1%51.84654.984الدخل قبل ح�ساب احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة و حقوق ملكية غري م�سيطرة وح�ساب الزكاة

)2.4%()406()416(ح�سة يف نتائج �سركة مرتبطة )زميلة(

6.1%51.43054.578الدخل قبل ح�ساب حقوق ملكية غري م�سيطرة و الزكاة

38.7%1.4912.068حقوق ملكية غري م�سيطرة

7.0%52.92156.646الدخل قبل ح�ساب الزكاة

)54.6%()1.158()2.551(الزكاة 

10.2%50.37055.488�سايف الدخل

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

جدول 7-2: اأهم املوؤ�شرات املالية لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساأهم املوؤ�سرات املالية  

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

13.7%النمو ال�سنوي لالإيرادات

10.2%النمو ال�سنوي ل�سايف الدخل

59.063.5االأرباح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات واالإطفاءات )مليون ريال(

23.0%24.6%هام�س اإجمايل الربح 

17.6%19.2%هام�س الربح قبل تكاليف التمويل والزكاة واالإ�ستهالكات واالإطفاءات



133

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساأهم املوؤ�سرات املالية  

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

16.0%16.5%هام�س �سايف الربح 

x1.6x2.3مكرر ال�سيولة )مرات(

9.3%9.3%العائد على حقوق امل�ساهمني

4.3%4.0%العائد على املوجودات

امل�سدر: ال�سركة 

المبيعات 1   1   2

المبيعات بحسب الشركات التابعة والمرتبطة )الزميلة( 1   1   1   7

جدول 7-3: املبيعات بح�شب ال�شركات التابعة واملرتبطة )الزميلة( لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيري %
2013م - 2014م

املبيعات

11.2%172.804192.204�سركة و�سكو�سا 

15.6%132.277152.908�سركة املحوالت ال�سعودية 

-1.640-�سركة حموالت الطاقة 

13.7%305.080346.752اإجمايل املبيعات

امل�سدر: ال�سركة

مبيعات شركة وسكوسا

اإرتفعت مبيعات �سركة و�سكو�سا لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 11.2% من 172.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 192.2 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2014م. ويعود ذلك ب�سكل رئي�سي اإلى الزيادة يف امل�ساريع املتعاقد عليها مع مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز واملتعلقة مب�سروع اأرامكو )�سدارة( 

وم�ساريع برتوكيماويات تابعة ل�سركة �سابك )كيميا وبرتوكيميا( بداأ تنفيذها يف عام 2013م. 

مبيعات شركة المحوالت السعودية

اإرتفعت مبيعات �سركة املحوالت ال�سعودية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 15.6% من 132.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 152.9 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الزيادة يف مبيعات املحوالت اإلى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وزيادة الطاقة االإنتاجية بعد اإفتتاح م�سنع املحوالت اجلديد 

)م�سنع رقم 3(. 

مبيعات شركة محوالت الطاقة

بداأت �سركة حموالت الطاقة ن�ساطها خالل عام 2013م وحققت مبيعات اإجمالية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م بقيمة 1.6 مليون ريـال 
�سعودي.
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المبيعات بحسب القطاعات 2   1   1   7

جدول 7-4: املبيعات بح�شب القطاعات لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيري %
2013م - 2014م

املبيعات

7.8%234.194252.574املحوالت 

27.7%59.38975.849لوحات املفاتيح الكهربائية 

45.2%11.49716.689اخلدمات

-1.640-�سركة حموالت الطاقة

13.7%305.080346.752اإجمايل املبيعات

امل�سدر: ال�سركة

مبيعات المحوالت 

ارتفعت مبيعات املحوالت يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 7.8% من 234.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 252.6 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2014م حيث كان االإرتفاع ناجتا ب�سكل رئي�سي عن زيادة اأحجام املبيعات بالـميجافولت اأمبري )MVA( )القدرة( يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 
مار�س بن�سبة 14.5% من 2.767 ميجافولت اأمبري )MVA( يف عام 2013م اإلى 3.168 ميجافولت اأمبري )MVA( يف عام 2014م، رافقتها انخفا�س يف متو�سط 
�سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 5.8% من 84.6 األف ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 79.7 األف ريال �سعودي 
يف عام 2014م، واجلدير بالذكر اأن متو�سط �سعر بيع حموالت التوزيع لكل ميجافولت اأمبري ارتفع يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 4.8% من 
79 األف ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 82.9 األف ريـال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب حت�سن الطلب وانخفا�س متو�سط قدرة املحوالت املباعة خالل الفرتة يف 
حني اأن متو�سط �سعر بيع املحطات الكهربائية لكل ميجافولت اأمبري قد انخف�س يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 10.7% من 83.9 األف ريال 
�سعودي يف عام 2013م اإلى 74.9 األف ريال �سعودي يف عام 2014م ب�سبب زيادة الطلب على حمطات الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س )400 فولت( والتي عادة 
ما تكون ا�سعارها اأقل من املحطات الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س )231 فولت( وكانت الزيادة يف اأحجام املبيعات ناجتة عن الزيادة يف قيمة املناق�سات التي 

طرحتها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء لتلبية حجم الطلب املتزايد على الكهرباء يف اململكة العربية ال�سعودية.

مبيعات لوحات المفاتيح الكهربائية 

ارتفعت مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 27.7% من 59.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 75.8 
اأرامكو وقطاع النفط والغاز والعمالء االآخرون نتيجة م�سروع متعلق  مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م، نتيجة الزيادة يف امل�ساريع املتعاقد عليها مع مقاويل 

باأرامكو )�سدارة( وم�سروعني متعلقني ب�سابك )كيميا وبرتوكيميا( بداأ تنفيذها يف عام 2013م. 

مبيعات الخدمات 

ارتفعت مبيعات اخلدمات يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 45.2% من 11.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 16.7 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2014م نتيجة زيادة يف مبيعات لوحات املفاتيح الكهربائية وتر�سية م�ساريع جديدة على ال�سركة من قبل مقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغازعن طريق 

مناق�سات.

شركة محوالت الطاقة

بداأت �سركة حموالت الطاقة ن�ساطها خالل عام 2013م وحققت مبيعات اإجمالية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م بقيمة 1.6 مليون ريـال 
�سعودي.



135

المبيعات بحسب وحدات أعمال المحوالت 3   1   1   7

جدول 7-5: املبيعات بح�شب وحدات اأعمال املحولت لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيري %
2013م - 2014م

22.7%103.314126.715حموالت التوزيع

15.0%95.978110.393املحطات الكهربائية 

)56.2%(35.95215.752مبيعات املحوالت االأخرى

)72.8%()285()1.050(الغرامات 

7.8%234.194252.574املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

تتاألف املنتجات الرئي�سية لوحدة اأعمال املحوالت من حموالت التوزيع واملحطات الكهربائية والتي �سكلت جمتمعًة ن�سبة 93.9% من اإجمايل مبيعات وحدة اأعمال 
املحوالت يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م.

مبيعات محوالت التوزيع 

ارتفعت مبيعات حموالت التوزيع يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 22.7% من 103.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 126.7 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2014م. وكان ال�سبب الرئي�سي الإرتفاع املبيعات ناجًتا عن زيادة حجم املبيعات بالـميجافولت اأمبري )MVA( )القدرة( يف فرتة الثالثة 
اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 17.0% من 1.307 ميجا فولت يف عام 2013م اإلى 1.529 ميجا فولت يف عام 2014م بفعل الزيادة يف اأوامر �سراء ال�سركة 
ال�سعودية للكهرباء التي رافقها زيادة يف الطاقة االإنتاجية بعد افتتاح م�سنع املحوالت اجلديد )م�سنع رقم 3( يف عام 2013م. باالإ�سافة اإلى الزيادة يف متو�سط 
�سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 4.8% من 79 األف ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 82.9 األف ريـال �سعودي 

لكل ميجا فولت اأمبري يف عام 2014م.

مبيعات المحطات الكهربائية

اإلى 110.4  �سعودي يف عام 2013م  ريـال  بن�سبة 15% من 96 مليون  املنتهية يف 31 مار�س  اأ�سهر  الثالثة  الكهربائية يف فرتة  اإجمايل مبيعات املحطات  ارتفع 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الزيادة يف اأحجام املبيعات بالـميجافولت اأمبري )MVA( )القدرة( يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 
28.8% من 1.144 ميجا فولت يف عام 2013م اإلى 1.474 ميجا فولت يف عام 2014م لتلبية الزيادة يف اأوامر �سراء ال�سركة ال�سعودية للكهرباء وزيادة يف الطاقة 
االإنتاجية بعد افتتاح م�سنع املحوالت اجلديد )م�سنع رقم 3(. وانخف�س متو�سط �سعر البيع لكل ميجافولت اأمبري يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 
بن�سبة 10.7% من 83.9 األف ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 74.9 األف ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة الطلب على املحطات الكهربائية ذات اجلهد 

املنخف�س )400 فولت( والتي عادة ما تكون ا�سعارها اأقل من املحطات الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س )231 فولت(.

مبيعات المحوالت األخرى

بلغ االإنخفا�س يف مبيعات املحوالت االأخرى يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س ن�سبة 56.2% من 36.0 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 15.8 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م، وكانت ناجتة ب�سكل رئي�سي عن تراجع مبيعات حموالت الطاقة نتيجة انخفا�س الطلب يف ال�سوق على تلك املحوالت ب�سبب 

تاأخر تر�سية بع�س امل�ساريع ال�سناعية. 

الغرامات

انخف�ست الغرامات يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 72.8% من 1.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 285 األف ريـال �سعودي يف عام 
2014م. متثل الغرامات يف عام 2013م ب�سكل رئي�سي خم�س�سات لغرامات عن التاأخري يف عملية ت�سدير حموالت توزيع اإلى وزارة الكهرباء واملاء يف دولة الكويت. 
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جدول 7-6: املبيعات بح�شب فئات العمالء لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيري %
2013م - 2014م

91.1%117.659224.895ال�سركة ال�سعودية للكهرباء 

30.6%65.92286.124مقاويل اأرامكو  وقطاع النفط والغاز

)70.5%(78.82323.214مقاولون اآخرون

92.8%4.5798.830عمالء اآخرون

28.5%266.983343.063جمموع املبيعات املحلية

)94.6%(38.0972.049مبيعات ال�سادرات

13.1%305.080345.112املجموع اجلزئي 

-1.640-�سركة حموالت الطاقة 

13.7%305.080346.752اإجمايل مبيعات ال�سركة

امل�سدر: ال�سركة

مبيعات الشركة السعودية للكهرباء

�سكلت املبيعات لل�سركة ال�سعودية للكهرباء يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م ن�سبة 64.9% من اإجمايل مبيعات ال�سركة. وقد ارتفعت املبيعات 
اخلا�سة بال�سركة ال�سعودية للكهرباء لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 91.1% من 117.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 224.9 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة املناق�سات املطروحة، واأوامر ال�سراء التي اأ�سدرتها ال�سركة ال�سعودية للكهرباء نتيجة ارتفاع الطلب على الكهرباء يف 

اململكة العربية ال�سعودية.

مبيعات مقاولي أرامكو وقطاع النفط والغاز

�سكلت مبيعات ال�سركة ملقاويل اأرامكو وقطاع النفط والغاز واملتعلقة مب�ساريع اأرامكو ال�سعودية 24.8% من اإجمايل املبيعات. وقد ارتفعت املبيعات ملقاويل اأرامكو 
وقطاع النفط والغاز لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 30.6%، من 65.9 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 86.1 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2014م، وكانت ناجتة ب�سكل رئي�سي عن م�سروع يف قطاع النفط والغاز مرتبط باأرامكو )�سدارة( بداأ تنفيذه خالل عام 2013م واأ�سهم بزيادة يف املبيعات 

تقدر بحوايل 15 مليون ريـال �سعودي. 

مبيعات المقاولون اآلخرون

تراجعت املبيعات للمقاولني لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س االآخرين بن�سبة 70.5% من 78.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 23.2 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2014م ب�سبب تخ�سي�س قدرة ال�سركة االإنتاجية لتلبية الزيادة يف اأوامر �سراء املحوالت لل�سركة ال�سعودية للكهرباء. 

مبيعات الصادرات

تراجعت مبيعات ال�سادرات يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 94.6% من 38.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 2.0 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2014م نتيجة لعدة عوامل اأهمها ارتفاع الطلب على منتجات ال�سركة حمليًا وخ�سو�سا من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء واالإنتهاء من توريد حموالت توزيع 

لوزارة الكهرباء واملاء يف دولة الكويت.

مبيعات لعمالء آخرون

ارتفعت املبيعات للعمالء االآخرون يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 92.8% من 4.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 8.8 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2014م نتيجة بدء تنفيذ م�سروعني كبريين يف عام 2013م يتعلق ب�سركات تابعة ل�سركة �سابك )كيميا وبرتوكيميا(. 
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جدول 7-7: هام�س الربح الإجمايل بح�شب ال�شركات التابعة واملرتبطة )الزميلة( لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيري %
2013م - 2014م

الربح االإجمايل

2.8%50.08851.487�سركة و�سكو�سا 

16.1%25.22929.302�سركة املحوالت ال�سعودية 

410.0%)1.163()228(�سركة حموالت الطاقة 

6.0%75.08879.625جمموع الربح االإجمايل

هام�س الربح االإجمايل

26.7%29.2%�سركة و�سكو�سا 

19.2%19.1%�سركة املحوالت ال�سعودية 

)70.9%(-�سركة حموالت الطاقة 

23.0%24.6%هام�س الربح االإجمايل لل�سركة

امل�سدر: القوائم املالية املراجعة لل�سركات التابعة وال�سركة

هامش الربح اإلجمالي لشركة وسكوسا

اإلى 26.7% يف عام 2014م، نتيجة  اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س من 29.2% يف عام 2013م  انخف�س هام�س الربح االإجمايل ل�سركة و�سكو�سا يف فرتة الثالثة 
الإنخفا�س مبيعات املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة ب�سبب التاأخر يف تر�سية بع�س امل�ساريع ال�سناعية والتي حتقق هام�س ربح اأعلى، حيث انخف�ست مبيعات 

هذه املحوالت يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 56.3% من 32.3 مليون ريال �سعودي يف 2013م اإلى 14.1 مليون ريال �سعودي يف 2014م. 

هامش الربح اإلجمالي لشركة المحوالت السعودية

ارتفع هام�س الربح االإجمايل ل�سركة املحوالت ال�سعودية ارتفاعًا هام�سيًا يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س من 19.1% يف عام 2013م اإلى 19.2% يف 
عام 2014م.

هامش الربح/الخسارة اإلجمالي لشركة محوالت الطاقة السعودية

بلغت اخل�سارة االإجمالية ل�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية 1.2 مليون ريال �سعودي بهام�س خ�سارة بن�سبة 70.9% خالل فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 
2014م حيث اأن ال�سركة يف بدايتها ومل يتم اإنهاء اإجراءات اعتمادها لدى عمالءها الرئي�سيني بعد ومن اأهمهم ال�سركة ال�سعودية للكهرباء. واجلدير بالذكر اأنه 

قد انتهت ال�سركة من اإجراءات اإعتمادها لدى ال�سركة ال�سعودية للكهرباء يف الربع الثاين من عام 2014م. 
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جدول 7-8: هام�س الربح الإجمايل بح�شب وحدات الأعمال لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيري %
2013م - 2014م

الربح االإجمايل

)1.8%(49.15648.264املحوالت 

21.1%18.45422.351لوحات املفاتيح الكهربائية

32.0%7.70710.173اخلدمات 

410.0%)1.163()228(�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية 

6.0%75.08879.625جمموع الربح االإجمايل

هام�س الربح االإجمايل

19.1%21.0%املحوالت 

29.5%31.1%لوحات املفاتيح الكهربائية

61.0%67.0%اخلدمات 

)70.9%(-�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية 

23.0%24.6%هام�س الربح االإجمايل لل�سركة

امل�سدر: ال�سركة

هامش الربح اإلجمالي للمحوالت

تراجع هام�س الربح االإجمايل للمحوالت يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س من 21% يف عام 2013م اإلى 19.1% يف عام 2014م نتيجة الإنخفا�س هام�س 
ربح �سركة و�سكو�سا باالإ�سافة اإلى تركيز ال�سركة على تلبية اأوامر ال�سراء املتزايدة من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء والتي تت�سم بهام�س ربح اأقل.  وانخف�س هام�س 

ربح �سركة و�سكو�سا ب�سبب تراجع مبيعات املحوالت ذات التطبيقات اخلا�سة ب�سبب التاأخر يف تر�سية بع�س امل�ساريع ال�سناعية والتي حتقق هام�س ربح اأعلى.

هامش الربح اإلجمالي للوحات المفاتيح الكهربائية

اإنخف�س هام�س الربح االإجمايل للوحات املفاتيح الكهربائية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س من 31.1% يف عام 2013م اإلى 29.5% يف عام 2014م 
نتيجة اإنخفا�س مبيعات امل�سارات الناقلة للكابالت والتي تت�سم بهام�س ربح اأعلى.

هامش الربح اإلجمالي للخدمات

تراجع هام�س الربح االإجمايل للخدمات يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س من 67% يف عام 2013م اإلى 61% يف عام 2014م، وذلك نتيجة للزيادة يف 
عقود ال�سيانة التي ت�سمل توفري املواد مقارنة بعقود ال�سيانة التي ال ت�سمل توفري املواد. واجلدير بالذكر اأن عقود ال�سيانة التي ت�سمل توفري املواد حتقق هام�س 

ربح اأقل من عقود ال�سيانة التي ال ت�سمل توفري املواد. 

مصروفات البيع والتوزيع 2   1   2

ارتفعت م�سروفات البيع والتوزيع يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 42.8% من 9.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 13 مليون ريـال 
للرواتب وتوظيف موظفي مبيعات من قبل �سركة  ال�سنوية  للزيادة  نتيجة  تكاليف املوظفني  ارتفاع  اإلى  الرئي�سي يف ذلك  ال�سبب  ويعود  �سعودي يف عام 2014م 

حموالت الطاقة. 
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كما ارتفعت امل�ساريف االأخرى ب�سبب تخ�سي�س ال�سركة ميزانية لتطوير جمموعة من منتجاتها اأهمها تطوير حموالت باإ�ستخدام االأملنيوم بدال من النحا�س، 
اإجراء فحو�سات خا�سة لتطوير حموالت توزيع تتطابق مع املوا�سفات املعتمدة يف دولة قطر و�سلطنة عمان، اإجراء فحو�سات خا�سة ملحوالت الطاقة ال�سغرية. 

وت�سمل م�سروفات البيع والتوزيع خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها. واجلدير الذكر اأنه يف عام 2013م، قامت ال�سركة بتح�سيل عدد من الذمم املدينة 
امل�سكوك يف حت�سيلها والذي اأدى اإلى عك�س القيد املحا�سبي ملخ�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مما اأدى اإلى انخفا�س املخ�س�س يف فرتة الثالثة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 مار�س 2013م بقيمة 1.7 مليون ريال �سعودي. وارتفع خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها مببلغ 601 األف ريال �سعودي يف فرتة الثالثة اأ�سهر 
املنتهية يف 31 مار�س 2014م نتيجة الإرتفاع الذمم املدينة التجارية املتقادمة مما اأدى اإلى ارتفاع املخ�س�س والذي يتم احت�سابه ح�سب ال�سيا�سة املتبعة حل�ساب 

خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها.

المصروفات العمومية واإلدارية 2   1   2

انخف�ست تكاليف املوظفني يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 2.6% من 11.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 11 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2014م ب�سبب اإنخفا�س امل�ساريف املكتبية والتي ت�سمل م�ساريف الطباعة والت�سوير باالإ�سافة اإلى اإنخفا�س امل�ساريف االأخرى ل�سركة حموالت الطاقة 

حيث اأن اأغلب امل�ساريف االأخرى لل�سركة من تدريب وتاأهيل املوظفني مت حتملها قبل بدء عملياتها يف عام 2013م.  

اإليرادات األخرى  2   1   2

حققت ال�سركة اإيرادات اأخرى يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م مببلغ 1.9 مليون ريال �سعودي مقارنة بخ�سائر قدرها 65 األف ريـال �سعودي يف 
فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م. ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى ا�ستالم جزء من مطالبات تاأمني بقيمة 2.1 مليون ريـال �سعودي عن حادث 

حريق وقع يف خمزن فرعي وخط دهان اإحتياطي مت�سل مب�سنع املحوالت رقم 4 عام 2011م. وقد غطى مبلغ التعوي�س كامل اخل�سائر الناجتة عن احلادث.

األعباء المالية 2   1   2

انخف�ست االأعباء املالية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 7.2% من 2.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 2.6 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2014م نتيجة الإنخفا�س امل�ساريف البنكية ب�سبب انخفا�س ا�ستخدام خطابات ال�سمانات البنكية.

 حصة حقوق الملكية غير المسيطرة من األرباح / الخسائر 2   1   2

ارتفعت ح�سة حقوق امللكية غري امل�سيطرة من االأرباح/اخل�سائر يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 38.7% من 1.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2013م اإلى 2.1 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة زيادة يف خ�سائر �سركة حموالت الطاقة حيث بداأت ال�سركة عملياتها يف عام 2013م حمققًة خ�سارة 

�سافية بلغت 4.2 مليون ريـال �سعودي يف الربع االأول من 2014م. 

الزكاة وضريبة الدخل 2   1   2

جدول 7-9: الزكاة و�شريبة الدخل لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيري %
2013م - 2014م

74.0%9.45116.444ر�سيد بداية الفرتة، 1 يناير

)54.6%(2.5511.158خم�س�س لل�سنة

---مدفوعات خالل ال�سنة

46.7%12.00217.602ر�سيد نهاية الفرتة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

انخف�س خم�س�س الزكاة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 54.6% من 2.6 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 1.2 مليون ريـال �سعودي 
يف عام 2014م. ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى قيام ال�سركة بت�سجيل خم�س�س مرتفع يف بداية عام 2013م، ومت اإعادة تقييم املخ�س�س خالل الربع االأول من عام 

2014م بناء على االإقرار الزكوي املقدم اإلى م�سلحة الزكاة والدخل، وبالتايل مت عك�س فائ�س املخ�س�س يف الربع االأول من عام 2014م.
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صافي الدخل 2   1   2

ارتفع �سايف الدخل يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 10.2% من 50.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 55.5 مليون ريـال �سعودي يف 
عام 2014م نتيجة الزيادة يف املبيعات واالإيرادات االأخرى واإنخفا�س م�سروف الزكاة.

قائمة المركز المالي 1   2

جدول 7-10: قائمة املركز املايل املوحدة لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

املوجودات املتداولة

)31.3%(106.66573.248اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

11.0%429.714476.901مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما

)7.6%(450.472416.446خمزون

)2.1%(986.852966.594اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

)13.5%(3.9633.428ا�ستثمار يف �سركة مرتبطة

16.8%262.196306.370ممتلكات واآالت ومعدات

19.7%7.2318.656موجودات غري ملمو�سة

16.5%273.391318.454اإجمايل املوجودات غري املتداولة

2.0%1.260.2431.285.048اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق االأقلية

املطلوبات املتداولة

20.2%236.038283.750دائنون واأوراق دفع ومبالغ م�ستحقة الدفع

)0.1%(18.11018.095خم�س�س �سمانات وتعوي�سات جزائية

)80.5%(367.45071.801قرو�س ق�سرية االأجل

-30.850-جزء متداول من قرو�س طويلة االأجل

46.7%12.00217.602خم�س�س زكاة

)33.4%(633.600422.099اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

786.9%24.000212.859قرو�س طويلة االأجل

8.9%49.10553.474مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

264.3%73.105266.333اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

)2.6%(706.705688.432اإجمايل املطلوبات
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فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة

28.6%350.000450.000راأ�س املال

---زيادة مقرتحة يف راأ�س املال

)57.8%(23.1859.781احتياطي نظامي

)11.6%(114.848101.483اأرباح مبقاة

)35.2%(54.00035.000توزيعات اأرباح مقرتحة

10.0%542.033596.264 اإجمايل حقوق امل�ساهمني

)96.9%(11.505351حقوق ملكية غري م�سيطرة

7.8%553.538596.616اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق االأقلية

2.0%1.260.2431.285.048اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

النقد وما في حكمه 1   1   2

انخف�س النقد وما يف حكمه يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م بن�سبة 31.3% اإلى 73.2 مليون ريال �سعودي مقارنة مببلغ 106.7 مليون ريال 
�سعودي يف 31 مار�س 2013م. وكان النقد مرتفع يف الربع االأول من عام 2013م ب�سبب اأن جزء من راأ�س مال �سركة حموالت الطاقة كان مودع يف احل�ساب اجلاري 
حيث مل يتم اإ�ستخدامه ب�سبب عدم البدء يف العمليات يف الربع االأول من عام 2013م، باالإ�سافة اإلى حت�سيل �سركة املحوالت ال�سعودية جزء كبري من م�ستحقاتها 
من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء مقابل ت�سليم عدد من اأوامر ال�سراء يف نهاية الربع االأول من عام 2013م. وقامت ال�سركة با�ستخدام النقد يف عمليات ال�سركة 

و�سداد القرو�س ق�سرية االأجل.

رأس المال العامل التشغيلي 1   1   2

انخف�س راأ�س املال العامل الت�سغيلي يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 5.5% من 626 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 591.5 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م وذلك الإنخفا�س املخزون رافقه ارتفاع يف اوراق الدفع وامل�ساريف امل�ستحقة والدائنون التجاريون.

مدينون تجاريون وآخرون 1   2   2   7

جدول 7-11: مدينون جتاريون واآخرون لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيـــــري %
2013م-2014م

11.4%376.139418.897مدينون جتاريون، �سايف

11.0%19.57221.719دفعات مقدمة اإلى موردين

)13.3%(7.5376.532م�ساريف مدفوعة مقدًما

14.8%4.0554.656مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

17.5%5.2866.211مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة
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فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيـــــري %
2013م-2014م

10.3%17.12518.886اأخرى

11.0%429.714476.901املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

المدينون التجاريون

ارتفع بند املدينون التجاريون يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 11.4% من 376.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 418.9 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م، وذلك متا�سيًا مع زيادة املبيعات خالل الربع االأخري من عام 2013م والربع االأول من عام 2014م. بينما انخف�س عدد اأيام حت�سيل 
املدينون التجاريون يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س من 127 يومًا يف عام 2013م اإلى 125 يومًا يف عام 2014م ب�سبب الزيادة يف املبيعات لل�سركة 
ال�سعودية للكهرباء حيث ارتفعت يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 91.1 % من 117.7 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 224.9 مليون 

ريـال �سعودي يف عام 2014م.

الدفعات المقدمة إلى الموردين

ارتفعت الدفعات املقدمة اإلى املوردين يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 11% من 19.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 21.7 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م نتيجة �سراء اآالت ومعدات.

المصاريف المدفوعة مقدًما

انخف�ست امل�ساريف املدفوعة مقدمًا يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 13.3% من 7.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 6.5 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م. ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى وجود م�ساريف ما قبل الت�سغيل املتعلقة مب�سنع املحوالت اجلديد )م�سنع رقم 3( التابع ل�سركة املحوالت 

ال�سعودية يف الربع االأول من عام 2013م، والتي مت اإطفاءها خالل عام 2013م.

المبالغ المستحقة من المساهمين 

ارتفعت املبالغ امل�ستحقة من امل�ساهمني فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 14.8 % من 4.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 4.7 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م الإرتفاع م�ساريف الطرح االأويل لالكتتاب والتي اإلتزم امل�ساهمون البائعون بتحملها.

المبالغ المستحقة من جهات ذات عالقة 

ازدادت املبالغ امل�ستحقة من اجلهات ذات العالقة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 17.5% من 5.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 
6.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك ب�سبب زيادة يف املبيعات واخلدمات املقدمة للجهات ذات العالقة اأهمها املبيعات واخلدمات املقدمة اإلى �سركة 
القري�سي للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية والتي ارتفع ر�سيدها يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 256.4% من 1.3 مليون ريال �سعودي 

يف عام 2013م اإلى 4.7 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م.

الذمم المدينة األخرى 

اإرتفعت الذمم املدينة االأخرى يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 10.3% من 17.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 18.9 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م ب�سبب اإرتفاع مطالبات ا�سرتداد الر�سوم اجلمركية الناجتة عن تاأخر اإ�سدار االإعفاء اجلمركي من وزارة التجارة وال�سناعة.
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المخزون 2   2   2   7

جدول 7-12: املخزون لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيـــــري %
2013م-2014م

)1.9%(270.991265.910مواد خام

)8.2%(57.22752.521ب�ساعة بالطريق

)0.7%(77.80377.245ب�ساعة حتت الت�سنيع

)29.2%(44.10131.244ب�ساعة تامة ال�سنع

1.5%14.02714.237قطع غيار وم�ستهلكات

)5.0%(464.149441.158 اإجمايل املخزون

80.7%)24.712()13.676(خم�س�س املخزون بطيء احلركة

)7.6%(450.472416.446�سايف املخزون

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

اإنخف�س �سايف املخزون يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 7.6% من 450.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 416.4 مليون ريال �سعودي يف 
عام 2014م نتيجة الإنخفا�س ر�سيد الب�ساعة تامة ال�سنع، حيث كان الر�سيد مرتفعًا يف الربع االأول من عام 2013م ب�سبب تراكم الب�ساعة تامة ال�سنع اخلا�سة 
مب�سروع �سدارة نظرًا لعدم اإنتهاء العميل من اإجراءات الفح�س النهائي حينها، باالإ�سافة اإلى اإنخفا�س خمزون املواد اخلام نتيجة بدء ا�ستخدام املواد اخلام 

امل�سرتاة مل�سنع املحوالت اجلديد )م�سنع رقم 3( والذي بداأ االإنتاج التجاري يف �سهر اأبريل من عام 2013م حيث اأنه مت توفري املواد اخلام قبل بدء الت�سغيل.

المطلوبات المتداولة 3   2   2   7

جدول 7-13: دائنون جتاريون واآخرون لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيـــــري %
2013م-2014م

8.3%111.176120.446دائنون جتاريون

)21.8%(45.33535.472دفعات مقدمة من عمالء

39.0%48.75967.760م�سروفات م�ستحقة وذمم دائنة اأخرى

191.4%16.87049.151اأوراق دفع

)21.4%(13.89810.921مبالغ م�ستحقة اإلى جهات منت�سبة

20.2%236.038283.750املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

الدائنون التجاريون

ارتفع ر�سيد الدائنون التجاريون يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة بلغت 8.3% من 111.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 120.4 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2014م. وذلك الرتفاع حجم م�سرتيات املواد لتلبية اأوامر ال�سراء امل�ستلمة.
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الدفعات المقدمة من العمالء

انخف�ست الدفعات املقدمة من العمالء يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 21.8% من 45.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 35.5 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة لرتكيز ال�سركة على تلبية اأوامر ال�سراء من ال�سركة ال�سعودية للكهرباء حيث ال ت�ستلم ال�سركة دفعات مقدمة من ال�سركة 

ال�سعودية للكهرباء.

المصروفات المستحقة والذمم الدائنة األخرى

ارتفعت امل�ساريف امل�ستحقة والذمم الدائنة االأخرى يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 39% من 48.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 
67.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة الرتفاع امل�سروفات امل�ستحقة للموظفني ويعود ال�سبب يف ذلك اإلى نقل كفالة 425 موظف حتت كفالة ال�سركة 
ومما ترتب عليها زيادة امل�سروفات امل�ستحقة املتعلقة بتذاكر الطريان و بدل االإجازات باالإ�سافة اإلى الزيادة يف الريوع امل�ستحقة الناجتة عن الزيادة يف املبيعات.

أوراق الدفع

ارتفعت اوراق الدفع يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 191.4% من 16.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 49.2 مليون ريال �سعودي 
يف عام 2014م حيث اجتهت ال�سركة لتمويل امل�سرتيات بوا�سطة اإعادة متويل االإعتمادات )اأوراق الدفع( بداًل من القرو�س ق�سرية االأجل لالإ�ستفادة من التكلفة 

االأقل. 

المبالغ المستحقة إلى جهات منتسبة

انخف�ست املبالغ امل�ستحقة اإلى اجلهات املنت�سبة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 21.4% من 13.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 10.9 
.)CG Power( مليون ريال �سعودي يف عام 2014م حيث تقوم �شركة حموالت الطاقة بت�شديد اأق�شاط ر�شوم امل�شاعدة الفنية املرتتبة عليها ل�شركة �شي جي باور

الموجودات غير المتداولة 2   1   2

ارتفعت املوجودات غري املتداولة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 16.5% من 273.4 مليون ريال يف عام 2013م �سعودي اإلى 318.5 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م وذلك ب�سبب بدء ت�سغيل �سركة حموالت الطاقة وم�سنع املحوالت اجلديد )م�سنع رقم 3( وم�سنع حوامل الكابالت اجلديد. 

الممتلكات واآلالت والمعدات 1   3   2   7

جدول 7-14: التغري يف �شايف القيمة الدفرتية للممتلكات والآلت واملعدات لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

عام 2013م
غري مراجعة

عام 2014م
مراجعة

التغيـــــري %
2013م-2014م

201.2%13.37540.282االأرا�سي اململوكة 

62.6%82.044133.395املباين املقامة على اأرا�سي م�ستاجرة والتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة

134.5%34.97582.000االآالت واملكائن

)65.5%(126.22643.489اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ

29.2%5.5767.204املركبات واالأثاث

16.8%262.196306.370املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

األراضي المملوكة

ارتفع بند االأرا�سي اململوكة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 201.2% من 13.4 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 40.3 مليون ريـال 
�سعودي يف عام 2014م ب�سبب �سراء اأر�س القريوان يف مدينة الدمام بجوار املدينة ال�سناعية االأولى بغر�س ا�ستخدامها لبناء �سكن للعمال بقيمة اإجمالية بلغت 

27 مليون ريال �سعودي.
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المباني المقامة على أراضي مستاجرة والتحسينات على العقارات المستأجرة

اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 62.6% من 82  اأرا�سي م�ستاجرة والتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة يف فرتة الثالثة  ارتفعت قيمة املباين املقامة على 
مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 133.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة نقل جزء من بند االأعمال حتت التنفيذ اإلى بند املباين املقامة 
على اأرا�سي م�ستاجرة والتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة واأهمها مبنى �سركة حموالت الطاقة )47 مليون ريال �سعودي( باالإ�سافة اإلى مبنى م�سنع املحوالت 

اجلديد )م�سنع رقم 3( ومبنى م�سنع حوامل الكابالت. 

اآلالت والمكائن

ارتفعت قيمة االآالت واملكائن يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 134.5% من 35 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 82 مليون ريال �سعودي يف 
عام 2014م وذلك نتيجة نقل جزء من بند االأعمال حتت التنفيذ اإلى بند االآالت واملكائن واأهمها االآالت واملكائن اخلا�سة ب�سركة حموالت الطاقة )34.5 مليون 

ريال �سعودي( باالإ�سافة اإلى معدات جديدة مل�سنع املحوالت اجلديد )م�سنع رقم 3(. 

أعمال اإلنشاء تحت التنفيذ

انخف�ست اعمال االن�ساء حتت التنفيذ يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 65.6% من 126.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 43.5 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2014م بفعل االإنتهاء من اإن�ساء امل�سنع اجلديد ل�سركة حموالت الطاقة وم�سنع املحوالت اجلديد )م�سنع رقم 3( ونقل تكلفتهما اإلى بند 

املباين واالآالت واملعدات. 

المركبات واالثاث

ارتفع بند املركبات واالأثاث يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 29.2% يف عام 2014م من 5.6 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 7.2 مليون 
ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك ل�سراء املواد الالزمة اخلا�سة باملباين التي مت ا�ستكمالها. 

قروض قصيرة األجل 2   3   2   7

يحتوي اجلدول التايل على ملخ�س للقرو�س ق�سرية االأجل التي ا�ستخدمتها ال�سركة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م.

جدول 7-15: ملخ�س قرو�س ال�شركة ق�شرية الأجل لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م 

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�سقرو�س ق�سرية االأجل

الت�سهيالت املتاحةاألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
2013م

املبلغ امل�ستخدم
2013م

الت�سهيالت املتاحة
2014م

املبلغ امل�ستخدم
2014م

86.00095.18586.00010.000البنك ال�سعودي الفرن�سي

150.00077.433150.00018.035البنك االأهلي التجاري

100.00060.734100.0009.000جمموعة �سامبا املالية 

-30.000-30.000البنك ال�سعودي الربيطاين 

100.00043.000100.0005.000بنك الريا�س

150.00081.098150.0008.766م�سرف الراجحي

-80.00010.00080.000البنك ال�سعودي الهولندي*

187.50021.000-187.500بنك اخلليج الدويل*

-50.000-50.000البنك ال�سعودي لال�ستثمار*

----اإعادة متويل خطابات اعتماد

933.500367.450933.50071.801 املجموع

امل�سدر: ال�سركة
* مالحظة: اإن ت�سهيالت القرو�س ق�سرية االأجل لهذه البنوك هي ذات حدود م�سرتكة مع ت�سهيالت االإعتمادات وال�سمانات.
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انخف�س ر�سيد القرو�س ق�سرية االأجل امل�ستخدمة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 80.5% من 367.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م 
اإلى 71.8 مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة االإعتماد على اإعادة متويل اأوراق الدفع االأقل تكلفة لتمويل راأ�س املال العامل ومتويل امل�سروفات الراأ�سمالية 
بوا�سطة القرو�س طويلة االأجل. واجلدير بالذكر اأنه مت متويل بع�س اإحتياجات ال�سركة من التكاليف الراأ�سمالية عن طريق قرو�س ق�سرية االأجل موؤقتًا حلني 
االإنتهاء من املفاو�شات اخلا�شة حول �شروط عقود القرو�ص الطويلة االأجل. وعليه مت ت�شديد هذه القرو�ص الق�شرية االأجل امل�شتخدمة خالل الفرتة االإنتقالية 
عند ا�ستالم القرو�س الطويلة االأجل وذلك لفعالية اإدراة ال�سيولة يف ال�سركة. وقد ا�ستخدمت ال�سركة ن�سبة 8.7% من ت�سهيالت القرو�س ق�سرية االأجل املتاحة 

كما يف نهاية الربع االأول من عام 2014م مقارنًة بن�سبة 45% مت ا�ستخدامها كما يف الربع االأول من عام 2013م.

ملخص التسهيالت البنكية القصيرة وطويلة األجل 3   3   2   7

الت�سهيالت  يلي جدول يلخ�س هذه  لل�سركة من بنوك حملية مبلغ 2.25 مليار ريال �سعودي. ويف ما  املتاحة  االأجل  الق�سرية وطويلة  الت�سهيالت  اإجمايل  يبلغ 
باالإ�سافة اإلى ال�سمانات ذات العالقة:

جدول 7-16: ملخ�س الت�شهيالت البنكية الق�شرية و طويلة الأجل لدى ال�شركة وال�شمانات ذات العالقة

احلد االئتماين للت�سهيالت )ريال( كما يف ال�سركة املقرت�سةالبنك
31 مار�س2014م

الت�سهيالت امل�ستغلة )ريال( كما يف 31 
مار�س 2014م

حد ائتماين م�سرتك بني �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة م�سرف الراجحي
و�سكو�سا

300.000.000116.458.771

77.000.0007.105.753�سركة املحوالت ال�سعوديةبنك الريا�س

122.500.00012.776.944�سركة و�سكو�سا

160.000.00052.468.400�سركة املحوالت ال�سعوديةجمموعة �سامبا املالية

205.000.00074.865.943�سركة و�سكو�سا

حد ائتماين م�سرتك بني �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة البنك ال�سعودي لال�ستثمار
و�سكو�سا

50.000.000-

205.000.00031.452.994�سركة املحوالت ال�سعوديةالبنك االأهلي التجاري

195.000.00034.083.841�سركة و�سكو�سا

70.000.0003.977.714�سركة املحوالت ال�سعوديةالبنك ال�سعودي الفرن�سي

85.000.00024.074.292�سركة و�سكو�سا

220.100.00035.120.000�سركة حموالت الطاقة 

حد ائتماين م�سرتك بني �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة البنك ال�سعودي الربيطاين
و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة 

181.500.00042.160.847

137.000.00016.622.707�سركة و�سكو�ساالبنك ال�سعودي الهولندي

93.750.00027.747.497�سركة املحوالت ال�سعودية بنك اخلليج الدويل

93.750.00035.046.190�سركة و�سكو�سا

�سندوق التنمية ال�سناعية 
ال�سعودي

56.900.00047.959.000�سركة حموالت الطاقة 

2.252.500.000561.920.893املجموع

امل�سدر: ال�سركة
للتفا�سيل حول نوع الت�سهيالت املتاحة وال�سمانات، ف�ساًل راجع جدول 6-34: ملخ�س الت�سهيالت البنكية الق�سرية وطويلة االأجل لدى ال�سركة وال�سمانات ذات عالقة يف الق�سم )6-1-16( من هذه الن�سرة حيث 

مل يطراأ تغريات على نوع الت�سهيالت املتاحة وال�سمانات كما هو مو�سح يف ذلك اجلدول منذ ذلك احلني.
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المطلوبات غير المتداولة 2   1   2

ارتفعت املطلوبات غري املتداولة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 264.3% من 73.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 266.3 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م، حيث انتهت ال�سركة من التفاو�س على االإتفاقيات اخلا�سة بالقرو�س طويلة االأجل يف يونيو من العام 2013م، وعليه مت احل�سول على 
القرو�س طويلة االأجل مبا فيها قر�س �سندوق التنمية ال�سناعي ب�سكل تدريجي خالل الن�سف الثاين من عام 2013م، باالإ�سافة اإلى اإرتفاع خم�س�س مكافاأة 

نهاية اخلدمة.

القروض طويلة األجل 1   4   2   7

جدول 7-17: القرو�س طويلة الأجل لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 الت�سهيالت املتاحة
2013م

 املبلغ امل�ستخدم
2013م

 الت�سهيالت املتاحة
2014م

 املبلغ امل�ستخدم
2014م

50.00050.000--جمموعة �سامبا املالية

100.000100.000--م�سرف الراجحي

29.10021.750--البنك ال�سعودي الفرن�سي

24.00024.00024.00024.000البنك ال�سعودي الربيطاين 

56.90047.959--�سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي

24.00024.000260.000243.709املجموع 

امل�سدر: ال�سركة

ارتفعت القرو�س طويلة االأجل امل�ستخدمة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 915.5% من 24 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 243.7 
مليون ريـال �سعودي يف عام 2014م نتيجة متويل ال�سركة مل�سروفاتها الراأ�سمالية بوا�سطة قرو�س طويلة االأجل. 

جدول 7-18:: جدول �شداد القرو�س طويلة الأجل كما يف 31 مار�س 2014م

�سداد اأ�سل القر�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

30.850خالل �سنة واحدة

51.300خالل �سنتني

52.300خالل ثالث �سنوات

86.675اأكرث من ثالث �سنوات وما ي�سل اإلى خم�س �سنوات

22.584اأكرث من خم�س �سنوات

243.709 املجموع

امل�سدر: ال�سركة

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 2   4   2   7

ارتفع خم�س�س مكاآفات نهاية خدمة املوظفني يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 8.9% من 49.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 53.5 
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م وذلك نتيجة لرتقية عدد من موظفي ال�سركة ل�سغل منا�سب اإدارية عليا اأهمها النائب التنفيذي للرئي�س للهند�سة والعمليات 
والنائب التنفيذي للرئي�س لل�سوؤون املالية وتقنية املعلومات ونائب الرئي�س للعمليات ونائب الرئي�س للهند�سة. وقد �سبب ذلك يف ارتفاع املخ�س�س نظرًا لفرتة 

اخلدمة الطويلة لهوؤالء املوظفني، باالإ�سافة اإلى الزيادة ال�سنوية لرواتب املوظفني.
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حقوق المساهمين 3   4   2   7

جدول 7-19: حقوق امل�شاهمني لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

28.6%350.000450.000راأ�س املال

)57.8%(23.1859.781احتياطي نظامي

)11.6%(114.848101.483اأرباح مبقاة

)35.2%(54.00035.000توزيعات اأرباح مقرتحة

)96.9%(11.505351حقوق اأقلية

7.8%553.538596.616 املجموع

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

ارتفعت حقوق امل�ساهمني يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م بن�سبة 7.8% نتيجة ارتفاع �سايف الدخل.

رأس المال

اقرتحت ال�سركة زيادة يف راأ�س املال بقيمة 100 مليون ريـال �سعودي من خالل ر�سملة االحتياطيات واالأرباح املبقاة وقد مت املوافقة عليها خالل اجلمعية العمومية 
لل�سركة يف تاريخ 2014/3/10م.

االحتياطي النظامي

اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 57.8% من 23.2 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 9.8 مليون ريـال  انخف�س االحتياطي النظامي يف فرتة الثالثة 
�سعودي يف عام 2014م نتيجة ر�سملة مبلغ 30 مليون ريـال �سعودي من االحتياطي النظامي كجزء من الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال. وقد مت باإ�سافة مبلغ 16.6 
مليون ريال �سعودي والذي ميثل 10% من �سايف الدخل لعام 2013م اإلى االحتياطي النظامي لي�سبح االحتياطي النظامي 39.8 مليون ريال �سعودي وذلك قبل 

اأن تقوم ال�سركة بعملية الر�سملة.

األرباح المبقاة

انخف�ست االرباح املبقاة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 11.6% من 114.8 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 101.5 مليون ريال �سعودي 
يف عام 2014م نتيجة ر�سملة 70 مليون ريـال �سعودي من �سايف الدخل كجزء من الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال. 

توزيعات األرباح المقترحة

بلغت توزيعات االأرباح املقرتحة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2014م مبلغ 35 مليون ريـال �سعودي والتي متثل توزيعات اأرباح مقرتحة مرحلية عن 
عام 2013م. 

حقوق الملكية غير المسيطرة

تراجعت حقوق امللكية غري امل�سيطرة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 96.9% من 11.5 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 351 األف ريال 
�سعودي يف عام 2014م نتيجة لت�سوية اخل�سائر التي تكبدتها �سركة حموالت الطاقة والتي بلغت 4.2 مليون ريـال �سعودي يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 

مار�س 2014م.
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االلتزامات المحتملة 2   1   2

االلتزامات المحتملة وااللتزامات والبنود األخرى خارج الميزانية العمومية 1   5   2   7

االلتزامات المحتملة 1   1   5   2   7

جدول 7-20: خطابات العتماد، وخطابات ال�شمان، وال�شمانات البنكية، وت�شهيالت لتغطية خماطر تقلب الأ�شعار يف مقاي�شات النقد الأجنبي كما 31 
مار�س 2014م

تاريخ االنتهاءغري امل�ستخدمةامل�ستخدمةجمموع الت�سهيالتاألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

31 �سبتمرب 2014م260.00031.422228.578البنك ال�سعودي الفرن�سي

31 يوليو 2015م250.00047.503202.497البنك االأهلي التجاري

30 اأبريل 2015م215.00068.334146.666جمموعة �سامبا املالية 

30 نوفمرب 2014م127.50018.161109.339البنك ال�سعودي الربيطاين 

6 نوفمرب 2015م99.50014.88384.617بنك الريا�س

17 �سبتمرب 2014م50.0007.69342.307م�سرف الراجحي

17 اأبريل 2015م137.00016.623120.377البنك ال�سعودي الهولندي*

27 اأكتوبر 2014م187.50041.794145.706بنك اخلليج الدويل*

31 اأكتوبر 2014م50.000-50.000البنك ال�سعودي لال�ستثمار*

1.376.500246.4121.130.088املجموع 

امل�سدر: ال�سركة
* مالحظة: اإن ت�سهيالت االإعتمادات وال�سمانات لهذه البنوك هي ذات حدود م�سرتكة مع ت�سهيالت القرو�س ق�سرية االأجل. 

يف الربع االأول من عام 2014م، بلغت قيمة ت�سهيالت خطابات االعتماد وخطابات ال�سمان لل�سركة 1.376.5 مليون ريـال �سعودي، ومت ا�ستخدام 246.4 مليون 
ريـال �سعودي منها.

االلتزامات

اأبرمت �سركة ال�سناعات الكهربائية عقوًدا اآجلة ل�سراء مواد معينة بناًء على احتياجاتها املتوقعة. وقد بلغت قيمة تلك العقود 74.3 مليون ريـال �سعودي يف عام 
2014م. ويحتوي اجلدول اأدناه على تفا�سيل االلتزامات بح�سب املواد:

جدول 7-21: اللتزامات مبوجب العقود الآجلة كما يف 31 مار�س 2014م

31 مار�س 2014ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

15.016نحا�س 

26.278حديد ال�سيلكون

4.880اأجهزة حماية من فرط اجلهد

10.511زيت 

17.644متفرقات

74.329املجموع 

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

وقد وافق اأع�ساء جمل�س االإدارة على تكاليف راأ�سمالية م�ستقبلية بقيمة 79 مليون ريـال �سعودي ل�سراء مباين واآالت ومعدات وتقنية معلومات. 
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مسائل أخرى 2   5   2   7

ال ترتتب على �سركة ال�سناعات الكهربائية و�سركاتها التابعة اأي قر�س رهن عقاري، اأو حقوق اأو رهونات على ممتلكاتهم، �سوى فيما يتعلق بقر�س �سندوق التنمية 
ال�سناعية ال�سعودي ل�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية امل�سمون برهن اأ�سول ال�سركة.

عمليات وأرصدة األطراف ذوي العالقة 2   2

تقوم ال�سركة من خالل ن�ساطها بتنفيذ عمليات مع جهات ذات عالقة ت�سمل �سركة �سي جي باور )CG Power(، و�سركة �سي جي العربية، و�سركة الطوخي 
لل�سناعة و�سركة القري�سي للخدمات الكهربائية يف اململكة العربية ال�سعودية.

يحتوي اجلدول التايل على ملخ�س الأهم العمليات واالأر�سدة لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م:

جدول 7-22: عمليات واأر�شدة اجلهات ذات العالقة لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�سعمليات واأر�سدة اجلهات ذات العالقة

 عام 2013ماألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

العمليات

4.4%3.9364.111املبيعات 

---االأموال املحولة

)8.1%(6.4065.885االأموال املقبو�سة

)33.3%(7.3214.882اأتعاب امل�ساعدة الفنية

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

المبيعات لالطراف ذوي العالقة

ارتفعت املبيعات لالأطراف ذوي العالقة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 4.4% من 3.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 4.1 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى زيادة يف املبيعات ل�سركة القري�سي للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية.

األموال المقبوضة

يتعلق ر�سيد االأموال املقبو�سة باأموال ا�ستلمتها �سركة حموالت الطاقة ال�سعودية من �سركة �سي جي العربية. ومن املتوقع اأن يتم �سداد هذا املبلغ خالل عام 2014. 
وقد انخف�ست االموال املقبو�سة يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 8.1% من 6.4 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 5.9 مليون ريال �سعودي 

يف عام 2014م نتيجة ل�سداد جزء من الر�سيد.

أتعاب المساعدة الفنية

انخف�ست اأتعاب امل�ساعدة الفنية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 33.3% من 7.3 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 4.9 مليون ريال 
�سعودي يف عام 2014م ب�شبب �شداد ال�شركة الأق�شاط هذه االأتعاب.

التفا�سيل حول املبالغ امل�ستحقة من جهات ذات العالقة، ف�ساًل راجع الق�سم )7-3-2-1( من هذه الن�سرة وعنوانه »مدينون جتاريون واآخرون«،  للمزيد من 
وللمزيد من التفا�سيل حول املبالغ امل�ستحقة جلهات ذات عالقة، ف�ساًل راجع الق�سم )7-3-2-3( من هذه الن�سرة وعنوانه »املطلوبات املتداولة«(
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التدفقات النقدية الموحدة 2   2

جدول 7-23: قائمة التدفقات النقدية املوحدة لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

51.43054.578الدخل قبل ح�ساب حقوق االأقلية والزكاة

3.8685.319اال�ستهالك

516626االإطفاء

)1.239(991مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، �سايف

416406احل�سة يف نتائج �سركات مرتبطة )زميلة(

2.7942.592االأعباء املالية

--اخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

)711()6.164(خم�س�سات ال�سمانات والتعوي�سات اجلزائية

53.85161.573املجموع

التغريات يف راأ�س املال العامل

)50.340(21.354املدينون

30.15916.858املخزون

29.561)33.046(الدائنون

72.31957.651املجموع

)2.592()2.794(اأعباء مالية

--زكاة مدفوعة

69.52455.059�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

--الن�ساطات اال�ستثمارية

)7.306()20.181(�سراء ممتلكات واآالت ومعدات

--موجودات غري ملمو�سة

)7.306()20.181(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية

--الن�ساطات التمويلية

)453()124(حقوق ملكية غري م�سيطرة

3.5091.519املتح�سل من قرو�س طويلة االأجل

--مكافاآت مدفوعة ملجل�س االإدارة

)11.199()3.185(�سايف التغري يف قرو�س ق�سرية االأجل

--�سايف التغري يف ح�سابات امل�ساهمني
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فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

--توزيعات اأرباح مدفوعة

)10.133(201�سايف النقدية )امل�ستخدمة يف( / من الن�ساطات التمويلية

49.54437.620الزيادة / النق�س يف االأر�سدة لدى البنوك والنقدية

57.12135.627االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف بداية ال�سنة

--االأر�سدة لدى البنوك والنقدية لل�سركة التابعة

106.66573.248االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف نهاية ال�سنة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية

انخف�ست التدفقات النقدية من االأن�سطة الت�سغيلية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س من 69.5 مليون ريـال �سعودي يف عام 2013م اإلى 55.1 مليون 
ريـال �سعودي يف عام 2014م. ويعود ال�سبب الرئي�سي يف ذلك اإلى التاأثري ال�سلبي للتغريات يف راأ�س املال العامل وعلى وجه التحديد زيادة املدينون التجاريون حيث 
ارتفع يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س بن�سبة 11.4% من 376.1 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 418.9 مليون ريال �سعودي يف عام 2014م 

نتيجة الإرتفاع املبيعات يف الربع االأخري من 2013م والربع االأول من عام 2014م.

التدفقات النقدية المستخدمة في األنشطة االستثمارية

انخف�س �سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية يف فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س من 20.2 مليون ريال �سعودي يف عام 2013م اإلى 7.3 
مليون ريال �سعودي يف عام 2014م نتيجة انخفا�س االإنفاق على املمتلكات واالآالت واملعدات ب�سبب االإنتهاء من اأعمال االإن�ساء مل�سنع املحوالت اجلديد )م�سنع 

رقم 3( والذي بداأ ت�سغيله يف اأبريل 2013م.

التدفقات النقدية المستخدمة في / من األنشطة التمويلية

انخف�س النقد الناجت من االأن�سطة التمويلية من 201 األف ريـال �سعودي يف الربع االأول من عام 2013م اإلى �سايف نقد م�ستخدم يف االأن�سطة التمويلية قدره 10.1 
مليون ريـال �سعودي يف الربع االأول عام 2014م ب�سبب �سداد قرو�س ق�سرية االأجل.

تتعلق التدفقات النقدية الناجتة من حقوق امللكية غري امل�سيطرة بح�سة �سركة �سي جي باور )CG Power( )49%( يف راأ�سمال �سركة حموالت الطاقة ال�سعودية. 
وقد بلغت التدفقات النقدية امل�ستخدمة يف االأن�سطة التمويلية حل�س�س االأقلية يف الربع االأول من عام 2014م 453 األف ريال �سعودي مقارنة بنف�س الفرتة من عام 

2013م والذي كان يبلغ 124 األف ريال �سعودي ب�سبب اخل�سائر التي تكبدتها �سركة حموالت الطاقة.
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ملخص القوائم المالية للشركات التابعة 2   2

ملخص القوائم المالية لشركة المحوالت السعودية 1   2   2

يحتوي اجلدول على القوائم املالية املراجعة ل�سركة املحوالت ال�سعودية لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

جدول 7-24: ملخ�س قائمة الدخل ل�شركة املحولت ال�شعودية لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

15.6%132.277152.908�سايف املبيعات

15.1%)123.665()107.418(تكلفة املبيعات

17.6%24.85829.243هام�س الربح االإجمايل

16.0%)4.786()4.126(م�سروفات عمومية واإدارية

7.0%)3.516()3.286(م�سروفات التوزيع واملبيعات

)32.3%()1.548()2.285(الدخل الت�سغيلي

27.9%15.16219.394�سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة

جدول 7-25: ملخ�س امليزانية العمومية لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

3.9%447.286464.799املوجودات املتداولة

17.1%60.04070.283املوجودات غري املتداولة

5.5%507.325535.082اإجمايل املوجودات

)11.3%(298.683264.879املطلوبات املتداولة

209.0%22.22068.667املطلوبات غري املتداولة

3.9%320.903333.546اإجمايل املطلوبات

-102.750102.750راأ�س املال

13.8%37.55142.139احتياطي نظامي

33.8%31.12141.647اأرباح مبقاة

-15.00015.000توزيعات اأرباح مقرتحة

8.1%186.422201.536اإجمايل حقوق ال�سركاء

5.5%507.325535.082اإجمايل املطلوبات وحقوق ال�سركاء

امل�سدر: ال�سركة
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ملخص القوائم المالية لشركة وسكوسا 1   2   2

يحتوي اجلدول على القوائم املالية املراجعة ل�سركة و�سكو�سا لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

جدول 7-26: ملخ�س قائمة الدخل ل�شركة و�شكو�شا لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

11.2%172.804192.204�سايف املبيعات

15.0%)140.658()122.345(تكلفة املبيعات

2.2%50.45951.545هام�س الربح االإجمايل

17.7%)5.333()4.531(م�سروفات عمومية واإدارية

36.6%)7.926()5.803(م�سروفات التوزيع واملبيعات

-542)2.820(الدخل الت�سغيلي

4.1%37.30438.828�سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة

جدول 7-27: ملخ�س امليزانية العمومية ل�شركة و�شكو�شا لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

4.5%594.933621.967املوجودات املتداولة

10.9%96.411106.883املوجودات غري املتداولة

5.4%691.343728.851اإجمايل املوجودات

)30.3%(322.396224.715املطلوبات املتداولة

309.0%26.675109.100املطلوبات غري املتداولة

)4.4%(349.071333.815اإجمايل املطلوبات

-64.00064.000راأ�س املال

-32.00032.000احتياطي نظامي

23.3%226.273279.036اأرباح مبقاة

-20.00020.000توزيعات اأرباح مقرتحة

15.4%342.273395.036اإجمايل حقوق ال�سركاء

5.4%691.343728.851اإجمايل املطلوبات وحقوق ال�سركاء

امل�سدر: ال�سركة
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ملخص القوائم المالية لشركة محوالت الطاقة السعودية 2   2   2

يحتوي اجلدول على القوائم املالية املراجعة ل�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية لفرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

جدول 7-28: ملخ�س قائمة الدخل ل�شركة حمولت الطاقة ال�شعودية لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

-1.640-�سايف املبيعات

1.129.4%)2.803()228(تكلفة املبيعات

410.0%)1.163()228(هام�س الربح االإجمايل

18.4%)2.151()2.637(م�سروفات عمومية واإدارية

-)270(-م�سروفات التوزيع واملبيعات

259.7%)637()177(الدخل الت�سغيلي

38.7%)4.221()3.042(�سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة

جدول 7-29: ملخ�س امليزانية العمومية ل�شركة حمولت الطاقة لفرتة الثالثة اأ�شهر املنتهية يف 31 مار�س 2013م و2014م

فرتة الثالثة اأ�سهر املنتهية يف 31 مار�ساألف ريال �سعودي )االأرقام مقربة(

 عام 2013م
غري مراجعة

 عام 2014م
مراجعة

 التغيـــــري %
2013م-2014م

)51.3%(29.67714.440املوجودات املتداولة

7.4%103.315110.953املوجودات غري املتداولة

)5.7%(132.992125.393اإجمايل املوجودات

)58.2%(86.99036.388املطلوبات املتداولة

265.8%24.21188.566املطلوبات غري املتداولة

12.4%111.201124.954اإجمايل املطلوبات

-30.20030.200راأ�س املال

254.0%)29.761()8.408(خ�سائر مرتاكمة

)98.0%(21.791439اإجمايل حقوق ال�سركاء

)5.7%(132.992125.393اإجمايل املطلوبات وحقوق ال�سركاء

امل�سدر: ال�سركة
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سياسة توزيع األرباح. 8
تعتزم ال�سركة توزيع جزء من االأرباح على امل�ساهمني من اأجل تعظيم قيمة العائد يف ال�سركة وذلك مبا يتالءم مع اأرباح ال�سركة وو�سعها املايل وحالة ال�سوق واملناخ 
االقت�سادي العام وغري ذلك من العوامل، مبا يف ذلك مدى احلاجة الإعادة ا�ستثمار تلك االأرباح واحتياجات ال�سركة الراأ�سمالية وراأ�س املال العامل باالإ�سافة 
اإلى التوقعات امل�شتقبلية للن�شاط االقت�شادي وكذلك اأية اعتبارات قانونية ونظامية اأخرى، و�شوف توزع االأرباح بالريال ال�شعودي، كما اأن ال�شركة ال تنوي زيادة 

القرو�س اأو ا�ستخدام القرو�س القائمة لدفع االأرباح.

وعلى الرغم من اأن ال�سركة تعتزم توزيع اأرباح �سنوية مل�ساهميها، اإال اأنها ال تعطي اأي تاأكيد بدفع تلك االأرباح اأو اأي تاأكيد ب�ساأن قيمة االأرباح التي مت توزيعها يف 
اأي �سنة من ال�سنوات، وجتدر االإ�سارة اإلى اأن عملية توزيع االأرباح تخ�سع اإلى قيود وفقًا للنظام االأ�سا�سي لل�سركة، حيث يتم توزيع اأرباح �سنوية �سافية بعد خ�سم 

كافة امل�ساريف والتكاليف االأخرى على النحو التايل:

يجنب ع�سرة باملائة )10%( من االأرباح ال�سافية لتكوين االحتياطي النظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي  �
املذكور مبلغا م�ساويا لن�سف راأ�س املال

للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س اإدارة ال�سركة اأن جتنب كل اأو ن�سبة معينة من االأرباح ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي اأو احتياطي  �
عام لتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة

يوزع من الباقي بعد ذلك )اإن وجد( دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع  �
يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة 5% من الباقي ملكافاأة جمل�س االإدارة بحيث ال تتعدى يف جميع االأحوال احلدود الق�سوى امل�سموح بها وفقا للقرارات  �

والتعليمات الر�سمية ال�سادرة من اجلهات املخت�سة يف هذا ال�ساأن، ويوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة اإ�سافية يف االأرباح
كما ت�ستحق االأ�سهم املطروحة لالكتتاب اأية اأرباح تعلن عنها ال�سركة من تاريخ ن�سرة االإ�سدار وال�سنوات املالية التالية. 

جدول 8-1: الأرباح التاريخية

2011م 
)ريال �سعودي(

2012م
 )ريال �سعودي(

2013م
 )ريال �سعودي(

الربع االأول 2014م
)ريال �سعودي(

50.000.000 **96.250.000 *130.000.00054.000.000التوزيعات املعلنة عن الفرتة

-96.059.905130.000.000115.250.000التوزيعات املدفوعة خالل الفرتة

113.698.150108.148.789165.962.97755.488.318�سايف الدخل

90.1%57.9%49.9%114.3%ن�سبة االأرباح املعلنة اإلى �سايف الدخل

امل�سدر: ال�سركة
* اأو�سى املجل�س بتوزيع اأرباح مرحلية قيمتها 61.250.000 ريال �سعودي يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 2013/10/6م كما اأو�سى املجل�س بتاريخ 2014/3/2م بتوزيع مبلغ 35.000.000 ريال �سعودي على امل�ساهمني 

لي�سبح اإجمايل االأرباح املعلنة عن عام 2013م ي�ساوي 96.250.000 ريال �سعودي. 
** اأقر املجل�س يف اجتماعه بتاريخ 1435/7/20هـ )املوافق 2014/5/19م( توزيع اأرباح مرحلية عن النتائج املالية للربع االأول لعام 2014 مببلغ وقدره 50 مليون ريال ومت توزيع املبلغ خالل �سهري يونيو ويوليو من عام 

2014م.
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الرسملة والمديونية. 9
يو�سح اجلدول اأدناه ر�سملة ال�سركة كما يف القوائم املالية املوحدة واملراجعة يف 31 دي�سمرب 2011م و2012م و2013م وينبغي اأن يقراأ هذا اجلدول جنبًا اإلى جنب 
مع البيانات املالية والقوائم املالية املراجعة لل�سركة مبا فيها من اإي�ساحات مرفقة )للمزيد من التفا�سيل، ف�سال راجع الق�سم )19( من هذه الن�سرة وعنوانه 

“تقرير املحا�سب القانوين”(.

جدول 9-1: الر�شملة واملديونية لل�شركة

2014/3/31م2013م2012م2011مالر�سملة واملديونية - ريال �سعودي

132.625.688391.125.752325.190.000315.510.338اإجمايل القرو�س

حقوق امل�ساهمني

350.000.000350.000.000350.000.000450.000.000راأ�س املال

-100.000.000--زيادة مقرتحة يف راأ�س املال 

12.369.81523.184.6949.780.9929.780.992احتياطي نظامي

24.007.96064.878.31146.394.990101.483.308اأرباح مبقاة

130.000.00054.000.00035.000.00035.000.000توزيعات اأرباح مقرتحة

10.675.99013.119.4432.873.002351.321حقوق االأقلية

527.053.765505.182.448544.048.984596.615.621اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق االأقلية

اإجمايل الر�سملة )اإجمايل القرو�س+ ال�سحب على املك�سوف + 
اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق االأقلية(

659.679.453896.308.200869.238.984912.125.959

34.6%38.4%43.6%20.1%اإجمايل القرو�س/ اإجمايل الر�سملة

امل�سدر: القوائم املالية املوحدة املراجعة

هذا ويوؤكد اأع�شاء جمل�ص االإدارة اأنه ال توجد نّية الإجراء اأي تغيري جوهري على طبيعة الن�شاط واأن اأعمال ال�شركة مل تتوقف ب�شكل ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر 
تاأثريًا ملحوظًا على الو�سع املايل خالل االإثني ع�سر �سهرًا املا�سية، اأو خالل الفرتة من تاريخ نهاية املدة املغطاة يف تقرير املحا�سب القانوين اإلى تاريخ اعتماد 
واملوافقة على ن�سرة االإ�سدار هذه، هذا وتوؤكد ال�سركة باأنه ال يوجد لها اأي راأ�س مال وال الأي �سركة تابعة لها م�سمول بحق خيار، وت�ستخدم ال�سركة قرو�س بنكية 
باالإ�سافة اإلى متويل نقدي داخلي لتكوين راأ�س املال العامل، ويقر اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة باأنه ال يوجد اأية اأدوات دين وباأن ال�سركة متتلك راأ�س مال عامل 

يكفي مدة اثنى ع�سر �سهرًا تلي تاريخ ن�سرة االإ�سدار هذه.
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استخدام متحصالت االكتتاب. 10
املتعلقة  التكاليف  لت�سوية جميع  �سعودي  ريال  منها حوايل )20.000.000(  ا�ستخدم  �سعودي  ريال  بـ )729.000.000(  االكتتاب  اإجمايل متح�سالت  يقّدر 
التعهد  ور�سوم  ال�سوق،  وم�ست�سار  العامل،  املال  وراأ�س  املالية  املهنية  العناية  م�ست�سار  و  القانونيني،  وامل�ست�سارين  املايل،  امل�ست�سار  اأتعاب  ت�سمل  والتي  باالكتتاب 
بالتغطية واجلهات امل�ستلمة، ور�سوم الت�سويق والطباعة والتوزيع، وغريها من الر�سوم املتعّلقة باالكتتاب. هذا ويجدر الذكر اأن ال�سركة لن تتحمل اأي من امل�ساريف 
املتعلقة باالكتتاب واإمنا �سيتم خ�سمها من متح�سالت االكتتاب. و�سيقوم امل�ساهمون البائعون ب�سداد م�ساريف االكتتاب التي حتملتها ال�سركة عنهم فور االنتهاء 

من عملية الطرح.

�سيبلغ �سايف متح�سالت االكتتاب )709.000.000( ريال �سعودي، و�سيتّم توزيعها على امل�ساهمني البائعني بالتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي �سيتّم بيعها من قبل 
كل منهم. ولن حت�سل ال�سركة على اأّي جزء من متح�سالت االكتتاب. 
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إفادة الخبراء. 11
قامت ال�سركة بتعيني �سركة اإيرا�س اال�ست�سارية )ERAS( )“اإيرا�س”( الإجراء درا�سة لل�سوق تغطي القطاعات التي تعمل فيها ال�سركة يف اململكة العربية ال�سعودية 
ودول جمل�س التعاون اخلليجي واملنطقة )“تقرير ال�سوق”(، وتاأ�س�ست اإيرا�س يف عام 1987م وهي من ال�سركات التي تعمل على م�ستوى العامل يف تقدمي اال�ست�سارات 
املهنية ل�سركات القطاعني العام واخلا�س العاملة يف العديد من املجاالت والقطاعات املختلفة، ويقع املقر الرئي�سي الإيرا�س يف لندن باململكة املتحدة ويوجد يف 

ال�سركة حاليًا اأكرث من 30 موظف. 

وبياناتها  ا�سمها  ا�ستخدام  اإيرا�س موافقتها اخلطية على  اأعطت  الن�سرة، وقد  الواردة يف هذه  ال�سوق  ا�ستقيت منه معلومات  الذي  ال�سوق هو امل�سدر   وتقرير 
ومعلومات ال�سوق بالطريقة وال�سيغة الواردة يف هذه الن�سرة ومل ت�سحب تلك املوافقة. 

ولي�س ل�سركة اإيرا�س اأو اأي من م�ساهميها اأو اأع�ساء جمل�س اإدارتها اأو اأي من اأقاربهم اأ�سهمًا اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو �سركاتها التابعة.
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اإلقرارات. 12
يقر اأع�ساء جمل�س االإدارة و�سكرتري جمل�س االإدارة واملدراء التنفيذيني لل�سركة بالتايل:

مل يكن هناك اأي انقطاع يف اأعمال ال�سركة اأو اأي �سركة من �سركاتها التابعة ميكن اأن يوؤثر اأو يكون قد اأثر تاأثريا ملحوظا يف الو�سع املايل خالل االثني  �
ع�سر )12( �سهرًا االأخرية. 

اأنه مل متنح اأي عموالت اأو خ�سومات اأو اأتعاب و�ساطة اأو اأي عو�س غري نقدي من قبل ال�سركة اأو اأي �سركة من �سركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث  �
ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج يف ما يتعلق باإ�سدار اأو طرح اأي اأوراق مالية.

باأنه مل يكن هناك اأي تغيري �سلبي جوهري يف الو�سع املايل والتجاري لل�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة خالل ال�سنوات الثالث ال�سابقة مبا�سرة لتاريخ  �
تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج اإ�سافة اإلى الفرتة التي ي�سملها تقرير املحا�سب القانوين حتى اعتماد ن�سرة االإ�سدار. 

بخالف ما ورد يف اجلدول )5-1( من هذه الن�سرة وعنوانه »جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الكهربائية« والق�سم )13-3( من هذه الن�سرة وعنوانه  �
»العقود واملعامالت مع االأطراف ذو العالقة«، لي�س الأع�ساء جمل�س االإدارة اأو الأي من اأقاربهم اأي اأ�سهم اأو م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو اأي �سركة 

من �سركاتها التابعة.
اأنه مل يتم اإ�سهار اإفال�س اأي ع�سو من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من موظفو االإدارة العليا اأو �سكرتري جمل�س االإدارة يف اأي وقت من االأوقات. �
اأنه مل يتم االإعالن عن اأي اإع�سار يف ال�سنوات اخلم�س ال�سابقة ل�سركة كان اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة اأو اأي من موظفو االإدارة العليا اأو  �

�سكرتري جمل�س االإدارة معينا فيها يف من�سب اإداري اأو اإ�سرايف.
اأي من  � اأو  لهم  لي�س  العالقة«،  االأطراف ذو  واملعامالت مع  »العقود  الق�سم )13-3( وعنوانه  الن�سرة يف  االإف�ساح عنه يف هذه  اأنه فيما عدا ما مت 

اأقاربهم، اأي م�سلحة من اأي نوع يف ال�سركة اأو اأي من �سركاتها التابعة اأو الزميلة ما عدا اأع�ساء جمل�س االأدارة واأقاربهم الذين ميلكون ا�سهم يف 
ال�سركة )ملزيد من املعلومات راجع اجلدول 5-1 وعنوانه »جمل�س اإدارة �سركة ال�سناعات الكهربائية«(.

اأن املعلومات املالية الواردة يف هذه الن�سرة والقوائم املالية املوحدة لل�سنوات املنتهية يف 2011/12/31م و2012م و2013م واالإي�ساحات املرفقة بها  �
من قبل �سركة اإرن�ست اآند يونغ )Ernst & Young( )“املحا�سب القانوين”( قد مت اإعدادها وفقًا للمعايري املحا�سبية ال�سادرة عن الهيئة ال�سعودية 

للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( والتي تتيح ا�ستخدام معايري املراجعة الدولية يف غياب معايري املراجعة ال�سعودية ذات ال�سلة.
اأن ال�سركة لديها راأ�س مال عامل يكفي ملدة 12 �سهرًا من تاريخ اإ�سدار ن�سرة االإ�سدار هذه. �
اأن لي�ص هناك اأية نية بتغيري ن�شاط ال�شركة اأو �شركاتها التابعة اأو الزميلة. �
مل تقم ال�سركة يف ال�سابق باإ�سدار اأي اأدوات دين ومل ت�سرح باإ�سدار مثل هذه االأدوات. �
اأنه مل يح�سل اأي من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة، اأو اأي من املديرين التنفيذيني اأو اأي م�سوؤول ترويج اأو خبري، على اأي عموالت اأو خ�سومات اأو  �

ر�سوم و�ساطة وال اأي تعوي�سات غري نقدية خالل الثالث �سنوات ال�سابقة مبا�سرة من طلب اإدراج ال�سركة يف �سوق االأ�سهم فيما يتعلق باإ�سدار اأو بيع 
اأية اأوراق مالية لل�سركة.

اأنه وبخالف ما ورد يف هذه الن�سرة من عقود االأطراف ذات العالقة، فاإنه ال يوجد حاليًا اأي عقد اأو ترتيب �ساري املفعول اأو مزمع اإبرامه عند تقدمي  �
ن�سرة االإ�سدار فيه الأحد اأع�ساء جمل�س االإدارة اأو اأي من كبار التنفيذيني اأو اأي من اأقربائهم م�سلحة يف اأعمال ال�سركة و�سركاتها التابعة، وال توجد 
اأية �سالحيات تعطي اأي منهم حقًا للت�سويت على هذه التعامالت. و�سيتم الت�سويت على جميع العقود مع االأطراف ذات العالقة يف اأول جمعية عامة 

للم�ساهمني بعد الطرح.
لي�س هناك اأي برامج اأ�سهم ملوظفي ال�سركة قائمة قبل تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج، باالإ�سافة اإلى اأنه لي�س هناك اأي ترتيبات اأخرى ت�سرك  �

املوظفني يف راأ�س مال ال�سركة.
الهيئة  � ال�سادرة عن  املحا�سبة  ملعايري  وفقًا  وال�سنوية  املرحلية  املالية  القوائم  اإعداد  اأجل  من  الالزمة  وال�سيا�سات  االأنظمة  ال�سركة  لدى  توجد  اأنه 

ال�سعودية للمحا�سبني القانونيني )SOCPA( ويف املواعيد املحددة مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج. كما توجد لدى ال�سركة االأنظمة وال�سيا�سات 
الالزمة من اأجل اإعداد جميع التقارير املالية االأخرى، وجميع التقارير غري املالية، ح�سب ما تقت�سيه قواعد الت�سجيل واالإدراج ويف املواعيد املحددة 

يف هذه القواعد.
اأنه توجد لدى ال�سركة جميع االأنظمة وال�سيا�سات الالزمة التي متكنها من االلتزام بجميع متطلبات نظام ال�سوق املالية، وقواعد الت�سجيل واالإدراج  �

وجميع اللوائح التنفيذية االأخرى ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية.
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المعلومات القانونية. 13

ملخص النظام األساسي  1   12

اسم الشركة 1   1   12

�سركة ال�سناعات الكهربائية، �سركة م�ساهمة »مقفلة«.

أغراض الشركة 1   1   12

اإن اأغرا�س ال�سركة هي التالية:

1.  ت�سنيع وبيع وجتارة املحوالت الكهربائية )تربيد زيت، جافة، راتنجية متنوعة القدرات(

2.  ت�سنيع وبيع وجتارة الكابالت ودعائم )حوامل( كابالت وتوابعها )�سلب واأملنيوم(.

3.  ت�سنيع وبيع وجتارة وحدات ما يلي:

لوحات كهربائية ولوحات جهد منخف�س ومراكز حتكم باملحركات ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط واأجهزة ف�سل وو�سل التيار بالوقاية جهد متو�سط وحمطات 
اأو متو�سط ب�سعات بقدرات متدرج وم�سهرات �ساقطة )فيوزات(  حموالت متكاملة بقدرات وجهد متنوع ومكثفات قوى )حت�سني معامل قدرة( جهد منخف�س 
جهد متو�سط ومانعات �سواعق بجهد كهربائي متنوع وحامالت قواطع اجلهد املنخف�س ذات اال�ستعمال اخلارجي ومفتاح حتويل جهد منخف�س وحامالت قواطع 
كهربائية معلقة ولوحات حتكم وجماري ق�سبان كهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط ب�سعات متنوعة وق�سبان كهربائية ذات اجلهد املنخف�س واملتو�سط 

ب�سعات متنوعة ورافعة علوية متحركة وبكرة الرافعة ورافعة ثابتة متحركة الراأ�س وربط حلقية.

4.  التجارة يف املواد واملعدات الكهربائية بجميع اأنواعها.

وال متار�س ال�سركة هذه الن�ساطات اإال بعد ح�سولها على الرتاخي�س الالزمة من جهات االخت�سا�س.

المركز الرئيسي للشركة 2   1   12

يقع املركز الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الدمام، ويجوز ملجل�س االإدارة اأن ين�سئ لل�سركة فروعًا اأو مكاتب اأو توكيالت داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها. 

مدة الشركة 2   1   12

مدة ال�سركة )99( ت�سعة وت�سعون �سنة ميالدية تبداأ من تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�سها، ويجوز زيادة مدة ال�سركة بقرار ت�سدره 
اجلمعية العامة الغري عادية قبل انتهاء اأجل ال�سركة ب�سنة واحدة )1( على االأقل.

رأس المال 2   1   12

ُحدد راأ�س مال ال�سركة باأربعمائة وخم�سني مليون )450.000.000( ريال �سعودي مق�سم اإلى خم�سة واأربعني مليون )45.000.000( �سهم مت�ساوية القيمة تبلغ 
القيمة اال�سمية لكل منها ع�سرة )10( رياالت لل�سهم الواحد وجميعها اأ�سهم نقدية تتمثل يف راأ�س مال ال�سركة عند التاأ�سي�س.

المساهمون في الشركة  2   1   12

مليون  وخم�سني  اأربعمائة  البالغ  ال�سركة  مال  راأ�س  من   )%100( املائة  يف  مائة  متثل  �سهمًا   )45.000.000( مليون  واأربعني  بخم�سة  امل�ساهمون  اكتتب 
)450.000.000( ريال �سعودي، و�سددوا قيمة االأ�سهم بالكامل.

تداول االسهم  2   1   12

االأ�سهم قابلة للتداول بعد اإ�سدار �سهاداتها، وا�ستثناء من ذلك ال يجوز تداول اال�سهم التي تعطي مقابل احل�س�س العينية او اال�سهم النقدية التي يكتتب بها 
املوؤ�س�سون او اال�سهم اململوكة لل�سركاء يف ال�سركة قبل ن�سر امليزانية وح�ساب االرباح واخل�سائر عن �سنتني ماليتني كاملتني ال تقل كل منها عن اثني ع�سر �سهرا من 

تاريخ �سدور قرار وزير التجارة وال�سناعة باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة او موافقة هيئة ال�سوق املالية.
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وت�سري هذه االحكام على ما يكتتب به املوؤ�س�سون يف حالة زيادة را�س املال قبل انق�ساء فرتة احلظر وذلك بالن�سبة للمدة املتبقية من هذه الفرتة، ويوؤ�سر على هذه 
ال�سكوك مبا يدل على نوعها وتاريخ تاأ�سي�س ال�سركة واملدة التي ميتنع فيها تداولها. ومع ذلك يجوز خالل فرتة احلظر نقل ملكية اال�سهم وفقا الأحكام بيع احلقوق 

من احد املوؤ�س�سني الى موؤ�س�س اخر او الى احد اع�ساء جمل�س االدارة او من ورثة احد املوؤ�س�سني يف حالة وفاته الى الغري.

السندات واألوراق المالية  2   1   12

يجوز لل�سركة اأن ت�سدر �سندات قرو�س اأو �سندات قابلة للتحول الى ا�سهم �سواء كانت لغر�س االكتتاب العام اأو لغري ذلك من االأغرا�س داخل اململكة العربية 
ال�سعودية وخارجها وذلك وفقا لالأنظمة والتعليمات ال�سائدة.

سجل المساهمين 2   1   12

تتداول اال�سهم اال�سمية بالقيد يف �سجل للم�ساهمني تعده ال�سركة يت�سمن اأ�سماءهم وجن�سياتهم ومهنهم وحمال اإقامتهم وعناوينهم واأرقام االأ�سهم الت�سل�سلية 
والقدر املدفوع منها ويوؤ�سر بهذا القيد على �سهادات اال�سهم، وال يعتد بنقل ملكية اال�سهم يف مواجهة ال�سركة اأو الغري اال من تاريخ القيد يف ال�سجل املذكور او 
ا�ستكمال اجراءات نقل امللكية عن طريق النظام االيل ملعلومات اال�سهم. ويفيد متلك امل�ساهم لال�سهم قبول امل�ساهم لنظام ال�سركة والتزامه بالقرارات التي 

ت�سدر عن جمعيات امل�ساهمني وفقًا الأحكام هذا النظام اال�سا�سي �سواء كان امل�ساهم حا�سرًا اأو غائبًا و�سواء كان موافقًا على هذه القرارات او معرت�سًا عليها.

زيادة رأس المال  1   1   12

يجوز للجمعية العامة الغري عادية وبعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية واحل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة واحدة اأو 
عدة مرات عن طريق اإ�شدار اأ�شهم جديدة بنف�ص القيمة اال�شمية لالأ�شهم االأ�شلية ب�شرط ان يكون راأ�ص املال اال�شلي قد دفع باأكمله ومبراعاة ما يق�شي به نظام 
ال�سركات، ويحدد القرار طريقة زيادة راأ�س املال ويكون للم�ساهمني االأ�سليني اأولوية االكتتاب باالأ�سهم النقدية اجلديدة، ويتم اإبالغ امل�ساهمني بحقوق االأولوية 
املقررة لهم مبوجب اإعالن يتم ن�شره يف جريدة يومية ب�شاأن قرار زيادة راأ�ص املال و�شروط االكتتاب اأو مبوجب اإخطار خطي يوجه اإلى امل�شاهمني بوا�شطة الربيد 
امل�سجل، وعلى كل م�ساهم اأن يف�سح عن رغبته يف ممار�سة حق االأولوية خالل 15 يوًما من تاريخ ن�سر قرار زيادة راأ�س املال اأو من تاريخ االإخطار امل�سار اإليه. وتوزع 
تلك االأ�سهم اجلديدة على امل�ساهمني اال�سليني الذين طلبوا االكتتاب بن�سبة ما ميلكونه من ا�سهم ا�سلية �سريطة اأن ال يزيد عدد ما يح�سلون عليه من االأ�سهم 
اجلديدة عن عدد االأ�سهم التي طلبوا االكتتاب بها، ويوزع الباقي من اال�سهم اجلديدة على امل�ساهمني اال�سليني الذين طلبوا اكرث من ن�سيبهم بن�سبة ما ميلكونه 

من ا�سهم ا�سلية على ان ال يجاوز ما يح�سلون عليه ما طلبوه من اال�سهم اجلديدة.

تخفيض رأس المال 11   1   12

اأنه زاد عن  اإذا ثبت  يجوز بقرار من اجلمعية العامة الغري عادية بناء على مربرات مقبولة ومبوافقة من وزير التجارة وال�سناعة تخفي�س راأ�س مال ال�سركة 
حاجتها، وي�سدر هذا القرار يف اجتماع للجمعية العامة غري العادية وفقط بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة للتخفي�س وااللتزامات التي 
على ال�سركة الوفاء بها واأثر التخفي�س على تلك االلتزامات ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات ويبني القرار طريقة التخفي�س. واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة 
راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجب دعوة دائني ال�سركة اإلى اإبداء اعرتا�سهم عليه خالل �ستني )60( يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف 
املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني وقدم اإلى ال�سركة م�ستندات ثبوتية لذلك الدين يف امليعاد املذكور، وجب على ال�سركة 

اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاال اأو اأن تقدم له �سمانات كافية للوفاء به اإذا كان اآجاًل.

مجلس اإلدارة 11   1   12

يتولى اإدارة ال�سركة جمل�س اإدارة موؤلف من ثمانية )8( اأع�ساء تعينهم اجلمعية العامة العادية ملدة ال تزيد عن )3( ثالث �سنوات.

أسهم التأهيل 12   1   12

يجب اأن يكون ع�سو جمل�س االإدارة مالكًا لعدد من اأ�سهم ال�سركة ال تقل قيمتها اال�سمية عن )10.000( ع�سرة اآالف ريال �سعودي، وتودع هذه االأ�سهم خالل ثالثني 
)30( يومًا من تاريخ تعيني الع�سو يف اأحد البنوك التي يحددها وزير التجارة وال�سناعة لهذا الغر�س، وتخ�س�س هذه االأ�سهم ل�سمان م�سوؤولية جمل�س االإدارة 
وتظل غري قابلة للتداول اإلى ان تنق�سي املدة املحددة ل�سماع دعوى امل�سوؤولية املن�سو�س عليها يف املادة )76( من نظام ال�سركات اأو حتى �سدور اأي قرار ب�ساأن 
هذه الدعوى، ويف حالة عدم تقدمي هذا ال�سمان من قبل اأي ع�سو يف جمل�س االإدارة خالل الفرتة املحددة لذلك بطلت ع�سويته وعلى مراقب احل�سابات اأن يتحقق 

من مراعاة حكم هذه املادة وان ي�سمن تقريره الى اجلمعية العامة اأي خمالفة يف هذا ال�ساأن.
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شغور العضوية 12   1   12

تنتهي ع�سوية ع�سو املجل�س بانتهاء مدة تعيينه اأو با�ستقالته اأو وفاته اأو اإذا تبني اأنه يف حالة اإفال�س اأو اإع�سار اأو اإقامة دعوى ت�سوية مع دائنيه اأو اإذا توقف عن دفع 
ديونه اأو خالف ذلك وفقا ملا هو مطلوب مبوجب اأي من القوانني اأو التعليمات املعمول بها يف اململكة، واإذا �سغر مركز اأحد اأع�ساء املجل�س جاز للمجل�س اأن يعني 

موؤقتًا ع�سوًا يف املركز ال�ساغر على اأن يعر�س هذا التعيني على اجلمعية العامة العادية يف اأول اجتماع لها، ويكمل الع�سو اجلديد مدة �سلفه. 

واإذا نق�س عدد اأع�ساء جمل�س االإدارة عن الن�ساب الالزم ل�سحة اجتماعاته وجبت دعوة اجلمعية العامة العادية يف اأقرب وقت ممكن لتعيني العدد الالزم من 
االأع�ساء.

صالحيات مجلس اإلدارة 12   1   12

ال�سعودية  العربية  اململكة  داخل  اأمورها  وت�سريف  ال�سركة  اإدارة  يف  ال�سلطات  اأو�سع  االإدارة  ملجل�س  يكون  العامة،  للجمعية  املقررة  االخت�سا�سات  مراعاة  مع 
وخارجها، وله على �سبيل املثال ال احل�سر متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري واجلهات احلكومية واخلا�سة واأمام املحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان 
واأق�سام  املدنية  واحلقوق  التحكيم  وهيئات  االأخرى  الق�سائية  اللجان  وكافة  التجارية  االأوراق  واالبتدائية وجلان  العليا  واللجان  والعمال  العمل  ومكاتب  املظامل 
العطاءات  وتر�سية  واملزايدات  املناق�سات  والدخول يف  اأنواعها  اختالف  واملوؤ�س�سات على  وال�سركات  والهيئات اخلا�سة  وال�سناعية  التجارية  والغرف  ال�سرطة 
وردها  اليمني  وطلب  واالإنكار  والتنازل  وال�سلح  واملخال�سة  واملخا�سمة  واملرافعة  واملدافعة  واملطالبة  واالإقرار  الغري  لدى  احلقوق  وا�ستالم  والت�سديد  والقب�س 
وال�سفعة وقبول االأحكام ونفيها والتحكيم عن ال�سركة وطلب تنفيذ االأحكام ومعار�ساتها وقب�س ما يح�سل من التنفيذ وا�ستخراج حجج اال�ستحكام وطلب تعديل 
ال�سكوك واأطوالها، كما للمجل�س امل�ساهمة يف تاأ�سي�س ال�سركات وحق التوقيع على كافة اأنواع العقود والوثائق وامل�ستندات مبا يف ذلك دون ح�سر عقود تاأ�سي�س 
ال�سركات التي تكون ال�سركة �سريكا فيها مع كافة تعديالت عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي تكون ال�سركة �سريكا فيها ومالحقها وجميع قرارات ال�سركاء يف تلك 
ال�سركات مبا يف ذلك القرارات اخلا�سة برفع راأ�س املال والتنازل عن احل�س�س و�سرائها وتوثيق العقود والتوقيع لدى اإدارة ال�سركات يف وزارة التجارة وال�سناعة 

وكاتب العدل.

الثابتة  االأ�سول  ورهن  ال�سركات  اأ�سماء  وتغيري  و�سطبها  وا�ستالمها  التجارية  ال�سجالت  وجتديد  وا�ستخراج  واحلذف  واالإ�سافة  والتغيريات  التعديالت  وعمل 
واملنقولة ل�شمان قرو�ص ال�شركة وال�شركات التابعة وفق ال�شروط التالية:

1-  اأن يحدد املجل�س يف قرار البيع االأ�سباب واملربرات له.
2-  اأن يكون البيع لثمن املثل.

3-  اأن يكون البيع حا�سرًا اإال يف حاالت ال�سرورة وب�سمانات كافية.

4-  اأن ال يرتتب على ذلك الت�سرف توقف بع�س اأن�سطة ال�سركة.

والتوقيع على االتفاقيات وال�سكوك اأمام كاتب العدل واجلهات الر�سمية، وكذلك اتفاقيات القرو�س وال�سمانات والكفاالت والتنازل عن االأولوية يف �سداد ديون 
ال�سركة واإبراء مديني ال�سركة عن التزاماتهم طبقًا ملا يحقق م�سلحتها وفق املعايري املحا�سبية املتبعة يف حالة اإعدام الديون على اأن يت�سمن حم�سر جمل�س 

االإدارة حيثيات قراره مع مراعاة ال�شروط التالية:

اأ .  اأن يكون االإبراء بعد م�سي �سنة كاملة على ن�سوء الدين كحد اأدنى.

ب .  اأن يكون االإبراء ملبلغ حمدد كحد اأق�سى لكل عام للمدين الواحد.

ت .  االإبراء حق للمجل�س ال يجوز التفوي�س فيه.

كما له احلق يف اإ�سدار الوكاالت ال�سرعية نيابة عن ال�سركة، والبيع وال�سراء للعقارات واالأرا�سي واحل�س�س واالأ�سهم يف ال�سركات وغريها من املمتلكات �سواء 
اأو غري منقولة واالإفراغ وقبوله وقب�س الثمن باأي �سورة يراها واال�ستالم والت�سليم واال�ستئجار والتاأجري والقب�س والدفع وفتح احل�سابات واالعتمادات  منقولة 
ومتديدها وال�سحب واالإيداع لدى البنوك واالقرتا�س منها واإ�سدار كافة ال�سمانات امل�سرفية وا�ستثمار اأموال ال�سركة وت�سغيلها يف االأ�سواق املحلية والدولية داخل 
اململكة العربية ال�سعودية وخارجها، كما له �سرف املكافاآت وتعيني املحامني واملوظفني والعمال وعزلهم وطلب التاأ�سريات وا�ستقدام االأيدي العاملة من خارج 
اململكة والتعاقد معهم وحتديد مرتباتهم وا�ستخراج االإقامات ونقل الكفاالت والتنازل عنها ورفع تو�سيته للجمعية العامة بتعيني املراجعني واملحا�سبني القانونيني.

كما يجوز ملجل�س االإدارة عقد القرو�س مع �سناديق وموؤ�س�سات التمويل احلكومي مهما بلغت مدتها، وله عقد القرو�س التجارية التي ال تتجاوز مدتها نهاية مدة 
ال�شركة اأما بالن�شبة للقرو�ص التي تتجاوز مدتها ثالث �شنوات فرياعى فيها ال�شروط التالية:

1-  اأن ال تزيد قيمة القرو�س التي يجوز للمجل�س عقدها خالل ال�سنة املالية لل�سركة عن 50% من راأ�س مال ال�سركة.
2-  اأن يحدد املجل�س يف قراره اأوجه ا�ستخدام القر�س وكيفية �سداده.

3-  اأن يراعى يف �شروط القر�ص وال�شمانات املقدمة له عدم االإ�شرار بال�شركة وم�شاهميها وال�شمانات العامة للدائنني.

كما يحق له يف حدود اخت�سا�سه اأن يفو�س رئي�س جمل�س االإدارة اأو غريه يف مبا�سرة عمل معني اأو اأعمال معينة.
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مكافآت مجلس اإلدارة 12   1   12

تتكون مكافاأة اأع�ساء جمل�س االإدارة من الن�سبة املحددة يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )5-7-7( من هذه الن�سرة 
وعنوانه »مكافاآت ومزايا اأع�ساء جمل�س االدارة واالدارة العليا مبن فيهم الرئي�س التنفيذي والنائب التنفيذي للرئي�س للمالية وتقنية املعلومات«( يف حدود ما ن�س 
عليه نظام ال�سركات اأو اية انظمة اأو قرارات مكمله اأو متممة له. كما يتقا�سى اأع�ساء جمل�س االإدارة مبلغ ثالثة اآالف ريال عن كل جل�سة يح�سرونها باالإ�سافة اإلى 
م�شروفات ال�شفر والتي تعادل تذكرة �شفر بالدرجة االأولى على منت اخلطوط اجلوية العربية ال�شعودية )�شريطة اأن ال يكون حمل اإقامة الع�شو يف املدينة التي 
ينعقد فيها االجتماع( وم�سروفات االإقامة وقدرها األفا ريال �سعودي عن كل يوم من ايام االجتماع. وي�ستمل تقرير جمل�س االإدارة اإلى اجلمعية العامة العادية 
على بيان �سامل لكل ما ح�سل عليه اأع�ساء جمل�س االإدارة خالل ال�سنة املالية من رواتب وبدل ح�سور ون�سيب من االأرباح وم�سروفات وغري ذلك من املزايا. كما 
يجب اأن ي�سمل تقرير جمل�س االإدارة املذكور على بيان ما قب�سه اأع�ساء جمل�س االإدارة بو�سفهم موظفني اأو اإداريني اأو ما قب�سوه نظري اأعمال فنية اأو اإدارية اأو 

ا�ست�سارية �سبق وان وافقت عليه اجلمعية العامة لل�سركة.

رئيس مجلس اإلدارة ونائب الرئيس / العضو المنتدب / والرئيس التنفيذي 12   1   12

اأع�ساء املجل�س رئي�سا. ويحدد جمل�س االإدارة وفق تقديره ووفق نظام ال�سركات املكافاأة اخلا�سة التي يح�سل عليها رئي�س املجل�س  اأحد  يختار جمل�س االإدارة 
باالإ�سافة اإلى املكافاأة املقررة الأع�ساء جمل�س االإدارة واملن�سو�س عليها يف هذا النظام.

ويخت�س رئي�س املجل�س مبا يلي:

1.  الدعوة الجتماعات جمل�س االإدارة واجلمعية العامة.
2.  تروؤ�س واإدارة اجتماع جمل�س االإدارة واجلمعية العامة.

3.  يكون �سوته مرجحًا يف حالة ت�ساوي االأ�سوات يف جمل�س االإدارة.
4.  متثيل ال�سركة يف املحافل الر�سمية واالإعالمية.

5.  متثيل ال�سركة يف عالقاتها مع الغري ومع كافة اجلهات احلكومية واخلا�سة واملحاكم ال�سرعية والهيئات الق�سائية وديوان املظامل وكافة اللجان الق�سائية 
االأخرى يف داخل اململكة العربية ال�سعودية وخارجها والتوقيع اأمام كاتب العدل على جميع عقود تاأ�سي�س ال�سركات التي ت�سرتك فيها ال�سركة وعلى تعديالتها، 

وله حق املدافعة واملرافعة.

6.  ال�سلطات واالخت�سا�سات االأخرى التي مينحها له جمل�س االإدارة.

ولرئي�س املجل�س اأن يوكل اأحد اأع�ساء املجل�س اأو موظفي ال�سركة اأو من الغري يف مبا�سرة عمل اأو اأعمال معينة ويف بع�س من �سالحياته. 

ملجل�س االإدارة اأن يختار من بني اأع�سائه نائب رئي�س/ ع�سوًا منتدبًا ويحدد القرار �سالحيات نائب الرئي�س والع�سو املنتدب.

كما ملجل�س االإدارة اأن يختار من بني اأع�سائه اأو من خارج االأع�ساء رئي�سًا تنفيذيًا، ويحدد املجل�س بقرار منه اخت�سا�سات ومكافاآت الرئي�س التنفيذي. وال يجوز 
اجلمع بني مركز رئي�س املجل�س واأي من مركز الع�سو املنتدب اأو الرئي�س التنفيذي.

ويعني جمل�س االإدارة �سكرتريا للمجل�س من بني اأع�سائه اأو من غريهم، ويحدد املجل�س بقرار منه اخت�سا�سات ومكافاآت ال�سكرتري. وال تزيد مدة ع�سوية رئي�س 
املجل�س ونائب الرئي�س والع�سو املنتدب عن مدة ع�سوية كل منهم يف املجل�س ويجوز اإعادة تعيينهم.

اجتماعات مجلس اإلدارة 12   1   12

يجتمع جمل�س االإدارة بدعوة من رئي�سه وتكون الدعوة خطية وتر�سل بالفاك�س اأو الربيد االإلكرتوين م�سحوبة بجدول االعمال قبل خم�سة ع�سر )15( يوما على 
االأقل من التاريخ املحدد لالجتماع. وعلى الرئي�س دعوة املجل�س لالجتماع اإذا طلب ذلك اثنان )2( من االأع�ساء.

النصاب والقرارات 12   1   12

ال يكون اجتماع املجل�س �سحيحًا اإال اإذا ح�سره خم�سة اأع�ساء على االأقل اأ�سالة، ويف حالة اإنابة ع�سو جمل�س االإدارة ع�سوًا اآخر يف ح�سور اجتماعات املجل�س يتعني 
اأن تكون االإنابة طبقا لل�سوابط التالية:

1.  ال يجوز لع�سو جمل�س االإدارة اأن ينوب عن اأكرث من ع�سو واحد يف ح�سور ذات االجتماع.
2.  اأن تكون االإنابة ثابتًة بالكتابة.

3.  ال يجوز للنائب، فيما يتعلق ب�سوت املنيب الت�سويت على القرارات التي يحظر النظام على املنيب الت�سويت ب�ساأنها.

ملجل�س االإدارة اأن ي�سدر قرارات بالتمرير عن طريق عر�سها على جميع االأع�ساء متفرقني ما مل يطلب اأحد االأع�ساء كتابة اجتماع املجل�س للمداولة فيها. وت�سدر 
قرارات املجل�س باالأغلبية املطلقة الأ�سوات اأع�ساء املجل�س احلا�سرين اأو املمثلني يف االجتماع بحد اأدنى �سوتني واإذا ت�ساوت االأ�سوات كان �سوت الرئي�س مرجحًا.
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محاضر االجتماعات  1   1   12

تثبت مداوالت املجل�س وقراراته يف حما�سر يوقعها رئي�س جمل�س االإدارة و�سكرتري جمل�س االإدارة وتدون هذه املحا�سر يف �سجل خا�س موقع من رئي�س جمل�س 
االإدارة و�سكرتري جمل�س االإدارة.

اللجان 11   1   12

ملجل�س االإدارة ت�سكيل اللجان وتخويلها ما يراه املجل�س مالئمًا من ال�سالحيات والتن�سيق بني هذه اللجان وذلك بهدف �سرعة البت يف االأمور التي تعر�س عليها.

الجمعيات العامة للمساهمين 11   1   12

لكل م�ساهم ميلك  لل�سركة، ويحق  الرئي�سي  املركز  فيها  يقع  التي  املدينة  وتنعقد يف  امل�ساهمني،  اأنها متثل جميع  تكوينًا �سحيحًا  املكونة  العامة  ُتعترب اجلمعية 
)20( ع�سرين �سهمًا على االأقل ح�سور اجتماع اجلمعية العامة ويجوز للم�ساهم اأن يعني م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء املجل�س حل�سور اجتماعات اجلمعية العامة 

املذكورة نيابة عنه.

الجمعية العامة العادية 12   1   12

فيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية، تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة، وتنعقد مرة على االأقل يف ال�سنة 
خالل )6( ال�ستة اأ�سهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة. ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة لذلك.

الجمعية العامة غير العادية 12   1   12

تخت�س اجلمعية العامة غري العادية بتعديل النظام االأ�سا�سي لل�سركة با�ستثناء البنود املحظور عليها تعديلها نظامًا، ولها اأن ت�سدر قرارات يف االأمور الداخلة يف 
اخت�شا�ص اجلمعية العامة العادية وذلك بنف�ص ال�شروط املقررة للجمعية االأخرية.

طريقة الدعوة إلى الجمعيات العامة 12   1   12

تنعقـد اجلمعيات العامة للم�ساهمني بدعوة من جمل�س االإدارة، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد اإذا طلب ذلك مراقب احل�سابات 
اأو عــدد ال يقل عن ثالثة )3( من امل�ساهمني ميثلون خم�سـة يف املئة )5%( من راأ�س مال ال�سركة على االأقل، وتن�سر الدعوة النعقاد اجلمعية العامة يف اجلريدة 
الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي يوجد فيها املركز الرئي�سي لل�سركة قبل امليعاد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل ت�سمل الدعوة 

على جدول االأعمال، وتر�سل �سورة من الدعوة وجدول االأعمال اإلى االإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة خالل املدة املحددة للن�سر.

نصاب الجمعية العامة العادية 12   1   12

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على االأقل فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع 
االأول ُوجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق وُتن�سر الدعوة اإلى االجتماع الثاين بالطريقة املن�سو�س عليها لن�سر 
دعوة انعقاد اجلمعيات العامة يف النظام اال�سا�سي لل�سركة )للمزيد من التفا�سيل، ف�ساًل راجع الق�سم )13-1-24( من هذه الن�سرة وعنوانه »طريقة الدعوة اإلى 

اجلمعيات العامة«(، ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره اأي عدد من حاملي االأ�سهم.
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نصاب الجمعية العامة غير العادية 12   1   12

ن�ساب اجلمعية العامة غري العادية

ال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون ن�سف راأ�س مال ال�سركة على االأقل، فاإذا مل يتوفر هذا الن�ساب يف االجتماع 
االأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان بالطريقة املو�سحة يف اجلزء 13-1-25 من هذه الن�سرة، ويكون االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره عدد من امل�ساهمني 

ميثل ربع راأ�س املال على االأقل.

حقوق التصويت 12   1   12

يكون لكل م�ساهم �سوت واحد عن كل �سهم ميثله يف اجلمعية العامة للتحويل، وحت�سب االأ�سوات يف اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد 
لكل �سهم، ويجب ت�سهيل ممار�سة امل�ساهم حلقه يف الت�سويت. ويتم اتباع طريقة الت�سويت الرتاكمي عند الت�سويت الختيار اأع�ساء جمل�س االدارة يف اجلمعية 
العامة. وللم�ساهم احلق يف توزيع االأ�سوات بني اأكرث من مر�سح ح�سب االأ�سهم التي ميتلكها اإال اأنه ال يجوز الأع�ساء جمل�س االإدارة اال�سرتاك يف الت�سويت على 

قرارات اجلمعية التي تتعلق باإبراء ذمتهم عن مدة اإدارة ال�سركة.

القرارات 12   1   12

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع. كما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي االأ�سهم املمثلة 
انتهاء املدة املحددة لها مبوجب نظامها  ال�سركة قبل  اأو بحل  ال�سركة  باإطالة مدة  اأو  املال  راأ�س  اأو بتخفي�س  القرار متعلقًا بزيادة  اإذا كان  يف االجتماع، ولكن 

االأ�سا�سي اأو بدجمها يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

مناقشة الموضوعات  2   1   12

  لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات، ويجيب 
جمل�س االإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر. واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مر�س احتكم 

اإلى اجلمعية العامة ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ساأن نهائيًا وملزما.

إجراءات الجمعية العامة 21   1   12

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة اأو من يفو�سه يف حالة غيابه. ويعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر 
يت�سـمن اأ�سمــاء امل�ساهمني احلا�سـرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التـي فـي حيازتـهم باالأ�سالة او الوكالة وعـدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد 
االأ�شوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�شة وافية للمناق�شات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�شر ب�شفة منتظمة عقب كل اجتماع وحتفظ يف �شجل خا�ص 

يوقعه رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع االأ�سوات.

تعيين مراقب الحسابات 21   1   12

يكون لل�سركة مراقب ح�سابات اأو اأكرث من بني مراقبي احل�سابات امل�سرح لهم بالعمل يف اململكة تعينه اجلمعية العامة العادية للم�ساهمني �سنويًا وحتدد مكافاآته، 
ويجوز للجمعية اإعادة تعيينه.

االطالع على السجالت 22   1   12

ملراقب احل�سابات يف كل وقت حق االطالع على دفاتر ال�سركة و�سجالتها وغري ذلك من الوثائق وله اأن يطلب البيانات واالإي�ساحات التي يراها �سرورية، وله اأي�سًا 
اأن يتحقق من اأ�سول ال�سركة وخ�سومها. وعلى مراقب احل�سابات اأن يقدم للجمعية العامة العادية ال�سنوية تقريرًا ي�سمنه موقف ال�سركة من متكينه من احل�سول 

على البيانات واالإي�ساحات التي طلبها، وما يكون قد ك�سفه من خمالفات الأنظمة ال�سركات واأحكام هذا النظام وراأيه يف مدى مطابقة ح�سابات ال�سركة للواقع.

السـنة المـالية 22   1   12

تبداأ ال�سنة املالية لل�سركة من اأول يناير وتنتهي يف نهاية دي�سمرب من كل �سنة ميالدية، على اأن تبداأ ال�سنة املالية االأولى بعد التاأ�سي�س من تاريخ �سدور القرار 
الوزاري ال�سادر باإعالن تاأ�سي�س ال�سركة وتنتهي يف 31 دي�سمرب من ال�سنة التالية.
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التقارير السنوية 22   1   12

يعد جمل�س االإدارة يف نهاية كل �سنة مالية جردًا لقيمة اأ�سول ال�سركة وخ�سومها يف التاريخ املذكور كما يعد ميزانية ال�سركة وح�ساب االأرباح واخل�سائر وتقريرًا 
عن اأن�سطة ال�سركة ومركزها املايل عن ال�سنة املالية املنق�سية والطريقة التي يقرتحها لتوزيع االأرباح ال�سافية وذلك قبل انعقاد اجلمعية العامة العادية ب�ستني 

يومًا على االأقل.

وي�سع جمل�س االإدارة هذه الوثائق حتت ت�سرف مراقب احل�سابات قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية بخم�سة وع�سرون يومًا على االأقل. ويوقع رئي�س جمل�س االإدارة 
الوثائق امل�سار اإليها وتودع ن�سخ منها يف املركز الرئي�سي لل�سركة حتت ت�سرف امل�ساهمني قبل املوعد املقرر النعقاد اجلمعية العامة بخم�سة وع�سرين )25( يومًا 
على االأقل، واأن ير�سل �سورة من هذه الوثائق والن�س الكامل لتقرير مراقب احل�سابات اإلى االإدارة العامة لل�سركات بوزارة التجارة وال�سناعة قبل انعقاد اجلمعية 

العامة )25( بخم�سة وع�سرين يوما على االأقل.

توزيع األرباح السنوية 22   1   12

توزع االأرباح ال�سافية ال�سنوية لل�سركة بعد خ�سم جميع امل�سروفات العامة والتكاليف االأخرى على الوجه االآتي:

1.  يجنب ع�سرة )10%( من االأرباح ال�سافية ال�سنوية لتكوين احتياطي نظامي، ويجوز للجمعية العامة العادية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي املذكور 
مبلغًا م�ساويًا لن�سف راأ�س املال؛

2.  للجمعية العامة العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة اأن جتنب كل اأو ن�سبة معينة من االأرباح ال�سنوية ال�سافية لتكوين احتياطي اتفاقي اأو احتياطي عام 
وتخ�سي�سه لغر�س اأو اأغرا�س معينة؛ 

3.  يوزع من الباقي بعد ذلك )اإن وجد( دفعة اأولى للم�ساهمني تعادل 5% من راأ�س املال املدفوع؛

4.  يخ�س�س بعد ما تقدم ن�سبة 5% من الباقي كمكافاأة جمل�س االإدارة بحيث ال تتعدى يف جميع االأحوال احلدود الق�سوى امل�سموح بها وفقًا للقرارات والتعليمات 
الر�سمية ال�سادرة من اجلهات املخت�سة يف هذا ال�ساأن. يوزع الباقي بعد ذلك على امل�ساهمني كح�سة ا�سافية من االأرباح.

دفع أرباح األسهم 22   1   12

تدفع االرباح املقرر توزيعها على امل�ساهمني يف املكان واملواعيد التي يحددها جمل�س االإدارة وفقا للتعليمات التي ت�سدرها وزارة التجارة وال�سناعة.

خسائر الشركة 22   1   12

اإذا بلغت خ�سائر ال�سركة ثالثة اأرباع )75%( راأ�س مالها وجب على اأع�ساء جمل�س االإدارة دعوة اجلمعية العامة غري العادية للنظر يف ا�ستمرار ال�سركة اأو حلها 
قبل اأجلها املعني يف املادة )6( من النظام االأ�سا�سي لل�سركة، وين�سر قرار اجلمعية يف جميع االأحوال يف اجلريدة الر�سمية.

المنازعات 22   1   12

لكل م�شاهم احلق يف رفع دعوى امل�شوؤولية املقررة لل�شركة على اأع�شاء جمل�ص االإدارة اإذا كان من �شاأن خطاأ �شدر منهم اإحلاق �شرر خا�ص بذلك امل�شاهم ب�شرط 
اأن يكون حق ال�سركة يف رفعها ما زال قائمًا، ويجب على امل�ساهم اأن يخطر ال�سركة باعتزامه رفع الدعوى.

حـل الشـركة وتصـفيتها  2   1   12

عند انتهاء مدة ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل االأجل املحدد لها، تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيا 
واحدا اأو اأكرث وحتدد �سالحيتهم واأتعابهم. وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة، ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم 

تعيني امل�سفي وتبقى الأجهزة ال�سركة االإدارية اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني وين�سر قرار اجلمعية يف اجلريدة الر�سمية.

أسهم ممتازة 21   1   12

يجوز لل�سركة بعد موافقة وزير التجارة وال�سناعة وطبقا لالأ�س�س التي يحددها، ان ت�سدر ا�سهم ممتازة ال تعطي احلق يف الت�سويت وذلك مبا ال يجاوز 50% من 
راأ�س مالها وترتب اال�سهم املمتازة الأ�سحابها ما يلي:

احلق يف احل�سول على ن�سبة معينة من االرباح ال�سافية ال تقل عن 5% من القيمة اال�سمية لل�سهم بعد جتنيب االحتياطي النظامي وقبل اجراء اأي  �
توزيع الأرباح ال�سركة.
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اولوية يف ا�سرتداد قيمة ا�سهمهم يف راأ�س املال عند ت�سفية ال�سركة، ويف احل�سول على ن�سبة معينة يف ناجت الت�سفية. ويجوز لل�سركة �سراء هذه  �
االأ�سهم طبقا لالأ�س�س التي يحددها وزير التجارة وال تدخل هذه اال�سهم يف ح�ساب الن�ساب الالزم النعقاد اجلمعية العامة لل�سركة املن�سو�س عليها 

يف النظام االأ�سا�سي لل�سركة.

ملخص العقود الجوهرية 1   12

اأبرمت ال�سركة و�سركاتها التابعة عددًا من االتفاقيات املهمة الأغرا�س القيام باأعمالها. وتقر ال�سركة باأن جميع العقود والتعامالت اجلوهرية قد مت ت�سمينها يف 
هذا امللخ�س باالإ�سافة على ان جميع البنود الرئي�سية لكل العقود والتعامالت قد مت ت�سمينها. كما اأن بع�س االتفاقيات التي اأبرمتها ال�سركة تت�سمن بند يعطي 
احلق للطرف االآخر الإنهاء االتفاقية عند تغري ملكية ال�سركة بدون موافقته امل�سبقة. ومت ذكر املوافقات التي ح�سلت عليها ال�سركة لالتفاقيات التي تت�سمن بند 
تغري امللكية وكذلك املوافقات املطلوبة والتي مل حت�سل عليها ال�سركة بعد. وقد مت كذلك ذكر املخاطر املتعلقة بتلك االتفاقيات التي تت�سمن بند تغري امللكية ومل 
حت�سل ال�سركة على موافقة الطرف االآخر يف ق�سم عوامل املخاطرة من هذه الن�سرة )للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 2-1-9 وعنوانه »االعتماد 
على اتفاقيات الدعم الفني واتفاقيات الرتخي�س«، وكذلك الق�سم 2-1-26 وعنوانه »خماطر التمويل والت�سهيالت االئتمانية«(. ويف ما يلي ملخ�س باالتفاقيات 

املهمة التي اأبرمتها ال�سركة و�سركاتها التابعة:

اتفاقيات الترخيص والتوريد والخدمات االستشارية والدعم التقني 1   1   12

اأبرمت كل من �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا عددًا من اتفاقيات الرتخي�س والتوريد واخلدمات اال�ست�سارية والدعم التقني مع اأطراف اأخرى، ويف 
ما يلي ملخ�س عن تلك االتفاقيات.

اتفاقية تحالف استراتيجي بين شركة كاتلر هامر )Cutler Hammer( وشركة وسكوسا   )1

اإحدى  وهي   )Cutler Hammer( هامر  كاتلر  �سركة  مع  ا�سرتاتيجي  حتالف  اتفاقية  2000/2/9م(  )املوافق  1420/4/11هـ  بتاريخ  و�سكو�سا  �سركة  اأبرمت 
ال�سركات التي متلكها �سركة اإيتون )Eaton Corp(. ووفقًا لهذه االتفاقية، مت حتديد اأ�س�س تعاون �سركتي و�سكو�سا وكاتلر هامر )Cutler Hammer( لت�سويق 
وبيع منتجات ت�سنعها �سركة و�سكو�سا، بحيث تقوم �سركة و�سكو�سا با�ستخدام مكونات من �سركة كاتلر هامر )Cutler Hammer( ل�سنع منتجاتها، على اأن توفر 

هذه االأخرية الدعم التقني والتدريب الالزمني. 

ومبا اأن هذه االتفاقية هي اتفاقية حتالف ا�سرتاتيجي، فهي تعترب اتفاقية اطار للعديد من التعامالت بني ال�سركتني ومل يتم حتديد تاريخ انتهائها. كما تن�س على 
اأن الطرفني يعتزمان اإبرام اتفاقيات تت�سمن �سروطًا تتعلق بالرتخي�س والت�سعري وا�ستخدام العالمات التجارية، ويتم توقيع تلك االتفاقيات كلما اأبرمت �سركة 

 .)Cutler Hammer( و�سكو�سا مناق�سات اأو عقود مع العمالء وحتتاج فيها منتجات من �سركة كاتلر هامر

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

ال تن�س هذه االتفاقية �سراحة على تطبيق قانون بعينه. ومبا اأن هذه اتفاقية اإطار، فاإنه يندرج حتتها العديد من التعامالت التي ميكن حتديد القانون الواجب 
التطبيق واالخت�سا�س الق�سائي لكل تعامل على حدة.

 Powell Electrical Manufacturing( اتفاقية توريد بين شركة وسكوسا وشركة باول الكتريكال مانوفاكتشورينغ  )2
 )”)Powell( شركة باول“( )Company

الغرض

تعديلها يف 1415/10/22هـ )املوافق  بتاريخ 1412/7/10هـ )املوافق 1992/1/15م(، ومت   )Powell( باول �سركة  توريد مع  اتفاقية  و�سكو�سا  �سركة  اأبرمت 
و�سكو�سا  �سركة  تزويد  على   )Powell( باول  �سركة  االتفاقية  هذه  مبوجب  وافقت  2012/5/29م(.  )املوافق  1433/7/8هـ  يف  اأخرى  ومرة  1995/3/24م( 
 )”PowlVac«( الهواء  من  املفرغة  الكهربائية  القواطع  با�ستخدام  املتو�سط  اجلهد  ذات  الكهربائية  التوزيع  لوحات  ل�سنع  معينة  ولوازم  وجتهيزات  مبكونات 

وجماري الق�سبان الكهربائية )“UNIBUS”( لبيعها يف اململكة العربية ال�سعودية.

الترخيص

يحق ل�سركة و�سكو�سا ا�ستخدام عالمة �سركة باول )Powell( التجارية فيما يتعلق مبنتجاتها من القواطع الكهربائية املفرغة من الهواء )»PowlVac”( وجماري 
الق�سبان الكهربائية )“UNIBUS”( طوال مدة االتفاقية.

الرسوم

تدفع �سركة و�سكو�سا ر�سوم �سنوية لقاء اخلدمات التقنية واالإدارية التي توفرها �سركة باول )Powell( والتي تبلغ ما ن�سبته 3% من مبيعات �سركة و�سكو�سا من 
املنتجات امل�سمولة بهذه االتفاقية بعد خ�سم قيمة املكونات والتجهيزات واللوازم التي قامت �سركة باول )Powell( بتوريدها الى �سركة و�سكو�سا.
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التعويضات

تعهدت �سركة باول )Powell( بتعوي�س �سركة و�سكو�سا عن تكاليف اأي التزام اأو خ�سارة ناجتة عن اأي انتهاك لرباءة اخرتاع اأو عالمة جتارية ترتتب عن ا�ستخدام 
اأي مطالبة ناجمة عن عدم  �سركة و�سكو�سا للمكونات والتجهيزات واللوازم ل�سنع املنتجات، كما تعهدت �سركة و�سكو�سا بتعوي�س �سركة باول )Powell( عن 

اإلتزامها بواجباتها مبوجب �شروط االتفاقية.

الحصرية

توافق �سركة و�سكو�سا على عدم ت�سنيع اأو بيع اأي نوع من القواطع الكهربائية املفرغة من الهواء وجماري الق�سبان الكهربائية اأو املتاجرة بها يف اململكة العربية 
 ،)Powell( التي تنتجها �سركة باول )”UNIBUS“( وجماري الق�سبان الكهربائية )”PowlVac“( ال�سعودية يف ما عدا القواطع الكهربائية املفرغة من الهواء
اأو   )”UNIBUS“( وجماري الق�سبان الكهربائية )”PowlVac“( باملقابل على عدم بيع القواطع الكهربائية املفرغة من الهواء )Powell( وتوافق �سركة باول

املتاجرة بها مع اأي م�سّنع اآخر يف اململكة العربية ال�سعودية.

المدة

مت جتديد هذه االتفاقية يف تاريخ 1434/5/29هـ )املوافق 2013/4/10م( وملدة خم�س )5( �سنوات لتنتهي يف 1439/7/23هـ )املوافق 2018/4/9م(.

إنهاء هذه االتفاقية

يحق الأي من الطرفني اإنهاء هذه االتفاقية مبوجب اإ�سعار مدته 90 يومًا.

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع هذه االتفاقية واأية خالفات تنتج عنها لقوانني وحماكم والية تك�سا�س، الواليات املتحدة االأمريكية. 

 Gustav Hensel GmbH & Co.( اتفاقية ترخيص بين شركة وسكوسا وشركة غوستاف هنسل المحدودة المسؤولية  )3
)”)Gustav( شركة غوستاف“( )KG

الغرض/الترخيص

غو�ستاف  �سركة  مبوجبها  وافقت  2008/1/4م(،  )املوافق  1428/12/22هـ  بتاريخ   )Gustav( غو�ستاف  �سركة  مع  ترخي�س  اتفاقية  و�سكو�سا  �سركة  اأبرمت 
)Gustav( على منح ترخي�س ل�سركة و�سكو�سا وذلك لغر�س ت�سميم وتخطيط وت�سنيع لوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س )LVD( والتي حتمل 

ا�سم “هن�سل �سا�س” لتوزيعها وبيعها يف اململكة العربية ال�سعودية ودول اخلليج العربي واليمن. 

الرسوم

تعهدت �سركة و�سكو�سا بدفع ر�سوم ترخي�س �سنوية ل�سركة غو�ستاف )Gustav( وذلك نظري ح�سولها على امتياز ت�سنيع لوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد 
املنخف�س )LVD( امل�سمولة بهذه االتفاقية. ويتم احت�ساب هذه الر�سوم كما يلي: 

يف ال�سنة االولى من االتفاقية، تبلغ قيمة هذه الر�سوم ع�سرة اأالف )10.000( يورو.  �
يف ال�سنوات الالحقة، تبلغ قيمة هذه الر�سوم ما ن�سبته 2.5% عن اأول مليون )1.000.000( يورو من قيمة مبيعات املنتجات امل�سمولة بهذه االتفاقية  �

والتي ت�سنعها �سركة و�سكو�سا، باالإ�سافة اإلى 1.5% من قيمة �سايف املبيعات عن اأي قيمة للمبيعات تزيد عن مليون )1.000.000( يورو. 

المسؤولية والتعويض

تخلي �سركة غو�ستاف )Gustav( نف�سها من اأي م�سوؤولية ناجتة عن عيوب يف ت�سنيع املنتجات التي ال تتوافق مع ت�ساميمها.

الحصرية

توافق �سركة و�سكو�سا على عدم ت�سنيع اأو بيع اأو املتاجرة بلوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س )LVD( والتي تكون �سبيهة بتلك التي متلك ترخي�سًا 
لت�شنيعها مبوجب �شروط هذه االتفاقية.

المدة

انتهاء  تلقائيا عند  تاريخ توقيع االتفاقية وتنتهي يف 1439/4/16هـ )املوافق 2018/1/3م(. وجتدد االتفاقية  تبداأ من  اإن مدة هذه االتفاقية هي 10 �سنوات 
مدتها. وبعد جتديد االتفاقية، يحق لكال الطرفني ف�سخ العقد يف اأي وقت وذلك مبوجب اإ�سعار كتابي بالف�سخ اإلى الطرف االآخر قبل �ستة اأ�سهر من موعد الف�سخ.
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إنهاء االتفاقية

ميكن الأي من الطرفني اإنهاء هذه االتفاقية يف حال )1( ح�سول اإخالل من اأي من الطرفني ببند اأ�سا�سي من بنود هذه االتفاقية، اأو )2( توقفت �سركة و�سكو�سا 
عن ت�سنيع اأو بيع لوحات التوزيع الكهربائية ذات اجلهد املنخف�س )LVD( امل�سمولة بهذه االتفاقية؛ اأو )3( ح�سول تغيري يف هيكل االإدارة اأو امللكية املبا�سرة اأو 

غري املبا�سرة ل�سركة و�سكو�سا والتي تعتربه �سركة غو�ستاف )Gustav( باأنه م�سر مب�ساحلها. 

اأ�سهم ال�سركة  وتوؤكد ال�سركة باأنها ب�سدد احل�سول على املوافقة الالزمة من �سركة غو�ستاف )Gustav( ب�سبب تغري امللكية يف �سركة و�سكو�سا نتيجة لطرح 
لالكتتاب العام. ومل حت�سل ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة على املوافقة الالزمة من �سركة غو�ستاف )Gustav(. وقد مت ذكر املخاطر املتعلقة باالتفاقيات التي 
تت�سمن بند تغري امللكية ومل حت�سل ال�سركة على موافقة الطرف االآخر يف ق�سم عوامل املخاطرة من هذه الن�سرة )للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 

2-1-6 وعنوانه “االعتماد على اتفاقيات الدعم الفني واتفاقيات الرتخي�س”(

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع هذه االتفاقية واأية خالفات تنتج عنها الأنظمة وحماكم اململكة العربية ال�سعودية. 

اتفاقية دعم تقني بين باولز ترافو البلجيكية )Pauwels Trafo Belgium N. V.( “شركة باولز )Pauwels(” وشركة   )4 
المحوالت السعودية وشركة وسكوسا  

الغرض

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا اتفاقية دعم فني مع �سركة باولز )Pauwels( بتاريخ 1427/7/6هـ )املوافق 2006/8/1م(، وافقت مبوجبها 
�سركة باولز )Pauwels( على تقدمي خدمات الدعم الفني ل�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا وذلك بغر�س ت�سميم وت�سنيع واختبار حموالت الطاقة 
ال�سغرية امل�سنعة وفقًا لت�سميم �سركة باولز )Pauwels(، كما وافقت على منح رخ�سة ل�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا لت�سميم وبيع املنتجات 

عامليًا خالل مدة االتفاقية.

الترخيص

ترخ�س �سركة باولز )Pauwels( ل�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا با�ستخدام عالمتها التجارية فيما يتعلق باملنتجات امل�سنعة واملباعة يف اأنحاء العامل 
خالل مدة االتفاقية.

الرسوم

تعهدت كل من �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا باأن تدفعا جمتمعني ل�سركة باولز )Pauwels( ر�سمًا ثابتًا مقداره مائة وخم�سون األف )150.000( 
يورو، باالإ�سافة اإلى ر�سم دعم تقني يبلغ ما ن�سبته 1.5% من مبيعات املنتجات امل�سمولة يف هذه االتفاقية.

المسؤولية والتعويض

تتعهد �سركة باولز )Pauwels( بتعوي�س �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا عن كل االأ�سرار واخل�سائر والنفقات وااللتزامات االأخرى الناجتة عن اأي 
مطالبة متعلقة بتقليد املنتجات والتي يتقدم بها اأي طرف �سد �سركة املحوالت ال�سعودية اأو �سركة و�سكو�سا فيما يتعلق با�ستخدام اأو بيع املنتجات من قبل �سركة 

.)Pauwels( املحوالت ال�سعودية اأو �سركة و�سكو�سا وفقًا ملعايري وموا�سفات �سركة باولز

اأو �سركة و�سكو�سا وفقًا ملعايري  ال�سعودية  اأداء املنتجات امل�سنعة من قبل �سركة املحوالت  الناجتة عن ف�سل  امل�سوؤولية  باولز )Pauwels( بتحمل  تتعهد �سركة 
وموا�سفات �سركة باولز )Pauwels( اإذا كان �سبب هذا الف�سل هو ا�ستخدام البيانات التقنية اأو املعلومات التقنية اأو غريها من املوا�سفات التي تقدمها �سركة 

.)Pauwels( باولز

الحصرية

تتعهد �سركة باولز )Pauwels( بعدم اإف�ساء اأي من خرباتها ودرايتها الفنية واأ�سرارها ال�سناعية )وهو ما اأ�سارت اإليه االتفاقية بـ”know-how”( الأي �سخ�س 
بغر�س اإن�ساء مرافق ت�سنيع الإنتاج وجتميع املنتجات يف دول اخلليج العربي واليمن والعراق و�سوريا واالأردن ولبنان وم�سر وال�سودان من غري موافقة م�سبقة من 
قبل �سركة املحوالت ال�سعودية اأو �سركة و�سكو�سا. كما تتعهد �سركة باولز )Pauwels( بعدم بيع املنتجات امل�سمولة بهذه االتفاقية يف اململكة العربية ال�سعودية من 

دون موافقة م�سبقة من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية اأو �سركة و�سكو�سا.
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المدة

تبلغ مدة هذه االتفاقية ع�سر �سنوات تبداأ يف 1427/7/7هـ )املوافق 2006/8/1م( وتنتهي يف 1437/10/26هـ )املوافق 2016/7/31م(. بعد انتهاء هذه املدة، 
بها مبوجب هذه  بتزويدها   )Pauwels( باولز �سركة  قامت  التي  التقنية  املعلومات  ا�ستخدام  اال�ستمرار يف  و�سكو�سا  و�سركة  ال�سعودية  املحوالت  ل�سركة  يجوز 

االتفاقية على ان حتافظ �شركة املحوالت ال�شعودية و�شركة و�شكو�شا على �شرية هذه املعلومات.

إنهاء االتفاقية

يحق الأي من الطرفني اإنهاء هذه االتفاقية عند اإخالل الطرف االآخر باأي من بنود هذه االتفاقية ومل يقوم ذلك الطرف بت�سحيح هذا االإخالل يف غ�سون 90 يومًا 
من تاريخ توجيه اإخطار له بذلك من قبل الطرف االأخر.

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تتم ت�سوية املنازعات التي تن�ساأ عن تنفيذ هذه االتفاقية عن طريق التحكيم وتخ�سع هذه االتفاقية لقواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم على ان يكون مركز 
التحكيم يف مدينة بروك�سل، بلجيكا.

اتفاقية وكالة حصرية بين شركة المحوالت السعودية وشركة بن سالم المحدودة   )5

الغرض

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية وكالة مع �سركة بن �سامل املحدودة بتاريخ 1432/12/3هـ )املوافق 2011/10/31م(، قامت مبوجبها �سركة املحوالت 
ال�سعودية بتعيني �سركة بن �سامل املحدودة كوكيل ح�سري لبيع وت�سويق منتجات �سركة املحوالت ال�سعودية يف �سلطنة عمان. وتقوم �سركة بن �سامل املحدودة مبوجب 
هذه االتفاقية ببيع وت�سويق منتجات �سركة املحوالت ال�سعودية يف �سلطنة عمان. كما تقوم �سركة بن �سامل املحدودة مبوجب هذه االتفاقية بتقدمي الدعم االداري 
ل�سركة املحوالت ال�سعودية ومتابعة عطاءاتها عندما تقوم �سركة املحوالت ال�سعودية بتقدمي عطاءات لطلبات املناق�سات يف عمان. وتقوم �سركة بن �سامل املحدودة 
كذلك مب�ساعدة �سركة املحوالت ال�سعودية يف احل�سول على املعلومات املتعلقة بال�سوق يف �سلطنة عمان، مثل كمية الطلب على املنتجات يف �سلطنة عمان واأ�سعار 

املناف�سني واملنتجات اجلديدة املعرو�سة يف �سلطنة عمان.

الرسوم

تقوم �سركة املحوالت ال�سعودية باإر�سال ت�سعرية للمنتجات التي تطلبها �سركة بن �سامل املحدودة وتقوم �سركة بن �سامل املحدودة بدفع �سعر املنتجات عن طريق 
خطابات اعتماد معززة غري قابلة للنق�س.

المدة

اإن مدة هذه االتفاقية ثالث �سنوات تتجدد تلقائيا مامل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر برغبته بعدم التجديد خطيا

إنهاء االتفاقية

يحق الأي طرف اإنهاء االتفاقية يف حالة )1( اإخالل الطرف االآخر باأحد بنود االتفاقية، اأو )2( اإفال�س اأو حل اأو ت�سفية الطرف االآخر، اأو )3( اإذا مل ت�ستطع 
�سركة بن �سامل املحدودة احل�سول على اأو جتديد الت�سجيل الالزم ح�سب ما تقت�سيه اأنظمة وقوانني �سلطنة عمان للوفاء بااللتزامات حمل هذه االتفاقية، اأو )4( 

اإذا اأخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر كتابيا برغبته يف اإنهاء االتفاقية وذلك قبل 90 يوم من تاريخ االنهاء.

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

اأتفق الطرفني على اللجوء للتحكيم يف حال ن�سوء نزاع متعلق بهذه االتفاقية. ويف حال مل تكن نتيجة التحكيم مر�سية للطرفني ميكن اللجوء للمحاكم ال�سعودية 
عندما تكون الدعوى من اخت�سا�س املحاكم ال�سعودية بينما ميكن اللجوء للمحاكم العمانية عندما تكون الدعوى من اخت�سا�س املحاكم العمانية.

 )3 Phase Design( اتفاقية تقديم خدمات استشارية بين شركة وسكوسا وثري فيز ديزاين  )6

الغرض

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية تقدمي خدمات ا�ست�سارية مع �سركة ثري فيز ديزاين )Phase Design 3( بتاريخ 1432/6/3هـ )املوافق 2011/5/7م(، وافقت 
تقدمي  اأخرى مثل  باالإ�سافة خلدمات  و�سكو�سا، ذلك  ل�سركة  والت�ساميم  اال�ست�سارية  فيز ديزاين )Phase Design 3( على تقدمي اخلدمات  ثري  مبوجبها 
درا�سات من اأي طرف ثالث. وتتعلق هذه اال�ست�سارات والت�ساميم واخلدمات االأخرى ب�سنع نظام متكامل يحتوي على مراكز حتكم، ومفاتيح ف�سل وتو�سيل 

للجهد املنخف�س. 
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الحصرية

هذه  مبوجب  و�سكو�سا  ل�سركة  بتقدميها  قامت  التي  الت�ساميم  بنف�س  اآخر  طرف  اأي  تزويد  اأو  بيع  بعدم   )3 Phase Design( ديزاين  فيز  ثري  تعهدت 
االتفاقية �سواء كان من خالل البيع ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف اململكة العربية ال�سعودية الأي طرف اآخر غري �سركة و�سكو�سا. كما ال يحق لرثي فيز ديزاين 

)Phase Design 3( بيع هذه الت�ساميم الأي وكيل ميكن اأن يناف�س �سركة و�سكو�سا يف اململكة العربية ال�سعودية. 

الرسوم

فيز  ثري  �سركة  تقوم  الذي  امل�سروع  مراحل  من  مرحلة  كل  اإنتهاء  عند  و�سكو�سا  ل�سركة  فواتري  بتقدمي   )3 Phase Design( ديزاين  فيز  ثري  تقوم 
اأن تقوم �سركة و�سكو�سا بدفعها خالل 15 يوم من ا�ستالم هذه الفواتري. ومن اجلدير بالذكر ان االتفاقية  ديزاين )Phase Design 3( بت�سميمه على 

كالتايل: مراحل  اأربعة  الى  امل�سروع  مراحل  ق�سمت 

)1(  املرحلة االأولى: حتديد املعايري والت�سميم املبدئي بقيمة خم�سة وع�سرون األف )25.000( جنيه ا�سرتليني 

)2(  املرحلة الثانية: الت�سميم النهائي وال�سامل بقيمة اأربعة و�ستون األف )64.000( جنيه ا�سرتليني

 .)3 Phase Design( جنيه ا�سرتليني وذلك لكل �ساعة اختبار تقوم به ثري فيز ديزاين )3(  املرحلة الثالثة: اختبار النظام املتكامل بقيمة خم�سة واأربعون )45(
.)3 Phase Design( باالإ�سافة اإلى تكاليف تنقل واإقامة الفريق التابع لرثي فيز ديزاين

)4(  املرحلة الرابعة: االإ�سراف على تطبيق واإن�ساء النظام بقيمة اأربعة اأالف )4.000( جنيه ا�سرتليني وذلك كقيمة متفق عليها لزيارة موقع �سركة و�سكو�سا ملدة 
اأربعة )4( اأيام وت�سمل هذه القيمة التكاليف املتعلقة بهذه الزيارة. 

المدة

ت�سري اأحكام هذه االتفاقية حتى يتم االنتهاء من تنفيذ جميع مراحل امل�سروع اآنفة الذكر وتنتهي بانتهاء اآخر مرحلة مامل يتفق الطرفان على تعديل االتفاقية. 
وتوؤكد ال�سركة باأن امل�سروع يف مرحلته الثالثة ويتوقع االإنتهاء من امل�سروع يف الربع الثالث من عام 2015م. عند نهاية مدة هذه االتفاقية، ميكن ل�سركة و�سكو�سا 

متديد فرتة االتفاقية وبنف�س البنود وذلك باالتفاق مع ثري فيز ديزاين )Phase Design 3( على ذلك كتابيًا. 

إنهاء االتفاقية

يحق ل�سركة و�سكو�سا اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار كتابي لرثي فيز ديزاين )Phase Design 3( وذلك قبل 30 يوم من تاريخ االإنهاء املقرتح، على اأن تدفع 
�سركة و�سكو�سا قيمة ما نفذته ثري فيز ديزاين )Phase Design 3( من االأعمال مبوجب هذه االتفاقية. كما يحق الأي من الطرفني انهاء هذه االتفاقية يف حالة 
اإخالل الطرف االآخر باأي من بنود االتفاقية وذلك مبوجب اإ�سعار كتابي ويعطى الطرف االخر مهلة قدرها 30 يوما لت�سحيح االإخالل خالل هذه املدة. كما تعترب 

االتفاقية منتهية تلقائيًا يف حال اإفال�س اأحد االأطراف اأو حله اأو عدم قدرته على ت�سديد ديونه. 

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

اتفق طريف هذه االتفاقية على اللجوء اإلى الطرق الودية لت�سوية املنازعات التي تتعلق بهذه االتفاقية اأو تن�ساأ عنها. ويف حال مل تتم ت�سوية النزاع وديًا، ميكن اللجوء 
اإلى تعيني و�سيط واحد للتوفيق بني الطرفني. اأما اإذا ا�ستوفى الطرفني اخلطوتني ال�سابقتني بدون الو�سول الى حل مر�سي، ميكن اللجوء الى التحكيم وذلك عن 

طريق تعيني حمكم واحد فقط على اأن يخ�سع التحكيم لنظام التحكيم ال�سعودي.

إلميكون  )Elmecon( "شركة  إلميكون المحدودة  7(  اتفاقية تقديم خدمات استشارية بين شركة وسكوسا وشركة 
 ")Elmecon(

الغرض

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية تقدمي خدمات ا�ست�سارية مع �سركة اإمليكون )Elmecon( بتاريخ 1432/6/3هـ )املوافق 2011/5/7م(، وافقت مبوجبها �سركة 
اإمليكون )Elmecon( على تقدمي خدمات ا�ست�سارية وخدمات اأخرى ت�ستمل على ت�سميم واختبار مفاتيح الف�سل والتو�سيل الكهربائي للجهد املتو�سط ل�سركة 

و�سكو�سا ب�سفتها م�سنعة للمحوالت ومراكز التحكم ومفاتيح الف�سل والتو�سيل ومنتجات كهربائية اأخرى.

الحصرية

ال يحق ل�سركة اإمليكون )Elmecon( بيع ت�ساميم مفاتيح الف�سل والتو�سيل للجهد املتو�سط اأو اأي اأجزاء منها �سواء كان البيع ب�سكل مبا�سر اأو غري مبا�سر يف 
اأن يناف�س �سركة  اإمليكون )Elmecon( بيع هذه الت�ساميم الأي وكيل ميكن  اآخر غري �سركة و�سكو�سا. كما ال يحق ل�سركة  اململكة العربية ال�سعودية الأي طرف 

و�سكو�سا يف اململكة العربية ال�سعودية. 
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الرسوم

تقوم �سركة اإمليكون )Elmecon( بتقدمي فواتري ل�سركة و�سكو�سا يف نهاية كل مرحلة من مراحل االتفاقية ال�ستة. ويتعني على �سركة و�سكو�سا دفع تلك الفواتري يف 
مدة اأق�ساها 15 يوم من تاريخ ا�ستالم الفاتورة. وقد اتفق الطرفان على تق�سيم الدفعات التي تت�سمنتها هذه االتفاقية على النحو التايل:

)1(  دفعة اأولى عند بداية امل�سروع بقيمة ت�سعة ع�سر األف )19.000( جنيه ا�سرتليني
)2(  دفعة ثانية عند اكمال الت�سميم النهائي بقيمة ثمانية وثالثون األف )38.000( جنيه ا�سرتليني

)3(  دفعة ثالثة عند ا�ستالم معلومات ت�سنيع الن�سخة التجريبية بقيمة ثمانية وثالثون األف )38.000( جنيه ا�سرتليني 
)4(  دفعة رابعة عند اكتمال الن�سخة التجريبية بقيمة ثمانية وثالثون األف )38.000( جنيه ا�سرتليني 

)5(  دفعة خام�سة عند اإ�سدار �سهادات جميع الوحدات.
)6(  دفعة �ساد�سة واأخرية عند اإكمال معلومات ت�سنيع املنتجات.

هذا وتقدر القيمة االإجمالية جلميع الدفعات مببلغ وقدره مائة ت�سعون األف )190.000( جنيه ا�سرتليني

المدة

ت�سري اأحكام هذه االتفاقية حتى يتم االنتهاء من تنفيذ جميع مراحل امل�سروع اآنفة الذكر وتنتهي بانتهاء اآخر مرحلة مامل يتفق الطرفان على تعديل االتفاقية. 
وتوؤكد ال�سركة باأنه قد مت االنتهاء من مرحلة امل�سروع الثالثة ويتوقع االإنتهاء من امل�سروع يف بداية عام 2016م. عند نهاية مدة هذه االتفاقية، ميكن ل�سركة و�سكو�سا 

متديد فرتة االتفاقية وبنف�س البنود وذلك باالتفاق مع �سركة اإمليكون )Elmecon( على ذلك كتابيًا. 

إنهاء اإلتفاقية

يحق ل�سركة و�سكو�سا اإنهاء االتفاقية مبوجب اإخطار كتابي ل�سركة اإمليكون )Elmecon( وذلك قبل 30 يوم من تاريخ االإنهاء املقرتح، على اأن تدفع �سركة و�سكو�سا 
قيمة ما نفذته �سركة اإمليكون )Elmecon( من االأعمال مبوجب هذه االتفاقية. كما يحق الأي من الطرفني اإنهاء هذه االتفاقية يف حال اإخالل الطرف االآخر باأي 
من بنود هذه االتفاقية ومل يتم ت�سحيح هذا االإخالل يف غ�سون 30 يومًا من تاريخ توجيه اإ�سعار الطرف غري املُخل. كما تعترب االتفاقية مف�سوخة تلقائيا يف حال 

اإفال�س اأحد االأطراف اأو حله اأو عدم قدرته على ت�سديد ديونه. 

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

اتفق الطرفني على اللجوء اإلى الطرق الودية لت�سوية النزاعات التي تتعلق بهذه االتفاقية. ويف حال مل تتم ت�سوية النزاع، ميكن للطرفني اللجوء اإلى تعيني و�سيط 
واحد للتوفيق بني االأطراف. اأما يف حال ا�ستوفى االأطراف اخلطوتني ال�سابقتني بدون الو�سول اإلى حل مر�سي، ميكن اللجوء الى التحكيم. واأتفق الطرفني على 

ان يكون التوفيق والتحكيم وفقًا لنظام التحكيم باململكة العربية ال�سعودية.

 ”)Hyundai( شركة هيونداي« )Hyundai Heavy Industries( اتفاقية توريد بين شركة وسكوسا وهيونداي هيفي اندستريز  )8

الغرض

هيونداي  �سركة  مبوجبها  وافقت  2011/4/29م(،  )املوافق  1432/5/25هـ  بتاريخ   )Hyundai( هيونداي  �سركة  مع  توريد  اتفاقية  و�سكو�سا  �سركة  اأبرمت 
ال�سركة  قبل  من  املطلوبة  املوا�سفات  تطابق  والتي  واأجزائها  مكوناتها  وكل  املتو�سط  للجهد  املفرغة  التيار  قواطع  وتوريد  وت�سنيع  ت�سميم  على   )Hyundai(

ال�سعودية للكهرباء.

الحصرية

تعهدت �سركة هيونداي )Hyundai( بعدم بيع منتجاتها امل�سمولة بهذه االتفاقية الأي طرف اآخر يف اململكة العربية ال�سعودية باإ�ستثناء �سركة و�سكو�سا. واإ�ستثناء 
من ذلك، فاإنه يحق ل�سركة هيونداي )Hyundai( توريد هذه املنتجات لل�سركات التابعة لها وال�سركات ذات العالقة ب�سركة هيونداي )Hyundai( وال�سركات 
املرخ�س لها من قبل �سركة هيونداي )Hyundai(. كما واأن االتفاقية ا�ستملت على حدود دنيا للمبيعات ال�سنوية يتعني على �سركة و�سكو�سا حتقيقها. ويحق ل�سركة 

هيونداي )Hyundai( اإلغاء احل�سرية املتفق عليها اإذا مل ت�ستطع �سركة و�سكو�سا حتقيق احلدود الدنيا للمبيعات ال�سنوية. وهذه احلدود املتفق عليها كالتايل:

)اأ(  150 وحدة لعام 2012م
)ب(  300 وحدة لعام 2013م
)ج(  500 وحدة لعام 2014م
)د(  600 وحدة لعام 2015م
)هـ(  800 وحدة لعام 2016م



174

واإذا مل ت�ستطع �سركة و�سكو�سا حتقيق 50% من حدود املبيعات الدنيا املطلوبة بعد مرور ال�سنوات االربعة االولى من تاريخ االتفاقية اأو مل ت�ستطيع مناف�سة ال�سركات 
التي حت�سل على منتجات �سركة هيونداي )Hyundai(، يحق ل�سركة و�سكو�سا بعد اإ�سعار �سركة هيونداي )Hyundai( بذلك اأن حت�سل على املنتجات باأ�سعار 

اأقل من تلك املقدمة لها لكي يت�سنى لها حتقيق حدود املبيعات املطلوبة.

الرسوم

من  اأمرين  اأول  عن  اعتماد  خطاب  طريق  عن  االأمريكي  بالدوالر  لها  بتوريدها   )Hyundai( هيونداي  �سركة  تقوم  التي  املنتجات  ثمن  و�سكو�سا  �سركة  تدفع 
اأوامر ال�سراء. اأما اأوامر ال�سراء التالية، فت�ستطيع �سركة و�سكو�سا دفع ثمنها بعد 90 يوم من اإ�سدار بولي�سة ال�سحن لكل اأمر �سراء. وتكون االأ�سعار ثابتة حتى 

2013/4/30م وبعدها، با�ستطاعة الطرفني اأن يتفاو�سا على حتديد االأ�سعار للمنتجات كل �سنتني.

المدة

مدة هذه االتفاقية 8 �سنوات تبداأ من تاريخ توقيعها وجتدد تلقائيا ملدة �سنتني مامل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر برغبته يف عدم التجديد مبوجب اإ�سعار 
كتابي قبل 60 يوما من اإنتهاء مدتها االأ�سلية. 

إنهاء االتفاقية

يحق لكال الطرفني اإنهاء هذه االتفاقية يف حال قيام الطرف االآخر باالإخالل بالتزاماته مبوجب هذ االتفاقية، على اأن يخطر الطرف الراغب يف االإنهاء الطرف 
االآخر مبوجب اإنذار كتابي يقوم بعده الطرف املوجه اإليه االإخطار مبحاولة اإ�سالح اخللل خالل 60 يوما من تاريخ االإخطار، فاإذا مل يتم االإ�سالح ف�ستعترب هذه 
االتفاقية منتهية. كما تعترب هذه االتفاقية منتهية تلقائيا عند اإفال�س احد الطرفني اأو اإع�ساره وت�ستمر �سركة هيونداي )Hyundai( ملتزمة بتوريد قطع الغيار 

بعد ف�سخ االتفاقية الأي من املنتجات التي مت تركيبها وذلك ملدة 5 �سنوات.

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع هذه االتفاقية واأية خالفات تنتج عنها الأنظمة وحماكم دولة اإجنلرتا.

اتفاقية تجارية مشتركة بين شركة وسكوسا وهيونداي هيفي اندستريز )Hyundai Heavy Industries( »هيونداي   )9
”)Hyundai(

الغرض

هيونداي  مبوجبها  وافقت  2011/6/27م(،  )املوافق  1432/7/25هـ  بتاريخ   )Hyundai( هيونداي  مع  م�سرتكة  جتارية  اتفاقية  و�سكو�سا  �سركة  اأبرمت 
ل�سركة و�سكو�سا ب�سفتها  بتقدمي منتجاتها  املنخف�س  والتو�سيل ذات اجلهد  الف�سل  التحكم ومفاتيح  )Hyundai( ب�سفتها م�سممة وم�سنعة وموردة ملراكز 

منتجة وبائعة ملعدات الطاقة يف اململكة العربية ال�سعودية.

الحصرية

لها  التابعة  لل�سركات  توريد هيونداي ملنتجاتها  با�ستثناء  ل�سركة و�سكو�سا،  ال�سعودية ح�سريا  العربية  اململكة  تقوم هيونداي )Hyundai( بتقدمي منتجاتها يف 
وال�سركات ذات العالقة بهيونداي وال�سركات املرخ�س لها من قبل هيونداي. 

الرسوم

تدفع �سركة و�سكو�سا الر�سوم بالدوالر االأمريكي لهيونداي عن طريق خطاب اعتماد عن اأول اأمرين من اأوامر ال�سراء. وت�ستطيع �سركة و�سكو�سا تقدمي الدفعات 
الالحقة بعد 90 يوم من اإ�سدار بولي�سة ال�سحن لكل اأمر �سراء. وتكون االأ�سعار ثابتة حتى 1434/6/20هـ )املوافق 2013/4/30م(. يف حال ما ارتفع موؤ�سر 

بور�سة لندن للمعادن بعد هذا التاريخ بن�سبة 10%، فاإن با�ستطاعة هيونداي مفاو�سة �سركة و�سكو�سا على رفع الر�سوم.

المدة

مدة هذه االتفاقية 6 �سنوات، تبداأ من تاريخ توقيع االتفاقية وجتدد تلقائيا ملدة �سنتني مامل يخطر اأحد الطرفني الطرف االآخر برغبته يف عدم التجديد مبوجب 
اإ�سعار كتابي قبل انتهاء فرتة ال�ست �سنوات االأولى مبدة 60 يوما، كما تنتهي االتفاقية حال قيام اأحد الطرفني باالإخالل باالتفاقية على اأن يخطر الطرف الراغب 
يف االإنهاء الطرف االآخر برغبته يف االإنهاء مبوجب اإنذار كتابي يقوم بعده الطرف املوجه اإليه االإخطار مبحاولة اإ�سالح االإخالل خالل مدة 60 يوما من تاريخ 

االإخطار، فاإذا مل يتم االإ�سالح ف�ستعترب هذه االتفاقية منتهية.

إنهاء االتفاقية

تنتهي هذه االتفاقية تلقائيا عند اإفال�س اأحد الطرفني اأو ت�سفيته.
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القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع هذه االتفاقية واأية خالفات تنتج عنها الأنظمة وحماكم دولة اإجنلرتا.

 )ABB Electrical Industries Company( اتفاقية تجارية بين شركة وسكوسا وشركة اي بي بي للصناعات الكهربائية المحدودة  )10 
”)ABB( إي بي بي“  

الغرض

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية جتارية مع �سركة اإي بي بي )ABB( بتاريخ 1433/1/16هـ )املوافق 2011/12/12م(، اتفق مبوجبها الطرفان على اأن تقوم �سركة 
و�سكو�سا بت�سويق وبيع انظمة اإي بي بي )ABB( وتقدم �سركة اإي بي بي )ABB( الدعم الفني والهند�سي عن طريق تقدمي الكفاءات الفنية واالأجهزة الالزمة 

لرتكيب وت�سغيل االأنظمة.

الرسوم

تكون جميع االأ�سعار بالريال ال�سعودي اإال اذا اتفق االأطراف على غري ذلك. وال ت�سمل االأ�سعار املتفق عليها ال�سرائب، اجلمارك، الفوائد، اأو الر�سوم االأخرى ما 
 .)ABB( عدا تلك التي يتم ح�سابها من الربح ال�سايف ل�سركة اإي بي بي

المسؤولية والتعويض

ت�ستمل امل�سوؤوليات والتعوي�سات التي اتفق عليها الطرفان يف االتفاقية على ما يلي: )1( يجب على كال الطرفني تعوي�س الطرف االأخر واملدافعة عنه واإعفاءه من 
جميع املطالبات وامل�سوؤوليات واالأ�سرار وامل�ساريف النا�سئة عن اأو املت�سلة باخلدمات التي يقدمها اأي من الطرفني مبوجب هذه االتفاقية اأو تلك النا�سئة عن اأو 
املت�سلة باإخالل احد الطرفني باالتفاقية، )2( تكون م�سوؤولية �سركة اإي بي بي )ABB( االإجمالية نحو �سركة و�سكو�سا ال تزيد باأي حال من االأحوال على 50% من 
القيمة ال�سنوية لطلبات ال�سراء الفردية اأو مليون )1.000.000( ريال �سعودي اأيهما اقل، )3( �سركة اإي بي بي )ABB( لن تكون م�سئولة يف اأي حال من االأحوال 

عن اخل�سائر املتعلقة بتعطل العمل اأو زيادة التكاليف املتعلقة بامل�ساريع نتيجة اأي خ�سائر او تعوي�سات ب�سبب املنتجات.

المدة

مدة هذه االتفاقية �ستة )6( �سنوات، تبداأ يف 1433/1/17هـ )املوافق 2011/12/12م( وتنتهي يف 1439/3/23هـ )املوافق 2017/12/11م(. ويحق ل�سركة اإي 
بي بي )ABB( وحدها متديد هذه االتفاقية ملدة �سنة واحدة فقط وذلك باإ�سعار �سركة و�سكو�سا كتابيًا بذلك قبل )30( يوم من انتهاء االتفاقية. 

الفسخ

يحق الأي طرف ف�سخ هذه االتفاقية بعد اإر�سال اإ�سعار مكتوب اإذا اأخّل الطرف االآخر باأحد االلتزامات الواردة �سمن االتفاقية ومل يعمل على ت�سحيح هذا اخللل 
خالل فرتة 30 يوما من تاريخ االإ�سعار. كما يحق لكال الطرفني ف�سخ هذه االتفاقية يف حالة اإفال�س اأو اإع�سار اأو اعالن ت�سفية الطرف االأخر او اإعالن الطرف 

االأخر برغبته بالتوقف عن القيام بالعمل املنوط به.

يحق ل�سركة اإي بي بي )ABB( وحدها ف�سخ العقد اإذا مل ت�ستطع �سركة و�سكو�سا حتقيق احلد االأدنى للم�سرتيات التي �سمنتها �سركة و�سكو�سا. علمًا باأن احلد 
االأدنى للم�سرتيات التي �سمنته �سركة و�سكو�سا هو مليون )1.000.000( دوالر اأمريكي كحد تراكمي كلي عن اأول ثالثة �سنوات من االتفاقية ثم خم�سائة األف 
)500.000( دوالر اأمريكي عن كل �سنة باقية من مدة العقد. كما يحق ل�سركة اإي بي بي )ABB( وحدها ف�سخ العقد اإذا ح�سل هناك تغيري يف مالك �سركة 
و�سكو�سا اأو يف املتحكمني فيها والذي �سين�ساأ عنه قرارات �سد م�سالح �سركة اإي بي بي )ABB(. علمًا باأن العقد قد ت�سمن �سراحة موافقة اإي بي بي على طرح 

30% من اأ�سهم ال�سركة لالإكتتاب. 

القانون واجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع هذه االتفاقية واأية خالفات تنتج عنها الأنظمة وحماكم اململكة العربية ال�سعودية.
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 )Post Glover Resistors( اتفاقية رخصة تقنية بين شركة وسكوسا وشركة بوست غلوفر ريزيستورز  )11

الغرض

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية رخ�سة تقنية مع �سركة بو�ست غلوفر ريزي�ستورز)Post Glover Resistors( بتاريخ 1433/6/8هـ )املوافق 2012/4/30م(، 
وافقت مبوجبها �سركة بو�ست غلوفر ريزي�ستورز)Post Glover Resistors( على منح رخ�سة تقنية ل�سركة و�سكو�سا ال�ستخدام تقنيتها يف �سناعة املنتجات 

وبيعها يف دول اخلليج العربي.

الرسوم

يتم ح�ساب املبالغ التي يجب على �سركة و�سكو�سا دفعها كر�سوم ل�سركة بو�ست غلوفر ريزي�ستورز )Post Glover Resistors( بح�سب االأ�سعار بعملة البيع. ومع 
ذلك يتعني على �سركة و�سكو�سا دفع الر�سوم ل�سركة بو�ست غلوفر ريزي�ستورز )Post Glover Resistors( بالدوالر االأمريكي بعد حتويل املبلغ لعملة الدوالر 
االأمريكي بح�سب �سعر الدوالر يف وقت التحويل يف بنك �سيتي بانك )Citibank( يف مدينة نيويورك وعلى اأن تكون هذه املدفوعات خالية من اأي خ�سم اأو مقا�سة.

المسؤولية والتعويض

يجب على كل من الطرفني عدم االإ�سرار باالآخر وتعوي�س االآخر عن جميع املطالبات وامل�سوؤوليات واالأ�سرار وامل�ساريف النا�سئة عن اأو املت�سلة مبا يلي: )1( املوت 
اأو االإ�سابات اأو اخل�سائر التي تنتج عن ا�ستخدام املنتجات، )2( اأي طلب ا�ستدعاء اأو �سمان اأو ا�سرتجاع للمنتجات اأو طلب دفع عوائد اخل�سومات على املنتجات 
والتي ترجتع من ال�سعر بعد ال�سراء )Rebate(، )3( اأي اإ�سابة اأو خ�سارة اأو دعوى اأو م�ساريف اأو تعوي�سات ا�سابت موظف فني يف حال تواجده يف مباين �سركة 

و�سكو�سا او ب�سبب فعل او امتناع عن فعل او االإهمال اأو اأي م�سوؤولية تق�سريية اأخرى ت�سبب بها موظفو �سركة و�سكو�سا اأو وكالئها.

المدة

تكون مدة هذه االتفاقية خم�س �سنوات من تاريخ توقيعها وبعد ذلك جتدد تلقائيا ملدة �سنتني مامل يبدي احد االأطراف رغبته بعدم التجديد وذلك عن طريق اإ�سعار 
كتابي للطرف االآخر ي�سري فيه بعدم رغبته يف متديد العقد.

الفسخ

يحق لكال الطرفني، مبوجب اإخطار مكتوب، ف�سخ العقد يف احلاالت التالية: )1( اإذا اأخل اأحد الطرفني مبا ورد يف االتفاقية من التزامات ومل يقم باإ�سالح اخللل 
بعد مرور 60 يومًا من يوم ا�ستالم اإخطار من الطرف االآخر برغبته يف الف�سخ ب�سبب االإخالل باالتفاقية، )2( يف حالة قيام دعوى اإفال�س الطرف االآخر �سواء 
كانت الدعوى من قبل الطرف االآخر او من اأي طرف ثالث اأو اإعالن الطرف االآخر افال�سه اأو يف حال تنازل اأحد اطراف االتفاقية عن جزء كبري من ممتلكاته 
او اأعماله الأحد البنوك الذي ميول اعتماداته البنكية، )3( يف حال هيكلة اأحد االأطراف اأو تغيري ملكيته ب�سكل ميكن ان يوؤثر على النتائج املتوقعة واملعقولة لهذه 
اأ�سهم  االتفاقية. وتوؤكد ال�سركة على انها تعمل حاليًا من اأجل احل�سول على موافقة �سركة بو�ست غلوفر ريزي�ستورز )Post Glover Resistors( على طرح 
ال�سركة يف االكتتاب العام ومل يتم احل�سول على هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. وقد ح�سلت ال�سركة على خطاب موافقة من �سركة بو�ست غلوفر ريزي�ستورز 

)Post Glover Resistors( لطرح اأ�سهم ال�سركة لالإكتتاب العام.

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع هذه االتفاقية واأية خالفات تنتج عنها الأنظمة وحماكم اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقيات المشروعات المشتركة  1   1   12

13   2   2   1  )CG Holdings( اتفاقية مشاريع مشتركة بين شركة المحوالت السعودية وشركة سي جي هولدينغز
إلنشاء شركة سي جي العربية 

نظرة عامة

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية م�ساريع م�سرتكة مع �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( بتاريخ 1431/8/3هـ )املوافق 2010/7/15م(، وذلك 
الإن�ساء �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة بهدف تقدمي العطاءات على املناق�سات واإجناز م�ساريع هند�سة وتوريد وبناء وذلك مل�ساريع نقل وتوزيع الطاقة 
الكهربائية العالية واملتو�سطة اجلهد )“امل�سروعات”( يف البحرين والكويت وُعمان وقطر واململكة العربية ال�سعودية واالإمارات العربية املتحدة والعراق واليمن 
واالأردن و�سوريا ولبنان وم�سر وال�سودان واإريرتيا وجيبوتي واالأرا�سي الفل�سطينية )“املنطقة”(. ونتيجة لهذه االتفاقية، تاأ�س�ست �سركة �سي جي العربية يف اململكة 
العربية ال�سعودية بتاريخ 2010/11/28م وهي مملوكة عند تاأ�سي�سها بن�سبة 51% من قبل �سركة �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( وبن�سبة 49% من 

قبل �سركة املحوالت ال�سعودية. 
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 وتت�سمن التزامات �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( مبوجب هذه االتفاقية تزويد �سركة �سي جي العربية باملعلومات التقنية املتعلقة بامل�سروعات 
تقدمي  على  االتفاقية  هذه  مبوجب  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  التزامات  فت�ستمل  االآخر،  اجلانب  ويف  التزاماتها.  متويل  يف  وم�ساعدتها  لها  امل�سورة  وتقدمي 
اال�ست�سارات االدارية ل�سركة �سي جي العربية وم�ساعدتها يف الت�سويق املحلي واملوارد الب�سرية واملتطلبات االإدارية واالمتثال للمتطلبات القانونية؛ و�سمان اأ�سولها 

واأمن موظفيها ومعامالت تاأ�سريات الدخول واملتطلبات اللوج�ستية ذات ال�سلة.

هذا وقد حولت �سركة املحوالت ال�سعودية ملكية كامل ح�س�سها يف �سركة �سي جي العربية اإلى �سركة ال�سناعات الكهربائية مبا ت�ستمل عليه من حقوق والتزامات 
 CG( هولدينغز �سي جي  �سركة  قبل  بن�سبة 51% من  العربية مملوكة  �سي جي  �سركة  لت�سبح  بتاريخ 2013/5/20م  اتفاقية حتويل احل�س�س  وذلك مبوجب 

Holdings( وبن�سبة 49% من قبل �سركة ال�سناعات الكهربائية.

هيكلة الشركة ودور أطراف االتفاقية

مبوجب �شروط االتفاقية، يتكون جمل�ص مديري �شركة �شي جي العربية من �شبعة مدراء، بحيث تقوم �شركة �شركة �شي جي هولدينغز )CG Holdings( بتعيني 
�سمن  من  ف�سيكون  املجل�س،  رئي�س  تعيني  اأما  ال�سعودية.  املحوالت  �سركة  قبل  من  الباقني  املدراء  الثالثة  تعيني  �سيتم  بينما  املديرين  جمل�س  يف  مدراء  اأربعة 
 )CG Holdings( و�سيقوم املجل�س بتعيني فريق االإدارة العليا بينما �ستقوم �سركة �سي جي هولدينغز .)CG Holdings( سالحيات �سركة �سي جي هولدينغز�
برت�سيح الرئي�س التنفيذي على اأن يوافق املجل�س على هذا الرت�سيح. باالإ�سافة اإلى ذلك، �سيتم تر�سيح مدير مايل لل�سركة من قبل الرئي�س التنفيذي اأو من قبل اأي 
من مديري املجل�س على اأن يوافق عليه املجل�س. كما �سرت�سح �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( مديرًا للمبيعات والت�سويق لدى �سركة �سي جي العربية 

و�سيتم تعيينه من قبل املجل�س.

تن�س االتفاقية على االتي فيما يتعلق بامل�ساريع:

)1(  اأن يكون ل�سركة �سي جي العربية احلق قبل ال�سركاء فيها يف ار�سال الت�سعريات اإلى العمالء اأو احل�سول على امل�ساريع وذلك الأي م�ساريع يف اململكة العربية 
ال�سعودية؛ 

)2(  اأن يكون ل�سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( احلق قبل الطرف االأخر يف هذه االتفاقية وقبل �سركة �سي جي العربية يف اإر�سال الت�سعريات للعمالء 
اأو احل�سول على امل�ساريع يف بلدان املنطقة با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية وكذلك با�ستثناء تلك امل�ساريع التي تتعلق مبحوالت م�سّنعة من قبل �سركة 

املحوالت ال�سعودية ؛

)3(  اأن يكون ل�سركة �سي جي العربية احلق قبل ال�سركاء فيها يف ار�سال الت�سعريات اأو احل�سول على امل�ساريع التي تتعلق مبحوالت م�سّنعة من قبل �سركة املحوالت 
ال�سعودية يف بلدان املنطقة با�ستثناء اململكة العربية ال�سعودية.

المسؤولية والتعويض

يوافق كل طرف من اأطراف االتفاقية على تعوي�س واإعفاء الطرف االآخر وكذلك تعوي�س واإعفاء �سركة �سي جي العربية من اأي م�سوؤولية وعلى دفع املبلغ الكامل 
الناجت عن اأي مطالبة يتقدم بها الطرف االآخر و�سركة �سي جي العربية فيما يتعلق باأي خ�سائر اأو التزامات اأو ا�سرار ناجتة عن االجتار مبنتجات م�سنوعة من 

قبل هذا الطرف )اأو ال�سركات التابعة له(.

المدة

اإن مدة هذه االتفاقية هي )33( �سنة، وجتدد تلقائيًا للمدة نف�سها اإلى اأن يف�سخها اأحد الطرفني اأو تنتهي مدة �سركة �سي جي العربية.

تحويل الحصص

با�ستثناء التحويل اإلى �سركة تابعة، ال يحق الأي طرف حتويل اأي ح�س�س ل�سخ�س اآخر قبل مرور خم�س �سنوات على تاريخ ت�سجيل �سركة �سي جي العربية من دون 
احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف االآخر. اأما حتويل احل�س�س اإلى طرف ثالث بعد ال�سنوات اخلم�س االأولى فاإنه �سيرتتب عليه احقية الطرف االخر 
يف اولوية ال�سراء لهذه احل�س�س. وتوؤكد ال�سركة على انها تعمل حاليًا من اأجل احل�سول على موافقة �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( على طرح اأ�سهم 
ال�سركة يف االكتتاب العام ومل يتم احل�سول على هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. وقد مت ذكر املخاطر املتعلقة باالتفاقيات التي تت�سمن بند تغري امللكية 
والتي مل حت�سل ال�سركة على موافقة الطرف االآخر لها يف ق�سم عوامل املخاطرة من هذه الن�سرة )للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 2-1-9 وعنوانه 

“االعتماد على اتفاقيات الدعم الفني واتفاقيات الرتخي�س”(.
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المنافسة

يتعهد كال الطرفني وملدة �سنتني بعد تنازل اأي منهما )اأو اإحدى ال�سركات التابعة لهما( عن ح�سته يف �سركة �سي جي العربية بعدم اال�ستثمار يف �سركة مناف�سة اأو 
امل�ساركة يف م�ساريع يف ال�سعودية اإال عرب �سركة �سي جي العربية، هذه التعهدات ال تنطبق يف احلاالت التي ي�سرتي فيها اأحد االأطراف ح�سة االآخر يف �سركة �سي 
جي العربية نتيجة النتهاكه تعهد عدم املناف�سة هذا اأو عندما تتم ت�سفية اأ�سول �سركة �سي جي العربية. وتن�س االتفاقية على اأن تعهد عدم املناف�سة ال يهدف اإلى 

منع اأو احلد من الن�ساطات احلالية الأي من االأطراف )اأو ال�سركات التابعة لها(.

إنهاء االتفاقية

يف حال ما اأخل اأحد الطرفني باالتفاقية اخالاًل ناجتًا عن االفال�س اأو االإع�سار، فاإنه يحق للطرف االأخر اأن يف�سخ هذه االتفاقية من خالل �سراء كل احل�س�س 
التي ميلكها الطرف املخل باالتفاقية اأو ال�سركة التابعة له يف �سركة �سي جي العربية ب�سعر ي�ساوي 100% من القيمة ال�سوقية العادلة. ويف كل احلاالت االأخرى التي 
يعترب احد اطراف االتفاقية خماًل بها، ميكن للطرف االأخر اأن ي�سرتي ح�س�س الطرف املخل باالتفاقية يف �سركة �سي جي العربية ب�سعر ي�ساوي 75% من قيمتها 
ال�سوقية العادلة اأو تتم مطالبة الطرف املخل باالتفاقية ب�سراء كل ح�س�س الطرف االأخر يف �سركة �سي جي العربية ب�سعر ي�ساوي 125% من قيمتها ال�سوقية 
العادلة. وميكن للطرف االأخر اأن يطلب من الطرف املخل باالتفاقية اتخاذ كل اخلطوات ال�سرورية لت�سفية اأ�سول �سركة �سي جي العربية مبا يف ذلك الت�سويت 

ل�سالح الت�سفية يف اجتماع عام لل�سركاء.

ميكن اأن ي�سبح اأي طرف خماًل باالتفاقية اإذا )1( مت تقدمي طلب ليعلن الطرف اإفال�سه اأو اإع�ساره �سواء كان التقدم عن طريق الطرف نف�سه او اأي طرف اأخر 
)اأو كان طلب االعالن يخ�س �سخ�س ي�سيطر على هذا الطرف(؛ اأو با�سرت اأي جهة باإجراءات ت�سفية اأ�سول اأي من االأطراف )اأو اأي �سخ�س ي�سيطر على هذا 
الطرف(؛ اأو مت تعيني ماأمور اأو و�سي قانوين لريعى �سوؤون ق�سم كبري من احد ال�سركة التي تعترب طرفًا يف هذه االتفاقية اأو اأ�سول اأحد االأطراف )اأو اأي �سخ�س 
يدير ذلك الطرف(؛ )2( اندمج اأحد االأطراف مع طرف ثالث مناف�س اأو باعه معظم اأ�سوله؛ )3( نكث اأحد االأطراف بتعهداته بعدم املناف�سة، اأو )4( نكث اأحد 
االأطراف بتعهدات ت�سببت باأ�سرار جوهرية للطرف االآخر اأو ل�سركة �سي جي العربية، اأو ف�سل يف ا�سالح هذا التق�سري يف غ�سون 120 يومًا من ح�سوله على 

اإ�سعار كتابي من الطرف االآخر باإ�سالح التق�سري.

القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع اأحكام هذه االتفاقية وتف�سريها لقوانني اململكة العربية ال�سعودية. ويف حال ما ح�سل نزاع متعلق بهذه االتفاقية، يتعهد الطرفني باللجوء اإلى الطرق الودية 
لت�سوية النزاع وذلك باختيار و�سيط واحد للتوفيق بني الطرفني مبوجب قواعد غرفة التجارة الدولية للت�سوية الودية للنزاع. اأما يف حال مل تتكل اجلهود بالنجاح 
لت�سوية النزاع بالطرق الودية، عندها ميكن ان يلجاأ الطرفان الى التحكيم مبوجب قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم على ان يقام التحكيم يف مدينة جنيف 

بدولة �سوي�سرا واأن تتكون هيئة التحكيم من ثالثة حمكمني. 

اتفاقية تصنيع مشتركة بين شركة المحوالت السعودية وشركة سي جي باور )CG Power( إلنشاء  2   2   2   13
 )SPTC( شركة محوالت الطاقة

نظرة عامة

)اتفاقية  2010/7/15م(  )املوافق  1431/8/3هـ  بتاريخ   )CG Power( باور  جي  �سي  �سركة  مع  م�سرتكة  ت�سنيع  اتفاقية  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  اأبرمت 
م�سروعات ت�سنيع م�سرتكة( وذلك لتاأ�سي�س �سركة �سعودية ذات م�سوؤولية حمدودة بهدف اإن�ساء وت�سغيل مرفق ت�سنيع يعنى ب�سنع وبيع حموالت متو�سطة القدرة 
)“املنتجات”( م�ستعينة بخربة ودراية وتقنيات �سركة �سي جي باور )CG Power( ونتيجة لهذه االتفاقية، تاأ�س�ست �سركة حموالت الطاقة يف 2010/11/28م 

.)CG Power( وهي مملوكة بن�سبة 51% من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية وبن�سبة 49% من قبل �سركة �سي جي باور

وتت�سمن التزامات �سركة �سي جي باور )CG Power( مبوجب هذه االتفاقية القيام مب�سروعات الت�سنيع امل�سرتكة وتقدمي الدعم التقني واال�ست�سارات ل�سركة 
حموالت الطاقة وم�ساعدتها كذلك يف متويل التزاماتها املالية. ويف اجلانب االأخر، ت�ستمل التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية مبوجب االتفاقية على تقدمي امل�سورة 
ل�شركة حموالت الطاقة وم�شاعدتها يف الت�شويق املحلي واملوارد الب�شرية واملتطلبات االإدارية واالمتثال لل�شروط القانونية و�شمان اأمن م�شانعها وت�شهيل معامالت 

تاأ�سريات الدخول واملتطلبات اللوج�ستية ذات العالقة وم�ساعدة �سركة حموالت الطاقة على متويل التزاماتها املالية. 

هذا وقد حولت �سركة املحوالت ال�سعودية ملكية كامل ح�س�سها يف �سركة حموالت الطاقة اإلى �سركة ال�سناعات الكهربائية مبا ت�ستمل عليه من حقوق والتزامات 
وذلك مبوجب اتفاقية حتويل احل�س�س بتاريخ 2013/5/20م لت�سبح �سركة حموالت الطاقة مملوكة بن�سبة 51% من قبل �سركة ال�سناعات الكهربائية وبن�سبة 

.)CG Power( 49% من قبل �سركة �سي جي باور

تكبدت �سركة حموالت الطاقة خ�سائر مرتاكمة جتاوزت 50% من راأ�س املال كما يف 2014/6/30م، وقد قرر ال�سركاء باالإجماع، مبوجب قرار ال�سركاء املوؤرخ 
1435/11/6هـ )املوافق 2014/9/1م(، ا�ستمرار ال�سركة مع تقدمي الدعم املايل لتغطية تلك اخل�سائر و�سوف تظهر نتائج هذا الدعم يف امليزانية التالية. وتنوه 

 .)CG Power( ال�سركة اأنها قامت بالتوقيع على هذا القرار واأنه جاري حاليًا توقيعه من قبل �سركة �سي جي باور
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هيكلة الشركة ودور أطراف االتفاقية

اأربعة مدراء يف جمل�ص  بتعيني  ال�شعودية  مبوجب �شروط االتفاقية، يتكون جمل�ص مديري �شركة حموالت الطاقة من �شبعة مدراء بحيث تقوم �شركة املحوالت 
املديرين بينما �سيتم تعيني الثالثة املدراء الباقني من قبل �سركة �سي جي باور )CG Power(. و�سيتم تعيني فريق االإدارة العليا من قبل املجل�س والذي �سيت�سمن 
رئي�سًا تنفيذيًا �سيتم تر�سيحه من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية بعد موافقة املجل�س عليه. اأما املدير املايل ف�سيتم تعيينه من قبل الرئي�س التنفيذي اأو اأي مدير 

بعد موافقة املجل�س عليه اأي�سًا. اأما املدير التقني لل�سركة ف�سيتم تعيينه من قبل املجل�س بعد ان يقرتح تعيينه احد املدراء.

تن�س االتفاقية على التايل فيما يتعلق باملنتجات:

)1(  بعد احل�سول على موافقة م�سبقة على قانونية ا�ستخدام املنتجات يف البلد ذي ال�سلة، يكون ل�سركة حموالت الطاقة احلق قبل ال�سركاء فيها يف بيع املنتجات 
يف البحرين والكويت وُعمان وقطر واململكة العربية ال�سعودية واالإمارات العربية املتحدة واليمن وال�سودان واإريرتيا وجيبوتي واالأرا�سي الفل�سطينية )“اأولوية 

ال�سركة ال�سعودية الإنتاج حموالت الطاقة يف املنطقة”(؛ 

)2(  بعد احل�سول على موافقة م�سبقة على نظامية ا�ستخدام املنتجات يف البلد ذي ال�سلة، يكون ل�سركة �سي جي باور )CG Power( احلق االأول يف بيع منتجات 
يف االأردن و�سوريا ولبنان وم�سر والعراق )“اأولوية �سركة �سي جي باور )CG Power( يف املنطقة”(. 

المسؤولية والتعويض

يوافق كل طرف على تعوي�س واإعفاء الطرف االآخر و�سركة حموالت الطاقة من اأي م�سوؤولية وعلى دفع املبلغ الكامل الناجت عن اأي مطالبة يتقدم بها الطرف 
االآخر و�سركة حموالت الطاقة فيما يتعلق باأي خ�سائر اأو التزامات اأو اأ�سرار ناجتة عن االإجتار مبنتجات م�سنوعة من قبل هذا الطرف )اأو ال�سركات التابعة له(.

المدة

اإن مدة هذه االتفاقية )33( �سنة، وجتدد تلقائيا للمدة نف�سها اإلى اأن يف�سخها اأحد الطرفني اأو تنتهي مدة ال�سركة ال�سعودية الإنتاج حموالت الطاقة.

تحويل الحصص

با�ستثناء التحويل اإلى �سركة تابعة، ال يحق الأي طرف حتويل اأي ح�س�س ل�سخ�س اآخر قبل مرور خم�س �سنوات على تاريخ اإن�ساء �سركة حموالت الطاقة من دون 
احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف االآخر. اأما حتويل احل�س�س اإلى طرف ثالث بعد ال�سنوات اخلم�س االأولى فاإنه �سيرتتب عليه احقية الطرف االخر 
يف اولوية ال�سراء لهذه احل�س�س. وتوؤكد ال�سركة على انها تعمل حاليًا من اأجل احل�سول على موافقة �سركة �سي جي باور)CG Power( على طرح اأ�سهم ال�سركة 
يف االكتتاب العام ومل يتم احل�سول على هذه املوافقة حتى تاريخ هذه الن�سرة. وقد مت ذكر املخاطر املتعلقة باالتفاقيات التي تت�سمن بند تغري امللكية والتي مل 
حت�سل ال�سركة على موافقة الطرف االآخر لها يف ق�سم عوامل املخاطرة من هذه الن�سرة )للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 2-1-9 وعنوانه “االعتماد 

على اتفاقيات الدعم الفني واتفاقيات الرتخي�س”(.

المنافسة

يتعهد كل من الطرفني وملدة �سنتني بعد تنازل اأي منهما )اأو اإحدى ال�سركات التابعة لهما( عن ح�سته يف �سركة حموالت الطاقة بعدم اال�ستثمار يف �سركة مناف�سة 
اأو امل�ساركة يف ت�سنيع منتجات يف املنطقة اإال عرب �سركة حموالت الطاقة، هذه التعهدات ال تنطبق يف احلاالت التي ي�سرتي فيها اأحد الطرفني ح�سة االآخر يف 
�سركة حموالت الطاقة نتيجة النتهاكه تعهد عدم املناف�سة هذا اأو عندما تتم ت�سفية اأ�سول �سركة حموالت الطاقة. وتن�س االتفاقية على اأن تعهد عدم املناف�سة ال 

يهدف اإلى منع اأو احلد من الن�ساطات احلالية الأي من االأطراف )اأو ال�سركات التابعة لها(.

إنهاء االتفاقية

يف حال ما اأخل اأحد الطرفني باالتفاقية اخالاًل ناجتًا عن االفال�س اأو االإع�سار، فاإنه يحق للطرف االأخر اأن يف�سخ هذه االتفاقية من خالل �سراء كل احل�س�س 
التي ميلكها الطرف املخل باالتفاقية اأو ال�سركة التابعة له يف �سركة حموالت الطاقة ب�سعر ي�ساوي 100% من القيمة ال�سوقية العادلة. ويف كل احلاالت االأخرى التي 
يعترب احد اطراف االتفاقية خماًل بها، ميكن للطرف االأخر اأن ي�سرتي ح�س�س الطرف املخل باالتفاقية يف �سركة حموالت الطاقة ب�سعر ي�ساوي 75% من قيمتها 
اأو تتم مطالبة الطرف املخل باالتفاقية ب�سراء كل ح�س�س الطرف االأخر يف �سركة حموالت الطاقة ب�سعر ي�ساوي 125% من قيمتها ال�سوقية  ال�سوقية العادلة 
العادلة. وميكن للطرف االأخر اأن يطلب من الطرف املخل باالتفاقية اتخاذ كل اخلطوات ال�سرورية لت�سفية اأ�سول �سركة حموالت الطاقة مبا يف ذلك الت�سويت 

ل�سالح الت�سفية يف اجتماع عام لل�سركاء.

ي�سبح اأي طرف خماًل باالتفاقية اإذا )1( مت تقدمي طلب ليعلن الطرف اإفال�سه اأو اإع�ساره �سواء كان التقدم عن طريق الطرف نف�سه او اأي طرف اأخر )اأو كان 
طلب االعالن يخ�س �سخ�س ي�سيطر على هذا الطرف(؛ اأو با�سرت اأي جهة باإجراءات ت�سفية اأ�سول اأي من االأطراف )اأو اأي �سخ�س ي�سيطر على هذا الطرف(؛ 
اأو مت تعيني ماأمور اأو و�سي قانوين لريعى �سوؤون ق�سم كبري من اأحد ال�سركات التي تعترب طرفًا يف هذه االتفاقية اأو اأ�سول اأحد االأطراف )اأو اأي �سخ�س يدير ذلك 
الطرف(؛ )2( اندمج اأحد االأطراف مع طرف ثالث مناف�س اأو باعه معظم اأ�سوله؛ )3( نكث اأحد االأطراف بتعهداته بعدم املناف�سة، اأو )4( نكث اأحد االأطراف 
بتعهدات ت�سببت باأ�سرار جوهرية للطرف االآخر اأو ل�سركة حموالت الطاقة، اأو ف�سل يف ا�سالح هذا التق�سري يف غ�سون 120 يومًا من ح�سوله على اإ�سعار كتابي 

من الطرف االآخر باإ�سالح التق�سري.
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القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع اأحكام هذه االتفاقية وتف�سريها لقوانني اململكة العربية ال�سعودية. ويف حال ما ح�سل نزاع متعلق بهذه االتفاقية، يتعهد الطرفني باللجوء اإلى الطرق الودية 
لت�سوية النزاع وذلك باختيار و�سيط واحد للتوفيق بني الطرفني وذلك مبوجب قواعد غرفة التجارة الدولية للت�سوية الودية للنزاع. اأما يف حال مل تتكلل اجلهود 
بنجاح الطرق الودية لت�سوية النزاع، عندها ميكن ان يلجاأ الطرفان الى التحكيم مبوجب قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم على ان يقام التحكيم يف مدينة 

جنيف بدولة �سوي�سرا واأن تتكون هيئة التحكيم من ثالثة حمكمني.

13   2   2   3 )CG Power( اتفاقية الترخيص والمساعدة التقنية بين شركة محوالت الطاقة وشركة سي جي باور

نظرة عامة

باور )CG Power( يف 1431/8/3هـ )املوافق 2010/7/15م( ترخ�س  اتفاقية ترخي�س وم�ساعدة تقنية مع �سركة �سي جي  اأبرمت �سركة حموالت الطاقة 
مبوجبها �سركة �سي جي باور )CG Power( ل�سركة حموالت الطاقة وتتيح لها االنتفاع من حقوق امللكية الفكرية والتقنية لت�سميم وهند�سة وت�سنيع واختبار 
وبيع املنتجات يف اململكة العربية ال�سعودية، الكويت، البحرين، قطر، االأمارات العربية املتحدة، عمان، اليمن، العراق، االأردن، �سوريا، لبنان، م�سر، ال�سودان، 

اأرترييا، جيبوتي، واالأرا�سي الفل�سطينية “املنطقة”.

حقوق الملكية المرخصة

متنح �سركة �سي جي باور )CG Power( مبوجب هذه االتفاقية �سركة حموالت الطاقة حقًا ح�سريًا غري قابل للنق�س يف ا�ستخدام “التقنية املرخ�س لها” يف 
املنطقة، وهو يت�سمن الرتخي�س واحلق يف )1( ا�ستخدام واالنتفاع من املعلومات والبيانات التقنية؛ )2( مزاولة عملها مبوجب براءات اخرتاع مرخ�س لها )ذات 

�سلة باملنتجات(؛ )3( ت�سميم وت�سنيع واختبار املنتجات؛ و)4( بيع املنتجات يف املنطقة.

تتعهد �سركة �سي جي باور )CG Power( بعدم منح اأي رخ�س اأخرى لـ”التقنية املرخ�س لها” يف املنطقة وبتوفري كل حقوق امللكية الفكرية والبيانات واملعلومات 
التقنية وتاأمني كل الدعم التقني ال�سروري الإن�ساء وت�سغيل و�سيانة امل�سنع الذي �سيبنى لت�سنيع املنتجات.

متنح �سركة �سي جي باور )CG Power( �سركة حموالت الطاقة امتيازًا ح�سريًا خالل مدة اتفاقية الرتخي�س وامل�ساعدة التقنية يف ا�ستخدام عالمات �سركة 
�سي جي باور )CG Power( التجارية فيما يتعلق باإدارة امل�سنع وت�سنيع وبيع املنتجات يف املنطقة.

يحظر على �سركة حموالت الطاقة منح اأي تراخي�س فرعية لـ”التقنية املرخ�س لها” بهدف ت�سنيع املنتجات اأو منح تراخي�س فرعية ال�ستخدام عالمات �سركة 
 .)CG Power( التجارية من دون موافقة خطية م�سبقة من �سركة �سي جي باور )CG Power( سي جي باور�

لقاء التقنية املرخ�س لها وامل�ساعدة التقنية التي توفرها �سركة �سي جي باور )CG Power(، توافق �سركة حموالت الطاقة على اأن تدفع ل�سركة �سي جي باور 
اأي�سًا على  )CG Power( ر�سم ترخي�س تكنولوجيا على عدة دفعات، 60% منها متوقفة على االختبار الناجح للمنتجات. وقد وافقت �سركة حموالت الطاقة 
دفع ر�سم م�ساعدة تقنية ب�سكل م�ستمر بعد مرور ثالث �سنوات على اإبرام اتفاقية الرتخي�س وامل�ساعدة التقنية، وُيحت�سب هذا الر�سم كن�سبة مئوية من املبيعات 

ال�سافية على اأن يكون لها حد اأق�سى.

المسؤولية

مبوجب اتفاقية الرتخي�س وامل�ساعدة التقنية، �ستكون �سركة �سي جي باور )CG Power( م�شوؤولة عن ف�شل اأداء املنتجات �شرط اأن يكون الف�شل ناجتًا عن خلل يف 
.)CG Power( امل�ساعدة التقنية اأو البيانات واملعلومات التقنية اأو املوا�سفات الالزمة املتعلقة بت�سنيع املنتجات التي توفرها �سركة �سي جي باور

إنهاء االتفاقية

يحق الأي من الطرفني اإنهاء االتفاقية اإذا اأخل الطرف االأخر باأحد بنود االتفاقية ومل يقم باإ�سالح هذا اخللل يف غ�سون 45 يومًا من تلقي اإ�سعار من قبل الطرف 
 CG( باور ال�سركة �سراء ح�سة �سركة �سي جي  اإفال�س الطرف االأخر. ويف حال قررت  الغري خمل بذلك. كما يحق الأي من الطرفني ف�سخ االتفاقية يف حال 
Power( يف �سركة حموالت الطاقة ب�سبب اإخالل �سركة �سي جي باور )CG Power( باأحد بنود االتفاقية، تبقى اتفاقية الرتخي�س وامل�ساعدة التقنية هذه �سارية 

املفعول لفرتة ال تقل عن خم�س �سنوات من تاريخ عملية ال�سراء.

المدة

اإن مدة هذه االتفاقية )33( �سنة، وجتدد تلقائيًا للمدة نف�سها اإال اإذا قدم اأحد الطرفني اإ�سعارًا قبل انتهاء املدة بعدم رغبته يف التجديد.
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القانون الواجب التطبيق واالختصاص القضائي

تخ�سع هذه االتفاقية لقوانني دولة بلجيكا. ويف حال ح�سول نزاع متعلق بهذه االتفاقية، يتعهد الطرفني باللجوء اإلى الطرق الودية لت�سوية النزاع وذلك باختيار 
و�سيط واحد للتوفيق بني الطرفني وذلك مبوجب قواعد غرفة التجارة الدولية للت�سوية الودية للنزاع. اأما يف حال تتكلل اجلهود بنجاح الطرق الودية لت�سوية النزاع، 
عندها ميكن ان يلجاأ الطرفان الى التحكيم مبوجب قواعد غرفة التجارة الدولية للتحكيم على اأن تتكون هيئة التحكيم من ثالثة حمكمني واأن يقام التحكيم يف 

مدينة جنيف، �سوي�سرا.

اتفاقية التعاون التجاري بين شركة محوالت الطاقة وشركة سي جي العربية وشركة سي جي باور  4   2   2   13
 )CG Holdings( وشركة سي جي هولدينغز )CG Power(

 )CG Holdings( و�سركة �سي جي هولدينغز )CG Power( اأبرمت �سركة حموالت الطاقة اتفاقية تعاون جتاري مع �سركة �سي جي العربية و�سركة �سي جي باور
بتاريخ 1431/8/3هـ )املوافق 2010/7/15م(، وافق االأطراف مبوجبها على اإطالق من�سة ت�سويق م�سرتكة لال�ستفادة قدر االإمكان من الفر�س املتاحة اأمام 

امل�سروعات واملنتجات يف املنطقة.

هذه املن�سة، التي �ستعرف بـ”�سوق مبيعات اململكة العربية ال�سعودية” يف اتفاقية التعاون التجاري، �ستكون جزءًا من �سركة �سي جي العربية و�سيرتاأ�سها مدير 
املبيعات والت�سويق يف �سركة �سي جي العربية الذي �ستت�سمن م�سوؤولياته تطوير خطة لت�سويق املنتجات وامل�سروعات.

�سي�ستمر �سريان اتفاقية التعاون التجاري اإلى اأن يتم ف�سخ اتفاقية الرتخي�س وامل�ساعدة التقنية اأو اتفاقية م�سروعات الت�سنيع امل�سرتكة.

ملخص ترتيبات التمويل الجوهرية 2   1   12

قامت ال�سركات التابعة لل�سركة بالدخول يف عدد من الرتتيبات التمويلية يف �سياق اعمالها املعتادة. وتقر ال�سركة باأن جميع ترتيبات التمويل اجلوهرية قد مت 
ت�سمينها يف هذا امللخ�س باالإ�سافة على ان جميع البنود الرئي�سية لكل اتفاقيات التمويل وال�سمانات وال�سندات الأمر وغريها من ترتيبات التمويل اجلوهرية 
قد مت ت�شمينها، كما اأنه ال يوجد اأي اإخالل ب�شروط اأو تعهدات عقود التمويل، فيما عدا ما مت ذكره يف هذا الق�شم. كما اأن بع�ص اتفاقيات التمويل التي اأبرمتها 
ال�سركات التابعة تت�سمن بند يعطي احلق للجهة املانحة للتمويل باإنهاء االتفاقية عند تغري ملكية ال�سركة بدون موافقة م�سبقة من الطرف االآخر. ولقد ح�سلت 
ال�سركات التابعة على اأغلب هذه املوافقات ومت ذكر تلك املوافقات يف ملخ�س كل اتفاقية متويل تت�سمن بند تغري ملكية ال�سركة ومت كذلك ذكر االتفاقيات التي 
مل يتم احل�سول على موافقات من اجلهة املانحة للتمويل. وقد مت ذكر املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل ب�سفة عامة يف ق�سم عوامل املخاطرة من هذه الن�سرة 
)للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 2-1-26 وعنوانه »خماطر التمويل والت�سهيالت االئتمانية«(. ويف ما يلي ملخ�س برتتيبات التمويل اجلوهرية التي 

اأبرمتها ال�سركات التابعة:

وفيما يلي ملخ�س لهذه الت�سهيالت:

تسهيالت مصرف الراجحي لشركة المحوالت السعودية  1   3   2   13

تبلغ  اإجمالية  بقيمة  2014/1/1م(  )املوافق  1435/2/28هـ  يف  )»الراجحي«(  الراجحي  م�سرف  مع  ت�سهيالت  اتفاقية  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  اأبرمت 
)200.000.000( مئتان مليون ريال �سعودي )»اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية الرئي�سية«(، وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية 
و�سكو�سا  و�سركة  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  بني  م�سرتكًا  حدًا  الرئي�سية  ال�سعودية  املحوالت  ل�سركة  الراجحي  ت�سهيالت  اتفاقية  حد  اإجمايل  ويعترب  ال�سعودية. 
الراجحي  ت�سهيالت  »اتفاقية  وتت�سمن  و�سكو�سا«(.  ل�سركة  الراجحي  »ت�سهيالت م�سرف  وعنوانه  الق�سم 2-3-2-13  التفا�سيل، يرجى مراجعة  )للمزيد من 

ل�سركة املحوالت ال�سعودية« احلدود املالية التالية:

)1(  عقود بيع اآجلة: )150.000.000( مئة وخم�سون مليون ريال �سعودي �ساحلة ملدة 12 �سهرًا،

)2(  عقود م�ساركة: )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي �ساحلة ملدة 9 اأ�سهر، و

)3(  خطابات �سمان: )30.000.000( ثالثون مليون ريال �سعودي �ساحلة ملدة 36 �سهرًا.

الغاية من خطابات ال�سمان هي توفري �سمانات ل�سالح اجلهات احلكومية وغريها من املوؤ�س�سات �سبه احلكومية. ت�سهيالت عقود البيع االآجلة، عقود امل�ساركة 
وخطابات ال�سمان متوفرة ال�ستخدامها من جانب �سركة و�سكو�سا وهي مغطاة باتفاقية ت�سهيل م�ستقلة. 
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التعهدات

اإن التعهدات الرئي�سية هي كاالأتي:

اأي من وثائقها التاأ�سي�سية على نحو قد يوؤدي  اأو �سركات جمموعتها لن تغري  اأي من �سركاتها التابعة و�سركاتها القاب�سة  اأو  1.  اأن �سركة املحوالت ال�سعودية 
ال�سعودية  املحوالت  ل�سركة  الراجحي  م�سرف  ت�سهيالت  باتفاقية  يتعلق  ما  يف  جوهري  �سلبي  تاأثري  له  �سيكون  التغيري  هذا  يعترب  اأن  الراجحي  مب�سرف 

الرئي�سية. 

2.  تتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية باأن اأي تغري يف الهيكل القانوين ل�سركة املحوالت ال�سعودية اأو �سركائها لن ياأثر على اال�ستمرار النافذ باتفاقية ت�سهيالت 
م�سرف الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية الرئي�سية وتتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية باإبالغ م�سرف الراجحي عن اأي من هذه التغريات حال وقوعها. 

3.  تتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية باأن ال يزيد معدل الرافعة املالية )جمموع املطلوبات الى �سايف حقوق امللكية( عن 2 : 1 على مدى فرتة التمويل وعلى ان تقوم 
بتحويل ماال يقل عن 25% من املبيعات ال�سنوية الى احل�ساب.

اتفاقية بيع آجلة

عقدت �سركة املحوالت ال�سعودية وم�سرف الراجحي اتفاقية بيع اآجلة يف 1435/2/28هـ )املوافق 2014/1/1م( وافق الطرفان مبوجبها على اإبرام عقود بيع �سلع 
اآجلة من قبل الراجحي اإلى �شركة املحوالت ال�شعودية، االتفاقية حتدد �شروط واأحكام كل عقد بيع مبا فيها طريقة تنفيذ هذه املبيعات وبع�ص التعهدات والر�شوم 

والنفقات املرتبطة بهذه املبيعات.

األحكام والشروط العامة لخطابات الضمان  شركة المحوالت السعودية 

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية وم�سرف الراجحي اتفاقية بتاريخ يف 1435/2/28هـ )املوافق 2014/1/1م( وافقت مبوجبها �سركة املحوالت ال�سعودية على 
بع�ص ال�شروط واالأحكام العامة املتعلقة باإ�شدار خطابات ال�شمان نيابة عنها من قبل الراجحي.

ضمان شركة وسكوسا اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

املحوالت  �سركة  التزامات  كل  ال�سمان  ويغطي هذا  الراجحي،  ل�سالح م�سرف  )املوافق 2014/1/1م(  بتاريخ 1435/2/28هـ  و�سكو�سا �سمان  �سركة  قدمت 
ال�سعودية جتاه الراجحي مبوجب »اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية الرئي�سية«، وتفيد بنود ال�سمان على اأن م�سرف الراجحي خمول يف اأي 
وقت با�ستخدام اأ�سول �سركة و�سكو�سا وودائعها لدى الراجحي للوفاء بتعهدات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه الراجحي، وبدورها قدمت ال�سركة �سمانَا مقابله 

ل�سالح م�سرف الراجحي ل�سمان التزامات �سركة و�سكو�سا )كما هو مدون اأدناه(.

ضمان الشركة اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

قدمت ال�سركة �سمان بتاريخ 1435/2/28هـ )املوافق 2014/1/1م( ل�سالح م�سرف الراجحي، وااللتزامات امل�سمونة هي التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية 
وقت  اأي  يف  خمول  الراجحي  باأن  ال�شمان  �شروط  تن�ص  الرئي�شية.  ال�شعودية  املحوالت  ل�شركة  الراجحي  ت�شهيالت  اتفاقية  مبوجب  الراجحي  م�شرف  جتاه 

با�ستخدام اأ�سول ال�سركة وودائعها لدى م�سرف الراجحي للوفاء بالتزامات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه م�سرف الراجحي.

سندات ألمر

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية ثالث �سندات الأمر الى م�سرف الراجحي مببلغ وقدره )153.193.750( مائة وثالث وخم�سون مليون ومائة وثالثة وت�سعون األفًا 
و�سبعمائة وخم�سون ريال �سعودي بتاريخ 1435/2/20هـ )املوافق 2013/12/24م( و)20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي و)30.000.000( ثالثون 
مليون ريال �سعودي بتاريخ 1435/2/28هـ )املوافق 2014/1/1م(، وقد مت توقيعهم من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية و�سمنته �سركة و�سكو�سا وال�سركة  جتاه 

م�سرف الراجحي. 

موافقة مصرف الراجحي على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية اإخطارًا مل�سرف الراجحي يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقع م�سرف الراجحي 
على اإ�ستالم االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر م�سرف الراجحي.

تسهيالت مصرف الراجحي لشركة وسكوسا 2   3   2   13

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية ت�سهيالت مع م�سرف الراجحي يف 1435/2/28هـ )املوافق 2014/1/1م( بقيمة اإجمالية تبلغ )200.000.000( مئتان مليون 
ريال �سعودي )»اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة و�سكو�سا الرئي�سية«(. ويعترب اإجمايل حد اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة و�سكو�سا الرئي�سية حدًا م�سرتكًا 
بني �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا )للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 13-2-3-1 وعنوانه »ت�سهيالت م�سرف الراجحي ل�سركة املحوالت 
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ال�سعودية«(. وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. وتت�سمن اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة و�سكو�سا الرئي�سية احلدود الق�سوى التالية:

)1(  عقود بيع اآجلة: )150.000.000( مئة وخم�سون مليون ريال �سعودي �ساحلة ملدة 12 �سهرًا،

)2(  عقود م�ساركة: )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي �ساحلة ملدة 9 اأ�سهر، و

)2(  خطابات �سمان: )30.000.000( ثالثون مليون ريال �سعودي �ساحلة ملدة 36 �سهرًا. )ال�سمانات االبتدائية �ساحلة ملدة 12 �سهرا(

هذه الت�سهيالت مطابقة لتلك التي تن�س عليها “اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية الرئي�سية”. 

التعهدات 

اإن التعهدات الرئي�سية هي كاالأتي:

1.  اأنها اأو اأي من �سركاتها التابعة و�سركاتها القاب�سة اأو �سركات جمموعتها لن تغري اأي من وثائقها التاأ�سي�سية على نحو قد يوؤدي مب�سرف الراجحي اأن يعترب 
هذا التغيري �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري يف ما يتعلق باتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة و�سكو�سا الرئي�سية. 

2.  اأي تغري يف الهيكل القانوين يف �سركة و�سكو�سا اأو �سركائها لن ياأثر على اال�ستمرار النافذ باتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة و�سكو�سا الرئي�سية وتتعهد 
�سركة و�سكو�سا باإبالغ م�سرف الراجحي عن اأي من هذه التغريات حال وقوعها.

3.  باأن ال يزيد معدل الرافعة املالية )جمموع املطلوبات الى �سايف حقوق امللكية( عن 2 : 1 على مدى فرتة التمويل وعلى ان تقوم بتحويل ماال يقل عن 25% من 
املبيعات ال�سنوية الى احل�ساب.

اتفاقية بيع آجلة

عقدت �سركة و�سكو�سا وم�سرف الراجحي اتفاقية بيع اآجلة يف 1435/2/28هـ )املوافق 2014/1/1م( حيث وافق الطرفان مبوجبها على اإبرام عقود بيع �سلع 
والر�شوم  التعهدات  املبيعات وبع�ص  تلك  تنفيذ  بيع مبا يف ذلك طريقة  واأحكام كل عقد  اإلى �شركة و�شكو�شا، وحتدد االتفاقية �شروط  الراجحي  اآجلة من قبل 

والنفقات املنطبقة على تلك املبيعات.

األحكام والشروط العامة لخطابات الضمان  شركة وسكوسا

اأبرمت �سركة و�سكو�سا وم�سرف الراجحي اتفاقية بتاريخ 1435/2/28هـ )املوافق 2014/1/1م( توافق مبوجبها �شركة و�شكو�شا على بع�ص ال�شروط واالأحكام 
العامة املتعلقة باإ�سدار خطابات ال�سمان نيابة عنها من قبل م�سرف الراجحي.

ضمان شركة المحوالت السعودية اللتزامات شركة وسكوسا

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية �سمان بتاريخ 1435/2/20هـ )املوافق 2013/12/24م( ل�سالح م�سرف الراجحي، ويغطي هذا ال�سمان كل التزامات �سركة 
وقت  اأي  يف  خمول  الراجحي  م�سرف  اأن  على  ال�سمان  بنود  وتفيد  الرئي�سية«  و�سكو�سا  ل�سركة  الراجحي  ت�سهيالت  »اتفاقية  مبوجب  الراجحي  جتاه  و�سكو�سا 
با�ستخدام اأ�سول �سركة املحوالت ال�سعودية وودائعها لدى الراجحي للوفاء بتعهدات �سركة و�سكو�سا جتاه الراجحي، وبدورها قدمت ال�سركة �سمانَا مقابله ل�سالح 

م�سرف الراجحي ل�سمان التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية )كما هو مدون اأدناه(.

ضمان الشركة لشركة وسكوسا 

جتاه  و�سكو�سا  �سركة  التزامات  هي  امل�سمونة  وااللتزامات  الراجحي،  م�سرف  ل�سالح  2014/1/1م(  )املوافق  1435/2/28هـ  بتاريخ  �سمان  ال�سركة  قدمت 
م�شرف الراجحي مبوجب اتفاقية ت�شهيالت م�شرف الراجحي ل�شركة و�شكو�شا، وتن�ص �شروط ال�شمان باأن م�شرف الراجحي خمول يف اأي وقت با�شتخدام 

اأ�سول ال�سركة وودائعها لدى م�سرف الراجحي للوفاء بالتزامات �سركة و�سكو�سا جتاه م�سرف الراجحي.

سندات ألمر

قدمت �سركة و�سكو�سا ثالث �سندات الأمر بتاريخ 1435/2/28هـ )املوافق 2014/1/1م( الى م�سرف الراجحي مببلغ وقدره )153.193.750( مائة وثالث 
وخم�سون مليون ومائة وثالثة وت�سعون األفًا و�سبعمائة وخم�سون ريال �سعودي و)20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي و)30.000.000( ثالثون مليون ريال 

�سعودي، وقد مت توقيعهم من قبل �سركة و�سكو�سا و�سمنته �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة ال�سناعات الكهربائية جتاه م�سرف الراجحي.
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قدمت �سركة و�سكو�سا اإخطارًا مل�سرف الراجحي يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقع م�سرف الراجحي على اإ�ستالم 
االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر م�سرف الراجحي.

تسهيالت مصرف الراجحي االضافية لشركة المحوالت السعودية  3   3   2   13

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية ت�سهيالت مع م�سرف الراجحي يف 1434/9/13هـ )املوافق 2013/7/21م( بقيمة اإجمالية قدرها )100.000.000( 
مائة مليون ريال �سعودي )»اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية االإ�سافية«(، وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية، وتتيح 
اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية االإ�سافية ت�سهيل عقود مبيعات اآجلة وذلك لتمويل متطلبات التو�سع باالإ�سافة اإلى تكاليف تغيري االآالت، 
التزامات  اأي  لت�سديد  ال�سمانات  ا�ستخدام هذه  الراجحي  الى م�سرف  ال�سعودية  املحوالت  و�سركة  و�سكو�سا  �سركة  الراجحي مبوجب �سمانات  ويحق مل�سرف 
غري م�سددة من �سركة املحوالت ال�سعودية الى م�سرف الراجحي. اإن اأخر موعد ل�سداد االلتزامات املرتتبة على ا�ستخدام ت�سهيالت الراجحي االإ�سافية ل�سركة 

املحوالت ال�سعودية هو يف 1439/11/18هـ )املوافق 2018/7/31م(.

التعهدات 

اإن التعهدات الرئي�سية هي كاالأتي:

1.  اأنها واأي من �سركاتها التابعة و�سركاتها القاب�سة اأو �سركات جمموعتها لن تغري اأي من وثائقها التاأ�سي�سية على نحو قد يوؤدي مب�سرف الراجحي اأن يعترب 
هذا التغيري �سيكون له تاأثري �سلبي جوهري يف ما يتعلق باتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية االإ�سافية. 

2.  اأي تغري يف الهيكل القانوين يف �سركة املحوالت ال�سعودية اأو �سركائها لن ياأثر على اال�ستمرار النافذ باتفاقية ت�سهيالت م�سرف الراجحي ل�سركة املحوالت 
ال�سعودية االإ�سافية وتتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية باإبالغ م�سرف الراجحي عن اأي من هذه التغريات حال وقوعها.

3.  تقدمي ال�سمانات وال�سندات باأمر املطلوبة وتزويد م�سرف الراجحي بالقوائم املالية ال�سنوية خالل ت�سعني يوم من نهاية ال�سنة املالية والقوائم املالية الربع 
�سنوية.

اتفاقية بيع آجلة

عقدت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية بيع اآجلة مع م�سرف الراجحي يف 1434/9/13هـ )املوافق 2013/7/21م( حيث وافق الطرفان مبوجبها على اإبرام 
عقود بيع �شلع اآجلة من قبل م�شرف الراجحي اإلى �شركة املحوالت ال�شعودية، واالتفاقية حتدد �شروط واأحكام كل عقد بيع مبا يف ذلك طريقة تنفيذ تلك املبيعات 

وبع�س التعهدات والر�سوم والنفقات املنطبقة على تلك املبيعات. 

ضمان شركة وسكوسا اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

قدمت �سركة و�سكو�سا �سمان ل�سالح م�سرف الراجحي بتاريخ 1434/9/13هـ )املوافق 2013/7/21م( ت�سمل كل التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه 
بنود  وتفيد  )املوافق 2013/7/21م(.  املوؤرخة 1434/9/13هـ  االإ�سافية«  ال�سعودية  املحوالت  ل�سركة  الراجحي  ت�سهيالت  »اتفاقية  الراجحي مبوجب  م�سرف 
ال�سمان باأن م�سرف الراجحي خمول يف اأي وقت باأن يقوم با�ستخدام اأ�سول �سركة و�سكو�سا وودائعها لدى م�سرف الراجحي للوفاء بالتزامات �سركة املحوالت 

ال�سعودية جتاه م�سرف الراجحي.

ضمان الشركة اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

قدمت ال�سركة �سمان بتاريخ 1434/9/13هـ )املوافق 2013/7/21م( ل�سالح م�سرف الراجحي، وااللتزامات امل�سمونة ت�سمل كل التزامات �سركة املحوالت 
ال�سعودية جتاه م�سرف الراجحي مبوجب »اتفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية االإ�سافية« املوؤرخة 1434/9/13هـ )املوافق 2013/7/21م(، 
�سركة  بالتزامات  للوفاء  الراجحي  لدى م�سرف  وودائعها  ال�سركة  اأ�سول  با�ستخدام  يقوم  باأن  وقت  اأي  الراجحي خمول يف  باأن م�سرف  تفيد  ال�سمان  وبنود 

املحوالت ال�سعودية جتاه م�سرف الراجحي.

سندات ألمر

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية �سند الأمر الى م�سرف الراجحي مببلغ وقدره )111.406.250( مائة واأحدع�سر مليون واأربعمائة و�ستة اأالف ومائتني وخم�سني 
ماليني  �ستة   )6.962.891( وقدره  مبلغ  منهم  كل  قيمة  الأمر  �سند  ع�سر  �ستة  اإلى  باالإ�سافة  2013/7/21م(  )املوافق  1434/9/13هـ  بتاريخ  �سعودي  ريال 
وت�سعمائة واثنان و�ستون األفا وثمامنائة وواحد وت�سعون ريال �سعودي لتغطية كل دفعة يجب دفعها وفقا التفاقية ت�سهيالت الراجحي ل�سركة املحوالت ال�سعودية 
االإ�سافية املوؤرخة 1434/9/13هـ )املوافق 2013/7/21م(. مت التوقيع على جميع ال�سندات الأمر من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية وال�سركة ب�سفتهم �سامنني. 
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قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية اإخطارًا مل�سرف الراجحي يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقع م�سرف الراجحي 
على اإ�ستالم االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر م�سرف الراجحي.

استخدام تسهيالت مصرف الراجحي 

واأربع مائة وثمانية  باأنه وبتاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(، مت ا�ستخدام مبلغ وقدره )116.458.771( مائة و�ستة ع�سر مليون  ال�سركة  توؤكد 
وخم�سون األفا و�سبعمائة وواحد و�سبعون ريال �سعودي. وهذا املبلغ امل�ستخدم هو جمموع اال�ستخدام من جميع الت�سهيالت املتاحة لل�سركة و�سركاتها التابعة. 

تسهيالت بنك الرياض لشركة المحوالت السعودية  4   3   2   13

)املوافق  1433/12/26هـ  يف  الريا�س  بنك  مع  ت�سهيل  لكل  الفرعية  احلدود  يحدد  وخطابا  ائتمانية  ت�سهيالت  اتفاقية  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  وقعت 
2012/11/11م( بقيمة اإجمالية تبلغ )77.000.000( �سبعة و�سبعني مليون ريال �سعودي )وجميعها »اتفاقية ت�سهيالت الريا�س ل�سركة املحوالت ال�سعودية«( 

وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. الت�سهيالت متوفرة حتى 1437/1/24هـ )املوافق 2015/11/6م(.

ت�سمل االتفاقية الت�سهيالت ذات احلدود الق�سوى التالية:

)1(  ت�سهيالت �سحب م�سريف على املك�سوف ملتطلبات راأ�س املال العامل: )1.000.000( مليون ريال �سعودي؛

)2(  ت�سهيالت تورق متجددة ملتطلبات راأ�س املال العامل: )19.000.000( ت�سعة ع�سر مليون ريال �سعودي؛

)3(  ت�سهيالت تورق متجددة لتمويل فواتري املوردين: )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي؛

)4(  بدائل ائتمانية مبا�سرة: )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي؛

البدائل  امل�ستندية: )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي )حد جزئي من حد  االإعتمادات  لتمويل قيمة  التورق  االإعتمادات ب�سيغة  )5(  اإعادة متويل 
االئتمانية املبا�سرة - رقم )4( اأعاله(؛

)6(  مقاي�سات نقد اأجنبي لغايات التمويل التجاري: )2.000.000( اثنني مليون ريال �سعودي؛

)7(  وخطابات �سمان: )15.000.000( خم�سة ع�سر مليون ريال �سعودي.

توافق �سركة املحوالت ال�سعودية على توفري �سمانات من كل من �سركائها تتنا�سب مع ح�ستهم يف �سركة املحوالت ال�سعودية.

التعهدات

تتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية باإبالغ بنك الريا�س فورًا باأي تغيري يف هيكليتها القانونية اأو ملكية امل�ساهمني اأو ن�ساطاتها التجارية من �ساأنها اأن توؤثر من منظور 
بنك الريا�س على �سالحية اتفاقية ت�سهيالت الريا�س ل�سركة املحوالت ال�سعودية. تلتزم �سركة املحوالت ال�سعودية كذلك بتقدمي اأي معلومات اأو بيانات يطلبها 
البنك من وقت الآخر عن ن�ساطها ومركزها املايل، وتفو�س ال�سركة البنك يف احل�سول على مثل هذه البيانات التي تخ�سها. كما تلتزم �سركة املحوالت ال�سعودية 

بتقدمي اأي معلومات عن تغيري و�سعها املايل واالإداري والقانوين.

األحكام والشروط العامة لخطابات الضمان واالعتمادات المستندية

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية وبنك الريا�س اتفاقية بتاريخ 1433/12/26هـ )املوافق 2012/11/11م( حتدد ال�شروط واالأحكام العامة الإ�شدار خطابات 
ال�سمان من قبل بنك الريا�س نيابة عن �سركة املحوالت ال�سعودية.

اتفاقية التمويل اإلسالمي

يف 1433/12/26هـ )املوافق 2012/11/11م(، اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية مع بنك الريا�س اتفاقية متويل اإ�سالمي تتعلق باآليات ت�سهيالت التورق عمال 
باتفاقية ت�سهيل بنك الريا�س ل�سركة املحوالت ال�سعودية والتي يوافق مبوجبها بنك الريا�س على توفري ت�سهيالت تورق متجددة ل�سركة املحوالت ال�سعودية بقيمة 

)59.000.000( ت�سعة وخم�سون مليون ريال �سعودي.

وقد تزامن توقيع اتفاقية التمويل االإ�سالمي مع قيام �سركة املحوالت ال�سعودية مبنح توكيل موؤرخ يف 1433/12/26هـ )املوافق 2012/11/11م( ل�سالح بنك 
الريا�س، والذي تتيح مبوجبه �سركة املحوالت ال�سعودية لبنك الريا�س بيع املنتجات التي مت �سراوؤها وفقا التفاقية التمويل االإ�سالمي نيابة عن �سركة املحوالت 

ال�سعودية.
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عقد تسهيالت ائتمانية

يف 1433/12/26هـ )املوافق 2012/11/11م(، اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية مع بنك الريا�س عقد ت�سهيالت ائتمانية مببلغ حده االأق�سى )38.000.000( 
ثمانية وثالثون مليون ريال �سعودي متوفرة يف �سورة حد جاري مدين وقرو�س واعتمادات م�ستندية �ساملة خطابات االعتماد واإ�سدار خطابات ال�سمان ومنتجات 

خزينة واأي �سورة اأخرى يبلغ بها البنك ال�سركة من وقت الآخر. وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

من بني االلتزامات االأخرى، تتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية باإخطار بنك الريا�س فورًا باأي تغيري يف هيكليتها القانونية اأو ملكية ال�سركاء وتقدمي امل�ستندات 
النظامية الدالة على ذلك اإلى احلد املقبول للبنك باالإ�سافة اإلى التوقيع فورا على امل�ستندات وتقدمي اأية �سمانات اأخرى يطلبها البنك.

 ضمان الشركاء بالتكافل )بالتناسب(

ت�سمل كل  بتاريخ 1433/12/26هـ )املوافق 2012/11/11م(. االلتزامات امل�سمونة  الريا�س  لبنك  ال�سعودية �سمان  ل�سركة املحوالت  املالكة  ال�سركات  قدمت 
التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه بنك الريا�س وي�سل حدها االأق�سى اإلى )77.000.000( �سبعة و�سبعني مليون ريال �سعودي. كل م�ساهم م�سوؤول عن 
ح�سة تتنا�سب مع ح�سته من اأ�سهم �سركة املحوالت ال�سعودية. وتفيد بنود ال�سمان باأن بنك الريا�س خمول يف اأي وقت ا�ستخدام اأ�سول وودائع امل�ساهمني لدى 

بنك الريا�س للوفاء بالتزامات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه بنك الريا�س.

سندات ألمر

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية �سندين الأمر الى بنك الريا�س مببلغ وقدره )1.350.000( مليون وثالثمائة وخم�سون األف ريال �سعودي و)77.000.000( 
�سبعة و�سبعون مليون ريال �سعودي بتاريخ 1433/12/26هـ )املوافق 2012/11/11م( وقد مت توقيعه من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية و�سمنته �سركة و�سكو�سا 

وال�سركة جتاه بنك الريا�س.

موافقة بنك الرياض على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية اإخطارًا لبنك الريا�س يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقع بنك الريا�س على اإ�ستالم 
االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر بنك الريا�س.

تسهيالت بنك الرياض لشركة وسكوسا 5   3   2   13

وقعت �سركة و�سكو�سا اتفاقية ت�سهيالت ائتمانية وخطابا يحدد احلدود الفرعية لكل ت�سهيل مع بنك الريا�س يف 1433/1/15هـ )املوافق 2011/12/11م( بقيمة 
الريا�س ل�سركة و�سكو�سا«( وتخ�سع هذه  األف ريال �سعودي )معا »اتفاقية ت�سهيالت  اإجمالية تبلغ )122.500.000( مائة واثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة 

االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. الت�سهيالت متوفرة حتى 1435/12/30هـ )املوافق 2014/10/24م(. 

ت�سمل االتفاقية الت�سهيالت ذات احلدود الق�سوى التالية:

)1(  ت�سهيالت تورق متجددة ملتطلبات راأ�س املال العامل: )40.000.000( اأربعون مليون ريال �سعودي؛

)2(  ت�سهيالت تورق متجددة لتمويل فواتري املوردين: )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي؛

)3(  بدائل ائتمانية مبا�سرة: )30.000.000( ثالثون مليون ريال �سعودي؛

)4(  ت�سهيالت تورق الإعادة متويل خطاب اعتماد بهدف اإعادة متويل اعتمادات م�ستندية: )30.000.000( ثالثون مليون ريال �سعودي. )حد جزئي من حد 
البدائل االئتمانية املبا�سرة - رقم )3( اأعاله(؛

)5(  مقاي�سات نقد اأجنبي لغايات التمويل التجاري: )2.500.000( اثنان مليون وخم�سمائة الف ريال �سعودي؛

)6(  خطابات �سمان: )30.000.000( ثالثون مليون ريال �سعودي؛

توافق �سركة و�سكو�سا على توفري �سمانات من كل من �سركائها تتنا�سب مع ح�ستهم يف �سركة و�سكو�سا. 

التعهدات

تتعهد �سركة و�سكو�سا بتقدمي اأي معلومات اأو بيانات يطلبها البنك من وقت الآخر عن ن�ساطها ومركزها املايل وتفو�س ال�سركة البنك يف احل�سول على مثل هذه 
البيانات التي تخ�سها. كما تتعهد �سركة و�سكو�سا باإبالغ بنك الريا�س فورًا باأي تغيريات يف هيكليتها القانونية اأو ملكية امل�ساهمني اأو ن�ساطاتها التجارية من �ساأنها 

اأن توؤثر من منظور بنك الريا�س على �سالحية »اتفاقية ت�سهيالت الريا�س ل�سركة و�سكو�سا«.
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األحكام والشروط العامة لخطابات الضمان واالعتمادات المستندية

اأبرمت �سركة و�سكو�سا وبنك الريا�س اتفاقية بتاريخ 1433/1/15هـ )املوافق 2011/12/11م( حتدد ال�شروط واالأحكام العامة الإ�شدار خطابات ال�شمان من 
قبل بنك الريا�س نيابة عن �سركة و�سكو�سا.

عقد تسهيالت ائتمانية

اثنان  االأق�سى )62.500.000(  ائتمانية مببلغ حده  ت�سهيالت  الريا�س عقد  بنك  و�سكو�سا مع  �سركة  اأبرمت  يف 1433/1/15هـ )املوافق 2011/12/11م(، 
واإ�سدار خطابات  االعتماد  �ساملة خطابات  اعتمادات م�ستندية  وفتح  وقرو�س  �سعودي متوفرة يف �سورة حد جاري مدين  ريال  األف  مليون وخم�سمائة  و�ستون 

ال�سمان ومنتجات خزينة واأي �سورة اأخرى يبلغ البنك بها ال�سركة من وقت الآخر. وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

من بني االلتزامات االأخرى، تتعهد �سركة و�سكو�سا باإخطار بنك الريا�س فورًا باأي تغيري يف هيكليتها القانونية اأو ملكية امل�ساهمني وتقدمي امل�ستندات النظامية 
الدالة على ذلك اإلى احلد املقبول للبنك باالإ�سافة اإلى التوقيع فورا على امل�ستندات وتقدمي اأية �سمانات اأخرى يطلبها البنك.

 اتفاقية التمويل اإلسالمي

يف 1433/1/15هـ )املوافق 2011/12/11م(، اأبرمت �سركة و�سكو�سا مع بنك الريا�س اتفاقية متويل اإ�سالمي تتعلق باآليات ت�سهيالت التورق عمال باتفاقية ت�سهيل 
بنك الريا�س ل�سركة و�سكو�سا والتي يوافق مبوجبها بنك الريا�س على توفري ت�سهيالت تورق متجددة ل�سركة و�سكو�سا بقيمة اإجمالية قدرها )60.000.000( 
�ستون مليون ريال �سعودي لتغطية متطلبات راأ�س املال العامل باالإ�سافة اإلى ت�سهيالت تورق الإعادة التمويل بقيمة )30.000.000( ثالثني مليون ريال �سعودي 

الإعادة متويل االعتمادات امل�ستندية.

وقد تزامن توقيع اتفاقية التمويل االإ�سالمي هذه مع قيام �سركة و�سكو�سا مبنح توكيل موؤرخ يف 1433/1/15هـ )املوافق 2011/12/11م( ل�سالح بنك الريا�س، 
والذي تتيح مبوجبه �سركة و�سكو�سا لبنك الريا�س بيع املنتجات التي مت �سراوؤها وفقا التفاقية التمويل االإ�سالمي نيابة عن �سركة و�سكو�سا.

 ضمان المساهمين بالتكافل )بالتناسب(

التزامات  بتاريخ 1433/1/15هـ )املوافق 2011/12/11م(. االلتزامات امل�سمونة ت�سمل كل  الريا�س  وال�سركة �سمان لبنك  ال�سعودية  قدمت �سركة املحوالت 
�سركة و�سكو�سا جتاه بنك الريا�س وي�سل حدها االأق�سى اإلى )122.500.000( مئة واثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي. كل م�ساهم م�سوؤول 
عن ح�سة تتنا�سب مع ح�سته من اأ�سهم �سركة و�سكو�سا. وتفيد بنود ال�سمان باأن بنك الريا�س خمول يف اأي وقت ا�ستخدام اأ�سول وودائع امل�ساهمني لدى بنك 

الريا�س للوفاء بالتزامات �سركة و�سكو�سا جتاه بنك الريا�س.

 سندات ألمر

قدمت �سركة و�سكو�سا �سند الأمر الى بنك الريا�س مببلغ وقدره )122.500.000( مائة واثنان وع�سرون مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي بتاريخ 1433/1/15هـ 
)املوافق 2011/12/11م( وقد مت توقيعه من قبل �سركة و�سكو�سا و�سمنته �سركة املحوالت ال�سعودية وال�سركة جتاه بنك الريا�س.

موافقة بنك الرياض على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

قدمت �سركة و�سكو�سا اإخطارًا لبنك الريا�س يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقع بنك الريا�س على اإ�ستالم االإخطار 
وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر بنك الريا�س.

استخدام تسهيالت بنك الرياض عامة

توؤكد ال�سركة باأنه وبتاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(، مت ا�ستخدام مبلغ وقدره )19.882.697( ت�سعة ع�سر مليون وثمامنائة واثنان وثمانون األفًا 
و�ستمائة و�سبعة وت�سعون ريال �سعودي. وهذا املبلغ امل�ستخدم هو جمموع اال�ستخدام من جميع الت�سهيالت املتاحة لل�سركة و�سركاتها التابعة.

تسهيالت مجموعة سامبا المالية لشركة المحوالت السعودية  6   3   2   13

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية ت�سهيالت مع جمموعة �سامبا املالية يف 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م( بقيمة اإجمالية تبلغ )160.000.000( 
الت�سهيالت متوفرة حتى 1436/7/11هـ )املوافق 2015/4/30م(  ال�سعودية«(.  ل�سركة املحوالت  �سامبا  ت�سهيالت  و�ستون مليون ريال �سعودي )»اتفاقية  مائة 
الق�سوى  املالية  الت�سهيالت ذات احلدود  ال�سعودية  املحوالت  ل�سركة  �سامبا  ت�سهيالت  اتفاقية  ت�سمل  ال�سعودية.  العربية  اململكة  الأنظمة  االتفاقية  وتخ�سع هذه 

التالية:
)1(  ت�سهيالت �سحب م�سريف على املك�سوف وقرو�س ق�سرية االأجل ملتطلبات راأ�س املال العامل: )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي 

)2(  خطابات اعتماد اإطالع وقبول م�ستندية: )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون ريال �سعودي 

)3(  ت�سهيالت لتغطية خماطر تقلب االأ�سعار يف مقاي�سات نقد اأجنبي لغايات جتارية: )35.000.000( خم�سة وثالثون مليون ريال �سعودي

)4(  ت�سهيالت لتغطية خماطر تقلب االأ�سعار لغايات جتارية: )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي
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التعهدات

اإن التعهدات الرئي�سية هي كاالأتي:

)1(  عدم ال�سماح اأو املوافقة على اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية اأو منح عقود خيار اأو �سندات حق اكتتاب باأ�سهم ت�ساف اإلى راأ�س مالها الأي �سخ�س غري �سركائها اأو 
م�ساهميها احلاليني؛

)2(  احلفاظ على هيكلة ملكيتها وا�ستمرارها يف ممار�سة االأعمال املالية واالإدارية والتجارية نف�سها واحلفاظ على الو�سع القانوين نف�سه الذي كانت عليه عند 
توقيع »اتفاقية ت�سهيالت �سامبا ل�سركة املحوالت ال�سعودية«.

)3(  تزويد البنك بالقوائم املالية الربع �سنوية الغري مدققة بعد مدة اأق�ساها 45 يوم من نهاية كل ربع �سنة وتزويد البنك بالقوائم املالية ال�سنوية املدققة بعد 
مدة اأق�ساها 120 يوم من نهاية كل �سنة مالية.

املحوالت  �سركة  التزامات  فيها عن  ن�سبة ح�س�سهم  تتنا�سب مع  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  التي متلك ح�س�س يف  ال�سركات  )4(  توفري �سمانات من كل من 
ال�سعودية مبوجب اتفاقية ت�سهيالت �سامبا ل�سركة املحوالت ال�سعودية. 

اتفاقية تمويل بالمرابحة رئيسية بقيمة )65.000.000( خمسة وستون مليون ريال سعودي

مبوجب »اتفاقية ت�سهيالت �سامبا ل�سركة املحوالت ال�سعودية«، اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية مرابحة رئي�سية مع جمموعة �سامبا بتاريخ 1434/7/1هـ 
)املوافق 2013/5/11م( بقيمة اإجمالية تبلغ )65.000.000( خم�سة و�ستون مليون ريال �سعودي ومت جتديدها يف تاريخ 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م( 

لت�سبح متوفرة حتى 2015/4/30م. وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. 

اتفاقية تمويل بالمرابحة بقيمة )50.000.000( خمسون مليون ريال سعودي

مبوجب »اتفاقية ت�سهيالت �سامبا ل�سركة املحوالت ال�سعودية«، اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية متويل باملرابحة مع جمموعة �سامبا بتاريخ 1434/7/1هـ 
)املوافق 2013/5/11م( بقيمة اإجمالية تبلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي ومت جتديدها يف تاريخ 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م(. 
لت�سبح متوفرة حتى 2015/4/30م. وتخ�سع اتفاقية التمويل باملرابحة الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. وتعهدت �سركة املحوالت ال�سعودية، من بني تعهدات 

اأخرى، باأن ال تقوم بتغيري هيكلها القانوين طوال مدة اتفاقية التمويل باملرابحة.

ضمان الشركة اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

ال�سعودية.  العربية  اململكة  الأنظمة  ال�سمان  هذا  ويخ�سع  2014/6/11م(.،  )املوافق  1435/8/13هـ  بتاريخ  �سامبا  جمموعة  ل�سالح  �سمان  ال�سركة  قدمت 
االلتزامات امل�سمونة هي التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه جمموعة �سامبا، ويبلغ حدها االأق�سى )160.000.000( مائة و�ستون مليون ريال �سعودي. 
بنود ال�سمان تفيد باأن جمموعة �سامبا خمولة يف اأي وقت با�ستخدام اأ�سول ال�سركة وودائعها لدى جمموعة �سامبا للوفاء بالتزامات �سركة املحوالت ال�سعودية 

جتاه جمموعة �سامبا.

ضمان شركة وسكوسا اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

قدمت �سركة و�سكو�سا �سمان ل�سالح جمموعة �سامبا بتاريخ 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م(. ويخ�سع هذا ال�سمان الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. 
االلتزامات امل�سمونة هي التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه جمموعة �سامبا، ويبلغ حدها االأق�سى )160.000.000( مائة و�ستون مليون ريال �سعودي. 
بالتزامات �سركة املحوالت  للوفاء  �سامبا  اأ�سول �سركة و�سكو�سا وودائعها لدى جمموعة  با�ستخدام  اأي وقت  �سامبا خمولة يف  باأن جمموعة  تفيد  ال�سمان  بنود 

ال�سعودية جتاه جمموعة �سامبا.

سندات ألمر

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية �سند الأمر اإلى جمموعة �سامبا مببلغ وقدره )160.000.000( مائة و�ستون مليون ريال �سعودي بتاريخ 1435/8/13هـ )املوافق 
2014/6/11م( �سمنته �سركة و�سكو�سا وال�سركة جتاه جمموعة �سامبا املالية. وقدمت �سركة املحوالت ال�سعودية اأي�سًا �سند الأمر الى جمموعة �سامبا مببلغ قدره 
بتاريخ 1435/8/14هـ )املوافق 2014/6/12م(  اأمريكي  األفًا وثالثمائة وثالثة وثالثون دوالر  �سبعة ع�سر مليونا وثالثمائة وثالثة وثالثون   )17.333.333(

�سمنته �سركة و�سكو�سا وال�سركة جتاه جمموعة �سامبا املالية.

موافقة مجموعة سامبا المالية على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية اإخطارًا لبنك الريا�س يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقعت جمموعة �سامبا املالية 
على اإ�ستالم االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر جمموعة �سامبا املالية.
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تسهيالت مجموعة سامبا المالية لشركة وسكوسا 7   3   2   13

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية ت�سهيالت مع جمموعة �سامبا املالية يف 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م( بقيمة اإجمالية تبلغ )205.000.000( مئتان 
الت�سهيالت متوفرة حتى 1436/7/11هـ )املوافق 2015/4/30م( وتخ�سع هذه  و�سكو�سا«(.  ل�سركة  �سامبا  ت�سهيالت  �سعودي )»اتفاقية  ريال  وخم�سة ماليني 

االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. ت�سمل اتفاقية ت�سهيالت �سامبا ل�سركة و�سكو�سا الت�سهيالت ذات احلدود املالية الق�سوى التالية:

)1(  ت�سهيالت �سحب م�سريف على املك�سوف وقرو�س ق�سرية االأجل ملتطلبات راأ�س املال العامل: )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي. 

)2(  خطابات اعتماد اإطالع وقبول م�ستندية: )75.000.000( خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي.

)3(  ت�سهيالت متناق�سة طويلة االأجل على �سكل مرابحة اإ�سالمية: )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي.

)4(  ت�سهيالت لتغطية خماطر تقلب االأ�سعار يف مقاي�سات نقد اأجنبي لغايات جتارية: )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

)5(  ت�سهيالت لتغطية خماطر تقلب االأ�سعار لغايات جتارية: )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي.

التعهدات

اإن التعهدات الرئي�سية هي كاالأتي:

)1(  عدم ال�سماح اأو املوافقة على اإ�سدار اأ�سهم اإ�سافية اأو منح عقود خيار اأو �سندات حق اكتتاب باأ�سهم ت�ساف اإلى راأ�س مالها الأي �سخ�س غري �سركائها اأو 
م�ساهميها احلاليني؛

)2(  احلفاظ على هيكلية ملكيتها وا�ستمرارها يف ممار�سة االأعمال املالية واالإدارية والتجارية نف�سها واحلفاظ على الو�سع القانوين نف�سه الذي كانت عليه عند 
توقيع »اتفاقية ت�سهيالت �سامبا ل�سركة و�سكو�سا«.

)3(  تزويد البنك بالقوائم املالية الربع �سنوية الغري مدققة بعد مدة اأق�ساها 45 يوم من نهاية كل ربع �سنة وتزويد البنك بالقوائم املالية ال�سنوية املدققة بعد 
مدة اأق�ساها 120 يوم من نهاية كل �سنة مالية.

)4(  املحافظة على ن�سبة االأ�سول اجلارية الى املطلوبات اجلارية بحيث ال تقل عن 1.25 : 1 بناءًا على القوائم املالية الربع �سنوية.

)5(  املحافظة على ن�سبة الرافعة املالية )جمموع املطلوبات الى �سايف حقوق امللكية( 2 : 1 كحد اعلى يف نهاية كل ربع �سنة.

)6(  املحافظة على ن�سبة تغطية ترتيبات التمويل بحيث ال تقل عن 1.25 : 1 يف نهاية كل �سنة مالية.

)7(  توفري �سمانات من كل من ال�سركات التي متتلك ح�س�س يف �سركة و�سكو�سا تتنا�سب مع ح�ستهم يف �سركة و�سكو�سا فيما يتعلق بالتزامات �سركة و�سكو�سا 
مبوجب “اتفاقية ت�سهيالت �سامبا ل�سركة و�سكو�سا”. 

اتفاقية تمويل بالمرابحة رئيسية بقيمة )75.000.000( خمسة وسبعون مليون ريال سعودي

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية مرابحة رئي�سية مع جمموعة �سامبا املالية بتاريخ 1434/7/1هـ )املوافق 2013/5/11م( بقيمة اإجمالية تبلغ )75.000.000( 
خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي ومت جتديدها يف تاريخ 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م( لت�سبح متوفرة حتى 1436/7/11هـ )املوافق 2015/4/30م(. 

وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

اتفاقية تمويل بالمرابحة بقيمة )50.000.000( خمسون مليون ريال سعودي

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية متويل باملرابحة مع جمموعة �سامبا املالية بتاريخ 1434/7/1هـ )املوافق 2013/5/11م( بقيمة اإجمالية تبلغ )50.000.000( 
خم�سني مليون ريال �سعودي ومت جتديدها يف تاريخ 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م( لت�سبح متوفرة حتى 1436/7/11هـ )املوافق 2015/4/30م(. 

وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.
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جدول الضمانات والتعهدات

و�سكو�سا  �سركة  �ستقدمها  التي  ال�سمانات  يحدد  2014/6/11م(  )املوافق  1435/8/13هـ  بتاريخ  جدول  على  املالية  �سامبا  وجمموعة  و�سكو�سا  �سركة  وقعت 
ملجموعة �سامبا مقابل اتفاقية املرابحة التي اأبرمتها �سركة و�سكو�سا وجمموعة �سامبا املالية يف 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م(، وتتعهد �سركة و�سكو�سا 

بتقدمي �سمانات من �سركة ال�سناعات الكهربائية و�سركة املحوالت ال�سعودية فيما يتعلق بالتزامات �سركة و�سكو�سا. 

ضمان الشركة اللتزامات شركة وسكوسا

قدمت ال�سركة �سمان ل�سالح جمموعة �سامبا بتاريخ 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م(، ويخ�سع هذا ال�سمان الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. االلتزامات 
امل�سمونة هي التزامات �سركة و�سكو�سا جتاه جمموعة �سامبا، ويبلغ حدها االأق�سى )205.000.000( مائتان وخم�سة ماليني ريال �سعودي. بنود ال�سمان تفيد 

باأن جمموعة �سامبا خمولة يف اأي وقت با�ستخدام اأ�سول ال�سركة وودائعها لدى جمموعة �سامبا للوفاء بالتزامات �سركة و�سكو�سا جتاه جمموعة �سامبا.

ضمان شركة المحوالت السعودية اللتزامات شركة وسكوسا

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية �سمان ل�سالح جمموعة �سامبا املالية بتاريخ 1435/8/13هـ )املوافق 2014/6/11م(، ويخ�سع هذا ال�سمان الأنظمة اململكة 
العربية ال�سعودية. االلتزامات امل�سمونة هي التزامات �سركة و�سكو�سا جتاه جمموعة �سامبا املالية ويبلغ حدها االأق�سى )205.000.000( مائتان وخم�سة ماليني 
ريال �سعودي، وتفيد بنود ال�سمان باأن جمموعة �سامبا املالية خمولة يف اأي وقت با�ستخدام اأ�سول وودائع �سركة املحوالت ال�سعودية لدى جمموعة �سامبا املالية 

للوفاء بالتزامات �سركة و�سكو�سا جتاه جمموعة �سامبا املالية.

سندات ألمر

قدمت �سركة و�سكو�سا �سند الأمر الى جمموعة �سامبا املالية مببلغ قدره )205.000.000( مائتان وخم�سة ماليني ريال �سعودي بتاريخ 1435/8/14هـ )املوافق 
بتاريخ  اأمريكي  دوالر  مليون  ع�سرون   )20.000.000( قدره  مببلغ  املالية  �سامبا  جمموعة  اإلى  الأمر  �سند  كذلك  و�سكو�سا  �سركة  وقدمت  2014/6/12م(. 

1435/8/14هـ )املوافق 2014/6/12م(.

موافقة مجموعة سامبا المالية على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

قدمت �سركة و�سكو�سا اإخطارًا لبنك الريا�س يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقعت جمموعة �سامبا املالية على 
اإ�ستالم االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر جمموعة �سامبا املالية.

استخدام تسهيالت مجموعة سامبا عامة

توؤكد ال�سركة باأنه وبتاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(، مت ا�ستخدام مبلغ وقدره )127.334.343( مائة و�سبعة وع�سرون مليون وثالث مائة واأربعة 
وثالثون الفا وثالثمائة وثالثة واأربعون ريال �سعودي. وهذا املبلغ امل�ستخدم هو جمموع اال�ستخدام من جميع الت�سهيالت املتاحة لل�سركة و�سركاتها التابعة.

تسهيالت البنك السعودي لالستثمار لشركة المحوالت السعودية  8   3   2   13

تبلغ  اإجمالية  بقيمة  2013/11/4م(  )املوافق  1435/1/1هـ  بتاريخ  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  مع  ت�سهيالت  اتفاقية  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  اأبرمت 
الأنظمة  االتفاقية  تخ�سع هذه  )املوافق 2014/10/31م(.  بتاريخ 1436/1/7هـ  الت�سهيالت  توفر هذه  وينتهي  �سعودي  ريال  مليون  )50.000.000( خم�سون 

اململكة العربية ال�سعودية. 

حتتوي ت�سهيالت �سركة املحوالت ال�سعودية والبنك ال�سعودي لال�ستثمار على الت�سهيالت الفرعية التالية:

)1(  ت�سهيل فرعي مببلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي من اأجل متويل خطابات االعتماد؛
امل�سرتيات )حد جزئي من حد متويل خطابات   / االعتمادات  اعادة متويل  اأجل  �سعودي من  ريال  مليون  )2(  ت�سهيل فرعي مببلغ )50.000.000( خم�سون 

االعتماد - رقم )1( اأعاله(؛
)3(  ت�سهيل فرعي مببلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي من اأجل ا�سدار �سمانات ابتدائية، �سمانات نهائية و�سمانات دفعات م�سبقة؛

)4(  ت�سهيل فرعي مببلغ )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي من اأجل ا�سدار �سمانات دفع الى موردين مقبولني من قبل البنك ال�سعودي لال�ستثمار؛
)5(  ت�سهيل فرعي مرابحة متو�سطة االأجل مببلغ )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي للدفع الى املوردين؛ 

)6(  وت�سهيل فرعي مببلغ )20.000.000( ع�سرون مليون ريال �سعودي من اأجل مقاي�سات نقد اأجنبي.

قد ت�ستعمل اتفاقية ت�سهيالت �سركة املحوالت ال�سعودية والبنك ال�سعودي لال�ستثمار من قبل �سركة و�سكو�سا. وت�سمن �سركة املحوالت ال�سعودية للبنك ال�سعودي 
لال�ستثمار اأية التزامات على �سركة و�سكو�سا الى البنك ال�سعودي لال�ستثمار مبوجب اتفاقية الت�سهيالت. 
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التعهدات

التعهدات الرئي�سية كالتايل:

)1(  اأن �سركة املحوالت ال�سعودية واأي من �سركاتها التابعة و�سركاتها القاب�سة اأو �سركات جمموعتها لن تغري اأي من وثائقها التاأ�سي�سية على نحو قد يوؤدي بالبنك 
ال�سعودي لال�ستثمار اأن يعترب هذا التغيري له تاأثري �سلبي جوهري باتفاقية الت�سهيالت ل�سركة املحوالت ال�سعودية. 

)2(  اأي تغري يف الهيكل القانوين يف �سركة املحوالت ال�سعودية اأو �سركائها لن يوؤثر على اال�ستمرار النافذ باتفاقية الت�سهيالت ل�سركة املحوالت ال�سعودية 

)3(  اأن ال تتجاوز ن�سبة جمموع املطلوبات الى �سايف قيمة االأ�سول امللمو�سة 1:2؛

)4(  اأن ال تقل ن�سبة جمموع اال�سول املتداولة الى �سايف اخل�سوم املتداولة عن 1:1؛

)5(  اأن تقوم باحلفاظ على �سايف اأ�سول ملمو�سة قيمتها )140.000.000( مائة واأربعون مليون ريال �سعودي؛

)6(  اأن تودع ح�سيلة مبيعاتها يف ح�سابها لدى البنك، على اأن ال تقل تلك االأموال املودعة عن 125% من مبلغ التمويل االإجمايل.

)7(  اأن تقدم �سمانًا بالتكافل من قبل ال�سركة و�سركة و�سكو�سا عن جميع التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية مبوجب هذه االتفاقية.

وتوؤكد ال�سركة بانها ب�سدد احل�سول على موافقة البنك ال�سعودي لال�ستثمار وذلك لطرح ا�سهمها لالكتتاب العام ومل حت�سل على هذه املوافقة حتى تاريخ هذه 
الن�سرة. وقد مت ذكر املخاطر املتعلقة باتفاقيات التمويل ب�سفة عامة يف ق�سم عوامل املخاطرة من هذه الن�سرة )للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم 

2-1-26 وعنوانه »خماطر التمويل والت�سهيالت االئتمانية«(.

اتفاقية تمويل بالمرابحة بقيمة )50.000.000( خمسون مليون ريال سعودي

مبوجب »اتفاقية ت�سهيالت �سركة املحوالت ال�سعودية والبنك ال�سعودي لال�ستثمار«، اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية متويل باملرابحة مع البنك ال�سعودي 
العربية  اململكة  الأنظمة  تخ�سع  �سعودي  ريال  مليون  خم�سني   )50.000.000( تبلغ  اإجمالية  بقيمة  2013/11/4م(  )املوافق  1435/1/1هـ  بتاريخ  لال�ستثمار 

ال�سعودية. ت�سهيالت املرابحة متوفرة حتى 1436/1/7هـ )املوافق 2014/10/31م(.

ضمان الشركة وشركة وسكوسا مجتمعين ومنفردين

قدمت ال�سركة و�سركة و�سكو�سا �سمانني م�ستمرين وغري قابلني للنق�س جمتمعني ومنفردين ل�سالح البنك ال�سعودي لال�ستثمار. 

الشروط العامة لإلقراض 

القيا�شية  ال�شروط  لالإقرا�ص حتدد  العامة  ال�شروط  وثائق  لال�شتثمار.  ال�شعودي  للبنك  العامة  االإقرا�ص  �شروط  ال�شعودية جمموعة من  املحوالت  �شركة  وقعت 
املختلفة امللزمة لعمالء البنك ال�سعودي لال�ستثمار، مبا يف ذلك التعهدات املعتادة، وتاأكيدات، واأحداث االإخالل.

سند ألمر من شركة المحوالت السعودية للبنك السعودي لالستثمار 

قدره  اإجمايل  مببلغ  لال�ستثمار  ال�سعودي  البنك  ل�سالح  2013/11/4م(  )املوافق  1435/1/1هـ  بتاريخ  الأمر  �سنًدا  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  اأ�سدرت 
)50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي. وال�سند الأمر هذا قد وّقعت عليه �سركة و�سكو�سا وال�سركة ك�سامنني.

استخدام تسهيالت البنك السعودي لالستثمار عامة

ال�سعودي  البنك  مع  االتفاقية  مبوجب  املتاحة  الت�سهيالت  من  اأيا  ال�سركة  ت�ستخدم  مل  2014/3/31م(،  )املوافق  1435/5/30هـ  وبتاريخ  باأنه  ال�سركة  توؤكد 
لال�ستثمار، واأنه مت جتديد الت�سهيالت حتى تاريخ 2015/7/31 م بنف�ص ال�شروط واحلدود.

اتفاقية تسهيالت البنك األهلي التجاري لشركة المحوالت السعودية  9   3   2   13

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية متويل جتاري وخدمات م�سرفية )اإلى جانب توقيع خطاب يلخ�س هذه الت�سهيالت( مع البنك االأهلي التجاري )»البنك 
متويل  )»اتفاقية  �سعودي  ريال  ماليني  وخم�سة  مائتان   )205.000.000( تتجاوز  ال  اإجمالية  بقيمة  2013/7/23م(  )املوافق  1434/9/15هـ  يف  االأهلي«( 
)املوافق  1435/10/4هـ  يف  االتفاقية  هذه  مدة  وتنتهي  ال�سعودية،  العربية  اململكة  الأنظمة  االتفاقية  هذه  وتخ�سع  ال�سعودية«(  املحوالت  ل�سركة  االأهلي  البنك 

2014/7/31م( ومت جتديد الت�سهيالت لت�سبح �سارية املفعول حتى تاريخ 1436/10/15هـ )املوافق 2015/7/31م(.

يحق ل�سركة املحوالت ال�سعودية مبوجب اتفاقية الت�سهيالت جمع حدود خمتلف الت�سهيالت املتاحة من اتفاقية متويل البنك االأهلي ل�سركة املحوالت ال�سعودية مع 
حدود الت�سهيالت املتاحة ل�سركة و�سكو�سا مبوجب اتفاقية متويل �سركة و�سكو�سا مع البنك االأهلي التي �سياأتي ذكرها الحقًا.
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بتاريخ 1434/9/15هـ )املوافق 2013/7/23م( يحدد  و�سكو�سا( ملخ�سًا  و�سركة  ال�سركة  وال�سامنون )وهم  االأهلي  والبنك  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  وقعت 
احلدود الق�شوى الثانوية التفاقية متويل البنك االأهلي ل�شركة املحوالت ال�شعودية وال�شروط العامة ال�شتخدامها:

)1(  ت�سهيل مببلغ )75.000.000( خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي لتمويل متطلبات راأ�س املال العامل وم�سروفات الت�سغيل االعتيادية؛ 

)2(  ت�سهيل مببلغ )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي لتمويل ا�سدار اعتماد م�ستندي موؤلف من الت�سهيالت الفرعية التالية: 

اأ .  اعتمادات متويل مرابحة مببلغ )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي ت�سهيل فرعي الإ�سدار اعتمادات اإطالع واعتمادات موؤجلة 
م�ستندية حملية واأجنبية ؛ 

ب .  واعتمادات مببلغ )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي ت�سهيل فرعي الإ�سدار اعتمادات اإطالع م�ستندية حملية واأجنبية.

)3(  ت�سهيل مببلغ )45.000.000( خم�سة واأربعون مليون ريال �سعودي الإ�سدار �سمانات ابتدائية، �سمانات دفعات م�سبقة، و�سمانات نهائية؛

)4(  ت�سهيل مببلغ )25.000.000( خم�شة وع�شرون مليون ريال �شعودي لتمويل معامالت التحوط TRF؛

)5(  وت�سهيل مببلغ )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي من اأجل ا�سدار خمتلف اأنواع �سمانات الدفع.

التعهدات

تتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية مبوجب اتفاقية الت�سهيالت مع البنك االأهلي باإبالغ البنك االأهلي باأي تغيري يطراأ على و�سع �سركة املحوالت ال�سعودية املايل 
واالداري والقانوين. وتتعهد اأي�سا �سركة املحوالت ال�سعودية بتقدمي �سمانات من قبل �سركة و�سكو�سا وال�سركة.

كما تتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية بالتعهدات املالية التالية:

1.  ان ال تتجاوز الرافعة املالية )جمموع املطلوبات الى �سايف حقوق امللكية( 2: 1 للقوائم املالية املجمعة ولكل �سركة على حدة. 

2.  تزويد البنك االهلي بالقوائم املالية املجمعة ب�سكل ربع �سنوي خالل 90 يوم من انتهاء كل ربع �سنة.

3.  تزويد البنك االهلي بالقوائم املالية املجمعة ب�سكل �سنوي خالل 90 يوم من انتهاء كل �سنة مالية.

سند ألمر من شركة المحوالت السعودية للبنك األهلي التجاري

اأ�سدرت �سركة املحوالت ال�سعودية �سنًدا الأمر ل�سالح البنك االأهلي التجاري مببلغ اإجمايل قدره )225.500.000( مائتني وخم�سة وع�سرون مليون وخم�سمائة 
األف ريال �سعودي. 

ضمان الشركة اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

قدمت ال�سركة �سمان ل�سالح البنك االأهلي. االلتزامات امل�سمونة هي التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه البنك االأهلي، مببلغ وقدره )225.500.000( 
مائتان وخم�سة وع�سرون مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي. بنود ال�سمان تفيد باأن البنك االأهلي خمول يف اأي وقت مبطالبة ال�سركة بالوفاء بر�سيد مديونية 

�سركة املحوالت ال�سعودية.

ضمان شركة وسكوسا اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

وقدره  مببلغ  االأهلي،  البنك  جتاه  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  التزامات  هي  امل�سمونة  االلتزامات  االأهلي،  البنك  ل�سالح  �سمان  و�سكو�سا  �سركة  قدمت 
)225.500.000( مائتان وخم�سة وع�سرون مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي. بنود ال�سمان تفيد باأن البنك االأهلي خمول يف اأي وقت مبطالبة �سركة و�سكو�سا 

بالوفاء بر�سيد مديونية �سركة املحوالت ال�سعودية.

موافقة البنك األهلي على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية اإخطارًا للبنك االأهلي يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقع البنك االأهلي على اإ�ستالم 
االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر البنك االهلي.

تسهيالت البنك األهلي التجاري لشركة وسكوسا 10   3   2   13

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية متويل جتاري وخدمات م�سرفية )اإلى جانب توقيع خطاب يلخ�س هذه الت�سهيالت( مع البنك االأهلي التجاري )»البنك االأهلي«( 
يف 1434/9/15هـ )املوافق 2013/7/23م( بقيمة اإجمالية ال تتجاوز )195.000.000( مائة وخم�سة وت�سعون مليون ريال �سعودي )»اتفاقية متويل البنك االأهلي 
ل�سركة و�سكو�سا«( وتخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية، وتنتهي مدة هذه االتفاقية يف 1435/10/4هـ )املوافق 2014/7/31م( ومت متديد هذه 
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االتفاقية بتاأكيد كتابي من البنك االأهلي الى 1435/11/5هـ )املوافق 2014/8/31م(. وقعت كل من �سركة املحوالت ال�سعودية وال�سركة على اتفاقية متويل البنك 
االأهلي ل�سركة و�سكو�سا ك�سامنني جمتمعني اللتزامات �سركة و�سكو�سا مبوجب االتفاقية. 

حدود خمتلف الت�سهيالت التي تتاألف منها اتفاقية متويل البنك االأهلي مع �سركة و�سكو�سا قابلة للجمع مع حدود الت�سهيالت املتوفرة مبوجب اتفاقية متويل البنك 
االأهلي مع �سركة املحوالت ال�سعودية.

وقعت �سركة و�سكو�سا والبنك االأهلي وال�سامنون ملخ�سًا بتاريخ 1434/9/15هـ )املوافق 2013/7/23م( يحدد احلدود الق�سوى الفرعية التفاقية متويل البنك 
االأهلي وال�شروط العامة ال�شتخدامها:

)1(  ت�سهيل مببلغ )75.000.000( خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي لتمويل متطلبات راأ�س املال العامل؛ 

)2(  ت�سهيل مببلغ )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي لتمويل ا�سدار اعتماد م�ستندي موؤلف من الت�سهيالت الثانوية التالية: 

اأ .  اعتمادات متويل مرابحة مببلغ )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي ت�سهيل فرعي الإ�سدار اعتمادات اإطالع واعتمادات موؤجلة م�ستندية 
حملية واأجنبية ؛ 

ب .  واعتمادات مببلغ )55.000.000( خم�سة وخم�سون مليون ريال �سعودي ت�سهيل فرعي الإ�سدار اعتمادات اإطالع م�ستندية حملية واأجنبية.

)3(  ت�سهيل مببلغ )37.000.000( �سبعة وثالثون مليون ريال �سعودي الإ�سدار �سمانات ابتدائية، �سمانات نهائية و�سمانات دفعات م�سبقة.

)4(  ت�سهيل مببلغ )25.000.000( خم�شة وع�شرون مليون ريال �شعودي لتمويل معامالت التحوط TRF؛

)5(  وت�سهيل مببلغ )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي من اأجل ا�سدار خمتلف اأنواع �سمانات الدفع.

التعهدات

تتعهد �سركة و�سكو�سا مبوجب اتفاقية الت�سهيالت مع البنك االأهلي باإبالغ البنك االأهلي باأي تغيري يطراأ على و�سع �سركة و�سكو�سا املايل واالداري والقانوين. تتعهد 
�سركة و�سكو�سا كذلك بعدم تعديل هيكلها القانوين بدون اإخطار البنك االأهلي بذلك. تتعهد �سركة و�سكو�سا اأي�سًا بتوفري كفاالت غرم واأداء من كل من �سركة 

املحوالت ال�سعودية وال�سركة فيما يتعلق بالتزامات �سركة و�سكو�سا مبوجب »اتفاقية متويل البنك االأهلي ل�سركة و�سكو�سا«. 

كما تتعهد �سركة و�سكو�سا بالتعهدات املالية التالية:

1.  ان ال تتجاوز الرافعة املالية )جمموع املطلوبات الى �سايف حقوق امللكية( 2: 1 للقوائم املالية املجمعة ولكل �سركة على حدة. 

2.  تزويد البنك االهلي بالقوائم املالية املجمعة ب�سكل ربع �سنوي خالل 90 يوم من انتهاء كل ربع �سنة.

3.  تزويد البنك االهلي بالقوائم املالية املجمعة ب�سكل �سنوي خالل 90 يوم من انتهاء كل �سنة مالية.

ضمان الشركة اللتزامات شركة وسكوسا

االأهلي، مببلغ وقدره )214.500.000( مائتان  البنك  و�سكو�سا جتاه  التزامات �سركة  امل�سمونة هي  االلتزامات  االأهلي.  البنك  ال�سركة �سمان ل�سالح  قدمت 
واأربعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي. بنود ال�سمان تفيد باأن البنك االأهلي خمول يف اأي وقت مبطالبة ال�سركة بالوفاء بر�سيد مديونية �سركة و�سكو�سا

سند ألمر من شركة وسكوسا للبنك األهلي التجاري

اأ�سدرت �سركة و�سكو�سا �سنًدا الأمر ل�سالح البنك االأهلي التجاري مببلغ اإجمايل قدره )214.500.000( مائتني واأربعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي.

ضمان شركة المحوالت السعودية اللتزامات شركة وسكوسا

وقدره  مببلغ  االأهلي،  البنك  جتاه  و�سكو�سا  �سركة  التزامات  هي  امل�سمونة  االلتزامات  االأهلي.  البنك  ل�سالح  �سمان  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  قدمت 
)214.500.000( مائتان واأربعة ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي. بنود ال�سمان تفيد باأن البنك االأهلي خمول يف اأي وقت مبطالبة �سركة املحوالت 

ال�سعودية بالوفاء بر�سيد مديونية �سركة و�سكو�سا.

موافقة البنك األهلي على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

قدمت �سركة و�سكو�سا اإخطارًا للبنك االأهلي يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب العام. وقد وقع البنك االأهلي على اإ�ستالم االإخطار 
وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر البنك االهلي.
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استخدام تسهيالت البنك االهلي عامة

توؤكد ال�سركة باأنه وبتاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(، مت ا�ستخدام مبلغ وقدره )65.536.835( خم�سة و�ستون مليون وخم�سمائة و�ستة وثالثون 
الفا وثمامنائة وخم�سة وثالثون ريال �سعودي. وهذا املبلغ امل�ستخدم هو جمموع اال�ستخدام من جميع الت�سهيالت املتاحة لل�سركة و�سركاتها التابعة.

تسهيالت البنك السعودي الفرنسي لشركة المحوالت السعودية  11   3   2   13

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية ت�سهيالت مع البنك ال�سعودي الفرن�سي يف 1433/9/18هـ )املوافق 2012/8/6م(، وفر البنك مبوجبها ل�سركة املحوالت 
ال�سعودية عددًا من الت�سهيالت املختلفة لغايات خمتلفة )�سمانات دفع، متويل( )»اتفاقية ت�سهيالت البنك ال�سعودي الفرن�سي ل�سركة املحوالت ال�سعودية«( مببلغ 
اإجمايل وقدره )70.000.000( �سبعني مليون ريال �سعودي. وتنتهي هذه االتفاقية يف تاريخ 1434/9/23هـ )املوافق 2013/7/31م( وميكن متديدها بعد ذلك 
تاأكيد كتابي من البنك  التاريخ مبوجب موافقة الطرفني الكتابية. ولقد مت متديد هذه االتفاقية حتى تاريخ 1435/12/6هـ )املوافق 2014/9/30م( مبوجب 
ال�سعودي الفرن�سي. وتوؤكد ال�سركة باأنها ب�سدد احل�سول على متديد اآخر كتابي لالتفاقية من البنك ال�سعودي الفرن�سي ومل حت�سل على هذا التمديد حتى تاريخ 

هذه الن�سرة. تخ�سع هذه االتفاقية الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

ت�سهيالت البنك ال�سعودي الفرن�سي ل�سركة املحوالت ال�سعودية تت�سمن احلدود التالية:

)1(  ت�سهيالت لعمليات �سراء وبيع اآجلة للعمالت االأجنبية و/اأو املعادن حدها االأق�سى االإجمايل )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي.

)2(  ت�سهيالت لل�سحب على املك�سوف حدها االأق�سى االإجمايل )2.000.000( مليوين ريال �سعودي.

)3(  ت�سهيالت تورق حدها االأق�سى االإجمايل )23.000.000( ثالثة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

واالأهداف  الق�سوى  احلدود  الت�سهيالت  لهذه  �سعودي.  ريال  مليون  اأربعون   )40.000.000( يبلغ  اإجمايل  اأق�سى  حد  ذات  االأغرا�س  متعددة  )4(  ت�سهيالت 
التالية:

اأ .  ت�سهيالت مرابحة ذات حد فرعي ي�سل اإلى )40.000.000( اأربعني مليون ريال �سعودي.

ب .  ت�سهيالت تورق ذات حد فرعي ي�سل اإلى )40.000.000( اأربعني مليون ريال �سعودي.

ت .  ت�سهيالت فرعية بقيمة )40.000.000( اأربعني مليون ريال �سعودي لتمويل خطابات اعتماد م�ستندية تدفع عند االطالع. 

ث .  ت�سهيالت فرعية بقيمة )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي لتمويل خطابات اعتماد حت�سيل م�ستندي مقابل القبول. 

ج .  ت�سهيالت فرعية بقيمة )2.500.000( مليونني وخم�سمائة األف ريال �سعودي لتغطية كلفة حت�سيل وثائق اال�سترياد الناق�سة.

نهائية و�سمانات  ابتدائية، �سمانات  �سندات خمتلفة )�سمانات  اإ�سدار  �سعودي بهدف  ريال  اأربعني مليون  بقيمة )40.000.000(  ح .  ت�سهيالت فرعية 
دفعات م�سبقة اأو كفالة املحتجزات(.

خ .  ت�سهيالت ثانوية ل�سمان املدفوعات ي�سل حدها االأق�سى اإلى )2.000.000( مليوين ريال �سعودي.

التعهدات

ال يوجد.

تورق )اتفاقية بيع وشراء سلع( لشركة المحوالت السعودية 

وقعت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية تورق مع البنك ال�سعودي الفرن�سي يف 1433/9/18هـ )املوافق 2012/8/6م( بقيمة اإجمالية ت�سل اإلى )63.000.000( 
ثالثة و�شتني مليون ريال �شعودي، تت�شمن االتفاقية االآليات واالأحكام وال�شروط االعتيادية لت�شهيالت التورق بهدف توفري التمويل ل�شركة املحوالت ال�شعودية. 

االتفاقية تخ�سع الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي نزاع يتعلق بها �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.



195

اتفاقية منتجات خزينة لشركة المحوالت السعودية 

وقعت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية منتجات خزينة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي يف 1429/8/9هـ )املوافق 2008/8/12م( مببلغ اإجمايل ت�سل قيمته اإلى 
)5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي. 

اتفاقية مرابحة نموذجية لشركة المحوالت السعودية 

وقعت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية مرابحة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي يف 1433/9/18هـ )املوافق 2012/8/6م( بقيمة اإجمالية ت�سل اإلى )40.000.000( 
اأربعني مليون ريال �شعودي، تت�شمن االتفاقية ال�شروط واالأحكام العامة لت�شهيالت املرابحة بهدف �شراء معدات على اأن يتم توقيع الطلبات وتاأكيدات الطلبات 
عند احلاجة اإلى �سراء معدات جديدة. هذه االتفاقية تخ�سع الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي نزاع يتعلق بها �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية 

يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

سند ألمر

وقعت �سركة املحوالت ال�سعودية على �سند الأمر بتاريخ 1433/9/18هـ )املوافق 2012/8/6م( ل�سالح البنك ال�سعودي الفرن�سي مببلغ وقدره )70.000.000( 
�سبعني مليون ريال �سعودي.

ضمانات الشركة إللتزامات شركة المحوالت السعودية

قدمت ال�سركة �سمانا مببلغ )70.000.000( �سبعني مليون ريال �سعودي ل�سالح البنك ال�سعودي الفرن�سي يحكمها النظام ال�سعودي تغطي جميع التزامات �سركة 
املحوالت ال�سعودية مبوجب اتفاقية ت�سهيالت البنك ال�سعودي الفرن�سي.

تفويض البنك السعودي الفرنسي ببيع السلع

قدمت ال�سركة عن طريق رئي�س جمل�س االإدارة تفوي�س خا�س للبنك ال�سعودي الفرن�سي ببيع املنتجات التي حت�سلت عليها ال�سركة الأطراف اأخرى. 

اتفاقية بيع وشراء سلع )التورق( بين البنك السعودي الفرنسي وشركة المحوالت السعودية 

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية والبنك ال�سعودي الفرن�سي اتفاقية التورق بتاريخ 1434/9/21هـ )املوافق 2013/7/29م( ل�سراء ال�سلع من وقت الأخر بح�سب 
اتفاقية ت�سهيالت م�ستقلة، واالتفاقية وجميع املعامالت ال�سلعية تخ�سع الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي نزاع يتعلق بها �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات 

امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اتفاقية المرابحة الرئيسية بين البنك السعودي الفرنسي وشركة المحوالت السعودية 

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية والبنك ال�سعودي الفرن�سي اتفاقية مرابحة بتاريخ 1434/9/21هـ )املوافق 2013/7/29م( ل�سراء ال�سلع من وقت الأخر بح�سب 
اتفاقية ت�سهيالت م�ستقلة، واالتفاقية وجميع معامالت املرابحة تخ�سع الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي نزاع يتعلق بها �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات 

امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

موافقة البنك السعودي الفرنسي على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

البنك  وقع  وقد  العام.  اأ�سهمها لالكتتاب  القيام بطرح جزء من  ال�سركة ب�سدد  باأن  يفيد  الفرن�سي  ال�سعودي  للبنك  اإخطارًا  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  قدمت 
ال�سعودي الفرن�سي على اإ�ستالم االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر البنك البنك ال�سعودي الفرن�سي.

تسهيالت البنك السعودي الفرنسي لشركة وسكوسا 12   3   2   13

الفرن�سي مبوجبها  ال�سعودي  البنك  وقرر  )املوافق 2012/8/7م(،  الفرن�سي يف 1433/9/19هـ  ال�سعودي  البنك  مع  ت�سهيالت  اتفاقية  و�سكو�سا  �سركة  اأبرمت 
ل�سركة و�سكو�سا عددًا من الت�سهيالت املختلفة لغايات خمتلفة )�سمانات دفع، متويل( )»اتفاقية ت�سهيالت البنك ال�سعودي الفرن�سي ل�سركة و�سكو�سا«( مببلغ 
اإجمايل وقدره )85.000.000( خم�سة وثمانون مليون ريال �سعودي. وتنتهي هذي االتفاقية يف تاريخ 1434/9/23هـ )املوافق 2013/7/31م(، وميكن متديدها 
بعد ذلك التاريخ مبوجب موافقة الطرفني الكتابية. ولقد مت متديد هذه االتفاقية حتى تاريخ 1435/12/6هـ )املوافق 2014/9/30م( مبوجب تاأكيد كتابي من 

البنك ال�سعودي الفرن�سي. جميع الت�سهيالت تخ�سع الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية.

ت�سهيالت البنك ال�سعودي الفرن�سي ل�سركة و�سكو�سا تت�سمن احلدود التالية:

)1(  ت�سهيالت لعمليات �سراء وبيع اآجلة للعمالت االأجنبية و/اأو املعادن حدها االأق�سى االإجمايل )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي.

)2(  ت�سهيالت لل�سحب على املك�سوف حدها االأق�سى االإجمايل )9.000.000( ت�سعة ماليني ريال �سعودي.
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)3(  ت�سهيالت تورق حدها االأق�سى االإجمايل )21.000.000( واحد وع�سرون مليون ريال �سعودي.

واالأهداف  الق�سوى  الت�سهيالت احلدود  يبلغ )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي. لهذه  اإجمايل  اأق�سى  االأغرا�س ذات حد  )4(  ت�سهيالت متعددة 
التالية:

)اأ(  ت�سهيالت مرابحة ذات حد فرعي ي�سل اإلى )50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي.

)ب(  ت�سهيالت تورق ذات حد فرعي ي�سل اإلى )50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي.

)ت(  ت�سهيالت فرعية بقيمة )50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي لتمويل خطابات اعتماد م�ستندية/تدفع عند االطالع. 

)ث(  ت�سهيالت فرعية بقيمة )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي لتمويل خطابات اعتماد حت�سيل م�ستندي مقابل القبول. 

)ج(  ت�سهيالت فرعية بقيمة )2.500.000( مليونني وخم�سمائة األف ريال �سعودي لتغطية كلفة حت�سيل وثائق اال�سترياد الناق�سة.

)ح(  ت�سهيالت فرعية بقيمة )50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي بهدف اإ�سدار �سندات خمتلفة )�سمانات ابتدائية، �سمانات نهائية و�سمانات 
دفعات م�سبقة اأو كفالة املحتجزات(.

)خ(  ت�سهيالت فرعية ل�سمان املدفوعات ي�سل حدها االأق�سى اإلى )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي.

التعهدات

ال يوجد.

اتفاقية بيع وشراء سلع )التورق( بين البنك السعودي الفرنسي وشركة وسكوسا

وقعت �سركة و�سكو�سا اتفاقية تورق مع البنك ال�سعودي الفرن�سي يف 1434/9/21هـ )املوافق 2013/7/29م( بقيمة اإجمالية ت�سل اإلى )71.000.000( واحد 
و�شبعني مليون ريال �شعودي، تت�شمن االتفاقية االآليات واالأحكام وال�شروط االعتيادية لت�شهيالت التورق بهدف توفري التمويل ل�شركة و�شكو�شا، االتفاقية تخ�شع 

الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي نزاع يتعلق بها �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

اتفاقية منتجات خزينة لشركة وسكوسا

اإلى  قيمته  ت�سل  اإجمايل  مببلغ  2012/8/6م(  )املوافق  1433/9/18هـ  يف  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  مع  خزينة  منتجات  اتفاقية  و�سكو�سا  �سركة  وقعت 
)5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي.

اتفاقية مرابحة لشركة وسكوسا

اإلى )50.000.000(  اإجمالية ت�سل  الفرن�سي يف 1434/9/21هـ )املوافق 2013/7/29م( بقيمة  ال�سعودي  البنك  اتفاقية مرابحة مع  وقعت �سركة و�سكو�سا 
خم�شني مليون ريال �شعودي. تت�شمن االتفاقية ال�شروط واالأحكام العامة لت�شهيالت املرابحة بهدف �شراء معدات، على اأن يتم توقيع الطلبات وتاأكيدات الطلبات 
عند احلاجة اإلى �سراء معدات جديدة. هذه االتفاقية ترعاها اأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي نزاع يتعلق بها �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف 

موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

سند ألمر

وقعت �سركة و�سكو�سا على �سند الأمر ل�سالح البنك ال�سعودي الفرن�سي مببلغ وقدره )85.000.000( خم�سة وثمانون مليون ريال �سعودي.

ضمانات الشركة اللتزامات شركة وسكوسا 

قدمت ال�سركة �سمانا مببلغ وقدره )85.000.000( خم�سة وثمانون مليون ريال �سعودي ل�سالح البنك ال�سعودي الفرن�سي يحكمها النظام ال�سعودي تغطي جميع 
التزامات �سركة و�سكو�سا مبوجب اتفاقية ت�سهيالت البنك ال�سعودي الفرن�سي.

اتفاقية بيع وشراء سلع )التورق( بين البنك السعودي الفرنسي وشركة وسكوسا

اأبرمت �سركة و�سكو�سا والبنك ال�سعودي الفرن�سي اتفاقية التورق بتاريخ 2013/7/29م ل�سراء ال�سلع من وقت الأخر بح�سب اتفاقية ت�سهيالت م�ستقلة، واالتفاقية 
النقد العربي  ال�سعودية واأي نزاع يتعلق بها �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة  ال�سلعية تخ�سع الأنظمة اململكة العربية  وجميع املعامالت 

ال�سعودي.
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اتفاقية المرابحة الرئيسية بين البنك السعودي الفرنسي وشركة وسكوسا

اأبرمت �سركة و�سكو�سا والبنك ال�سعودي الفرن�سي اتفاقية مرابحة بتاريخ 2013/7/29م ل�سراء ال�سلع من وقت الأخر بح�سب اتفاقية ت�سهيالت م�ستقلة، واالتفاقية 
وجميع معامالت املرابحة تخ�سع الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي نزاع يتعلق بها �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي 

ال�سعودي.

تفويض البنك السعودي الفرنسي ببيع السلع

قدمت ال�سركة عن طريق الرئي�س التنفيذي ال�سابق �سعود عبدالعزيز ال�ساليل ب�سفته رئي�سًا تنفيذيًا وكالة خا�سة يفو�س مبوجبه البنك ال�سعودي الفرن�سي ببيع 
املنتجات التي حت�سلت عليها ال�سركة الأطراف اخرى. 

موافقة البنك السعودي الفرنسي على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

ال�سعودي  البنك  وقع  وقد  العام.  لالكتتاب  اأ�سهمها  من  بطرح جزء  القيام  ب�سدد  ال�سركة  باأن  يفيد  الفرن�سي  ال�سعودي  للبنك  اإخطارًا  و�سكو�سا  �سركة  قدمت 
الفرن�سي على اإ�ستالم االإخطار وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر البنك البنك ال�سعودي الفرن�سي.

تسهيالت البنك السعودي الفرنسي لشركة محوالت الطاقة ولشركة سي جي العربية 13   3   2   13

اأبرمت �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية اتفاقية ت�سهيالت مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1434/8/21هـ )املوافق 2013/6/30م(، ومبوجبها 
اأعمالها  لت�سيري  �سعودي  ريال  األف  ومائة  مليون  وع�سرين  مئتني   )220.100.000( االإجمايل  االأق�سى  حدها  املختلفة  الت�سهيالت  من  عددًا  لل�سركتني  منح 
)»اتفاقية الت�سهيالت«( وتنتهي هذي االتفاقية يف تاريخ 2014/2/28م، وميكن متديدها بعد ذلك التاريخ مبوجب موافقة االأطراف الكتابية واأكدت ال�سركات 

اأن الت�سهيالت حتت التجديد.

اتفاقية الت�سهيالت متنح ل�سركة حموالت الطاقة ول�سركة �سي جي العربية احلدود التالية:

)1(  ت�سهيالت تورق حدها االأق�سى االإجمايل )31.000.000( واحد وثالثون مليون ريال �سعودي.

)2(  ت�سهيالت متعددة االأغرا�س ذات حد اأق�سى اإجمايل يبلغ )125.000.000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي. لهذه الت�سهيالت احلدود الق�سوى 
واالأغرا�س التالية:

اأ .  ت�سهيالت مرابحة بحد فرعي يبلغ )125.000.000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

ب .  ت�سهيالت تورق بحد فرعي يبلغ )125.000.000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

ت .  ت�سهيالت لتمويل خطابات اعتماد بحد فرعي يبلغ )125.000.000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

ث .  ت�سهيالت الإعادة متويل خطابات اعتماد م�ستندية بحد فرعي يبلغ )125.000.000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي. 

ج .  ت�سهيالت بهدف اإ�سدار �سندات خمتلفة )�سمانات دفعات م�سبقة، و�سمانات نهائية اأو كفالة املحتجزات( بحد م�ستقل يبلغ )125.000.000( مائة 
وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

د .  ت�سهيالت بهدف �سمانات الت�سديد بحد م�ستقل يبلغ )125.000.000( مائة وخم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

)3(  ت�سهيالت الإ�سدار �سندات املناق�سات حدها االأق�سى االإجمايل )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي.

)4(  ت�سهيالت لعمليات �سراء وبيع اآجلة للعمالت االأجنبية حدها االأق�سى االإجمايل )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي. 

وقد ت�سمنت اتفاقية الت�سهيالت على ت�سهيالت ممنوحة ح�سريًا ل�سركة حموالت الطاقة كالتايل:

1.  ت�سهيالت تورق حدها االأق�سى االإجمايل )26.100.000( �ستة وع�سرون مليون ومائة األف ريال �سعودي لتمويل النفقات الراأ�سمالية.

2.  عقود خيار على �سعر الفائدة وعقود مبادلة اأ�سعار الفائدة والعملة حدها االأق�سى االإجمايل )3.000.000( ثالثة ماليني ريال �سعودي.

التعهدات

تتعهد �سركة حموالت الطاقة باأن ال تزيد الرافعة املالية )جمموع املطلوبات الى �سايف حقوق امللكية( عن 3.5 : 1 خالل فرتة التورق املذكورة اأدناه ويف حال اإرتفاع 
معدل الرفع املايل عن 3.5 : 1 فاإنه يتوجب على ال�سركاء �سخ مبالغ نقدية لتخفي�س املعدل اإلى اأقل من 3.5 : 1. اإال اأن �سركة حموالت الطاقة مل تلتزم بهذا 

التعهد ب�شبب اخل�شائر املرتاكمة، كما مت جتديد تلك الت�شهيالت وتعديل ال�شروط.
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اتفاقية التسهيالت الرئيسية

االتفاقية  تت�سمن  )املوافق 2013/6/30م(.  بتاريخ 1434/8/21هـ  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  مع  الرئي�سية  الت�سهيالت  اتفاقية  الطاقة  �سركة حموالت  وقعت 
االآليات واالأحكام وال�شروط االعتيادية. وتخت�ص جلنة ت�شوية املنازعات امل�شرفية يف موؤ�ش�شة النقد العربي ال�شعودي بالف�شل يف اأي نزاع قد ين�شاأ بني االأطراف 

يف ظل االتفاقية.

اتفاقيات مرابحة

وقعت كل من �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية اتفاقيات مرابحة مع البنك ال�سعودي الفرن�سي بتاريخ 1434/8/21هـ )املوافق 2013/6/30م(. 
وفقا ل�شروط واأحكام االتفاقيات، منح البنك ت�شهيالت املرابحة لتمويل �شراء ال�شلع. تخ�شع االتفاقيات الأنظمة اململكة العربية ال�شعودية وتخت�ص جلنة ت�شوية 

املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو اأي جهة اأخرى خمت�سة بالف�سل يف اأي نزاع قد ين�ساأ يف ظلهما بني االأطراف.

اتفاقيات تورق

بتاريخ 1434/8/21هـ )املوافق 2013/6/30م(.  الفرن�سي  ال�سعودي  البنك  تورق مع  اتفاقيات  العربية  و�سركة �سي جي  الطاقة  وقعت كل من �سركة حموالت 
تت�شمن االتفاقيات االآليات واالأحكام وال�شروط االعتيادية لت�شهيالت التورق بهدف توفري التمويل. تخ�شع االتفاقيات الأنظمة اململكة العربية ال�شعودية وتخت�ص 

جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي اأو اأي جهة اأخرى خمت�سة بالف�سل يف اأي نزاع قد ين�ساأ يف ظلهما بني االأطراف.

سند ألمر

وقعت �سركة حموالت الطاقة على �سند الأمر بتاريخ 1434/8/21هـ )املوافق 2013/6/30م( ل�سالح البنك ال�سعودي الفرن�سي مببلغ وقدره )220.100.000( 
مائتان وع�سرون مليون ومائة األف ريال �سعودي. ووقعت �سركة �سي جي العربية على �سند الأمر بتاريخ 1434/8/21هـ )املوافق 2013/6/30م( ل�سالح البنك 

ال�سعودي الفرن�سي مببلغ وقدره )220.100.000( مائتان وع�سرون مليون ومائة األف ريال �سعودي.

ضمان الشركة اللتزامات شركة محوالت الطاقة وشركة سي جي العربية 

مان  1435/1/21هـ )املوافق 2013/11/24م( ل�سالح البنك ال�سعودي الفرن�سي. وهذا ال�سّ قامت ال�شركة بتقدمي �شمان غري م�شروط وال تراجع فيه بتاريخ 
ماليني  وع�سرة  مائة   )110.050.000( هو  ال�سمان  مبوجب  ال�سركة  قبل  من  امل�سمونة  لاللتزامات  االأعلى  واحلد  ال�سعودية.  العربية  اململكة  الأنظمة  خا�سع 
وخم�شون األف ريال �شعودي، وتن�ّص �شروط ال�شمان باأنه يجوز للبنك ال�شعودي الفرن�شي ممار�شة حق املقا�شة على ممتلكات ال�شركة من ح�شابات واأ�شول لدى 

البنك لت�سوية اأي مبالغ موجبة الدفع من قبل ال�سركة و/اأو املقرت�سان �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية.

ضمان شركة شركة سي جي هولدينغز )CG Holdings( اللتزامات شركة محوالت الطاقة وشركة سي جي العربية

قامت �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( بتقدمي �شمان غري م�شروط وال تراجع فيه بتاريخ 1434/8/21هـ )املوافق 2013/6/30م( ل�سالح البنك 
مان خا�سع لقوانني دولة اإجنلرتا. واحلد االأعلى اللتزامات �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( امل�سمونة مبوجب ال�سمان  ال�سعودي الفرن�سي. وهذا ال�سّ
هو )110.050.000( مائة وع�شرة ماليني وخم�شون األف ريال �شعودي، وتن�ّص �شروط ال�شمان باأنه يجوز للبنك ال�شعودي الفرن�شي ممار�شة حق املقا�شة على 
ممتلكات �سركة �سي جي هولدينغز )CG Holdings( من ح�سابات واأ�سول لدى البنك وذلك لت�سوية اأي مبالغ موجبة الدفع من قبل �سركة �سي جي هولدينغز 

)CG Holdings( و/اأو املقرت�سان �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية.

خطاب تعهد من قبل شركة محوالت الطاقة

بناء على موافقة البنك ال�شعودي الفرن�شي على توفري الت�شهيالت مبوجب اتفاقية الت�شهيالت، تعهدت �شركة حموالت الطاقة تعهد غري م�شروط وغري قابل للنق�ص 
بتاريخ 1434/8/21هـ )املوافق 2013/6/30م(: 

)1(  بعدم تغيري امللكية يف �سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية. 

)2(  باحل�سول على موافقة البنك ال�سعودي الفرن�سي الأي تغيري يف امللكية. 

)3(  االحتفاظ بجميع االأرباح الناجتة وعدم توزيع االأرباح على االأ�سهم خالل فرتة منح الت�سهيالت.

)4(  تنازل �سركة حموالت الطاقة ل�سالح البنك ال�سعودي الفرن�سي عن املبالغ التي �سوف ت�ستلمها من �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي عند موافقة ال�سندوق.
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خطاب تعهد من قبل شركة سي جي العربية

بناء على موافقة البنك ال�شعودي الفرن�شي على توفري الت�شهيالت مبوجب اتفاقية الت�شهيالت، تعهدت �شركة �شي جي العربية تعهد غري م�شروط وغري قابل للنق�ص 
بتاريخ 1434/8/21هـ )املوافق 2013/6/30م(: 

)1(  بتوجيه كافة عوائد مبيعاتها حل�سابها املفتوح مع البنك ال�سعودي الفرن�سي، و

)2(  بتوجيه اأية مبالغ �سافية ناجتة عن عمليات ال�سركة عند اللزوم لتغطية املبالغ امل�ستحقة مبوجب ت�سهيالت التورق يف حال وجود نق�س يف التدفق النقدي 
ل�سركة حموالت الطاقة.

استخدام تسهيالت البنك السعودي الفرنسي عامة

توؤكد ال�سركة باأنه وبتاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(، مت ا�ستخدام مبلغ وقدره )63.172.006( ثالثة و�ستون مليون ومائة واإثنان و�سبعون األف 
و�ستة ريال �سعودي. وهذا املبلغ هو جمموع اال�ستخدام الذي ا�ستخدمته �سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة حموالت الطاقة و�سركة �سي جي العربية 

من جميع الت�سهيالت املتاحة.

تسهيالت البنك السعودي البريطاني لشركة المحوالت السعودية  14   3   2   13

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقية وخطاب ت�سهيالت )»اتفاقية ت�سهيالت �ساب«( بتاريخ 1434/7/17هـ )املوافق 2013/5/27م( تعنى مبجموعة من 
الت�سهيالت املختلفة، وهذه الت�سهيالت متوفرة حتى 1435/1/17هـ )املوافق 2013/11/30م(، ومت متديدها اإلى 1436/2/7هـ )املوافق 2014/11/30م(. كما 

اأكدت ال�سركة اأن االتفاقية يف طور التجديد لفرتة اأخرى. ويجوز ا�ستخدام هذه الت�سهيالت من قبل �سركة و�سكو�سا و�سركة حموالت الطاقة.

لهذه الت�سهيالت احلدود والغايات التالية:

1-  ت�سهيالت م�سرتكة: حد اأق�سى اإجمايل ي�سل اإلى )100.000.000( مائة مليون ريال �سعودي للت�سهيالت الفرعية واحلدود الفرعية التالية:

)اأ(  متويل مرابحة / تورق باملعادن بحد ي�سل اإلى )25.000.000( خم�سة وع�سرون مليون ريال �سعودي لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل؛

)ب(  الواردات امل�ستندية باملرابحة بحد ي�سل اإلى )75.000.000( خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي لتمويل اال�سترياد مبوجب االعتمادات امل�ستندية ومبوجب 
احل�سابات املفتوحة. 

متويل االعتمادات امل�ستندية بحد ي�سل اإلى )75.000.000( خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي لتمويل اال�سترياد مبوجب االعتمادات امل�ستندية  �
وكمبياالت امل�سرتيات مبوجب احل�سابات املفتوحة.

)ج(   �سمانات ال�سحن بحد ي�سل اإلى )75.000.000( خم�سة و�سبعون مليون ريال �سعودي الإ�سدار �سمانات �سحن لف�سح الب�سائع يف حالة تاأخر و�سول بولي�سة 
ال�سحن االأ�سلية املتعلقة باالعتمادات امل�ستندية ال�سادرة من قبل البنك ال�سعودي الربيطاين. 

)ج(  �سمانات ابتدائية، �سمانات نهائية و�سمانات دفعات م�سبقة بحد ي�سل اإلى )50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي.

)هـ(  �سمانات متفرقة بحد ي�سل اإلى )50.000.000( خم�سون مليون ريال �سعودي ملقابلة متطلبات �سركة املحوالت ال�سعودية.

)و(  �سمانات متفرقة بحد ي�سل اإلى )10.000.000( ع�سرة ماليني ريال �سعودي ملقابلة متطلبات �سركة املحوالت ال�سعودية والإ�سدار �سمانات مفتوحة.

2-  اتفاقية حماية �سد تقلبات تكاليف التمويل بحد ي�سل اإلى )45.000.000( خم�سة واأربعون مليون ريال �سعودي حلماية عمليات التمويل من تقلبات تكاليف 
التمويل.

اأي نزاع يتعلق باتفاقية ت�سهيالت �ساب �ستنظر فيه جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي وقرارهم �سيكون ملزما.

التعهدات

تتعهد �شركة املحوالت ال�شعودية باإ�شعار البنك خطيا بدون تاأخري لكل تغيري يطراأ على عنوانه وو�شعه املايل واالإداري والقانوين. ويف حال تغيري امللكية، يحتفظ 
البنك باأحقية تعديل احكام و�شروط الت�شهيالت احلالية بطلب �شمانات ا�شافية او املطالبة ب�شداد املطالب امل�شتحقة والغاء احلدود االئتمانية اأو تعليق ا�شتخدام 
الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة. كما تتعهد �سركة املحوالت ال�سعودية بتغطية خماطر العملة االجنبية غري الدوالر االمريكي بن�سبة 110%. ال يجوز التنازل عن او 

حتويل االلتزامات النا�سئة مبوجب هذه االتفاقية للغري. 
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اتفاقية التمويل اإلسالمي

)املوافق  1434/7/17هـ  بتاريخ  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  مع  اإ�سالمي  متويل  اتفاقية  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  اأبرمت  �ساب«،  ت�سهيالت  »اتفاقية  مبوجب 
2013/5/27م( والتي حتدد االآليات وال�شروط واالأحكام املعتادة ملعامالت امل�شاركة واملرابحة املن�شو�ص عليها يف اتفاقية ت�شهيالت �شاب.

ضمان الشركة اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

قدمت ال�سركة �سمان ل�سالح البنك ال�سعودي الربيطاين. االلتزامات امل�سمونة هي التزامات �سركة املحوالت ال�سعودية جتاه البنك ال�سعودي الربيطاين، مببلغ 
وقدره )145.000.000( مائة وخم�سة واأربعون مليون ريال �سعودي.

سندات ألمر

ريال  مليون  واأربعون  وخم�سة  مائة   )145.000.000( قدره  اإجمايل  مببلغ  الربيطاين  ال�سعودي  البنك  ل�سالح  الأمر  �سنًدا  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  اأ�سدرت 
�سعودي.

موافقة البنك السعودي البريطاني على طرح أسهم الشركة لإلكتتاب

قدمت كل من �سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية اإخطارين للبنك ال�سعودي الربيطاين يفيد باأن ال�سركة ب�سدد القيام بطرح جزء من اأ�سهمها لالكتتاب 
العام. وقد وقع البنك ال�سعودي الربيطاين على اإ�ستالم االإخطارين وعلى ان هذا الطرح ال ميثل حالة اإخالل باالتفاقية يف نظر البنك ال�سعودي الربيطاين.

تسهيالت البنك السعودي البريطاني لشركة محوالت الطاقة 15   3   2   13

اأبرمت �سركة حموالت الطاقة اتفاقية وخطاب ت�سهيالت )»اتفاقية الت�سهيالت »( بتاريخ 1434/9/22هـ )املوافق 2013/7/30م( تعنى بتجديد جمموعة من 
الت�سهيالت املختلفة، وهذه الت�سهيالت متوفرة حتى 2013/11/30م، ومت متديدها اإلى 2014/6/30م وجتدد تلقائيًا يف نهاية كل �سهر لنهاية ال�سهر الذي يليه. 

واأكدت ال�سركة اأن هذه الت�سهيالت حاليًا يف طور التجديد مع البنك ال�سعودي الربيطاين.

لهذه الت�سهيالت احلدود والغايات املبينة يف خطاب الت�سهيالت رقم EPMFLA - 120073 وتاريخ 2012/2/28م والذي ميكن تلخي�سه كالتايل:

1-  ت�سهيالت م�سرتكة لتمويل راأ�س املال العامل: حد اأق�سى اإجمايل ي�سل اإلى )12.500.000( اثني ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي للت�سهيالت 
الثانوية واحلدود الفرعية التالية:

اإثناع�سر مليون  اإلى )12.500.000(  )اأ(  متويل االعتمادات امل�ستندية باملرابحة )عند االطالع/اآجلة/فئة ب( )DIC/DIB/IBR/DIC/DIU( بحد ي�سل 
وخم�شمائة األف ريال �شعودي لتمويل ا�شترياد مواد متعلقة بن�شاط ال�شركة. 

�سمانات ال�سحن بحد ي�سل اإلى )12.500.000( اثني ع�سر مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي الإ�سدار �سمانات �سحن لف�سح الب�سائع يف حالة  �
تاأخر و�سول بولي�سة ال�سحن االأ�سلية املتعلقة باالعتمادات امل�ستندية ال�سادرة من قبل هذا البنك ال�سعودي الربيطاين.

)ب(   متويل مرابحة / تورق باملعادن بحد ي�سل اإلى )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي لتمويل راأ�س املال العامل.

)ج(  ال�سمانات االبتدائية والنهائية والدفعة املقدمة بحد ي�سل اإلى )3.000.000( ثالث ماليني ريال �سعودي ل�سالح م�ساريع �سركة حموالت الطاقة.

2-  ت�سهيل مرابحة / تورق باملعادن بحد ي�سل اإلى )24.000.000( اأربعة وع�سرين مليون ريال �سعودي لتمويل متطلبات بناء م�سنع جديد.

التعهدات

تتعهد �سركة حموالت الطاقة مبوافاة البنك بالتقارير املالية املدققة للم�ساهمني االجانب. تتعهد �سركة حموالت الطاقة باإ�سعار البنك خطيا بدون تاأخري عن كل 
تغيري يطراأ على عنوانه وو�شعه املايل واالإداري والقانوين. ويف حال تغيري امللكية، يحتفظ البنك باأحقية تعديل اأحكام و�شروط الت�شهيالت احلالية بطلب �شمانات 
ا�سافية او املطالبة ب�سداد املطالب امل�ستحقة واإلغاء احلدود االئتمانية اأو تعليق ا�ستخدام الت�سهيالت االئتمانية املمنوحة. كما تتعهد �سركة حموالت الطاقة بتغطية 

خماطر العملة االجنبية غري الدوالر االمريكي بن�سبة 110%. ال يجوز التنازل عن او حتويل االلتزامات النا�سئة مبوجب هذه االتفاقية للغري. 

اتفاقية التمويل اإلسالمي

مبوجب اتفاقية الت�سهيالت، اأبرمت �سركة حموالت الطاقة اتفاقية متويل اإ�سالمي مع البنك ال�سعودي الربيطاين بتاريخ 1434/9/22هـ )املوافق 2013/7/30م( 
والتي حتدد االآليات وال�شروط واالأحكام املعتادة ملعامالت امل�شاركة واملرابحة املن�شو�ص عليها يف اتفاقية الت�شهيالت.
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االتفاقية العامة لتمويل التجارة اإلسالمية

مبوجب اتفاقية الت�سهيالت، اأبرمت �سركة حموالت الطاقة اتفاقية عامة لتمويل التجارة االإ�سالمية مع البنك ال�سعودي الربيطاين بتاريخ 1434/9/22هـ )املوافق 
2013/7/30م( والتي حتدد االآليات وال�شروط واالأحكام املعتادة ملعامالت متويل التجارة االإ�شالمية املن�شو�ص عليها يف اتفاقية الت�شهيالت.

سند ألمر 

قامت �سركة حموالت الطاقة باإ�سدار �سند الأمر بتاريخ 1434/9/22هـ )املوافق 2013/7/30م( ل�سالح البنك ال�سعودي الربيطاين بقيمة قدرها )36.500.000( 
�ستة وثالثون مليون وخم�سمائة األف ريال �سعودي.

ضمانات الشركاء اللتزامات شركة محوالت الطاقة

1.  قدمت ال�سركة �سمان بتاريخ 1434/9/22هـ )املوافق 2013/7/30م( ل�سالح البنك ال�سعودي الربيطاين ل�سمان مبلغ بقيمة )18.615.000( ثمانية 
ع�سر مليون و�ستمائة وخم�سة ع�سر األف ريال �سعودي بح�سب ن�سبة ملكيتها يف �سركة حموالت الطاقة. 

2.  قدمت �سركة �سي جي باور )CG Power( �سمان بتاريخ 1434/9/22هـ )املوافق 2013/7/30م( ل�سالح البنك ال�سعودي الربيطاين ل�سمان مبلغ بقيمة 
)17.885.000( �سبعة ع�سر مليون وثمامنائة وخم�سة وثمانون األف ريال �سعودي بح�سب ن�سبة ملكيتها يف �سركة حموالت الطاقة.

استخدام تسهيالت البنك السعودي البريطاني عامة

توؤكد ال�سركة باأنه وبتاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(، مت ا�ستخدام مبلغ وقدره )42.160.847( اإثنان واأربعون مليون ومائة و�ستون األف وثمامنائة 
و�سبعة واأربعون ريال �سعودي. وهذا املبلغ هو جمموع اال�ستخدام الذي ا�ستخدمته �سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة حموالت الطاقة من جميع 

الت�سهيالت املتاحة.

تسهيالت البنك السعودي الهولندي لشركة وسكوسا 16   3   2   13

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقية ت�سهيالت م�سرفية )»اتفاقية ت�سهيالت البنك ال�سعودي الهولندي«( بتاريخ 1434/6/7هـ )املوافق 2013/4/17م( مع البنك 
ال�سعودي الهولندي فيما يتعلق بت�سهيالت خمتلفة ي�سل حدها االأق�سى اإلى )137.000.000( مائة و�سبعة وثالثني مليون ريال �سعودي. وهذه الت�سهيالت متوفرة 
حتى 1435/11/4هـ )املوافق 2014/8/30م(، وتكون هذه الت�سهيالت خا�سعة للمراجعة من وقت الآخر وميكن �سحبها يف اأي وقت وفقا لتقدير واختيار البنك 

ال�سعودي الهولندي. لهذه الت�سهيالت احلدود الق�سوى الفرعية والغايات التالية:

)1(  ت�سهيل م�سرتك مببلغ اأق�ساه )80.000.000( ثمانون مليون ريال �سعودي متاح على �سكل:

اأ .  ح�ساب �سركات على املك�سوف جاري اإ�سالمي مدين بحد ي�سل اإلى )5.000.000( خم�سة ماليني ريال �سعودي.

ب .  متويل اإ�سالمي ق�سري االأجل بطريقة تورق بحد ي�سل اإلى )50.000.000( خم�سني مليون ريال �سعودي لتمويل احتياجات راأ�س املال العامل.

ت .  فتح اعتمادات م�ستندية باملرابحة تدفع عند االطالع وا�سدار �سندات ا�سترياد تدفع عند االطالع و/اأو فتح اعتمادات م�ستندية الأجل وقبول كمبياالت 
م�سحوبة مقابل مثل هذه االعتمادات بحد ي�سل اإلى )60.000.000( �ستني مليون ريال �سعودي.

�سعودي )حد جزئي من حد  ريال  مليون  �ستني  اإلى )60.000.000(  التمويل بحد ي�سل  بعد  اعتماد  باملرابحة خلطابات  اإعادة متويل  ث .  ت�سهيالت 
االعتمادات امل�ستندية - رقم “ت” اأعاله(.

اإلى  ي�سل  بحد  املحتجزة  املبالغ  و�سمانات  الدفع  و�سمانات  م�سبقة  دفعات  و�سمانات  نهائية  و�سمانات  ابتدائية  �سمانات  الإ�سدار  ج .  ت�سهيالت 
)45.000.000( خم�سة واأربعني مليون ريال �سعودي.

)2(  ت�سهيالت عقود �سرف اآجلة ذات حد اأق�سى فرعي يبلغ )57.000.000( �سبعة وخم�سون مليون ريال �سعودي للوفاء بالتزامات خارج امليزانية وفقا الأحكام 
ال�سريعة االإ�سالمية )�سمانات لتقلبات اأ�سعار العمالت واالأرباح واملعادن(. 

التعهدات

تتعهد �سركة و�سكو�سا بار�سال ن�سخة من البيانات املالية املدققة اإلى البنك ال�سعودي الهولندي يف موعد اق�ساه 120 يوم من تاريخ نهاية ال�سنة املالية. كما تتعهد 
مبوافاة البنك عن اأي تغيريات ملحوظة يف ال�سوؤون املالية او املوقف املايل لل�سركة. تتعهد �سركة و�سكو�سا كذلك باأن ال تزيد ن�سبة الرافعة املالية عن 2 : 1.
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سند ألمر

وقعت �سركة و�سكو�سا على �سند الأمر بتاريخ 1434/4/9هـ )املوافق 2013/2/20م( ل�سالح البنك ال�سعودي الهولندي بقيمة )137.000.000( مائة و�سبعة 
وثالثني مليون ريال �سعودي.

ضمانات الشركاء اللتزامات شركة المحوالت السعودية 

1.  قدمت ال�سركة �سمان ل�سالح البنك ال�سعودي الهولندي بتاريخ 1434/6/7هـ )املوافق 2013/4/17م( ل�سمان مبلغ بقيمة )132.890.000( مائة واثنان 
وثالثون مليون وثمامنائة وت�سعون األف ريال �سعودي بح�سب ن�سبة ملكيتها يف �سركة و�سكو�سا والتي تبلغ )%97(؛

2.  قدمت �سركة املحوالت ال�سعودية �سمان ل�سالح البنك ال�سعودي الهولندي بتاريخ 1434/6/7هـ )املوافق 2013/4/17م( ل�سمان مبلغ بقيمة )4.110.000( 
اأربعة ماليني ومائة وع�سرة اآالف ريال �سعودي بح�سب ن�سبة ملكيتها يف �سركة و�سكو�سا والتي تبلغ )3%(.

ضمان مشترك من قبل الشركة لصالح البنك السعودي الهولندي 

قدمت ال�سركة و�سركة املحوالت ال�سعودية �سمانات غري م�سروطة وغري قابلة للنق�س بتاريخ 1434/6/7هـ )املوافق 2013/4/17م( ل�سالح البنك ال�سعودي 
الهولندي. ويقر ال�سامنون بان للمحاكم ال�سعودية �سلطة ق�سائية غري ح�سرية فيما يتعلق باالإجراءات القانونية حتت ذلك ال�سمان بحيث ميكن للطرف االأخر 

مطالبة ال�سامن او رفع دعوى عليه يف اأي مكان يوجد فيه ممتلكات لل�سامن. 

احلد االأعلى ل�سمان ال�سركة مبوجب خطاب ال�سمان هو )132.890.000( مائة واثنان وثالثون مليون وثمامنائة وت�سعون األف ريال �سعودي بينما احلد االأعلى 
ل�سمان �سركة املحوالت ال�سعودية مبوجب خطاب ال�سمان هو )4.110.000( اأربعة ماليني ومائة وع�سرة اآالف ريال �سعودي.

قامت ال�سركة و�سركة املحوالت ال�سعودية بتعميد البنك ال�سعودي الهولندي با�ستقطاع وخ�سم اأي مبالغ م�ستحقة مبوجب ال�سمان من اأي من ح�ساباتهم مع البنك 
ال�سعودي الهولندي دون طلب اأو اإ�سعار م�سبق لل�سركة اأو ل�سركة املحوالت ال�سعودية.

سند ألمر من قبل شركة وسكوسا

قامت �سركة و�سكو�سا بتوقيع �سند الأمر بتاريخ 1434/4/9هـ )املوافق 2013/2/20م( ل�سالح البنك ال�سعودي الهولندي بقيمة قدرها )137.000.000( مائة 
و�سبعة وثالثون مليون ريال �سعودي.

استخدام تسهيالت البنك السعودي الهولندي عامة

توؤكد ال�سركة باأنه وبتاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(، مت ا�ستخدام مبلغ وقدره )16.622.707( �ستة ع�سر مليون و�ستمائة واثنان وع�سرون الفا 
و�سبعمائة و�سبعة ريال �سعودي. وهذا املبلغ امل�ستخدم هو جمموع اال�ستخدام من جميع الت�سهيالت املتاحة لل�سركة و�سركاتها التابعة.

التسهيالت االئتمانّية من بنك الخليج الدولي لشركة المحوالت السعودية  17   3   2   13

اأبرمت �سركة املحوالت ال�سعودية اتفاقّية متويل عن طريق مرابحة ال�ّسلع )ي�سار لها الحًقا هنا بـاتفاقّية “بنك اخلليج الدويل” للتمويل( بتاريخ 1434/3/18هـ 
)املوافق 2013/1/30م( مع بنك اخلليج الدويل فيما يتعلق بت�سهيالت متعددة بحد اأعلى اإجمايل يبلغ )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون 
األف ريال �سعودي )ي�سار لها الحًقا هنا بـ”ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل”(. اإن ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل متاحة لال�ستخدام حتى تاريخ 1435/3/7هـ )املوافق 

2014/1/8م(، ومت متديدها حتى 1436/1/3هـ )املوافق 2014/10/27م(. وت�سهيالت بنك اخلليج الدويل لها احلدود الفرعّية واالأهداف التالية:

1.  اإعادة متويل م�سرتيات الب�سائع من املوّردين بحد فرعي يبلغ )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي.

2.  اإ�سدار خطابات ال�سمان بحد فرعي يبلغ )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي.

3.  متويل راأ�س املال العامل عن طريق متويل مبا�سر ق�سري االأجل بحد فرعي يبلغ )75.000.000( خم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي.

التعهدات

تعّهدت �سركة املحوالت ال�سعودية مبوجب اتفاقّية الت�سهيالت االئتمانية مع بنك اخلليج الدويل باإبالغ بنك اخلليج الدويل يف حالة اإ�سدار اأي اأ�سهم جديدة اأو يف 
حالة تعديل اأي حقوق متعّلقة باأ�سهمها امل�سدرة املوجودة اأ�ساًل يف نف�س تاريخ اتفاقّية ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل، واإن اتفاقّية ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل 
العربي  النقد  املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة  ت�سوية  النظر فيه من قبل جلنة  ين�ساأ عنها �سيتم  اأو نزاع  واأي خالف  ال�سعودية  العربية  خا�سعة الأنظمة اململكة 

ال�سعودي. وتعهدت �سركة املحوالت ال�سعودية كذلك باأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية عن 2.5 : 1.
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اتفاقية تمويل االعتمادات بالمرابحة

مبوجب �شروط اتفاقّية ت�شهيالت بنك اخلليج الدويل االئتمانية فقد اأبرمت �شركة املحوالت ال�شعودية اتفاقّية متويل اعتمادات باملرابحة مع بنك اخلليج الدويل 
1435/6/14هـ  بتاريخ  جتديدها  ومت  2013/1/30م(  )املوافق  1434/3/18هـ  بتاريخ  املوؤرخة  الدويل(  اخلليج  بنك  مرابحة  باتفاقّية  هنا  الحًقا  لها  )ي�سار 
ة مب�سرتيات القائمة عن طريق خطابات اعتمادات م�ستندية مببلغ  )املوافق 2014/4/14م( وذلك فيما يتعلق بـاتفاقّية الت�سهيالت املتجددة وغري املرتبطة اخلا�سّ
اإجمايل قدره )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي، )ي�سار لها هنا بـت�سهيالت بنك اخلليج الدويل لالعتماد امل�ستندي(، 
املحوالت  �سركة  تعهدت  وقد  2014/10/27م(،  )املوافق  1436/1/3هـ  تاريخ  حتى  لال�ستخدام  متاحة  امل�ستندي  لالعتماد  الدويل  اخلليج  بنك  ت�سهيالت  اإن 
ال�سعودية مبوجب اتفاقّية مرابحة بنك اخلليج الدويل باإبالغ بنك اخلليج الدويل يف حالة اإ�سدار اأي اأ�سهم جديدة اأو تعديل اأي حقوق متعّلقة باأ�سهمها املوجودة 
اأ�ساًل يف نف�س تاريخ اتفاقّية مرابحة بنك اخلليج الدويل، اإن اتفاقّية مرابحة بنك اخلليج الدويل خا�سعة الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي خالف اأو نزاع 

ين�ساأ عنها �سيتم النظر فيه من قبل جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.

ضمان الشركة لصالح بنك الخليج الدولي

مان خا�سع  قامت ال�شركة بتقدمي �شمان غري م�شروط وال تراجع فيه بتاريخ 1435/6/15هـ )املوافق 2014/4/15م( ل�سالح بنك اخلليج الدويل. وهذا ال�سّ
الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية. واحلد االأعلى اللتزامات ال�سركة امل�سمونة مبوجب ال�سمان هي )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون 
األف ريال �شعودي، وتن�ّص �شروط ال�شمان على اأن بنك اخلليج الدويل لديه احلق يف خ�شم قيمة اأي من م�شتحقات ال�شركة، ب�شرف النظر عّما اإذا كانت هذه 
امل�شتحقات خا�شعة حلفظ و�شيطرة بنك اخلليج الدويل اأم ال، وبنك اخلليج الدويل لديه احلق من دون اأخذ اإذن اأو موافقة ال�شركة للقيام باخل�شم من اأي من 
ح�شابات ال�شركة اأو بيع اأي من اأمالك ال�شركة، اأو اأوراقها املالّية اأو اأي �شيء ذو قيمة حتت حفظ و�شيطرة بنك اخلليج الدويل، واأن ت�شوي اأية مبالغ م�شتحقة للدفع 

من �سركة املحوالت ال�سعودية اأو/َو ال�سركة اإلى بنك اخلليج الدويل. 

سند ألمر من شركة المحوالت السعودية 

 اأ�سدرت �سركة املحوالت ال�سعودية �سنًدا الأمر بتاريخ 1435/6/15هـ )املوافق 2014/4/15م( ل�سالح بنك اخلليج الدويل مببلغ اإجمايل قدره )93.750.000( 
ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي. و�سند االأمر هذا قد وّقعت عليه ال�سركة ك�سامن. 

التسهيالت االئتمانّية من بنك الخليج الدولي لشركة وسكوسا  18   3   2   13

اأبرمت �سركة و�سكو�سا اتفاقّية متويل عن طريق مرابحة ال�ّسلع )ي�سار لها الحًقا هنا بـاتفاقّية »بنك اخلليج الدويل« للتمويل( بتاريخ 1434/3/18هـ )املوافق 
2013/1/30م( مع بنك اخلليج الدويل فيما يتعلق بت�سهيالت متعددة بحد اأعلى اإجمايل يبلغ )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف 
ريال �سعودي )ي�سار لها الحًقا هنا بـ«ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل«(. اإن ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل متاحة لال�ستخدام حتى تاريخ 1435/3/7هـ )املوافق 

2014/1/8م(، ومت متديدها حتى 1436/1/3هـ )املوافق 2014/10/27م( وت�سهيالت بنك اخلليج الدويل لها احلدود الفرعّية واالأهداف التالية:

1.  اإعادة متويل م�سرتيات الب�سائع من املوّردين بحد فرعي يبلغ )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي.

2.  اإ�سدار خطابات ال�سمان بحد فرعي يبلغ )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي.

3.  متويل راأ�س املال العامل عن طريق متويل مبا�سر ق�سري االأجل بحد فرعي يبلغ )75.000.000( خم�سة و�سبعني مليون ريال �سعودي.

التعهدات

تعّهدت �سركة و�سكو�سا مبوجب اتفاقّية الت�سهيالت االئتمانية مع بنك اخلليج الدويل باإبالغ بنك اخلليج الدويل يف حالة اإ�سدار اأي اأ�سهم جديدة اأو يف حالة تعديل 
اأي حقوق متعّلقة باأ�سهمها امل�سدرة املوجودة اأ�ساًل يف نف�س تاريخ اتفاقّية ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل، واإن اتفاقّية ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل خا�سعة الأنظمة 
اململكة العربية ال�سعودية واأي خالف اأو نزاع ين�ساأ عنها �سيتم النظر فيه من قبل جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي. وتعهدت 

�سركة و�سكو�سا كذلك باأن ال تتجاوز ن�سبة الرافعة املالية 2.5 : 1.

اتفاقية تمويل االعتمادات بالمرابحة

مبوجب �شروط اتفاقّية ت�شهيالت بنك اخلليج الدويل االئتمانية فقد دخلت �شركة و�شكو�شا يف اتفاقّية متويل اعتمادات باملرابحة مع بنك اخلليج الدويل )ي�شار 
بتاريخ 1435/6/15هـ )املوافق  بتاريخ 1434/3/18هـ )املوافق 2013/1/30م( ومت جتديدها  املوؤرخة  الدويل(  باتفاقّية مرابحة بنك اخلليج  لها الحًقا هنا 
2014/4/15م(  الأغرا�س اعادة متويل امل�سرتيات عن طريق خطابات اعتمادات م�ستنديه مببلغ اإجمايل قدره )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة 
وخم�سون األف ريال �سعودي، واتفاقّية مرابحة بنك اخلليج الدويل ذات حد فرعي مببلغ اجمايل وقدره )75.000.000( خم�سة و�سبعون مليون ريال خم�س�سة 
ال�سدار خطابات ال�سمان املايل مبوجب اتفاقية ت�سهيالت بنك اخلليج الدويل وهي متوّفرة حتى تاريخ 1436/1/3هـ )املوافق 2014/10/27م(، وقد تعهدت 
اأو تعديل اأي حقوق متعّلقة باأ�سهمها  اأ�سهم جديدة  �سركة و�سكو�سا مبوجب اتفاقّية مرابحة بنك اخلليج الدويل باإبالغ بنك اخلليج الدويل يف حالة اإ�سدار اأي 
املوجودة اأ�ساًل يف نف�س تاريخ اتفاقّية مرابحة بنك اخلليج الدويل. اإن اتفاقّية مرابحة بنك اخلليج الدويل خا�سعة الأنظمة اململكة العربية ال�سعودية واأي خالف 

اأو نزاع ين�ساأ عنها �سيتم النظر فيه من قبل جلنة ت�سوية املنازعات امل�سرفية يف موؤ�س�سة النقد العربي ال�سعودي.
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ضمان الشركة لصالح بنك الخليج الدولي

مان خا�سع الأنظمة  قدمت ال�شركة �شمان غري م�شروط وال تراجع فيه بتاريخ 1434/3/18هـ )املوافق 2013/1/30م( ل�سالح بنك اخلليج الدويل، وهذا ال�سّ
اململكة العربية ال�سعودية، واحلد االأعلى اللتزامات ال�سركة امل�سمونة مبوجب ال�سمان هي )93.750.000( ثالثة وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال 
�شعودي وتن�ّص �شروط ال�شمان على اأن بنك اخلليج الدويل لديه احلق يف خ�شم قيمة اأي من م�شتحقات ال�شركة ب�شرف النظر عّما اإذا كانت هذه امل�شتحقات 
خا�شعة حلفظ و�شيطرة بنك اخلليج الدويل اأم ال، وبنك اخلليج الدويل لديه احلق من دون اأخذ اإذن اأو موافقة ال�شركة للقيام باخل�شم من اأي من ح�شابات 
ال�شركة اأو بيع اأي من اأمالك ال�شركة اأو اأوراقها املالّية اأو اأي �شيء ذو قيمة حتت حفظ و�شيطرة بنك اخلليج الدويل واأن ت�شوي اأية مبالغ م�شتحقة للدفع من �شركة 

و�سكو�سا وال�سركة اإلى بنك اخلليج الدويل. 

سند ألمر من شركة وسكوسا

اأ�سدرت �سركة و�سكو�سا �سنًدا الأمر بتاريخ 1435/6/15هـ )املوافق 2014/4/15م( ل�سالح بنك اخلليج الدويل مببلغ اإجمايل قدره )93.750.000( ثالثة 
وت�سعون مليون و�سبعمائة وخم�سون األف ريال �سعودي. و�سند االأمر هذا قد وّقعت عليه ال�سركة ك�سامن. 

استخدام تسهيالت بنك الخليج الدولي عامة

توؤكد ال�سركة باأنه وبتاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(، مت ا�ستخدام مبلغ وقدره )62.793.687( اثنان و�ستون مليون و�سبعمائة وثالثة وت�سعون الفا 
و�ستمائة و�سبعة وثمانون ريال �سعودي. وهذا املبلغ امل�ستخدم هو جمموع اال�ستخدام من جميع الت�سهيالت املتاحة لل�سركة و�سركاتها التابعة.

قرض مقدم من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي لصالح شركة محوالت الطاقة 19   3   2   13

اأبرمت �سركة حموالت الطاقة اتفاقية قر�س حمدد املدة مع �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بتاريخ 1433/7/26هـ )املوافق 2012/6/6م( واملتعلق مب�سروع 
�سركة حموالت الطاقة بقيمة ت�سل اإلى )56.900.000( �ستة وخم�سني مليون وت�سعمائة األف ريال �سعودي. على اأن يتم �سداد القر�س على 15 ق�سطا ن�سف �سنوي 
بداية من تاريخ 1436/4/15 )املوافق 2015/2/4م(. وقد مت ا�ستخدام مبلغ )47.959.000(�سبعة واأربعني مليون وت�سعمائة وت�سعة وخم�سون األف ريال �سعودي 

من القر�س كما يف نهاية الربع االأول من عام 2014م.

مت تاأمني القر�س مبا يلي:

)ا(  رهن كافة االأ�سول الثابتة املتعلقة مب�سروع �سركة حموالت الطاقة.

باور  جي  �سي  و�سركة   )%51( ال�سعودية  املحوالت  )�سركة  الطاقة  حموالت  �سركة  يف  ح�س�سهم  ح�سب  بالتنا�سب  ال�سركات  من  مقدم  مايل  )ب(  �سمان 
)CG Power( )49%( التي متثل 100% من جمموع القر�س(.

التعهدات

لالأر�ساد  العامة  الرئا�سة  ومتطلبات  واجلودة  واملقايي�س  للموا�سفات  ال�سعودية  العربية  الهيئة  ال�سادرة من  باملوا�سفات  بالتقيد  الطاقة  �سركة حموالت  تتعهد 
وحماية البيئية وذلك الأي موا�سفات او متطلبات تنطبق على موا�سفات امل�سروع وت�سغيله. تتعهد �سركة حموالت الطاقة باأن تقدم ل�سندوق التنمية ال�سناعية 
ال�سعودي خطة لتعيني وتدريب الكفاءات ال�سعودية مع جدول زمني بتنفيذها. وتتعهد �سركة حموالت الطاقة اي�سًا باأن يتم اأي تعامل بني امل�سروع واجلهات االأخرى 
ذات العالقة على اأ�س�س جتارية تخدم م�سلحة امل�سروع. ويتعهد املقرت�س خالل مدة هذا القر�س مامل يح�سل على موافقة خطية من �سندوق التنمية ال�سناعية 

ال�سعودي مبا يلي:

)1(  اأال تقل ن�سبة اال�سول املتداولة الى ن�سبة املطلوبات املتداولة عن 1 : 1 طوال اجل القر�س.

)2(  اأال تزيد ن�سبة اجمايل املطلوبات اإلى �سايف قيمة االأ�سول امللمو�سة عن 3 : 1 طوال اجل القر�س.

)3(  اأال تزيد امل�سروفات الراأ�س مالية ال�سنوية عن )4.800.000( اأربعة مليون وثمامنائة األف ريال �سعودي.

)4(  اأال تزيد االيجارات ال�سنوية عن مبلغ )2.400.000( اثنان مليون واأربعمائة األف ريال �سعودي.

)5(  اأال تزيد االرباح املخ�س�سة للتوزيع/امل�سحوبات عن ن�سبة 25% من راأ�ص املال املدفوع اأو جمموع اأق�شاط قر�ص ال�شندوق امل�شتحقة يف �شنة التوزيع اأيهما اقل.

)6(  موافاة �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي بالبيانات املالية املراجعة خالل فرتة ال تزيد عن ت�سعني )90( يوم من نهاية ال�سنة املالية وبالبيانات املالية الربع 
�سنوية خالل مدة ال تزيد عن 30 يوم من نهاية كل ربع �سنة عالوة على اأية معلومات اأو بيانات اخرى يطلبها �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من وقت 

الآخر.

)7(  التاأمني على اأ�سول امل�سروع �سد االأخطار التي يحددها �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي من وقت الآخر على اأن تن�س وثيقة التاأمني على اأن �سندوق 
باأية  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية  موافاة �سندوق  اإلى  اإ�سافة  عليها،  املوؤمن  التعوي�سات عن اخل�سائر  كافة  امل�ستفيد من  هو  ال�سعودي  ال�سناعية  التنمية 
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تعديالت اأو اإلغاءات جوهرية قبل وقوعها مبدة 30 يوم ب�شرط اأال يقل املبلغ االإجمايل املوؤمن عليه مبوجب وثيقة التاأمني عن مبلغ قر�ص �شندوق التنمية 
ال�سناعية ال�سعودي.

)8(  يتعهد املقرت�س باأن يبا�سر امل�سروع عملياته االإنتاجية يف موعد اأق�ساه الربع االأول من عام 2013م.

)8(  يتعهد املقرت�س باأن تكون تعامالته على اأ�س�س جتارية.

الممتلكات  2   1   12

ال�سناعية  التنمية  با�ستثناء قر�س �سندوق  الن�سرة  تاريخ �سدور هذه  املمتلكات حتى  ر�سوم على  اأو  اأو حقوق  اأي رهونات  لي�س هناك  اأنه  االإدارة  يوؤكد جمل�س 
ال�سعودي )للمزيد من التفا�سيل، يرجى مراجعة الق�سم )13-2-3-19( من هذه الن�سرة وعنوانه »قر�س مقدم من قبل �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

ل�سالح �سركة حموالت الطاقة«(.

فيما يلي و�سف لكل من املمتلكات التي متلكها اأو تديرها اأو ت�ستاأجرها ال�سركة او �سركاتها التابعة:

المصانع 1   4   2   13

يف ما يلي ملخ�س عن امل�سانع التي متلكها ال�سركة مع تفا�سيل ا�ستئجار اأو ملكية االأر�س التي يقع عليها كل م�سنع.

مصانع شركة المحوالت السعودية 

مصنع المحوالت )1(  .1

تبلغ م�ساحة هذا امل�سنع 8.580 م2 وهو ي�سنع حموالت التوزيع الكهربائية ثالثية االأوجه معباأة بالزيت ت�سل قدرتها الى 3.15 ميجا فولت امبري )MVA(. وهذا 
امل�سنع جماور ملكاتب ال�سركة.

التي  االأر�س  با�ستئجار  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  وتقوم  الكهربائية )7(  املفاتيح  لوحات  مل�سنع  وهو جماور  بالدمام  االأولى  ال�سناعية  املدينة  امل�سنع يف  يقع 
موؤرخ يف  اإيجار  التقنية )مدن( مبوجب عقد  ومناطق  ال�سناعية  للمدن  ال�سعودية  الهيئة  م2 من  االإجمالية 32.091  تبلغ م�ساحتها  والتي  امل�سنعني  يقع عليها 

1427/5/22هـ )املوافق 2006/6/18م( ملدة 25 �سنة بدءًا من 1425/12/26هـ )املوافق 2005/2/6م(. 

مصنع المحطات )2(  .2

تبلغ م�ساحة هذا امل�سنع 4.600 م2 وهو يجمع حمطات مدجمة وحمطات الوحدة من امل�سنع )1(. 

يقع امل�سنع على قطعة اأر�س �سناعية م�ساحتها 8.225 م2 يف منطقة اخلالدية اجلنوبية بالدمام واالأر�س مملوكة من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية مبوجب �سك 
رقم 930103008593 بتاريخ 1432/5/20هـ )املوافق 2011/4/24م(.

مصنع المحوالت )3(  .3

اأر�س �سناعية تبلغ م�ساحتها  تبلغ م�ساحة هذا امل�سنع 4.953 م2 وتتم فيه عملية ت�سنيع حموالت التوزيع. ويقع امل�سنع بجانب امل�سنع رقم )5( على قطعة 
24.375 م2 يف املدينة ال�سناعية االأولى يف مدينة الدمام، مت ا�ستئجار االأر�س مبوجب عقد اإيجار بني �سركة املحوالت ال�سعودية والهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية 

ومناطق التقنية )مدن( بتاريخ 1428/3/2هـ )املوافق 2007/3/21م( ومدته 25 �سنة ابتداء من 1424/4/8هـ )املوافق 2003/6/9م(.

مصانع شركة وسكوسا

1.  مصنع المحوالت الكهربائية )4(

.)MVA( تبلغ م�ساحة هذا امل�سنع 9.417 م2 وهو ي�سنع حموالت توزيع وحموالت الطاقة ال�سغرية بقدرة ت�سل اإلى 20 ميجا فولت اأمبري

يقع امل�سنع على قطعة اأر�س �سناعية م�ساحتها 16.580 م2 موجودة يف املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام. تقوم �سركة و�سكو�سا با�ستئجار هذه االأر�س من الهيئة 
ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية )مدن( مبوجب عقد اإيجار بتاريخ 1421/12/24هـ )املوافق 2000/4/28م( ملدة 25 �سنة ابتداء من 1421/10/9هـ 

)املوافق 2001/1/4م(.
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مصنع المحطات )5(  .2

تبلغ م�ساحة هذا امل�سنع 4.100 م2 وهو م�سنع للمحطات املدجمة وحمطات الوحدة.

يقع امل�سنع اإلى جانب امل�سنع رقم 3 وعلى نف�س قطعة االأر�س ال�سناعية والتي تبلغ م�ساحتها 24.375 م2 والكائنة يف املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام. وتقوم 
1428/3/2هـ   يف  موؤرخ  اإيجار  عقد  مبوجب  )مدن(  التقنية  ومناطق  ال�سناعية  للمدن  ال�سعودية  الهيئة  من  االأر�س  هذه  با�ستئجار  ال�سعودية  املحوالت  �سركة 

)املوافق 2007/3/21م( ملدة 25 �سنة ابتداء من 1424/4/8هـ  )املوافق 2003/6/9م(.

مصنع تشكيل الحديد المركزي )6(  .3

تبلغ م�ساحة هذا امل�سنع 19.910 م2 وهو يقوم باإنتاج ودهان جميع القطع احلديدية وغريها الداخلة يف ت�سنيع املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية ذات اجلهد 
املنخف�س واملتو�سط. 

يقع امل�سنع على قطعة اأر�س �سناعية موجودة يف املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام والتي تتكون بدورها من: )1( قطعة اأر�س م�ساحتها 17.122 م2 تقوم �سركة 
و�سكو�سا با�ستئجارها من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية )مدن( مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 1422/8/7هـ )املوافق 2001/10/23م( ملدة 
25 �سنة ابتداء من 1421/10/9هـ )املوافق 2001/1/4م( و)2( قطعة اأر�س م�ساحتها 2.788 م2 موجودة يف املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام ومملوكة ل�سركة 

و�سكو�سا.

مصنع لوحات المفاتيح الكهربائية )7(  .4

الكهربائية  واملو�سالت  واحلماية  الرتحيل  ولوحات  املنخف�س  مفاتيح اجلهد  وحوامل  املحركات  التحكم يف  مراكز  ي�سنع  وهو  م2  امل�سنع 7.200  م�ساحة  تبلغ 
الرئي�سية  اللوحات  اإنتاج  بالقدرة على  ويتمتع  التحويل.  توحيد معايري ودعم هند�سي لقطاع �سناعة حمطات  اأي�سًا خدمات  ويوفر  للكابالت  الناقلة  وامل�سارات 

ووحدات التوزيع الفرعية وجماري ق�سبان.

يقع امل�سنع على قطعة اأر�س موجودة يف املدينة ال�سناعية االأولى بالدمام. وتقوم �سركة املحوالت ال�سعودية با�ستئجار االأر�س التي يقع فيها م�سنعني وهما  م�سنع 
اإلى م�سنع املحوالت )1(. وتبلغ م�ساحة االأر�س االجمالية 32.091 م2 ومت ا�ستئجارها من الهيئة ال�سعودية للمدن  لوحات املفاتيح الكهربائية )7( باالإ�سافة 
ال�سناعية ومناطق التقنية مبوجب عقد اإيجار موؤرخ يف 1427/5/22هـ )املوافق 2006/6/18م( ملدة 25 �سنة تبداأ من تاريخ نهاية العقد ال�سابق 1425/12/26هـ 

)املوافق 2005/2/6م(.

مصنع حوامل الكابالت )8(  .5

تبلغ م�ساحة هذا امل�سنع 3.800 م2 وهو ي�سنع جميع املنتجات املتعلقة بحوامل الكابالت مبا يف ذلك احلوامل ومعدات احلوامل واحلوامل امل�ستقيمة ومعدات 
احلوامل واالأغطية.

يقع امل�سنع على قطع ار�س �سناعية م�ساحتها 13.125 م2 والتي تعترب جزء من االأر�س التي تبلغ م�ساحتها االإجمالية 39.375 م2 يف املدينة ال�سناعية الثانية 
بالدمام وتقوم �سركة و�سكو�سا با�ستئجار هذه االأر�س من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية )مدن( مبوجب عقد اإيجار مدته 20 عاما ابتداء من 

تاريخ 1433/4/17هـ )املوافق 2012/3/11م(. و�سوف ت�ستخدم ال�سركة باقي امل�ساحة يف م�ساريعها التو�سعية امل�ستقبلية.

مصنع شركة محوالت الطاقة 

مصنع محوالت الطاقة السعودية )9(

تبلغ م�ساحة هذا امل�سنع 11.000 م2 وهو ي�سنع حموالت متو�سطة الطاقة.

يقع امل�سنع على اأر�س �سناعية م�ساحتها االإجمالية 42.075 م2 وتقوم �سركة حموالت الطاقة با�ستئجار هذه االأر�س الواقعة يف املدينة ال�سناعية الثانية بالدمام 
من الهيئة ال�سعودية للمدن ال�سناعية ومناطق التقنية )مدن( مبوجب عقد اإيجار رقم 802788 وتاريخ 1433/4/17هـ )املوافق 2012/3/10( ملدة ع�سرين �سنة 

ابتداء من تاريخ العقد. 
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اإليجار  2   4   2   13

اأبرمت ال�سركة و�سركاتها التابعة عددًا من اتفاقيات االإيجار متكنها من القيام باأعمالها، وت�سمل هذه االتفاقيات م�سانع ال�سركة و�سركاتها التابعة، ومكاتبها 
وم�ستودعاتها، و�سكن للموظفني. وقد مت ذكر العقارات امل�ستاأجرة التي اأن�ساأت عليها م�سانع ال�سركة ومت تلخي�سها يف جدول ادناء ي�ستمل اي�سا على عقود االيجار 

االأخرى. وفيما يلي نبذة موجزة عن اتفاقيات االإيجار التي اأبرمتها ال�سركة و�سركاتها التابعة:

المكاتب

عقد االإيجار املربم بني ال�سركة وموؤ�س�سة قا�سم نظري الإدارة العقارات ال�ستئجار مكتب لل�سركة يف مدينة اأبوظبي. مدة هذا العقد �سنة واحدة تبداأ  �
بتاريخ 1434/9/8هـ )املوافق 2013/7/16م( وينتهي يف 1435/9/18هـ )املوافق 2014/7/15م( ويجدد تلقائيًا ملدة مماثلة ومت متديد العقد ل�سنة 

اخرى. 
عقد اإيجار بني ال�سركة وعبداهلل �سعيد خلف الغيث وذلك ال�ستئجار مكتب لل�سركة يف اأمارة دبي. مدة هذا العقد �سنة تبداأ من 1435/6/8هـ )املوافق  �

2014/3/9م( وتنتهي يف 1436/5/17هـ )املوافق 2015/3/8م(.
)املوافق  � 1434/9/25هـ  يف  العقد  ويبداأ  الريا�س  مدينة  يف  لل�سركة  مكتب  ال�ستئجار  وذلك  ال�سعودية  العقارية  وال�سركة  ال�سركة  بني  اإيجار  عقد 

2014/8/2م( ملدة �سنة ويتم جتديده تلقائيًا ومت جتديده ل�سنة اأخرى. 
عقد اإيجار بني �سركة املحوالت ال�سعودية وموؤ�س�سة اأحمد على اجلحديل احلربي وذلك ال�ستئجار مكتب لل�سركة يف مدينة جدة بتاريخ 1427/9/17هـ  �

العقد عدة مرات وهو �ساري املفعول حتى 1435/11/26هـ  تلقائيًا. وقد مت جتديد  العقد �سنة واحدة ويجدد  )املوافق 2007/9/29م( ومدة هذا 
)املوافق 2014/9/21م( وميكن جتديده ملدة اأو مدد مماثلة.

السكن

اأبرمت �سركة و�سكو�سا عقد ال�ستئجار �سكن لعمال ال�سركة يف حي الفي�سلية مبدينة الدمام مع املكتب التنفيذي للتطوير والتنمية وقد بداأ �سريان هذا العقد يف 
1435/9/4هـ )املوافق 2014/7/1م( ومدة هذا القعد �سنة ويجدد تلقائيًا ملدة اأو مدد مماثلة.

المستودعات

بتاريخ  الدمام  اخلالدية،  منطقة  يف  ويقع   )10  ،9  ،8 )م�ستودع  العقاري  لال�ستثمار  ال�سيف  وموؤ�س�سة  ال�سعودية  املحوالت  �سركة  بني  م�ستودع  اإيجار  1.  عقد 
1429/9/1هـ )املوافق 2008/9/1م( ملدة �سنة جتدد تلقائيًا. وقد مت جتديد العقد عدة مرات وينتهي يف 1436/8/30هـ )املوافق 2015/6/17م( وميكن 

جتديده ملدة اأو مدد مماثلة.

2.  عقد اإيجار 8 م�ستودعات بني �سركة املحوالت ال�سعودية وموؤ�س�سة عبدالعزيز حمد الفار�س وتقع يف منطقة اخلالدية بالدمام بتاريخ 1433/9/21هـ )املوافق 
2012/8/9م( ملدة �سنة ويجدد تلقائيًا. ينتهي العقد يف 1435/11/19هـ )املوافق 2014/9/14م( وميكن جتديده ملدة اأو مدد مماثلة.

3.  عقد اإيجار 3 م�ستودعات بني ال�سركة وموؤ�س�سة بندر اخلليج والواقع يف منطقة اخلالدية ال�سمالية بالدمام، ومدة العقد �سنة واحدة تبداأ من 1435/4/29هـ 
)املوافق 2014/3/1م( وتنتهي يف 1436/4/28هـ )املوافق 2015/2/17م( وميكن جتديده ملدة اأو مدد مماثلة.

ويف ما يلي ملخ�س عن االأرا�سي والعقارات امل�ستاأجرة 

اأطراف عقد املوقعالرقم
االإيجار

قيمة االيجار تاريخه
ال�سنوي

اال�ستخدامنوع العقارمدتهامل�ساحة )م2(

املدينة 1
ال�سناعية 
االأولى يف 

الدمام

�سركة املحوالت 
ال�سعودية و 

الهيئة ال�سعودية 
للمدن 

ال�سناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(

1427/5/22هـ 
)املوافق 

2006/6/18م(

641.80 ريال 
�سعودي

25 �سنة تبداأ من 32.091
1425/12/26هـ 

)املوافق 2005/2/6(

مقام عليه م�سنع اأر�س
املحوالت )1( 

وم�سنع لوحات 
املفاتيح الكهربائية 

)7(

املدينة 2
ال�سناعية 
االأولى يف 

الدمام

�سركة املحوالت 
ال�سعودية و 

الهيئة ال�سعودية 
للمدن 

ال�سناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(

1428/3/2هـ 
)املوافق 

2007/3/21م(

487.50 ريال 
�سعودي

25 �سنة تبداأ من 24.374
1424/4/8هـ 

)املوافق 
2003/6/9م(

مقام عليه م�سنع اأر�س
املحوالت )3( 

وم�سنع املحطات 
)5(
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اأطراف عقد املوقعالرقم
االإيجار

قيمة االيجار تاريخه
ال�سنوي

اال�ستخدامنوع العقارمدتهامل�ساحة )م2(

املدينة 3
ال�سناعية 
االأولى يف 

الدمام

�سركة و�سكو�سا 
والهيئة 

ال�سعودية 
للمدن 

ال�سناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(

1421/1/24هـ 
)املوافق 

2000/4/28م(

331.60 ريال 
�سعودي

25 �سنة تبداأ من 16.580
1421/10/9هـ 

)املوافق 
2001/1/4م(

مقام عليه م�سنع اأر�س
املحوالت )4( 

املدينة 4
ال�سناعية 
االأولى يف 

الدمام

�سركة و�سكو�سا 
والهيئة 

ال�سعودية 
للمدن 

ال�سناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(

1422/8/7هـ 
)املوافق 

2001/10/23م(

342.44 ريال 
�سعودي

25 �سنة تبداأ من 17.122
1421/10/9هـ 

)املوافق 
2001/1/4م(

مقام عليه جزء اأر�س
من م�سنع ت�سكيل 

احلديد املركزي )6( 

املدينة 5
ال�سناعية 
الثانية يف 

الدمام

�سركة و�سكو�سا 
والهيئة 

ال�سعودية 
للمدن 

ال�سناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(

1433/4/17هـ 
)املوافق 

2012/3/11م(

39.375 ريال 
�سعودي

20 �سنة تبداأ من 39.375
1433/4/17هـ 

)املوافق 
2001/1/4م(

مقام عليه م�سنع اأر�س
حوامل الكابالت )8(

املدينة 6
ال�سناعية 
الثانية يف 

الدمام

�سركة و�سكو�سا 
والهيئة 

ال�سعودية 
للمدن 

ال�سناعية 
ومناطق التقنية 

)مدن(

1433/4/17هـ 
)املوافق 

)2012/3/10

42.075 ريال 
�سعودي

20 �سنة تبداأ من 42.075
1433/4/17هـ 

)املوافق 
2001/1/4م(

مقام عليه م�سنع اأر�س
حموالت الطاقة 

ال�سعودية )9(

اأمارة 7
اأبوظبي يف 

االأمارات 
العربية 
املتحدة

ال�سركة 
وموؤ�س�سة قا�سم 

نظري الإدارة 
العقارات

1434/9/8هـ 
)املوافق 

2013/7/16م(

45.000 درهم 
اأماراتي 

م�ساحة 
مكتبية

�سنة واحدة ومت جتديد 
العقد الأنه يجدد 

تلقائيًا عند نهاية املدة

مكاتب 
م�ستاأجرة يف 

مبنى 

اإ�ستخدام مكتبي

اأمارة دبي 8
يف االأمارات 

العربية 
املتحدة

ال�سركة 
وعبداهلل �سعيد 

خلف الغيث

1435/6/8هـ 
)املوافق 

2014/3/9م(

50.000 درهم 
اأماراتي

م�ساحة 
مكتبية

�سنه وجتدد تلقائيًا 
و�سارية املفعول

مكاتب 
م�ستاأجرة يف 

مبنى 

اإ�ستخدام مكتبي

مدينة 9
الريا�س

ال�سركة 
وال�سركة 
العقارية 
ال�سعودية

1434/9/25هـ 
)املوافق 

2014/8/2م(

150.150 ريال 
�سعودي

م�ساحة 
مكتبية

�سنه وجتدد تلقائيًا 
و�سارية املفعول

مكاتب 
م�ستاأجرة يف 

مبنى 

اإ�ستخدام مكتبي

�سركة املحوالت مدينة جدة10
ال�سعودية 

وموؤ�س�سة اأحمد 
علي اجلحديل 

احلربي

1427/9/17هـ 
)املوافق 

2007/9/29م(

35.200 ريال 
�سعودي

م�ساحة 
مكتبية

�سنه وجتدد تلقائيًا 
و�سارية املفعول

مكاتب 
م�ستاأجرة يف 

مبنى 

اإ�ستخدام مكتبي
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اأطراف عقد املوقعالرقم
االإيجار

قيمة االيجار تاريخه
ال�سنوي

اال�ستخدامنوع العقارمدتهامل�ساحة )م2(

حي 11
الفي�سلية 

مبدينة 
الدمام

�سركة و�سكو�سا 
مع املكتب 
التنفيذي 

للتطوير 
والتنمية

1435/9/4هـ 
)املوافق 

2014/7/1م(

 1.900.000
ريال �سعودي

�سنه وجتدد تلقائيًا م�ساحة �سكنية
و�سارية املفعول

مبنى 
م�ستاأجر

�سكن للعمال

منطقة 12
اخلالدية 

بالدمام

�سركة املحوالت 
ال�سعودية 
وموؤ�س�سة 

ال�سيف 
لال�ستثمار 

العقاري

1429/9/1هـ 
)املوافق 

2008/9/1م(

555.000 ريال 
�سعودي

�سنه وجتدد تلقائيًا 3 م�ستودعات
و�سارية املفعول

م�ستودعات 8 و9 و10م�ستودعات

منطقة 13
اخلالدية 

بالدمام

�سركة املحوالت 
ال�سعودية 
وموؤ�س�سة 

عبدالعزيز 
حمد الفار�س

1433/9/21هـ 
)املوافق 

2012/8/9م(

 1.075.000
ريال �سعودي

�سنه وجتدد تلقائيًا 8 م�ستودعات
و�سارية املفعول

8 م�ستودعاتم�ستودعات

منطقة 14
اخلالدية 
ال�سمالية 

بالدمام

ال�سركة 
وموؤ�س�سة بندر 

اخلليج

1435/4/29هـ 
)املوافق 

2014/3/1م(

360.000 ريال 
�سعودي

�سنه وجتدد تلقائيًا 3 م�ستودعات
و�سارية املفعول

3 م�ستودعاتم�ستودعات

امل�سدر: ال�سركة

واجلدير بالذكر ان ال�سركة مل جتدد عقد اإيجار ال�سكن ال�سابق للعمال مع �سركة الروي�سان وذلك الأنها اأبرمت عقدًا جديدا مع املكتب التنفيذي للتطوير والتنمية 
ي�ستوعب جميع عمال ال�سركة.

األراضي: 3   4   2   13

يف ما يلي ملخ�س عن االأرا�سي التي متلكها ال�سركة مع تفا�سيل اأرقام ال�سكوك وتاريخها وقيمها والغر�س منها:

جدول 13-1: ملخ�س اأرا�شي ال�شركة وال�شركات التابعة 

قيمة ال�سراء بالريال تاريخهرقم ال�سكاملوقعالرقم
ال�سعودي

الغر�سامل�ساحة )م2(

بجوار املدينة 1
ال�سناعية الثانية 

بالدمام

1430/3/13هـ330104010339

)املوافق 2009/3/10م(

�ساغرة*1.842.99316.880.79

بجوار املدينة 2
ال�سناعية الثانية 

بالدمام

1430/3/13هـ330108004575

)املوافق 2009/3/10م(

�ساغرة *1.552.41016.512.12

بجوار املدينة 3
ال�سناعية الثانية 

بالدمام

1430/3/13هـ530106008836

)املوافق 2009/3/10م(
�ساغرة *1.213.49717.249.46**

بجوار املدينة 4
ال�سناعية الثانية 

بالدمام

1430/3/13هـ730108004576

)املوافق 2009/3/10م(

�ساغرة *1.552.41017.618.13

حي اخلالدية 5
بالدمام

1432/5/20هـ930103008593

)املوافق 2011/4/24م(

م�ستودع وم�سنع املحوالت 2.482.5008.225
)2(
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قيمة ال�سراء بالريال تاريخهرقم ال�سكاملوقعالرقم
ال�سعودي

الغر�سامل�ساحة )م2(

املدينة ال�سناعية 6
االأولى بالدمام

1424/6/14هـ1/395/68

)املوافق 2003/8/12م(

جزء من االأر�س املقام 3.000.0002.787.09
عليها م�سنع مركز 

احلديد

حي النه�سة 7
بالدمام

1435/1/7هـ330109001641

)املوافق 2013/11/10م(

بناء �سكن للعمال26.900.76020.504.5

امل�سدر: ال�سركة
* هذه االأرا�سي االأربعة مفرغة ب�سكوك باإ�سم �سعود عبدالعزيز ال�ساليل )الرئي�س التنفيذي ال�سابق لل�سركة( ومل ت�ستطع ال�سركة حتى تاريخ هذه الن�سرة نقل ملكية االأرا�سي االأربعة اليها وذلك لوجود جتميد 

حكومي الأي اإفراغات تتم على االأر�س.
** اأكدت ال�سركة اأنه مت �سراء االأر�س بثمن وقدره 1.213.497 ريال �سعودي حيث اأن �سك امللكية لهذه االأر�س ال يحتوي على ثمن ال�سراء.

التراخيص والتصاريح والشهادات 2   1   12

ح�سلت ال�سركة و�سركاتها التابعة على الت�ساريح املطلوبة لعملها مبا فيها الرخ�س ال�سناعية واال�ستثمارية الالزمة لت�سغيل م�سانعها واأعمالها. باالإ�سافة اإلى 
ذلك، ح�سلت �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا على �سهادات نظم االإدارة البيئية ونظم اإدارة اجلودة لتطبيقها للمعايري القيا�سية التي و�سعت من قبل 
املنظمة الدولية لتوحيد املقايي�س )International Organization for Standardization( بجنيف واملعروفة باالأيزو )ISO(. ويف ما يلي قائمة بالت�ساريح 

والرتاخي�س وال�سهادات التي ح�سلت عليها ال�سركة و�سركاتها التابعة:

جدول 13-2: الت�شاريح التي ح�شلت عليها ال�شركة و�شركاتها التابعة

�ساحلة لغايةرقم الرتخي�ساجلهة املانحةال�سركةالرخ�سة اأو الت�سريح

8626/�س بتاريخ وزارة التجارة وال�سناعة�سركة املحوالت ال�سعودية ترخي�س �سناعي
1432/12/24هـ

1435/12/23هـ

886/�س بتاريخ وزارة التجارة وال�سناعة�سركة و�سكو�ساترخي�س �سناعي
1433/2/27هـ

1436/2/26هـ

1937/�س بتاريخ وزارة التجارة وال�سناعة�سركة و�سكو�ساترخي�س �سناعي
1435/8/18هـ

1438/8/15هـ

121031118996 بتاريخ الهيئة العامة لال�ستثمار�سركة حموالت الطاقةترخي�س ا�ستثمار �سناعي
1431/10/18هـ

1436/9/24هـ

122031118997-01 بتاريخ الهيئة العامة لال�ستثمار�سركة �سي جي العربيةترخي�س ا�ستثمار خدمي
1431/10/18هـ

1435/10/17هـ*

1435/11/25هـال يوجدوزارة العمل�سركة املحوالت ال�سعودية �سهادة �سعودة

1435/11/25هـال يوجدوزارة العمل�سركة و�سكو�سا�سهادة �سعودة

1435/11/28هـال يوجدوزارة العمل�سركة حموالت الطاقة�سهادة �سعودة

1435/11/28هـال يوجدوزارة العمل�سركة �سي جي العربية�سهادة �سعودة

1436/7/11هـ109765وزارة املالية - م�سلحة الزكاة والدخل�سركة ال�سناعات الكهربائية�سهادة زكاة

1436/7/11هـ112331وزارة املالية - م�سلحة الزكاة والدخل�سركة املحوالت ال�سعودية �سهادة زكاة

1436/7/11هـ111836وزارة املالية - م�سلحة الزكاة والدخل�سركة و�سكو�سا�سهادة زكاة

1433072410341 بتاريخ الدفاع املدين�سركة و�سكو�سات�سريح الدفاع املدين
1433/7/24هـ

1435/7/24هـ*
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�ساحلة لغايةرقم الرتخي�ساجلهة املانحةال�سركةالرخ�سة اأو الت�سريح

1434082613751 بتاريخ الدفاع املدين�سركة و�سكو�سات�سريح الدفاع املدين
1434/8/26هـ

1436/8/26هـ*

143103041111 بتاريخ الدفاع املدين�سركة املحوالت ال�سعودية ت�سريح الدفاع املدين
1431/3/4هـ

1433/3/4هـ*

�سهادة نظم االإدارة البيئية 
االأيزو 14001:2004 

)ISO 14001:2004(

TUV NORD CERT GmbH44104071819�سركة و�سكو�سا

لت�سميم و�سناعة و�سيانة 
املحوالت اإلى 20 ميجا فولت 

امبري و�سناعة اخلزانات 
والتمديدات

2015/1/30م

�سهادة نظم االإدارة البيئية 
االأيزو 14001:2004 

)ISO 14001:2004(

44104117647 لت�سميم TUV NORD CERT GmbH�سركة املحوالت ال�سعودية 
و�سناعة و�سيانة املحوالت الى 

حد 5 ميجا فولت امبري

2015/2/4م

�سهادة نظم اإدارة اجلودة 
االأيزو 9001:2008 

)ISO 9001:2008(

04100950567 لت�سميم TUV NORD CERT GmbH�سركة املحوالت ال�سعودية 
و�سناعة و�سيانة الى 5 ميجا 

فولت امبري 

2017/8/21م

�سهادة نظم اإدارة اجلودة 
االأيزو 9001:2008 

)ISO 9001:2008(

TUV NORD CERT GmbH44100071819�سركة و�سكو�سا

لت�سميم و�سناعة و�سيانة اإلى 
20 ميجا فولت امبري وكذلك 
ت�سنيع اخلزانات واالإمدادات

2016/10/16م

�سهادة نظم اإدارة اجلودة 
االأيزو 9001:2008 

)ISO 9001:2008(

44100071821 لت�سميم TUV NORD CERT GmbH�سركة و�سكو�سا
و�سناعة واختبار عدد من 

املعدات من �سمنها اجهزة 
التحكم ومفاتيح العزل

2016/10/8م

�سهادة نظم اإدارة اجلودة 
االأيزو 9001:2008 

)ISO 9001:2008(

44100071820 ملعايرة معدات TUV NORD CERT GmbH�سركة و�سكو�سا
القيا�س واالختبار 

2016/9/18م

* جاري جتديد هذه الرتاخي�س والت�ساريح.
*مل تتعر�س ال�سركة اإلى عقوبات اأو خمالفات اأو غرامات جوهرية يف ال�سابق

امل�سدر: ال�سركة

تعهد الزكاة 

يف تاريخ 2012/11/28م، وقع امل�شاهمون البائعون على تعهد غري م�شروط وغري حمدد املدة ، وذلك لتغطية اأي زكاة اأو �شريبة تطالب بها م�شلحة الزكاة والدخل 
قد تنتج عن ما يلي:

زكاة على القرو�س ق�سرية االأجل يف �سركة املحوالت ال�سعودية لل�سنتني املاليتني 2007م و2008م. �
اأي زكاة ناجتة عن عملية الدمج بني �سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا يف عام 2005م. �
اأي زكاة ناجتة عن اإعادة الهيكلة واال�ستحواذ يف �سركة ال�سناعات الكهربائية و�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا لعام 2010م. �
اأي زكاة ترتتب على بيع اأ�سهم ال�سركة من خالل االكتتاب العام. �
زكاة اإ�سافية اأو �سريبة على ال�سنوات التي مل ي�سدر الربط النهائي لها من قبل م�سلحة الزكاة ل�سركتي املحوالت الكهربائية و�سركة و�سكو�سا حتى  �

تاريخ طرح اأ�سهم ال�سركة لالكتتاب العام.
اإن هذا التعهد خا�س يف ما ذكر اأعاله وال يلتزم اأي من امل�ساهمني البائعني بدفع اأي مبالغ قد تنتج عن غري البنود اأعاله.
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التأمين 2   1   12

اأبرمت ال�سركة عدة عقود تاأمني تزودها و�سركاتها التابعة بتغطية وا�سعة وتعتقد ال�سركة ان التغطية التاأمينية مالئمة لتغطية املخاطر املرتبطة باأ�سول ال�سركة 
و�سركاتها التابعة اأو تلك املرتبطة باأعمالهم واأنه ال يوجد بنود اأو ا�ستثناءات جوهرية يف تغطية التاأمني مل يتم االإف�ساح عنها. وترد اأدناه التفا�سيل الرئي�سية حول 

عقود التاأمني اخلا�سة بال�سركة و�سركاتها التابعة:

جدول 13-3: ملخ�س بولي�شات التاأمني 

ق�سط التاأمنيمدة التغطيةنوع التغطيةا�سم ال�سركة

2.464.146 ريال �سعودي2014/1/1م حتى 2014/12/31متاأمني �سحي�سركة املحوالت ال�سعودية 

3.185.756 ريال �سعودي2014/1/1م حتى 2014/12/31متاأمني �سحي�سركة و�سكو�سا

60.333.39 ريال �سعودي*2014/1/12م حتى 2015/1/11متاأمني �سامل �سد املركبات �سركة املحوالت ال�سعودية 

47.457.00 ريال �سعودي*2014/1/31م حتى 2015/18/3متاأمني �سامل �سد املركبات�سركة و�سكو�سا

133.375 ريال �سعودي2014/2/1م حتى 2015/1/31مامل�سوؤولية املدنية وم�سوؤولية االنتاج�سركة و�سكو�سا

�سركة ال�سناعات الكهربائية )�سركة املحوالت 
ال�سعودية و�سركة و�سكو�سا(

122.100 ريال �سعودي2014/2/1م حتى 2015/1/31متاأمني تعوي�س العمال

�سركة ال�سناعات الكهربائية و/اأو �سركة و�سكو�سا 
و/اأو �سركة املحوالت ال�سعودية 

1.019.287 ريال �سعودي2014/2/1م حتى 2015/1/31متاأمني جميع خماطر امللكية

�سركة ال�سناعات الكهربائية و/اأو �سركة و�سكو�سا 
و/اأو �سركة املحوالت ال�سعودية 

1.650.897.26 ريال �سعودي*2014/2/1م حتى 2015/1/31متاأمني انقطاع العمل

�سركة ال�سناعات الكهربائية و/اأو �سركة و�سكو�سا 
و/اأو �سركة املحوالت ال�سعودية 

تاأمني بحري مفتوح )ال�سحن البحري 
وال�سلع يف العبور(

15% من القيمة املتوقعة ال�سنوية والتي 2014/2/1م حتى 2015/1/31م
تبلغ 650.000.000 ريال �سعودي 

امل�سدر: ال�سركة
*املبالغ املذكورة مت التاأكد منها عن طريق ال�سركة.

الملكية الفكرية 2   1   12

ال�سركة ماِلكة م�سّجلة ل�سعارات �سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية و �سركة ال�سناعات الكهربائية )EIC(. وال متلك ال�سركة اأي اأ�سول غري ملمو�سة اأخرى 
مثل العالمات التجارية وبراءات االخرتاع وحقوق الطبع والن�سر وغريها من حقوق امللكية الفكرية.

قامت ال�سركة وال�سركات التابعة بحماية اأ�سولها غري امللمو�سة وذلك من خالل ت�سجيل عالماتها التجارية التي تعتربها جوهرية وتتعلق باأعمال وربحية ال�سركة 
وال�سركات التابعة، وذلك يف عديد من الفئات حلماية حقوق امللكية الفكرية �سمن وخارج اململكة العربية ال�سعودية.

ويعتمد الو�سع التناف�سي لل�سركة وال�سركات التابعة، من بني عوامل اأخرى، على قدرتها على حماية وا�ستخدام اأ�سولها غري امللمو�سة. وبالتايل، فاإن عدم قدرتها 
على حماية هذه االأ�سول، اأو يف بع�س احلاالت، احلاجة التخاذ اإجراء قانوين الزم حلمايتها، قد يوؤدي للتاأثري ب�سكل �سلبي على عالمات ال�سركة وال�سركات التابعة 

التجارية، وقد يجعل من مزاولة االأعمال اأكرث كلفة وبالتايل التاأثري ب�سكل �سلبي على نتائج اأعمال ال�سركة وال�سركات التابعة.

ويو�سح اجلدول التايل التفا�سيل الرئي�سية للعالمات التجارية امل�سجلة من قبل ال�سركة و�سركاتها التابعة.

جدول 13-4: التفا�شيل الرئي�شية للعالمات التجارية املختلفة امل�شجلة من قبل ال�شركة و�شركاتها التابعة

ال�سعار الدرجة احلالة العالمة التجارية ا�سم ال�سركة

9 �ساحلة حتى تاريخ 
1442/10/18هـ املوافق 

2021/5/30م

�سعار �سركة ال�سناعات الكهربائية �سركة ال�سناعات الكهربائية
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ال�سعار الدرجة احلالة العالمة التجارية ا�سم ال�سركة

7 �ساحلة حتى تاريخ 1439/1/2هـ 
املوافق 2017/9/22م

�سركة ال�سناعات الكهربائية �سركة ال�سناعات الكهربائية

9 �ساحلة حتى تاريخ 1442/9/19هـ 
املوافق 2021/5/1م

�سعار �سركة و�سكو�سا �سركة و�سكو�سا

6 �ساحلة حتى تاريخ 1442/9/19هـ 
املوافق 2021/5/1م

�سركة و�سكو�سا �سركة و�سكو�سا

9 �ساحلة حتى تاريخ 
1441/11/10هـ املوافق 

2020/7/1م

�سعار �سركة املحوالت ال�سعودية  �سركة املحوالت ال�سعودية 

امل�سدر: ال�سركة

التقاضي 2   1   12

اإدارية قد  اإجراءات  اأو  اأو حتكيم  اأي دعاوى ق�سائية  التابعة لي�س لديها، حتى تاريخ هذه الن�سرة،  باأن ال�سركة و�سركاتها  توؤكد االإدارة واأع�ساء جمل�س االإدارة 
يكون لها، ب�سكل فردي اأو جمتمعة، تاأثري جوهري �سلبي على و�سعها املايل ونتائج اأعمالها. باالإ�سافة الى ذلك، توؤكد االإدارة واأع�ساء جمل�س االإدارة باأن ال�سركة 
و�سركاتها التابعة، اإلى حد علمها، لي�ست مهددة باإقامة دعاوي ق�سائية عليها يف الوقت احلايل والتي من املمكن اأن توؤثر ب�سكل �سلبي وجوهري على و�سعها املايل 
ونتائج اأعمالها. كما تود اأن تو�سح ال�سركة باأن لدى كل منها و�سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية اإثنتان من الدعاوى منظورة من قبل اجلهات الق�سائية 

املخت�سة يف اململكة، والتي لي�س لها، ب�سكل فردي اأو جمتمعة، تاأثري جوهري �سلبي على و�سعها املايل ونتائج اأعمالها، وتتلخ�س فيما يلي:

التعاقد معها واملتعلقة  اإحدى ال�سركات التي �سبق ل�سركة املحوالت ال�سعودية  1-  دعوى مرفوعة من قبل �سركة املحوالت ال�سعودية بتاريخ 2010/8/5م �سد 
بدعوى املطالبة مببلغ 700 األف ريال �سعودي كتعوي�س لعدم اإكمال م�سروع متعاقد عليه. وال تزال الق�سية جارية ومل يتم حتديد جل�سة متابعة.

دعوى حمفوظة �شد �شركة و�شكو�شا وقرر القا�شي حفظ الق�شية وذلك لغياب املدعي يف جل�شتني متتاليتني.  -2

العقود والمعامالت مع األطراف ذو العالقة 2   12

هناك عدد من املعامالت بني ال�سركة و�سركاتها التابعة والزميلة مع اأطراف ذو عالقة. وتوؤكد ال�سركة اأن جميع املعامالت مع االأطراف ذو العالقة املو�سحة يف 
هذا الق�شم قامت على اأ�ش�ص جتارية وال ت�شمل اأي �شروط تف�شيلية. وفيما يلي ملخ�ص لهذه املعامالت حتى تاريخ 1435/5/30هـ )املوافق 2014/3/31م(:

طلبات �سراء ملحوالت وتقدمي خدمات �سيانة نتج عنها مبالغ م�ستحقة من �سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة واملقاوالت مببلغ اإجمايل قدره خم�سة  �
ع�سر مليون وت�سعمائة وت�سعة و�ستون األفًا وخم�سمائة وواحد وت�سعون )15.969.591( ريال �سعودي يف عام 2013م.

طلبات �سراء ملحوالت وحوامل كابالت وتقدمي خدمات �سيانة نتج عنها مبالغ م�ستحقة من �سركة القري�سي للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية  �
ريال  وثمانون )3.392.485(  واأربعمائة وخم�سة  األفًا  وت�سعون  واإثنان  اإجمايل قدره ثالثة ماليني وثالثمائة  نظري مبيعات وخدمات مقدمة مببلغ 

�سعودي يف عام 2013م.



214

طلبات �سراء نتج عنها مبالغ م�ستحقة اإلى �سركة �سي جي العربية نظري خدمات �سيانة مقدمة مببلغ اإجمايل وقدره �سبعة ماليني وت�سعة وع�سرون األفًا  �
ومائة وخم�سة وخم�سون )7.029.155( ريال �سعودي يف عام 2013م.

طلبات �سراء نتج عنها مبالغ م�ستحقة اإلى �سركة �سي جي باور )CG Power( نظري خدمات دعم فني مقدمة مببلغ اإجمايل وقدره �سبعة ماليني  �
ومائتان وت�سعة وخم�سون األفًا و�ستمائة واأربعة و�سبعون )7.259.674( ريال �سعودي يف عام 2013م.

�سمانات متبادلة مقدمة من �سركة و�سكو�سا و�سركة املحوالت ال�سعودية و�سركة ال�سناعات الكهربائية ك�سمان لت�سهيالت التمويل املختلفة الوارد  �
ذكرها يف الق�سم )13-2-3( من هذه الن�سرة وعنوانه “ملخ�س ترتيبات التمويل اجلوهرية”

وتفيد ال�سركة اأن �سركة علي زيد القري�سي واإخوانه املحدودة، والتي لديها ممثلني يف جمل�س االإدارة، متتلك ح�س�س يف �سركة القري�سي للخدمات الكهربائية 
العربية ال�سعودية والتي تعمل يف جمال التجارة يف لوحات املفاتيح الكهربائية ويعترب هذا تعار�س للم�سالح مع ال�سركة. وتفيد اأي�سًا اأن جمموعة الطوخي التجارية 

ال تعمل يف ن�شاط مناف�ص يوؤدي الى ت�شارب يف امل�شالح مع ال�شركة اإمنا تقوم ب�شراء املحوالت ولوحات املفاتيح الكهربائية من ال�شركة مل�شاريعها.

ولقد عر�ست ال�سركة هذه التعامالت على اجلمعية العامة لل�سركة وفقًا للمادة )70( من نظام ال�سركات ووافقت اجلمعية العامة على هذه التعامالت بتاريخ 
2014/4/15م.

يف ما عدا االتفاقيات املذكورة اأعاله، فاإن ال�سركة لي�ست طرفًا يف اأي من معامالت االأطراف ذو العالقة، كما اأنه ال توجد اأعمال مناف�سة توؤدي اإلى ت�سارب م�سالح 
غري ما ذكر اأعاله.

أو منافسة ألعمال  2   12 أعماالً شبيهة  اإلدارة في شركات أخرى تمارس   مشاركة أعضاء مجلس 
الشركة  

ي�سارك عدد من اأع�ساء جمل�س اإدارة ال�سركة عن طريق ع�سويتهم يف جمل�س االإدارة اأو امل�ساهمة يف راأ�س املال يف �سركات متار�س اأعمااًل �سبيهة اأو قد تكون 
مناف�سة الأعمال ال�سركة. ويو�سح اجلدول التايل معلومات عن اأع�ساء جمل�س االإدارة بخ�سو�س م�ساركتهم كما يف تاريخ هذه الن�سرة يف �سركات متار�س اأعماال 

�سبيهة اأو مناف�سة الأعمال ال�سركة.

جدول 14-1: اأع�شاء جمل�س الإدارة الذين ي�شاركون يف �شركات متار�س اأعماًل �شبيهة اأو مناف�شة لأعمال ال�شركة عن طريق ع�شويتهم يف جمل�س الإدارة اأو 
امل�شاهمة يف راأ�س املال

�سركة اأخرى ذات عالقة بع�سو جمل�س 
االإدارة

�سفة 
الع�سو 

بال�سركة 
ذات 

العالقة

هل تناف�س اأعمال ال�سركة؟طبيعة اأعمال ال�سركة ذات العالقة

ع�سو جمل�س مالك
اإدارة/ مدير

اأحمد بن نا�سر بن يعقوب ال�سويدان

التعمل يف جمال العقار واملقاوالتنعمنعم�سركة الظهران لالإعمار

�سركة اخلليج للكيماويات والزيوت 
ال�سناعية

تعمل يف قطاع الزيوت ال�سناعية نعمنعم
والكيماويات

ال

التعمل يف جمال ال�سناعةنعمنعمال�سركة العربية ملانعات الت�سرب

حممود بن حممد بن حممود الطوخي

التعمل يف جمال التاأمني التعاويننعمال �سركة اأمانة للتاأمني التعاوين

التعمل يف جمال ال�سيانة واملقاوالتنعمال �سركة د�سار العربية للمقاوالت

التعمل يف جمال ال�سناعةنعمنعم �سركة الطوخي اأوزدل لنقل الطاقة

التعمل يف جمال اال�ستثمارنعمنعم �سركة الطوخي لال�ستثمارات - دبي

�سركة امل�سنع ال�سعودي للمفاتيح 
واالأفيا�س الكهربائية

التعمل يف القطاع ال�سناعينعمنعم 
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�سركة اأخرى ذات عالقة بع�سو جمل�س 
االإدارة

�سفة 
الع�سو 

بال�سركة 
ذات 

العالقة

هل تناف�س اأعمال ال�سركة؟طبيعة اأعمال ال�سركة ذات العالقة

ع�سو جمل�س مالك
اإدارة/ مدير

ال�سركة العاملية للعدد ال�سناعية 
)اأندكو(

التعمل يف القطاع ال�سناعينعمنعم 

التعمل يف جمال تقنية وتعبئة املياهنعمنعم �سركة منى كول - بريوت

التعمل يف املجال التجارينعمنعم جمموعة الطوخي التجارية

�سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة 
واملقاوالت

ال. �سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة واملقاوالت تزاول تعمل يف جمال التجارة واملقاوالتنعمنعم 
ن�ساطها يف جمال تنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد 

واالإن�ساء )EPC( مل�ساريع حمطات توليد ونقل الطاقة 
ذات اجلهد العايل، وهذه ال�سركة م�سنفة كمقاول من الفئة 

االأولى، بينما �سركة �سي جي العربية تزاول ن�ساطها يف جمال 
 ،)EPC( تنفيذ العقود ال�ساملة للهند�سة والتوريد واالإن�ساء

والذي ي�سمل تركيب حمطات التحويل ذات اجلهد املتو�سط 
واملحطات املتنقلة والفح�س والرتكيب وال�سيانة.

في�سل بن �سالح بن زيد القري�سي

�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه 
املحدودة

التعمل يف جمال التجارة واال�ستثمارنعمنعم 

التعمل يف جمال التجارةنعمنعم �سركة توكيالت للتجارة والتق�سيط

التعمل يف جمال التجارةنعمنعم ال�سركة املتحدة لل�سيارات

التعمل يف جمال ال�سناعةنعمنعم �سركة تيكو ال�سرق االأو�سط

فهد بن �سعد بن عبد اهلل التويجري

املوؤ�س�سة الوطنية للمنتجات 
اخلر�سانية

ال تعمل يف جمال ت�سنيع منتجات خر�سانيةاملدير العامال

التعمل يف جمال ال�سناعةنعمال�سركة املحوالت ال�سعودية

نائب املدير نعم مكتب �سعد التويجري
العام

التعمل يف قطاع خدمات املقاوالت

يو�سف بن علي بن زيد القري�سي

�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه 
املحدودة

التعمل يف جمال التجارة واال�ستثمارالع�سو املنتدبنعم

التعمل يف جمال االت�ساالتنعمال�سركة كالم لالت�ساالت )البحرين(

التعمل يف جمال ال�سناعةنعمال�سركة �سناعة ال�سباك ال�سعودية

�سركة رويال اأند �سن األيان�س ال�سرق 
االأو�سط- البحرين

التعمل يف قطاع التاأمنينعمنعم 

التعمل ك�سركة ا�ستثمارات قاب�سةنعمال�سركة �سفار القاب�سة-جزر الكاميان
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�سركة اأخرى ذات عالقة بع�سو جمل�س 
االإدارة

�سفة 
الع�سو 

بال�سركة 
ذات 

العالقة

هل تناف�س اأعمال ال�سركة؟طبيعة اأعمال ال�سركة ذات العالقة

ع�سو جمل�س مالك
اإدارة/ مدير

عدنان بن اإبراهيم بن احلمود 
املحي�سن

لي�س لديه م�ساركة اأو من�سب يف اأي �سركة متار�س اأعمااًل ----
�سبيهة اأو مناف�سة لل�سركة كما يف تاريخ هذه الن�سرة.

طالل بن اأحمد بن عبداهلل الزامل

التعمل يف جمال الو�ساطة املاليةنعمال�سركة ال�سعودي الفرن�سي كابيتال

�سالح بن علي بن حمود العذل

التعمل يف القطاع املايلنعمالالبنك ال�سعودي لال�ستثمار

ال�سركة ال�سعودية للمختربات 
اخلا�سة )مطابقة(

تعمل يف جمال فح�س كافة االأجهزة نعمال
واملعدات واملركبات والواردات االأخرى اإلى 

اململكة ح�سب املوا�سفات واملقايي�س العاملية.

ال

التعمل يف جمال االت�ساالتنعمال�سركة االت�ساالت ال�سعودية

امل�سدر: ال�سركة
*اإن اجلدول اأعاله ال ي�سمل امللكية والع�سوية يف ال�سركة وال�سركات التابعة والزميلة.
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وصف األسهم. 14

رأس المال 1   12

يبلغ راأ�س مال ال�سركة )450.000.000( اأربعمائة وخم�سون مليون ريال �سعودي مق�سم اإلى )45.000.000( خم�سة واأربعون مليون �سهم عادي مت�ساوية القيمة 
بقيمة اإ�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت �سعودية لل�سهم الواحد.

زيادة رأس المال 1   12

يجوز للجمعية العامة يف اجتماع غري عادي وبعد التثبت من اجلدوى االقت�سادية واحل�سول على موافقة اجلهات املخت�سة اأن تقرر زيادة راأ�س مال ال�سركة مرة 
واحدة اأو عدة مرات عن طريق اإ�سدار اأ�سهم جديدة لها نف�س القيمة اال�سمية التي لالأ�سهم االأ�سلية �سريطة اأن يتم دفع راأ�س املال االأ�سلي بالكامل مع مراعاة 
ما يقت�سيه نظام ال�سركات، ويحدد القرار املذكور طريقة زيادة راأ�س املال ويكون للم�ساهمني اأولوية االكتتاب باالأ�سهم النقدية اجلديدة، ويتم اإبالغ امل�ساهمني 
اإلى امل�شاهمني  اإ�شعار خطي يوجه  اأو مبوجب  اإ�شعار ين�شر يف جريدة يومية ب�شاأن قرار زيادة راأ�ص املال و�شروط االكتتاب  بحقوق االأولوية املقررة لهم مبوجب 

بوا�سطة الربيد امل�سجل. 

وتخ�س�س االأ�سهم املذكورة للم�ساهمني االأ�سليني الذين طلبوا االكتتاب بها وذلك بالتنا�سب مع االأ�سهم االأ�سلية التي ميتلكونها، �سريطة اأن ال يزيد عدد االأ�سهم 
التي تخ�س�س لهم عن عدد االأ�سهم اجلديدة التي طلبوا االكتتاب بها، اأما االأ�سهم اجلديدة املتبقية فيتم تخ�سي�سها للم�ساهمني االأ�سليني الذين طلبوا اأكرث 
من ح�ستهم الن�سبية يف االأ�سهم وذلك بالتنا�سب مع االأ�سهم االأ�سلية التي ميلكونها �سريطة اأن ال تزيد الكمية التي تخ�س�س لهم عن عدد االأ�سهم اجلديدة التي 

طلبوها.

تخفيض رأس المال 2   12

يجوز لل�سركة بناء على مربرات مقبولة ومبوافقة من اجلهات املخت�سة تخفي�س راأ�س مالها اإذا ثبت اأنه زاد عن حاجتها، وي�سدر هذا القرار يف اجتماع للجمعية 
العامة غري العادية وفقط بعد تالوة تقرير مراجعي احل�سابات عن االأ�سباب املوجبة للتخفي�س وااللتزامات التي على ال�سركة الوفاء بها واأثر التخفي�س على تلك 
االلتزامات ومبراعاة ما يق�سي به نظام ال�سركات، واإذا كان التخفي�س نتيجة زيادة راأ�س املال عن حاجة ال�سركة وجب دعوة دائني ال�سركة اإلى اإبداء اعرتا�سهم 
عليه خالل )60( �ستني يومًا من تاريخ ن�سر قرار التخفي�س يف جريدة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي لل�سركة، فاإذا اعرت�س اأحد الدائنني 
وقدم اإلى ال�سركة م�ستندات ثبوتية لذلك الدين يف امليعاد املذكور وجب على ال�سركة اأن توؤدي اإليه دينه اإذا كان حاال اأو اأن تقدم له �سمانات كافية للوفاء به اإذا 

كان اآجاًل.

األسهم 2   12

تكون اأ�سهم ال�سركة ا�سمية وال يجوز اأن ت�سدر باأقل من قيمتها اال�سمية واإمنا يجوز اأن ت�سدر باأعلى من هذه القيمة ويف هذه احلالة االأخرية ي�ساف فرق القيمة 
اإلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده االأق�سى، ويكون ال�سهم غري قابل للتجزئة، فاإذا متلكه عدة اأ�سخا�س وجب عليهم اأن يختاروا اأحدهم لينوب عنهم يف ا�ستعمال 

احلقوق املت�سلة بال�سهم ويكون هوؤالء االأ�سخا�س م�سوؤولني بالت�سامن عن االلتزامات النا�سئة عن ملكية ال�سهم.

نقل ملكية األسهم 2   12

يخ�سع تداول االأ�سهم للقواعد واالأنظمة التي حتكم ال�سركات املدرجة يف �سوق االأ�سهم ال�سعودية )تداول( واأي تداول لالأ�سهم ال يتوافق مع ذلك يعترب الغيًا، و 
يحظر على االأ�سخا�س الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة )12( اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف 

ال�سوق، وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة.

إعادة شراء األسهم 2   12

ا�ستنادًا للمادة )105( من نظام ال�سركات، ال يجوز اأن ت�سرتي ال�سركة امل�ساهمة اأ�سهمها اإال يف االأحوال االآتية:

1.  اإذا كان الغر�ص من ال�شراء ا�شتهالك االأ�شهم بال�شروط املبينة يف املادة )104( من نظام ال�سركات والتي تن�س على اأنه يجوز اأن ين�س النظام االأ�سا�سي 
لل�سركة على ا�ستهالك االأ�سهم اأثناء قيام ال�سركة اإذا كان م�سروعًا يهلك تدريجيًا اأو يقوم على حقوق موؤقته.

2.  اإذا كان الغر�س من ال�سراء تخفي�س راأ�س املال.

3.  اإذا كانت االأ�سهم �سمن جمموعة من االأموال التي ت�سرتيها ال�سركة مبا لها من اأ�سول وما عليها من خ�سوم.
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وفيما عدا االأ�سهم املقدمة ل�سمان م�سوؤولية اأع�ساء جمل�س االإدارة، ال يجوز لل�سركة اأن ترتهن اأ�سهمها. كما ال يكون لالأ�سهم التي حتوزها ال�سركة اأ�سوات يف 
مداوالت جمعيات امل�ساهمني.

حقوق التصويت 2   12

لل�سركة فئة واحدة فقط من االأ�سهم، وال يعطى اأي م�ساهم اأي حقوق تف�سيلية، حيث يعطي كل �سهم حامله احلق يف �سوت واحد، لكل م�ساهم ميتلك ع�سرين )20( 
�سهمًا اأو اأكرث حق ح�سور اجلمعيات العامة، وللم�ساهم اأن يوكل عنه م�ساهمًا اآخر من غري اأع�ساء جمل�س االإدارة يف ح�سور اجلمعية العامة، وحت�سب االأ�سوات يف 

اجلمعيات العامة العادية وغري العادية على اأ�سا�س �سوت واحد لكل �سهم ممثل يف االجتماع.

ت�سدر قرارات اجلمعية العامة العادية باالأغلبية املطلقة لالأ�سهم املمثلة يف االجتماع فيما ت�سدر قرارات اجلمعية العامة غري العادية باأغلبية ثلثي )3/2( االأ�سهم 
املمثلة يف االجتماع اإال اإذا كان القرار متعلقًا بزيادة اأو بتخفي�س راأ�س املال اأو باإطالة مدة ال�سركة اأو بحل ال�سركة قبل انق�ساء املدة املحددة يف نظامها اأو باندماج 

ال�سركة اأو دجمها يف �سركة اأو موؤ�س�سة اأخرى فال يكون القرار �سحيحًا اإال اإذا �سدر باأغلبية ثالثة اأرباع )75%( االأ�سهم املمثلة يف االجتماع.

لكل م�ساهم حق مناق�سة املو�سوعات املدرجة يف جدول اأعمال اجلمعيات العامة وتوجيه االأ�سئلة ب�ساأنها اإلى اأع�ساء جمل�س االإدارة ومراقب احل�سابات، ويجيب 
جمل�س االإدارة اأو مراقب احل�سابات على اأ�سئلة امل�ساهمني بالقدر الذي ال يعر�س م�سلحة ال�سركة لل�سرر، واإذا راأى امل�ساهم اأن الرد على �سوؤاله غري مقنع احتكم 

اإلى اجلمعية العامة ويكون قرار اجلمعية يف هذا ال�ساأن نافذًا.

حقوق المساهمين 2   12

وفقًا للمادة )108( من نظام ال�سركات تثبت للم�ساهم جميع احلقوق املت�سلة بال�سهم وعلى وجه اخل�سو�س احلق يف احل�سول على ن�سيب من االأرباح التي يتقرر 
توزيعها واحلق يف احل�سول على ن�سيب من موجودات ال�سركة عند الت�سفية وحق ح�سور جمعيات امل�ساهمني واال�سرتاك يف مداوالتها والت�سويت على قراراتها 
)املقرتحة( وحق الت�سرف يف االأ�سهم وحق طلب االطالع على دفاتر ال�سركة ووثائقها ومراقبة اأعمال جمل�س االإدارة ورفع امل�سوؤولية على اأع�ساء املجل�س والطعن 
بالبطالن يف قرار جمعيات امل�شاهمني وذلك بال�شروط والقيود الواردة يف نظام ال�شركات. ووفقًا الأحكام نظام ال�شركات، فاإنه ال يوجد اأية اأحكام متنح امل�شاهمني 

يف ال�سركات امل�ساهمة حق طلب ا�سرتداد اأ�سهمهم او اإعادة �سرائها من قبل ال�سركة.

الجمعية العامة للمساهمين 2   12

اجلمعية العامة املكونة تكوينًا �سحيحًا متثل جميع امل�ساهمني وتنعقد بالدمام.

وفيما عدا االأمور التي تخت�س بها اجلمعية العامة غري العادية تخت�س اجلمعية العامة العادية بجميع االأمور املتعلقة بال�سركة وتنعقد مرة على االأقل يف ال�سنة 
خالل ال�ستة )6( اأ�سهر التالية النتهاء ال�سنة املالية لل�سركة، ويجوز دعوة جمعيات عامة عادية اأخرى كلما دعت احلاجة اإلى ذلك.

ويتم ن�سر الدعوة اإلى اجتماع اجلمعية العامة وتاريخ االجتماع وجدول االجتماع يف اجلريدة الر�سمية و�سحيفة يومية توزع يف املدينة التي يقع فيها املركز الرئي�سي 
لل�سركة قبل املوعد املحدد لالنعقاد بخم�سة وع�سرين )25( يومًا على االأقل، وعلى جمل�س االإدارة اأن يدعو اجلمعية العامة العادية لالنعقاد اإذا طلب ذلك مراقبو 

احل�سابات اأو عــدد من امل�ساهمني ميثلون خم�سـة يف املئة )5%( على االأقل من راأ�س مال ال�سركة.

وال يكون اجتماع اجلمعية العامة العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املئة )50%( على االأقل من راأ�س مال ال�سركة فاإذا مل يتوفر هذا 
الن�ساب يف االجتماع االأول ُوجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل ب�سعة اأيام وُتن�سر الدعوة اإليه على النحو املبني اأعاله. ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اأيًا 

كان عدد االأ�سهم املمثلة فيه. 

وال يكون اجتماع اجلمعية العامة غري العادية �سحيحًا اإال اإذا ح�سره م�ساهمون ميثلون خم�سني يف املئة )50%( على االأقل من راأ�س مال ال�سركة، فاإذا مل يتوفر هذا 
الن�ساب يف االجتماع االأول وجهت الدعوة اإلى اجتماع ثان يعقد خالل الثالثني )30( يومًا التالية لالجتماع ال�سابق ويعترب االجتماع الثاين �سحيحًا اإذا ح�سره 

عدد من امل�ساهمني ميثل ربع )25%( راأ�س املال على االأقل.

يراأ�س اجلمعية العامة رئي�س جمل�س االإدارة اأو من يفو�سه يف حالة غيابه، ويعني الرئي�س �سكرتريًا لالجتماع وجامعًا لالأ�سوات، ويحرر باجتماع اجلمعية حم�سر 
يت�سـمن اأ�سمــاء امل�ساهمني احلا�سـرين اأو املمثلني وعدد االأ�سهم التـي فـي حيازتـهم باالأ�سالـة اأو بالنيابة وعـدد االأ�سوات املقررة لها والقرارات التي اتخذت وعدد 
االأ�سوات التي وافقت عليها اأو خالفتها وخال�سة وافية للمناق�سات التي دارت يف االجتماع، وتدون املحا�سر ب�سفة منتظمة عقب كل اجتماع يف �سجل خا�س يوقعه 

رئي�س اجلمعية و�سكرتريها وجامع االأ�سوات.

حل الشركة وتصفيتها  1   12

عند انتهاء ال�سركة اأو يف حالة حلها قبل االأجل املحدد لها تقرر اجلمعية العامة غري العادية بناء على اقرتاح جمل�س االإدارة طريقة الت�سفية وتعني م�سفيا واحدا 
اأو اأكرث وحتدد �سالحيتهم واأتعابهم، وتنتهي �سلطة جمل�س االإدارة بانق�ساء ال�سركة ومع ذلك ي�ستمر جمل�س االإدارة قائمًا على اإدارة ال�سركة اإلى اأن يتم تعيني 

امل�سفي وتبقى الأجهزة ال�سركة اخت�سا�ساتها بالقدر الذي ال يتعار�س مع اخت�سا�سات امل�سفني.
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التعّهد بتغطية االكتتاب. 15

إسم متعهدي التغطية وعنوانهما 1   12

االكتتاب  تغطية  اتفاقية  امل�ساعد« مبوجب  التغطية  »متعهد  املالية  الراجحي  و�سركة  الرئي�س«،  التغطية  »متعهد  اال�ستثمار  واإدارة  لالأ�سول  �سامبا  �سركة  تعهدت 
املربمة مع ال�سركة بتغطية كامل اأ�سهم االكتتاب والبالغ عددها )13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي. 

شركة سامبا لألصول وإدارة االستثمار )سامبا كابيتال(

مركز اململكة، الطابق 14، �سارع العليا

�س.ب. 220007 الريا�س 11311

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 4770 477 )11( 966+

فاك�س: 7438 211 )11( 966+

 www.sambacapital.com :املوقع االلكرتوين

IPO@sambacapital.com:الربيد االإلكرتوين

شركة الراجحي المالية

طريق امللك الفهد

�س.ب 5561

الريا�س 114325

اململكة العربية ال�سعودية

هاتف: 9292 211 )11( 966+

فاك�س: 9299 211 )11( 966+

www.alrajhi-capital.com :املوقع االإلكرتوين

PR@alrajhi-capital.com :الربيد االإلكرتوين

الشروط الرئيسية التفاقية التعهد بالتغطية 1   12

تن�ص ال�شروط واالأحكام املن�شو�ص عليها يف اتفاقية التعهد بالتغطية على ما يلي:

1-  تتعهد ال�سركة وكل من م�ساهميها احلاليني ملتعهدي تغطية االكتتاب باأن تقوم يف تاريخ االإغالق )كما هو معّرف يف اتفاقية التعهد بالتغطية( مبا يلي:

بيع وتخ�سي�س االأ�سهم املطروحة الأي مكتتب مت املوافقة على طلبه من اأحد اجلهات امل�ستلمة، �
وبيع وتخ�شي�ص اأي من االأ�شهم املطروحة التي مل يتم �شراوؤها من املكتتبني مبوجب �شروط الطرح لالكتتاب على متعهدي التغطية. �

2-  يتعهد متعهدي التغطية ل�سالح ال�سركة باأن ي�سرتي يف تاريخ التخ�سي�س جميع االأ�سهم املطروحة لالكتتاب التي مل يتم االكتتاب بها من قبل املكتتبني )اإن 
وجدت( ب�سعر االكتتاب وذلك بن�سبة 70% ملتعهد التغطية الرئي�س، و30% ملتعهد التغطية امل�ساعد.

3-  يتقا�سى متعهدي التغطية مقابل مادي لقاء تعهد التغطية والذي ميثل ن�سبة حمددة من اإجمايل متح�سالت االكتتاب.
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مصاريف االكتتاب. 16
�سوف يتحمل امل�ساهمون البائعون جميع امل�ساريف والتكاليف املتعلقة بالطرح والتي تقدر مببلغ )20.000.000( ريال �سعودي وت�سمل هذه امل�ساريف اأتعاب 
امل�ست�سار املايل واأتعاب متعهدي تغطية االكتتاب وامل�ست�سار القانوين لل�سركة واملحا�سب القانوين وم�ست�سار العناية املهنية املالية وراأ�س املال العامل اإ�سافة اإلى 

اأتعاب اجلهات امل�ستلمة وم�ساريف الت�سويق والطباعة والتوزيع وغريها من امل�ساريف ذات العالقة.
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شروط وتعليمات االكتتاب. 17
مت تقدمي طلب الت�سجيل وقبول االإدراج اإلى الهيئة ح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة.

يجب على جميع امل�شتثمرين قراءة �شروط واأحكام االكتتاب بعناية تامة قبل تعبئة منوذج طلب االكتتاب حيث يعترب توقيع طلب االكتتاب وتقدميه مبثابة اإقرار 
بالقبول ب�شروط واأحكام االكتتاب املذكورة واملوافقة عليها.

االكتتاب 1   12

�سيكون االكتتاب العام يف اأ�سهم ال�سركة املطروحة لعدد )13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي بقيمة ا�سمية قدرها )10( ع�سرة رياالت 
�سعودية لل�سهم الواحد وبقيمة طرح اإجمالية تبلغ )729.000.000( ريال �سعودي مدفوعة بالكامل وب�سعر )54( ريال �سعودي لل�سهم الواحد ومتثل مبجملها %30 

من راأ�س املال امل�سدر لل�سركة، ويقت�سر هذا الطرح االأويل على �سريحتني:

الشريحة )أ(: المؤسسات المكتتبة

وت�سمل هذه ال�سريحة جمموعة من املوؤ�س�سات ومن �سمنها �سناديق اال�ستثمار )ف�ساَل راجع الق�سم )1( من هذه الن�سرة وعنوانه »التعريفات وامل�سطلحات«(، 
ويبلغ عدد اأ�سهم االكتتاب التي �سيتم تخ�سي�سها للموؤ�س�سات املكتتبة )13.500.000( ثالثة ع�سر مليون وخم�سمائة األف �سهم عادي متثل 100% من اإجمايل 
اأدناه( يف االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، يحق ملدير �سجل اكتتاب  “ب”  اأنه يف حال اكتتاب االأفراد )املعروفون بال�سريحة  عدد االأ�سهم املطروحة لالكتتاب علمًا 
األف  املوؤ�س�سات بعد احل�سول على موافقة الهيئة تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للموؤ�س�سات املكتتبة حتى )6.750.000( �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون 
اأن  اال�ستثمار، على  ال�سريحة ل�سناديق  لهذه  االأ�سهم املخ�س�سة  ن�سبة 90% من  و�سيتم تخ�سي�س  املطروحة لالكتتاب،  االأ�سهم  اإجمايل  �سهم، متثل 50% من 
تكون هذه الن�سبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة الباقية )10%( اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة 

املخ�س�سة لهم )%90(.

الشريحة )ب(: المكتتبون األفراد

باأ�سمائهم  تكتتب  اأن  �سعودي  زوج غري  من  ق�سر  اأوالد  لها  التي  االأرملة  اأو  املطلقة  ال�سعودية  للمراأة  يجوز  كما  الطبيعيني،  ال�سعوديني  االأ�سخا�س  ذلك  وي�سمل 
ل�ساحلها، ويعد االكتتاب الغيًا ملن اكتتب با�سم مطلقته واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع ف�سيطبق النظام بحق مقدم الطلب، ويف حال مت االكتتاب مرتني، 
يعترب االكتتاب الثاين الغيًا ويتم االأخذ باالعتبار االكتتاب االأول فقط. و�سيخ�س�س حتى )6.750.000( �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون األف �سهم متثل )%50( 
من االأ�سهم املطروحة للم�ستثمرين االأفراد كحد اأق�سى، ويف حال عدم اكتتاب االأفراد بكامل االأ�سهم املخ�س�سة لهم يحق ملدير �سجل اكتتاب املوؤ�س�سات بعد 

احل�سول على موافقة الهيئة تخفي�س عدد االأ�سهم املخ�س�سة للم�ستثمرين االأفراد لتتنا�سب مع عدد االأ�سهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

بناء سجل األوامر

يجب اأن تقدم املوؤ�س�سات املكتتبة اأمر اكتتاب غري قابل للنق�س والرتاجع لالكتتاب يف االأ�سهم املطروحة، م�سفوعًا بالتزام مايل وذلك قبل عملية حتديد �سعر 
الطرح التي �سوف تتم قبل بدء فرتة الطرح. وينبغي على كل م�ستثمر من املوؤ�س�سات املكتتبة اأن يحدد عدد اأ�سهم الطرح التي يرغب يف االكتتاب بها على اأن ال تقل 
عن )100.000( مائة األف �سهم ويجب اأن يكون عدد االأ�سهم املطلوبة قابل للتخ�سي�س، وال�سعر الذي �سيكتتب به يف االأ�سهم املطروحة. ويجب اأن تبداأ عملية 
اكتتاب املوؤ�ش�شات امل�شتثمرة اأثناء فرتة االإكتتاب التي ت�شمل كذلك املكتتبني االأفراد. ويجب اأن تتوافق عملية االكتتاب مع �شروط وتعليمات االكتتاب املف�شلة يف 

مناذج طلبات االكتتاب اإلى املوؤ�س�سات املكتتبة.

يجب على كل من املكتتبني االأفراد الذين يكتتبون يف اأ�سهم االكتتاب، االكتتاب بـ)10( ع�سرة اأ�سهم كحد اأدنى. كما اأن احلد االأق�سى لكل مكتتب هو )250.000( 
مائتني وخم�سني األف �سهم. واإن احلد االأدنى للتخ�سي�س هو )10( ع�سرة اأ�سهم لكل مكتتب، و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، اإن 
�ستمائة  املكتتبني )675.000(  واإذا جتاوز عدد  فيها.  االكتتاب  املطلوب  االأ�سهم  اإجمايل  اإلى  ن�سبة ما طلبه كل مكتتب  بناًء على  تنا�سبي  اأ�سا�س  وجدت، على 
وخم�سة و�سبعني األف مكتتب، فاإن ال�سركة ال ت�سمن احلد االأدنى للتخ�سي�س و�سيتم التخ�سي�س بالت�ساوي على عدد املكتتبني. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني 
)6.750.000( �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سني األف مكتتب ف�سوف يتم التخ�سي�س وفقًا ملا تقرتحه ال�سركة ومدير �سجل االكتتاب. و�سوف يتم اإعادة فائ�س 
االكتتاب )اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة. و�سوف يتم االإعالن عن عملية التخ�سي�س النهائي 
ورد الفائ�س يف موعد اأق�ساه يوم االإثنني 1436/02/02هـ )املوافق 2014/11/24م(. )ف�سال راجع ق�سم »التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب«، �سفحة )ن(( 

و)الق�سم )17( من هذه الن�شرة وعنوانه »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

اإن توقيع املكتتب على طلب االكتتاب وتقدميه ملدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة ميثل اتفاقية ملزمة بني امل�ساهمني البائعني واملكتتب. 

و�سيكون باإمكان املواطنني ال�سعوديني املتقدمني بطلب االكتتاب احل�سول على ن�سرة االإ�سدار ومناذج االكتتاب من اجلهات امل�ستلمة التالية: 
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اجلهات امل�ستلمة

كما ميكن االكتتاب عرب االإنرتنت اأو الهاتف امل�سريف اأو اأجهزة ال�سراف االآيل لدى اجلهات امل�ستلمة التي تتيح اإحدى اأو كل هذه اخلدمات للمكتتبني الذين �سبق 
لهم االكتتاب يف اإحدى االكتتابات التي طرحت موؤخرًا �سريطة اأن )1( يكون للمكتتب ح�ساب لدى اجلهة امل�ستلمة التي تقدم هذه اخلدمات، و)2( اأال تكون قد 

طراأت اأي تغريات على املعلومات اأو البيانات اخلا�سة باملكتتب منذ اكتتابه يف طرح جرى حديثًا.

 �ستبداأ اجلهات امل�ستلمة يف ا�ستالم طلبات االكتتاب يف فروعها يف كافة اأنحاء اململكة بدءًا من يوم الثالثاء 1436/01/18هـ )املوافق 2014/11/11م( ولغاية 
يوم االإثنني 1436/01/24هـ )املوافق 2014/11/17م(. وعند توقيع وت�سليم طلب االكتتاب، تقوم اجلهة امل�ستلمة بختم وتقدمي ن�سخة من طلب االكتتاب امل�ستوفية 
اإلى مقدم الطلب. يف حالة عدم اكتمال اأو عدم �سحة املعلومات املقدمة يف طلب االكتتاب اأو مل يتم ختمها من قبل اجلهة امل�ستلمة، يعترب طلب االكتتاب الغيًا، وال 

يجوز حينها للمتقدم بالطلب املطالبة باأي تعوي�س عن اأي �سرر جراء هذا االإلغاء.

ينبغي على املكتتب حتديد عدد االأ�سهم التي يقوم بالتقدم لالكتتاب فيها يف ا�ستمارة طلب االكتتاب، بحيث يكون اإجمايل مبلغ االكتتاب هو حا�سل �سرب عدد 
االأ�سهم املطلوب االكتتاب فيها ب�سعر االكتتاب البالغ )54( ريال �سعودي لل�سهم.

لن يقبل االكتتاب باأقل من )10( اأ�سهًم اأو بك�سور االأ�سهم. واأي اكتتاب يف االأ�سهم فوق ذلك، يجب اأن يكون مب�ساعفات هذا الرقم، فيما يكون احلد االأق�سى 
لالكتتاب )250.000( �سهمًا من االأ�سهم املطروحة.

يجب تقدمي طلب االكتتاب خالل فرتة االكتتاب مرفًقا بامل�ستندات التالية، ح�سبما ينطبق، وعلى اجلهات امل�ستلمة مطابقة ال�سور مع الن�سخ االأ�سلية، ومن ثم 
اإعادة الن�سخ االأ�سلية اإلى املكتتب:

اأ�سل و�سورة بطاقة االأحوال املدنية )للمكتتب الفرد(. �
اأ�سل و�سورة �سجل االأ�سرة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الوكالة ال�سرعية اأو الو�ساية اأو �سك االإعالة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأفراد االأ�سرة(. �
اأ�سل و�سورة �سك الو�ساية ال�سرعية )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأيتام(. �
اأ�سل و�سورة �سك الطالق )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�سعودية املطلقة(. �
اأ�سل و�سورة �سهادة الوفاة )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�سعودية االأرملة(. �
اأ�سل و�سورة �سهادة امليالد )عندما يكون االكتتاب بالنيابة عن اأبناء املراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة(. �

تقت�سر الوكالة على اأع�ساء العائلة )االآباء واالأبناء فقط(. ويف حالة تقدمي ا�ستمارة طلب اكتتاب نيابة عن مقدم الطلب )تنطبق على االآباء واالأبناء فقط(، يجب 
ذكر ا�سم ال�سخ�س الذي قام بالتوقيع نيابة عن املكتتب. ويجب اأن تكون الوكالة �سادرة من كاتب العدل للمكتتبني االأفراد املقيمني داخل اململكة، اأما املكتتبني 

االأفراد املقيمني خارج اململكة، فيجب توثيق التوكيل من خالل ال�سفارة اأو القن�سلية ال�سعودية يف الدولة املعنية.

يكتفي بتعبئة طلب اكتتاب واحد للمكتتب الرئي�سي واأفراد العائلة املقيدين يف دفرت العائلة اإذا كان اأفراد العائلة �سيكتتبون بنف�س عدد االأ�سهم التي يتقدم املكتتب 
الرئي�سي بطلبها، ويرتتب على ذلك ما يلي:

يتم ت�سجيل جميع االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي واملكتتبني التابعني با�سم املكتتب الرئي�سي.  �
تعاد املبالغ الفائ�سة عن االأ�سهم غري املخ�س�سة اإلى املكتتب الرئي�سي والتي دفعها بنف�سه وعن مكتتبني تابعني. �
يح�سل املكتتب الرئي�سي على كامل اأرباح االأ�سهم املوزعة عن االأ�سهم املخ�س�سة للمكتتب الرئي�سي وللمكتتبني التابعني )يف حال عدم بيع االأ�سهم اأو  �

نقل ملكيتها(.
ي�ستخدم طلب اكتتاب منف�سل يف حالة:

اإذا رغب املكتتب يف ت�سجيل االأ�سهم التي يتم تخ�سي�سها با�سم غري ا�سم املكتتب الرئي�سي / رب العائلة. �
اإذا اختلفت كمية االأ�سهم التي يرغب التابع االكتتاب بها عن املكتتب الرئي�سي. �
اإذا رغبت الزوجة اأن تكتتب با�سمها واأن ت�سجل االأ�سهم املخ�س�سة حل�سابها )فعليها تعبئة طلب اكتتاب منف�سل خا�س بها كمكتتب رئي�سي(، ويف هذه  �

احلالة تلغى اأية ا�ستمارة طلب اكتتاب تقدم بها زوجها نيابة عنها، ويقوم البنك امل�ستلم بالتعامل مع طلب االكتتاب املنف�سل التي تقدمت به تلك الزوجة.
ر من زوج غري �سعودي اأن تكتتب باأ�سمائهم ل�ساحلها �سريطة اإبراز ما يثبت اأمومتها لهم. يحق للمراأة ال�سعودية املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ُق�سَّ
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خالل فرتة االكتتاب، تقبل فقط االإقامة �سارية املفعول للتعريف بالتابعني غري ال�سعوديني، ولن تقبل جوازات ال�سفر اأو �سهادات امليالد. وميكن ت�سمني التابعني 
غري ال�سعوديني كتابعني فقط مع اأمهاتهم، وال ميكنهم االكتتاب كمكتتبني رئي�سيني. والعمر االأق�سى للتابعني غري ال�سعوديني الذين يتم ت�سمينهم مع اأمهاتهم هو 

18 عامًا، واأية وثائق �سادرة من اأي حكومة اأجنبية يجب اأن يتم ت�سديقها من قبل �سفارة اأو قن�سلية اململكة يف تلك الدولة.

يوافق كل متقدم بطلب على االكتتاب يف االأ�سهم املحددة يف ا�ستمارة طلب االكتتاب الذي قدمه و�سرائها مببلغ يعادل عدد االأ�سهم املتقدم بطلبها م�سروبًا ب�سعر 
االكتتاب البالغ )54( ريال �شعودي لل�شهم. ويعترب كل مكتتب اأنه قد متلك عدد االأ�شهم املخ�ش�شة له عند حتقق ال�شروط التالية:

ت�سليم ا�ستمارة طلب االكتتاب اإلى اأي من اجلهات امل�ستلمة من قبل املتقدم بطلب االكتتاب. �
ت�سديد كامل قيمة االأ�سهم التي طلب االكتتاب بها اإلى اجلهة امل�ستلمة. �
تقدمي خطاب التخ�سي�س من البنك امل�ستلم اإلى املكتتب والذي يحدد من خالله عدد االأ�سهم املخ�س�سة له. �

يجب اأن يتم دفع اإجمايل قيمة اأ�سهم االكتتاب بالكامل لدى اجلهات امل�ستلمة من خالل االإيداع يف ح�ساب املكتتب لدى اجلهة امل�ستلمة التي يتم فيها تقدمي طلب 
االكتتاب.

اإذا كانت اأية ا�شتمارة طلب اكتتاب غري مطابقة ل�شروط واأحكام االكتتاب، يكون لل�شركة احلق يف رف�ص هذا الطلب كليًا اأو جزئيًا، ويقر املتقدم بالطلب مبوافقته 
على اأي عدد من االأ�سهم يتم تخ�سي�سها له، اإال اإذا جتاوز عدد االأ�سهم املخ�س�سة له عدد االأ�سهم التي تقدم لالكتتاب بها.

التخصيص ورد الفائض 1   12

�ستقوم اجلهات امل�ستلمة بفتح ح�ساب اأمانة تتم ت�سميته »االكتتاب العام يف »�سركة ال�سناعات الكهربائية«، ويجب على كل جهة م�ستلمة اأن تودع املبالغ التي قامت 
بتح�سيلها من املكتتبني يف ح�ساب االأمانة املذكور.

تخصيص أسهم االكتتاب للمؤسسات المكتتبة

االأ�سهم  اكتمال تخ�سي�س  بعد  االكتتاب  مناق�سات مع مدير  بعد  منا�سبا(  تراه  ال�سركة )كما  قبل  املكتتبة من  للموؤ�س�سات  املطروحة  االأ�سهم  يحدد تخ�سي�س 
املطروحة للم�شتثمرين االأفراد ولكن ب�شرط اأن ال يقل عدد اأ�شهم االكتتاب املخ�ش�شة للموؤ�ش�شات املكتتبة عن )6.750.000( �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سون 
األف �سهم وميثل 50% من اأ�سهم االكتتاب، و�سيتم تخ�سي�س ن�سبة )90%( من االأ�سهم املخ�س�سة لهذه ال�سريحة ل�سناديق اال�ستثمار على اأن تكون هذه الن�سبة 
اأو يف حال عدم اكتتاب �سناديق اال�ستثمار بكامل الن�سبة املخ�س�سة لهم  قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�س�سات االأخرى بكامل الن�سبة الباقية )%10( 

.)%90(

تخصيص أسهم االكتتاب للمستثمرين األفراد

يجب على كل من املكتتبني االأفراد الذين يكتتبون يف اأ�سهم االكتتاب، االكتتاب بـ)10( ع�سرة اأ�سهم كحد اأدنى. كما اأن احلد االأق�سى لكل مكتتب هو )250.000( 
مائتني وخم�سني األف �سهم. واإن احلد االأدنى للتخ�سي�س هو )10( ع�سرة اأ�سهم لكل مكتتب، و�سيتم تخ�سي�س ما يتبقى من االأ�سهم املطروحة لالكتتاب، اإن 
�ستمائة  املكتتبني )675.000(  واإذا جتاوز عدد  فيها.  االكتتاب  املطلوب  االأ�سهم  اإجمايل  اإلى  ن�سبة ما طلبه كل مكتتب  بناًء على  تنا�سبي  اأ�سا�س  وجدت، على 
وخم�سة و�سبعني األف مكتتب، فاإن ال�سركة ال ت�سمن احلد االأدنى للتخ�سي�س و�سيتم التخ�سي�س بالت�ساوي على عدد املكتتبني. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني 
)6.750.000( �ستة ماليني و�سبعمائة وخم�سني األف مكتتب ف�سوف يتم التخ�سي�س وفقًا ملا تقرتحه ال�سركة وامل�ست�سار املايل. و�سوف يتم اإعادة فائ�س االكتتاب 
)اإن وجد( اإلى املكتتبني دون اأي عموالت اأو ا�ستقطاعات من مدير االكتتاب اأو اجلهات امل�ستلمة. و�سوف يتم االإعالن عن عملية التخ�سي�س النهائي ورد الفائ�س 
يف موعد اأق�ساه يوم االإثنني 1436/02/02هـ )املوافق 2014/11/24م(. )ف�سال راجع ق�سم »التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب«، �سفحة )ن(( و)الق�سم )17( 

من هذه الن�شرة وعنوانه »�شروط وتعليمات االكتتاب«(.

�سرت�سل اجلهات امل�ستلمة اإ�سعارات اإلى املكتتبني لديها تفيدهم بالعدد النهائي لالأ�سهم املخ�س�سة واملبالغ الفائ�سة التي �سيتم ردها لهم، اإن وجدت، و�سرتد 
املبالغ بالكامل بدون ا�ستقطاع اأي ر�سوم اأو اقتطاع اأي مبلغ وذلك بقيدها يف ح�سابات املكتتبني لدى اجلهة امل�ستلمة. ويجب على املكتتبني االت�سال بفرع اجلهة 

امل�ستلمة الذي مت تقدمي طلب االكتتاب فيه للح�سول على اأي معلومات اإ�سافية.

األوقات والظروف التي يجوز فيها تعليق اإلدراج أو إلغائه

1(  يجوز للهيئة تعليق االإدراج اأو اإلغائه يف اأي وقت ح�سبما تراه منا�سبا يف اأي من احلاالت االأتية:

اإذا راأت �سرورة ذلك حلماية امل�ستثمرين اأو للمحافظة على �سوق منتظم. �
للهيئة يف  � اأو غرامات  اأي مقابل مايل  �سداد  التنفيذية مبا يف ذلك عدم  ولوائحه  النظام  التزام  الهيئة جوهريا يف  تراه  اإخفاقا  امل�سدر  اأخفق  اإذا 

مواعيدها.
اإذا مل ت�ستوف متطلبات ال�سيولة املحددة يف الفقرة )اأ( من املادة )13( من قواعد الت�سجيل واالإدراج. �
اإذا راأت اأن م�ستوى عمليات امل�سدر اأو اأ�سوله ال ت�سوغ التداول امل�ستمر الأوراقه املالية يف ال�سوق. �
اإذا راأت اأن امل�سدر اأو اأعماله مل تعد منا�سبة لت�سويغ ا�ستمرار اإدراج اأوراقه املالية يف ال�سوق. �
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اإذا علق اأو األغي اإدراج االأوراق املالية للم�سدر االأجنبي يف �سوق مالية اأخرى يف حالة االإدراج املزدوج لالأوراق املالية. �
2(        اإذا ا�ستمر التعليق مدة )6( اأ�سهر من دون اأن يتخذ امل�سدر اإجراءات منا�سبة ال�ستئناف التداول جاز للهيئة اأن تلغي االإدراج.

3(  عند اإعالن موافقة اجلمعية العامة غري العادية للم�سدر على زيادة راأ�س ماله الذي ينتج عنه ا�ستحواذ عك�سي ويلغي اإدراج اأ�سهم امل�سدر، وعليه تقدمي طلب 
جديد لت�سجيل االأ�سهم وقبول اإدراجها وفقا لقواعد الت�سجيل واالإدراج.

اإللغاء أو التعليق االختياري لإلدراج

1(  ال يجوز مل�سدر اأدرجت اأوراقه املالية يف ال�سوق اإلغاء االإدراج اأو تعليقه اإال مبوافقة �سابقة من الهيئة، ويجب على امل�سدر تزويد الهيئة باملعلومات االأتية:

االأ�سباب املحددة لطلب االإلغاء اأو التعليق. �
ن�سخة من االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )3( اأدناه. �
ن�سخة من امل�ستندات ذات العالقة ون�سخة من اأي وثيقة مر�سلة اإلى امل�ساهمني، اإذا كان اإلغاء االإدراج نتيجة لعملية ا�ستحواذ اأو اأي اإجراء اآخر يتخذه  �

امل�سدر.
2(  يجب على امل�سدر بعد احل�سول على موافقة الهيئة على اإلغاء االإدراج احل�سول على موافقة اجلمعية العامة غري العادية على ذلك.

3(  عندما يتم تعليق اأو اإلغاء االإدراج بناء على طلب امل�سدر يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن �سبب التعليق اأو االإلغاء واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة 
احلدث �سبب التعليق اأو االإلغاء الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

4(  يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق اأو االإلغاء بح�سب تقديرها.

التعليق المؤقت

1(  يجوز للم�سدر اأن يطلب التعليق املوؤقت عند وقوع حدث خالل فرتة التداول يجب االإف�ساح عنه من دون تاأخري مبوجب قواعد الت�سجيل واالإدراج وي�ستطيع 
امل�سدر تاأمني �سريته حتى نهاية فرتة التداول.

2(  كي ت�ستطيع الهيئة تقومي احلاجة اإلى التعليق املوؤقت واملدة املنا�سبة لذلك، يجب تاأييد الطلب باالآتي:

االأ�سباب املحددة لطلب التعليق املوؤقت ومدة التعليق املطلوبة. �
ن�سخة من االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )3( اأدناه. �

3(  عندما يتم التعليق املوؤقت بناء على طلب امل�سدر يجب على امل�سدر اأن يعلن يف اأقرب وقت ممكن �سبب التعليق واملدة املتوقعة للتعليق وطبيعة احلدث �سبب 
التعليق الذي يوؤثر يف ن�ساطات امل�سدر.

4(  يجوز للهيئة اأن تقبل اأو ترف�س طلب التعليق املوؤقت بح�سب تقديرها.

5(  يجوز للهيئة اأن تفر�س التعليق املوؤقت من دون طلب من امل�سدر عندما تطلع على معلومات اأو ظروف توؤثر يف ن�ساطات امل�سدر وترى اأن تلك الظروف من 
املحتمل اأن توؤثر يف ال�سوق اأو حماية امل�ستثمرين، ويجب على امل�سدر الذي تخ�سع اأوراقه املالية للتعليق املوؤقت اال�ستمرار يف التزام النظام ولوائحه التنفيذية.

6(  يرفع التعليق املوؤقت بعد انتهاء املدة املحددة يف االإعالن امل�سار اإليه يف الفقرة )3( اأعاله، ما مل تر الهيئة خالف ذلك.

رفع التعليق

1(  ما اأن يعلق االإدراج، يجب لرفع التعليق توافر االآتي:

اأن تعالج االأو�ساع التي اأدت اإلى التعليق، واأال يكون التعليق �سروريا حلماية امل�ستثمرين. �
التزام امل�شدر الأي �شروط اأخرى تراها الهيئة. �

2(  للهيئة رفع التعليق واإن مل يطلب امل�سدر ذلك.

إعادة تسجيل وقبول إدراج أوراق مالية سبق إلغاء إدراجها

ي�شرتط لت�شجيل وقبول اإدراج اأوراق مالية �شبق اإلغاء اإدراجها تقدمي امل�شدر لطلب ت�شجيل اأوراق مالية وقبول اإدراج جديد.
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الموافقات والقرارات التي سيتم بموجبها طرح األسهم 

تتمثل القرارات واملوافقات التي �ستطرح اأ�سهم االكتتاب مبوجبها فيما يلي:

1.  قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بطرح االأ�سهم لالكتتاب ال�سادر بتاريخ 1435/5/16هـ )املوافق 2014/3/17م(.

2.  قرار اجلمعية العامة غري العادية لل�سركة بزيادة راأ�س مالها اإلى )450.000.000( اأربعمائة وخم�سني مليون ريال �سعودي بتاريخ 1435/5/9هـ )املوافق 
املبقاة ومبلغ )30.000.000( ثالثني مليون ريال  2014/3/10م( وذلك بتحويل مبلغ )70.000.000( �سبعني مليون ريال �سعودي من ر�سيد االرباح 

�سعودي من ر�سيد االإحتياطي النظامي. 

3.  موافقة هيئة ال�سوق املالية على طرح االأ�سهم لالكتتاب العام ال�سادرة بتاريخ 1435/11/26هـ )املوافق 2014/09/21م(.

فترة الحظر 

يحظر على االأ�سخا�س الذين تظهر ن�سرة االإ�سدار ملكيتهم يف ال�سركة الت�سرف يف اأ�سهمهم ملدة )12( اثني ع�سر �سهرًا من تاريخ بدء تداول اأ�سهم ال�سركة يف 
ال�سوق، وال يجوز لهم الت�سرف يف اأ�سهمهم بعد انتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�سول على موافقة الهيئة ال�سابقة.

اإلقرارات 2   12

مبوجب تعبئة منوذج طلب االكتتاب وتقدميه، فاإن املكتتب:

يوافق على اكتتابه يف عدد االأ�سهم املذكور يف طلب االكتتاب الذي قدمه. �
يقر باأنه اطلع على ن�سرة االإ�سدار وعلى كافة حمتوياتها ودر�سها بعناية وفهم م�سمونها. �
يوافق على النظام االأ�شا�شي لل�شركة وعلى كافة تعليمات االكتتاب وال�شروط الواردة يف ن�شرة االإ�شدار، ويكتتب يف االأ�شهم بناء على ذلك. �
يعلن اأنه مل ي�سبق له وال الأي من االأفراد امل�سمولني يف طلب االكتتاب التقدم بطلب اكتتاب يف اأ�سهم ال�سركة ولل�سركة احلق يف رف�س اأي من اأو جميع  �

طلباته يف حالة تكرار طلب االكتتاب.
يقبل االأ�شهم املخ�ش�شة له مبوجب طلب االكتتاب ويوافق على كافة �شروط واأحكام االكتتاب الواردة يف الطلب. �
يتعهد بعدم اإلغاء الطلب اأو تعديله بعد تقدميه للجهة امل�ستلمة. �
ال يتنازل عن حقه يف الرجوع اإلى ال�سركة ومطالبتها بالتعوي�س عن اأي �سرر ينجم ب�سكل مبا�سر عن احتواء ن�سرة االإ�سدار على معلومات جوهرية غري  �

�سحيحة اأو غري كافية، اأو نتيجة اإغفال معلومات جوهرية كانت �ستوؤثر على قراره ب�ساأن االكتتاب لو كانت مدرجة يف الن�سرة.

أحكام متفرقة 2   12

يكون طلب االكتتاب وكافة ال�شروط واالأحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة وملنفعة اأطرافها  من مقدمي طلبات االكتتاب وخلفائهم واملتنازل ل�شاحلهم ومنفذي 
الو�شايا ومديري الرتكات والورثة. وي�شرتط اأنه فيما عدا ما جرى الن�ص عليه حتديدًا يف هذه الن�شرة، ال يتم التنازل عن الطلب اأو عن اأي حقوق اأو م�شالح اأو 

التزامات نا�سئة عنه اأو التفوي�س بها الأي من االأطراف امل�سار اإليهم يف هذه الن�سرة دون احل�سول على موافقة خطية م�سبقة من الطرف االآخر.

تخ�سع هذه التعليمات والبنود واأي ا�ستالم لنماذج طلب االكتتاب اأو العقود املرتتبة عليها الأنظمة اململكة وتف�سر وتنفذ طبقًا لها.

العربي هو الذي �سيتم  الن�س  العربي واالإجنليزي، فاإن  الن�سني  اأي اختالف بني  العربية واالإجنليزية، ويف حال وجود  باللغتني  اإ�سدار ن�سرة االإ�سدار هذه  مت 
اعتماده وتطبيقه.

سجل األسهم وترتيبات التعامل 2   12

حتتفظ تداول ب�شجل للم�شاهمني يحتوي على اأ�شمائهم وجن�شياتهم وعناوين اإقامتهم ومهنهم واالأ�شهم التي ميتلكونها واملبالغ املدفوعة يف هذه االأ�شهم.

اإلدراج والتداول 2   12

يتوقع بدء التداول يف اأ�سهم ال�سركة يف ال�سوق بعد التخ�سي�س النهائي الأ�سهم ال�سركة و�سيتم االإعالن عن ذلك يف �سوق االأ�سهم »تداول«، وتعترب التواريخ واالأوقات 
املذكورة يف هذه الن�سرة تواريخ مبدئية ذكرت لال�ستدالل فقط وميكن تغيريها اأو متديدها مبوافقة هيئة ال�سوق املالية. 
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السوق المالية السعودية 2   12

مت تاأ�سي�س نظام »تداول« �سنة 2001م ، وقد بداأ تداول االأ�سهم يف اململكة ب�سكل اإلكرتوين كامل عام 1990م.

وبلغت القيمة ال�سوقية لل�سركات املتداولة يف ال�سوق 8.8 تريليون ريال �سعودي يف 1435/10/15 )املوافق 2014/8/11م( ويبلغ عدد ال�سركات امل�ساهمة املدرجة 
يف �سوق االأ�سهم حتى تاريخه 159 �سركة.

إدخال األوامر 2   12

يتم التعامل باالأ�سهم عرب نظام »تداول« من خالل اآلية متكاملة تغطي عملية التداول كاملًة بدءًا من تنفيذ ال�سفقة وانتهاًء بت�سويتها، ويتم التداول كل يوم عمل 
من اأيام االأ�سبوع على فرتة واحدة من ال�ساعة 11 �سباحًا وحتى ال�ساعة 3:30 ع�سرًا من يوم االأحد حتى يوم اخلمي�س من كل اأ�سبوع ويتم خاللها تنفيذ االأوامر، 
اأما خارج هذه االأوقات في�سمح باإدخال االأوامر وتعديلها واإلغائها من ال�ساعة 10 �سباحًا وحتى ال�ساعة 11 �سباحًا وميكن عمل قيود وا�ستف�سارات جديدة ابتداء 
من ال�ساعة 10 �سباحًا جلل�سة االفتتاح )التي تبداأ ال�ساعة 11 �سباحًا(، ويعمل نظام تداول على مطابقة االأوامر ح�سب ال�سعر ومن ثم وقت االإدخال، وب�سكل عام 
تنفذ اأوامر ال�سوق اأواًل ومن ثم االأوامر املحددة ال�سعر ويف حال اإدخال عدة اأوامر بنف�س ال�سعر يتم تنفيذها اأواًل باأول ح�سب توقيت االإدخال، ويقوم نظام تداول 
بتوزيع نطاق �سامل من املعلومات عرب قنوات خمتلفة اأبرزها موقع »تداول« على االإنرتنت والرابط االإلكرتوين ملعلومات »تداول« الذي يوفر بيانات ال�سوق ب�سكل 
فوري لوكاالت تزويد املعلومات مثل رويرتز، تتم ت�سوية ال�سفقات اآليًا خالل اليوم، اأي اأن نقل ملكية االأ�سهم تتم مبا�سرة بعد تنفيذ ال�سفقة، ويجب على ال�سركات 
االإف�ساح عن جميع القرارات واملعلومات املهمة بالن�سبة للم�ستثمرين عرب نظام »تداول«، ويتولى نظام »تداول« م�سوؤولية مراقبة ال�سوق ب�سفته االآلية التي يعمل 

من خاللها ال�سوق بهدف �سمان عدالة التداول وان�سياب عمليات التداول يف االأ�سهم.
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المستندات المتاحة للمعاينة. 18
امل�ستندات التالية متاحة للمعاينة يف املقر الرئي�سي لل�سركة يف مدينة الدمام، طريق الدمام ال�سريع، املدينة ال�سناعية االأولى، وذلك بني ال�ساعة 10:00 �سباحًا 
حتى ال�ساعة 4:00 ع�سرًا من يوم االأحد 1436/01/02هـ )املوافق 2014/10/26م( حتى يوم االإثنني 1436/01/24هـ )املوافق 2014/11/17م(، على اأال تقل 

تلك الفرتة عن 20 يوما قبل نهاية فرتة الطرح:

اإعالن موافقة هيئة ال�سوق املالية على االكتتاب العام االأويل �
قرار جمل�س اإدارة ال�سركة بطرح االأ�سهم لالكتتاب العام املوؤرخ يف 1435/5/16هـ )املوافق 2014/3/17م( �
اإقرارات وتفاوي�س امل�ساهمون البائعون على بيع وطرح جزء من اأ�سهمهم يف ال�سركة لالكتتاب العام �
�سهادة ال�سجل التجاري لل�سركة ال�سادر عن وزارة التجارة وال�سناعة وم�ستندات التاأ�سي�س االأخرى �
النظام االأ�سا�سي لل�سركة وتعديالته �
القوائم املالية املوحدة املراجعة لل�سركة و�سركاتها التابعة كما يف 31 دي�سمرب2011م و2012م و2013م والربع االأول من عام 2014م �
القوائم املالية املراجعة ل�سركة املحوالت ال�سعودية لعام 2011م و2012م و2013م والربع االأول من عام 2014م �
القوائم املالية املراجعة ل�سركة و�سكو�سا لعام 2011م و2012م و2013م والربع االأول من عام 2014م �
القوائم املالية املراجعة ل�سركة حموالت الطاقة لعام 2012م و2013م والربع االأول من عام 2014م �
القوائم املالية املراجعة ل�سركة �سي جي العربية لعام 2012م و2013م والربع االأول من عام 2014م �
موافقة خطية من املحا�سب القانوين اإرن�ست اآند يونغ )Ernst & Young( على اإدراج ا�سمه و�سعاره، �سمن ن�سرة االإ�سدار، ون�سر تقرير املحا�سب  �

القانوين
موافقة خطية من م�ست�سار العناية املهنية املالية وراأ�س املال العامل )براي�س وترهاو�س كوبرز( على اإدراج ا�سمه و�سعاره واإفاداته، اإن وجدت، �سمن  �

ن�سرة االإ�سدار
موافقة خطية من م�ست�سار درا�سات ال�سوق �سركة اإيرا�س اال�ست�سارية )ERAS( على اإدراج ا�سمه و�سعاره واإفاداته �سمن ن�سرة االإ�سدار �
موافقة خطية من امل�ست�سار القانوين )عبدالعزيز اإبراهيم العجالن و�سركاه بالتعاون مع بيكر اأند ماكينزي ليمتد( على اإدراج ا�سمه و�سعاره �سمن  �

ن�سرة االإ�سدار
العقود واملعامالت مع االأطراف ذو العالقة �
تقرير تقييم امل�ست�سار املايل �
درا�سة ال�سوق املعدة من قبل م�ست�سار درا�سات ال�سوق  �
خطاب تعهد امل�ساهمني املوؤ�س�سني لتغطية فروقات الزكاة �
تقرير راأ�س املال العامل �
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تقرير المحاسب القانوني. 19

شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة مقفلة( وشركاتها التابعة

القوائم المالية الموحدة 
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014م
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شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة مقفلة( وشركاتها التابعة

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 مارس 2014م

     2013   2014اي�ساحاملوجودات 

  ريال �سعودي ريال �سعودي

   غري مدققة

املوجودات املتداولة

73.247.656106.665.223اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

4476.900.846429.714.318مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما

5416.445.690450.472.274خمزون

966.594.192986.851.815اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

63.427.6123.963.375ا�ستثمار يف �سركة زميلة

8306.370.133262.196.408ممتلكات وم�سانع ومعدات

98.656.0787.231.471موجودات غري ملمو�سة

318.453.823273.391.254اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.285.048.0151.260.243.069اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني واحل�سة غري امل�سيِطرة

املطلوبات املتداولة

10283.750.325236.037.716دائنون واأوراق دفع ومبالغ م�ستحقة الدفع

18.095.29318.109.882خم�س�س �سمانات وتعوي�سات جزائية

1171.801.338367.450.010قرو�س ق�سرية االأجل

-1230.850.000جزء متداول من قرو�س طويلة االأجل 

1317.601.96312.002.349خم�س�س زكاة 

422.098.919633.599.957اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

12212.859.00024.000.000قرو�س طويلة االأجل

53.474.47549.105.004مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

266.333.47573.105.004اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

688.432.394706.704.961اإجمايل املطلوبات

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة مقفلة( وشركاتها التابعة

قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 مارس 2014م

     2013   2014اي�ساحاملوجودات 

  ريال �سعودي ريال �سعودي

   غري مدققة

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة

14450.000.000350.000.000راأ�س املال

9.780.99223.184.694احتياطي نظامي

101.483.308114.848.386اأرباح مبقاة 

1535.000.00054.000.000توزيعات اأرباح مقرتحة

596.264.300542.033.080

351.32111.505.028احل�سة غري امل�سيِطرة 

596.615.621553.538.108اإجمايل حقوق امل�ساهمني واحل�سة غري امل�سيِطرة

1.285.048.0151.260.243.069اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة مقفلة( وشركاتها التابعة

قائمة الدخل الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014م

     2013   2014اإي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

   غري مدققة

346.751.926305.080.218املبيعات

)229.991.918()267.126.770(تكلفة املبيعات

79.625.15675.088.300الربح االإجمايل

امل�ساريف

)9.088.894()12.981.932(16بيع وتوزيع

)11.294.133()11.000.352(17عمومية واإدارية

55.642.87254.705.273الدخل من العمليات الرئي�سية

)64.900(181.933.241اإيرادات / )م�ساريف( اأخرى، بال�سايف

)2.794.251()2.592.017(تكاليف متويل 

الدخل قبل ح�ساب احل�سة يف نتائج �سركة زميلة واحل�سة

      غري امل�سيِطرة وح�ساب الزكاة

54.984.09651.846.122

)415.755()406.312(6احل�سة يف نتائج �سركة زميلة

54.577.78451.430.367الدخل قبل ح�ساب احل�سة غري امل�سيِطرة والزكاة 

2.068.2971.490.753ح�سة غري م�سيِطرة 

56.646.08152.921.120الدخل قبل ح�ساب الزكاة

)2.551.045()1.157.763(13زكاة

55.488.31850.370.075�سايف دخل الفرتة 

ربحية ال�سهم للفرتة )ريال �سعودي / لل�سهم(:

1.241.22العائدة للدخل من العمليات الرئي�سية

1.231.12العائدة ل�سايف الدخل

ح لعدد االأ�سهم القائمة 45.000.00045.000.000املتو�سط املرجَّ

ت�سّكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزًءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة مقفلة( وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014م

2014   2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

 غري مدققة

الن�ساطات الت�سغيلية

54.577.78451.430.367الدخل قبل ح�ساب احل�سة غري امل�سيِطرة والزكاة

التعديالت لـ:

5.319.4813.867.941   اال�ستهالك

626.283516.369   االإطفاء 

990.568)1.238.642(   مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، بال�سايف

406.312415.755   احل�سة يف نتائج �سركة زميلة

2.592.0172.794.251   تكاليف التمويل 

)6.164.069()710.696(   خم�س�سات ال�سمانات والتعوي�سات اجلزائية، بال�سايف 

61.572.53953.851.182

التغرّيات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

21.353.886)50.340.330(   املدينون

16.857.80330.159.238   املخزون

)33.045.684(29.561.307   الدائنون

57.651.31972.318.622النقدية من العمليات

)2.794.251()2.592.017(تكاليف متويل مدفوعة

55.059.30269.524.371�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

الن�ساطات اال�ستثمارية

)20.180.833()7.305.802(�سراء ممتلكات وم�سانع ومعدات

)20.180.833()7.305.802(�سايف النقدية امل�ستخَدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية

ت�سّكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزًءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة مقفلة( وشركاتها التابعة

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014م

2014   2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

 غري مدققة

الن�ساطات التمويلية

)123.662()453.384(احل�سة غري امل�سيِطرة 

1.519.0003.509.258املتح�سل من قرو�س طويلة االأجل 

)3.185.000()11.198.662(�سايف التغرّي يف قرو�س ق�سرية االأجل

200.596)10.133.046(�سايف النقدية )امل�ستخَدمة يف( / من الن�ساطات التمويلية

37.620.45449.544.134الزيادة يف االأر�سدة لدى البنوك والنقدية

35.627.20257.121.089االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف بداية الفرتة

73.247.656106.665.223االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف نهاية الفرتة 

معاملة غري نقدية:

400.000400.000مكافاأة جمل�س االإدارة 

ت�سّكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزًءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة مقفلة( وشركاتها التابعة

قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
لفترة الثالثة أشهر المنتهية في 31 مارس 2014م

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

  راأ�س املال
 الزيادة املقرتحة

  يف راأ�س املال
  االحتياطي
 االأرباح املبقاة    النظامي

    توزيعات
 االأرباح املقرتحة

 
   املجموع

 ريال �سعودي  ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي

23.184.69464.878.31154.000.000492.063.005-350.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012

50.370.075-50.370.075---�سايف دخل الفرتة )غري مدقق(

)400.000(-)400.000(---مكافاأة جمل�س االإدارة )غري مدققة(

الر�سيد يف 31 مار�س 2013 )غري 
مدقق( 

350.000.000-23.184.694114.848.38654.000.000542.033.080

350.000.000100.000.0009.780.99246.394.99035.000.000541.175.982الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013

55.488.318-55.488.318---�سايف دخل الفرتة

)400.000(-)400.000(---مكافاأة جمل�س االإدارة 

----)100.000.000(100.000.000راأ�س املال املُ�سَدر )اإي�ساح 14(

9.780.992101.483.30835.000.000596.264.300-450.000.000الر�سيد يف 31 مار�س 2014

ت�سّكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزًءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة مقفلة( وشركاتها التابعة

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
31 مارس 2014م

01 النشاطات
اإن �سركة ال�سناعات الكهربائية )“ال�سركة”( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تاأ�س�ست وفقا للقرار الوزاري رقم 198/ق ال�سادر بتاريخ 25 رجب 1428هـ 
�سعبان   22 وتاريخ  رقم 2050056359  التجاري  ال�سجل  ال�سعودية مبوجب  العربية  باململكة  الدمام  مدينة  م�سجلة يف  وال�سركة  اأغ�سط�س 2007م(،   7 )املوافق 

1428هـ )املوافق 4 �سبتمرب 2007م(. وال�سركة مملوكة بالكامل مل�ساهمني �سعوديني.

لدى ال�سركة ال�سركات التابعة التالية:

رقم ال�سجل التجارين�سبة امللكية الفعليةا�سم ال�سركة التابعة

20142013

1002050004182%100%�سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية املحدودة )وي�سكو�سا(

1002050006007%100%�سركة املحوالت ال�سعودية املحدودة )اإ�س تي �سي(

512050073249%51%�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية املحدودة )اإ�س بي تي�س ي(

تزاول ال�سركة و�سركاتها التابعة ) املُ�سار اإليها مًعا بـ »املجموعة«( اإنتاج وجتميع وتوريد واإ�سالح و�سيانة املحوالت الكهربائية وحمطات حموالت التوزيع املعلبة 
اإلى تقدمي اخلدمات  ولوحات توزيع اجلهد املنخف�س ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكبالت واملفاتيح الكهربائية واملعدات الكهربائية االأخرى باالإ�سافة 

الفنية املتعلقة بهذه االأعمال.

02 أساس إعداد القوائم المالية الموحدة
ت�ستمل هذه القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�سركة و�سركاتها التابعة، ويتم توحيد القوائم املالية لل�سركات التابعة يف هذه القوائم املالية ابتداًء من 
تاريخ ح�سول املجموعة على ال�سيطرة حتى تاريخ انتهاء هذه ال�سيطرة. وتتم املحا�سبة عن اال�ستحواذ على ال�سركات التابعة با�ستخدام طريقة ال�سراء املحا�سبية. 
وُتعدُّ القوائم املالية لل�سركات التابعة لنف�س فرتة اإعداد القوائم املالية لل�سركة عنها باتباع �سيا�سات حما�سبية ثابتة. علًما باأن كافة االأر�سدة واملعامالت واالإيرادات 
وامل�ساريف فيما بني �سركات املجموعة واالأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت فيما بني �سركات املجموعة واملعرَتف بها كموجودات، يتم حذفها بالكامل عند 

توحيد القوائم املالية.

اأُعدت هذه القوائم املالية املوحدة بغر�س تقدميها اإلى هيئة ال�سوق املالية. وقد اأُدرجت اأرقام املقارنة يف هذه القوائم املالية املوحدة الأغرا�س املقارنة فقط؛ حيث 
ال يوجد مطلب نظامي الإعداد وعر�س قوائم مالية مدققة لل�سركة.

03 السياسات المحاسبية الهامة
اأِعّدت هذه القوائم املالية املوحدة وفًقا للمعايري املحا�سبية املتعاَرف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، ونورد فيما يلي بيانا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

الُعرف المحاسبي

ُتعّد هذه القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية.

ا�ستخدام التقديرات يف اإعداد القوائم املالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات واالأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سرح 
بها واالإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ومبالغ االإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها خالل فرتة القوائم املالية املوحدة.
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المدينون

ا املخ�س�س الأي مبالغ غري قابلة للتح�سيل. ويتم تقدير الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري  ُتدَرج احل�سابات املدينة باملبلغ االأ�سلي للفاتورة ناق�سً
املحتمل حت�سيل كامل املبلغ، وُت�سطب الديون املعدومة عند عدم اإمكانية حت�سيلها.

المخزون

ُيدرج املخزون بالتكلفة اأو بالقيمة ال�سوقية، اأيهما اأقل، ومتثل التكاليف تلك امل�ساريف املتكبدة للو�سول بكل منتج اإلى موقعه الراهن وحالته الراهنة واملحت�سبة 
على النحو التايل: 

تكلفة ال�سراء على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.-املواد اخلام وقطع الغيار 

تكلفة املواد والعمالة املبا�سرتني زائدا ح�سة منا�سبة من امل�ساريف غري املبا�سرة اخلا�سة بها وفقًا -الب�ساعة حتت الت�سنيع والب�ساعة التامة ال�سنع 
مل�شتوى الن�شاط العادي.

االستثمارات في شركة زميلة

تتم املحا�سبة عن ا�ستثمار املجموعة يف �سركة زميلة وفقا لطريقة حقوق امللكية. وال�سركة الزميلة هي ذلك الكيان الذي متار�س املجموعة تاأثرًيا هاًما عليه والذي 
ال يعد �سركة تابعة اأو م�سروعا م�سرتكا.

الممتلكات والمصانع والمعدات

ا اال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. وال ُت�ستهلك االأرا�سي اململوكة واالأعمال االإن�سائية قيد التنفيذ،  ُتدرج املمتلكات وامل�سانع واملعدات بالتكلفة ناق�سً
بينما ُت�ستهلك تكلفة املمتلكات وامل�سانع واملعدات االأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املتوقعة للموجودات.

ُتطفاأ التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية للتح�سينات اأو فرتة عقد االإيجار، اأيهما اأق�سر.

اأعمارها  اإطالة  اأو  العالقة  ذات  املوجودات  قيمة  زيادة  �ساأنها  من  التي  التح�سينات  وُتَر�سمل  املوحدة،  الدخل  قائمة  على  وال�سيانة  االإ�سالح  م�ساريف  حُتّمل 
االنتاجية ب�سكل جوهري.

الموجودات غير الملموسة 

ُتعترب التكاليف ذات املنافع امل�ستقبلية املتمثلة يف ر�سوم التقنية املرخ�سة كموجودات غري ملمو�سة، وُتدرج بالتكلفة ناق�سا االإطفاء املرتاكم واأي انخفا�س يف 
رة لالنتفاع بها.  القيمة. وُتطفاأ تكلفة املوجودات غري امللمو�سة وفقا لطريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة املُقدَّ

وُيعرتف بالر�سوم املدفوعة مقدما املتعلقة بقر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي كموجودات غري ملمو�سة، وُتطفاأ على مدى فرتة القر�س وفقا لطريقة 
الق�سط الثابت. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

تتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املتداولة فيما يتعلق باالنخفا�س يف القيمة عندما ت�سري االأحداث اأو التقلبات يف الظروف اإلى اإمكانية عدم ا�سرتداد 
القيمة الدفرتية. واإذا ُوجد هذا املوؤ�سر وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية للموجودات القيمة املتوقعة لال�سرتداد، ُتخّف�س املوجودات اإلى قيمتها القابلة لال�سرتداد، 

والتي متثل القيمة العادلة للموجودات ناق�سا تكاليف بيعها اأو قيمتها قيد اال�ستخدام، اأيهما اأعلى. 
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االنخفاض في قيمة الموجودات المالية وعدم قابليتها للتحصيل

يتم اإجراء تقييم يف تاريخ كل قائمة مركز مايل موحدة للتحقق مما اإذا كان هنالك دليل مو�سوعي ي�سري اإلى احتمالية انخفا�س يف اأ�سل مايل معني. ويف حالة 
وجود هذا الدليل، يتم االعرتاف باأي خ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم حتديد االنخفا�س يف القيمة كما يلي :

ا اأي خ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س  بالن�سبة للموجودات املدَرجة بالقيمة العادلة، ميثل االنخفا�س يف القيمة مقدار الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، ناق�سً اأ(  
يف القيمة معرتف بها �سابقا يف قائمة الدخل املوحدة. 

بالن�سبة للموجودات املدَرجة بالتكلفة، ميثل االنخفا�س يف القيمة مقدار الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة  ب(  
وفًقا للمعدل ال�سائد يف ال�سوق للعائد على االأ�سول املالية امل�سابهة.

جـ( بالن�سبة للموجودات املدَرجة بالتكلفة املطفاأة، ميثل االنخفا�س يف القيمة مقدار الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية 
املخ�سومة وفقا ملعدالت الفائدة الفعلية االأ�سلية.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم االعرتاف بااللتزامات ب�ساأن املبالغ التي يتعنّي دفعها م�ستقبال لقاء الب�سائع اأو اخلدمات التي مت احل�سول عليها، �سواء ت�سلمت املجموعة فواتري بها اأم ال.

المخصصات

ُيجنَّب خم�س�س عندما يكون على املجموعة التزام )نظامي اأو �سمني( نتيجة حلدث �سابق، وتكون تكاليف ت�سوية هذا االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل 
موثوق.

مخصصات الضمانات والتعويضات الجزائية 

دها م�ستقبال مبوجب التزامات ال�سمان وااللتزامات التعاقدية االأخرى بناًء على اخلربة ال�سابقة. جُتّنب خم�س�سات لل�سمانات والتعوي�سات اجلزائية املتوقع تكبِّ

الزكاة 

والتي قد ت�سبح م�ستحقة عند  اإن ُوجدت،  االإ�سافية،  املبالغ  اأما  ال�سعودية وُيحّمل على قائمة الدخل املوحدة.  الزكوية  للزكاة وفًقا لالأنظمة  ُيجّنب خم�سـ�س 
ا�ستكمال ربٍط ما، فُتقّيد يف احل�سابات يف ال�سنة التي ُي�ستكمل الربط خاللها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

ُيجّنـب خم�س�س للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�سهم عن فرتات خدمتهم املتجمعة كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

األدوات المالية المشتقة 

ت�شتخدم املجموعة االأدوات املالية امل�شتقة مثل عقود مقاي�شة اأ�شعار العمولة للتحوط من خماطر اأ�شعار العمولة. ويعرتف باالأدوات املالية امل�شتقة مبدئًيا بالتكلفة، 
وتدرج بعد ذلك بالقيمة العادلة. ويتوقف االعرتاف باالأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة الناجمة عن ذلك على طبيعة البند املغطى. 

وحتدد ب�سفة عامة القيمة العادلة بالرجوع اإلى االأ�سعار املتداولة يف ال�سوق اأو طرق خ�سم التدفقات النقدية اأو طرق الت�سعري االأخرى، ح�سبما هو مالئم.

ويتم االعرتاف بالتغري يف القيمة العادلة الأداة التحوط يف قائمة الدخل املوحدة �شمن تكاليف التمويل. 
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المبيعات 

متثل املبيعـات قيمة فواتري الب�ساعة املوّردة واخلدمات املقدمة من ِقبل املجموعة، بال�سايف بعد طرح احل�سميات. وُي�سدر فواتري وُي�سجل االإيراد اخلا�س باأي 
طلبات تغيري م�ستلمة عند قبول اخلدمات ذات العالقة من قبل العمالء.

اإن م�ساريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والريوع وال�سمانات والتخزين و�سيارات التو�سيل وكذلك خم�س�س الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها. وُت�سّنف جميع امل�ساريف االأخرى، با�ستثناء تكلفة املبيعات وتكاليف التمويل وامل�ساريف االأخرى، كم�ساريف عمومية واإدارية.

العمالت األجنبية

ُت�سّجل املعامالت التي تتـم بالعمالت االأجنبية بالرياالت ال�سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت. وُيعاد حتويـل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات 
النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. ُتدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.

التقارير القطاعية

ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة حيث يقوم هذا القطاع اإما باإنتاج منتجات اأو تقدمي خدمات )وهو ما ي�سمى بقطاع االأعمال(، اأو يقوم باالإنتاج 
اأو تقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�سادية حمددة )وهو ما ي�سمى بالقطاع اجلغرايف(، على اأن يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه املختلفة عن خماطر ومنافع 

القطاعات االأخرى. 

ربحية السهم

حُتت�سـب ربحية ال�سهم العائدة للعمليات الرئي�سية بق�سمة الدخل املوحد من العمليات الرئي�سية للفرتة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل الفرتة.

وحُتت�سب ربحية ال�سهم االأ�سا�س العائدة ل�سايف الدخل بق�سمة �سايف دخل الفرتة املوحد على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل الفرتة.

عقود اإليجار التشغيلي

حُتّمل االإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد االإيجار الت�سغيلي.

القيم العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة على اأ�شا�ص التدفقات النقدية املخ�شومة با�شتخدام اأ�شعـار العمولة للبنـود ذات ال�شروط وخ�شائ�ص املخاطر 
امل�سابهة .
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04 المدينون والمبالغ المدفوعة مقدًما

2014    2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

  غري مدققة

431.150.753389.227.408مدينون جتاريون 

21.719.39019.572.028دفعات مقدمة اإلى موّردين

6.532.4417.536.995م�ساريف مدفوعة مقدًما

6.210.7395.285.603مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة )اإي�ساح 7(

4.655.9774.055.142مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

 359 18.885.76217.125اأخرى

489.155.062442.802.535

)13.088.217()12.254.216(ناق�سا: خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

476.900.846429.714.318

يت�سمن بند املدينني التجاريني اأر�سدة بقيمة 223.2 مليون ريال �سعودي )2013: 105.7 مليون ريال �سعودي( م�ستحقة من موؤ�س�سات حكومية و�سبه حكومية، 
منها مبلغ مبا ُيقارب 10.4 مليون ريال �سعودي )2013: 10.2 مليون ريال �سعودي( م�ستحق منذ اأكرث من عام.

ميثل الر�سيد البالغ قدره 4.6 مليون ريال �سعودي )2013 : 4.1 مليون ريال �سعودي( تكلفة قابلة لال�سرتداد من امل�ساهمني ب�ساأن الطرح االأويل لالكتتاب العام. 

دت نظري �سراء ممتلكات وم�سانع  يت�سمن بند الدفعات املقدمة اإلى موردين اأر�سدة بقيمة 11.1 مليون ريال �سعودي )2013: 15.6 مليون ريال �سعودي( �ُسدِّ
ومعدات.

وفيما يلي احلركة يف خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها:

2014    2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

 غري مدققة

11.653.66514.831.471الر�سيد يف بداية الفرتة 

)1.743.254(600.551املُحّمل / )املعكو�س قيده( خالل الفرتة

12.254.21613.088.217الر�سيد يف نهاية الفرتة 
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05 المخـزون

2014   2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

  غري مدققة

265.910.387270.991.265مواد خام 

77.245.19077.802.864ب�ساعة حتت الت�سنيع

52.521.44657.226.961ب�ساعة بالطريق

31.243.58544.100.781ب�ساعة تامة ال�سنع 

14.236.95914.026.799قطع غيار وم�ستهلكات

441.157.567464.148.670

)13.676.396()24.711.877(ناق�سا: خم�س�س بنود املخزون البطيء احلركة

416.445.690450.472.274

فيما يلي احلركة يف بنود املخزون البطيء احلركة: 

2014   2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

  غري مدققة

19.711.87716.856.494الر�سيد يف بداية الفرتة 

)3.180.098(5.000.000املُحّمل / )املعكو�س قيده( خالل الفرتة

24.711.87713.676.396الر�سيد يف نهاية الفرتة 
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06 االستثمار في شركة زميلة
ميثل اال�ستثمار يف �سركة زميلة احل�سة اململوكة بن�سبة 49% يف �سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة يف 

اململكة العربية ال�سعودية. وقد تاأ�س�ست ال�سركة للقيام بتقدمي خدمات تركيب و�سيانة وت�سغيل م�ساريع نقل وتوزيع اجلهد العايل واملتو�سط. 

وفيما يلي احلركة يف اال�ستثمار:

2014  2013   

 ريال �سعودي ريال �سعودي

 غري مدققة

3.833.9244.379.130يف بداية الفرتة 

)415.755()406.312(احل�سة يف نتائج الفرتة

3.427.6123.963.375يف نهاية الفرتة

07 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
متثل اجلهات ذات العالقة ال�سركة الزميلة وامل�ساهمني الرئي�سيني وموظفي االإدارة الرئي�سيني مبا يف ذلك املن�ساآت امل�سيطر عليها اأو امل�سيطر عليها ب�سكل م�سرتك 
الفرتة  العالقة خالل  ذات  مع اجلهات  اأجريت  التي  الرئي�سية  املعامالت  تفا�سيل  يلي  وفيما  عليها.  نفوذا  التي متار�س هذه اجلهات  اأو  ِقبل هذه اجلهات  من 

واالأر�سدة النا�سئة عنها:

الر�سيـدمبلغ املعاملةطبيعة املعاملةاجلهة ذات العالقة 

2014201320142013

 ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي

املبالغ امل�ستحقة من جهــات ذات عالقة:

2.204.8003.910.0001.321.6003.870.500مبيعات / خدمات  مقدمة�سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة واملقاوالت

1.906.29926.1004.748.5181.332.482مبيعات / خدمات مقدمة�سركة القري�سي للخدمات الكهربائية العربية  ال�سعودية

140.62182.621--خدمات مقدمة�سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة

6.210.7395.285.603

املبالغ امل�ستحقة اإلى جهــات ذات عالقة:

20.665---خدمات مقدمة�سركة علي زيد القري�سي واإخوانه

5.884.5196.405.5595.888.5046.405.559خدمات مقدمة�سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة

4.881.6197.320.8195.032.9477.471.943خدمات مقدمة�سركة �سي جي باور �سي�ستمز البلجيكية

10.921.45113.898.167

ُتعتمد اأ�شعار املعامالت اأعاله و�شروط الدفع املتعلقة بها من ِقبل االإدارة.
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08 الممتلكات والمصانع والمعدات 
اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات الأغرا�س ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:

5 �سنواتالتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة8 اإلى 33 �سنةاملباين املقامة على اأرا�ٍس م�ستاأجرة 

3 اإلى 10 �سنوات االأثاث واملعدات3 اإلى 12 �سنة امل�سانع واملكائن

4 �سنوات ال�سيارات

املباين املقامة علىالتكلفة:

  االأرا�سي اململوكة
االأعمال االإن�سائية    االأثاث اأرا�ٍس م�ستاأجرة 

  قيد التنفيـذ
  املجموع

2014
  املجموع

2013
 والتح�سينات على 

العقارات 
امل�ستاأجرة

  امل�سانع
  واملكائـن

  واملعدات
  وال�سيارات 

 ريال �سعودي  ريال �سعودي   ريال �سعودي  ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي   ريال �سعودي 

 غري مدققة 

40.282.163187.432.925199.033.14936.735.69538.894.940502.378.872429.535.240   يف بداية الفرتة

34.000150.93110.0787.110.7937.305.80220.180.833-   االإ�سافات

)168.000(------   اال�ستبعادات

--)2.517.150(80.1301.561.582875.438-   التحويالت

40.282.163187.547.055200.745.66237.621.21143.488.583509.684.674449.548.073  يف نهاية الفرتة

اال�ستهالك:

197.995.060183.651.724-52.469.313115.973.31529.552.432-   يف بداية الفرتة

5.319.4813.867.941-1.682.6972.771.942864.842-   املُحّمل للفرتة

)168.000(------   اال�ستبعادات

203.314.541187.351.665-54.152.010118.745.25730.417.274-  يف نهاية الفرتة

 �سايف القيم الدفرتية: 

40.282.163133.395.04582.000.4057.203.93743.488.583306.370.133  يف 31 مار�س 2014

13.375.40382.044.18834.974.9935.575.977126.225.847262.196.408  يف 31 مار�س 2013 )غري مدققة(

اإن جزًءا من املباين واالأعمال االإن�سائية قيد التنفيذ مقامة على ثالث قطع اأرا�ٍس منف�سلة م�ستاأجرة من هيئة املدن ال�سناعية ومناطق التقنية لفرتة اأولية مدتها 
25 �سنة اعتباًرا من 26 ذي احلجة 1400هـ )املوافق 4 نوفمرب 1980م(. وللمجموعة اخليار بتجديد اتفاقيات االإيجار عند انتهاء فرتة االإيجار االأولية. وقد مت 

جتديد اتفاقيات االإيجار لفرتة اإ�سافية مدتها 25 عاًما. 

متثل االأعمال االإن�سائية قيد التنفيذ ب�سكل رئي�سي اإن�ساء مبنى م�سنع، باالإ�سافة اإلى تكلفة مكاآئن ومعدات مل يبداأ ت�سغيلها التجريبي بعد.
اإن اإحدى اأرا�سي املجموعة بقيمة 6.3 مليون ريال �سعودي )2013: 6.3 مليون ريال �سعودي( مملوكة با�سم موظف �سابق باملجموعة.  
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09 الموجودات غير الملموسة
اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات الأغرا�س ح�ساب االإطفاء هي كما يلي:

5 �سنوات الربامج االإلكرتونية  

5 �سنوات ر�سوم التقنية املرخ�سة 

10 �سنواتتكاليف التمويل املدفوعة م�سبقا 

تكاليف التمويلر�سوم التقنية الربامج

   املجموع  املجموعاملدفوعة مقدمااملرخ�سة االإلكرتونية

20142014201420142013

 ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعوديريال �سعودي 

غري مدققة 

التكلفة:

6.054.8914.500.0004.000.00014.554.89110.554.891   يف بداية الفرتة

6.054.8914.500.0004.000.00014.554.89110.554.891  يف نهاية الفرتة

االإطفاء:

3.972.530900.000400.0005.272.5302.807.051   يف بداية الفرتة

ل للفرتة 301.283225.000100.000626.283516.369   املُحمَّ

4.273.8131.125.000500.0005.898.8133.323.420   يف نهاية الفرتة 

�سايف القيم الدفرتية:

1.781.0783.375.0003.500.0008.656.078   يف 31 مار�س 2014

7.231.471-2.731.4714.500.000  يف 31 مار�س 2013 )غري مدقق(

تتعلق تكاليف التمويل املدفوعة مقدما بالر�سوم املدفوعة مقدًما عن قر�س �سندق التنمية ال�سناعية ال�سعودي. 
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010 الدائنون وأوراق الدفع والمبالغ المستحقة الدفع

2014    2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

   غري مدققة

120.446.385111.175.661دائنون جتاريون 

49.151.30016.870.163اأوراق دفع

35.471.61445.335.031ُدفعات مقدمة من عمالء

10.921.45113.898.167مبالغ م�ستحقة اإلى جهات منت�سبة )اإي�ساح 7(

67.759.57548.758.694م�ساريف م�ستحقة الدفع ودائنون اآخرون 

283.750.325236.037.716

اإن اأوراق الدفع مكفولة ب�سمانات �سركات، وهي حتمل عمولة ح�سب االأ�سعار التجارية العادية.

011 القروض القصيرة األجل
مت احل�سول على القرو�س الق�سرية االأجل من بنوك جتارية حملية لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل. والت�سهيالت مكفولة ب�سمانات جمموعة، وحتمل تكاليف 

اقرتا�س ح�سب االأ�سعار التجارية العادية.

012 القروض الطويلة األجل

2014    2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

  غري مدققة

195.750.00024.000.000قرو�س مرابحة من بنوك جتارية 

-47.959.000قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

243.709.00024.000.000

-)30.850.000(ناق�سا: اجلزء املتداول

212.859.00024.000.000

ح�سلت املجموعة خالل ال�سنة املالية املنتهية يف 31 دي�سمرب 2013 على خم�سة قرو�س مرابحة طويلة االأجل من اأربعة بنوك جتارية حملية لتمويل امل�سروعات 
الراأ�شمالية ودفعات االعتماد امل�شتندي. وحتمل القرو�ص تكلفة متويل ح�شب االأ�شعار التجارية، وهي م�شتحقة ال�شداد على اأق�شاط ربع �شنوية غري مت�شاوية، حيث 

ت�شتحق االأق�شاط االأخرية يف عام 2018. علما باأن القرو�س مكفولة ب�سمانات جمموعة.  

التنمية ال�سناعية ال�سعودي، وال يحمل القر�س تكلفة متويل لكنه يحمل ر�سوم تثمني. وقد �سّددت  كما ح�سلت املجموعة على قر�س طويل االأجل من �سندوق 
املجموعة ر�سوم التثمني مقدًما بقيمة 4 مليون ريال �سعودي. وي�ستحق �سداد القر�س على 15 ق�سطا ن�سف �سنوية مببالغ متفاوتة، حيث ي�ستحق الق�سط االأخري 

يف عام 2021.
اأظِهرت االأق�شاط امل�شتحقة خالل فرتة االثني ع�شر �شهرا الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �شمن املطلوبات املتداولة يف قائمة املركز املايل املوحدة. 
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013 الزكـاة

الُمحّمل للفترة

تتاألف الزكاة املُحّملة مما يلي:

2014    2013   

 ريال �سعودي  ريال �سعودي

  غري مدققة

5.634.5032.551.045خم�س�س الفرتة احلالية

-)4.476.740(تعديل عائد ل�سنوات �سابقة

1.157.7632.551.045املُحّمل للفرتة

الحركة في المخصص

كانت احلركة يف خم�س�س الزكاة على النحو التايل:

2014   2013   

 ريال �سعودي ريال �سعودي

 غري مدققة

16.444.2009.451.304يف بداية الفرتة 

1.157.7632.551.045املُجّنب خالل الفرتة 

17.601.96312.002.349يف نهاية الفرتة 

موقف الربوط الزكوية

شركة الصناعات الكهربائية 

اإن االإقرارات الزكوية عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م وعن االأعوام من 2009م حتى 2012م هي قيد درا�سة م�سلحة الزكاة والدخل. وقد بداأت �سركة 
ال�سعودية  بالكامل وهما �سركة املحوالت  لها  اململوكتني  التابعتني  و�سركتيها  لل�سركة  اإقرار زكوي جُمّمع  اعتبارا من عام 2013، تقدمي  الكهربائية،  ال�سناعات 

و�سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية املحدودة. 

شركة المحوالت السعودية المحدودة

اأ�سدرت م�سلحة الزكاة والدخل ربطها عن االأعوام من 2000 حتى 2002 مع مطالبة بالتزام زكوي اإ�سايف قدره 4 مليون ريال �سعودي، وقد خف�س هذا املبلغ على 
اإِثر قرار جلنة االعرتا�س اال�ستئنافية الزكوية ال�سريبية اإلى 3.6 مليون ريال �سعودي، وقد قبلت ال�سركة بقرار اللجنة. فيما اأ�سدرت م�سلحة الزكاة والدخل 
الربطني عن عامي 2003 و 2004 مع مطالبة بالتزام زكوي اإ�سايف قدره 1 مليون ريال �شعودي، وقّدمت ال�شركة اعرتا�شا على الربط. علما باأن الربوط عن االأعوام 

من 2005 حتى 2012 ال تزال قيد درا�سة امل�سلحة.  
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شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية المحدودة 

مت االتفاق مع م�شلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع ال�شنوات حتى عام 2005. علما باأن الربوط عن االأعوام من 2006 حتى 2012 مل ت�سدرها 
امل�سلحة بعد. 

شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة

مت تقدمي االإقرارين الزكويني وال�سريبيني عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 وعن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 مل�سلحة الزكاة والدخل، وال يزال 
االإقراران قيد الدرا�سة.

014  رأس المال
يتكون راأ�س املال من 45.000.000 �سهم )2013: 35.000.000 �سهم( بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم.

اأو�سى جمل�س االإدارة بتاريخ 13 �سفر 1435هـ )املوافق 16 دي�سمرب 2013م( بزيادة راأ�س املال من 350 مليون ريال �سعودي اإلى 450 مليون ريال �سعودي عن 
طريق اإ�سدار 10 مليون �سهم اإ�سايف قيمة كل �سهم 10 ريال �سعودي، على اأن يزيد راأ�س املال با�ستخدام 70 مليون ريال �سعودي و 30 مليون ريال �سعودي من 
االأرباح املبقاة واالحتياطي النظامي، على التوايل. وقد وافق امل�ساهمون على الزيادة املقرتحة يف راأ�س املال يف اجتماعهم املنعقد بتاريخ 14 جمادى االأولى 1435هـ 

)املوافق 15 مار�س 2014م(. علما باأن االإجراءات النظامية قد ا�ستكملت اأي�سا خالل الفرتة.

015 توزيعات األرباح 
اقرتح جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 13 �سفر 1435هـ )املوافق 16 دي�سمرب 2013م( توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع 1 ريال �سعودي لل�سهم 
باإجمايل 35 مليون ريال �سعودي مبا ميثل 10% من راأ�س املال. وقد وافق امل�ساهمون على توزيعات االأرباح املقرتحة يف اجتماعهم املنعقد بتاريخ 14 جمادى االأولى 

1435هـ )املوافق 15 اإبريل 2014م(.

اقرتح جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 18 رجب 1435هـ )املوافق 19 مايو 2014م( توزيع اأرباح نقدية بقيمة 50 مليون ريال �سعودي. 

016 مصاريف البيع والتوزيع

2014    2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

 غري مدققة

3.766.1513.088.729تكاليف موظفني

2.654.4282.529.960ريوع 

2.201.5882.330.487�سحن للخارج

597.597556.587�سمان 

391.166578.254دعاية واإعالن وترويج

)1.743.254(600.551خم�س�س / )عك�س قيد خم�س�س( ديون م�سكوك يف حت�سيلها

2.770.4511.748.131اأخرى

12.981.9329.088.894
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017 المصاريف العمومية واإلدارية

2014    2013    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

 غري مدققة

6.323.5756.633.909تكاليف موظفني

1.655.1612.372.798م�ساريف مكتب

2.109.538738.112ا�ستهالك

912.0781.549.314اأخرى

11.000.35211.294.133

018 اإليرادات األخرى، بالصافي

20142013

 ريال �سعودي ريال �سعودي

 غري مدققة

)64.900(1.929.068اأخرى

-4.173تكاليف متويل

1.933.241)64.900(

019 االرتباطات
اأبرمت املجموعة عقوًدا اآجلة ل�سراء بع�س املواد وذلك بناء على احتياجاتها املتوقعة. وقد بلغت قيمة هذه العقود 74.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 مار�س 

2014م )31 مار�س 2013: 81.4 مليون ريال �سعودي(.

اعتمد اأع�ساء جمل�س االإدارة م�ساريف راأ�سمالية م�ستقبلية مببلغ 79 مليون ريال �سعودي )2013: 74.7 مليون ريال �سعودي( ل�سراء مكائن.

020 االلتزامات المحتملة 
اأ�سدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة بالنيابة عنها خطابات �سمانات عطاءات وح�سن اأداء بقيمة 194.8 مليون ريال �سعودي )2013: 161.3 مليون ريال 

�سعودي(.
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021 المعلومات القطاعية
وفقا الإجراءات اإ�سدار التقارير الداخلية باملجموعة، اعتمدت االإدارة قطاعات االأعمال فيما يتعلق باأن�سطة املجموعة. وتنظم املجموعة ح�سب قطاعات االأعمال 

الرئي�سية التالية:

    االإجمايل  قطاع اخلدمات   قطاع الت�سنيعكما يف 31 مار�س 2014:

  ريال �سعودي   ريال �سعودي   ريال �سعودي

330.072.60116.679.325346.751.926اإيرادات

46.408.2049.234.66855.642.872الدخل من العمليات الرئي�سية

46.904.9298.583.38955.488.318�سايف دخل الفرتة

302.650.6753.719.458306.370.133ممتلكات وم�سانع ومعدات، ب�سايف القيمة الدفرتية

1.248.531.96036.516.0551.285.048.015اإجمايل املوجودات

    االإجمايل  قطاع اخلدمات  قطاع الت�سنيعكما يف 31 مار�س 2013 )غري مدققة(:

  ريال �سعودي   ريال �سعودي  ريال �سعودي

293.583.27711.496.941305.080.218اإيرادات

47.578.7287.126.54554.705.273الدخل من العمليات الرئي�سية

43.897.8656.472.21050.370.075�سايف دخل الفرتة

260.955.4301.240.978262.196.408ممتلكات وم�سانع ومعدات، ب�سايف القيمة الدفرتية

1.223.641.19636.601.8731.260.243.069اإجمايل املوجودات

لدى املجموعة القطاعات اجلغرافية الرئي�سية التالية:

    االإجمايل  قطاع الت�سدير   القطاع املحلي 31 مار�س 2014:

   ريال �سعودي  ريال �سعودي    ريال �سعودي

427.404.4233.746.330431.150.753اإجمايل احل�سابات التجارية املدينة

344.702.6622.049.264346.751.926اإيرادات

)267.126.770()1.458.500()265.668.270(تكلفة املبيعات

79.034.392590.76479.625.156الربح االإجمايل 
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021 المعلومات القطاعية )تتمة(

    االجمايل    قطاع الت�سدير   القطاع املحلي 31 مار�س 2013)غري مدققة(:

  ريال �سعودي    ريال �سعودي   ريال �سعودي

334.964.17554.263.233389.227.408اإجمايل احل�سابات التجارية املدينة

266.983.48438.096.734305.080.218اإيرادات

)229.991.918()33.108.060()196.883.858(تكلفة املبيعات

70.099.6264.988.67475.088.300الربح االإجمايل 

022 إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل خماطر اأ�سعار العمولة يف التقلبات التي تطراأ على قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار العمولة يف ال�سوق. تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار العمولة 
على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل عمولة، مبا يف ذلك القرو�س الق�سرية االأجل والقرو�س الطويلة االأجل. وتدير املجموعة خماطر اأ�سعار العمولة باملحافظة 
على القرو�ص الطويلة االأجل ب�شعر عائم عند م�شتوى مقبول باالإ�شافة اإلى تخ�شي�ص بع�ص اتفاقيات عقود التحوط من خماطر اأ�شعار العمولة كاأدوات حتوط �شد 

التعر�س للتغريات يف اأ�سعار العمولة.

مخاطر االئتمان

اإلى احلد من خماطر  اأحد طريف االأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب بخ�سارة مالية للطرف االآخر. ت�سعى املجموعة  تتمثل خماطر االئتمان يف اإخفاق 
االئتمان املتعلقة بالعمالء بو�سع حد ائتماين لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة.

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف مواجهة املجموعة لل�سعوبة يف توفري االأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة باالأدوات املالية. وقد تن�ساأ خماطر ال�سيولة عن عدم قدرة 
املجموعة على بيع اأ�سل مايل ب�سكل �سريع ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل املجموعة على احلد من خماطر ال�سيولة ب�سمان توفري الت�سهيالت البنكية. وتتطلب 
�شروط البيع اخلا�شة باملجموعة اأن ُت�شّدد املبالغ امل�شتحقة خالل 30 اإلى 60 يوًما من تاريخ البيع، فيما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة خالل 60 اإلى 90 

يوًما من تاريخ ال�سراء.

مخاطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطراأ على قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية. تتعر�س املجموعة للتقلبات التي تطراأ 
على اأ�سعار �سرف العمالت االجنبية يف �سياق اأعمالها العادي. ومل جتر املجموعة خالل الفرتة معامالت هامة بعمالت غري الريال ال�سعودي والدينار الكويتي 

والدوالر االأمريكي الثابت �سعر �سرفة مقابل الريال ال�سعودي واليورو. 

023 القيم العادلة لألدوات المالية 
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�سا�سه مبادلة اأ�سل ما اأو �سداد التزام ما بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت 
الق�سرية  القرو�س  املالية من  وتتاألف مطلوباتها  املدينة،  والنقدية واحل�سابات  البنوك  االأر�سدة لدى  للمجموعة من  املالية  املوجودات  تتاألف  املبا�سرة.  ال�سوق 

والطويلة االأجل واحل�سابات الدائنة واأوراق الدفع.

ال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية وِقيمها الدفرتية كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.  
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2013م

     2012   2013اي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة

35.627.20257.121.089اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

4426.560.516451.068.204مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما

5433.303.493480.631.512خمزون

895.491.211988.820.805اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

63.833.9244.379.130ا�ستثمار يف �سركة مرتبطة

8306.466.173249.131.356ممتلكات واآالت ومعدات

97.200.0004.500.000موجودات غري ملمو�سة

317.500.097258.010.486اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.212.991.3081.246.831.291اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني وحقوق االأقلية

املطلوبات املتداولة

10261.600.049268.683.400دائنون واأوراق دفع ومبالغ م�ستحقة الدفع

10.994.95824.273.951خم�س�س �سمانات وتعوي�سات جزائية

1183.000.000363.940.752قرو�س ق�سرية االأجل

-1222.925.000جزء متداول من قرو�س طويلة االأجل 

1316.444.2009.451.304خم�س�س زكاة 

394.964.207666.349.407اإجمايل املطلوبات املتداولة

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2013م

     2012   2013اي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

املطلوبات غري املتداولة

12219.265.00027.185.000قرو�س طويلة االأجل

54.713.11748.114.436مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

273.978.11775.299.436اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

668.942.324741.648.843اإجمايل املطلوبات

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة

14350.000.000350.000.000راأ�س املال

-15100.000.000زيادة مقرتحة يف راأ�س املال 

9.780.99223.184.694احتياطي نظامي

46.394.99064.878.311اأرباح مبقاة 

1635.000.00054.000.000توزيعات اأرباح مقرتحة

541.175.982492.063.005

2.873.00213.119.443حقوق االأقلية

544.048.984505.182.448اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق االأقلية

1.212.991.3081.246.831.291اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

     2012   2013اإي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

1.285.258.2671.062.700.438املبيعات

)863.153.064()1.019.000.217(تكلفة املبيعات

266.258.050199.547.374الربح االإجمايل

امل�ساريف

)41.070.737()38.582.833(17بيع وتوزيع

)35.735.601()46.517.025(18عمومية واإدارية

181.158.192122.741.036الدخل من العمليات الرئي�سية

194.378.6131.547.905اإيرادات اأخرى، بال�سايف

)8.175.312()11.179.805(اأعباء مالية 

الدخل قبل ح�ساب احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة وحقوق 

      االأقلية وح�ساب الزكاة

174.357.000116.113.629

)965.776()545.206(6احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة

173.811.794115.147.853الدخل قبل ح�ساب حقوق االأقلية والزكاة 

10.122.7801.329.548حقوق االأقلية

183.934.574116.477.401الدخل قبل ح�ساب الزكاة

)8.328.612()17.971.597(13زكاة

165.962.977108.148.789�سايف دخل ال�سنة

ربحية ال�سهم لل�سنة )ريال �سعودي / لل�سهم(:

5.183.51العائدة للدخل من العمليات الرئي�سية

4.743.09العائدة ل�سايف الدخل

35.000.00035.000.000املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

2013   2012    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

الن�ساطات الت�سغيلية

173.811.794115.147.853الدخل قبل ح�ساب حقوق االأقلية والزكاة

التعديالت لـ:

19.016.47314.969.715   اال�ستهالك

-1.300.000   االإطفاء 

6.598.6814.695.546   مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، بال�سايف

545.206965.776   احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة

11.179.8058.175.312   االأعباء املالية

130.9236   اخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

1.921.917)13.278.993(   خم�س�سات ال�سمانات والتعوي�سات اجلزائية 

199.303.889145.876.125

التغرّيات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

)120.723.728(24.507.688   املدينون

)52.861.436(47.328.019   املخزون

69.137.259)7.083.351(   الدائنون

264.056.24541.428.220النقدية من العمليات

)8.175.312()11.179.805(اأعباء مالية مدفوعة

)11.621.668()10.978.701(زكاة مدفوعة

241.897.73921.631.240�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

الن�ساطات اال�ستثمارية

)119.855.753()76.482.213(�سراء ممتلكات واآالت ومعدات

-)4.000.000(موجودات غري ملمو�سة

)119.855.753()80.482.213(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.



257

شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة( والشركات التابعة لها

قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م

2013   2012    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

الن�ساطات التمويلية

3.773.001)123.661(حقوق االأقلية

-215.005.000املتح�سل من قرو�س طويلة االأجل 

)863.559()1.600.000(مكافاأة مدفوعة ملج�س االإدارة

258.500.064)280.940.752(�سايف التغرّي يف قرو�س ق�سرية االأجل

)130.000.000()115.250.000(توزيعات اأرباح مدفوعة

131.409.506)182.909.413(�سايف النقدية  )امل�ستخدمة يف( / من الن�ساطات التمويلية

33.184.993)21.493.887()النق�س( / الزيادة يف االأر�سدة لدى البنوك والنقدية

57.121.08923.936.096االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف بداية ال�سنة

35.627.20257.121.089االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف نهاية ال�سنة 

معامالت غري نقدية:

-100.000.000زيادة مقرتحة يف راأ�س املال

1.600.0001.600.000مكافاأة جمل�س االإدارة 

54.000.000-توزيعات اأرباح ُمعلٌن عنها

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2013م
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

 الزيادة املقرتحة  راأ�س املال
  يف راأ�س املال

  االحتياطي
   النظامي

توزيعات االأرباح املبقاة 
 االأرباح املقرتحة

املجموع

 ريال �سعودي  ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي

12.369.81524.007.960130.000.000516.377.775-350.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010

108.148.789-108.148.789---�سايف دخل ال�سنة

ل اإلى االحتياطي النظامي --)10.814.879(10.814.879--املُحوَّ

)2.463.559(-)2.463.559(---مكافاأة جمل�س االإدارة 

)130.000.000()130.000.000(----توزيعات اأرباح مدفوعة

توزيعات اأرباح مقرتحة

   )اإي�ساح 16(

---)54.000.000(54.000.000-

23.184.69464.878.31154.000.000492.063.005-350.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012

165.962.977-165.962.977---�سايف دخل ال�سنة 

--)70.000.000()30.000.000(100.000.000-زيادة مقرتحة يف راأ�س املال 

)1.600.000(-)1.600.000(---مكافاأة جمل�س االإدارة

ل اإلى االحتياطي النظامي --)16.596.298(16.596.298--املُحوَّ

توزيعات اأرباح مدفوعة )اإي�ساح 
)16

---)61.250.000()54.000.000()115.250.000(

توزيعات اأرباح مقرتحة )اإي�ساح 
)16

---)35.000.000(35.000.000-

350.000.000100.000.0009.780.99246.394.99035.000.000541.175.982الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2013

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 26 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
31 ديسمبر 2013م

01 النشاطات
اإن �سركة ال�سناعات الكهربائية )“ال�سركة”( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تاأ�س�ست وفقًا للقرار الوزاري رقم 198/ق ال�سادر بتاريخ 25 رجب 1428هـ 
�سعبان   22 وتاريخ  رقم 2050056359  التجاري  ال�سجل  ال�سعودية مبوجب  العربية  باململكة  الدمام  مدينة  م�سجلة يف  وال�سركة  اأغ�سط�س 2007م(.   7 )املوافق 

1428هـ )املوافق 4 �سبتمرب 2007م(. وال�سركة مملوكة بالكامل مل�ساهمني �سعوديني.

لدى ال�سركة ال�سركات التابعة التالية:

رقم ال�سجل التجارين�سبة امللكية الفعليةا�سم ال�سركة التابعة

20132012

1002050004182%100%�سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية املحدودة )وي�سكو�سا(

1002050006007%100%�سركة املحوالت ال�سعودية املحدودة )اإ�س تي �سي(

512050073249%51%�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية املحدودة )اإ�س بي تي�س ي(

تزاول ال�سركة وال�سركات التابعة لها )»املجموعة«( اإنتاج وجتميع وتوريد واإ�سالح و�سيانة املحوالت الكهربائية وحمطات حموالت التوزيع املعلبة ولوحات توزيع 
اإلى تقدمي اخلدمات الفنية املتعلقة  اجلهد املنخف�س ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكبالت واملفاتيح الكهربائية واملعدات الكهربائية االأخرى باالإ�سافة 

بهذه االأعمال.

02 أساس إعداد القوائم المالية الموحدة
ت�ستمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�سركة وال�سركات التابعة لها، ويتم توحيد القوائم املالية لل�سركات التابعة يف هذه القوائم املالية ابتداء من 
ال�سراء املحا�سبية. تعد  با�ستخدام طريقة  التابعة  ال�سركات  ال�سيطرة. وتتم املحا�سبة عن متلك  انتهاء هذه  تاريخ  ال�سيطرة وحتى  ال�سركة على  تاريخ ح�سول 
القوائم املالية لل�سركات التابعة لنف�س الفرتة التي يتم اإ�سدار القوائم املالية لل�سركة عنها باتباع �سيا�سات حما�سبية ثابتة. علًما باأن كافة االأر�سدة واملعامالت 
واالإيرادات وامل�ساريف فيما بني �سركات املجموعة واالأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت فيما بني �سركات املجموعة واملعرتف بها كموجودات، يتم حذفها 

بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

03 السياسات المحاسبية الهامة
اأِعّدت هذه القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، ونورد فيما يلي بيانا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

الُعرف المحاسبي

لة لتت�سمن قيا�س االأدوات املالية امل�ستقة بالقيمة العادلة. ُتعّد هذه القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية، ُمعدَّ

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات واالأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سرح 
بها واالإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية املوحدة ومبالغ االإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها خالل فرتة اإ�سدار القوائم املالية 

املوحدة.

المدينون

تدرج احل�سابات املدينة باملبلغ االأ�سلي للفاتورة ناق�سا املخ�س�س الأية مبالغ غري قابلة للتح�سيل. ويتم تقدير الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري 
املحتمل حت�سيل كامل املبلغ، وت�سطب الديون املعدومة عند عدم امكانية حت�سيلها.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
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03 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

المخزون

ُيدرج املخزون بالتكلفة اأو بالقيمة ال�سوقية، اأيهما اأقل، ومتثل التكاليف تلك امل�ساريف املتكبدة للو�سول بكل منتج اإلى موقعه الراهن وحالته الراهنة واملحت�سبة 
على النحو التايل: 

تكلفة ال�سراء على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.-املواد اخلام وقطع الغيار 

تكلفة املواد والعمالة املبا�سرتني زائدا ح�سة منا�سبة من امل�ساريف غري املبا�سرة اخلا�سة بها وفقًا -الب�ساعة حتت الت�سنيع والب�ساعة التامة ال�سنع 
مل�شتوى الن�شاط العادي.

االستثمارات في شركة مرتبطة

تتم املحا�سبة عن ا�ستثمارات املجموعة يف ال�سركة املرتبطة وفقا لطريقة حقوق امللكية. وال�سركة املرتبطة هي ذلك الكيان الذي يكون للمجموعة تاأثرًيا هاًما عليه 
والذي ال يعد �سركة تابعة اأو م�سروعا م�سرتكا.

الممتلكات واآلالت والمعدات

ُتدرج املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�سا اال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. وال ت�ستهلك االأرا�سي اململوكة واالأعمال االإن�سائية حتت التنفيذ، 
بينما ت�ستهلك تكلفة املمتلكات واالآالت واملعدات االأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املتوقعة للموجودات.

ُتطفاأ التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية للتح�سينات اأو فرتة عقد االإيجار، اأيهما اأق�سر.

اأعمارها  اإطالة  اأو  العالقة  ذات  املوجودات  قيمة  زيادة  �ساأنها  من  التي  التح�سينات  وتر�سمل  املوحدة،  الدخل  قائمة  على  وال�سيانة  االإ�سالح  م�ساريف  حُتّمل 
االنتاجية ب�سكل جوهري.

الموجودات غير الملموسة 

ُتعترب التكاليف ذات املنافع امل�ستقبلية املتمثلة يف ر�سوم التقنية املرخ�سة كموجودات غري ملمو�سة، وُتدرج بالتكلفة ناق�سا االإطفاء املرتاكم واأي انخفا�س يف 
رة لالنتفاع بها.  القيمة. وُتطفاأ تكلفة املوجودات غري امللمو�سة وفقا لطريقة الق�سط الثابت على مدى الفرتة املُقدَّ

وُيعرتف بالر�سوم املدفوعة مقدما املتعلقة بقر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي كموجودات غري ملمو�سة، وُتطفاأ على مدى فرتة القر�س وفقا لطريقة 
الق�سط الثابت. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة

يتم مراجعة القيم الدفرتية للموجودات غري املتداولة فيما يتعلق باالنخفا�س يف القيمة عندما ت�سري االأحداث اأو التقلبات يف الظروف اإلى اإمكانية عدم ا�سرتداد 
القيمة الدفرتية. واإذا ُوجد هذا املوؤ�سر وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية للموجودات القيمة املتوقعة لال�سرتداد، ُتخّف�س املوجودات اإلى قيمتها القابلة لال�سرتداد، 

والتي متثل القيمة العادلة للموجودات ناق�سا تكاليف بيعها اأو قيمتها احلالية، اأيهما اأعلى. 

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وعدم قابليتها للتحصيل

جتري املجموعة تقييما للتحقق مما اإذا كان هنالك دليل مو�سوعي ي�سري اإلى احتمالية انخفا�س يف اأ�سل مايل معني. ويف حالة وجود هذا الدليل، يتم االعرتاف 
باأية خ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم حتديد االنخفا�س يف القيمة كما يلي :
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03 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

االنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وعدم قابليتها للتحصيل )تتمة(

عن  نا�سئة  خ�سارة  اأي  ناق�سا  العادلة،  والقيمة  التكلفة  بني  الفرق  مقدار  ميثل  القيمة  يف  االنخفا�س  فاإن  العادلة،  بالقيمة  املدرجة  للموجودات  بالن�سبة  اأ(  
االنخفا�س يف القيمة معرتف بها �سابقا يف قائمة الدخل املوحدة. 

بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة، ميثل االنخفا�س يف القيمة مقدار الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة  ب(  
وفقًا للمعدل ال�سائد يف ال�سوق للعائد على االأ�سول املالية امل�سابهة.

جـ( بالن�سبة للموجودات املدرجة بالتكلفة املطفاأة، ميثل االنخفا�س يف القيمة مقدار الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية 
املخ�سومة وفقا ملعدالت الفائدة الفعلية االأ�سلية.

الدائنون واملبالغ امل�ستحقة الدفع

يتم االعرتاف بااللتزامات ب�ساأن املبالغ التي يتوجب دفعها م�ستقبال لقاء الب�سائع اأو اخلدمات التي يتم احل�سول عليها، �سواء ت�سلمت املجموعة فواتري بها اأم ال.

المخصصات

ُيجنَّب خم�س�س عندما يكون على املجموعة التزام )نظامي اأو �سمني( نتيجة حلدث �سابق، وتكون تكاليف ت�سوية هذا االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل 
موثوق.

مخصصات الضمانات والتعويضات الجزائية 

جُتّنب خم�س�سات لل�سمانات والتعوي�سات اجلزائية املتوقع تكّبدها م�ستقبال مبوجب التزامات ال�سمان وااللتزامات التعاقدية االأخرى بناًء على اخلربة ال�سابقة.

الزكاة 

والتي قد ت�سبح م�ستحقة عند  اإن وجدت،  االإ�سافية،  املبالغ  اأما  ال�سعودية وُيحّمل على قائمة الدخل املوحدة.  الزكوية  للزكاة وفقا لالأنظمة  ُيجّنب خم�سـ�س 
ا�ستكمال ربط ما، فُتقّيد يف احل�سابات يف ال�سنة التي ي�ستكمل الربط خاللها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

ُيجّنـب خم�س�س للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�سهم عن فرتات خدمتهم املتجمعة كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

االحتياطي النظامي

طبقا الأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي، يجب على ال�سركة اأن حتول 10% من �سايف دخلها املوحد يف كل �سنة لتكوين احتياطي يعادل ن�سف راأ�س املال. علًما باأن 
االحتياطي غري قابل للتوزيع.

األدوات المالية المشتقة 

ت�ستخدم املجموعة االأدوات املالية امل�ستقة مثل عقود مقاي�سة اأ�سعار العمولة لتغطية خماطر اأ�سعار العمولة. ويعرتف باالأدوات املالية امل�ستقة مبدئًيا بالتكلفة، 
وتدرج بعد ذلك بالقيمة العادلة. ويتوقف االعرتاف باالأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة الناجمة عن ذلك على طبيعة البند املغطى. 

ويتم، يف العادة، حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإلى االأ�سعار املتداولة يف ال�سوق اأو طرق خ�سم التدفقات النقدية اأو طرق الت�سعري االأخرى، ح�سبما هو مالئم.

ويتم االعرتاف بالتغري يف القيمة العادلة الأداة التغطية يف قائمة الدخل املوحدة �سمن االأعباء املالية. 
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المبيعات 

متثل املبيعـات قيمة فواتري الب�ساعة املوّردة واخلدمات املقدمة من ِقبل املجموعة خالل ال�سنة، بال�سايف بعد طرح احل�سميات.

المصاريف

اإن م�ساريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والريوع وال�سمانات والتخزين و�سيارات التو�سيل وكذلك خم�س�س الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها. وت�سنف جميع امل�ساريف االأخرى، با�ستثناء تكلفة املبيعات واالأعباء املالية، كم�ساريف عمومية واإدارية.

العمالت األجنبية

ت�سجل املعامالت التي تتـم بالعمالت االأجنبية بالرياالت ال�سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويـل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات 
النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.

التقارير القطاعية

ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم اإما باإنتاج منتجات اأو تقدمي خدمات وهي ماي�سمى )بالقطاعات ح�سب االأن�سطة(، اأو تلك التي تقوم 
باالإنتاج اأو تقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�سادية حمددة وهي ماي�سمى )بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية(، على اأن يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه 

املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات االأخرى. 

ربحية السهم

حُتت�سـب ربحية ال�سهم العائدة للعمليات الرئي�سية بق�سمة الدخل املوحد من العمليات الرئي�سية لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

وحُتت�سب ربحية ال�سهم االأ�سا�س العائدة ل�سايف الدخل املوحد بق�سمة �سايف دخل ال�سنة املوحد على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

عقود اإليجار التشغيلي

حُتّمل االإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد االإيجار الت�سغيلي.

القيم العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة على اأ�شا�ص التدفقات النقدية املخ�شومة با�شتخدام اأ�شعـار العمولة للبنـود ذات ال�شروط وخ�شائ�ص املخاطر 
امل�سابهة .
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04 المدينون والمبالغ المدفوعة مقدًما

2013    2012    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

386.168.442420.928.467مدينون جتاريون 

20.593.34721.002.492دفعات مقدمة اإلى موّردين

7.908.8555.181.881م�ساريف مدفوعة مقدًما

7.563.4313.198.349مبالغ م�ستحقة من جهات ذات عالقة )اإي�ساح 7(

4.446.5803.547.094مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

11.533.52612.041.392اأخرى

438.214.181465.899.675

)14.831.471()11.653.665(ناق�سا: خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

426.560.516451.068.204

يت�سمن بند املدينني التجاريني اأر�سدة تبلغ 168.9 مليون ريال �سعودي )2012: 101.6 مليون ريال �سعودي( م�ستحقة من موؤ�س�سات حكومية و�سبه حكومية، منها 
مبلغ مبا يقارب 10.4 مليون ريال �سعودي )2012: 11.5 مليون ريال �سعودي( م�ستحق منذ اأكرث من عام.

ميثل الر�سيد البالغ قدره 4.4 مليون ريال �سعودي )2012 : 3.5 مليون ريال �سعودي( تكلفة قابلة لال�سرتداد من امل�ساهمني ب�ساأن الطرح االأويل لالكتتاب العام. 

دت الأحد املوّردين نظري �سراء ممتلكات واآالت  مة باإجمايل قدره 6.9 مليون ريال �سعودي )2012: 6.6 مليون ريال �سعودي( �ُسدِّ يت�سمن هذا البند دفعات ُمقدَّ
ومعدات.

05 المخـزون

2013   2012    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

288.543.155269.803.880مواد خام 

65.616.11364.117.092ب�ساعة بالطريق

62.441.169102.810.633ب�ساعة حتت الت�سنيع

21.818.74647.243.502ب�ساعة تامة ال�سنع 

14.596.18713.512.899قطع غيار وم�ستهلكات

453.015.370497.488.006

)16.856.494()19.711.877(ناق�سا: خم�س�س بنود املخزون البطيء احلركة

433.303.493480.631.512
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06 االستثمار في شركة مرتبطة
اإن اال�ستثمار يف �سركة مرتبطة ميثل احل�سة اململوكة بن�سبة 49% يف �سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة 

يف اململكة العربية ال�سعودية. مت تاأ�سي�س ال�سركة للقيام بتقدمي خدمات تركيب و�سيانة وت�سغيل م�ساريع نقل وتوزيع اجلهد العايل واملتو�سط. 
كانت احلركة يف اال�ستثمارات على النحو التايل:

2013  2012   

 ريال �سعودي ريال �سعودي

4.379.1305.344.906يف بداية ال�سنة

)965.776()545.206(احل�سة يف نتائج ال�سنة

3.833.9244.379.130يف نهاية ال�سنة

07 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
اأو امل�سيطر عليها ب�سكل م�سرتك من  متثل اجلهات ذات العالقة امل�ساهمني واجلهات املنت�سبة وموظفي االإدارة الرئي�سيني مبا يف ذلك املن�ساآت امل�سيطر عليها 
قبل هذه اجلهات اأو التي متار�س هذه اجلهات نفوذا عليها. وفيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية التي اأجريت مع اجلهات ذات العالقة خالل ال�سنة واالأر�سدة 

النا�سئة عنها:

الر�سيـدمبلغ املعاملةطبيعة املعاملةاجلهة ذات العالقة 

2013201220132012

 ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي

املبالغ امل�ستحقة من جهــات ذات عالقة:

15.969.5911.108.9373.683.690694.501مبيعات / خدمات مقدمة�سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة واملقاوالت

3.392.4851.410.8433.797.1181.630.695مبيعات / خدمات مقدمة�سركة القري�سي للخدمات الكهربائية العربية ال�سعودية

2.71082.621873.153-خدمات مقدمة�سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة

7.563.293.198.349

املبالغ امل�ستحقة اإلى جهــات ذات عالقة:

-1.039.26-7.029.155خدمات مقدمة�سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة

7.259.6746.976.80310.952.3227.002.762خدمات مقدمة�سركة �سي جي باور �سي�ستمز البلجيكية

11.991.7487.002.762

دفعت املجموعة خالل ال�سنة اإلى اأحد امل�ساهمني مبلغا قدره 900.000 ريال �سعودي )2012: 900.000 ريال �سعودي( كتعوي�س عن خدمات. 
ُتعتمد اأ�شعار املعامالت اأعاله و�شروط الدفع املتعلقة بها من ِقبل االإدارة.

اأف�سح عن املبالغ امل�ستحقة من / اإلى جهات منت�سبة يف االإي�ساحني 4 و 10، على التوايل.
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08 الممتلكات واآلالت والمعدات 
اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات الأغرا�س ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:

5 �سنواتالتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة8 اإلى 33 �سنةاملباين املقامة على اأرا�ٍس م�ستاأجرة 

3 اإلى 10 �سنوات االأثاث واملعدات3 اإلى 12 �سنة االآالت واملكائن

4 �سنوات ال�سيارات

املباين املقامة على

    االآالت اأرا�ٍس م�ستاأجرة   االأرا�سي اململوكة
  واملكائـن

  املجموع    اأعمال    االأثاث
2013

  املجموع
2012

 والتح�سينات على 
العقارات امل�ستاأجرة

  واملعدات
  وال�سيارات 

االإن�ساء
حتت التنفيـذ

 ريال �سعودي  ريال �سعودي   ريال �سعودي  ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي   ريال �سعودي 

التكلفة:

13.375.403128.646.305144.971.15637.219.179111.378.088435.590.131316.070.903   يف بداية ال�سنة

17.0001.439.1191.116.99373.909.10176.482.213119.855.753-   لالإ�سافات

)336.525()3.638.581(-)168.000()3.470.581(--   لال�ستبعادات

--)146.392.249(26.906.76058.769.62056.093.4554.622.414   للتحويالت

40.282.163187.432.925199.033.14942.790.58638.894.940508.433.763435.590.131  يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك:

186.458.775171.825.579-46.700.879109.390.86030.367.036-   يف بداية ال�سنة

19.016.47314.969.715-5.768.4349.922.1143.325.925-   املُحّمل لل�سنة 

)336.519()3.507.658(-)167.999()3.339.659(--   لال�ستبعادات

201.967.590186.458.775-52.469.313115.973.31533.524.962-  يف نهاية ال�سنة

 �سايف القيم الدفرتية: 

40.282.163134.963.61283.059.8349.265.62438.894.940306.466.173  يف 31 دي�سمرب 2013

13.375.40381.945.42635.580.2966.852.143111.378.088249.131.356  يف 31 دي�سمرب 2012

اإن جزًءا من املباين واأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ مقامة على ثالث قطع اأرا�ٍس منف�سلة م�ستاأجرة من هيئة املدن ال�سناعية ومناطق التقنية ملدة 25 �سنة اعتباًرا 
من 26 ذي احلجة 1400هـ املوافق 4 نوفمرب 1980م. وللمجموعة اخليار بتجديد اتفاقيات االإيجار عند انتهاء فرتة االإيجار االأولية. وقد مت جتديد اتفاقيات 

االإيجار لفرتة اإ�سافية مدتها 25 عاًما. 

متثل اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ ب�سكل رئي�سي اإن�ساء مبنى م�سنع، باالإ�سافة اإلى تكلفة مكاآئن ومعدات مل يبداأ ت�سغيلها التجريبي بعد.
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09 الموجودات غير الملموسة

تكاليف التمويلر�سوم التقنية 

   املجموع  املجموعاملدفوعة مقدمااملرخ�سة 

2013201320132012

 ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي

التكلفة:

-4.500.000-4.500.000   يف بداية ال�سنة

4.000.0004.000.0004.500.000-  االإ�سافات خالل ال�سنة

4.500.0004.000.0008.500.0004.500.000   يف نهاية ال�سنة

االإطفاء:

----   يف بداية ال�سنة

ل لل�سنة -900.000400.0001.300.000   املُحمَّ

-900.000400.0001.300.000   يف نهاية ال�سنة

�سايف القيم الدفرتية:

3.600.0003.600.0007.200.000   يف 31 دي�سمرب 2013

4.500.000     -4.500.000  يف 31 دي�سمرب 2012

تتعلق تكاليف التمويل املدفوعة مقدما بالر�سوم املدفوعة مقدًما عن قر�س �سندق التنمية ال�سناعية ال�سعودي، وُتطفاأ على مدى فرتة القر�س، فيما ُتطفاأ ر�سوم 
التقنية املرخ�سة على مدى خم�س �سنوات. 
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010 الدائنون وأوراق الدفع والمبالغ المستحقة الدفع

20132012

 ريال �سعودي ريال �سعودي

109.940.586139.652.237دائنون جتاريون 

42.894.13928.322.110اأوراق دفع

40.518.94151.947.076ُدفعات مقدمة من عمالء

11.991.7487.002.762مبالغ م�ستحقة اإلى جهات منت�سبة )اإي�ساح 7(

56.254.63541.759.215م�ساريف م�ستحقة الدفع ودائنون اآخرون 

261.600.049268.683.400

اإن اأوراق الدفع مكفولة ب�سمانات �سركات، وهي حتمل عمولة ح�سب االأ�سعار التجارية العادية.

011 القروض القصيرة األجل
مت احل�سول على القرو�س الق�سرية االأجل من بنوك جتارية حملية لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل. والت�سهيالت مكفولة ب�سمانات �سركات، وحتمل تكاليف 

اقرتا�س ح�سب االأ�سعار التجارية العادية.

012 القروض ألجل

20132012

 ريال �سعودي ريال �سعودي

197.200.00027.185.000قرو�س مرابحة من بنوك جتارية 

-44.990.000قر�س �سندوق التنمية ال�سناعية ال�سعودي 

242.190.00027.185.000

-)22.925.000(ناق�سا: اجلزء املتداول

219.265.00027.185.000

ح�سلت املجموعة خالل ال�سنة على خم�سة قرو�س مرابحة طويلة االأجل من اأربعة بنوك جتارية حملية لتمويل امل�سروعات الراأ�سمالية ودفعات االعتماد امل�ستندي. 
وحتمل القرو�ص تكلفة متويل ح�شب االأ�شعار التجارية، وهي م�شتحقة ال�شداد على اأق�شاط ربع �شنوية غري مت�شاوية، حيث ت�شتحق االأق�شاط االأخرية يف عام 2018. 

علما باأن القرو�س مكفولة ب�سمانات جمموعة.  

التنمية ال�سناعية ال�سعودي، وال يحمل القر�س تكلفة متويل لكنه يحمل ر�سوم تثمني. وقد �سّددت  كما ح�سلت املجموعة على قر�س طويل االأجل من �سندوق 
املجموعة ر�سوم التثمني مقدًما بقيمة 4 مليون ريال �سعودي. وي�ستحق �سداد القر�س على 15 ق�سطا ن�سف �سنوية مببالغ متفاوتة، حيث ي�ستحق الق�سط االأخري 

يف عام 2021.

وقد اأظِهرت االأق�شاط امل�شتحقة خالل فرتة االثني ع�شر �شهرا الالحقة لتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة �شمن املطلوبات املتداولة يف قائمة املركز املايل املوحدة. 
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013 الزكـاة
املُحّمل لل�سنة

تتاألف الزكاة املُحّملة من:

2013    2012   

 ريال �سعودي  ريال �سعودي

14.358.1798.328.612خم�س�س ال�سنة احلالية

-3.613.418تعديالت عائدة ل�سنوات �سابقة

17.971.5978.328.612املُحّمل لل�سنة

الحركة في المخصص

كانت احلركة يف خم�س�س الزكاة على النحو التايل:

2013   2012   

 ريال �سعودي ريال �سعودي

9.451.30412.744.360يف بداية ال�سنة 

17.971.5978.328.612املُجّنب خالل ال�سنة 

)11.621.668()10.978.701(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

16.444.2009.451.304يف نهاية ال�سنة 

013 الزكاة )تتمة(
موقف الربوط الزكوية

شركة الصناعات الكهربائية 

اإن االإقرارات الزكوية عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م وعن االأعوام من 2009م حتى 2012م هي قيد درا�سة م�سلحة الزكاة والدخل. وقد بداأت �سركة 
ال�سعودية  بالكامل وهما �سركة املحوالت  لها  اململوكتني  التابعتني  و�سركتيها  لل�سركة  اإقرار زكوي جُمّمع  اعتبارا من عام 2013، تقدمي  الكهربائية،  ال�سناعات 

و�سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية املحدودة. 

شركة المحوالت السعودية المحدودة

اأ�سدرت م�سلحة الزكاة والدخل ربطها عن االأعوام من 2000 حتى 2002 مع مطالبة بالتزام زكوي اإ�سايف قدره 4 مليون ريال �سعودي، وقد خف�س هذا املبلغ 
على اإِثر قرار جلنة جلنة االعرتا�س اال�ستئنافية الزكوية ال�سريبية اإلى 3.6 مليون ريال �سعودي، وقد قبلت ال�سركة بقرار اللجنة. فيما اأ�سدرت م�سلحة الزكاة 
والدخل الربطني عن عامي 2003 و 2004 مع مطالبة بالتزام زكوي اإ�سايف قدره 1 مليون ريال �شعودي، وقّدمت ال�شركة اعرتا�شا على الربط. علما باأن الربوط 

عن االأعوام من 2005 حتى 2012 ال تزال قيد درا�سة امل�سلحة.  
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شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية المحدودة 

مت االتفاق مع م�شلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع ال�شنوات حتى عام 2005. علما باأن الربوط عن االأعوام من 2006 حتى 2012 مل ت�سدرها 
امل�سلحة بعد. 

شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة

مت تقدمي االإقرارين الزكويني وال�سريبيني عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 وعن ال�سنة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2012 مل�سلحة الزكاة والدخل، وال يزال 
االإقراران قيد الدرا�سة.

014  رأس المال
يتكون راأ�س املال من 35.000.000 �سهم )2012: 35.000.000 �سهم( بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم.

015الزيادة المقترحة في رأس المال 
اأو�سى جمل�س االإدارة خالل ال�سنة بزيادة راأ�س املال من 350 مليون ريال �سعودي اإلى 450 مليون ريال �سعودي عن طريق اإ�سدار 10 مليون �سهم اإ�سايف قيمة كل 
�سهم 10 ريال �سعودي. و�سيزيد راأ�س املال با�ستخدام 70 مليون ريال �سعودي و 30 مليون ريال �سعودي من االأرباح املبقاة واالحتياطي النظامي، على التوايل. علًما 

باأن هذه املعاملة تتوقف على موافقة امل�ساهمني يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املقبل للم�ساهمني.

016 توزيعات األرباح المقترحة
قرر جمل�س االإدارة بتاريخ 6 اأكتوبر 2013م توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع 1.75 ريال �سعودي لل�سهم )2012: »ال �سيء«( باإجمايل 61.25 مليون ريال 

�سعودي، وهو ما ميثل 17.5% من راأ�س املال، وقد ُدفعت هذه االأرباح كاملة خالل ال�سنة. 

اقرتح جمل�س االإدارة يف اجتماعه توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع 1 ريال �سعودي لل�سهم )2012: 1.5 ريال �سعودي لل�سهم( باإجمايل 35 مليون ريال 
�سعودي )2012: 54 مليـون ريال �سعودي (، وهو ما ميثل 10% )2012: 15% ( من راأ�س املال.

وبناء على ذلك، بلغ اإجمايل توزيعات االأرباح النقدية املعلن عنها خالل ال�سنة 96.25 مليون ريال �سعودي )2012: 54 مليون ريال �سعودي(، بواقع 2.75 ريال 
�سعودي لل�سهم )2012: 1.5 ريال �سعودي لل�سهم( وهو ما ميثل 27.5% )2012: 15% ( من راأ�س املال.

وخالل عام 2013، وافق امل�ساهمون يف �سركة ال�سناعات الكهربائية يف اجتماعهم املنعقد بتاريخ 14 مايو 2013 على توزيع اأرباح بقيمة 54 مليون ريال �سعودي 
تتعلق بعام 2012، وقد ُدفعت هذه االأرباح كاملة. 
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017 مصاريف البيع والتوزيع

20132012

 ريال �سعودي ريال �سعودي

13.167.90714.760.181تكاليف موظفني

10.215.8198.488.583�سحن للخارج

8.545.9178.181.465ريوع

451.2504.446.869دعاية واإعالن وترويج

3.000.7721.921.917�سمان

)749.014()3.178.098(عك�س قيد خم�س�س ديون م�سكوك يف حت�سيلها

6.379.2664.020.736اأخرى

38.582.83341.070.737

018 المصاريف العمومية واإلدارية

2013    2012    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

29.444.98324.092.024تكاليف موظفني

7.558.5443.680.219م�ساريف مكتب

4.370.1802.543.571ا�ستهالك

5.143.3185.419.787اأخرى

46.517.02535.735.601

019 اإليرادات األخرى، بالصافي

20132012

 ريال �سعودي ريال �سعودي

4.378.613557.818اأخرى

990.087-عوائد مالية

4.378.6131.547.905
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020 االرتباطات
اأبرمت املجموعة عقودًا اآجلة ل�سراء بع�س املواد وذلك بناء على احتياجاتها املتوقعة. وقد بلغت قيمة هذه العقود 79.88 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

2013م )2012: 74.3 مليون ريال �سعودي(.

اعتمد اأع�ساء جمل�س االإدارة م�ساريف راأ�سمالية م�ستقبلية مببلغ 69 مليون ريال �سعودي )2012: 74.7 مليون ريال �سعودي( ب�ساأن �سراء اأرا�سي ومبنى ومكائن 
وتقنية املعلومات.

021 االلتزامات المحتملة 
ريال  مليون  �سعودي )2012: 131  ريال  مليون  بقيمة 150  بالنيابة عنها  اأداء  املجموعة خطابات �سمانات عطاءات وح�سن  تتعامل معها  التي  البنوك  اأ�سدرت 

�سعودي(.

022 المعلومات القطاعية
وفقا الإجراءات اإ�سدار التقارير الداخلية باملجموعة، اعتمدت االإدارة قطاعات االأن�سطة فيما يتعلق باأن�سطة املجموعة. وتنظم املجموعة ح�سب قطاعات االأن�سطة 

الرئي�سية التالية:

    االإجمايل  قطاع اخلدمات   قطاع الت�سنيعكما يف 31 دي�سمرب 2013:

  ريال �سعودي   ريال �سعودي   ريال �سعودي

1.228.524.94556.733.3221.285.258.267اإيرادات

145.765.93935.392.253181.158.192الدخل من العمليات الرئي�سية

131.615.58534.347.392165.962.977�سايف دخل ال�سنة

303.202.2243.263.949306.466.173ممتلكات ومعدات، ب�سايف القيمة الدفرتية

1.178.580.49734.410.8111.212.991.308اإجمايل املوجودات

    االإجمايل  قطاع اخلدمات  قطاع الت�سنيعكما يف 31 دي�سمرب 2012:

  ريال �سعودي   ريال �سعودي  ريال �سعودي

1.013.701.52748.998.9111.062.700.438اإيرادات

100.267.59122.473.445122.741.036الدخل من العمليات الرئي�سية

86.189.12921.959.660108.148.789�سايف دخل ال�سنة

248.458.910672.446249.131.356ممتلكات ومعدات، ب�سايف القيمة الدفرتية

1.206.419.44740.411.8441.246.831.291اإجمايل املوجودات
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لدى املجموعة القطاعات اجلغرافية الرئي�سية التالية:

    االجمايل  قطاع الت�سدير   القطاع املحلي 31 دي�سمرب 2013:

   ريال �سعودي  ريال �سعودي    ريال �سعودي

364.926.90021.241.542386.168.442ح�سابات مدينة

1.181.677.841103.580.4261.285.258.267اإيرادات

)1.019.000.217()90.301.809()928.698.408(تكلفة املبيعات

252.979.43313.278.617266.258.050الربح االإجمايل 

    االجمايل    قطاع الت�سدير   القطاع املحلي 31 دي�سمرب 2012:

  ريال �سعودي    ريال �سعودي   ريال �سعودي

335.927.60685.000.861420.928.467ح�سابات مدينة

902.862.550159.837.8881.062.700.438اإيرادات

)863.153.064()140.959.700()722.193.364(تكلفة املبيعات

180.669.18618.878.188199.547.374الربح االإجمايل 

023 األدوات المالية المشتقة

تغطية القيمة العادلة

الأجل.  ال�شركة  قرو�ص  على  امل�شتحقة  العمولة  اأ�شعار  التغريات يف  ملخاطر  التعر�ص  �شد  كاأداة حتوط  العمولة خم�ش�شة  اأ�شعار  تغطية  اتفاقية  املجموعة  لدى 
اأ�شهر بالدوالر االأمريكي وفقا للمعدل  اأ�شعار العمولة، تدفع املجموعة عمولة مبعدل ثابت وت�شتلم معدل متغري معادل لثالثة  ومبوجب �شروط اتفاقية مقاي�شة 
ال�سائد بني البنوك يف لندن )ليبور( وذلك على القيم اال�سمية البالغة 20 مليون دوالر اأمريكي. وقد كان �سايف التغرّيات يف القيمة العادلة لعقود تغطية اأ�سعار 
العمولة املخ�س�سة كاأداة لتغطية القيمة العادلة �سلبيا بقيمة 0.90 مليون ريال �سعودي )2012: 2.6 مليون ريال �سعودي( وهو املبلغ الذي مت حتميله على قائمة 

الدخل.

024 إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل خماطر اأ�سعار العمولة يف التقلبات التي تطراأ على قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار العمولة يف ال�سوق. تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار العمولة 
على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل عمولة، مبا يف ذلك القرو�س الق�سرية االأجل والقرو�س الأجل. وتدير املجموعة خماطر اأ�سعار العمولة باملحافظة على 
القرو�ص الأجل ب�شعر عائم عند م�شتوى مقبول باالإ�شافة اإلى تخ�شي�ص بع�ص اتفاقيات عقود تغطية اأ�شعار العمولة كاأدوات حتوط �شد التعر�ص للتغريات يف اأ�شعار 

العمولة.
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مخاطر االئتمان

اإلى احلد من خماطر  اأحد طريف االأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب بخ�سارة مالية للطرف االآخر. ت�سعى املجموعة  تتمثل خماطر االئتمان يف اإخفاق 
االئتمان املتعلقة بالعمالء بو�سع حد ائتماين لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة.

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف مواجهة املجموعة لل�سعوبة يف توفري االأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة باالأدوات املالية. وقد تن�ساأ خماطر ال�سيولة عن عدم قدرة 
املجموعة على بيع اأ�سل مايل ب�سكل �سريع ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل املجموعة على احلد من خماطر ال�سيولة ب�سمان توفري الت�سهيالت البنكية. وتتطلب 
�شروط البيع اخلا�شة باملجموعة اأن يتم ت�شديد املبالغ امل�شتحقة خالل 30 اإلى 60 يوًما من تاريخ البيع، فيما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة خالل 60 

اإلى 90 يوًما من تاريخ ال�سراء.

مخاطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطراأ على قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية. تتعر�س املجموعة للتقلبات التي تطراأ 
على اأ�سعار �سرف العمالت االجنبية يف �سياق اأعمالها العادي. ومل جتر املجموعة خالل ال�سنة اأية معامالت هامة بعمالت غري الريال ال�سعودي والدينار الكويتي 

والدوالر االأمريكي الثابت �سعر �سرفة مقابل الريال ال�سعودي واليورو. 

025 القيم العادلة لألدوات المالية 

متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�سا�سه مبادلة اأ�سل ما اأو �سداد التزام ما بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت 
الق�سرية  القرو�س  املالية من  وتتاألف مطلوباتها  املدينة   والنقدية واحل�سابات  البنوك  االأر�سدة لدى  للمجموعة من  املالية  املوجودات  تتاألف  املبا�سرة.  ال�سوق 

والطويلة االأجل واحل�سابات الدائنة واأوراق الدفع.

وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية وقيمها الدفرتية كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.  

026 أرقام المقارنة

اأِعيد ت�سنيف بع�س اأرقام املقارنة لل�سنة املا�سية مبا يتما�سى مع عر�س ال�سنة احلالية.
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2012م

     2011   2012اي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة

57.121.08923.936.096اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

4451.066.830330.343.102مدينون ومبالغ مدفوعة مقدًما

5480.631.512427.770.076خمزون

988.819.431782.049.274اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

6231.183.762144.245.324ممتلكات واآالت ومعدات

84.379.1305.344.906ا�ستثمار يف �سركة مرتبطة

235.562.892149.590.230اإجمايل املوجودات غري املتداولة

1.224.382.323931.639.504اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

9246.235.806189.826.030دائنون واأوراق دفع ومبالغ م�ستحقة الدفع

24.273.95125.972.145خم�س�س �سمان وتعوي�س جزائي

10363.940.752132.625.688قرو�س ق�سرية االأجل

119.449.93012.742.986خم�س�س زكاة 

643.900.439361.166.849اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

-27.185.000قرو�س طويلة االأجل

48.114.43643.418.890مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

75.299.43643.418.890اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

719.199.875404.585.739اإجمايل املطلوبات

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 22 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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     2011   2012اي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة

12350.000.000350.000.000راأ�س املال

23.184.69412.369.815احتياطي نظامي

64.878.31124.007.960اأرباح مبقاة 

1354.000.000130.000.000توزيعات اأرباح مقرتحة

492.063.005516.377.775

13.119.44310.675.990حقوق االأقلية

505.182.448527.053.765اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق االأقلية

1.224.382.323931.639.504اإجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 22 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

     2011   2012اإي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

1.062.700.438962.087.848املبيعات

)762.863.613()863.153.064(تكلفة املبيعات

199.547.374199.224.235الربح االإجمايل

امل�ساريف

)38.512.148()41.070.737(14بيع وتوزيع

)29.022.058()35.735.601(15عمومية واإدارية

122.741.036131.690.029الدخل من العمليات الرئي�سية

161.547.9051.151.920اإيرادات اأخرى، بال�سايف

)10.348.783()8.175.312(اأعباء مالية 

116.113.629122.493.166الدخل قبل ح�ساب احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة وحقوق االأقلية وح�ساب الزكاة

)167.594()965.776(8احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة

115.147.853122.325.572الدخل قبل ح�ساب حقوق االأقلية والزكاة 

1.329.548349.010حقوق االأقلية

116.477.401122.674.582الدخل قبل ح�ساب الزكاة

)8.976.432()8.328.612(11زكاة

108.148.789113.698.150�سايف دخل ال�سنة

ربحية ال�سهم لل�سنة )ريال �سعودي(:

3.513.76العائدة للدخل من العمليات الرئي�سية

3.093.25العائدة ل�سايف الدخل

35.000.00035.000.000املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 22 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

2012   2011    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

الن�ساطات الت�سغيلية

115.147.853122.325.572الدخل قبل ح�ساب حقوق االأقلية والزكاة

التعديالت لـ:

14.969.71515.504.567   اال�ستهالك

4.695.5463.043.492   مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، بال�سايف

965.776167.594   احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة

8.175.31210.348.783   االأعباء املالية

-6   اخل�سارة من ا�ستبعاد ممتلكات واآالت ومعدات

1.921.9174.126.486   خم�س�س ال�سمان

145.876.125155.516.494

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

22.112.279)120.723.728(   املدينون

)35.167.290()52.861.436(   املخزون

51.189.6659.388.941   الدائنون

23.480.626151.850.424النقدية من العمليات

)10.348.783()8.175.312(اأعباء مالية مدفوعة

)11.169.586()11.621.668(زكاة مدفوعة

3.683.646130.332.055�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

الن�ساطات اال�ستثمارية

)9.944.877()101.908.159(�سراء ممتلكات واآالت ومعدات

)9.944.877()101.908.159(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 22 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م

2012   2011    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

الن�ساطات التمويلية

3.773.00111.025.000حقوق االقلية

)56.584.136(-�سايف احلركة يف ح�سابات امل�ساهمني

-)863.559(مكافاأة مدفوعة ملج�س االإدارة

258.500.06417.061.058�سايف التغري يف قرو�س ق�سرية االأجل

)96.059.905()130.000.000(توزيعات اأرباح مدفوعة

)124.557.983(131.409.506�سايف النقدية من / )امل�ستخدمة يف( الن�ساطات التمويلية

)4.170.805(33.184.993الزيادة / )النق�س( يف االأر�سدة لدى البنوك والنقدية

23.936.09616.631.901االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف بداية ال�سنة

11.475.000-االأر�سدة لدى البنوك والنقدية اخلا�سة ب�سركة تابعة

57.121.08923.936.096االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف نهاية ال�سنة 

معامالت غري نقدية:

54.000.000130.000.000توزيعات اأرباح معلن عنها

-1.600.000مكافاأة مدفوعة ملجل�س االإدارة

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 22 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2012م
حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

 الزيادة املقرتحة راأ�س املال
يف راأ�س املال

  االحتياطي
   النظامي

توزيعاتاالأرباح املبقاة 
 االأرباح املقرتحة

املجموع

 ريال �سعودي  ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي

2.000.000348.000.0001.000.00051.679.62596.059.905498.739.530الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010

----)348.000.000(348.000.000زيادة يف راأ�س املال

113.698.150-113.698.150---�سايف دخل ال�سنة 

املحول اإلى االحتياطي 
النظامي

--11.369.815)11.369.815(--

)96.059.905()96.059.905(----توزيعات اأرباح مدفوعة

توزيعات اأرباح مقرتحة

--   )اإي�ساح 13(

-)130.000.000(130.000.000-

12.369.81524.007.960130.000.000516.377.775-350.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011

108.148.789-108.148.789---�سايف دخل ال�سنة 

)2.463.559(-)2.463.559(---مكافاأة مدفوعة ملجل�س االإدارة

املحول اإلى االحتياطي 
النظامي

--10.814.879)10.814.879(--

)130.000.000()130.000.000(----توزيعات اأرباح مدفوعة

توزيعات اأرباح مقرتحة 

   )اإي�ساح 13(

---)54.000.000(54.000.000-

23.184.69464.878.31154.000.000492.063.005-350.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2012

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 22 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
31 ديسمبر 2012م

01 النشاطات
اإن �سركة ال�سناعات الكهربائية )“ال�سركة”( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تاأ�س�ست وفقًا للقرار الوزاري رقم 198/ق ال�سادر بتاريخ 25 رجب 1428هـ 
�سعبان   22 وتاريخ  رقم 2050056359  التجاري  ال�سجل  ال�سعودية مبوجب  العربية  باململكة  الدمام  مدينة  م�سجلة يف  وال�سركة  اأغ�سط�س 2007م(.   7 )املوافق 

1428هـ )املوافق 4 �سبتمرب 2007م(. وال�سركة مملوكة بالكامل مل�ساهمني �سعوديني.

لدى ال�سركة ال�سركات التابعة التالية:

رقم ال�سجل التجارين�سبة امللكية الفعليةا�سم ال�سركة التابعة

20122011

1002050004182%100%�سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية املحدودة )وي�سكو�سا(

1002050006007%100%�سركة املحوالت ال�سعودية املحدودة )اإ�س تي �سي(

512050073249%51%�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية املحدودة )اإ�س بي تي�س ي(

تزاول ال�سركة وال�سركات التابعة لها )»املجموعة«( اإنتاج وجتميع وتوريد واإ�سالح و�سيانة املحوالت الكهربائية وحمطات حموالت التوزيع املعلبة ولوحات توزيع 
اإلى تقدمي اخلدمات الفنية املتعلقة  اجلهد املنخف�س ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكبالت واملفاتيح الكهربائية واملعدات الكهربائية االأخرى باالإ�سافة 

بهذه االأعمال.

قرر امل�ساهمون يف ال�سركة خالل عام 2011م يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد بتاريخ 2 مار�س 2011م زيادة راأ�سمال ال�سركة بواقع 348.000.000 
ريال �سعودي عن طريق اإ�سدار 34.800.000 �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد. وقد كانت هذه الزيادة مقابل احل�س�س املحولة يف ال�سركات التابعة 
من امل�ساهمني اإلى ال�سركة ب�سايف قيمتها الدفرتية؛ وعليه فاإن راأ�س املال بعد هذه الزيادة مكون من 35.000.000 �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

02 أساس إعداد القوائم المالية الموحدة
ت�ستمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�سركة وال�سركات التابعة لها، ويتم توحيد القوائم املالية لل�سركات التابعة يف هذه القوائم املالية ابتداء من 
ال�سراء املحا�سبية. تعد  با�ستخدام طريقة  التابعة  ال�سركات  ال�سيطرة. وتتم املحا�سبة عن متلك  انتهاء هذه  تاريخ  ال�سيطرة وحتى  ال�سركة على  تاريخ ح�سول 
القوائم املالية لل�سركات التابعة لنف�س الفرتة التي يتم اإ�سدار القوائم املالية لل�سركة عنها باتباع �سيا�سات حما�سبية ثابتة. علًما باأن كافة االأر�سدة واملعامالت 
واالإيرادات وامل�ساريف فيما بني �سركات املجموعة واالأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت فيما بني �سركات املجموعة واملعرتف بها كموجودات، يتم حذفها 

بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

03 السياسات المحاسبية الهامة
اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، ونورد فيما يلي بيانا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

العرف المحاسبي

ُتعّد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية.

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات واالأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سرح 
بها واالإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ االإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها خالل فرتة اإ�سدار القوائم املالية املوحدة.
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
31 ديسمبر 2012م

03 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

المدينون

تدرج احل�سابات املدينة باملبلغ االأ�سلي للفاتورة ناق�سا املخ�س�س الأية مبالغ غري قابلة للتح�سيل. ويتم تقدير الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري 
املحتمل حت�سيل كامل املبلغ، وت�سطب الديون املعدومة عند عدم امكانية حت�سيلها.

المخزون

ُيدرج املخزون بالتكلفة اأو بالقيمة ال�سوقية، اأيهما اأقل، ومتثل التكاليف تلك امل�ساريف املتكبدة للو�سول بكل منتج اإلى موقعه الراهن وحالته الراهنة واملحت�سبة 
على النحو التايل: 

تكلفة ال�سراء على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.-املواد اخلام وقطع الغيار 

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائدا ح�شة منا�شبة من امل�شاريف غري املبا�شرة اخلا�شة بها وفقًا مل�شتوى الن�شاط العادي.-الب�ساعة حتت الت�سنيع والب�ساعة التامة ال�سنع 

الممتلكات واآلالت والمعدات

ُتدرج املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�سا اال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. وال ت�ستهلك االأرا�سي اململوكة واالأعمال االإن�سائية حتت التنفيذ، 
بينما ت�ستهلك تكلفة املمتلكات واالآالت واملعدات االأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املتوقعة للموجودات.

ُتطفاأ التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية للتح�سينات اأو فرتة عقد االإيجار، اأيهما اأق�سر.

اأعمارها  اإطالة  اأو  العالقة  ذات  املوجودات  قيمة  زيادة  �ساأنها  من  التي  التح�سينات  وتر�سمل  املوحدة،  الدخل  قائمة  على  وال�سيانة  االإ�سالح  م�ساريف  حُتّمل 
االنتاجية ب�سكل جوهري.

االستثمارات في شركة مرتبطة

تتم املحا�سبة عن ا�ستثمارات املجموعة يف ال�سركة املرتبطة وفقا لطريقة حقوق امللكية. وال�سركة املرتبطة هي ذلك الكيان الذي يكون للمجموعة تاأثرًيا هاًما عليه 
والذي ال يعد �سركة تابعة اأو م�سروعا م�سرتكا.

االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة

يتم مراجعة القيم الدفرتية لالأ�سول غري املتداولة فيما يتعلق باالنخفا�س يف القيمة عندما ت�سري االأحداث اأو التقلبات يف الظروف اإلى اإمكانية عدم ا�سرتداد 
القيمة الدفرتية. واإذا ُوجد هذا املوؤ�سر وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�سول القيمة املتوقعة لال�سرتداد، ُتخّف�س االأ�سول اإلى قيمتها القابلة لال�سرتداد، والتي 

متثل القيمة العادلة لالأ�سول ناق�سا تكاليف بيعها اأو قيمتها احلالية، اأيهما اأعلى. 

االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة وعدم قابليتها للتحصيل

جتري املجموعة تقييما للتحقق مما اإذا كان هنالك دليل مو�سوعي ي�سري اإلى احتمالية انخفا�س يف اأ�سل مايل معني. ويف حالة وجود هذا الدليل، يتم االعرتاف 
باأية خ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم حتديد االنخفا�س يف القيمة كما يلي :

بالن�سبة لالأ�سول املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن االنخفا�س يف القيمة ميثل مقدار الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، ناق�سا اأي خ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س  اأ(  
يف القيمة معرتف بها �سابقا يف قائمة الدخل املوحدة. 

بالن�سبة لالأ�سول املدرجة بالتكلفة، ميثل االنخفا�س يف القيمة مقدار الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة  ب(  
وفقًا للمعدل ال�سائد يف ال�سوق للعائد على االأ�سول املالية امل�سابهة.

امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  مقدار  القيمة  يف  االنخفا�س  ميثل  املطفاأة،  بالتكلفة  املدرجة  لالأ�سول  بالن�سبة  جـ( 
املخ�سومة وفقا ملعدالت الفائدة الفعلية االأ�سلية.
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03 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم االعرتاف بااللتزامات ب�ساأن املبالغ التي يتوجب دفعها م�ستقبال لقاء الب�سائع اأو اخلدمات التي يتم احل�سول عليها، �سواء ت�سلمت املجموعة فواتري بها اأم ال.

المخصصات

اأو �سمنيا( نتيجة حلدث �سابق، وتكون تكاليف ت�سوية هذا االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها  يتم جتنيب خم�س�س عندما يكون على املجموعة التزاما )نظاميا 
ب�سكل موثوق.

ُيجّنب خم�س�س �سمان للتكاليف املتوقع تكبدها م�ستقبال مبوجب التزامات ال�سمان بناًء على اخلربة ال�سابقة.

الزكاة 

والتي قد ت�سبح م�ستحقة عند  اإن وجدت،  االإ�سافية،  املبالغ  اأما  ال�سعودية وُيحّمل على قائمة الدخل املوحدة.  الزكوية  للزكاة وفقا لالأنظمة  ُيجّنب خم�سـ�س 
ا�ستكمال ربط ما، فُتقّيد يف احل�سابات يف ال�سنة التي ي�ستكمل الربط خاللها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

ُيجّنـب خم�س�س للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفقا لعقود التوظيف لتعوي�سهم عن فرتات خدمتهم املتجمعة كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

االحتياطي النظامي

طبقا الأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي، يجب على ال�سركة اأن حتول 10% من �سايف دخلها املوحد يف كل �سنة لتكوين احتياطي يعادل ن�سف راأ�س املال. علًما باأن 
االحتياطي غري قابل للتوزيع.

المبيعات 

متثل املبيعـات قيمة فواتري الب�ساعة املوّردة واخلدمات املقدمة من ِقبل املجموعة خالل ال�سنة، بال�سايف بعد طرح احل�سميات.

العمالت األجنبية

ت�سجل املعامالت التي تتـم بالعمالت االأجنبية بالرياالت ال�سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويـل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات 
النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.

األدوات المالية المشتقة 

ت�ستخدم املجموعة االأدوات املالية امل�ستقة مثل عقود مقاي�سة اأ�سعار العمولة لتغطية خماطر اأ�سعار العمولة. ويعرتف باالأدوات املالية امل�ستقة مبدئًيا بالتكلفة، 
وتدرج بعد ذلك بالقيمة العادلة. ويتوقف االعرتاف باالأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة الناجمة عن ذلك على طبيعة البند املغطى. 

ويتم، يف العادة، حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإلى االأ�سعار املتداولة يف ال�سوق اأو طرق خ�سم التدفقات النقدية اأو طرق الت�سعري االأخرى، ح�سبما هو مالئم.

ويتم االعرتاف بالتغري يف القيمة العادلة الأداة التغطية يف قائمة الدخل املوحدة �سمن االأعباء املالية. 
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03 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

المصاريف

اإن م�ساريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والريوع وال�سمانات والتخزين و�سيارات التو�سيل وكذلك خم�س�س الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها. وت�سنف جميع امل�ساريف االأخرى، با�ستثناء التكاليف املبا�سرة واالأعباء املالية، كم�ساريف عمومية واإدارية.

التقارير القطاعية

ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم اإما باإنتاج منتجات اأو تقدمي خدمات وهي ماي�سمى )بالقطاعات ح�سب االأن�سطة(، اأو تلك التي تقوم 
باالإنتاج اأو تقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�سادية حمددة وهي ماي�سمى )بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية(، على اأن يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه 

املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات االأخرى. 

ربحية السهم

حُتت�سـب ربحية ال�سهم العائدة للعمليات الرئي�سية بق�سمة الدخل من العمليات الرئي�سية لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

وحُتت�سب ربحية ال�سهم االأ�سا�س العائدة ل�سايف الدخل بق�سمة �سايف دخل ال�سنة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

عقود اإليجار التشغيلي

حُتّمل االإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد االإيجار الت�سغيلي.

القيم العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة على اأ�شا�ص التدفقات النقدية املخ�شومة با�شتخدام اأ�شعـار العمولة للبنـود ذات ال�شروط وخ�شائ�ص املخاطر 
امل�سابهة .
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04 المدينون والمبالغ المدفوعة مقدًما

2012    2011    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

420.928.467296.196.401مدينون جتاريون 

21.002.49212.056.156دفعات مقدمة اإلى موّردين

5.181.8812.149.692م�ساريف مدفوعة مقدًما

3.547.0942.644.041مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

3.198.34923.087.398مبالغ م�ستحقة من جهات منت�سبة )اإي�ساح 7(

12.040.01810.062.114اأخرى

465.898.301346.195.802

)15.852.700()14.831.471(ناق�سا: خم�س�س الديون امل�سكوك يف حت�سيلها

451.066.830330.343.102

يت�سمن بند املدينني التجاريني اأر�سدة تبلغ 101.6 مليون ريال �سعودي )2011: 112.4 مليون ريال �سعودي( م�ستحقة من موؤ�س�سات حكومية و�سبه حكومية، منها 
مبلغ مبا يقارب 11.5 مليون ريال �سعودي )2011: 11.29 مليون ريال �سعودي( م�ستحق منذ اأكرث من عام.

05 المخـزون

2012   2011    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

269.803.880254.203.299مواد خام 

102.810.63372.728.820ب�ساعة حتت الت�سنيع

64.117.09258.413.164ب�ساعة بالطريق

47.243.50249.204.761ب�ساعة تامة ال�سنع 

13.512.89912.522.310قطع غيار وم�ستهلكات

497.488.006447.072.354

)19.302.278()16.856.494(ناق�سا: خم�س�س بنود املخزون البطيء احلركة

480.631.512427.770.076
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06 الممتلكات واآلالت والمعدات 
اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات الأغرا�س ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:

5 �سنواتالتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة8 اإلى 33 �سنةاملباين املقامة على اأرا�ٍس م�ستاأجرة 

3 اإلى 10 �سنوات االأثاث واملعدات3 اإلى 12 �سنة االآالت واملكائن

4 �سنوات ال�سيارات

املباين املقامة على

  املجموع    اأعمال    االأثاث اأرا�ٍس م�ستاأجرة   االأرا�سي اململوكة
2012

  املجموع
2011

 والتح�سينات على 
العقارات 
امل�ستاأجرة

    االآالت
  واملكائـن

  واملعدات
  وال�سيارات 

    االإن�ساء
  حتت التنفيـذ

 ريال �سعودي  ريال �سعودي   ريال �سعودي  ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي   ريال �سعودي 

التكلفة:

13.375.403121.076.620134.913.67734.736.28311.968.920316.070.903306.158.845   يف بداية ال�سنة

2.4011.010.468100.895.290101.908.1599.944.877--   لالإ�سافات

)32.819()336.525(-)336.525(---   لال�ستبعادات

--)19.433.716(7.560.18510.245.5551.627.976-   للتحويالت

13.375.403128.636.805145.161.63337.038.20293.430.494417.642.537316.070.903  يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك:

171.825.579156.353.831-41.872.057101.499.42328.454.099-   يف بداية ال�سنة

14.969.71515.504.567-4.828.8228.037.1272.103.766-   املُحّمل لل�سنة 

)32.819()336.519(-)336.519(---   لال�ستبعادات

186.458.775171.825.579-46.700.879109.536.55030.221.346-  يف نهاية ال�سنة

 �سايف القيم الدفرتية: 

13.375.40381.935.92635.625.0836.816.85693.430.494231.183.762  يف 31 دي�سمرب 2012

13.375.40379.204.56333.414.2546.282.18411.968.920144.245.324  يف 31 دي�سمرب 2011

اإن جزًءا من املباين واأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ مقامة على ثالث قطع اأرا�ٍس منف�سلة م�ستاأجرة من هيئة املدن ال�سناعية ومناطق التقنية ملدة 25 �سنة اعتباًرا 
من 26 ذي احلجة 1400هـ املوافق 4 نوفمرب 1980م. وللمجموعة اخليار بتجديد اتفاقيات االإيجار عند انتهاء فرتة االإيجار االأولية. وقد مت جتديد اتفاقيات 

االإيجار لفرتة اإ�سافية مدتها 25 عاًما. 

متثل اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ ب�سكل رئي�سي اإن�ساء مبنى م�سنع، باالإ�سافة اإلى تكلفة مكاآئن ومعدات مل يبداأ ت�سغيلها التجريبي بعد ودفعة مقدمة لقاء �سراء 
قطعة اأر�س مببلغ 9.9 مليون ريال �سعودي.
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07 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة واأر�سدتها خالل ال�سنة:

الر�سيـدمبلغ املعاملةطبيعة املعاملة

2012201120122011

 ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي

مبالغ م�ستحقة من 

 جهــات ذات عالقة:

�سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة 
واملقاوالت

1.108.937939.177694.50111.781.374مبيعات / خدمات مقدمة

�سركة القري�سي للخدمات  

 الكهربائية العربية ال�سعودية

1.410.84313.633.6591.630.6953.257.336مبيعات / خدمات مقدمة

�سركة �سي جي العربية 

  ال�سعودية الأنظمة الطاقة

2.7107.501.200873.1539.192.688حتويل اأموال

3.198.34924.231.398

مبالغ م�ستحقة اإلى 

  جهــة ذات عالقة :

�سركة �سي جي باور 

  �سي�ستمز البلجيكية

6.976.80325.9597.002.76225.959 حتويل اأموال

ُتعتمد اأ�شعار هذه املعامالت و�شروط الدفع املتعلقة بها من ِقبل االإدارة.

وقد مت االإف�ساح عن املبالغ امل�ستحقة من / اإلى جهات منت�سبة يف االإي�ساحني 4 و 9، على التوايل.

08 االستثمار في شركة مرتبطة
اإن اال�ستثمار يف �سركة مرتبطة ميثل احل�سة اململوكة بن�سبة 49% يف �سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة 

يف اململكة العربية ال�سعودية. مت تاأ�سي�س ال�سركة للقيام بتقدمي خدمات تركيب و�سيانة وت�سغيل م�ساريع نقل وتوزيع اجلهد العايل واملتو�سط. 

كانت احلركة يف اال�ستثمارات على النحو التايل:

2012  2011   

 ريال �سعودي ريال �سعودي

5.344.9065.512.500يف بداية ال�سنة

)167.594()965.776(احل�سة يف نتائج ال�سنة

4.379.1305.344.906يف نهاية ال�سنة
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09 الدائنون وأوراق الدفع والمبالغ المستحقة الدفع

2012    2011    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

117.204.64386.703.957دائنون جتاريون 

51.947.07638.387.722ُدفعات مقدمة من عمالء

28.322.11036.613.091اأوراق دفع

7.002.76225.959مبالغ م�ستحقة اإلى جهات منت�سبة )اإي�ساح 7(

41.759.21528.095.301م�ساريف م�ستحقة الدفع ودائنون اآخرون 

246.235.806189.826.030

لالإمدادات  ال�سعودية  العربية  واحة  و�سركة  املحدودة  ال�سعودية  املحوالت  و�سركة  الكهربائية  ال�سناعات  )�سركة  �سركات  ب�سمانات  مكفولة  الدفع  اأوراق  اإن 
الكهربائية املحدودة( وهي حتمل عمولة ح�سب االأ�سعار التجارية العادية.

010 القروض القصيرة األجل
مت احل�سول على القرو�س الق�سرية االأجل من بنوك جتارية حملية لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل. والت�سهيالت مكفولة ب�سمانات �سركات )�سركة ال�سناعات 
االأ�سعار  ح�سب  اقرتا�س  تكاليف  وحتمل  املحدودة(،  الكهربائية  لالإمدادات  ال�سعودية  العربية  واحة  و�سركة  املحدودة  ال�سعودية  املحوالت  و�سركة  الكهربائية 

التجارية العادية.

011 الزكـاة
الُمحّمل للسنة

تتاألف الزكاة املُحّملة من:

2012    2011   

 ريال �سعودي  ريال �سعودي

8.328.6128.976.432خم�س�س ال�سنة احلالية واملُحّمل لل�سنة

الحركة في المخصص

كانت احلركة يف خم�س�س الزكاة على النحو التايل:

2012   2011   

 ريال �سعودي ريال �سعودي

12.742.98614.936.140يف بداية ال�سنة 

8.328.6128.976.432املُجّنب خالل ال�سنة 

)11.169.586()11.621.668(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

9.449.93012.742.986يف نهاية ال�سنة 
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011 الزكـاة )تتمة(
موقف الربوط الزكوية

شركة الصناعات الكهربائية 

اإن االإقرارات الزكوية عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م واالأعوام من 2009م حتى 2011م هي قيد الدرا�سة من قبل م�سلحة الزكاة والدخل.

شركة المحوالت السعودية المحدودة

مت االتفاق مع م�شلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية وال�شريبية عن جميع ال�شنوات حتى عام 1999. وقد ت�سلمت ال�سركة ربوطا عن االأعوام من 2000 حتى 
2002 مع مطالبة بالتزام اإ�سايف بقيمة 4 مليون ريال �سعودي تقريبا، وقدمت اعرتا�سا عليها. وبعد �سدور قرارات جلنة االعرتا�س االبتدائية، قدمت ال�سركة 
اعرتا�سات على هذه القرارات لدى اللجنة اال�ستئنافية الزكوية ال�سريبية، وال يزال قرار اللجنة اال�ستئنافية الزكوية ال�سريبية قيد االنتظار. كما ت�سلمت ال�سركة 
ربطا معدال عن عامي 2003 و 2004 مع مطالبة بالتزام اإ�سايف قدره 1 مليون ريال �شعودي، وقدمت ال�شركة اعرتا�شا على هذا االلتزام االإ�شايف. علًما باأن الربوط 

عن االأعوام من 2005 حتى 2011 مل ت�سدرها امل�سلحة بعد.

شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية المحدودة 

مت االتفاق مع م�شلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية وال�شريبة عن جميع ال�شنوات حتى عام 2002م. وقد ت�سلمت ال�سركة موؤخرا ربطا معدال عن عام 
2003م مع مطالبة بالتزام اإ�سايف قدره 45.226 ريال �سعودي، حيث �سُي�سدد هذا االلتزام عن قريب ال�ستكمال موقفها لعام 2003م. كما ت�سلمت ال�سركة موؤخرا 
ربطا معدال عن عامي 2004 و 2005 مع مطالبة بالتزام اإ�سايف بقيمة 514.981 ريال �سعودي. وقد قدمت ال�سركة خطابا مل�سلحة الزكاة والدخل تطالب فيه 

بت�سحيح بع�س االأخطاء يف الربط املعّدل عن عام 2005. علًما باأن الربوط عن االأعوام من 2006 حتى 2011 مل ت�سدرها امل�سلحة بعد.

شركة محوالت الطاقة السعودية المحدودة

مت تقدمي االإقرار الزكوي وال�سريبي عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2011 مل�سلحة الزكاة والدخل وهو ال يزال قيد الدرا�سة من قبل امل�سلحة.

012  رأس المال
يتكون راأ�س املال من 35.000.000 �سهم )2011: 35.000.000 �سهم( بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم.

013 توزيعات األرباح المقترحة
اقرتح جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 4 مار�س 2013م توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع 1.5 ريال �سعودي لل�سهم )2011: 3.7 ريال �سعودي ( 

باإجمايل 54 مليون ريال �سعودي )2011: 130 مليـون ريال �سعودي ( وهو ما ميثل 15% )2011: 37% ( من راأ�س املال.
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014 مصاريف البيع والتوزيع

2012    2011    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

14.760.18112.101.584تكاليف موظفني

8.488.5836.133.058�سحن للخارج

8.181.4656.738.557ريوع

4.446.8692.843.466دعاية واإعالن وترويج

1.921.9174.126.486�سمان

2.449.029)749.014( )عك�س قيد( م�سروف ديون معدومة

4.020.7364.119.968اأخرى

41.070.73738.512.148

015 المصاريف العمومية واإلدارية

2012    2011    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

24.092.02418.174.461تكاليف موظفني

3.680.2192.517.251م�ساريف مكتب

2.543.5712.443.235ا�ستهالك

5.419.7875.887.111اأخرى

35.735.60129.022.058

016 اإليرادات األخرى، بالصافي

20122011

 ريال �سعودي ريال �سعودي

990.087101.325عوائد مالية

557.8181.050.595اأخرى

1.547.9051.151.920
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017 االرتباطات
اأبرمت املجموعة عقودًا اآجلة ل�سراء بع�س املواد وذلك بناء على احتياجاتها املتوقعة. وقد بلغت قيمة هذه العقود 74.3 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

2012م )2011: 93.7 مليون ريال �سعودي(.

اأرا�سي ومبنى  اأع�ساء جمل�س االإدارة م�ساريف راأ�سمالية م�ستقبلية مببلغ 74.7 مليون ريال �سعودي )2011: 88.3 مليون ريال �سعودي( ب�ساأن �سراء  اعتمد 
ومكائن وتقنية املعلومات.

018 االلتزامات المحتملة 
اأ�سدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة خطابات �سمان بالنيابة عنها بقيمة 131 مليون ريال �سعودي )2011: 171.5 مليون ريال �سعودي(.

019 المعلومات القطاعية
وفقًا الإجراءات اإ�سدار التقارير الداخلية باملجموعة، اعتمدت االإدارة قطاعات االأن�سطة فيما يتعلق باأن�سطة املجموعة. وتنظم املجموعة ح�سب قطاعات االأن�سطة 

الرئي�سية التالية :

    االإجمايل  قطاع اخلدمات   قطاع الت�سنيعكما يف 31 دي�سمرب 2012:

  ريال �سعودي   ريال �سعودي   ريال �سعودي

1.013.701.52748.998.9111.062.700.438اإيرادات

100.267.59122.473.445122.741.036الدخل من العمليات الرئي�سية

86.189.12921.959.660108.148.789�سايف دخل ال�سنة

230.511.316672.446231.183.762ممتلكات ومعدات، ب�سايف القيمة الدفرتية

1.183.970.47940.411.8441.224.382.323اإجمايل املوجودات

    االإجمايل  قطاع اخلدمات  قطاع الت�سنيعكما يف 31 دي�سمرب 2011 :

  ريال �سعودي   ريال �سعودي  ريال �سعودي

924.730.87837.356.970962.087.848اإيرادات

109.701.01721.989.012131.690.029الدخل من العمليات الرئي�سية

92.379.61821.318.532113.698.150�سايف دخل ال�سنة

141.257.6441.843.680143.101.324ممتلكات ومعدات، ب�سايف القيمة الدفرتية

897.089.04934.550.455931.639.504اإجمايل املوجودات
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لدى املجموعة القطاعات اجلغرافية الرئي�سية التالية:

    االجمايل  قطاع الت�سدير   القطاع املحلي 31 دي�سمرب 2012 :

   ريال �سعودي  ريال �سعودي    ريال �سعودي

335.927.60685.000.861420.928.467ح�سابات مدينة

902.862.550159.837.8881.062.700.438اإيرادات

)863.153.064()140.959.700()722.193.364(تكلفة املبيعات

180.669.18618.878.188199.547.374الربح االإجمايل 

    االجمايل    قطاع الت�سدير   القطاع املحلي 31 دي�سمرب 2011:

  ريال �سعودي    ريال �سعودي   ريال �سعودي

294.935.1341.261.267296.196.401ح�سابات مدينة

905.868.03256.219.816962.087.848اإيرادات

)762.863.613()43.599.320()719.264.293(تكلفة املبيعات

186.603.73912.620.496199.224.235الربح االإجمايل 

020 األدوات المالية المشتقة

تغطية القيمة العادلة

الأجل.  ال�شركة  قرو�ص  على  امل�شتحقة  العمولة  اأ�شعار  التغريات يف  ملخاطر  التعر�ص  �شد  كاأداة حتوط  العمولة خم�ش�شة  اأ�شعار  تغطية  اتفاقية  املجموعة  لدى 
اأ�شهر بالدوالر االأمريكي وفقا للمعدل  اأ�شعار العمولة، تدفع املجموعة عمولة مبعدل ثابت وت�شتلم معدل متغري معادل لثالثة  ومبوجب �شروط اتفاقية مقاي�شة 
ال�سائد بني البنوك يف لندن )ليبور( وذلك على القيم اال�سمية البالغة 20 مليون دوالر اأمريكي. وقد بلغ �سايف التغريات يف القيمة العادلة لعقود تغطية اأ�سعار 
العمولة املخ�س�سة كاأداة لتغطية القيمة العادلة ما قيمته 2.6 مليون ريال �سعودي )2011: 1.4 مليون ريال �سعودي( وهو املبلغ الذي مت حتميله على قائمة الدخل.

لدى املجموعة عقد ملقاي�شة العمالت االجنبية خم�ش�ص كاأداة حتوط �شد التعر�ص ملخاطر التغريات يف اأ�شعار �شرف العمالت االأجنبية املرتبطة باملوجودات 
املالية غري امل�شددة بالدينار الكويتي. ومبوجب �شروط عقد مقاي�شة العمالت االجنبية، حت�شل املجموعة على مبلغ ثابت بالدوالر االأمريكي لقاء موجوداتها املالية 
املحتفظ بها بالدينار الكويتي. وقد بلغ �شايف التغريات يف القيمة العادلة لعقد مقاي�شة العمالت االجنبية املخ�ش�ص كاأداة لتغطية القيمة العادلة 0.88 مليون 

ريال �سعودي )2011: » ال �سئ«( وهو املبلغ الذي مت حتميله على قائمة الدخل.

021 إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل خماطر اأ�سعار العمولة يف التقلبات التي تطراأ على قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار العمولة يف ال�سوق. تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار العمولة 
على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل عمولة، مبا يف ذلك القرو�س الأجل. وتدير املجموعة خماطر اأ�سعار العمولة باملحافظة على القرو�س الأجل ب�سعر عائم عند 

م�شتوى مقبول باالإ�شافة اإلى تخ�شي�ص بع�ص اتفاقيات عقود تغطية اأ�شعار العمولة كاأدوات حتوط �شد التعر�ص للتغريات يف اأ�شعار العمولة.
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مخاطر االئتمان

اإلى احلد من خماطر  اأحد طريف االأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب بخ�سارة مالية للطرف االآخر. ت�سعى املجموعة  تتمثل خماطر االئتمان يف اإخفاق 
االئتمان املتعلقة بالعمالء بو�سع حد ائتماين لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة.

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف مواجهة املجموعة لل�سعوبة يف توفري االأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة باالأدوات املالية. وقد تن�ساأ خماطر ال�سيولة عن عدم قدرة 
املجموعة على بيع اأ�سل مايل ب�سكل �سريع ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل املجموعة على احلد من خماطر ال�سيولة ب�سمان توفري الت�سهيالت البنكية. وتتطلب 
�شروط البيع اخلا�شة باملجموعة اأن يتم ت�شديد املبالغ امل�شتحقة خالل 30 اإلى 60 يوًما من تاريخ البيع، فيما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة خالل 60 

اإلى 90 يوًما من تاريخ ال�سراء.

مخاطر العمالت

تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطراأ على قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية. تتعر�س املجموعة للتقلبات التي تطراأ 
على اأ�سعار �سرف العمالت االجنبية يف �سياق اأعمالها العادي. ومل جتر املجموعة خالل ال�سنة اأية معامالت هامة بعمالت غري الريال ال�سعودي والدينار الكويتي 

والدوالر االأمريكي واليورو. وتدير املجموعة املخاطر املتعلقة بالدينار الكويتي باإبرام بع�س اتفاقيات تغطية اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية.

022 القيم العادلة لألدوات المالية 
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�سا�سه مبادلة اأ�سل ما اأو �سداد التزام ما بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت 
ال�سوق املبا�سرة. تتاألف املوجودات املالية للمجموعة من االأر�سدة لدى البنوك والنقدية واحل�سابات املدينة  وتتاألف مطلوباتها املالية من القرو�س الق�سرية االأجل 

واحل�سابات الدائنة واأوراق الدفع.

وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية وقيمها الدفرتية كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.  
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قائمة المركز المالي الموحدة
كما في 31 ديسمبر 2011م

     2010   2011اي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

املوجودات 

املوجودات املتداولة

23.936.09616.631.901اأر�سدة لدى البنوك ونقدية

4330.452.502349.920.740مدينون ومبالغ مدفوعة مقدمًا

5427.770.076392.602.786خمزون

782.158.674759.155.427اإجمايل املوجودات املتداولة

املوجودات غري املتداولة

7144.245.324149.805.014ممتلكات واآالت ومعدات

85.344.9065.512.500ا�ستثمار يف �سركة مرتبطة

11.475.000-ا�ستثمار يف �سركة تابعة

149.590.230166.792.514اإجمايل املوجودات غري املتداولة

931.748.904925.947.941اإجمايل املوجودات

املطلوبات وحقوق امل�ساهمني

املطلوبات املتداولة

9189.935.430178.234.506دائنون ومبالغ م�ستحقة الدفع

25.972.14524.157.642خم�س�س �سمان وتعوي�س اأ�سرار 

10132.625.688115.564.630قرو�س ق�سرية االأجل

1112.742.98614.936.140خم�س�س زكاة 

361.276.249332.892.918اإجمايل املطلوبات املتداولة

املطلوبات غري املتداولة

53.940.095-مبالغ م�ستحقة اإلى امل�ساهمني

43.418.89040.375.398مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني

43.418.89094.315.493اإجمايل املطلوبات غري املتداولة

404.695.139427.208.411اإجمايل املطلوبات

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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     2010   2011اي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

حقوق امللكية العائدة للم�ساهمني يف ال�سركة

12350.000.0002.000.000راأ�س املال

348.000.000-1زيادة مقرتحة يف راأ�س املال

12.369.8151.000.000احتياطي نظامي

24.007.96051.679.625اأرباح مبقاة 

13130.000.00096.059.905توزيعات اأرباح مقرتحة

516.377.775498.739.530

-10.675.990حقوق االأقلية

527.053.765498.739.530اإجمايل حقوق امل�ساهمني وحقوق االأقلية

931.748.904925.947.941اجمايل املطلوبات وحقوق امل�ساهمني 

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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قائمة الدخل الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

     2010   2011اإي�ساح

  ريال �سعودي ريال �سعودي

962.087.848981.411.177املبيعات

)750.596.430()762.863.613(تكلفة املبيعات

199.224.235230.814.747الربح االإجمايل

امل�ساريف

)32.416.595()38.512.148(14بيع وتوزيع

)27.298.640()29.022.058(15عمومية واإدارية

131.690.029171.099.512الدخل من العمليات الرئي�سية

161.151.9206.178.409اإيرادات اأخرى، بال�سايف

)11.998.573()10.348.783(اأعباء مالية 

الدخل قبل ح�ساب احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة وحقوق االأقلية  

122.493.166165.279.348   والزكاة

-)167.594(احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة

122.325.572165.279.348الدخل قبل ح�ساب حقوق االأقلية والزكاة 

-349.010حقوق االأقلية

122.674.582165.279.348الدخل قبل ح�ساب الزكاة

)13.868.172()8.976.432(11زكاة

113.698.150151.411.176�سايف دخل ال�سنة

ربحية ال�سهم لل�سنة )ريال �سعودي(:

3.764.89العائد للدخل من العمليات الرئي�سية

3.254.33العائد ل�سايف الدخل

35.000.00035.000.000املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

2011   2010    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

الن�ساطات الت�سغيلية

122.325.572165.279.348الدخل قبل ح�ساب حقوق االأقلية والزكاة

التعديالت لـ:

15.504.56715.323.029   اال�ستهالك

3.043.4925.301.960   مكافاآت نهاية اخلدمة للموظفني، بال�سايف

-167.594   احل�سة يف نتائج �سركة مرتبطة

10.348.78311.998.573   االأعباء املالية

151.390.008197.902.910

التغريات يف املوجودات واملطلوبات الت�سغيلية:

22.112.27966.369.943   املدينون

84.160.650)35.167.290(   املخزون

)44.120.056(13.515.427   الدائنون

151.850.424304.313.447النقدية من العمليات

)11.998.573()10.348.783(اأعباء مالية مدفوعة

)10.050.531()11.169.586(زكاة مدفوعة

130.332.055282.264.343�سايف النقدية من الن�ساطات الت�سغيلية

الن�ساطات اال�ستثمارية

)13.675.348()9.944.877(�سراء ممتلكات واآالت ومعدات

)16.987.500(-ا�سافات على ا�ستثمارات 

1.750.000-توزيعات اأرباح م�ستحقة القب�س

)28.912.848()9.944.877(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات اال�ستثمارية

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التدفقات النقدية الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

2011   2010    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

الن�ساطات التمويلية

)473.788(-�سايف التغري يف احل�سابات املك�سوفة لدى البنوك

-11.025.000حقوق االأقلية

)111.764.997()56.584.136(�سايف احلركة يف ح�سابات امل�ساهمني

)143.282.429(17.061.058�سايف التغري يف قرو�س ق�سرية االأجل

)2.985.000()96.059.905(توزيعات اأرباح مدفوعة

)258.506.214()124.557.983(�سايف النقدية امل�ستخدمة يف الن�ساطات التمويلية

)5.154.719()4.170.805(النق�س يف االأر�سدة لدى البنوك والنقدية

16.631.901634.916االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف بداية ال�سنة

21.151.704-االأر�سدة لدى البنوك والنقدية املتعلقة بال�سركات التابعة امل�ستحوذ عليها

-11.475.000االأر�سدة لدى البنوك والنقدية اخلا�سة ب�سركة تابعة

23.936.09616.631.901االأر�سدة لدى البنوك والنقدية يف نهاية ال�سنة 

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة.
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قائمة التغيرات في حقوق المساهمين الموحدة
للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2011م

حقوق الملكية العائدة للمساهمين في الشركة

 الزيادة املقرتحةراأ�س املال
  يف راأ�س املال

  االحتياطي
   النظامي

توزيعاتاالأرباح املبقاة 
 االأرباح املقرتحة

املجموع

 ريال �سعودي  ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي

2.313.354-31.335282.019-2.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2009

348.000.000---348.000.000-زيادة مقرتحة يف راأ�س املال 

151.411.176-151.411.176---�سايف دخل ال�سنة

املحول اإلى االحتياطي 
النظامي

--968.665)968.665(--

)2.985.000(96.059.905)99.044.905(---توزيعات اأرباح

2.000.000348.000.0001.000.00051.679.62596.059.905498.739.530الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2010

113.698.150-113.698.150---�سايف دخل ال�سنة 

----)348.000.000(348.000.000زيادة يف راأ�س املال

املحول اإلى االحتياطي 
النظامي

--11.369.815)11.369.815(--

)96.059.905()96.059.905(----توزيعات اأرباح مدفوعة

-130.000.000)130.000.000(---توزيعات اأرباح

12.369.81524.007.960130.000.000516.377.775-350.000.000الر�سيد يف 31 دي�سمرب 2011

ت�سكل االإي�ساحات املرفقة من 1 اإلى 23 جزءا من هذه القوائم املالية املوحدة. 
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إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
31 ديسمبر 2011م

01 النشاطات
اإن �سركة ال�سناعات الكهربائية )“ال�سركة”( هي �سركة م�ساهمة �سعودية مقفلة تاأ�س�ست وفقًا للقرار الوزاري رقم 198/ق ال�سادر بتاريخ 25 رجب 1428هـ 
�سعبان   22 وتاريخ  رقم 2050056359  التجاري  ال�سجل  ال�سعودية مبوجب  العربية  باململكة  الدمام  مدينة  م�سجلة يف  وال�سركة  اأغ�سط�س 2007م(.   7 )املوافق 

1428هـ )املوافق 4 �سبتمرب 2007م(. وال�سركة مملوكة بالكامل مل�ساهمني �سعوديني.

لدى ال�سركة ال�سركات التابعة التالية:

رقم ال�سجل التجارين�سبة امللكية الفعليةا�سم ال�سركة  

20112010

1002050004182%100%�سركة واحة العربية ال�سعودية لالإمدادات الكهربائية املحدودة )وي�سكو�سا(

1002050006007%100%�سركة املحوالت ال�سعودية املحدودة

512050073249%51%�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية املحدودة

مت توحيد القوائم املالية ل�سركة حموالت الطاقة ال�سعودية املحدودة يف هذه القوائم املالية اعتبارا من 1 يناير 2011م حيث اأن ال�سركة التابعة كانت حتت التاأ�سي�س 
خالل عام 2010م.

وتزاول ال�سركة وال�سركات التابعة لها اإنتاج وجتميع وتوريد واإ�سالح و�سيانة املحوالت الكهربائية وحمطات حموالت التوزيع املعلبة ولوحات توزيع اجلهد املنخف�س 
ولوحات التوزيع الكهربائية ودعائم الكبالت واملفاتيح الكهربائية واملعدات الكهربائية االأخرى باالإ�سافة اإلى تقدمي اخلدمات الفنية املتعلقة بهذه االأعمال.

قرر امل�ساهمون يف ال�سركة خالل عام 2011م يف اجتماع اجلمعية العامة غري العادية املنعقد بتاريخ 2 مار�س 2011م زيادة راأ�سمال ال�سركة بواقع 348.000.000 
ريال �سعودي عن طريق اإ�سدار 34.800.000 �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد. وقد كانت هذه الزيادة مقابل احل�س�س املحولة يف ال�سركات التابعة 
من امل�ساهمني الى ال�سركة ب�سايف قيمتها الدفرتية. وعليه، فاإن راأ�س املال بعد هذه الزيادة مكون من 35.000.000 �سهم بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم الواحد.

02 أساس إعداد القوائم المالية الموحدة
ت�ستمل القوائم املالية املوحدة على القوائم املالية لل�سركة وال�سركات التابعة لها، ويتم توحيد القوائم املالية لل�سركات التابعة يف هذه القوائم املالية ابتداء من 
ال�سراء املحا�سبية. تعد  با�ستخدام طريقة  التابعة  ال�سركات  ال�سيطرة. وتتم املحا�سبة عن متلك  انتهاء هذه  تاريخ  ال�سيطرة وحتى  ال�سركة على  تاريخ ح�سول 
القوائم املالية لل�سركات التابعة لنف�س الفرتة التي يتم ا�سدار القوائم املالية لل�سركة عنها باتباع �سيا�سات حما�سبية ثابتة. علمًا باأن كافة االأر�سدة واملعامالت 
واالإيرادات وامل�ساريف فيما بني �سركات املجموعة واالأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت فيما بني �سركات املجموعة واملعرتف بها كموجودات، يتم حذفها 

بالكامل عند توحيد القوائم املالية.

03 السياسات المحاسبية الهامة
اأعدت القوائم املالية املوحدة وفقا للمعايري املحا�سبية املتعارف عليها يف اململكة العربية ال�سعودية، ونورد فيما يلي بيانا باأهم ال�سيا�سات املحا�سبية املتبعة:

العرف المحاسبي

تعد القوائم املالية املوحدة وفقا ملبداأ التكلفة التاريخية.
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03 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

استخدام التقديرات في إعداد القوائم المالية

يتطلب اإعداد القوائم املالية املوحدة، طبقا للمبادئ املحا�سبية املتعارف عليها، ا�ستخدام التقديرات واالأحكام التي توؤثر على مبالغ املوجودات واملطلوبات امل�سرح 
بها واالإف�ساح عن املوجودات واملطلوبات املحتملة يف تاريخ القوائم املالية ومبالغ االإيرادات وامل�ساريف امل�سرح عنها خالل فرتة اإ�سدار القوائم املالية.

المدينون

تدرج احل�سابات املدينة باملبلغ االأ�سلي للفاتورة ناق�سًا املخ�س�س الأية مبالغ غري قابلة للتح�سيل. ويتم تقدير الديون امل�سكوك يف حت�سيلها عندما ي�سبح من غري 
املحتمل حت�سيل كامل املبلغ، وت�سطب الديون املعدومة عند عدم امكانية حت�سيلها.

المخزون

يدرج املخزون بالتكلفة اأو بالقيمة ال�سوقية، اأيهما اأقل، ومتثل التكاليف تلك امل�ساريف املتكبدة للو�سول بكل منتج اإلى موقعه الراهن وحالته الراهنة واملحت�سبة 
على النحو التايل : 

تكلفة ال�سراء على اأ�سا�س املتو�سط املرجح.-املواد اخلام وامل�ستهلكات وقطع الغيار 

تكلفة املواد والعمالة املبا�شرتني زائدا ح�شة منا�شبة من امل�شاريف غري املبا�شرة اخلا�شة بها وفقًا مل�شتوى الن�شاط العادي.-الب�ساعة حتت الت�سنيع والب�ساعة التامة ال�سنع 

الممتلكات واآلالت والمعدات

تدرج املمتلكات واالآالت واملعدات بالتكلفة ناق�سا اال�ستهالك املرتاكم واأي انخفا�س يف القيمة. االأرا�سي اململوكة واالأعمال حتت التنفيذ ال ت�ستهلك، وت�ستهلك 
تكلفة املمتلكات واالآالت واملعدات االأخرى بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية املتوقعة للموجودات.

تتم مراجعة القيم الدفرتية للممتلكات واالآالت واملعدات فيما يتعلق باالنخفا�س يف القيمة عندما ت�سري االأحداث اأو التقلبات يف الظروف اإلى اإمكانية عدم ا�سرتداد 
القيمة الدفرتية. ويف حال وجود مثل هذا املوؤ�سر، وعندما تتجاوز القيمة الدفرتية لالأ�سول القيمة املتوقعة القابلة لال�سرتداد، تخف�س االأ�سول اإلى قيمتها القابلة 

لال�سرتداد، والتي متثل القيمة العادلة لالأ�سول ناق�سًا تكاليف بيعها اأو قيمتها احلالية، اأيهما اأعلى.

تطفاأ التح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة / املوجودات بطريقة الق�سط الثابت على مدى االأعمار االإنتاجية للتح�سينات / للموجودات اأو فرتة عقد االإيجار، اأيهما 
اأق�سر.

اأعمارها  اإطالة  اأو  العالقة  ذات  املوجودات  قيمة  زيادة  �ساأنها  من  التي  التح�سينات  وتر�سمل  املوحدة،  الدخل  قائمة  على  وال�سيانة  االإ�سالح  م�ساريف  حتمل 
االنتاجية ب�سكل جوهري.

االستثمارات في شركة مرتبطة

تتم املحا�سبة عن ا�ستثمارات املجموعة يف ال�سركة املرتبطة وفقًا لطريقة حقوق امللكية. وال�سركة املرتبطة هي ذلك الكيان الذي يكون للمجموعة تاأثريًا هامًا 
عليه والذي ال يعد �سركة تابعة اأو م�سروعًا م�سرتكًا. ووفقًا لطريقة حقوق امللكية، يتم اإدراج اال�ستثمار يف ال�سركات املرتبطة يف قائمة املركز املايل املوحدة ب�سعر 
التكلفة معدلة بالتغريات يف ح�سة املجموعة يف �سايف موجودات ال�سركة املرتبطة. وتظهر قائمة الدخل املوحدة احل�سة يف نتائج عمليات ال�سركة املرتبطة . ويف 
حال وجود تغرّي معرتف به مبا�سرة يف حقوق امل�ساهمني يف ال�سركة املرتبطة، تقوم املجموعة باالعرتاف بح�ستها يف اأي تغرّي وتف�سح عن ذلك يف قائمة التغريات 
يف حقوق امل�ساهمني، حيثما ينطبق. ويتم ا�ستبعاد االأرباح واخل�سائر الناجتة عن املعامالت بني املجموعة وال�سركة املرتبطة وذلك يف حدود ح�سة املجموعة يف 

ال�سركة املرتبطة. 

ال�سيا�سات  تتفق  لكي   ، ال�سرورة  عند  تعديالت،  اإجراء  ويتم  عنها،  لل�سركة  املالية  القوائم  اإعداد  يتم  التي  الفرتة  لنف�س  املرتبطة  لل�سركة  املالية  القوائم  تعد 
املحا�سبية لل�سركة املرتبطة مع تلك املتبعة من قبل املجموعة.
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03 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

االنخفاض في قيمة األصول غير المتداولة وعدم قابليتها للتحصيل

جتري املجموعة تقييما للتحقق مما اإذا كان هنالك دليل مو�سوعي ي�سري اإلى احتمالية انخفا�س يف اأ�سل مايل معني. ويف حالة وجود هذا الدليل، يتم االعرتاف 
باأية خ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س يف القيمة يف قائمة الدخل املوحدة. ويتم حتديد االنخفا�س يف القيمة كما يلي :

بالن�سبة لالأ�سول املدرجة بالقيمة العادلة، فاإن االنخفا�س يف القيمة ميثل مقدار الفرق بني التكلفة والقيمة العادلة، ناق�سا اأي خ�سارة نا�سئة عن االنخفا�س  اأ (  
يف القيمة معرتف بها �سابقا يف قائمة الدخل املوحدة. 

بالن�سبة لالأ�سول املدرجة بالتكلفة، ميثل االنخفا�س يف القيمة مقدار الفرق بني القيمة الدفرتية والقيمة احلالية للتدفقات النقدية امل�ستقبلية املخ�سومة  ب(  
وفقًا للمعدل ال�سائد يف ال�سوق للعائد على االأ�سول املالية امل�سابهة.

امل�ستقبلية  النقدية  للتدفقات  احلالية  والقيمة  الدفرتية  القيمة  بني  الفرق  مقدار  القيمة  يف  االنخفا�س  ميثل  املطفاأة،  بالتكلفة  املدرجة  لالأ�سول  بالن�سبة  جـ( 
املخ�سومة وفقًا ملعدالت الفائدة الفعلية االأ�سلية.

الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

يتم االعرتاف بااللتزامات ب�ساأن املبالغ التي يتوجب دفعها م�ستقباًل لقاء الب�سائع اأو اخلدمات التي يتم احل�سول عليها، �سواء ت�سلمت املجموعة فواتري بها اأم ال.

المخصصات

يتم جتنيب خم�س�س عندما يكون على املجموعة التزام )نظامي اأو �سمني( نتيجة حلدث �سابق، وتكون تكاليف ت�سوية هذا االلتزام حمتملة وميكن قيا�سها ب�سكل 
موثوق.

الزكاة 

والتي قد ت�سبح م�ستحقة عند  اإن وجدت،  االإ�سافية،  املبالغ  اأما  ال�سعودية ويحمل على قائمة الدخل املوحدة.  الزكوية  للزكاة وفقًا لالأنظمة  يجنب خم�سـ�س 
ا�ستكمال ربط ما، فتقيد يف احل�سابات يف ال�سنة التي ي�ستكمل الربط خاللها.

مكافآت نهاية الخدمة للموظفين 

يجنـب خم�س�س للمبالغ امل�ستحقة الدفع للموظفني وفقًا لعقود التوظيف لتعوي�سهم عن فرتات خدمتهم املتجمعة كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

االحتياطي النظامي

طبقًا الأحكام نظام ال�سركات ال�سعودي، يجب على ال�سركة اأن حتول 10% من �سايف دخلها املوحد يف كل �سنة لتكوين االحتياطي النظامي حتى يعادل االحتياطي 
ن�سف راأ�س املال. علمًا باأن االحتياطي غري قابل للتوزيع.

المبيعات 

متثل املبيعـات قيمة فواتري الب�ساعة املوردة واخلدمات املقدمة من قبل املجموعة خالل ال�سنة، بال�سايف بعد طرح احل�سميات.

العمالت األجنبية

ت�سجل املعامالت التي تتـم بالعمالت االأجنبية بالرياالت ال�سعودية باأ�سعار التحويل ال�سائدة وقت حدوث املعامالت. ويعاد حتويـل اأر�سدة املوجودات واملطلوبات 
النقدية امل�سجلة بالعمالت االأجنبية باأ�سعار التحويل ال�سائدة بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة. تدرج كافة فروقات التحويل يف قائمة الدخل املوحدة.
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03 السياسات المحاسبية الهامة )تتمة(

األدوات المالية المشتقة 

ت�ستخدم املجموعة االأدوات املالية امل�ستقة مثل عقود مقاي�سة اأ�سعار الفائدة لتغطية خماطر اأ�سعار العمولة. يتم يف االأ�سل اإثبات االأدوات املالية امل�ستقة بالتكلفة، 
وبعد ذلك يتم اإظهارها بالقيمة العادلة. ويتوقف اإثبات االأرباح اأو اخل�سائر غري املحققة الناجمة عن ذلك على طبيعة البند الذي متت تغطية خماطره. 

ويتم، يف العادة، حتديد القيمة العادلة بالرجوع اإلى االأ�سعار املتداولة يف ال�سوق اأو طرق خ�سم التدفقات النقدية اأو طرق الت�سعري االأخرى، ح�سبما هو مالئم.

ويتم االعرتاف بالتغري يف القيمة العادلة الأداة التغطية يف قائمة الدخل املوحدة �سمن االأعباء املالية. 

المصاريف

اإن م�ساريف البيع والتوزيع هي تلك التي تتعلق على وجه التحديد مبوظفي املبيعات والريوع وال�سمانات والتخزين و�سيارات التو�سيل وكذلك خم�س�س الديون 
امل�سكوك يف حت�سيلها. وت�سنف جميع امل�ساريف االأخرى، با�ستثناء االأعباء املالية، كم�ساريف عمومية واإدارية.

التقارير القطاعية

ميثل القطاع وحدة قابلة للتحديد يف املجموعة التي تقوم اإما باإنتاج منتجات اأو تقدمي خدمات وهي ماي�سمى )بالقطاعات ح�سب االأن�سطة(، اأو تلك التي تقوم 
باالإنتاج اأو تقدمي اخلدمات يف نطاق بيئة اقت�سادية حمددة وهي ماي�سمى )بالقطاعات ح�سب املناطق اجلغرافية(، على اأن يكون لكل قطاع خماطره ومنافعه 

املختلفة عن خماطر ومنافع القطاعات االأخرى. 

ربحية السهم

حتت�سـب ربحية ال�سهم العائدة للعمليات الرئي�سية بق�سمة الدخل من العمليات الرئي�سية لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

وحتت�سب ربحية ال�سهم االأ�سا�س العائدة ل�سايف الدخل بق�سمة �سايف الدخل لل�سنة على املتو�سط املرجح لعدد االأ�سهم القائمة خالل ال�سنة.

عقود اإليجار التشغيلي

حتمل االإيجارات امل�ستحقة الدفع مبوجب عقود االإيجار الت�سغيلي على قائمة الدخل املوحدة بطريقة الق�سط الثابت على مدى فرتة عقد االإيجار الت�سغيلي.

القيم العادلة

يتم تقدير القيمة العادلة للبنود التي حتمل عمولة على اأ�شا�ص التدفقات النقدية املخ�شومة با�شتخدام اأ�شعـار العمولة للبنـود ذات ال�شروط وخ�شائ�ص املخاطر 
امل�سابهة .
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04 المدينون والمبالغ المدفوعة مقدما

2011    2010    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

280.343.701326.081.398مدينون جتاريون 

23.196.7987.254.382مبالغ م�ستحقة من جهات منت�سبة )اإي�ساح 6(

10.191.2867.910.459دفعات مقدمة اإلى موردين 

2.149.6922.082.728م�ساريف مدفوعة مقدمًا

-2.644.041مبالغ م�ستحقة من امل�ساهمني

11.926.9846.591.773مدينون اآخرون

330.452.502349.920.740

يت�سمن بند املدينني التجاريني اأر�سدة تبلغ 112.4 مليون ريال �سعودي )2010: 164 مليون ريال �سعودي( م�ستحقة من موؤ�س�سات حكومية و�سبه حكومية، منها 
مبلغ مبا يقارب 11.29 مليون ريال �سعودي )2010: 18 مليون ريال �سعودي( م�ستحق منذ اأكرث من عام.

05 المخزون

2011   2010    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

235.355.261236.033.207مواد خام 

72.728.82056.666.031ب�ساعة حتت الت�سنيع

58.413.16439.142.768ب�ساعة بالطريق

49.204.76150.330.195ب�ساعة تامة ال�سنع 

12.068.07010.430.585قطع غيار وم�ستهلكات

427.770.076392.602.786
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06 المعامالت مع الجهات ذات العالقة وأرصدتها 
فيما يلي تفا�سيل املعامالت الرئي�سية التي متت مع اجلهات ذات العالقة واأر�سدتها خالل ال�سنة :

الر�سيدمبلغ املعاملةطبيعة املعاملةاجلهة ذات العالقة

2011201020112010

 ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي ريال �سعودي

�سركة الطوخي لل�سناعة والتجارة 
واملقاوالت

939.1771.767.7664.019.5864.237.481مبيعات / خدمات مقدمة

�سركة القري�سي للخدمات  

 الكهربائية العربية ال�سعودية

13.633.6594.314.44511.319.2663.016.902مبيعات / خدمات مقدمة

�سركة �سي جي باور �سي�ستمز 
البلجيكية

-7.501.200-7.501.200حتويل اأموال

تعتمد اأ�شعار هذه املعامالت و�شروط الدفع اخلا�شة بها من قبل االإدارة.

وقد مت االإف�ساح عن املبالغ امل�ستحقة من / اإلى جهات منت�سبة يف االإي�ساحني 4 و 9، على التوايل.
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07 الممتلكات واآلالت والمعدات 
اإن االأعمار االإنتاجية املقدرة للموجودات الأغرا�س ح�ساب اال�ستهالك هي كما يلي:

5 �سنواتالتح�سينات على العقارات امل�ستاأجرة8 اإلى 33 �سنةاملباين املقامة على اأرا�ٍس م�ستاأجرة 

3 اإلى 10 �سنوات االأثاث واملعدات3 اإلى 12 �سنة االآالت واملكائن

4 �سنوات ال�سيارات

املباين املقامة على

    االآالت ارا�ٍس م�ستاأجرة     االأرا�س اململوكة
  واملكائـن

  املجموع    اأعمال    االأثاث
2011

  املجموع
2010

 والتح�سينات على 
العقارات 
امل�ستاأجرة

  واملعدات
  وال�سيارات 

    االإن�ساء
  حتت التنفيـذ

 ريال �سعودي  ريال �سعودي   ريال �سعودي  ريال �سعودي  ريال �سعودي ريال �سعودي   ريال �سعودي 

التكلفة:

13.375.403106.824.976131.639.60932.233.22022.085.637306.158.84589.640  يف بداية ال�سنة

  موجودات متعلقة ب�سركات تابعة 
م�ستحوذ عليها

------292.393.857

3.552.5473.512.3652.371.200508.7659.944.87713.675.348-  لالإ�سافات

-)32.819(-)5.825()26.994(--  لال�ستبعادات

--)10.625.482(--10.625.482-  للتحويالت

13.375.403121.003.005135.124.98034.598.59511.968.920316.070.903306.158.845  يف نهاية ال�سنة

اال�ستهالك:

156.353.83113.739-36.737.46293.887.98725.728.382-  يف بداية ال�سنة

  اال�ستهالك املرتاكم املتعلق 
ب�سركات تابعة م�ستحوذ 

عليها 

------141.017.063

15.504.56715.323.029-5.134.5957.737.5662.632.406-  املحمل لل�سنة 

-)32.819(-)5.825()26.994(--  لال�ستبعادات

171.825.579156.353.831-41.872.057101.598.55928.354.963-  يف نهاية ال�سنة

 �سايف القيم الدفرتية: 

13.375.40379.130.94833.526.4216.243.63211.968.920144.245.324  يف 31 دي�سمرب 2011

13.375.40370.087.51437.751.6226.504.83822.085.637149.805.014  يف 31 دي�سمرب 2010
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07 الممتلكات واآلالت والمعدات )تتمة(
اإن جزءًا من املباين واأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ مقامة على ثالث قطع اأرا�ٍس منف�سلة م�ستاأجرة من هيئة املدن ال�سناعية ومناطق التقنية ملدة 25 �سنة اعتبارًا 
من 26 ذي احلجة 1400هـ املوافق 4 نوفمرب 1980م. وللمجموعة اخليار بتجديد اتفاقيات االإيجار عند انتهاء فرتة االإيجار االأولية. وقد مت جتديد اتفاقيات 

االإيجار لفرتة اإ�سافية مدتها 25 عامًا. 

متثل اأعمال االإن�ساء حتت التنفيذ ب�سكل رئي�سي اإن�ساء مبنى م�سنع، باالإ�سافة اإلى تكلفة مكاآئن ومعدات مل يبداأ ت�سغيلها التجريبي بعد.

مت توزيع اال�ستهالك املحمل لل�سنة على النحو التايل :

2011   2010   

 ريال �سعودي ريال �سعودي

12.524.28912.180.284تكلفة املبيعات

537.043320.339م�ساريف بيع وتوزيع )اي�ساح 14(

2.443.2352.822.406م�ساريف عمومية وادارية )اي�ساح 15(

15.504.56715.323.029

08 االستثمار في شركة مرتبطة
اإن اال�ستثمار يف �سركة مرتبطة ميثل احل�سة اململوكة بن�سبة 49% يف �سركة �سي جي العربية ال�سعودية الأنظمة الطاقة، وهي �سركة ذات م�سوؤولية حمدودة م�سجلة 
يف اململكة العربية ال�سعودية. مت تاأ�سي�س ال�سركة للقيام بتقدمي خدمات تركيب و�سيانة وت�سغيل م�ساريع نقل وتوزيع اجلهد العايل واملتو�سط. وال�سركة املرتبطة مل 

تبا�سر عملياتها التجارية بعد كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.

كانت احلركة يف اال�ستثمارات يف �سركة مرتبطة كما يف 31 دي�سمرب 2011م على النحو التايل:

  �سركة �سي جي 
 العربية ال�سعودية 

  الأنظمة الطاقة

  ريال �سعودي

5.512.500يف بداية ال�سنة

)167.594(احل�سة يف نتائج ال�سنة

5.344.906يف نهاية ال�سنة
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09 الدائنون والمبالغ المستحقة الدفع

2011    2010    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

86.703.95789.526.728دائنون جتاريون 

38.387.72242.349.451دفعات مقدمة من عمالء

36.613.09120.950.965اأوراق دفع

28.095.30123.553.264م�ساريف م�ستحقة الدفع ودائنون اآخرون 

135.3591.854.098مبالغ م�ستحقة اإلى جهات منت�سبة )اإي�ساح 6(

189.935.430178.234.506

اإن اأوراق الدفع مكفولة ب�سمانات �سخ�سية و�سمانات �سركة مقدمة من امل�ساهمني وهي حتمل عمـولة ح�سب االأ�سعـار التجـارية العادية.

010 القروض القصيرة األجل
مت احل�سول على القرو�س الق�سرية االأجل من بنوك جتارية حملية لتلبية متطلبات راأ�س املال العامل. والت�سهيالت مكفولة ب�سمانات �سخ�سية من امل�ساهمني 

وبتنازل عن املتح�سل من اإيرادات العقود، وحتمل تكاليف اقرتا�س ح�سب االأ�سعار التجارية العادية.

011 الزكـاة

المحمل للسنة

تتاألف الزكاة املحملة من:

2011    2010   

 ريال �سعودي  ريال �سعودي

8.976.43213.868.172خم�س�س ال�سنة احلالية واملحمل لل�سنة
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الحركة في المخصص

كانت احلركة يف خم�س�س الزكاة على النحو التايل:

2011   2010   

 ريال �سعودي ريال �سعودي

14.936.14045.000يف بداية ال�سنة 

11.073.499-املتعلق بال�سركات التابعة امل�ستحوذ عليها

8.976.43213.868.172املجنب خالل ال�سنة 

)10.050.531()11.169.586(املبالغ املدفوعة خالل ال�سنة

12.742.98614.936.140يف نهاية ال�سنة 

موقف الربوط الزكوية

شركة الصناعات الكهربائية 

اإن االإقرارات الزكوية عن الفرتة املنتهية يف 31 دي�سمرب 2008م وعامي 2009م و 2010م هي قيد الدرا�سة من م�سلحة الزكاة والدخل.

شركة المحوالت السعودية المحدودة

مت االتفاق مع م�شلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية وال�شريبية عن جميع ال�شنوات حتى عام 1999. وقد مت اإ�شدار الربوط عن االأعوام من 2000 اإلى 
2004 من قبل م�سلحة الزكاة والدخل مع مطالبة بالتزام اإ�سايف قدره 5.1 مليون ريال �شعودي، وقد قدمت ال�شركة اعرتا�شًا على ربوط م�شلحة الزكاة والدخل. 

علمًا باأن االإقرارات عن االأعوام من 2005 حتى 2010 ال تزال قيد الدرا�سة من قبل امل�سلحة.

شركة واحة العربية السعودية لإلمدادات الكهربائية المحدودة 

مت االتفاق مع م�شلحة الزكاة والدخل على الربوط الزكوية عن جميع ال�شنوات حتى عام 2002. وقد اأ�سدرت م�سلحة الزكاة والدخل ربطًا زكويًا معداًل عن عام 
2003 مع مطالبة بالتزام اإ�سايف قدره 351 األف ريال �سعودي، وال يزال الربط قيد االعرتا�س. كما اأ�سدرت امل�سلحة ربطًا عن العام 2004 والذي قدمت ال�سركة 
على اإثره خطابًا للم�سلحة تطالب فيه بت�سحيح بع�س االأخطاء يف الربط. علمًا باأن االإقرارات عن االأعوام من 2005 الى 2010 هي قيد الدرا�سة من قبل امل�سلحة.

012  رأس المال
يتكون راأ�س املال من 35.000.000 �سهم )2010 : 200.000 �سهم( بقيمة 10 ريال �سعودي لل�سهم .

013 توزيعات األرباح المقترحة
اقرتح جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 28 فرباير 2012م توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني بواقع 3.7 ريال �سعودي لل�سهم باإجمايل 130 مليون ريال 
�سعودي وهو ما ميثل 37% من راأ�س املال. وقد اقرتح جمل�س االإدارة يف اجتماعه املنعقد بتاريخ 2 مار�س 2011 توزيع اأرباح نقدية على امل�ساهمني مببلغ 2.7 ريال 

�سعودي لل�سهم باإجمايل 96.060 األف ريال �سعودي وهو ما ميثل 27% من راأ�س املال.
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014 مصاريف البيع والتوزيع

2011    2010    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

12.440.01810.548.177تكاليف موظفني

6.738.5576.245.290ريوع

6.133.0586.700.958�سحن للخارج

4.126.4872.456.695�سمان

2.449.029864.115م�ساريف ديون معدومة

1.389.5561.196.826اإعالن وترويج

537.043320.339ا�ستهالك )اإي�ساح 7(

4.698.4004.084.195اأخرى

38.512.14832.416.595

015 المصاريف العمومية واإلدارية

2011    2010    

 ريال �سعودي ريال �سعودي

18.174.46118.048.810تكاليف موظفني

2.517.2513.199.308م�ساريف مكتب

2.443.2352.822.406ا�ستهالك )اإي�ساح 7(

5.887.1113.228.116اأخرى

29.022.05827.298.640
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016 اإليرادات األخرى، بالصافي

20112010

 ريال �سعودي ريال �سعودي

2.523.500-خم�س�س ديون معدومة مل يعد الزمًا

2.324.696-مبالغ مل تعد م�ستحقة الدفع

101.325565.115عوائد مالية

1.050.595765.098اأخرى

1.151.9206.178.409

017 االرتباطات
تربم املجموعة عقودًا اآجلة ل�سراء بع�س املواد وذلك بناء على احتياجاتها املتوقعة. وقد بلغت قيمة هذه العقود 93.7 مليون ريال �سعودي كما يف 31 دي�سمرب 

2011م )2010: 60 مليون ريال �سعودي(.

اأرا�سي ومبنى  اأع�ساء جمل�س االإدارة م�ساريف راأ�سمالية م�ستقبلية مببلغ 88.3 مليون ريال �سعودي )2010: 18.5 مليون ريال �سعودي( ب�ساأن �سراء  اعتمد 
ومكائن وتقنية املعلومات.

018 االلتزامات المحتملة 
اأ�سدرت البنوك التي تتعامل معها املجموعة �سمانات ح�سن اأداء بالنيابة عنها بقيمة 171.5 مليون ريال �سعودي )2010: 171 مليون ريال �سعودي(.

019 المعلومات القطاعية
وفقًا الإجراءات اإ�سدار التقارير الداخلية باملجموعة، اأعتمدت قطاعات االأن�سطة من قبل االإدارة فيما يتعلق باأن�سطة املجموعة. وتنظم املجموعة ح�سب قطاعات 

االأن�سطة الرئي�سية التالية :

    االإجمايل  اخلدمات    الت�سنيعكما يف 31 دي�سمرب 2011:

  ريال �سعوديريال �سعودي ريال �سعودي

924.730.87837.356.970962.087.848اإيرادات

109.701.01721.989.012131.690.029الدخل من العمليات الرئي�سية

92.379.61821.316.551113.696.169�سايف دخل ال�سنة

142.401.6441.843.680144.245.324ممتلكات ومعدات، ب�سايف القيمة الدفرتية

897.099.96534.550.455931.650.420اإجمايل املوجودات
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019 المعلومات القطاعية )تتمة(

    االإجمايل  اخلدمات    الت�سنيعكما يف 31 دي�سمرب 2010 :

  ريال �سعوديريال �سعودي ريال �سعودي

942.077.49039.333.687981.411.177اإيرادات

148.956.24322.143.269171.099.512الدخل من العمليات الرئي�سية

130.287.31121.123.865151.411.176�سايف دخل ال�سنة

148.666.4541.138.560149.805.014ممتلكات ومعدات، ب�سايف القيمة الدفرتية

891.465.25234.482.689925.947.941اإجمايل املوجودات

لدى املجموعة القطاعات اجلغرافية الرئي�سية التالية:

    االجمايل  قطاع الت�سدير   القطاع املحلي 31 دي�سمرب 2011 :

   ريال �سعودي  ريال �سعودي    ريال �سعودي

279.082.4341.261.267280.343.701ح�سابات مدينة

905.868.03256.219.816962.087.848اإيرادات

)762.863.613()43.599.320()719.264.293(تكلفة املبيعات

186.603.73912.620.496199.224.235الربح االإجمايل 

    االجمايل    قطاع الت�سدير   القطاع املحلي 31 دي�سمرب 2010:

  ريال �سعودي    ريال �سعودي   ريال �سعودي

265.607.01060.474.388326.081.398ح�سابات مدينة

823.122.724158.288.453981.411.177اإيرادات

)750.596.430()118.644.231()631.952.199(تكلفة املبيعات

191.170.52539.644.222230.814.747الربح االإجمايل 

020 تغطية القيمة العادلة
قامت ال�سركة خالل عام 2011م بتوقيع اتفاقيتي تغطية اأ�سعار العمولة )2010: »ال �شيء«( لتخ�شي�شها كاأدوات حتوط �شد التعر�ص ملخاطر التغريات يف اأ�شعار 
العمولة امل�شتحقة على قرو�ص ال�شركة الأجل. ومبوجب �شروط هاتني االتفاقيتني، تدفع ال�شركة عمولة مبعدل ثابت وت�شتلم معدل متغري معادل لثالثة و�شتة اأ�شهر 
بالدوالر االأمريكي وفقا للمعدل ال�سائد بني البنوك يف لندن )ليبور( وذلك على القيم اال�سمية البالغة 20 مليون دوالر اأمريكي و20 مليون دوالر اأمريكي، على 
العادلة ما قيمته 1.443.028 ريال �سعودي  القيمة  لتغطية  كاأداة  العمولة املخ�س�سة  اأ�سعار  لعقود تغطية  العادلة  القيمة  التغريات يف  بلغ �سايف  التوايل. وقد 

)2010: »ال �سئ«( وهو املبلغ الذي مت حتميله على قائمة الدخل املوحدة.



316

شركة الصناعات الكهربائية
)شركة مساهمة سعودية مقفلة( والشركات التابعة لها

إيضاحات حول القوائم المالية الموحدة  
31 ديسمبر 2011م

021 إدارة المخاطر

مخاطر أسعار العمولة

تتمثل خماطر اأ�سعار العمولة يف التقلبات التي تطراأ على قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف اأ�سعار العمولة يف ال�سوق. تتعر�س املجموعة ملخاطر اأ�سعار العمولة 
على موجوداتها ومطلوباتها التي حتمل عمولة، مبا يف ذلك الودائع البنكية والقرو�س الأجل. وتدير املجموعة خماطر اأ�سعار العمولة باملحافظة على القرو�س الأجل 

ب�شعر عائم عند م�شتوى مقبول باالإ�شافة اإلى تخ�شي�ص بع�ص اتفاقيات عقود تغطية اأ�شعار العمولة كاأدوات حتوط �شد التعر�ص للتغريات يف اأ�شعار العمولة.

مخاطر االئتمان

اإلى احلد من خماطر  اأحد طريف االأداة املالية يف الوفاء بالتزاماته والت�سبب بخ�سارة مالية للطرف االآخر. ت�سعى املجموعة  تتمثل خماطر االئتمان يف اإخفاق 
االئتمان املتعلقة بالعمالء بو�سع حد ائتمان لكل عميل ومبراقبة احل�سابات املدينة غري امل�سددة.

مخاطر السيولة

تتمثل خماطر ال�سيولة يف مواجهة املجموعة لل�سعوبة يف توفري االأموال للوفاء بالتزاماتها املرتبطة باالأدوات املالية. وقد تن�ساأ خماطر ال�سيولة عن عدم قدرة 
املجموعة على بيع اأ�سل مايل ب�سكل �سريع ومببلغ يقارب قيمته العادلة. تعمل املجموعة على احلد من خماطر ال�سيولة ب�سمان توفري الت�سهيالت البنكية. وتتطلب 
�شروط البيع اخلا�شة باملجموعة اأن يتم ت�شديد املبالغ امل�شتحقة خالل 30 اإلى 60 يومًا من تاريخ البيع، كما ت�سدد احل�سابات التجارية الدائنة عادة خالل 60 اإلى 

90 يومًا من تاريخ ال�سراء.

مخاطر العمالت

اأ�سعار �سرف العمالت االأجنبية. تتعر�س املجموعة للتقلبات التي  تتمثل خماطر العمالت يف التقلبات التي تطراأ على قيمة االأدوات املالية نتيجة للتغريات يف 
تطراأ على اأ�سعار �سرف العمالت االجنبية يف �سياق اأعمالها العادية. ومل جتر املجموعة خالل ال�سنة اأية معامالت هامة بعمالت غري الريال ال�سعودي والدوالر 

االأمريكي واليورو.

022 القيم العادلة لألدوات المالية 
متثل القيمة العادلة املبلغ الذي تتم على اأ�سا�سه مبادلة اأ�سل ما اأو �سداد التزام ما بني اأطراف مدركة وراغبة وعلى اأ�سا�س ال�سعر الفوري للمعاملة يف تعامالت 
ال�سوق املبا�سرة. تتاألف املوجودات املالية للمجموعة من النقد يف ال�سندوق واالأر�سدة لدى البنوك  واحل�سابات املدينة واملبالغ املدفوعة مقدما، وتتاألف مطلوباتها 

املالية من القرو�س الق�سرية االأجل واحل�سابات الدائنة وامل�ساريف امل�ستحقة الدفع واملبالغ امل�ستحقة اإلى امل�ساهمني. 

وال يوجد فرق جوهري بني القيم العادلة لالأدوات املالية وقيمها الدفرتية كما بتاريخ قائمة املركز املايل املوحدة.  

023 أرقام المقارنة
اأعيد ت�سنيف بع�س اأرقام للعام املا�سي مبا يتما�سى مع عر�س ال�سنة احلالية.
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طرح )13.500.000( ثالثة ع�صر مليون وخم�صمائة األف �صهم عادي متثل )30%( من راأ�س مال �صركة ال�صناعات 
الكهربائية، وذلك عن طريق االكتتاب العام ب�صعر )54( ريال �صعودي لل�صهم الواحد.

�صركة م�صاهمة �صعودية مبوجب القرار الوزاري رقم 198/ق بتاريخ 1428/7/25هـ )املوافق 2007/8/7م( وم�صجلة 
بال�صجل التجاري رقم 2050056359 وتاريخ 1428/8/22هـ )املوافق 2007/9/4م(. 

فرتة االكتتاب:  من يوم الثالثاء 1436/01/18هـ )املوافق 2014/11/11م(

اإلى يوم االإثنني 1436/01/24هـ )املوافق 2014/11/17م(  

اأو »امل�صدر«( هي �صركة م�صاهمة �صعودية م�صجلة  بـ«ال�صركة«  اإليها فيما بعد  الكهربائية )وي�صار  �صركة ال�صناعات 
بتاريخ 1428/7/25هـ  رقم )198/ق(  الوزاري  القرار  تاأ�صي�صها مبوجب  )»اململكة«( مت  ال�صعودية  العربية  باململكة 
)املــوافــق  1428/8/22هـــــــ  وتــاريــخ   2050056359 رقــم  الــتــجــاري  بال�صجل  وم�صجلة  2007/8/7م(  )املــوافــق 
2007/9/4م( �صادر من الدمام براأ�س مال وقدره )2.000.000( مليوين ريال �صعودي. ويف 1432/4/11هـ )املوافق 
 )350.000.000( اإلى  �صعودي  ريال  مليوين   )2.000.000( من  ال�صركة  مال  راأ�س  زيادة  متت  2011/3/16م( 
ثالثمائة وخم�صون مليون ريال �صعودي مق�صمة اإلى )35.000.000( خم�صة وثالثون مليون �صهم عادي حيث يحمل 
كل �صهم قيمة اإ�صمية قدرها )10( ع�صرة رياالت �صعودية عن طريق اإ�صدار )34.800.000( اأربعة وثالثون مليون 
وثمامنائة األف �صهم بقيمة )10( ع�صرة رياالت �صعودية لل�صهم الواحد مقابل احل�ص�س يف ال�صركات التابعة التي مت 
حتويلها من امل�صاهمني اإلى ال�صركة ب�صايف قيمتها الدفرتية. ويف 1435/5/9هـ )املوافق 2014/3/10م( متت زيادة 
اأربعمائة  اإلى )450.000.000(  ال�صركة من )350.000.000( ثالثمائة وخم�صون مليون ريال �صعودي  راأ�س مال 
وخم�صون مليون ريال �صعودي مق�صمة اإلى )45.000.000( خم�صة واأربعون مليون �صهم عادي حيث يحمل كل �صهم 
قيمة اإ�صمية قدرها )10( ع�صرة رياالت �صعودية عن طريق ر�صملة مبلغ )70.000.000( �صبعون مليون ريال �صعودي 
من ر�صيد االأرباح املبقاة ومبلغ )30.000.000( ثالثون مليون ريال �صعودي من ر�صيد االحتياطي النظامي. وحاليا 
 )45.000.000( اإلى  مق�صم  �صعودي  ريال  مليون  وخم�صون  اأربعمائة   )450.000.000( ال�صركة  مال  راأ�س  يبلغ 
خم�صة واأربعون مليون �صهم عادي مدفوعة بالكامل بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�صرة رياالت �صعودية لل�صهم الواحد 

)»االأ�صهم«(. 

عادي  �صهم  األف  وخم�صمائة  مليون  ع�صر  ثالثة   )13.500.000( طرح  )»االكتتاب«(  العام  االكتتاب  عملية  ت�صمل 
اإليها بـ»اأ�صهم االكتتاب« وي�صار لكل واحد منها بـ»�صهم االكتتاب«( بقيمة ا�صمية قدرها )10( ع�صرة رياالت  )ي�صار 
ن�صبة  االكتتاب  اأ�صهم  ومتثل  الواحد.  لل�صهم  �صعودي  ريال   )54( الطرح  �صعر  و�صيكون  بالكامل.  مدفوعة  �صعودية 

)30%( من راأ�س املال امل�صدر لل�صركة، ويقت�صر االكتتاب يف االأ�صهم على �صريحتني من امل�صتثمرين هما:

اال�صتثمار  �صناديق  �صمنها  ومن  املوؤ�ص�صات  من  جمموعة  ال�صريحة  هذه  وت�صمل  املكتتبة:  املوؤ�ص�صات  )اأ(:  ال�صريحة 
»التعريفات  وعنوانه  الن�صرة  هذه  من   )1( الق�صم  راجع  )ف�صاَل  املكتتبة«(  بـ«املوؤ�ص�صات  جمتمعة  معًا  اإليها  )وي�صار 
ثالثة   )13.500.000( املكتتبة  للموؤ�ص�صات  تخ�صي�صها  �صيتم  التي  االكتتاب  اأ�صهم  عدد  ويبلغ  وامل�صطلحات«(. 
باأنه  علمًا  لالكتتاب،  املطروحة  االأ�صهم  عدد  اإجمايل  من   )%100( ن�صبة  متثل  عادي  �صهم  مليون  وخم�صمائة  ع�صر 
يف حال قيام املكتتبني االأفراد )املعرفون بال�صريحة »ب« اأدناه( باالكتتاب يف االأ�صهم املطروحة لالكتتاب يحق ملدير 
االأ�صهم  املالية )»الهيئة«( تخفي�س عدد  ال�صوق  املكتتبة بعد احل�صول على موافقة هيئة  للموؤ�ص�صات  �صجل االكتتاب 
املخ�ص�صة للموؤ�ص�صات املكتتبة حتى )6.750.000( �صتة ماليني و�صبعمائة وخم�صون األف �صهم لتمثل ن�صبة )%50( 
من اإجمايل االأ�صهم املطروحة لالكتتاب، كما اأنه �صيتم تخ�صي�س ن�صبة 90% من االأ�صهم املخ�ص�صة لهذه ال�صريحة 
ل�صناديق اال�صتثمار، على اأن تكون هذه الن�صبة قابلة للتعديل يف حال عدم اكتتاب املوؤ�ص�صات االأخرى بكامل الن�صبة 

الباقية )10%( اأو يف حال عدم اكتتاب �صناديق اال�صتثمار بكامل الن�صبة املخ�ص�صة لهم )%90(.

ال�صريحة )ب( املكتتبني االأفراد: وت�صمل هذه ال�صريحة االأ�صخا�س ال�صعوديني الطبيعيني، مبا يف ذلك املراأة ال�صعودية 
ر من زوج غري �صعودي حيث يحق لها اأن تكتتب باأ�صمائهم ل�صاحلها �صريطة اأن  املطلقة اأو االأرملة التي لها اأوالد ق�صّ
بـ«املكتتب«  بعد منفردين  اإليهم فيما  الق�صر )وي�صار  اأمومتها لالأوالد  يثبت  اأرملة وما  اأو  اأنها مطلقة  يثبت  تقدم ما 
وجمتمعني بـ«املكتتبني االأفراد«(. ويعد اكتتاب من اكتتب با�صم مطلقته الغيًا، واإذا ثبت القيام بعملية من هذا النوع 
ف�صيطبق النظام بحق مقدم الطلب. و�صيتم تخ�صي�س )6.750.000( �صتة ماليني و�صبعمائة وخم�صون األف �صهم 
كحد اأق�صى والتي متثل ن�صبة )50%( من اإجمايل اأ�صهم االكتتاب للمكتتبني االأفراد. ويف حال عدم اكتتاب املكتتبني 
االأفراد بكامل عدد االأ�صهم املخ�ص�صة لهم فاإنه يحق ملدير �صجل اكتتاب املوؤ�ص�صات بعد احل�صول على موافقة الهيئة 

تخفي�س عدد االأ�صهم املخ�ص�صة للمكتتبني االأفراد لتتنا�صب مع عدد االأ�صهم التي مت االكتتاب بها من قبلهم.

و�صيتم بيع اأ�صهم االكتتاب من قبل م�صاهمي ال�صركة امل�صار اإليهم يف ال�صفحة )ل( )ي�صار اإليهم جمتمعني بـ«امل�صاهمون 
البائعون«( والذين ميتلكون جمتمعني )100%( من اأ�صهم ال�صركة قبل االكتتاب. و�صوف ميتلك امل�صاهمون البائعون 

نشرة اإلصدار

معا )70%( من االأ�صهم بعد اكتمال االكتتاب، وبالتايل فاإنهم �صيحتفظون باحل�صة امل�صيطرة يف ال�صركة. وامل�صاهمون 
التويجري  العزيز  بن عبد  بن عبد اهلل  و�صعد  املحدودة  واإخوانه  القري�صي  زيد  علي  �صركة  ال�صركة هم  البائعون يف 
وجمموعة الطوخي التجارية واأحمد بن نا�صر بن يعقوب ال�صويدان وعبد العزيز بن زيد بن علي القري�صي. و�صتعود 
�صايف متح�صالت االكتتاب للم�صاهمني البائعني وفقًا لن�صبة ملكية كل منهم لالأ�صهم املطروحة لالكتتاب، ولن حت�صل 
ال�صركة على اأي جزء من متح�صالت االكتتاب ح�صبما ورد و�صفه يف الق�صم )10( من هذه الن�صرة وعنوانه »ا�صتخدام 
متح�صالت االكتتاب«(، علما باأنه قد مت التعهد بالتغطية لكامل اأ�صهم االكتتاب )ف�صال راجع الق�صم )15( من هذه 
ملكيتهم يف  اال�صدار  ن�صرة  على  تظهر  الذين  االأ�صخا�س  على  ويحظر  االكتتاب«(،  بتغطية  »التعهد  وعنوانه  الن�صرة 
ال�صوق )» فرتة  ال�صركة يف  ا�صهم  تداول  بدء  تاريخ  �صهرًا من  اأثني ع�صر  ا�صهمهم ملدة )12(  الت�صرف يف  ال�صركة 
احلظر«( كما هو مو�صح يف ال�صفحة )م(، وال يجوز لهم الت�صرف يف ا�صهمهم بعد اإنتهاء هذه الفرتة اإال بعد احل�صول 

على موافقة الهيئة امل�صبقة .

يوم  اآخر  �صاملًة  اأيــام   7 ملدة  وي�صتمر  2014/11/11م(  )املوافق  1436/01/18هــــ  الثالثاء  يوم  يف  االكتتاب  يبداأ 
تقدمي  وميكن  االكتتاب«(.  )»فرتة  2014/11/17م(  )املوافق  ـــ  1436/01/24ه االإثنني  يوم  وهو  االكتتاب  الإغالق 
طلبات االكتتاب لدى اأي من فروع اجلهات امل�صتلمة )»اجلهات امل�صتلمة«( املدرجة يف ال�صفحة )ي( )ف�صال راجع 
الق�صم )17( من هذه الن�سرة وعن�انه »�سروط وتعليمات االكتتاب«( خالل فرتة االكتتاب. وميكن للم�ؤ�س�سات املكتتبة 
االكتتاب يف اأ�صهم االكتتاب من خالل مدير �صجل اكتتاب املوؤ�ص�صات خالل القيام بعملية بناء �صجل االأوامر التي تتم 

قبل طرح االأ�صهم على املكتتبني االأفراد.

يجب على كل من املكتتبني االأفراد الذين يكتتبون يف اأ�صهم االكتتاب، االكتتاب بـ)10( ع�صرة اأ�صهم كحد اأدنى. كما 
اأن احلد االأق�صى لكل مكتتب هو )250.000( مائتني وخم�صني األف �صهم. واإن احلد االأدنى للتخ�صي�س هو )10( 
ع�صرة اأ�صهم لكل مكتتب، و�صيتم تخ�صي�س ما يتبقى من االأ�صهم املطروحة لالكتتاب، اإن وجدت، على اأ�صا�س تنا�صبي 
بناًء على ن�صبة ما طلبه كل مكتتب اإلى اإجمايل االأ�صهم املطلوب االكتتاب فيها. واإذا جتاوز عدد املكتتبني )675.000( 
�صتمائة وخم�صة و�صبعني األف مكتتب، فاإن ال�صركة ال ت�صمن احلد االأدنى للتخ�صي�س و�صيتم التخ�صي�س بالت�صاوي 
على عدد املكتتبني. ويف حال جتاوز عدد املكتتبني )6.750.000( �صتة ماليني و�صبعمائة وخم�صني األف مكتتب ف�صوف 
اإلى  اإعادة فائ�س االكتتاب )اإن وجد(  ال�صركة ومدير �صجل االكتتاب. و�صوف يتم  يتم التخ�صي�س وفقًا ملا تقرتحه 
عملية  عن  االإعــالن  يتم  و�صوف  امل�صتلمة.  اجلهات  اأو  االكتتاب  مدير  من  ا�صتقطاعات  اأو  عموالت  اأي  دون  املكتتبني 
التخ�صي�س النهائي ورد الفائ�س يف موعد اأق�صاه يوم االإثنني 1436/02/02هـ )املوافق 2014/11/24م(. )ف�صال 
الن�سرة وعن�انه »�سروط  واإجــراءات االكتتاب«، �صفحة )ع(( و)الق�صم )17( من هذه  »التواريخ املهمة  راجع ق�صم 

وتعليمات االكتتاب«(.

م�صاهم  لكل  ويحق  واحــد،  �صوت  يف  احلق  حامله  �صهم  كل  ويعطي  العادية،  االأ�صهم  من  فقط  واحــدة  فئة  لل�صركة 
)»امل�صاهم«( ميتلك )20( ع�صرين �صهمًا على االأقل ح�صور اجتماعات اجلمعية العامة للم�صاهمني )»اجتماع اجلمعية 
العامة«( والت�صويت فيها ولن يتمتع اأي م�صاهم باأي حقوق ت�صويت تف�صيلية. و�صت�صتحق االأ�صهم املطروحة لالكتتاب 
من  )للمزيد  تليها  التي  املالية  وال�صنوات  االإ�صدار  ن�صرة  تاريخ  من  اعتبارا  ال�صركة  تعلنها  اأربــاح  اأية  من  ن�صيبها 

التفا�صيل، ف�صال راجع الق�صم )8( من هذه الن�صرة وعنوانه »�صيا�صة توزيع االأرباح«(. 

العام. وقد تقدمت  اأو خارجها قبل طرحها لالكتتاب  ال�صركة �صواء داخل اململكة  اأ�صهم  هذا وال يوجد �صوق لتداول 
ال�صركة بطلب للهيئة لت�صجيل االأ�صهم يف ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول(. ومتت املوافقة على ن�صرة االإ�صدار هذه 
الالزمة  الر�صمية  املوافقات  جميع  على  احل�صول  مت  وقد  الهيئة.  طلبتها  التي  املوؤيدة  امل�صتندات  كافة  ا�صتيفاء  ومت 
اأن يبداأ تداول االأ�صهم يف ال�صوق املالية ال�صعودية )تداول( يف وقت قريب  للقيام بعملية طرح االأ�صهم. ومن املتوقع 
التفا�صيل، ف�صال  )للمزيد من  العالقة  ذات  النظامية  املتطلبات  وجميع  االأ�صهم  تخ�صي�س  االنتهاء من عملية  بعد 
راجع ق�صم »التواريخ املهمة واإجراءات االكتتاب«(. و�صوف ي�صمح ملواطني اململكة واملقيمني فيها الذين يحملون اإقامة 
نظامية ومواطني دول جمل�س التعاون اخلليجي ولل�صركات والبنوك و�صناديق اال�صتثمار ال�صعودية واخلليجية بالتداول 
يف االأ�صهم بعد بدء تداولها يف ال�صوق كما يحق لالأفراد غري ال�صعوديني املقيمني خارج اململكة واملوؤ�ص�صات امل�صجلة 
خارج اململكة )وي�صار اإليهم بـ«امل�صتثمرين االأجانب«( القيام باال�صتحواذ على املنافع االقت�صادية لالأ�صهم عن طريق 
الدخول يف اتفاقيات املبادلة )SWAP( مع اأ�صخا�س مرخ�س لهم من قبل الهيئة ب�صراء االأ�صهم املدرجة يف ال�صوق 

املالية والتداول فيها ل�صالح امل�صتثمرين االأجانب.

مالحظة: يجب قراءة ق�صم »اإ�صعار مهم« �صفحة )ب(، وق�صم )2( »عوامل املخاطرة« من هذه الن�صرة بعناية تامة قبل 
اتخاذ اأي قرار باال�صتثمار يف اأ�صهم االكتتاب مبوجب هذه الن�صرة. 

قامت ال�صركة بتقدمي طلب الت�صجيل وقبول االإدراج اإلى هيئة ال�صوق املالية باململكة وقد مت الوفاء باملتطلبات كافة.

الم�ست�سار المالي ومدير �سجل اكتتاب الموؤ�س�سات ومتعهد تغطية االكتتاب الرئي�س

الجهات الم�ستلمة

متعهد تغطية االإكتتاب  الم�ساعد

حتتوي ن�سرة االإ�سدار هذه على معلومات ُقدمت بح�سب متطلبات قواعد الت�سجيل واالإدراج ال�سادرة عن هيئة ال�سوق املالية باململكة العربية ال�سعودية )وامل�سار اإليها بـ«الهيئة«(. ويتحمل اأع�ساء جمل�س االإدارة الذين تظهر اأ�سماوؤهم  
على ال�سفحة )د( جمتمعني ومنفردين كامل امل�سوؤولية عن دقة املعلومات الواردة يف ن�سرة االإ�سدار هذه، ويوؤكدون بح�سب علمهم واعتقادهم، بعد اإجراء جميع الدرا�سات املمكنة واإلى احلد املعقول، اأنه ال توجد اأي وقائع اأخرى ميكن 
اأن يوؤدى عدم ت�سمينها الن�سرة اإلى جعل اأي اإفادة واردة فيها م�سللة. وال تتحمل الهيئة و�سركة ال�سوق املالية ال�سعودية )تداول( اأي م�سوؤولية عن حمتويات هذه الن�سرة، وال تعطيان اأي تاأكيدات تتعلق بدقتها اأو اكتمالها، وتخليان 

نف�سيهما �سراحة من اأي م�سوؤولية مهما كانت عن اأي خ�سارة تنتج عما ورد يف هذه الن�سرة اأو عن االعتماد على اأي جزء منها.

�سدرت هذه الن�سرة بتاريخ 1436/1/12هـ )املوافق 2014/11/5م(


