
  

   إصدار أسهم حقوق أولويةشرةن

  

  )سيسكو(لصناعية االشرآة السعودية للخدمات 

  )م١٨/١٠/١٩٨٨الموافق (هـ ٧/٣/١٤٠٩وتاريخ ) ٢٢٣(شركة مساهمة سعودية بموجب المرسوم الملكي 

  )٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢رقم السجل التجاري (

 ١,٥٠  واسمية رياالت سعودية كقيمة ١٠(م الواحد ريال سعودي للسه ١١,٥٠ بسعر إصدار يبلغ سهماً عادياً ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ طرح 
وتمثل زيادة في رأس مال الشركة بقيمة مقدارها   . حقوق أولويةإصدار أسهموذلك عن طريق ) ريال سعودي كعالوة إصدار

  في رأس المال% ٧٠ريال سعودي والتي تمثل زيادة بنسبة  ٤٢,٠٠٠,٠٠٠ريال سعودي وعالوة إصدار بقيمة  ٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
  )م١٠/٩/٢٠٠٨الموافق (هـ ١٠/٩/١٤٢٩ إلى )م٣٠/٨/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢٩/٨/١٤٢٩فترة االكتتاب من 

 ٤٠٣٠٠٦٣٥٠٢هي شرآة مساهمة سعودية بموجب السجل التجاري رقم )  "سيسكو"أو " الشرآة"يشار إليها فيما بعد بـ(الشرآة السعودية للخدمات الصناعية 
 ١٠ سهم بقيمة اسمية قدرها ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠ ريال سعودي مقّسم إلى ٤٠٠٫٠٠٠٫٠٠٠ الشرآة رأس مالويبلغ ). م٢٠/١١/١٩٨٨الموافق ( هـ١٠/٤/١٤٠٩وتاريخ 

  .مدفوعة القيمة بالكامل") أسهم قائمة"أو " سهم قائم("رياالت سعودية للسهم الواحد 
 رياالت سعودية ١٠بقيمة اسمية  قدرها ") أسهم جديدة"أو "  األولويةأسهم حقوق("سهمًا جديدًا  ٢٨٫٠٠٠٫٠٠٠يتمثل اآتتاب أسهم حقوق األولوية هذا في طرح 

"). األسهم("سهم  ٦٨٫٠٠٠٫٠٠٠ سهم إلى ٤٠٫٠٠٠٫٠٠٠وذلك لزيادة أسهم رأس مال الشرآة من ") سعر اإلصدار("للسهم الواحد  ١٫٥٠وعالوة إصدار تبلغ 
أو " االآتتاب في حقوق األولوية"( للمساهمين المستحقين ةمملوآ ةقائم) ٢( سهمين كلل ةيدجد سهمأ) ١٫٤( سهم وأربعة أجزاء من السهم بنسبةوسيتم اإلصدار 

راجع شروط ( وسيسمح ألصحاب حقوق األولوية بالتقدم بطلب إضافي في خانة مستقلة من نفس طلب اإلآتتاب لإلآتتاب بأسهم إضافية إن وجدت ").االآتتاب"
ومنفردين " المساهمين المستحقين"ويشار إليهم مجتمعين بـِ(ي أسهم حقوق األولوية المطروحة لحملة األسهم المقيدين وسيكون االآتتاب ف). وتعليمات اإلآتتاب

تاريخ ) ("م٢٤/٨/٢٠٠٨الموافق ( هـ٢٣/٨/١٤٢٩في سجالت الشرآة في نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ ") المساهم المستحق"بـِ
  ").األحقية

حقوق وسوف توزع أسهم . وسيتم تخصيص أسهم حقوق األولوية على المساهمين المستحقين الذين طلبوا االآتتاب بنسبة ما يملكونه من أسهم قائمة في تاريخ األحقية
حسب ما هو  نسبة حقوق األولوية الخاصة بهم بنسبة تزيد عن  على المساهمين المستحقين الذين اآتتبوا-  إن وجدت –األولوية المتبقية والتي لم يكتتب فيها مساهموها 

وبعد . في محفظة واحدة ومن ثم تباع بسعر السوق، فسيتم جمع آسور األسهم  أما بالنسبة لمستحقي آسور األسهم ."شروط و تعليمات االآتتاب"موضح في قسم 
وسيتم استخدام صافي . سهم ٦٨٫٠٠٠٫٠٠٠عدد أسهم الشرآة ريال سعودي وسيبلغ  ٦٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠مال الشرآة  اآتمال عملية االآتتاب سوف يصبح رأس

 ").استخدام متحصالت االآتتاب " قسميرجى مراجعة") (المشروع("متحصالت االآتتاب لتنفيذ خطط الشرآة إلنشاء محطة الحاويات الثالثة في ميناء جدة اإلسالمي 
فترة "() م١٠/٩/٢٠٠٨الموافق (ـ هـ١٠/٩/١٤٢٩ ويستمر حتى نهاية عمل يوم ) م٣٠/٨/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢٩/٨/١٤٢٩ يبدأ االآتتاب في األسهم الجديدة في يوم

فرع من  في أي") المكتتب"ومنفردين بـ" المكتتبين"يشار إليهم مجتمعين بـ (حيث يمكن للمساهمين المستحقين تقديم طلبات االآتتاب في األسهم الجديدة . )"االآتتاب
وفقًا لتعليمات هيئة السوق المالية ").شروط وتعليمات االآتتاب"يرجى مراجعة (، ")إشعار هام"آما هو معرف في قسم (رة االآتتاب فروع البنوك المستلمة خالل فت

 موضح في قسم وتمشيًا مع متطلباتها فإنه سيتم تطبيق آلية متعلقة بتعويض المساهمين الذين ال يمارسون حقهم في االآتتاب بأسهم حقوق األولوية آما هو") الهيئة("
  ".شروط وأحكام االآتتاب"

وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص النهائية ورد . إلى المكتتبين دون عموالت أو استقطاعات من البنوك المستلمة) إن وجد(سوف يتم إعادة فائض االآتتاب 
 "). التخصيص ورد الفائض–شروط وتعليمات االآتتاب "جى مراجعة ير) (م١٧/٩/٢٠٠٨الموافق (هـ ١٧/٩/١٤٢٩ في موعد أقصاه يوم) إن وجد(فائض االآتتاب 

. وستكون األسهم الجديدة مدفوعة القيمة بالكامل ومساوية تمامًا لألسهم القائمة. إن جميع أسهم الشرآة من فئة واحدة، وال يعطي أي سهم لصاحبة حقوق تفضيلية 
حضور اجتماعات الجمعية العامة للمساهمين ") المساهم("أسهم ) ١٠(هم يمتلك ما ال يقل عن ويحق لكل مسا. وُيعطي آل سهم لحامله الحق في صوت واحد

  ").سياسة توزيع األرباح"يرجى مراجعة ( وستستحق األسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشرآة بعد بداية فترة االآتتاب. والتصويت فيها") الجمعية العامة("
وقد تقدمت الشرآة بطلب لهيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعودية "). السوق"أو " تداول("للشرآة في السوق المالية السعودية يتم حاليا تداول األسهم القائمة 

ومن . طلبتها الهيئةلتسجيل األسهم الجديدة في القائمة الرسمية وتمت الموافقة على نشرة اإلصدار هذه وآافة المستندات المؤيدة التي ") الهيئة"والمشار إليها بـ (
تواريخ هامة "يرجى مراجعة ( المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة في السوق في وقت قريب بعد االنتهاء من عملية تخصيص األسهم الجديدة ورد الفائض،

 والبنوك وصناديق االستثمار السعودية والشرآات لشرآاتا وسوف ُيسمح لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين في المملكة والخليجيين و ").للمكتتبين
   .والمؤسسات الخليجية بالتداول في األسهم الجديدة بعد بداية تداول األسهم في السوق

ار في األسهم الواردين في هذه النشرة بعناية من قبل المساهمين المستحقين قبل أن يتخذوا قرارًا باالستثم" عوامل المخاطرة"و" إشعار هام"يجب دراسة قسمي 
  .الجديدة

  المستشار المالي و مدير االكتتاب  متعهد التغطية

  
  

لبنوك المستلمةا    
 

  

   

 عودية العربية الساإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية بالمملكةالتسجيل و قواعد متطلبات تم تقديمها حسب معلومات هذه على صدار اإلنشرة تحتوي 
مجتمعين ومنفردين آامل المسؤولية عن دقة المعلومات ) ج( على الصفحة  أسماؤهم أعضاء مجلس اإلدارة الذين تظهريتحملو "). ئةالهي"والمشار إليها بـ(

 ال توجد أي وقائع أخرى يمكن  الممكنة وإلى الحد المعقول، أنهالدراسات علمهم واعتقادهم، بعد إجراء جميع حسب ويؤآدون هذه، صدار اإلنشرةالواردة في 
، وال نشرةالسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن محتويات هذه ال وئة الهي وال تتحمل، مضللةها إلى جعل أي إفادة واردة فيالنشرة أن يؤدي عدم تضمينها في

 أو عن االعتماد نشرةعن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه التعلق بدقتها أو اآتمالها، وتخلي نفسها صراحة من أي مسؤولية مهما آانت تتعطي أي تأآيدات 

  .على أي جزء منها
)م٢٤/٨/٢٠٠٨الموافق ( هـ٢٣/٨/١٤٢٩ صدرت هذه النشرة بتاريخ



  أ   

  إشعار هام

 تفاصيل آاملة عن المعلومات المتعلقة بالشرآة السعودية للخدمات الصناعية") النشرة("تقدم نشرة اإلصدار هذه 
د تقديم طلب عنو.  المعروضة لالآتتابولويةاأل حقوق  وبأسهم")سيسكو" أو "الشرآة "ا بعد بـالمشار إليها فيم(

 على أساس أن طلباتهم تستند على المعلومات التي تحتويها هذه المكتتبين سيتم معاملة ،االآتتاب في األسهم المعروضة
 اتش اس بي سي العربية مدير االآتتابمن و أ للشرآة ي المقر الرئيسنالنشرة والتي يمكن الحصول على نسخ منها م

أو عن طريق زيارة موقع الشرآة اإللكتروني ) حسبما هو محدد أدناه(البنوك المستلمة  من  أوالسعودية
sa.com.sisco.www  وموقعها ) الهيئة(أو هيئة السوق المالية بالمملكة العربية السعوديةsa.org.cma.www.  

) "مدير االآتتاب" أو "المستشار المالي"أو " إتش إس بي سي(" المحدودة العربية السعودية إتش إس بي سي ت الشرآةعين
أو " الراجحي" (تعهد لتغطية االآتتابآم  للخدمات الماليةالراجحيشرآة  آما تم تعيين  و مدير لالآتتابمستشار ماليآ
 فيما يتعلق باالآتتاب في أسهم حقوق أولوية لزيادة رأس )د(األخرين المذآورين في الصفحة  واألطراف ")تغطيةالتعهد م"

 . للخدمات الصناعية المشار إليها في نشرة اإلصدار هذهالشرآة السعوديةمال 

قواعد و تم تقديمها حسب متطلبات قواعد التسجيل واإلدراج الصادرة عن هيئة السوق المالية تتضمن هذه النشرة تفاصيل
الهيكل اإلداري للشرآة (قسم أعضاء مجلس اإلدارة الواردة أسمائهم في يتحمل . هيئةالالتسجيل وإدراج األسهم الخاصة ب

 في هذه النشرة ويؤآدونالواردة ، آامل المسؤولية عن دقة المعلومات مجتمعين و منفردين، ")أعضاء مجلس اإلدارة"
ال توجد حقائق أخرى يمكن أن يؤدى أنه ، دراسات الممكنة وإلى الحد المعقولحسب علمهم واعتقادهم بعد إجراء جميع ال

وال تتحمل الهيئة والسوق المالية السعودية أي مسؤولية عن .  مضللةةتجاهلها إلى جعل المعلومات المتضمنة في هذه النشر
ها صراحة من أي مسؤولية مهما آانت تعلق بدقتها أو اآتمالها، وتخلي نفست، وال تعطي أي تأآيدات نشرةمحتويات هذه ال

  . أو عن االعتماد على أي جزء منهانشرةعن أي خسارة تنتج عما ورد في هذه ال

ومع أن الشرآة قد اتخذت الحيطة المعقولة في إعداد نشرة اإلصدار هذه وتعتقد أن المعلومات الواردة فيها صحيحة آما في 
مات السوق والقطاع المتضمنة في هذه النشرة قد تم الحصول عليها من تاريخ تحريرها، إال أن أجزاء آبيرة من معلو

أي ) د( الواردة أسمائهم في صفحة الشرآة مستشاري  ساب أوي أوس لدى إتش اس بي ومع أنه ال يوجد. مصادر خارجية
 جوهرها إال أنه لم يتم المعلومات الواردة عن السوق والصناعة تعتبر غير دقيقة في من سبب يدعوهم إلى االعتقاد بأن أيًا

بشأن السوق والقطاعات وعليه فإنه ال يوجد أي بيان أو التحقق بصورة مستقلة من المعلومات المدرجة في هذه النشرة 
  .ضمان بصحة أو اآتمال هذه المعلومات

المرآز المالي وبشكل خاص، يمكن أن يتأثر .  آما في تاريخ تحريرها عرضة للتغييرنشرةالمعلومات الواردة في هذه ال
الفعلي للشرآة وقيمة األسهم تأثرا سلبيا نتيجة المستجدات المستقبلية من حيث التضخم وأسعار الفائدة والضرائب أو العوامل 

 أو اإلعتماد تفسيروال يجب اعتبار أو  .االقتصادية أو السياسية أو المسائل األخرى والتي ال تملك الشرآة أي سيطرة عليها
 النشرة وال أية إتصاالت شفهية أو آتابية أو مطبوعة فيما يتعلق باألسهم الجديدة بأي شكل من األشكال على تحرير هذه

  .آوعد أو تعهد فيما يتعلق باألرباح أو النتائج أو األحداث المستقبلية

آتتاب، آما أن ال تعتبر هذه النشرة بمثابة توصية من جانب سيسكو أو المساهمين أو أي من مستشاريهم للمشارآة في اال
المعلومات التي تتضمنها هذه النشرة هي ذات طبيعة عامة وقد تم إعدادها بدون األخذ في االعتبار أهداف االستثمار الفردية 

ويكون آل مستلم لهذه النشرة مسؤوال عن الحصول على مشورة مهنية . أو الوضع المالي أو احتياجات االستثمار الخاصة
تعلق باالآتتاب وإلجراء تقييمه الخاص المستقل للمعلومات المتضمنة في هذه النشرة فيما يتعلق مستقلة خاصة به فيما ي

  .باألهداف الفردية والوضع المالي واالحتياجات

يقتصر االآتتاب في حقوق األولوية على المساهمين المستحقين المقيدين في سجالت الشرآة بتاريخ األحقية آما يحظر 
وتطلب الشرآة والمستشار المالي من متلقي النشرة . شرة أو بيع أألسهم الجديدة في أي دولة أخرىصراحة توزيع هذه الن

 وال يتحمل أي مصدر خارجي أية مسؤولية عن محتويات هذه النشرة إال .التعرف على أية قيود نظامية ومراعاة التقيد بها
  .في ما ذآر داخل النشرة



  اشعار هام

  ب    

  القوائم المالية

م واإليضاحات المتعلقة بها ٢٠٠٧م و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١لمالية المراجعة للشرآة عن السنوات المنتهية في تم إعداد القوائم ا
والمذآورة في هذه النشرة، وفقًا لمعايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونين من قبل مكتب ديلويت 

  . ار قوائمها المالية بالريال السعودي بكر أبو الخير وشرآاهم وتقوم الشرآة بإصد-آند توش 

  
   المستقبليةواإلفاداتالتوقعات 

ظروف التشغيل وقد تختلف .  التي تضمنتها هذه النشرة على أساس افتراضات محددة ومعلنةالتوقعاتلقد تم إعداد 
 أي من هذه اآتمالأو المستقبلية عن االفتراضات المستخدمة، وبالتالي فإنه ال يوجد ضمان أو تعهد فيما يتعلق بدقة 

  .التوقعات

فادات المستقبلية عن طريق إلويستدل على هذه ا". فادات مستقبليةإ"صدار إلتمثل بعض التوقعات الواردة في نشرة ا
أو " ينبغي"أو " سوف"أو " من الممكن"أو " توقعت"أو " تعتقد"أو " تقدر"أو " تعتزم"استخدام بعض الكلمات مثل 

. أو الصيغ النافية لهذه المفردات وغيرها من المفردات المقاربة أو المشابهة لها في المعنى" يعتقد"أو  "قد" أو "متوقع"
وهناك . وتعكس هذه اإلفادات وجهة نظر الشرآة الحالية فيما يتعلق بأحداث مستقبلية ولكنها ليست ضمانًا لألداء المستقبلي

 بشكل اختالفها أو النتائج التي تحققها الشرآة وتؤدي إلى اإلنجازات العديد من العوامل التي قد تؤثر في األداء الفعلي أو
 بعض المخاطر أو العوامل التي يمكن أن استعراضوقد تم . آبير عما آان متوقعا صراحة أو ضمنيا في اإلفادات المذآورة

 وفيما لو تحقق"). ةالمخاطرعوامل "راجع قسم (خر من هذه النشرة آتؤدي إلى مثل هذا األثر بصورة أآثر تفصيال في قسم 
 غير المتيقنة أو ثبت عدم صحة أو دقة أي من االفتراضات التي تم االعتماد األمور واحد أو أآثر من هذه المخاطر أو أي

  .عليها، فإن النتائج الفعلية قد تختلف بشكل جوهري عن تلك الموضحة في هذه النشرة

يتعين على الشرآة إصدار نشرة تكميلية وتقديمها إلى الهيئة إذا ما   فإنههممراعاة لمتطلبات قواعد تسجيل وإدراج األسومع 
حدوث ) ١: (علمت الشرآة بعد موافقة الهيئة على نشرة اإلصدار هذه وقبل قبول األسهم في القائمة الرسمية بأي مما يلي

طلوبة بموجب قواعد التسجيل تغيير ملحوظ في األمور الجوهرية الواردة في هذه النشرة أو في أي من الوثائق الم
فإن وباستثناء هاتين الحالتين، .  إذا علمت الشرآة بأمور مهمة أخرى آان ينبغي تضمينها في هذه النشرة) ٢(واإلدراج، أو 

 أو اإلفادات المستقبلية التي تتضمنها هذه النشرة، قالقطاع أو السو ال تعتزم تحديث أو تعديل أي معلومات متعلقة بالشرآة
مور غير ألخرى، واألونتيجة لما تقدم وللمخاطر ا. ء آان ذلك نتيجة معلومات جديدة أو حوادث مستقبلية أو خالف ذلكسوا

حداث والظروف المستقبلية المبينة في هذه النشرة قد ال تحدث على النحو الذي األ واالفتراضات فإن توقعات المتيقن منها
فادات المستقبلية على إليه فإنه يجب على المستثمرين المحتملين فحص جميع اوعل. تحدث إطالقا تتوقعه الشرآة أو قد ال

  . االعتماد على اإلفادات المستقبلية بشكل أساسيضوء هذه التفسيرات مع عدم

  



  ج   

 دليل الشركة

  أعضاء مجلس اإلدارة
  غير  تنفيذي/تنفيذي    غير مستقل\مستقل  الصفة  الجنسية  العمر  اإلسم

  غير تنفيذي   غير مستقل  رئيس المجلس  سعودي  ٦٨  محمد زينل علي رضا
  غير تنفيذي   غير مستقل   عضو مجلس  سعودي  ٥٣  صالح أحمد حفني

  غير تنفيذي   غير مستقل  مجلسعضو   سعودي  ٦٥  عدنان عبداهللا ميمني
  غير تنفيذي    مستقل  عضو مجلس  سعودي  ٥٩  علوي محمد سعيد كامل
  غير تنفيذي    مستقل  جلسعضو م  سعودي  ٤٥  محمد عادل عبداهللا عقيل

  غير تنفيذي  مستقل   عضو مجلس  سعودي  ٥٢  وليد عبدالعزيز كيال
  تنفيذي    غير مستقل   عضو مجلس  سعودي  ٤٠  عامر زينل علي رضا

 سيسكو: المصدر

   الشرآةعنوان 
  )سيسكو( للخدمات الصناعية الشركة السعودية

  ١٤٢٢١ . ب.ص
  ٢١٤٢٤جدة 

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ٢( ٦٥٧ ٤٤٥٥: اتفه

  +٩٦٦) ٢ (٦٥٧ ٤٢٧٠: فاكس
  www.sisco.com.sa: الموقع اإللكتروني

  الشرآةمجلس إدارة سكرتير 
   المليك احمدعبد الوهاب

  ١٤٢٢١ . ب.ص
  ٢١٤٢٤جدة 

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ٢( ٦٥٧ ٤٤٥٥: هاتف
  +٩٦٦) ٢( ٦٥٧ ٤٢٧٠: فاكس

  المعتمد ممثل الشرآة
  المدرسمحمد كمال 

  ١٤٢٢١. ب. ص
  ٢١٤٢٤جدة 

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ٢( ٦٥٧ ٤٤٥٥: هاتف
  +٩٦٦) ٢( ٦٥٧ ٤٢٦٧: فاكس

  مسجل األسهم 
  تداول

  أبراج التعاونية
   شارع الملك فهد٧٠٠
  ٦٠٦١٢ . ب.ص

  ١١٥٥٥جدة 
 www.tadawul.com.sa: الموقع اإللكتروني



 األطراف الرئيسية في اإلكتتاب

 

  د   

  نوالمستشار

  تتاب و مدير االآالمستشار المالي

 
   المحدودةالعربية السعوديةإتش إس بي سي 
 طريق الملك عبداهللا

  ٩٠٨٤. ب. ص
  ١١٤١٣ الرياض

  المملكة العربية السعودية
  +٩٦٦) ١ (٤٧٠ ٣١٢٨: هاتف
  +٩٦٦) ١ (٤٧٠ ٦٩٣٠: فاكس

 www.hsbcsaudi.com :الموقع اإللكتروني

  لقانوني لإلصدارمستشار الشرآة ا

 

  بالتعاون مع وايت آند كيس أل أل بي مكتب المحامي محمد بن عبدالملك آل الشيخ للمحاماة
  الدور الخامس، عمارة شركة الخزف السعودي، طريق الملك فهد

  ١٧٤١١ب .ص
  ١١٤٨٤الرياض 

  المملكة العربية السعودية
 +٩٦٦) ١ (٤٦٤ ٤٠٠٦هاتف 
  +٩٦٦) ١( ٤٦٥ ١٣٤٨فاكس 
  www.whitecase.com :اإللكترونيالموقع 

  المحاسبون القانونيون

  

   بكر أبو الخير وشركاهم-ديلويت آند توش 
  ركز السعودي لألعمال، طريق المدينة المنورةمالدور الثاني عشر، ال

  ٤٤٢ .ب.ص
  المملكة العربية السعودية ٢١٤١١جده 

 +٩٦٦) ٢ (٦٥٧٢٧٢٥هاتف 
  +٩٦٦) ٢ (٦٥٧٢٧٢٢فاكس 

   www.deloitte.com:رونيالموقع اإللكت



 األطراف الرئيسية في اإلكتتاب

  

ه      

  البنوك الرئيسة للمصدر

 
  البنك السعودي البريطانيساب

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
  ١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤ص ب 
 + ٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

  www.sabb.com: الموقع االلكتروني

  مستشار الدراسة السوقية

  
   المحدودة شحنمستشارو دروري
   مارش وال، لندن ٢١٣

 +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٥٣٨ ٠١٩١هاتف 
  +٤٤) ٠ (٢٠ ٧٩٨٧ ٩٣٩٦فاكس 

  www.drewry.co.uk :الموقع اإللكتروني

   متعهد التغطية

  
  شركة الراجحي للخدمات المالية

 طريق العليا
  ١١٤١١، الرياض ٢٨ص ب 
  + ٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٩٩٢٢هاتف 
  +٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٤٣١١فاكس 

  www.alrajhibank.com.sa :الموقع اإللكتروني

 :تنويه

و على نشر إفادتها في هذه النشرة ولم  اسمهأعلى اإلشارة إلى الخطية  اموافقتهجميع الجهات المذكورة أعاله أعطت 
أي فيها أو العاملين  وتجدر اإلشارة إلى أن جميع هذه الجهات و . كما في تاريخ نشرة اإلصداريتم سحب تلك الموافقة

  . أو أي تابع لهاأسهماً أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة ال يملكون من أقربائهم

  



 ملخص لالكتتاب

  و   

 البنوك المستلمة

  
  مصرف الراجحي

 طريق العليا
  ١١٤١١، الرياض ٢٨ص ب 
  + ٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٩٩٢٢هاتف 
 +٩٦٦) ١ (٤٦٢ ٤٣١١فاكس 

www.alrajhibank.com.sa 

 
 البنك السعودي البريطاني

 شارع األمير عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي
  ١١٤١٣، الرياض ٩٠٨٤ص ب 
  + ٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٧٧: هاتف
 +٩٦٦) ١ (٤٠٥ ٠٦٦٠: فاكس

www.sabb.com 

  
 مجموعة سامبا المالية
  طريق الملك عبد العزيز

   ١١٤٢١، الرياض ٨٣٣ص ب 
 +٩٦٦) ١ (٤٧٧ ٤٧٧٠هاتف 
 +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٩٤٠٢:  فاكس

www.samba.com 

 
 البنك األهلي التجاري
  طريق الملك عبدالعزيز

   ٢١٤٨١، جدة ٣٥٥٥ص ب 
  +٩٦٦) ٢ (٦٤٩ ٣٣٣٣هاتف 
 +٦٩٩) ٢ (٦٤٣ ٧٤٢٦فاكس 

www.alahli.com  

  
  بنك البالد

         طريق صالح الدين
      ١١٤١١الرياض ، ١٤٠ص ب 
    +٩٦٦) ١ (٤٧٩ ٨٨٨٨: هاتف
  +٩٦٦) ١(٤٧٩ ٨٨٩٨: فاكس

www.bankalbilad.com 

  
 البنك السعودي الفرنسي

 شارع المعذر
   ١١٥٥٤، الرياض ٥٦٠٠٦ص ب 
  + ٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٢٢٢هاتف 
 +٩٦٦) ١ (٤٠٤ ٢٣١١فاكس 

www.alfransi.com.sa 

  



 ملخص لالكتتاب

  ز   

  كتتابلالملخص 

يها فيما بعد المشار إل(الشركة السعودية للخدمات الصناعية ....................................................الشركة
هي شركة مساهمة سعودية ") الشركة"أو " سيسكو"بـ 

تأسست في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية بموجب 
  وتاريخ) ٢٢٣(المرسوم الملكي رقم 

  )م١٨/١٠/١٩٨٨(هـ الموافق ٧/٣/١٤٠٩
 مليون ريال سعودي مقسم إلى ٤٠٠ الشركة رأس ماليبلغ .........................................رأس مال الشركة

ميعها أسهم عادية مدفوعة بالكامل بقيمة  مليون سهم ج٤٠
   رياالت سعودية١٠اسمية 

  رياالت سعودية للسهم الواحد ١١,٥٠.................................ولويةاألسعر سهم حقوق 
   رياالت سعودية١٠..................................... االسمية للسهمالقيمة

  ريال سعودي للسهم الواحد ١,٥٠............................................عالوة اإلصدار
   اًًي عاداًسهم ٢٨,٠٠٠,٠٠٠.......................المطروحة لالكتتاب األسهم مجموع

   ياًً عاداًسهم ٢٨,٠٠٠,٠٠٠..........................المتعهد بتغطيتها األسهم موعمج
  من رأس المال% ٧٠...............................الزيادة في رأس المالنسبة 
  اً عادياًهمس ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠............................... بعد االكتتاب األسهممجموع

  ريال سعودي ٣٢٢,٠٠٠,٠٠٠...................................إجمالي حصيلة اإلصدار
  ريال سعودي ٣١٥,٥٣٩,٣٣٨..........إجمالي حصيلة اإلصدار بعد خصم تكاليف الطرح

  ريال سعودي ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠...........................إجمالي رأس المال بعد االكتتاب
   واحدسهم............الحد األدنى من االكتتاب في األسهم المطروحة

  ريال سعودي ١١,٥٠.................................الحد األدنى لمبلغ االكتتاب
  ال يوجد...........الحد األقصى من االكتتاب في األسهم المطروحة

  ال يوجد...............................الحد األقصى لمبلغ االكتتاب
تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ نهاية .............................................تاريخ األحقية

     )م٢٤/٨/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢٣/٨/١٤٢٩  يوم
  مساهمو الشركة كما في تاريخ األحقية.............أحقية األسهم الجديدة/المساهمون المستحقون

    المساهمون المستحقون غير المشاركين في االكتتاب
ن في االكتتاب في اسهم حقوق األولوية عرضة إلنخفاض سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشاركو

ووفقاً لتعليمات هيئة السوق المالية وتمشياً مع متطلباتها . نسبة والقيم اإلجمالية لألسهم المملوكة لهم حالياًال
فسيتم تعويض المساهمين المستحقين الذين ال يشاركون في االكتتاب باسهم حقوق األولوية عن طريق منحهم 

  ."شروط وأحكام االكتتاب"، إن وجد، يتم احتسابه حسب اآللية الموضحة بقسم مبلغ

  تخصيص األسهم الجديدة
 سهمأ) ١,٤(السهم سهم وأربعة أجزاء من  بنسبة حقوق األولويةيحق لكل مساهم مستحق االكتتاب في أسهم 

لمساهمين ا على ية األولوويتم تخصيص أسهم حقوق. األحقية تاريخ في ةقائم) ٢( سهمين كلل ةجديد
ويوزع الباقي من أسهم . األحقية في تاريخ ةأسهم قائم  منهما يملكونالمستحقين الذين طلبوا االكتتاب بنسبة 

  على المساهمين المستحقين الذين طلبوا أكثر من األولوية التي لم يتم اإلكتتاب بها من قبل مستحقيهاحقوق
  ).المرفق أدناه(لحقوق األولية االكتتاب اإلضافي في ا تفاصيل وفقنصيبهم 
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  ح   

  فترة االكتتاب
وسوف يستمر ) م٣٠/٨/٢٠٠٨الموافق (هـ ٢٩/٨/١٤٢٩يوم استالم طلبات االكتتاب في االكتتاب وسيتم بدء 

  .)م١٠/٩/٢٠٠٨الموافق (هـ ١٠/٩/١٤٢٩يوم نهاية عمل أيام عمل حتى  ١٠لفترة 

  الفائض
المكتتبين دون أي عموالت أو استقطاعات من البنوك إلى ) إن ُوجد( سوف يتم إعادة فائض االكتتاب

 هـ١٧/٩/١٤٢٩وسوف يتم اإلعالن عن عملية التخصيص ورد الفائض في موعد أقصاه يوم . المستلمة
  .") االكتتاب وتعليماتشروط"ة راجعم يرجى). (م١٧/٩/٢٠٠٨الموافق (

  استخدام متحصالت االكتتاب
ريال  مليون ٣١٥,٦ بمبلغ المتعلقة به الطرح والمصروفات يبلغ صافي متحصالت الشركة بعد خصم رسوم

الشركة إلنشاء محطة  خططوتنوي الشركة استخدام المتحصالت من زيادة رأس المال لتنفيذ . سعودي
وفيما يلي ). في النشرة" استخدام متحصالت االكتتاب"أنظر قسم (الحاويات الثالثة في ميناء جدة اإلسالمي 

  : التقديرية المرتبطة بخطة توسع الشركة لبناء مشروع محطة الحاوياتملخص يوضح التكاليف

  إجمالي التكاليف المقدرة لمشروع الشرآة االستثماري  
  )ماليين الرياالت السعودية(  

  ٨٧٠  تكلفة البناء
  ٦٥  )البناء و البنية التحتية(األعمال المدنية الثانوية 
  ١٠  تركيب و اختبار األنظمة

  ٤١٤ المعدات
  ٧٥  تكلفة األرض
  ١٢٢  تكلفة التطوير

  ١٠١  مكاتب و أجهزة حاسب
  ٢١٤  تكلفة التمويل و اخرى

  ١,٨٧١  اإلجمالي
  سيسكو: المصدر

 مليون ريال سعودي تكاليف ٤٩٠مليون ريال سعودي بما في ذلك  ٢,٣٦١تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 
. من تكلفة المشروع% ٣١يمثل رأس المال نسبة . للمشروعاستبدال معدات التي ستدفع من التدفقات التشغيلية 

  . يلها بإستخدام قرض من مصرف الراجحيو، فسوف يتم تم%٦٩أما النسبة المتبقية و قدرها 

  :سيتم تمويل تكاليف المشروع كاآلتي

  تمويل تكاليف المشروع  
  )ماليين الرياالت السعودية(  

  ١,٢٧١   مصرف الراجحي التمويل عن طريق 
  ٥٧٩ التمويل عن طريق حقوق الملكية

  ١,٨٥٠  اإلجمالي
  سيسكو: المصدر



  

ط      

 و التي ستدفع عن ريال سعودي مليون ٣٠٦,٨٧من حقوق الملكية ما يعادل % ٥٣تمثل حصة سيسكو  
  : كما هو موضح بالجدول التاليالمتحصالت من زيادة رأس المالطريق 

  حقوق الملكية 
 )السعوديةماليين الرياالت ( نسبة الملكية 

 ٣٠٦,٨٧ %٥٣ سيسكو 
 ١١٥,٨٠ %٢٠ *شركة سيتي ايالند القابضة

 ٩٨,٤٣ %١٧ شركة زينل للصناعات
 ٥٧,٩٠ %١٠ )تصدير(الشركة السعودية لتنمية التجارة و الصادرات 

 ٥٧٩,٠٠ %١٠٠ اإلجمالي
  سيسكو: المصدر

ابضة المحدودة حيث اشترت حصة كل من داتوك محمد توفيق عبداهللا و من شركة سيتي ايالند الق% ١٠٠ استحوذت على إم إم سي الماليزية *
  .  السيد باهاري حمزة بالقيمة االسميه

   اإلكتتاب في أعداد إضافية من األسهم
يحق للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة عند آخر إقفال للتداول قبل إنعقاد الجمعية العامة غير العادية 

أس المال، طلب االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك التي لم ُيمارس التي توافق على زيادة ر
  :ويكون االكتتاب بأحد األسعار التالية فقط. حق أولوية االكتتاب فيها

 .السعر الذي طُرح فيه السهم الجديد لالكتتاب 
 بالمائة من الفرق بين سعر السعر الذي طُرح فيه السهم الجديد لالكتتاب ُمضافاً إليه مبلغ يعادل ثالثين 

سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس 
  .المال وسعر السهم الُمعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية

ائة من الفرق بين سعر السعر الذي طُرح فيه السهم الجديد لالكتتاب ُمضافاً إليه مبلغ يعادل ستين بالم 
سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس 

 .المال وسعر السهم الُمعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية
 الفرق بين سعر السعر الذي طرح فيه السهم الجديد لالكتتاب مضافاً إليه مبلغ يعادل تسعين بالمائة من 

سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة رأس 
 .المال وسعر السهم المعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية

 
للسهم، ريال  )١٤( للسهم، ريال )١١,٥٠(كالتالي وستكون أسعار اإلكتتاب في أعداد إضافية من األسهم 

.مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق إختيار أكثر من سعر واحد. ريال للسهم )١٨(ريال للسهم،  )١٦(



 ملخص لالكتتاب

  ي   

   أسهم االكتتابتخصيص 

 ايملكه) ٢ (ينسهمكل لكحد أدنى من األسهم الجديدة ) ١,٤( أجزاء من السهم سهم وأربعة سيتم تخصيص
شروط "فضال راجع ( طلبا لذلك وفقا لشروط وأحكام االكتتاب  من المساهمين المستحقين الذي يقدممكتتبال

سيتم في حال عدم االكتتاب في كامل األسهم الجديدة حسب المعادلة الموضحة أعاله . ") االكتتابوأحكام
في أسهم زيادة عن األسهم المستحقة لهم   للمساهمين المستحقين الذين اكتتبواتخصيص األسهم اإلضافية

فضالً راجع قسم . "شروط واحكام االكتتاب" الموضحة في القسم ثم األقل فاألقل من األسعار بالسعر األعلى 
ر الواردة أعاله عن األسهم اوفي حال زاد طلب اإلكتتاب عن أي سعر من األسع". شروط وأحكام اإلكتتاب"

تري متعهد التغطية أية أسهم ويش. المتاحة للبيع سيتم التوزيع بين المكتتبين وفقاً لنسبة ما يملكونه من الشركة
  .من األسهم الجديدة لم يتم االكتتاب بها خالل فترة االكتتاب، إن وجدت

   األسهم وتداولإدراج

نشرة  وتمت الموافقة على ، هيئة لتسجيل األسهم الجديدة في القائمة الرسميةلقد تقدمت الشركة بطلب لل
في ومن المتوقع أن يبدأ تداول األسهم الجديدة .  الهيئةاإلصدار هذه وكافة المستندات المؤيدة التي طلبتها

هامة تواريخ " راجعفضالً (  من عملية تخصيص األسهم الجديدةهاء في وقت قريب بعد االنتالسوق
  )."للمكتتبين

  حقوق التصويت

 صاحبه كل سهمويمنح  .، وليس ألي مساهم أي حق أفضلية في التصويتواحدةإن أسهم الشركة من فئة 
حضور اجتماعات الجمعية ب أسهم  عشرة)١٠(ما ال يقل عن لديه  ويحق لكل مساهم ،ق في صوت واحدالح
  .)"ملخص النظام األساسي" و"األسهم" راجعفضالً (  للمساهمين والتصويت فيهاامةالع

  توزيع األرباح

راجع  ( المالية الالحقةاألسهم الجديدة أية أرباح تعلنها الشركة بعد بداية فترة االكتتاب والسنوات ستستحق
  ").سياسية توزيع األرباح"

  عوامل المخاطرة

عوامل "هناك مخاطر معينة تتعلق باالستثمار في هذا الطرح و قد تم استعراض هذه المخاطر في قسم 
  .من هذه النشرة، و التي يجب مراجعتها بعناية قبل اتخاذ قرار باالستثمار في األسهم المطروحة" المخاطرة



 

  ك   

  يخ مهمة للمكتتبينتوار

  )حسب تقويم أم القرى(التاريخ   الكتتابل المتوقعالجدول الزمني 
انعقاد الجمعية العامة الغير عادية وتحديد تاريخ األحقية 

كتتاب في أسهم حقوق لتحديد المساهمين المستحقين لال
  األولوية

  )م٢٤/٨/٢٠٠٨ الموافق (هـ٢٣/٨/١٤٢٩وم ي

  فترة االكتتاب
 الموافق (هـ٢٩/٨/١٤٢٩ السبتوم من ي
 حتى نهاية عمل ١٠ ويستمر لمدة )م٣٠/٨/٢٠٠٨
  )م١٠/٩/٢٠٠٨ الموافق (هـ١٠/٩/١٤٢٩

  )م١٧/٩/٢٠٠٨ الموافق (هـ١٧/٩/١٤٢٩يوم   تخصيص أسهم زيادة رأس المال
  )م١٧/٩/٢٠٠٨ الموافق (هـ١٧/٩/١٤٢٩يوم   )إن وجد(إخطار التخصيص النهائي وإعادة الفائض 

  أسهم حقوق األولوية في السوقتداول توقع لالتاريخ الم

سوف يتم تداول أسهم حقوق األولوية حال االنتهاء 
من اإلجراءات النظامية ذات العالقة، وذلك بعد 
فترة وجيزة من رد الفائض وبالتنسيق مع هيئة 

  .السوق المالية وسيتم اإلعالن عنه الحقا

قريبية، وسوف يتم اإلعالن عن التواريخ الفعليـة مـن خـالل            يخ المشار إليها أعاله ت    الجدول الزمني والتوار  
  ).www.tadawul.com.sa(الصحافة المطبوعة وموقع تداول اإللكتروني 

 كيفية التقدم بطلب االكتتاب
بعد موافقة المساهمين على زيادة رأس المال في الجمعية العامة غير العادية المقرر عقدها بتاريخ 

 يتعين على المساهمين المستحقين الراغبين االكتتاب باألسهم )م٢٤/٨/٢٠٠٨ الموافق (هـ٢٣/٨/١٤٢٩
سيتم توفير نماذج طلبات االكتتاب في أثناء فترة االكتتاب الجديدة تعبئة نموذج طلب االكتتاب وتسليمه، حيث 

كتتاب عن ويمكن أيضاً اال. لدى مدير االكتتاب والبنوك المستلمة، وعلى الموقع اإللكتروني لمدير االكتتاب
طريق اإلنترنت والهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف اآللي التابعة للبنوك المستلمة التي تقدم هذه الخدمة 

يكون للمكتتب ) ١(للمكتتبين األفراد الذين سبق أن اشتركوا في االكتتابات التي جرت مؤخراً شريطة أن 
 تكون قد طرأت أي تغيرات على المعلومات أو أال) ٢(حساب لدى البنك المستلم الذي يقدم هذه الخدمات، و

 .البيانات الخاصة بالمكتتب منذ اكتتابه في طرح جرى حديثاً

لهذه النشرة " شروط وتعليمات االكتتاب"يجب تعبئة نماذج طلبات االكتتاب وفقاً للتعليمات المبينة في قسم 
حتفظ الشركة بحقها في رفض أي طلب وت. ويجب على كل مكتتب الموافقة وتعبئة جميع بنود طلب االكتتاب

لالكتتاب في األسهم المطروحة بصورة جزئية أو كلية في حالة عدم استيفاء الطلب أي من شروط أو 
واليجوز التعديل في طلب االكتتاب أو سحبه بعد استالمه من مدير االكتتاب أو أحد البنوك . متطلبات االكتتاب

شروط "يرجى مراجعة قسم . ( عقداً ملزماً بين المكتتب والشركةالمستلمة، ويمثل طلب االكتتاب عندئذ
 ").وتعليمات االكتتاب



 

  ل   

  ملخص للمعلومات األساسية

الهدف من هذا الملخص هو تقديم نبذة موجزة عن المعلومات المدرجة في نشرة اإلصدار وال يشمل كافة 
 مستلمي هذه النشرة قراءتها بأكملها قبل ويجب على.  المكتتبين المساهمين المستحقينالمعلومات التي قد تهم

تعريفات "وقد تم تعريف المصطلحات المدرجة في هذه النشرة تحت قسم . اتخاذ قرار االستثمار في األسهم
  .خرى من هذه النشرةآوفي مواضع "واختصارات

  الشركة

بموجب  ")الشركة"أو " سكوسي"المشار إليها في هذه الوثيقة باسم (السعودية للخدمات الصناعية تأسست الشركة 
 التجاري وسجلت في السجل) م١٨/١٠/١٩٨٨الموافق  (هـ٧/٣/١٤٠٩وتاريخ ) ٢٢٣(المرسوم الملكي رقم 

تتمثل أنشطة الشركة ). م٢٠/١١/١٩٨٨الموافق  (هـ١٠/٤/١٤٠٩ بتاريخ ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢بمدينة جدة برقم 
افق الصناعية، وإنشاء المباني السكنية وكافة المرخصة في أعمال الصيانة والتشغيل واإلدارة للمصانع والمر

المرافق التابعة لها من مراكز ترفيهية وأسواق ومطاعم ومشروعات اإلعاشة وإنشاء المستشفيات 
والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين بالمصانع والشركات الصناعية، تسويق منتجات المصانع 

يقع المركز الرئيسي للشركة وشركاتها التابعة في مدينة  كما الشركاتمحلياً وعالمياً واالشتراك في إنشاء 
  .جدة

تشغيل محطات الوقود وتوفير خدمات اإلعاشة في منطقة و  إدارة الشركات التابعةونشاطات الشركة هي
النشاطات الصناعية في كل من جدة والرياض والدمام، ولها مركز صيانة في المنطقة الصناعية في جدة، 

 هـ٨/٥/١٤٢٥ بتاريخ ٨٩وفي اجتماع مجلس اإلدارة رقم .  أخرىالمساهمة في تأسيس شركات أيضاًو
 أقر مجلس اإلدارة إستراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات والتي تحولت بموجبها م٢٦/٦/٢٠٠٤الموافق 

خدمات الشركة إلى مجموعة شركات تعمل في مجال البنية التحتية وإعادة التصدير والطاقة والمياه وال
  :تستثمر سيسكو في العديد من الشركات على النحو التالي. اللوجستية

  الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

 م٥/١٠/١٩٩٩ الموافق هـ٢٤/٦/١٤٢٠ في "تصدير"تأسست الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 
 ٨٠ قدره رأس مال ب٤٠٣٠١٢٨٣٣٢رقم تحت السجل التجاري  محدودة مسجلة في ةكشركة ذات مسؤولي

ويتمثل نشاط الشركة  . تمتلكها شركة زينل للصناعات% ٢٤و منها% ٧٦مليون ريال سعودي تمتلك سيسكو 
  : الرئيسي فيما يلي

اعمال الطرق، (تطوير وادارة وتشغيل ساحات منطقة اعادة التصدير، ومقاوالت االنشاءات العامة  
مباني (ومقاوالت عامة) ال الكهربائية والميكانيكية واعمال السدوداعمال المياه والصرف الصحي، االعم

  ). منشات ترفيهية- مباني تجارية - عامة 
جير أوت جيرهاأشراء العقارات بهدف تطويرها، اقامة االنشاءات عليها واستثمارها عن طريق بيعها او ت 

  .معدات البناء واالنشاء
 مشروع االيداع واعادة التصدير المقام على االرض يقتصر نشاط الشركة حاليا على ادارة وتشغيل 

التي تم استئجارها في ميناء جدة االسالمي، حيث انتهت الشركة من تطوير االرض وانشاء بعض 
  .يراداتها طيلة مدة االيجارإمستودعات وساحات اعادة التصدير وتقوم الشركة بتاجيرها واالنتفاع بال



  ملخص للمعلومات المالية

م      

  ياهلخدمات المكنداسة شركة 

كشركة ذات  م٩/٤/٢٠٠١ الموافق هـ١٥/١/١٤٢٢ في "كنداسة "شركة كنداسة لخدمات المياهتأسست 
 مليون ريال ٥٤مال قدره   برأس٤٠٣٠١٣٣٣٣٤رقم  محدودة مسجلة في السجل التجاري تحت ةمسؤولي

و شركة خدمات المياه % ٣٠منها و شركة محمد عبداللطيف جميل المحدودة % ٦٠سعودي تمتلك سيسكو 
حسب ما تراه الشركة . مياه البحرمتخصصة في تحلية السعودية ال اتشركالل ائأومن كنداسة هي و%. ١٠

  .م٢٠٠١أول محطة تحلية خاصة منذ عام   بتشغيلنداسةكقامت 

تتمثل اغراض الشركة في مقاوالت االنشاءات العامة بما في ذلك اعمال المياه والمجاري والري والتصريف 
  .المياة وتشغيل وصيانة معدات المياه والطاقة والبناء واعمال بيع المياهومحطات التحلية وتنقية 

ألف  ٤٠، حيث تنتج الشركة بحدود االمياه وبيعهتحلية حاليا يقتصر نشاط الشركة على تشغيل وادارة محطات 
  . من المياه يوميا بعد التوسعة٣م

  شركة تشغيل الخدمات المساندة

 هـ ٢٩/١٠/١٤٢٥هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست في " سنادإ"شركة تشغيل الخدمات المساندة 
 مليون ١٠ في مدينة الرياض برأس مال ١٠١٠٢٠٣٧٨٤م بالسجل التجاري رقم ١٢/١٢/٢٠٠٤الموافق 

مباشرة و تمتلك % ٩٧  نسبة تمتلك سيسكو، حيثريال سعودي مليون ١٥ريال، تم زيادته فيما بعد الى 
 تأسست الشركة بغرض االستثمار وتطوير عدد من مشاريع اإلسناد في .من رأسمالها %٣تصدير نسبة 

  . المناطق

     الشركة العالمية لتوزيع المياه

كشركة ذات  م٢٤/٧/٢٠٠٦ الموافق هـ٢٨/٦/١٤٢٧في " توزيع"الشركة العالمية لتوزيع المياه  تأسست
 ماليين ريال ١٠ قدره رأس مال ب٤٠٣٠١٦٣١٢٧ رقم  محدودة مسجلة في السجل التجاري تحتةمسؤولي

احدى الشركات التابعة لشركة  (االخرى مملوكة لشركة اميوتر % ٥٠منها و % ٥٠سعودي وتمتلك سيسكو 
  .والغرض من الشركة هو تطوير وبناء شبكة مياه جديدة في المملكة. )شركة مساهمة عامة (اميانتيت 

  :عات التاليةوفي الوقت الحالي تتكون الشركة وشركاتها التابعة من القطا

 محطات وقود وصيانة 
 مطاعم وخدمات إعاشة 
 تحلية مياه البحر 
 مشاريع إعادة تصدير 
 المكتب الرئيسي يضم عمليات المكتب الرئيسي ونشاطات االستثمار 

 مليون سهم جميعها أسهم عادية مدفوعة ٤٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٤٠٠ الشركة رأس ماليبلغ 
فإن إجمالي أصول الشركة وحقوق المالكين لعام ذلك إضافة إلى . رياالت سعودية ١٠بالكامل بقيمة اسمية 

 ٦٣٥ و مليون ريال سعودي٦١٩ مليون ريال سعودي و٧٤٧ قد وصلت إلى م٢٠٠٥ وم٢٠٠٦م و٢٠٠٧
  . التوالي علىمليون ريال سعودي
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ن      

  رسالة الشركة ورؤيتها المستقبلية

  رسالة الشركة

 يدا بيد مع القطاعين العام والخاص من اجل عملت أن يا الطموحة ههف بعيدة المدى وأهدارؤية الشركة
 . وتطوير الصناعة والتجارة والخدماتالوطني قتصاداالازدهار 

 :ورؤية الشركة للسنوات الخمس القادمة هي

  .التركيز على اإلبداع واالبتكار واقتناص الفرص الواعدة 
 . أجل تحقيق عائدات إيجابيةاالستمرار في االستثمار في الشركات التابعة من 
حيث تطمح الشركة  تبني إستراتيجية االندماجات واالستحواذ على الشركات من أجل توسع المجموعة، 

من خالل االستفادة من خبراتها في مجال المدن الصناعية وخدمات المياه ومناطق االيداع من اجل 
 .قة بالخبرات المتاحةالتوسع باالعمال الحالية واقتناص اية فرص مستقبلية متعل

تحويل الشركات التابعة إلى شركات مساهمة عامة، وذلك من خالل تحسين االداء التشغيلي للشركات   
 .والعمل على تحقيق عائد مناسب للمستثمرين

 .االستثمار في الشركات ذات األداء المالي المتميز 
 ).، الخدمات العقارية واللوجستيةشبكات توزيع المياه، المدن الصناعية(الدخول في مشاريع جديدة  
 .االستثمار في الشركات ذات مؤشرات النمو المستمر 
تطبيق سياسة مخاطر متوازنة من خالل تخصيص استثمار الشركات على نطاق واسع من الخدمات  

 .واألسواق
 .إيجاد بيئة عمل صحية وطموحة للموارد البشرية 

  ة الشركةمهم
 الصحيامة مشروعات استثمارية ضخمة تشمل المياه والطاقة والصرف  بإقالوطنيدعم وتطوير االقتصاد 

ر الخدمات المساندة للصناعة بالمدن الصناعية يوف، وتوتنقية المياه وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
ة  الصناعية بالمملكة العربيبالشركات مع القطاع العام لتطوير وتشغيل واالرتقاء التعاون الوثيقباإلضافة إلى 

، تملك، ءبنا(  BOTأو /و) ، تملك، تشغيلءبنا (BOOوتستخدم الشركة نظام الـ  .السعودية ومنطقة الخليج
  .كأسلوب لالستثمار من أجل تنفيذ مهمتها) تحويل

  توصية مجلس إدارة الشركة لزيادة رأس المال

تنوي ، ي من ميناء جدة اإلسالميتمشياً مع سياسة الشركة التوسعية وسياستها التنموية، ولتلبية الطلب المستقبل
، حيث محطة الحاويات الثالثة بميناء جده اإلسالمياستخدام متحصالت زيادة رأس المال لتشييد  سيسكو

على الرخصة الثالثة للرصيف البحري بميناء جدة االسالمي والحقا ) احدى الشركات التابعة(حصلت تصدير 
 مليون ريال ٢,٣٦١تشغيل المحطة، وتقدر تكلفة االنشاء بحدود تم تأسيس شركة محطة بوابة االحمر الدارة و

وتعتزم .  مليون ريال الستبدال االالت والمعدات من التدفقات النقدية التشغيلية٤٩٠ ، سيتم تمويل سعودي
إلى   سعودي مليون ريال٤٠٠من   الشركةمال  رأسهذا المشروع خالل زيادةحصتها من الشركة تمويل 

حقوق أولوية لصالح حملة األسهم المقيدين  مليون سهم ٢٨ وذلك من خالل طرح  سعوديمليون ريال ٦٨٠
  .تاريخ األحقيةفي 

 رياالت سعودية كقيمة اسمية ١٠رياال سعوديا للسهم الواحد ويتكون من  ١١,٥٠سيتم طرح األسهم بسعر 
 عدد األسهم المصدرة وبعد اكتمال عملية االكتتاب سيرتفع. ريال سعودي تمثل عالوة اإلصدار ١,٥٠و

 ٣٢٢وتبلغ القيمة التقديرية إلجمالي متحصالت االكتتاب . مليون سهم ٦٨ مليون سهم إلى ٤٠والمدفوعة من 
ريال سعودي كمصاريف لإلصدار، بحيث يصبح صافي  مليون ٦,٤ بمبلغمليون ريال سعودي، سيدفع منها 

  .سعوديريال مليون  ٣١٥,٦متحصالت االكتتاب المتوقعة من الطرح 



  ملخص للمعلومات المالية

س      

  ملخص القوائم المالية

  ديسمبر٣١يجب قراءة ملخص القوائم المالية الوارد أدناه مع القوائم المالية المراجعة للسنوات المالية المنتهية في 
 نشرة  منموقع آخروالمتضمنة في م بما في ذلك اإليضاحات المرفقة بها في كل حالة ٢٠٠٥ وم٢٠٠٦ م ،٢٠٠٧
  .راإلصدا

  )آالف الرياالت السعودية(لمالية للشركة ملخص القوائم ا
   ديسمبر٣١كما بتاريخ   
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

       قائمة المركز المالي
 ٢٣٢,٣٧٣  ١٢٢,٣٧٠ ٨٤,٧٧٦  األصول المتداولةمجموع

 ٤٠٢,٥٦٠  ٤٩٦,٥٥٤ ٦٦١,٨٩١ مجموع األصول غير المتداولة
  ٦٤٣,٩٣٣ ٦١٨,٩٢٤  ٧٤٦,٦٦٧  مجموع األصول

 ٣٥,٥١٦  ٦٠,٧٦٩ ٥٣,٧٦٠ المتداولة الخصوم مجموع
 ٨٥,٥٣٩  ٦٧,٥٩١ ١٦٤,٢٠٧ مجموع الخصوم غير المتداولة

  ٥٩,٧٧٠ ٦٠,٢٨٢  ٧٨,٠٦٩  حقوق األقلية
  ١٨٠,٨٢٥ ١٨٨,٦٤٢  ٢٩٦,٠٣٦  مجموع الخصوم

 ٤٥٤,١٠٨  ٤٣٠,٢٨٢ ٤٥٠,٦٣١  حقوق المساهمينمجموع
        

        قائمة الدخل
  ٧٤,١٦٦  ٧٤,٠٦٩  ١٠٧,٨٠٧  إيرادات النشاط

  (٥٧,٠٦٧)  )٤٩,٤٩٦(   (٦٤,٦٤٥)  مصروفات النشاط
  ١٧,٠٩٩  ٢٤,٥٧٣ ٤٣,١٦٢ مجمل ربح النشاط

  ١٢,٩٣١  ٥,٠٩٥  (٥,٣١٦)  صافي الربح
        

        التدفقات النقدية
  ٢٤,٠٩٦  ٢٠,١٥١  ٤١,١٧٠  األنشطة التشغيلية

  (٨٦,١٤٦)  )١٤٨,١٢٩( (١٤١,٣٣٠) األنشطة االستثمارية
  ٤٩,٣٦٨  )١,٨٢٠(  ٨٥,٩٣٠  األنشطة التمويلية  

  (١٢,٦٨٢)  )١٢٩,٧٩٨(  (١٤,٢٣٠)  في رصيد النقد) النقص(الزيادة 
  ٢١٠,٦٦٢  ١٩٧,٩٨٠  ٦٨,١٨٢  رصيد النقد أول الفترة 

  ١٩٧,٩٨٠  ٦٨,١٨٢  ٥٣,٩٥٢  رصيد النقد في آخر الفترة 

 المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر
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  ٤  

  تعريفات واختصارات ١

  التعريف  المصطلح

   للخدمات الصناعيةإدارة الشركة السعودية...............................دارةاإل

   تشغيل الخدمات المساندةشركة................................إسناد

  سهم عادي من أسهم الشركة ٢٨,٠٠٠,٠٠٠.................حقوق األولويةأسهم 

  األبناءالزوج والزوجة و...............................أقارب

 لصالح حملة األسهم المقيدين  حقوق أولويةسهم ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ طرح.............................االكتتاب
 الجمعية انعقادم تداول بنهاية تداول يوم في سجالت الشركة أو في نظا

  م٢٤/٨/٢٠٠٨الموافق  هـ٢٣/٨/١٤٢٩العمومية غير العادية في 

   ذج االكتتاب في أسهم الشركةوقبل نمي تالبنوك الت......................البنوك المستلمة

هـ ٢٣/٨/١٤٢٩نهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ........................تاريخ األحقية
  م٢٤/٨/٢٠٠٨الموافق 

  النظام اآللي لتداول األسهم السعودية................................اولتد

  الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات..............................تصدير

   لتوزيع المياهالدوليةالشركة ...............................توزيع

  أم القرى، الجريدة الرسمية لحكومة المملكة العربية السعودية.....................الجريدة الرسمية

  حكومة المملكة العربية السعودية.............................الحكومة

  ريال سعودي لكل سهم من أسهم االكتتاب ١١,٥٠............ةسعر أسهم حقوق األولوي

  السوق المالية السعودية...............................السوق

  الشخص الطبيعي.............................الشخص

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية....................سيسكو أو الشركة

م ٣٠/٩/٢٠٠٨الموافق  هـ٢٩/٨/١٤٢٩ تاريخبالمدة التي تبدأ ........................فترة االكتتاب
  ق االكتتاب وهو أيام عمل شاملة آخر يوم إلغال) ١٠(وتستمر لفترة 

  م١٠/٩/٢٠٠٨الموافق  هـ١٠/٩/١٤٢٩

  . المالية تعدها الهيئة بمقتضى قواعد التسجيل واإلدراجباألوراققائمة .......................القائمة الرسمية

  للشركةالقوائم المالية المراجعة.................القوائم المالية للشركة
  المؤسسة العامة للموانئ البحرية السعودية..............المؤسسة العامة للموانئ



  تعريفات واختصارات

  ٥  

  التعريف  المصطلح

  هي مجموع العوائد المالية من هذا الطرح   ................. متحصالت االكتتاب

  سيسكوأعضاء مجلس إدارة شركة ....................... اإلدارةمجلس 

  شركة كنداسة لخدمات المياه.............................. كنداسة

هي الالئحة الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم .............. الئحة حوكمة الشركات
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  ٦  

  عوامل المخاطرة ٢

تتاب دراسة كافة المعلومات التي تحتويها هذه        لالك طروحة االستثمار في األسهم الم    يتعين على كل من يرغب    
وقد يتأثر نشاط الشركة ومركزها المالي ونتائج أعمالها        .  المبينة أدناه  مخاطرةلعوامل ا بما فيها   بعناية  النشرة  

ـ في حال حدوث أو تحقق أحد عوامل الم        جوهريوتدفقاتها النقدية بشكل سلبي و     ة التـي تعتقـد إدارة      طراخ
في الوقت الحالي أنها مهمة، أو أي مخاطر أخرى لم يتسنى لإلدارة أن تحـددها أو التـي                   )"اإلدارة("الشركة  

 حدوث إحدى أو بعض هـذه       ؤديقد ي  .تعتقد أنها غير جوهرية، أو إذا أصبحت هذه األخيرة مخاطر جوهرية          
ـ  المستثمر كامل أو جزءاً من قد يخسر و السوق  فيسهماألانخفاض سعر  إلى  المخاطر   أسـهم  ي اسـتثماره ف
  .الشركة

  آةالمخاطر المتعلقة بنشاط الشر ١-٢

  التقلب في العمليات التشغيلية للشرآة ١-١-٢
تعتبر محافظة الشركة على مستوى اإليرادات والربحية وزيادتها من أهم عوامل استمرار نجاح عملياتها 

أفضل الخدمات التشغيلية ويتوقف ذلك بصورة أساسية على المحافظة على العمالء الحاليين من خالل تقديم 
لذا فإن عدم محافظة الشركة على مستوى . وجذب المزيد منهم عن طريق خلق ميزات تنافسية إضافية

اإليرادات والربحية أو زيادة نسبة الذمم المدينة لعدم قدرة الشركة على تحصيلها قد يؤثر تأثيرا مباشراً على 
  .العمليات التشغيلية للشركة ونتائج أعمالها

  التوسع ةإستراتيجي ٢-١-٢
ية، وستعتمد الشركة على مواردها  التوسعإستراتيجيتهاقد يتأثر الوضع المالي للشركة بشكل سلبي إذا لم تنجح 

  . الخاصة لتطوير عملياتها ونظمها المالية وخدماتها التي تلبي متطلبات العمالء

  إعاقة سير العمل ٣-١-٢
وتتضمن المخاطر .  ة التحتية االساسية ألعمالهامثل كل االعمال، تعتمد الشركة على سير وفعالية العمل والبني

الحقيقية الكوارث الطبيعية وقصور اداء أنظمة العمل أو التأخر في تسليم الطلبات أو معدات الطاقة والمياه 
وعلى الرغم من الشركة كانت قد وضعت أنظمة متطورة للحماية واالمان لتقليل . وأجهزة الحاسب االلي

يوجد تأكيد أو ضمان على أن عمليات وأعمال الشركة لن تتعرض للتعطيل أو االعاقة أو   الالمخاطر، اال انه
  .تأثرها مادياً عند حدوث أي من تلك المخاطر

  تأخر بدء المشاريع ٤-١-٢
عند تطوير مشاريع جديدة، تستعين الشركة بمقاوليين وموردين تعتقد أنهم معروفون وذو سمعة رفيعة لتنفيذ 

مشاريع الشركة وشركاتها التابعة، إال أن التأخير في إنجاز هذه المشاريع يمكن أن االعمال التي تحتاجها 
 .يؤدي سلباً على عمليات الشركة وشركاتها التابعة ووضعها المالي

  عدم القدرة على تجديد حقوق االمتياز الممنوح للشرآات التابعة  ٥-١-٢
 وجهات  العامة للموانئمؤسسةال لها من قبل ترتبط العديد من الشركات التابعة للشركة بعقود أمتياز ممنوحة

أخرى وهي بطبيعتها عقود محددة المدة، فعلى سبيل المثال تم إنشاء الشركة السعودية لتنمية التجارة 
، وهي إحدى الشركات التابعة للشركة، إلنشاء وتطوير منطقة حرة داخل ميناء جدة )تصدير(والصادرات 

هـ الموافق ١٤/١/١٤١٩بتاريخ ) تحويل، تشغيل، بناء (.B.O.Tوأبرمت تصدير اتفاقية . اإلسالمي
م مع المؤسسة العامة للموانئ الستصالح وتطوير وتشغيل موقع بمساحة مليون متر مربع ١١/٥/١٩٩٨

 سنة، وعليه فإن عدم تجديد أو إنهاء مثل هذه االتفاقية ٤٠تبلغ مدة االتفاقية المذكورة .  تقريباً في مدينة جدة
  . الى التأثير سلباً على عمل شركة تصدير وبالتالي التأثير على النتائج المالية للشركةسوف يؤدي



  عوامل المخاطرة
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  االستثمار في االوراق المالية المتاحة للبيع ٦-١-٢
تمتلك الشركة أستثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع في وحدات صناديق مشتركة تدار من قبل بنوك محلية 

إن أي أنخفاض في سوق االسهم السعودية قد يؤثر .  تحقيق المكاسباإلستثمار ومشتراة ومحتفظ بها بغرض 
سلبياً على العائد من االستثمار في االوراق المالية التي تملكها الشركة وبالتالي قد يؤثر على نتائج الشركة 

  .المالية

ي حصل في سهم السعوديه وكنتيجة للهبوط الذ مليون ريال في األ٥٧م استثمرت الشركة مبلغ ٢٠٠٥في عام 
 مليون ريال، واية فروقات تظهر ٤٤,٤م ٢٠٠٧ حيث بلغ التقييم لعام اسعار االسهم حققت الشركة خسائر

م تم اخذ مخصص هبوط دائم بمبلغ ٢٠٠٧ في عامغير محققة، و) خسائر(ضمن حقوق المساهمين كارباح 
مليون ريال كما في تاريخ  ٣٩,٩ كما تبلغ قيمة االسهم . مليون ريال حملت لحساب االرباح والخسائر١٠
  .م١٦/٧/٢٠٠٨

   الجديدةللمشاريععدم القدرة على الحصول على تمويل  ٧-١-٢
وشركاتها التابعة الى التمويل سواء كان هذا التمويل عن طريق زيادة رساميل أعمال ومشاريع الشركة تحتاج 

 القوي وعالقاتها مالي الوتؤمن الشركة بحكم مركزها. هذه الشركات أو االقتراض من خالل البنوك المحلية
المتميزة من البنوك المحلية بقدرتها على تأمين التمويل المطلوب لمشاريعها أو مشاريع شركاتها التابعة، إال 
أن عدم تمكن الشركة من الحصول على ذلك التمويل ألي سبب سوف يؤثر سلبياً على خطط الشركة التوسعية 

  .ونتائجها المستقبلية

  تفاقيات التمويلوط المسبقة إلعدم الوفاء بالشر ٨-١-٢
تفاقيات التمويل الخاصة بأعمال الشركة وشركاتها التابعة اهناك عدد من الشروط المسبقة التي تنص عليها 

ن عدم الوفاء بهذه الشروط المسبقة أو عدم التنازل عنها من قبل البنوك إوبالتالي، ف.  والتي يجب االلتزام بها
  .ى تعرض الشركة الى مخاطرة عدم توفر التمويل الالزم العمالهاالمقرضة للشركة سوف يؤدي ال

  المحافظة على الموارد البشرية اإلدارية الفاعلة ٩-١-٢
يعتمد نجاح الشركة واستمرار نموها على اإلدارة التنفيذية واألشخاص الرئيسيين في المستويات اإلدارية 

وقد . قدان تلك الكوادر الفاعلة وتقليل تأثير فقدانهمتنفذ الشركة استراتيجيات تهدف إلى تقليل مخاطر فو. العليا
ال حيث أن الشركة و. تمكنت الشركة من إيجاد بدالء مؤهلين ومهرة ومحترفين للكوادر التي تغادر الشركة

 أو المؤهلة العاملة لديها أو إيجاد بدائل على نفس الدرجة من التأهيل في حال فقدانهاالكوادر تضمن بقاء 
إيرادات الشركة ونتائج أعمالها فإن  حافظة على كوادر مؤهلة إضافية عند االحتياج إليهم،اجتذاب والم

 قد تتأثر بصورة سلبية في حالة أن الشركة لم تتمكن من االحتفاظ بكوادرها الفاعلة أو ومركزها المالي
  .اجتذاب بدالء على نفس درجة التأهيل

  ربحية الشرآات التابعة  ١٠-١-٢
حها على االرباح التي تحققها مباشرة نتيجة أعمالها باالضافة الى االرباح التي تحققها تعتمد الشركة في أربا
بحية الشركات التابعة للشركة فأن ذلك سوف يستتبع زيادة أرباحها روعليه فكلما زادت .  الشركات التابعة لها

ح أو تكبدها خسائر في أي المباشرة والعكس صحيح، إذ أن عدم تمكن الشركات التابعة للشركة في تحقيق أربا
 من الممكن أن يؤدي ذلك الى إنخفاض مستوى ربحية الشركة مما قد يؤثر على السعر السوقي هسنة فأن
م و قد أدى ذلك إلى ٢٠٠٦فعلى سبيل المثال تكبدت شركة تصدير خسائر منذ تأسيسها و حتى عام . لالسهم

يعود  و.م٢٠٠٧ مليون ريال لعام ٤٤ مبلغرباح بلغت   علماً بأن تصدير حققت ا.التأثير على ارباح الشركة
اراضي منطقة اعادة التصدير التي تستاجرها جزء من الرباح إلى بيع حق منفعة استخدام لالسبب الرئيسي 

   . وهي ارباح غير اعتياديةمن ادارة ميناء جدة االسالمي لشركة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة
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  آتتاب في المشاريع المذآورة في النشرةعدم إستخدام متحصالت اال ١١-١-٢
 الثالثة في اتحاويمحطة ال بناء إستخدام متحصالت االكتتاب في مشروععلى  في حال عدم قدرة الشركة

لعائد المشروع  يمساور على قدعائد  الحصول على الشركة قادرة على د ال تكون، قميناء جده االسالمي
  . في هذة النشرةالمذكور

تمكن من ت لم اريال سعودي لمشاريع معينة لكنه مليون ٢٠٠ بزيادة رأس مالها لشركة اقامتم ٢٠٠٤في عام 
لرجوع االرجاء للحصول على معلومات اضافية . في الغرض المقصودتوظيف المبلغ المحصل من الزيادة 

 .م٢٠٠٤ستخدام متحصالت االكتتاب لعام ا لقسم

   .  بإستخدام متحصالت االكتتاب للمشروع المذكورتعهداًلمالية إلى هيئة السوق اأعضاء مجلس اإلدارة وقد قدم 

 عدم االلتزام بالشروط ١٢-١-٢
الثالثة في ميناء جدة اإلسالمي من شركة  محطة الحاوياتإنشاء عقد بتعديل  للموانيء المؤسسة العامةقامت 

لمزيد من ية المعلومات القانون قسمشروط معينة، انظر ببوابة البحر االحمر شركة محطة لى تصدير إ
 على قدرة على العملالمبوابة البحر االحمر شركة محطة  سيفقدهذه الشروط عدم اإللتزام بإن . التفاصيل
 . المشروع

  المخاطر المتعلقة بالسوق ٢-٢

  المخاطر المرتبطة باألنظمة والتعليمات الرسمية ١-٢-٢
العربية السعودية وبخاصة تلك    تخضع الشركة وشركاتها التابعة ألنظمة الجهات الرسمية المختصة في المملكة           

وأي تغيير في النظم قد تكون له تـأثيرات ماليـة علـى             . المتعلقة بالمدن الصناعية والمؤسسة العامة للموانئ     
  .الشركة، مع العلم أن الشركة لم تواجه حتى تاريخه أية عقبات في هذا المجال

  المخاطر المرتبطة بالمنافسة المحلية ٢-٢-٢
 مدينة الملك عبداهللا االقتصادية     ما عدا ميناء   للشركةال يوجد منافسين    مناطق الحرة   في مجال إنشاء وتطوير ال    

مدينة الملك عبد   "لتطوير وتشغيل الميناء البحري في      على عقد    موانئ دبي العالمية  حيث حصلت شركة    برابغ  
ان حصة في السوق،    وهذا قد تكون له تأثيراته على األسعار وهوامش الربح وكذلك على فقد           . "اهللا االقتصادية 

  .األمر الذي قد يؤثر سلباً على أرباح الشركة

 يوجد بميناء جدة اإلسالمي محطتي حاويات مخصصة وهي محطة الحاويات ، الحاوياتاتمحطفي مجال أما 
مؤسسة والجهة الحاصلة على االمتياز في محطة الحاويات الجنوبية هي . الجنوبية ومحطة الحاويات الشمالية

، أما بالنسبة لمحطة الحاويات الشمالية فإن (Siyanco/DPA) وهيئة موانئ دبي "كوصيان"لسعودية االصيانة 
   ).غلف ستيفدورنغ(الجهة الحاصلة على االمتياز هي شركة غلف ستيفدورنغ كونتراكنتغ المحدودة 

بما و. سالميم حدث نمو سريع في إجمالي الحركة في ميناء جدة اإل٢٠٠٥م و١٩٩٥في الفترة ما بين عامي 
ستكون  م٢٠١٠توقع أن تصل مرافق وخدمات الحاويات الحالية بالميناء إلى نقطة التشبع في العام  من المهأن

وعلى هذا األساس سيتم إنشاء محطة حاويات هنالك ضرورة لسعات جديدة بالميناء لمناولة حركة الحاويات، 
  .)ن السوقلمزيد من المعلومات الرجاء مراجعة قسم نبذة ع( ثالثة 

  االرتفاع المفاجئ في أسعار المواد الصناعية ٣-٢-٢
أهمية قصوى للعميل والتي يمكن أن ترتفـع أسـعارها تبعـاً            ) الوقود والمياه (تمثل خدمات ومنتجات الشركة     

التي تعتمد علـى  ) المعدات واألجهزة( الصيانة وقطع الغيار      أعمال وينطبق األمر نفسه على   . لتكاليف المعيشة 
  .أي تغيير رئيسي يمكن أن يزيد من تكلفة اإلنتاج. جيين وعلى العمالت األجنبيةموردين خار
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  السعودة ٤-٢-٢
تعتمد الشركة وشركاتها التابعة على سياسة في مجال السعودة تهدف الى التقيد التام بلوائح السعودة المعمـول                 

فقاً للتعميم الصادر عن    وو. م٢٠٠٧ في نهاية عام     %٤٦ حيث بلغت نسبة السعودة في الشركة        بها في المملكة  
من القوى العاملة فـي أي منـشأة مـن    %) ٣٠( هـ الذي يتطلب أن تكون       ١/٦/١٤٢٣وزارة العمل بتاريخ    

السعوديين، فأن أي شركة سعودية ترغب في الحصول على شهادة سعودة ويـصرح لهـا بتوظيـف غيـر                   
 الجنـسية، وأن    ناملين لديها سعوديي  على االقل من الع   %) ٢٠(قل كفالتهم، يجب أن تكون نسبة       نالسعوديين و 

يكون لديها خطة للسعودة وتقدم تعهداً كتابياً برفع هذه النسبة، في حين أن الشركة والمؤسسات التي تقل نسبة                  
لن يصدر لها شهادة سعودة ولن يسمح لها بنقل كفالة غير السعوديين اليهـا وفقـاً                %) ٢٠(السعودة فيها عن    

 هـ، فإن إخفاق الشركة في االلتزام بنـسبة الـسعودة           ٢١/٤/١٤١٥وتاريخ  ) ٥٠(لقرار مجلس الوزراء رقم     
  :سيعرضها لبعض العقوبات التالية

  .تعليق طلبات الشركة للحصول على تأشيرات عمل 
 .تعليق طلبات الشركة لنقل كفالة أي موظف حالي أو مستقبلي 
 .الحرمان من المنافسة على العطاءات الحكومية 
 .الذي قد تقدمه الحكومة السعودية للقطاع الخاصالحرمان من الدعم  

  .      ووضعها المالي ونتائج عملياتهاالشركة إن من شأن حدوث أي من العقوبات أعاله التأثير سلباً على أعمال 

 مخاطر تتعلق باألسهم  ٣-٢

  التقلب المحتمل في سعر السهم ١-٣-٢
ريال سعودي، إال   ) ٢٤(م  ٢٤/٨/٢٠٠٨هـ الموافق   ٢٣/٨/١٤٢٩بلغ سعر سهم الشركة في نهاية تداول يوم         

ال توجد أي ضمانات بأن يستطيع المكتتبون في األسهم الجديدة بيع األسهم المطروحة لإلكتتـاب بـسعر                 أنه  
و يعود ذلك لعدة عوامل يمكن أن تؤثر سلباً على سعر السهم في الـسوق مـن                 . اإلصدار أو بسعر أعلى منه    

األسهم في السوق بعد هـذا اإلكتتـاب أو الظـروف العامـة للـسوق      بينها بيع المساهمين لكميات كبيرة من   
  .والتغيرات النظامية وعوامل أخرى خارجة عن نطاق سيطرة الشركة

  توزيع األرباح ٢-٣-٢
للشركة على عدة عوامل منها تحقيق األرباح والموقف المالي يعتمد قرار توزيع أرباح على حملة األسهم 

ح القابلة للتوزيع وحدود االئتمان المتاحة للشركة باإلضافة إلى الوضع ومتطلبات رأس المال العامل واألربا
وعليه فإن الشركة ال  .كما يعتمد ذلك على عدة عوامل أخرى تخضع لتقييم مجلس اإلدارة. االقتصادي العام

  .وقد ال تقوم بدفع أرباح لحملة األسهم بصفة دائمةتضمن 

ستحقين ال     ٣-٣-٢ ساهمين الم ة الم سبة ملكي اض ن ي    أنخف ة ف ق االولوي ستخدمون ح ذين ال ي
  االسهم القائمة

أذا لم يقم المساهم في الشركة بممارسة حقه في االكتتاب في االسهم المصدرة بموجب هذه النشرة أو في أي 
إصدارات جديدة لألسهم تقوم بها الشركة في المستقبل، فإن نسبة حصص المساهم في الشركة وقدرته 

  .قم المساهم بممارسة حق االولوية الممنوح له نظاماً باألكتتاب بمثل هذه األسهمالتصويتية ستنخفض إذا لم ي

  اإلصدارات و االآتتابات المستقبلية ٤-٣-٢
إن إصدار الشركة أو بيع المساهمين لكميات كبيرة من األسهم في سوق األسهم بعد االكتتاب أو توقع حدوث 

 .اً على سعر األسهم في السوقن يؤثر سلبي هذه االصدارات أو عمليات البيع ، يمكن أ



  عوامل المخاطرة

  ١٠  

  تأثير الزيادة على ربحية السهم ٥-٣-٢
لحصول على استراتيجية الشركة ابما أن و . كنتيجة لزيادة رأس المال للشركةًئد على السهم سلبياً اسيتأثر الع
 من هذه حاربا ةتحقيق أيلبدء سنوات لعدة تحتية طويلة االجل فقد تحتاج الشركة البنية البناء مشاريع 

    .لمشاريعا

  



 

  ١١  

 الشـرآـــة  ٣

  مقدمة ١-٣

كشركة ") الشركة"أو " سيسكو"سم االمشار إليها في هذه النشرة ب(السعودية للخدمات الصناعية تأسست الشركة 
وسجلت في ) م١٨/١٠/١٩٨٨الموافق (هـ ٧/٣/١٤٠٩وتاريخ ) ٢٢٣(بموجب المرسوم الملكي رقم  مساهمة
يقع ). م٢٠/١١/١٩٨٨الموافق (هـ ١٠/٤/١٤٠٩ بتاريخ ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢بمدينة جدة برقم  التجاري السجل

المركز الرئيسي للشركة في مدينة جدة ولديها فرعين أحدهما في الرياض مسجل في السجل التجاري تحت 
، ويبلغ رأس مال ٣٠٥٠٠٢٦٥٣٣ واآلخر في الدمام والمسجل في السجل التجاري رقم ١٠١٠٠٧٥٨٦٩رقم 

 سهم وجميعها أسهم عادية تبلغ القيمة ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ سعودي مقسم إلى  ريال٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠الشركة الحالي 
 ٣١ مليون ريال سعودي في ٤٥١وقد بلغ إجمالي حقوق المساهمين .  ريال سعودي١٠االسمية لكل منها 

  .م٢٠٠٧ديسمبر 

و  اربع مرات على النحمالها مليون ريال وتم زيادة رأس٥٩ قدره رأس مالم ب١٩٨٨تأسست الشركة في عام 
  : التالي 

 ألف ٨٢٠صدار إ وذلك ب، مليون ريال١٠٠ مليون الى ٥٩م من ١٤/١١/١٩٩٨في الزيادة االولى  
  )بدون عالوة إصدار (سهم/ ريال٥٠سهم بقيمة اسمية 

صدار إ مليون ريال، وذلك ب١٥٠ مليون ريال الى ١٠٠، كانت من م١٤/٤/٢٠٠٣ فيالزيادة الثانية  
  )بدون عالوة إصدار (سهم/ ريال٥٠مليون سهم بقيمة اسمية 

 وذلك  ريال، مليون٢٠٠ مليون ريال الى ١٥٠م، وكانت من ١٤/١٢/٢٠٠٣تمت في الزيادة الثالثة  
  )بدون عالوة إصدار (سهم/ ريال٥٠سهم بقيمة اسمية صدار مليون إب
وذلك   مليون ريال،٤٠٠ مليون ريال الى ٢٠٠م، وكانت من ١٢/١٠/٢٠٠٤في  الرابعة الزيادة 
 )بدون عالوة إصدار (سهم/ ريال٥٠مليون سهم جديدة وبقيمة اسمية  ٤ صدارإب

  الملكيةهيكل  ٢-٣

.  رياالت سعودية  ١٠ مليون سهم قيمة السهم      ٤٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى       ٤٠٠يبلغ رأس مال الشركة     
كة وتمتلك شر .  مساهم ٢٠,٤٦٢للقطاع الخاص حيث يبلغ عدد حملة أسهمها        % ١٠٠والشركة مملوكة بنسبة    

 كمـا فـي    مـال الـشركة    مـن رأس   %)١٩,٩٢ (ما نسبته والتي تمثل    سهم   ٧,٩٦٧,١٢٠زينل للصناعات   
مـا  همجلس االدارة عضويين    في  ويمثلها  . عن طريق شركات تابعة   %) ٤,١٣( باإلضافة إلى    م٢٤/٨/٢٠٠٨

  .  واالستاذ عامر زينل كعضو اإلدارةرئيس مجلسكاالستاذ محمد زينل 

  م٢٤/٨/٢٠٠٨في  آما نسبة ملكية المساهمين :١–٣  شكل
  رأس المال  نسبة الملكية  عدد األسهم   اسم الشريك

   ريال٧٩,٦٧١,٢٠٠  %١٩,٩٢  ٧,٩٦٧,١٢٠  *شركة زينل للصناعات
   ريال١٠,٠٠٠,٠٠٠  %٢,٥٠  ١,٠٠٠,٠٠٠  شركة صفرا

   ريال٥,٠٠٠,٠٠٠  %١,٢٥  ٥٠٠,٠٠٠  شركة لؤلؤة الخليج للتجارة
   ريال٤,٢٢٥,٩٥٠  %١,٠٦  ٤٢٢,٥٩٥  الشركة السعودية للخدمات والتشغيل

   ريال٣٠١,١٠٢,٨٥٠  %٧٥,٢٧  ٣٠,١١٠,٢٨٥  األسهم المتداولة المتبقية
   ريال٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠  %١٠٠,٠٠  ٤٠,٠٠٠,٠٠٠  اإلجمالي
  سيسكو: المصدر

  )١٠-٣(هيكل ملكية شركة زينل موضح في شكل *

  .   من سيسكو% ٢,٥٠ مباشرة م نسبة٢٤/٨/٢٠٠٨في  كمافرا شركة صتمتلك 



  الشركة

  ١٢  

  صفراهيكل ملكية شرآة : ٢–٣  شكل 
  نسبة الملكية  اسم الشريك

  %٧٢,٦٣٦  زينل للصناعاتشركة 
  %٦,٠٠٠  شركة الخليجية لإلستثمارات الصناعية

  %٤,٢٨٨  عبداهللا ثنيان السبيعي
  %٤,٢٨٨  سعد سعيد الغامدي

  %٤,٢٨٨  عبدالعزيز جعفر طيار
  %٣,٣٠٠  محمد مبارك العي

  %٣,٠٠٠  شركة الشاعر للتجارة
  %٢,٢٠٠  ابراهيم يوسف شقدار. د

  سيسكو: المصدر

  

 تمتلك .زينلمجموعة من الشركات التابعة لشركة لؤلؤة الخليج للتجارة والشركة السعودية للخدمات والتشغيل 
  .   من سيسكو% ١,٢٥  مباشرةنسبةم ٢٤/٨/٢٠٠٨في   كما للتجارةلؤة الخليج لؤ شركة

  لؤلؤة الخليج للتجارةهيكل ملكية شرآة : ٣–٣  شكل 
  نسبة الملكية  اسم الشريك

  %٧٥  زينل للصناعاتشركة 
  %٢٥  *زينل للصيانةشركة 
  سيسكو: المصدر

   بالكامل لمجموعة زينلمملوكة*

  .من سيسكو% ١,٠٦نسبة مباشرة م ٢٤/٨/٢٠٠٨في  كما السعودية للخدمات و التشغيل شركةالتمتلك كما 

  السعودية للخدمات و التشغيلشرآة الهيكل ملكية : ٤–٣  شكل
  نسبة الملكية  اسم الشريك

  %٣٠  زينل للصناعاتشركة 
  %٧٠  *زينل لألنظمةشركة 
  سيسكو: المصدر

  مملوكة بالكامل لمجموعة زينل*

  الملكية المباشرة و غير المباشرة للمساهمين ١-٢-٣

   نسبة الملكية المباشرة و غير المباشرة للمساهمين :٥–٣  شكل

النسبة   مساهماسم ال
  المباشرة

 نسبةال
  رمباشرةالغي

  طريقة إحتساب النسبة غير المباشرة  المجموع

  %٢٤,٠٥  %٤,١٣  %١٩,٩٢  مجموعة زينل

شركة لؤلؤة من  %١,٢٥تمتلك 
من % ١,٠٦ و الخليج للتجارة

 الشركة السعودية للخدمات والتشغيل
حصة % ٢,٥٠من % ٧٢,٦٣٦و 

  شركة صفرا
  ال ينطبق  -  ال يوجد  %٨٠,٠٨  األسهم المتداولة المتبقية

        %١٠٠  جمالياإل
  سيسكو: المصدر

  .باستثناء شركة زينل للصناعات% ٥ال يوجد أي مساهم يمتلك أكثر من 



  الشركة

  ١٣  

   : تيحصة ملكية سيسكو المباشرة و الغير مباشرة في الشركات التابعة كاآل

   في الشرآات التابعةة المباشرة و الغير مباشرنسبة ملكية سيسكو :٦–٣  شكل
  نسبة الملكية الغير مباشرة  نسبة الملكية المباشرة  الشركة

  -  %٧٦  تصدير

  -  %٦٠  كنداسة

  %٢,٢٨  %٩٧  إسناد

  -  %٥٠  توزيع

  %٧,٦  %٥٣  محطة بوابة البحر االحمر
  سيسكو: المصدر

   الشرآات التابعة نسبة ملكية سيسكو في:٧–٣  شكل

توزيع    إسناد  البحراالحمر    محطة بوابة   آنداسة   تصدير   

60% 76%97%50%53%

احد شرآات    (اميوتر% 50•
)اميانتيت تصدير% 3•  جميل  عبداللطيفشرآة محمد   % 30•

شرآة خدمات المياه و البيئة   % 10•

ايالندشرآة سيتي   % 20•
 للصناعاتزينلشرآة  % 17•
تصدير% 10•

 للصناعاتزينلشرآة  % 24•

توزيع    إسناد  البحراالحمر    محطة بوابة   آنداسة   تصدير   

60% 76%97%50%53%

احد شرآات    (اميوتر% 50•
)اميانتيت تصدير% 3•  جميل  عبداللطيفشرآة محمد   % 30•

شرآة خدمات المياه و البيئة   % 10•

ايالندشرآة سيتي   % 20•
 للصناعاتزينلشرآة  % 17•
تصدير% 10•

 للصناعاتزينلشرآة  % 24•

 
  

  سيسكو: المصدر



  الشركة

  ١٤  

  التابعةاتالملكية المباشرة و غير المباشرة لشرآة زينل في الشرآ ٢-٢-٣

  نسبة الملكية المباشرة و غير المباشرة لشرآة زينل  :٨–٣  شكل

النسبة   نسبة الملكية  الشركة
   المباشرة

 نسبةال
 الغيرمباشرة

طريقة إحتساب النسبة غير   المجموع
  المباشرة

  سيسكو

 ،شركة زينل% ١٩,٩٢
لؤلؤة الخليج شركة % ١,٢٥
  ،للتجارة
شركة السعودية ال% ٠,١٨

 ،للخدمات والتشغيل
  .للجمهور% ٨٠,٠٨

٢٤,٠٥  %٤,١٣  %١٩,٩٢%  

شركة من  %١٠٠  زينلتمتلك
 و لؤلؤة الخليج للتجارة

الشركة السعودية من % ١٠٠
 و لتشغيلللخدمات وا
  من شركة صفرا% ٧٢,٦٣٦

  تصدير
  ،سيسكو% ٧٦
حصة من % ١٦,٨٩تمتلك   %٤٠,٨٩  %١٦,٨٩  %٢٤,٠٠  .شركة زينل% ٢٤

  سيسكو

  كنداسة

  ،سيسكو% ٦٠
شركة عبداللطيف % ٣٠

  جميل،
شركة خدمات البيئة % ١٠

  .و المياه

حصة من % ١٣,٣٤تمتلك   %١٣,٣٤  %١٣,٣٤  ال يوجد
  سيسكو

  إسناد
  ،سيسكو% ٩٧
  %٢٢,٧٨  %٢٢,٧٨  ال يوجد   .صديرت% ٣

من حصة % ٢١,٥٦تمتلك 
من حصة %  ١,٢٢ سيسكو و
  تصدير 

  توزيع
  ،سيسكو% ٥٠
حصة من % ١١,١١تمتلك   %١١,١١  %١١,١١  ال يوجد  .اميوتر% ٥٠

  سيسكو

محطة 
بوابة البحر 

  االحمر

  ،سيسكو% ٥٣
  ،سيتي ايالند% ٢٠
  ،شركة زينل% ١٧
  .تصدير% ١٠

٣٢,٨٦  %١٥,٨٦  %١٧,٠٠%  
من حصة % ١١,٧٨تمتلك 
من حصة % ٤,٠٨ و سيسكو
  تصدير

  سيسكو: المصدر

   محمد زينل علي رضا– مجلس اإلدارةرئيس لالملكية المباشرة و غير المباشرة  ٣-٢-٣
   محمد زينل علي رضا: ٩–٣  شكل

  الشركة
عدد االسهم  

المملوكة 
  مباشرة 

نسبة الملكية 
  المباشرة

نسبة الملكية 
  طريقة إحتساب النسبة غير المباشرة  المجموع  غير مباشرة

 من% ١٤,٥٨يمتلك محمد زينل   %٣,١٨٤  %٣٫١١٢ %٠٫٠٧٢ ٢٨٫٨٠٠  سيسكو
  حصة شركة زينل % ٢١,٣٥

من % ١٤,٥٨يمتلك محمد زينل   %٥,٨٦٥  %٥,٨٦٥ - ال يوجد  تصدير
   حصة شركة زينل%٤٠,٢٣

  %٣٫١٧٩  %٣٫١٧٩ - ال يوجد  كنداسة
من % ١٤,٥٨يمتلك محمد زينل 

  حصة شركة زينل% ٢١,٨١

  %٣٫١٩٥  %٣٫١٩٥ - ال يوجد  إسناد
من % ١٤,٥٨يمتلك محمد زينل 

   حصة شركة زينل%٢١,٩٢

  %١٫٥٥٧  %١٫٥٥٧ - ال يوجد  توزيع
من % ١٤,٥٨يمتلك محمد زينل 

  حصة شركة زينل% ١٠,٦٨

محطة بوابة 
البحر 
  االحمر

  %٤٫٧٥١  %٤٫٧٥١ - ال يوجد
من % ١٤,٥٨يمتلك محمد زينل 

  حصة شركة زينل% ٣٢,٣٤

  سيسكو: المصدر



  الشركة

  ١٥  

 التاريخيةأهم التطورات  ٣-٣

بدعم وإيعاز من وزارة الصناعة والغرفـة التجاريـة         " سيسكو"تأسست الشركة السعودية للخدمات الصناعية      
 واإلدارة للمصانع والمرافق    م بغرض القيام بأعمال الصيانة والتشغيل     ١٩٨٦الصناعية بمحافظة جدة في العام      

الصناعية وإنشاء المباني السكنية وكافة المرافق والخدمات التابعة لها من مراكز ترفيهية وأسـواق ومطـاعم                
ومشروعات اإلعاشة وإقامة المستشفيات والمستوصفات لتـأمين الخـدمات الـصحية للعـاملين بالمـصانع               

اً وعالمياً والخدمات الرسمية األخرى واالشـتراك فـي         والشركات الصناعية وتسويق منتجات المصانع محلي     
 مليون ريال تمـت  ٥٩ قدره رأس ماللشركة في استثمارات وإدارة الشركات ب   اتأسيس الشركات وتمثل نشاط     

  . مليون ريال٤٠٠إلى على مراحل حتى وصل زيادته 

السيارات والصيانة العامـة    قامت الشركة بتأسيس مراكز لإلعاشة والخدمات الطبية ومحطات الوقود وصيانة           
 مليـون ريـال   ٣٥ قدره رأس مالبالمدن الصناعية هذا باإلضافة إلى تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة وب      

من % ٤٠تقوم ببيع المنتجات التجارية الوطنية والمستوردة تحت اسم شركة وطني التجارية المحدودة وبنسبة              
م حيث بدأت الشركة في مراجعة إسـتراتيجيتها        ١٩٩٧ عام   رأسمالها وكانت سيسكو تقوم بهذه الخدمات حتى      

 يةوالتي نصت على التخلص من المشاريع الصغيرة والتي ال تلبي رغبة مساهميها ، والدخول في مشاريع البن                
 عليه أقر مجلس إدارتها التخلص من بعض الخدمات التي ال تدر أرباحاً مجزية وتم بيع                اًالتحتية العمالقة وبناء  

 مليـون   ٢,٨بمبلـغ     لصاحبها سمير بحراوي   ة لمؤسسة بوادي جد   بجدةسيسكو بالمدينة الصناعية    مستوصف  
مركز اإلعاشة بجدة ومركز اإلعاشة بالمدينة الصناعية        تم إغالق     و م٢٠٠١ ألف ريال عام     ٤٦ريال و بربح    

 ألف ريال عـام     ٦٠ مليون ريال و بخسارة      ٣,٥بمبلغ    لبدر النهدي  محطة خدمات الدمام  بيع  بالرياض وكذلك   
 مليـون   ٢٦بـسعر   لشركة هوتا سيتي     م وكذلك حصتها في متاجر وطني     ٢٠٠٠وكان ذلك في عام     م  ١٩٩٩

  . م٢٠٠٤ مليون ريال عام ١٠ريال و بربح 

م وضمن خطة المؤسسة العامة للموانئ بإنشاء منطقة إلعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي فقد              ١٩٩٧في عام   
 بمبلـغ  شاء وتشغيل وإدارة منطقة اإليداع وإعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي بعقد          فازت الشركة بمنافسة إن   

 لمدة عشرة سنوات تم تمديده مؤخراً إلى أربعين سـنة وقامـت بتأسـيس الـشركة                  الف ريال سعودي   ٩٤٥
ين السعودية لتنمية التجارة والصادرات التي تقوم بتشغيل وإدارة المنطقة التي تشتمل علـى سـاحات لتخـز                

 متر مربـع    ٥٠٠ مستودعاً بمساحة    ٢٣وقرية للمستودعات تتكون من      .السيارات والبضائع وساحة للحاويات   
   .للمستودع الواحد

كان من ضمن الخدمات التي تقدمها سيسكو للمدينة الصناعية بجدة توفير المياه المحالة للمصانع الغذائية ومياه                
كة المياه المحالة والمياه المعالجة بالمدينة الصناعية بجدة ولتعذر         الري والتبريد وقامت بتوقيع عقد لتشغيل شب      

م ثالثة مواقع داخـل حـرم       ١٩٩٩الحصول على المياه العذبة من مصلحة المياه استأجرت الشركة في العام            
 متر مكعب وساحات الخدمات الخاصة بها ومن ثم         ٨,٥٠٠ميناء جدة اإلسالمي تشمل محطة التحلية التي تنتج         

 وهي اآلن   اطراف أخرى  الشركة مع    رأس مال من  % ٦٠ شركة كنداسة لخدمات المياه بنسبة مساهمة        أسست
الربع الثالـث   الشركة القائمة على إنتاج وتوفير المياه المحالة للمدينة الصناعية بجدة والتي سيبلغ إنتاجها في               

  . متر مكعب بعد تشغيل المرحلة الثالثة من التوسعة٤٨,٠٠٠م ٢٠٠٨عام ل

ـ               و رأس لتشغيل وإدارة مشاريع شبكات المياه وافق مجلس إدارتها على تأسيس شركة ذات مسؤولية محدودة ب
أحد شـركات   ( أميوتر– مليون ريال مع الشركة العالمية إلدارة وتشغيل البنية التحتية المحدودة            ١٠ قدره   مال

  .م٢٠٠٤من رأسمالها وكان ذلك في العام % ٥٠ بنسبة )أميانتيت

بمنافسة حق االنتفاع إلعادة وتأهيـل وتـشغيل        وفازت مؤخراً   " توزيع"شركة الدولية لتوزيع المياه     تأسست ال 
 في كـل مـن      (ROT) بنظام   والصرف الصحي والري والمياه الصناعية    وإدارة وصيانة مرافق مياه الشرب      

مليـون ريـال     ٢٢٢ غالمدينة الصناعية بجدة والرياض والقصيم ولمدة ثالثين عاماً وبإجمالي استثمارات تبل          
  . ريال خالل مدة سنوات العقد مليار٢,٥زيد عن عائد يو

  .م أقر مجلس اإلدارة اإلستراتيجية المستقبلية للشركة بأن تكون شركة قابضة٢٠٠٤في عام و



  الشركة

  ١٦  

ذات مسؤولية محدودة مـع الـشركة       "  إسناد"م أسست سيسكو شركة تشغيل الخدمات المساندة        ٢٠٠٤في عام   
من رأس  % ٩٧ مليون ريال بنسبة مساهمة      ١٠  قدره رأس مال ب" تصدير" التجارة والصادرات    السعودية لتنمية 

 ١٥وتم زيادة رأسـمالها إلـى       . المال إلدارة مشاريع سيسكو القائمة بالمدن الصناعية بكل من الرياض وجدة          
مي ولها أسـطول    مليون ريال وتقوم اآلن بتشغيل ساحات الحاويات بمنطقة إعادة التصدير بميناء جدة اإلسال            

لمدن إعادة تأهيل شبكات المياه وتزويد المياة ل       شاحنات لتوزيع المياه من شركة كنداسة باإلضافة إلى مشاريع        
  .الصناعية بكل من الرياض وجدة

شـركة  "م وافق مجلس اإلدارة على المساهمة في تأسيس شركة طيران منخفضة التكـاليف             ٢٠٠٥في أكتوبر   
  . مليون ريال٣٠٠من رأسمالها البالغ % ٢,٦٧بنسبة " سما للطيران

شـركة   (ةم استثمرت سيسكو في شركة قائمة لتقديم الخدمات اللوجستية للمواد البتروكيماوي          ٢٠٠٦في نوفمبر   
  . مليون ريال١٢من رأسمالها البالغ % ٣٣,٣بنسبة ) تالكي/الجبر

د لمنطقة إعادة التـصدير وافـق       بعد صدور موافقة المقام السامي لشركة تصدير بإنشاء رصيف بحري مسان          
بوابة البحر األحمر المحدودة وهـي      محطة  م على المشاركة في تأسيس شركة       ٢٠٠٧مجلس إدارة سيسكو في     

 بنـسبة   في ميناء جدة االسالمي   الشركة التي سوف تضطلع بإنشاء وإدارة الرصيف ومحطة الحاويات الجديدة           
 .٥-٥-٣فقرة اإلطالع على رجاء ال لمزيد من المعلومات .من رأس مال الشركة% ٥٣

  الشرآة وصف ألنشطة  ٤-٣

الشركة السعودية للخدمات الصناعية نفذت استثمارات رأسمالية ضخمة في مجال محطات تحلية المياه 
والمنطقة الحرة وتطوير المدن الصناعية وتكنولوجيا المعلومات والمدن الصناعية وشبكات المياه داخل المملكة 

طقة ميناء جدة االسالمي نحيث قامت الشركة بتطوير منطقة االيداع واعادة التصدير بم. العربية السعودية
وكذلك قامت الشركة من خالل . )تصدير (تها التابعةا من خالل احدى شرك٢ ألف م٩٠٠فوق مساحة تبلغ 

 يوميا ٣ م٤٠دود  ببناء محطة تحلية المياه في مدينة جدة، تبلغ الطاقة حاليا بح)كنداسة (احدى شركاتها التابعة
  .بعد التوسعة

تتمثل أنشطة الشركة المرخصة في أعمال الصيانة والتشغيل واإلدارة للمصانع والمرافق الصناعية، وإنشاء 
المباني السكنية وكافة المرافق التابعة لها من مراكز ترفيهية وأسواق ومطاعم ومشروعات اإلعاشة وإنشاء 

مات الصحية للعاملين بالمصانع والشركات الصناعية، تسويق منتجات المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخد
  .المصانع محلياً وعالمياً واالشتراك في إنشاء الشركات

، تين من المدينة الصناعية بالرياض وجدة وبعدد محطونشاطات الشركة هي تشغيل محطات الوقود في كالً
إدارة الشركات ويم الخدمات للمدينة الصناعية  بهدف تقدولها مركز صيانة في المنطقة الصناعية في جدة

هـ الموافق ٨/٥/١٤٢٥ بتاريخ ٨٩وفي اجتماع مجلس اإلدارة رقم . التابعة والمساهمة في تأسيس شركات
م أقر مجلس اإلدارة إستراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات والتي تحولت بموجبها الشركة إلى ٢٦/٦/٢٠٠٤

وتم . ية التحتية وإعادة التصدير والطاقة والمياه والخدمات اللوجستيةمجموعة شركات تعمل في مجال البن
تأسيس الشركات التالية كجزء من إستراتيجية سيسكو لتطوير وإدارة العديد من الشركات بحيث يمكن تفعيل 

  .وتحريك الموارد عبر الشركات بهدف تحقيق أقصى كفاءة والمشاركة في المعلومات والخبرات

  عةالشرآات التاب ٥-٣

   "تصدير"الشرآة السعودية لتنمية التجارة والصادرات  ١-٥-٣
م ٥/١٠/١٩٩٩هـ الموافق ٢٤/٦/١٤٢٠في ) تصدير(تأسست الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 

 ٨٠ قدره رأس مال ب٤٠٣٠١٢٨٣٣٢ محدودة مسجلة في السجل التجاري تحت رقم ةكشركة ذات مسؤولي
الغرض من انشاء الشركة هو إنشاء وتطوير منطقة حرة . منه% ٧٦مليون ريال سعودي تمتلك سيسكو 

هـ ١٤/١/١٤١٩بتاريخ ) تحويل، تشغيل، بناء (BOTوأبرمت تصدير اتفاقية . داخل ميناء جدة اإلسالمي



  الشركة

  ١٧  

 سنة مع المؤسسة العامة للموانئ الستصالح وتطوير وتشغيل موقع ٤٠م ولمدة ١١/٥/١٩٩٨الموافق 
  .تقريباً ٢م ألف ٩٠٠بمساحة 

الهدف الرئيسي لتصدير هو أن تصبح مشغل عالمي ومطور للمناطق الحرة وذلك بتوفير مرافـق متطـورة                 
وتقديم خدمات متميزة في مجاالت التصدير وإعادة التصدير واالستيراد والمسافنة والترانزيت على مـستوى              

  .المملكة والعالم

  :كاء فيهايبين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة ونسبة ملكية الشر

  هيكل ملكية شرآة تصدير :١٠–٣  شكل
  نسبة الملكية  اسم الشريك

  %٧٦  * للخدمات الصناعيةالشركة السعودية
  %٢٤  شركة زينل للصناعات المحدودة 

  سيسكو: المصدر
   )١-٣(هيكل ملكية سيسكو موضح في شكل *

  : فردا من عائلة زينل على النحو التالي١٩صناعات ويمتلك شركة زينل لل

  زينل للصناعات هيكل ملكية شرآة : ١١–٣  شكل
  نسبة الملكية  اسم الشريك

  %١٤,٥٨  محمد احمد يوسف زينل علي رضا
   %١٤,٥٨  عبداهللا احمد يوسف زينل علي رضا

   %١٤,٥٨  لي رضاخالد احمد يوسف زينل ع
  %١٤,٥٨  يوسف احمد يوسف زينل علي رضا
  %٧,٢٩  مريم احمد يوسف زينل علي رضا

  %١,٥٦  عبداهللا عمر عقيل
  %٢,٩٢  ابراهيم محمد يوسف زينل علي رضا
  %٢,٩٢  معتصم محمد يوسف زينل علي رضا
  %٢,٩٢  منتصر محمد يوسف زينل علي رضا

  %٢,٩٢  صالح الدين محمد يوسف زينل علي رضا
  %٢,٩٢  ر محمد يوسف زينل علي رضااعم

  %٢,٩٢  محمود يوسف زينل علي رضا
  %٢,٩٢  عاصم محمود يوسف زينل علي رضا
  %٢,٩٢  امنه محمود يوسف زينل علي رضا

  %٢,٩٢  نسرين محمود يوسف زينل علي رضا
  %٢,٩٢  غزوه محمود يوسف زينل علي رضا
  %١,٢٢  زينل ابراهيم يوسف زينل علي رضا

  %١,٢٢  صطفي ابراهيم يوسف زينل علي رضام
  %١,٢٢  ياسين ابراهيم يوسف زينل علي رضا

  سيسكو: المصدر

  :تأسست تصدير لتوفير الخدمات التالية

 ).مواد الصلب والبناء(تخزين و تجزئة الحاويات أو البضائع العامة  
 .تخزين السيارات والماكينات والمعدات الثقيلة واإلطارات 
 . تعبئة ووضع الملصقاتتجميع وإعادة 
 .تخزين بضائع التصدير 



  الشركة

  ١٨  

 .المستندات الخاصة بها التخزين المؤقت للبضائع لحين الحصول على شهادة المنشأ واستكمال 

ميناء جدة اإلسالمي بالمملكة العربية السعودية على البحر األحمر، حيث يعتبر ذلك الطريق تقع في تصدير 
يسياً في التجارة بين أمريكا الشمالية وأوروبا وآسيا وأفريقيا والشرق مساراً بحرياً نشطاً يلعب دوراً رئ

 .األوسط

  "آنداسة "شرآة آنداسة لخدمات المياه ٢-٥-٣

أخذت شركة كنداسة لخدمات المياه اسمها من أول وحدة تحلية لمياه البحر تم بناؤها في جدة في أوائل القـرن                    
ـ ١٥/١/١٤٢٢ محدودة تأسـست فـي       وكنداسة هي شركة ذات مسئولية    . ميالديالالتاسع عشر   الموافـق   هـ

 مليون ريال سعودي تمتلك سيـسكو       ٥٤ يبلغ   رأس مال  ب ٤٠٣٠١٣٣٣٣٤م بالسجل التجاري رقم     ٩/٤/٢٠٠١
وكنداسة هي أول شركة سعودية خاصة تتخصص في تحلية مياه البحر وتوزيع مياه الشرب إلـى                . منه% ٦٠

  .المصانع والمجمعات السكنية والمؤسسات الحكومية

  :ويبين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة ونسبة ملكية الشركاء فيها

  هيكل ملكية شرآة آنداسة لخدمات المياه: ١٢–٣  شكل
  نسبة الملكية  اسم الشريك

  %٦٠  * للخدمات الصناعيةالشركة السعودية
  %٣٠  شركة محمد عبداللطيف جميل المحدودة
  %١٠  شركة خدمات البيئة والمياه المحدودة

  سيسكو: المصدر
   )١-٣(هيكل ملكية سيسكو موضح في شكل *

  :كالتاليعبداللطيف جميل  هيكل ملكية شركة

  عبداللطيف جميلهيكل ملكية شرآة : ١٣–٣  شكل
  نسبة الملكية  اسم الشريك

  %٧٦  داللطيف جميلمحمد عب
  %٣  ة محمد حسينعسجي

  %٦  فادي محمد عبداللطيف جميل
  %٦  حسن محمد عبداللطيف جميل
  %٦  حسين محمد عبداللطيف جميل
  %٣  ندى محمد عبداللطيف جميل

  سيسكو: المصدر

 .ها من رأسمال%٢٠و السيد فيصل بشناق % ٨٠لك السيد عادل بشناق تاما شركة خدمات البيئة والمياه فيم

والذين يتمثلون بالمصانع الرئيسية بالمدينة الصناعية بشكل رئيـسي، ومقـاولو           (توفر كنداسة المياه لعمالئها     
في ميناء جدة اإلسالمي والمدينة الصناعية بجدة على مدار الساعة من           ) المياه وموردوها الرئيسين بمدينة جدة    

رة في مجال تحلية مياه البحـر فـي مينـاء جـدة             خالل أنابيب وشبكة نقل، مستخدمة أحدث التقنيات المتطو       
  .اإلسالمي

  :أنشأت كنداسة إلدارة وصيانة المرافق التالية في ميناء جدة اإلسالمي

 .محطة تحلية مياه البحر عن طريق التناضح العكسي والتي تتكون من سبع وحدات 
تعبئة خارج وبجوار بوابة خط أنابيب طوله كيلومتران لنقل مياه الشرب من محطة التحلية إلى محطة ال 

 .ميناء جدة اإلسالمي
 ذراع تحميل لتوزيع المياه إلى كافة ١٦محطة تعبئة المياه داخل ميناء جدة اإلسالمي والتي تضم  

 .المصانع والمساكن والمجمعات
 . يوميا٢ ألف م٤٠وتصل الطاقة االنتاجية حاليا بعد التوسعة  



  الشركة

  ١٩  

   "إسناد"شرآة تشغيل الخدمات المساندة  ٣-٥-٣

 هــ   ٢٩/١٠/١٤٢٥هي شركة ذات مسؤولية محدودة تأسست فـي         " إسناد"ركة تشغيل الخدمات المساندة     ش
 مليـون   ١٠ رأس مـال   في مدينة الرياض ب    ١٠١٠٢٠٣٧٨٤م بالسجل التجاري رقم     ١٢/١٢/٢٠٠٤الموافق  

 لـك  تمت مباشـرة و   %٩٧  نـسبة   تمتلك سيسكو  ، حيث ريال سعودي  مليون   ١٥ريال، تم زيادته فيما بعد الى       
تأسست الشركة بغرض االستثمار وتطوير عدد من مـشاريع اإلسـناد فـي              .من رأسمالها  %٣ نسبة   تصدير

  :ما يليالمناطق الصناعية، وتشمل نشاطاتها الحالية 

 ونقل السيارات إلى الخدمات اللوجستية في منطقة االيداع، والتي تتضمن نقل الحاويات والشحن لها 
 .المنطقة

  .لمدينة الصناعية بجدةخدمات نقل المياه ل 
 .محطات الوقود والصيانة 

  :ويبين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة ونسبة ملكية الشركاء فيها

  هيكل ملكية شرآة إسناد:  ١٤–٣  شكل
  نسبة الملكية  اسم الشريك

  %٩٧  * للخدمات الصناعيةالشركة السعودية
  %٣  **يرتصد

  سيسكو: المصدر
  )١-٣(لهيكل ملكية شركة سيسكو انظر شكل * 
  )٩-٣(لهيكل ملكية شركة تصدير انظر شكل  **

 :وتشمل قائمة المشاريع التي تدرسها الشركة حالياً ما يلي

 ). تحويل، تشغيل،بناء (BOTتطوير وصيانة المنطقة الصناعية بنظام  
 .تصنيع أجزاء محطة التحلية والطاقة 
 .قل وتوزيع الوقود لمحطات الوقود على نطاق المملكةن 

  "توزيع"الشرآة العالمية لتوزيع المياه   ٤-٥-٣

م بالسجل التجاري   ٢٤/٧/٢٠٠٦هـ الموافق   ٢٨/٦/١٤٢٧في  " توزيع"الشركة العالمية لتوزيع المياه      تأسست
مملوكـة  % ٥٠منها و % ٥٠ ماليين ريال سعودي وتمتلك سيسكو       ١٠ قدره   رأس مال  ب ٤٠٣٠١٦٣١٢٧رقم  

والغرض من الشركة هو تطوير وبناء شـبكة ميـاه          ) احدى الشركات التابعة لشركة اميانتيت    (لشركة اميوتر   
  .جديدة في المملكة

 مناقصات النشاء وتطوير واعادة تأهيل لشبكات المياه وتوريد المياه للمدن الصناعية في كال مـن       ٣تم ارساء   
شـهر، وبتكلفـة     ١٨ سنة، المدة المتوقعة لالنشاء بحـدود        ٣٠دة  جدة، الرياض و القصيم لصالح الشركة ولم      

  . مليون ريال ٢٢٢استثمار بحدود 

مرحلة ما قبل التشغيل، ومن المتوقع البدء بالتشغيل بالمنطقة الصناعية بمدينة جدة             حالياً في    الشركةما زالت   
  .م٢٠٠٩داية عام في ب

   المحدودةبوابة البحراالحمرمحطة شرآة  ٥-٥-٣
 والمؤسسة العامة للموانئ ووزارة )إحدى الشركات التابعة(اقية الموقعة ما بين شركة تصدير وفق االتف

 )امتياز لشركة تصدير(إعادة التصديررصيف بحري مساند لمنطقة  ، منحت الشركة حق إستثمار بإنشاءالمالية
ات وقناة مالحية وأي ت ومعدات وتجهيزآبميناء جدة اإلسالمي وتنفيذ كافة االستثمارات المطلوبة من منش

  .أعمال ملحقة النجاز محطة لمناولة الحاويات



  الشركة

  ٢٠  

الحق في استخدام أجزاء من أراضي منطقة إعادة التصدير لتكون مساندة لتشغيل ) تصدير(يكون للمستثمر 
  . ـ ه١٤٦١م الموافق ٢٠٤٠عام مدة العقد تنتهي . أعمال المحطة

  .يل المحطةالموانئ من إجمالي عائدات تشغمؤسسة تكون حصة  
 سنوات ويتجدد تلقائيا بحيث يظل ٣ مليون ريال لمدة ٢٥ضمان أداء قيمته ) تصدير(يقدم المستثمر  

  .ساري المفعول طوال مدة العقد وثالثة أشهر بعدها
  . مليون ريال١,٨٧١ اإلنفاق الرأسمالي المطلوب للمشروع بـ يقدر 
 المشروع للمؤسسة دة االتفاقية يتم تحويل ملكية، ففي نهاية م) بناء، تشغيل، تحويل(وكون االتفاقية  

 .العامة للموانئ
بموجب اإلتفاقية المذكورة أعاله إلى شركة  شركة تصديرالممنوح ل  االمتياز من حق جزءتم تحويل 

  .م٢٠٠٧ عام  المحدودةبوابة محطة البحر االحمر

  سيسكورأت إدارة جدة اإلسالمي،الرصيف البحري في منطقة إعادة التصدير في ميناء  نظراً لحجم مشروع
 فريق  و تفريغتتولى تنفيذ المشروعل " المحدودة بوابة البحراالحمر محطةشركة " بأسمتأسيس شركة مستقلة

 المشروع ُيعتبر األول من نوعة الذي ينفذه القطاع الخاص وُيقدم العديد من .مشروعالعمل متخصص لمتابعة 
مما يزيد من القدرة % ٤٥وف يزيد من الطاقة االستيعابية للميناء بنسبة  إذ س،المزايا لميناء جدة اإلسالمي

 .م٢٠٠٩ من عام ثالثفي الربع الالتنافسية للميناء وسيتم البدء في تشغيل المحطة 

هـ بالسجل ٦/٨/١٤٢٨كشركة ذات مسؤولية محدودة في   شركة محطة بوابة البحر االحمرتم تأسيس
م بتطوير وإنشاء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات واعمال الردم للقيا ٤٠٣٠٣١٧١٩١٩التجاري رقم 

والحفر باإلضافة إلى اعمال مناولة الحاويات وشحنها وتفريغها وخدمات الشحن والمالحة والخدمات البحرية 
  . والمساندة الالزمة وتزويد السفن بالماء والطاقة ومعالجة مياه الصرف

مليون ريال كأستثمار،  ٥٧٩ مبلغ دفعال، وقد التزم الشركاء بمليون ري ١٣٥ رأس مالبتأسست الشركة 
تم (ريال من خالل تسهيالت بنكية  مليون ١,٨٧١ من تكلفة المشروع المقدرة بـ % ٦٩وسيتم تمويل بحدود 

وسيتم تمويل استبدال االدوات والمعدات ) م٣/١٢/٢٠٠٧الراجحي بتاريخ مصرف مع إتفاقية تسهيالت توقيع 
  . مليون ريال من خالل التدفقات النقدية التشغيلية٤٩٠لتشغيل بمبلغ خالل فترة ا

 كشريكدارة وتشغيل الموانئ إ المتخصصة بشركة إم إم سي الماليزيةسيسكو ت ختارلضمان نجاح المشروع ا
، ونسبة للنجاح الذي "تصدير"الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات  مع مشروعال في تطوير استراتيجي

  .اققته على المستوى العالمي في إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء بي تي بي في ماليزيح

  :ويبين الجدول التالي هيكل ملكية الشركة ونسبة ملكية الشركاء فيها

  هيكل ملكية الشرآة :  ١٥–٣  شكل
  نسبة الملكية  عدد االسهم  اسم الشريك

  %٥٣  ٧١,٥٥٠  * للخدمات الصناعيةة السعوديةالشرك
  %٢٠  ٢٧,٠٠٠  **شركة سيتي ايالند القابضة المحدودة

  %١٧  ٢٢,٩٥٠   ***شركة  زينل  للصناعات
  %١٠  ١٣,٥٠٠  تصدير
  %١٠٠  ١٣٥,٠٠٠  المجموع
  سيسكو: المصدر

  )١-٣(تفاصيل ملكية شركة سيسكو في شكل  *
 اشترت حصة كل من داتوك محمد توفيق عبداهللا و  حيثشركة سيتي ايالند القابضة المحدودةمن % ١٠٠  استحوذت علىإم إم سي الماليزية **

    .السيد باهاري حمزة بالقيمة االسميه
  )١٠-٣(شكل  في  شركة زينل للصناعاتفاصيل ملكيةت* ** 



  الشركة

  ٢١  

  : ونسبة ملكية الشركاء فيها إم إم سي الماليزيةويبين الجدول التالي هيكل ملكية شركة

    الماليزيةهيكل ملكية شرآة إم إم سي:  ١٦–٣  كلش
  نسبة الملكية  )مليون (عدد االسهم  اسم الشريك

  %٥١,٧٦  ١,٥٧٦  سي بورت تيرمينال جوهور
  %١٦,٢٦  ٤٩٥  رايا امانه نومينيز

  %٥,٤٢  ١٦٥  بيرموداالن ناسيونال بيرهاد
  %٤,٢٠  ١٢٨  صندوق الموظفين

  %١,٢٨  ٣٩  فاليوكاب 
  %١٠,٩٨  ٣٣٤  شركاء ماليزين مختلفين

  %١٠,١١  ٣٠٨  شركاء أجانب
  %١٠٠  ٣,٠٤٩  المجموع
  سيسكو: المصدر

 ، وبناء وتشغيل وصيانة محطات الحاويات تطوير المحدودة بوابة البحراالحمر محطةتشمل نشاطات شركة
لنقل البحري، وخدمات الدعم ل ةخدمات المطلوباللتحميل وتوفير  واالستصالح ، والتفريغ واالردم  ذلكبما في

وامدادات المياه والطاقة الى السفن، ومعالجة المياه المستعمله واالستثمار في جميع هذه االنشطه بموجب 
  .هـ١١/٠٥/١٤٢٨ في دراصال ١٠٠٠٠٠٠١٨٧رقم ستثمار إلالعامة لترخيص هيئة 

   رسالة الشرآة ورؤيتها المستقبلية ٦-٣

  ة الشركةهمم
 الصحي بإقامة مشروعات استثمارية ضخمة تشمل المياه والطاقة والصرف الوطنيدعم وتطوير االقتصاد 

ر الخدمات المساندة للصناعة بالمدن الصناعية يوف، وتوتنقية المياه وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
 الصناعية بالمملكة العربية بالشركاتالرتقاء  مع القطاع العام لتطوير وتشغيل واالتعاون الوثيقباإلضافة إلى 

، شغيلبناء، ت(  BOTأو /و) ، تملك، تشغيلءبنا (BOOوتستخدم الشركة نظام الـ  .السعودية ومنطقة الخليج
  .ستثمار من أجل تنفيذ مهمتهاإللكأسلوب ) تحويل

  رؤية الشركة المستقبلية 
  يدا بيد مع القطاعين العام والخاص من اجللعملا أن هيا الطموحة ه بعيدة المدى وأهدافرؤية الشركة

 . وتطوير الصناعة والتجارة والخدماتالوطني االقتصادازدهار 

 :ورؤية الشركة للسنوات الخمس القادمة هي

 .التركيز على اإلبداع واالبتكار واقتناص الفرص الواعدة 
 .إيجابيةاالستمرار في االستثمار في الشركات التابعة من أجل تحقيق عائدات  
تبني إستراتيجية االندماجات واالستحواذ على الشركات من أجل توسع المجموعة، حيث تسعى  

 شركات  علىستحواذاالالمجموعة دوما لتقييم االسواق الستغالل الفرص االستثمارية المتاحة من خالل 
االت لها عالقة او اندماج مع شركات اخرى، اما في اسواق جغرافية جديدة او انشطة تسويقية في مج

 .مباشرة بانشطة الشركة
تحويل الشركات التابعة إلى شركات مساهمة عامة، حيث ستنظر الشركة بتحويل بعض الشركات  

 . الربحيةهاالتابعة لها الى شركات مساهمة، وذلك من خالل تحسين اداؤها التشغيلي وزيادة عوائد
 .االستثمار في الشركات ذات األداء المالي المتميز 
 ).شبكات توزيع المياه، المدن الصناعية، الخدمات العقارية واللوجستية(لدخول في مشاريع جديدة ا 
 .االستثمار في الشركات ذات مؤشرات النمو المستمر 
تطبيق سياسة مخاطر متوازنة من خالل تخصيص استثمار الشركات على نطاق واسع من الخدمات  

 .واألسواق
 .موارد البشريةإيجاد بيئة عمل صحية وطموحة لل 



  الشركة

  ٢٢  

  العمل إستراتيجية ٧-٣

  :في قطاع األعمال

 وذلك لزيادة النمو وكسب موقع قيادي في السوق  التابعةشركاتال الحالية من خالل لعمااالإدارة وتنمية 
  .التنافسي

  :النمو اإلستثماري

تمر الشركة تركز الشركة على اقتناص الفرص اإلستثمارية من خالل اإلقتناء والمشاريع المشتركة حتى تس
  :بالنمو والتوسع في أعمالها في المجاالت التالية

 .الخدمات اللوجستية 
 .التطوير العقاري 
 .الخدمات الصناعية 

  :ةرد البشرياالمو

تسعى سيسكو الى اإلستقطاب والمحافظة على الموارد البشرية المميزة على جميع المستويات اإلدارية في 
  .التفوقالشركة والذين يمثلون أعلى معايير 

   األهداف اإلستراتيجية ٨-٣

تطبيق أعلى مستويات الكفاءة في كافة قطاعات العمل وصوالً إلى مكانة رائدة في السوق، والعمل في بيئة 
والهدف بعيد المدى لسيسكو هو . صحية تحقق أقصى مستويات اإلنتاجية وتحقق أقصى عائدات للمساهمين

 .امة تتميز بالكفاءة وقادرة على تحقيق أرباحتحويل الشركات التابعة إلى شركات مساهمة ع

   آفاق المستقبل ٩-٣

  : المستقبلية للشركةاتتتضمن إستراتيجية االستثمار

االستثمار في المدن الصناعية والبنيات التحتية ومشاريع اإليداع وإعادة التصدير والمياه من خالل  
صى من الطاقة اإلنتاجية لتحسين الشركات التابعة، التوسع في نشاطات الشركات وتحقيق الحد األق

األداء المالي لصالح المساهمين، مع األخذ في االعتبار أن هذه االستثمارات ذات طبيعة إستراتيجية 
من أصول الشركة أفقيا في شركات تابعة % ٨٠ويتم استثمار   .وتستغرق وقتاً لتحقيق النتائج المرجوة

ي تتضمن تحلية مياه البحر والمناطق الحرة وتوزيع الت) مجال عمل الشركةفي بمعنى شركات تابعة (
% ٢٠ويتم استثمار . المياه وأرصفة الحاويات وبناء المكاتب والمدن الصناعية والخدمات اللوجستية

المتبقية من أصول الشركة في مجاالت متنوعة وخارج منطقة الخليج والتي يكون عائد االستثمار 
 %.١٥األدنى لها 

ار بتقييم الفرص االستثمارية بما يتفق مع إستراتيجية الشركة وتقدم توصياتها لمجلس تقوم لجنة االستثم 
 .اإلدارة مع وضع المخاطر وعائد االستثمار في االعتبار

 

  الميزات التنافسية للشرآة ١٠-٣

 بدورها والتي نوعها من فريدة مجاالت في تعمل والتي لها التابعة الشركات في إستثماراتها في الشركة تتميز
  :التالي النحو على وهي المحلي مستوى على التنافسة الميزة الشركة أعطت

  "كنداسة" المياه لخدمات كنداسة شركة

 وما الخاص القطاع مستوى على البحر مياه تحلية مجال في تعمل والتي نوعها من األولى الشركة تعتبر
 جدة ميناء في الصناعية المدينة من بالقرب ةالتحلي محطة وتقع بجدة الصناعية المدينة بخدمة تقوم انها زهاييم



  الشركة

  ٢٣  

 بأسعار  المياه المحالهبيعالشركة ب تقوم لذا ،المياه من مكعب متر الف ٤٠ يقارب ما الشركة وتنتج اإلسالمي
 منحها الذي األمر المياه مجاالت في ومتخصصة عالية كفأة ذات بشرية بموارد الشركة وتتميز .منافسة

 الصناعية للمنطقة المباشر المياه إمداد الى باإلضافة التحلية محطات انشاءات االتمج فيفرصة أكبر للعمل 
  .تقدمها التي لألسعار بالنسبة تنافسي وضع في هايضع مما األرض تحت أنابيب خط خالل من

  "تصدير "تصدير والصادرات التجارة لتنمية السعودية الشركة

 سنة ٤٠ لمدة مربع متر مليون بمساحة موقع إلستئجار وانئللم العامة المؤسسة مع بالتعاقد الشركة قامت
 هذا ويعتبر .حرة منطقة انشاء بهدف) BOT (بنظام وذلك وتشغيله وتطويره الردم بعمليات الشركة وقامت

 جدة بميناء الواقع اإلستراتيجي الموقع بهذا و السعودية العربية المملكة مستوى على نوعه من األول المشروع
 الرئيسية البوابة بمثابة يعتبر وكذلك األوسط الشرق منطقة في الموانئ وأحدث أكبر من انه وبما اإلسالمي
 الصناعيين لكافة نوعها من هدفري ةيحقيق فرصة اإلستراتيجي المشروع هذا فيعتبر وإفريقيا األوسط للشرق
  .والمسافنة التصدير وإعادة والتصدير اإلستيراد مجاالت في  العالمية الشركات وكذلك السعوديين والتجار

  "إسناد " المساندة الخدمات تشغيل شركة

 محطات في والمتمثلة والرياض جدة من بكل الصناعية المدن في الخدمات مشاريع بتشغيل الشركة تقوم
 تقوم وبالتالي المياه نقل وخدمات للموانئ ساندةالم والخدمات اللوجستية والخدمات السيارات وصيانة الوقود
 الشركات بين التنافسية مكانتها عزز الذي األمر حدة على شركة لكل المجموعة شركات بخدمة رئيسي لبشك
  .عملها مجاالت إحدى في تعمل التي

  "توزيع "المياه لتوزيع الدولية الشركة

 المياه شبكات (الصحي والصرف والري والمجاري المياه وأعمال العامة اإلنشاءات مقاوالت في الشركة تعمل
 وصيانة والتقنية الضخ ومحطات والمجاري المياه تقنية ومحطات الميكانيكية واألعمال) السيول وتصريف
 عقود بتوقيع مؤخراً الشركة وقامت بأنواعها المياه انشاءات شبكات لوتشغي والمجاري المياه مرافق وتشغيل
 للمدن السعودية الهيئة مع السعودية العربية المملكة في صناعية مدن ثالث في المياه خدمات إلدارة مشاريع
 االنتفاع حق مدة خالل ريال مليار ٢,٥ والتشغيلية اإلنشائية تكاليفها تجاوزت بقيمة التقنية ومناطق الصناعية
 وصيانة وإدارة وتشغيل تأهيل إلعادة االنتفاع حق مشروع: الموقعة المشاريع وتتضمن .عاماً ثالثين والبالغة
 وإدارة وتشغيل تأهيل إلعادة االنتفاع حق مشروعو ،جدة في األولى الصناعية المدينة في الشرب مياه مرافق
 في الثانية الصناعية المدينة في الصناعية والمياه والري الصحي والصرف الشرب مياه مرافق وصيانة
 لريوا الصحي والصرف الشرب مياه مرافق وصيانة وإدارة وتشغيل لبناء االنتفاع حق مشروعو الرياض،
  .القصيم في األولى الصناعية المدينة في الصناعية والمياه

  المحدودة األحمر البحر بوابة محطة شركة

 محطات وصيانة وتشغيل وانشاء بتطوير لقيامل وذلك المحدودة األحمر البحر بوابة محطة شركة أنشئت
 الشحن وخدمات وتفريغها الحاويات مناولة أعمال الى باإلضافة والردم الحفر أعمال وكذلك الحاويات
 الصحي الصرف مياه ومعالجة والطاقة بالماء السفن وتزويد والالزمة المساندة البحرية والخدمات والمالحة
منطقة إعادة التصدير ل المساند البحري الرصيف وتشغيل إلنشاء وذلك السابقة األنشطة جميع في راواإلستثم

 .السعودية العربية المملكة مستوى على نوعه من األول وعالمشر أيضاً ويعتبر اإلسالمي جدة ميناءفي 

  البحوث و التطوير ١١-٣

ليس لدى المجموعة قسم متخصص باألبحاث و التطوير و إنما تقوم كل شركة بتطوير منتجاتها من خالل 
قة تعلمنتاج لتحسين نوعية اإلنتاج وكذلك ارسال الموظفين للدورات الإلاإستخدام أحدث األجهزة و المعدات ب

  .ويتم إعداد استبيانات ودراسات سوقية تتعلق بمنتوجات وخدمات المجموعةكما باألعمال 

 



 

  ٢٤  

  سياسة توزيع األرباح ٤

سهم بالتناسب مع النفقات الرأسمالية ألقتناء اا توزيع أرباح أسهمها بقصد تحقيق زيادة في قيمة سيسكو تعتزم
أرباح نقدية إلى المساهمين سيكون وفقاً لتقدير وتوصية ن قرار دفع أي  كما أ.هاستثماراتاالمستمرة ومتطلبات 

 للشركةعتبار العوامل المختلفة القائمة حينها بما في ذلك الوضع المالي الاعين مجلس اإلدارة بعد األخذ في 
نتائج العمليات كذلك  والجهات المختلفة المبرمة مع لالتفاقيات تقيد توزيع أرباح األسهم وفقاً قدتعهدات أي و
    .توسعية الهاوخططمن النقد  الحالية والمتوقعة احتياجات الشركةو

  .علماً أن الشركة لم توزع أرباح على المساهمين سابقاً

  توزيع األرباح ١-٤
  :يعتمد قرار توزيع األرباح على المساهمين على عدة عوامل

  .النتائج المالية للشركة 
  .استثمارات الشركة 
  .)نقديفي حالة الدفع ال(التدفق النقدي  
  .االحتياجات المستقبلية للنقد 

 على العوامل المذكورة أعاله يقوم مجلس اإلدارة بتقديم توصيات إلى اجتماع الجمعية العمومية العادية اًبناء
لتكوين احتياطي % ٥لتكوين احتياطي نظامي و% ١٠لتوزيع أرباح نقدية أو أسهم مجانية بعد تجنيب 

  .ختياريا

 في المائة من أرباح الشركة  عشرة%)١٠(تزيد على  لس اإلدارة من نسبة ال أعضاء مجآتتتكون مكاف
ال تقل عن  على المساهمين أرباحع يتوز واالستهالكات واالحتياطيات وبعد الصافية بعد خصم المصروفات

م ٢٠٠٥وم ٢٠٠٦م و٢٠٠٧لم يتم توزيع مكافآت على األعضاء للسنوات . من رأس مال الشركة%) ٥(
م، ٢٠٠٧ريال لالعوام  ٧٨,٥٠٠و،  ٨٦,٠٠٠و ، ٥٤,٠٠٠ الجلسات بلغ بدل حضور عن ولكن تم دفع

 رواتب ومكافات بلغت  صالح الحفنيالتنفيذي للشركة انذاك مديرالوتسلم . لى التواليعم ٢٠٠٥و، م ٢٠٠٦و
م على التوالي ٢٠٠٥و، م ٢٠٠٦ وم ،٢٠٠٧ريال سعودي لالعوام  ٩٢٠,٢٠٠ و١,٤٠٨,٨٠٠و  ٨٧٧,٢٠٠

 .م١/٤/٢٠٠٧ اعتبارا من  من منصب العضو المنتدبن استقالالى أ



 

  ٢٥  

  نبذة عن السوق ٥

  ملخص عن االقتصاد السعودي ١-٥

 أن ا كم.نفاقإلا على إقباله وتزايد السوق إلى السعودي المستهلك عودة ظل في نموه المملكة اقتصاد يواصل
 على الحفاظ على القدرة في الثقة السعودي والمستهلك الحكومة تمنح مرتفعة، زالت ما التي النفط، أسعار

متوسط سعر  (وتواصل أسعار النفط المرتفعة. صالفر من المزيد بدوره يخلق ما وهو عالية، إنفاق توياتسم
، ١) قد تجاوز حاجز المائة دوالرم٢٠٠٨ول من اال  خالل الربعكساسمن مزيج غرب ت النفط الخام برميل

تعزيز ثقة   المتمثل فيسي اإليجابي النفأألثرإلى توليد ضافة إلالحكومة السعودية، با تعزيز قاعدة دخْل
 ٢.سعوديالمستهلك ال

 أي مريكية خاللألاسوق شهدتها التمويل المشاريع العقارية التي   بأزمةسعوديةر المملكة العربية الثلم تتأ
اللحظة هذه نتها حتى التي اتخذتها المملكة مك جراءات االستباقيةإلإلى حقيقة أن ا  ويرجع ذلك جزئيا.صيف

 ن المملكة تتمتعنقصاً في الموارد المالية، نرى أ  وفيما تواجه بقية دول العالم.زمةألتداعيات تلك ا من تالفي
مريكي والعالمي عموماً سوف يؤثّر أل اصاداالقت مد فيأل لكن أي تباطؤ شديد وطويل ا.مالية هائلة بسيولة
الحالة   إذ من المحتمل في مثل هذه.سعار النفطسيهدد أ ع مثل هذا الحدثن وقوأل المملكة، صاداقت على حتماً

 صقد ُيقل  طلب السوق الصينية، مماصوصاًبشكل حاد، وخ  على النفطالصاعدةسواق ألن يتراجع طلب اأ
لى  إشيرالمتوفّرةً ت  التوقعاتإن، فم٢٠٠٨ لعام سبةأما بالن. دوالراًسين دون الخم إلى ماسعر برميل النفط 

برميل يومياً ليبلغ إجمالي هذا  في الطلب العالمي على النفط قدرها أربعة ماليين احتمال حدوث زيادة كبيرة
سينجم عن نمو طلب الصين ومنطقة  مليون برميل يومياً و أن أكثر من نصف هذه الزيادة الطلب ستة وثمانين

  ٣.على الخام وسطأل اشرقال

 على ٢٠١٣ نفاق حتى عامإل هذا ايستمرسوالبنية التحتية  علىنفاق إلاة بزيادقد بدأت الحكومة السعودية ل
. العامةألصول  التي يتطلبها الكثير من اصيانةلنفقات اوضخامة  ، نظراً لمعدل النمو السكاني المرتفعاألقل
إطار مشاريع عامة   ، ُأبرمت فيم٢٠٠٧ وم٢٠٠٦منحتها الحكومة في عامي  من مجمل العقود التي % ٤٢
  ستساهم بعض المشاريع الضخمة التي تمولها والبنية التحتية القائمة حالياً أجل ضمان صيانة و إصالح من

  ٤.تعزيز االقتصاد السعودي الحكومة السعودية بشكل كبير في

تتبوأ المملكة العربية السعودية المركز األول بين الدول المصدرة للنفط في العالم، وتمتلك أكبر اقتصاد متعدد 
أن يكون  لطبيعياالقنوات في الشرق األوسط مع صادرات صناعية تعتمد على األسواق العالمية، ومن ثم فمن 

 عائقا أمام برامج الماضيوبينما كانت الموانئ ب .لدى المملكة موانئ مجهزة بشكل جيد وتدار بكفاءة عالية
اط بين االقتصاد الوطني بمختلف قنواته التنمية، أصبحت اليوم رافداً أساسيا من روافد التنمية وحلقة ارتب

 نتيجة انتظار السفن لفترات وصلت هـ١٣٩٦عام فبعد تفاقم أزمة الموانئ  .ونشاطاته وبين االقتصاد العالمي
 رأت الدولة التصدي لهذه المشكلة بحل جذري بتحويل إدارة الموانئ إلى مؤسسة عامة ،إلى تسعة شهور

 لتنمية وتطوير وتحسين أوضاع الموانئ، وإدارتها طبقاً للنظم ، الوزراءمستقلة ترتبط مباشرة برئيس مجلس
  ٥.واألساليب الدولية الفعالة

                                                 
  ٢٠٠٨تقرير ساب، ابريل  ١
  ٢٠٠٧-٤تقرير ساب القتصاديات السعودية، الربع  ٢
 ٢٠٠٧-٤تقرير ساب القتصاديات السعودية، الربع  ٣
 ٢٠٠٧-٤تقرير ساب القتصاديات السعودية، الربع  ٤
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، المقدمة  ٥
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  ٢٦  

هـ من القضاء على أزمة ١٣٩٦تمكنت المؤسسة العامة للموانئ بعد صدور قرار إنشائها في شهر رمضان لعام 
لهدف الذي أنشئت من أجله، إلعادة ومن ثم بدأت خطواتها تجاه ا .التكدس في وقت قياسي لم يتجاوز ستة شهور

  ٦.تنظيم الموانئ ورفع آفائتها

  : إنجازات ضخمة تمثلت أهمها فيالماضية ت العقود الثالثةوقد شهد

 )١٨٣( موانئ رئيسيه مجموع ارصفتها ٨إنشاء أكبر منظمة للموانئ في الشرق األوسط، تضم  
  .رصيف مزودة بأحدث التجهيزات

 .دراتها أصبحت تمر عبر الموانئ البحريةمن واردات المملكة وصا% ٩٥ 
 ٧.م٢٠٠٦ حتى نهاية عام مليون طن من البضائع المختلفة) ١,٩٠٠(مناولة ما يزيد على  

  قطاع الموانئ ٢-٥

 ة على ساحلي المملكةيتضطلع المؤسسة العامة للموانئ باإلشراف على إدارة وتشغيل ثمان موانئ رئيس
 رصيفاً في ستة موانئ تجارية، ١٣٧ رصيفاً، منها ١٨٣ه الموانئ ، يبلغ مجموع أرصفة هذالغربي و الشرقي

 رصيفاً في ميناءين صناعيين، وتشكل هذه األرصفة في مجموعها أكبر شبكة موانئ في دول الشرق ٤٦و
تتميز الموانئ السعودية بأن العمل فيها موزع على شكل محطات مستقلة فهناك محطات للحاويات، . األوسط

 العامة، ومحطات للبضائع المبردة والمجمدة، ومحطات للبضائع السائبة ، ومحطات لسفن ومحطات للبضائع
الدحرجة، ومحطات للمواشي الحية، وكل محطة عبارة عن مجموعة أرصفة مع منطقة العمل الخاصة بها، 

وقد حقق هذا التخصص في العمل رفع  .ك الساحات والمستودعات والمعدات ومراكز الصيانةلبما في ذ
كما ساعد هذا التنظيم في المرحلة  .مستوى اإلنتاجية وخفض تكلفة التشغيل وتقديم خدمات ذات كفاية عالية

الجديدة في تطبيق برنامج إسناد الخدمات للقطاع الخاص بحيث تدير كل محطة الخبرات التي تتناسب مع 
   ٨.عملهاطبيعة 

المؤسسة العامة للموانئ على تقديمها في الموانئ استيراد البضائع برسم إعادة التصدير، خدمة جديدة حرصت 
السعودية على مراحل ضمن سلسلة التطوير، وخصصت لذلك ساحات إلعادة التصدير في مينائي جدة 
اإلسالمي والملك عبد العزيز بالدمام، ويتم في هذه المناطق تخزين البضائع وإعادة تعبئتها ومن ثم يمكن بعد 

لها للسوق المحلية، وقد بدأ القطاع الخاص في إدارة وتشغيل هذه الساحات، مما ذلك إعادة تصديرها أو إدخا
سيفتح أسواقاً جديدة أمام التجارة المحلية، ويستفيد من هذه الخدمة الجديدة قطاعات تجارية مختلفة وخاصة 

لسعودية أكبر اقتصاد تخدم الموانئ ا .السيارات، وقطع الغيار، األجهزة واألدوات الكهربائية، والمواد الغذائية
، ممثلة ما نسبته )عدا النفط الخام(من صادرات وواردات المملكة % ٩٥ في الشرق األوسط ، وتقوم بمناولة

وقد تمكنت المؤسسة خالل سته وعشرين عاماً  .من حركة البضائع في دول مجلس التعاون الخليجية% ٦١
إن هذه الكمية الضخمة من  .ردات والصادراتمليون طن من الوا١,٧٠٠) (مضت من مناولة ما يزيد على 

  ٩.حركة البضائع تجعل العمل واالستثمار في الموانئ السعودية مجدياً اقتصادياً

 مليون طن بزيادة عن ١٤٠بلغ إجمالي البضائع التي تمت مناولتها في كافة الموانئ السعودية أكثر من 
وقد %. ٢,٢٦ وكمية الصادرات بنسبة ،%٨,٩٠، حيث ارتفعت كمية الواردات بنسبة %)٥( نسبتهام٢٠٠٦

)  مليون طن٤٢(واستأثر بالكمية األكبر من البضائع  %٤,٣٦شهد ميناء جدة اإلسالمي الزيادة األكبر بنسبة 
وجاء ميناء الملك . تمثلت في أغلبها من الحاويات، المواد الغذائية، مواد البناء، والبضائع العامة األخرى

بزيادة )  مليون طن٢٠,٩(ي المرتبة الثانية بين الموانئ التجارية من حيث الكمية المناولة عبدالعزيز بالدمام ف
١٠%.١٤,٥٠    

                                                 
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، المقدمة  ٦
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، المقدمة  ٧
 )www.ports.gov.sa(سة العامة للموانئ، الخدمات و التجهيزات المؤس ٨
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، الخدمات و التجهيزات  ٩
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، االخبار  ١٠
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  ٢٧  

 مليون ٣١,٤٣ و ٤٠,٣٢وبالنسبة للموانئ الصناعية، فقد ناول مينائي الملك فهد الصناعيين في الجبيل وينبع 
وفي مجال الحاويات   .ية والمنتجات المكررةطن على الترتيب، تمثل النسبة األكبر منها المنتجات البتروكيماو

 مليون حاوية قياسية بزيادة بلغت ٤,٢٠ بمناولة م٢٠٠٧قامت الموانئ السعودية خالل العام المنصرم 
 ١,١١ (بنسبةارتفاعا ) Transshipment(كما شهدت كمية الحاويات المسافنة  ،مقارنة بالعام السابق% ٨,٢١

  مليون حاوية١,٥١ )الميناء الرئيسي للمسافنة (ناول ميناء جدة اإلسالمي مقارنة بالعام السابق حيث  %)
   ١١. للمسافنةقياسية

وفيما يلي عرض إحصائي لحجم البضائع التي تمت مناولتها في مختلف الموانئ السعودية خالل عام 
  :م٢٠٠٧

  )طن ( تمت مناولتها في مؤانئ السعوديةإجمالي البضائع التي: ١–٥  شكل
  %نسبة االختالف ٢٠٠٦ ٢٠٠٧  الميناء

 ٤,٣٦ ٤٠،٣٢٠،٣٣٢ ٤٢،١٥٨،١٦٨ ميناء جدة اإلسالمي

 ١٤,٥٠ ١٧،٩٠٦،٧٨٥ ٢٠،٩٤٣،٣٨٦ ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 ٠,٤٩ ٣١،٢٨٢،١٢٧ ٣١،٤٣٤،٩٠٣ ميناء الملك فهد الصناعي بينبع

)٢١,٦٧( ١،٤٨٨،٦٥٣ ١،٢٢٣،٤٩٣ ميناء ينبع التجاري  

 ٣,٣٦ ٣٨،٩٦٥،٤٥٧ ٤٠،٣٢٢،١٦٩ ميناء الملك فهد الصناعي بالجبيل

 ١٨,٥٨ ٢،٨٨٧،٤٢٢ ٣،٥٤٦،١٧٧ ميناء الجبيل التجاري

 ٤,٦٢ ٦٠٣،٩٢٩ ٦٣٣،١٦٥ ميناء جازان

 ٣٣,٥٠ ٣٧٥،٦١٣ ٥٦٤،٨٦٥ ميناء ضبا

 ٤,٩٧ ١٣٣،٨٣٠،٣١٨ ١٤٠،٨٢٦،٣٢٦ اإلجمالي
   سة العامة للموانئالمؤس: المصدر

 )طن ()حاوية قياسية(إجمالي عدد الحاويات : ٢–٥  شكل
% نسبة االختالف  ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ميناءال

 ٥,٢١ ٢،٩٠٧،٧٢٣ ٣،٠٦٧،٥٦٣ميناء جدة اإلسالمي

 ١٣,٣٩ ٩٤١،٨٢٨ ١،٠٨٧،٣٩٥ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام

 ٨٩,٣٤ ٢٠١ ١،٨٨٥الملك فهد الصناعي بينبعميناء 

)٤٠٧,٦٢( ١،٦٦٥ ٣٢٨ميناء ينبع التجاري  

 ٧٧،٢٠ ١١،٧٨٥ ٥١،٦٨٣ميناء الجبيل التجاري

 ٨,٢١ ٣،٨٦٣،٢٠٢ ٤،٢٠٨،٨٥٤اإلجمالي
  المؤسسة العامة للموانئ: المصدر

 ) طن( )حاوية قياسية(   Transshipment -مسافنة عدد حاويات ال: ٣–٥  شكل
 % نسبة االختالف  ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ الميناء

١,١١  ١،٤٩٩،٥٦٢ ١،٥١٦،٤٢٧ميناء جدة اإلسالمي   
   المؤسسة العامة للموانئ: المصدر

                                                 
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، االخبار  ١١



 نبذة عن السوق

  ٢٨  

  خصخصة الموانئ ١-٢-٥

ولالستمرار في تطوير الموانئ، صدر األمر السامي الكريم في لمواكبة المتغيرات والمستجدات االقتصادية، 
 بإسناد جميع أعمال تشغيل وصيانة وإدارة األرصفة والمعدات التابعة للموانئ م١٩٩٧شهر مارس من عام 

  :السعودية إلى القطاع الخاص ، وفقا للمرتكزات التالية 

  .رافياستمرار ملكية الدولة للموانئ والمنشآت وبقاء دورها اإلش 
  .إعطاء حوافز للقطاع الخاص لالستثمار في المعدات والتجهيزات 
  .إدارة العمل بأسلوب تجاري يوفر المزيد من الخدمات بكفاية عالية 

وبهذا تكون الموانئ السعودية قد حظيت بشرف السبق في تخصيص خدماتها بين المرافق العامة في المملكة 
األعوام الماضية تم طرح جميع أعمال إدارة وتشغيل أرصفة وخالل . وكذلك بين موانئ الشرق األوسط

الموانئ السعودية على الساحلين الشرقي والغربي إلدارتها بواسطة القطاع الخاص بأسلوب تجاري، عن 
وقد أظهرت الفترة التى أنقضت من البرنامج، تطوراً ملحوظاً في أنتاجية . طريق عقود تأجير طويلة األمد

  ١٢.مارات كبيره وتزويد وتحديث معدات مناولة البضائعالموانئ وضخ أستث

 تخصيص مرافق ميناء جدة اإلسالمي: ٤–٥  شكل
 فترة العقد الشركة المتعاقدة مشغل المحطة

  سنة٢٠ وهيئة موانئ دبي) كوصيان(مؤسسة الصيانة السعودية  محطة الحاويات الجنوبية

  سنة٢٠ غلف ستيفدورنغ كونتراكنتنغ المحدودة حطة الحاويات الشماليةم

  سنوات١٠  شركة الخدمات البحرية العالمية Ro-Roمحطة 

  سنوات١٠  USMS&SED/الخدمات البحرية العالمية شركة محطة الركاب

  سنوات١٠  Ajwa R.M.T.I Ltd محطة الحبوب

  سنوات١٠ شركة منصور المساعد المحطة الجنوبية للبضائع العامة والمواشي

  سنوات١٠ الشركة الفنية العالمية المحطة الشمالية للبضائع العامة

  سنوات١٠ الشركة الوطنية المتحدة محطة البرادات

 فترة العقد الشركة المتعاقدة مزودو الخدمات لغير المحطات

  سنوات١٠ شركة البكري العالمية للطاقة المحدودة ساحة الملك فهد للصيانة

  سنوات١٠ مؤسسة التركي الخدمات البحرية

  سنة٤٠ الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات منطقة اإليداع وإعادة التصدير
 المؤسسة العامة للموانئ: المصدر

مدينة الملك عبد اهللا "شركة إعمار المدينة االقتصادية، الشركة المطورة لمشروع يجدر بالذكر أن 
، إحدى كبريات الشركات العالمية المتخصصة في "موانئ دبي العالمية"، وقعت مذكرة تفاهم مع "ديةاالقتصا

عد الميناء يو ".ينة الملك عبد اهللا االقتصاديةمد"إدارة الموانئ البحرية، لتطوير وتشغيل الميناء البحري في 
، الممتد على "عبد اهللا االقتصاديةمدينة الملك "البحري إحدى أهم المناطق الست التي يتألف منها مشروع 

، م٢٠١٠ومن المقرر بدء تشغيل الميناء البحري المتعدد األغراض في نهاية .  مليون متر مربع١٦٨مساحة 
 مليون حاوية نمطية عند بدء التشغيل في منتصف ١,٦حيث سيضم محطة لنقل الحموالت وأخرى تستوعب 

  ١٣.الستيعابية المتبقية للميناء على مراحل متعددة، وبعد ذلك يتم تطوير وزيادة الطاقة ام٢٠١١

                                                 
 )www.ports.gov.sa(رنامج الخصخصة المؤسسة العامة للموانئ، ب ١٢
 www.gulfbase.com)(م ٦/٤/٢٠٠٨جلف بيس، االخبار  ١٣



 نبذة عن السوق

  ٢٩  

  ميناء جدة اإلسالمي ٢-٢-٥
يقع . يتميز ميناء جدة اإلسالمي بموقعه الجغرافي فى وسط الخط المالحي الدولي مابين الشرق والغرب

 ٣٩ و١٠ درجـة شمال وخطي الطول ٢٨ و٢١الميناء على ساحل البحر األحمر مابين خطي العرض 
اء المدينتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة ، ويعتبر الميناء منفذاً إقتصادياً رئيسياً شرق، ويخدم المين

من حجم البضائع عبر الموانىء السعودية وأهمية ميناء جدة مع التقدم واإلزدهار % ٥٩حيث يقوم بمناولة 
  ١٤.الذي تشهده المملكة

  :مميزات ميناء جده اإلسالمي

. ل البحر األحمر يقوم بتقديم التسهيالت الحديثة لقطاع المالحة البحرية الدوليميناء رئيسي على ساح 
المالحة ويحتل موقعاً نموذجياً لمناولة حركة الترانزيت والمسافنة وعلى مقربة من مسارات خطوط 

  .المارة عبر البحر األحمر
  .يعمل على مدار الساعة وطوال أيام العام 
قديم  المعدات التى تتم المحافظة عليها وصيانتها بشكل جيد ويتم تتستخدم المحطات بالميناء أحدث 

   .أفضل الخدمات
   .نظام إدارة فعال لحركة البضاعة والتشغيل لتوفيردورات سريعة لوقت بقاء السفن بالميناء 

  خدمات ميناء جدة

 :الخدمات البحرية 

 ب واإلنقاذ وزوارق مكافحة الحريقيمتلك الميناء أسطوال من الزوارق البحرية مثل زوارق القطر والسح
باإلضافة إلى عدد من  والزوارق البحرية الخاصة بمكافحة التلوث وسفينة تثبيت عوامات إرشاد السفن،

يتم مراقبة .  طن٢٠٠زوارق اإلرشاد واإلرساء وجمع النفايات، باإلضافة إلى رافعات متحركة عائمة حمولة 
) V T S(ري المجهز بأحدث أجهزة اإلتصاالت والرادار مع نظام حركة السفن من خالل برج المراقبة البح

  .تطورة لخدمة ومراقبة مالحة السفنالم

 :خدمات البضائع

بدأت خطوات تطوير ميناء جدة هـ ١٣٩٦الموافق م ١٩٧٦بعد إنشاء المؤسسة العامة للموانىء عام 
 رصيف مؤهل بأحدث التجهيزات ٥٨ أرصفة فى ذلك العام إلى ١٠اإلسالمي ومرافقه حيث تم التوسع من 

 كم مربع، ويبلغ عدد ١١,٤يحتل ميناء جــــــدة اإلسالمي مساحة  .وبأرقى المواصفات الدولية
 متراً والتى تتسع ألحدث أجيال سفن ١٦ كيلومتر ذات مياه عميقة تصل إلى ١١,٢ رصيفاً بطول٥٨أرصفته 

  . حاوية قياسية٦,٥٠٠الحاويات بحمولة تصل 

 :التخزين

  : كم مربع من مجمل مساحة الميناء مقسمة على النحو التالية٣,٩بلغ مساحات التخزين ت

  . كم مربع ٣,٥مناطق تخزين مفتوحة تبلغ 
 . مستودع ومظالت ترانزيت٥٩م مربع، مكونة من  ك٠,٤ مناطق تخزين مغطاة تبلغ 
 .باإلضافة إلى صوامع لتخزين الحبوب وصهاريج زيت الطعام 

 :ائعمعدات مناولة البض

يعتبر ميناء جدة اإلسالمي الميناء الرئيسي فى المملكة العربية السعودية ويتقدم موانىء الشرق األوسط بمعداته 
ويتوفر فى الميناء معدات متخصصة حديثة مثل رافعات الحاويات الجسرية، . الحديثة ذات التقنية العالية

                                                 
 )www.ports.gov.sa( ، ميناء جده االسالميالمؤسسة العامة للموانئ ١٤
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  ٣٠  

 .لساحات لمناولة كافة أنواع البضائع المختلفةحامالت الحاويات، الرافعات الجسرية المتحركة ورافعات ا
ويتوفر بالميناء عدد من نقاط التبريد لتزويد الحاويات المبردة بالتيار الكهربائي، وأنواع متعددة من الرافعات 
الشوكية والعربات المقطورة المرتفعة والمنخفضة ذات الحموالت المختلفة، هذا باإلضافة إلى معدات تفريغ 

هذه التجهيزات المتكاملة من معدات مناولة لجميع أنواع البضائع مع معدات إحتياطية كافية  .ائبةالحبوب الس
  ١٥.تكفل سرعة عمليات مناولة البضائع بدون أي تأخير

 :حوض إصالح السفن

يعتبر حوض الملك فهد إلصالح السفن من أهم مرافق ميناء جدة اإلسالمي، وهو مجهز بأحدث المعدات 
ح السفن وبناء الزوارق الصغيرة، حيث يحتوي على حوضين عائمين تستقبل السفن حتى لصيانة وإصال

  الف٦٠راً يستقبال السفن حتى حمولة  مت١٧٠طن، باإلضافة إلى رصيفين يبلغ طولهما الف  ٤٥حمولة 
  ١٦.طن

  :منطقة إعادة التصدير

 أغسطس ٢٩كة عملياتها بتاريخ بدأت أول منطقة لتقديم تسهيالت تخزين البضائع وإعادة تصديرها بالممل
  ١٧.م لمستوردي البضائع وتتمثل خدمات هذه المنطقة فى تخزين السيارات وخدمات الحاويات٢٠٠٠

  :اإلسناد التجاري

أسند الميناء مهام إدارة وتشغيل وصيانة محطات البضائع والتسهيالت البحرية ومنطقة إعادة 
 ٢٠ و١٠لعقود الخاصة بالمهام أعاله إلى مابين التصــــــدير إلى القطاع الخاص، وتمتد مدد ا

   ١٨.عاماً

  محطات الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي
يوجد بميناء جدة اإلسالمي محطتي حاويات مخصصة وهي محطة الحاويات الجنوبية ومحطة الحاويات 

نوبية وهي بدأت محطة الحاويات الج). تخصيص(الشمالية، وقد تم تحويل المحطتين إلى القطاع الخاص 
وتم كذلك تحويل المحطة الشمالية إلى . م١٩٩٩المحطة األقدم عملياتها تحت إشراف القطاع الخاص في عام 

 نتيجة ألن م٢٠٠٠ ولكن لم تباشر العمل إال في أغسطس م١٩٩٩في عام ) تخصيص(القطاع الخاص 
على االمتياز في محطة والجهة الحاصلة . تطويرها تم من خالل طريقة تحويل أرصفة البضائع العامة

، أما (Siyanco/DPA)وهيئة موانئ دبي ) كوصيان ( السعوديةلصيانةمؤسسة االحاويات الجنوبية هي 
بالنسبة لمحطة الحاويات الشمالية فإن الجهة الحاصلة على االمتياز هي شركة غلف ستيفدورنغ كونتراكنتغ 

م حدث نمو سريع في إجمالي الحركة ٢٠٠٥م و١٩٩٥وفي الفترة ما بين عامي  ).غلف ستيفدورنغ(المحدودة 
 مليون وحدة مكافئة، حيث سجلت حركة ٤,٤٨ مليون وحدة مكافئة إلى ١,١٥في ميناء جدة اإلسالمي من 

  ١٩.الحاوية أكبر نمو

ويعتبر ميناء جدة اإلسالمي أكبر ميناء في المملكة من حيث مناولة حركة الصادرات والواردات في المملكة، 
وقد نتج معظم النمو في أحجام الحاويات في ميناء جدة . ر أكبر ميناء مسافنة في منطقة البحر األحمركما يعتب

اإلسالمي من الزيادات في حركة المسافنة، حيث تمثل المسافنة ما يقرب من نصف صادرات وواردات 
المسافنة ستكون المصدر وإذا ما استمرت االتجاهات الحالية في المستقبل، فإن حركة . الحاويات في الميناء

  ٢٠.الرئيسي للحركة في ميناء جدة اإلسالمي

وتبدو المرافق في . يتم مناولة حركة الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي في محطتين يشغلهما القطاع الخاص

                                                 
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، ميناء جده اإلسالمي  ١٥
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، ميناء جده اإلسالمي  ١٦
 ) www.ports.gov.sa(ميناء جده اإلسالمي  المؤسسة العامة للموانئ، ١٧
 )www.ports.gov.sa(المؤسسة العامة للموانئ، ميناء جده اإلسالمي  ١٨
 م٢٠٠٧ مستشارو شحن، دراسة سوقية لميناء جدة االسالمي ، فبراير -دروري  ١٩
 م٢٠٠٧ناء جدة االسالمي ، فبراير  مستشارو شحن، دراسة  سوقية لمي-دروري  ٢٠
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  ٣١  

وفي حال استمرار نمو الحركة . األرصفة والجزء األرضي من المحطتين كافية تماماً لحجم الحركة الحالي
تم تحديد مدة االمتياز بعشرين  .دالت التي تنمو بها فإنه سرعان ما ستظهر قصور في السعة بالمحطتينبالمع

ولن تقوم المؤسسة العامة للموانئ السعودية بتنفيذ عمليات . سنة في عمليتي تخصيص محطتي الحاويات
 BOTع الخاص في مشروع اإلنشاء والتشغيل في المحطة الثالثة، ولكنها ستتعاقد مع مشغل جديد من القطا

 سنة مثل ٢٠أن تكون مدة االمتياز للمحطة الجديدة إضافة إلى ذلك، ليس بالضرورة ). بناء، تشغيل، تحويل(
 يجب أن تكون مدة االمتياز لمحطة جديدففي مشروع . العقدين اللذين يتم بموجبهما تشغيل المحطتين الحاليتين

  ٣٠فترة االمتياز المتبقية  للمشروع  بحدود ( ع الخاص للمشاركةجديدة أطول بكثير حتى يمكن اجتذاب القطا
 أكبر مقارنة بالحالتين السابقتين في المحطتين وأخيراً، وحيث أن االستثمار لمحطة ثالثة سيكون. )سنة 

 القائمتين، فإن تقاسم العائدات بين الشركة المشغلة لمحطة الحاويات والمؤسسة العامة للموانئ السعودية ال
يجب أن يتم بترتيبات مماثلة للترتيبات الحالية بين المؤسسة العامة للموانئ السعودية ومشغلي المحطتين 

  ٢١.القائمتين

  توقعات حجم حرآة الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي
تقرير سوق ميناء "إن توقعات شركة دريوري الستشارات الشحن المحدودة التي مقرها المملكة المتحدة في 

 التاريخية عن حركة الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي تعتمد على مقارنات إحصائية بين بيانات التدفق" جدة
ويتوقع أن تصل مرافق وخدمات الحاويات الحالية بالميناء إلى نقطة التشبع في . ونمو إجمالي الناتج القومي

ة الحاويات، والتي يجب تأمينها قبل وستكون هنالك ضرورة لسعات جديدة بالميناء لمناولة حرك. م٢٠١٠العام 
ولتفادي بدء التأثيرات السلبية لوصول مرافق الميناء السريع إلى نقطة التشبع وفترة  .م٢٠١٠حلول العام 

االنتظار الطويلة للمرافق الجديدة بالميناء، فإن على ميناء جدة اإلسالمي مواجهة قضية االحتياج إلى سعة 
   ٢٢.حاويات جديدة بالميناء

                                                 
 دراسة الجدوى االقتصادية لتصدير ٢١
 م٢٠٠٧ مستشارو شحن، دراسة سوقية لميناء جدة االسالمي ، فبراير -دروري  ٢٢
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  :التي تعمل فيها الشرآات التابعة لسيسكواالخرى المجاالت  ٣-٥

 تنويع االقتصاد وتحريره من االعتماد بشكل رئيسي على سلعة واحدة هـي الـنفط               السعوديةتحاول الحكومة   
 قطاع أولت الدولة لـه اهميـة        قد برز الي، و   وأيضاً زيادة حصة القطاع غير النفطي في الناتج المحلي اإلجم         

  .أهميه كبرى في االقتصاد السعوديحيث أصبح له  طاع الطاقةهو ق وقطاع النفطي ومشتقاتهكبرى غير ال

  :٢٣ويركز هذا القطاع على الصناعات المعتمدة بشكل مكثف على الطاقة وهي

 )الخفيفة والثقيلة(الصناعت البتروكمياوية  
 )الماء والكهرباء(صناعات المرافق  
 صناعات المناجم والمعادن 

 مليارات دوالر سنوياً ١٠ السعودي ما يقارب العامة لالستثمارهيئة الذه القطاعات وفقاً لما حددته لذا تحتاج ه
  ٢٤).المحلية واألجنبية(ويتوقع أن تأتي قسم كبير من هذه االموال من االستثمارات الخاصة 

تيجتها السابقة وبناء على تلك المعطيات باإلضافة إلى أهداف الشركة قامت إدارة الشركة بتغيير إسترا
م الموافق ٢٦/٦/٢٠٠٤ بتاريخ ٨٩واعتمدت إستراتيجتها الجديدة حيث قرر مجلس اإلدارة في اجتماعه رقم 

  أعمالهـ باعتماد استراتيجية جديدة للشركة للخمسة سنوات القادمة والمتمركزة في تحويل٨/٥/١٤٢٥
البنية التحتية ومناطق اعادة ( مجال فرص استثمارية جديدة في القتناص  تابعةشركاتعدة الشركة الى 

والتخلي عن المشاريع القائمة في المدن الصناعية والمتمثلة في ) التصدير والطاقة والمياه والخدمات اللوجستية
والتي تم تأسيسها مع نهاية " اسناد"لشركة تشغيل الخدمات المساندة ) الصيانة محطات الوقود، اإلعاشة،(

  ٢٥.م٢٠٠٤

  :قطاع المياه ١-٣-٥
 موقعاً ١٥ مشروع للتحلية وموزعاً على ٣٠م انتاج الماء الصالح للشرب بواسطة شركة المياه السعودية في يت

 في مواقع أخرى على الساحل الشرقي ٦ من هذه المواقع على الساحل الغربي بينما تقع ٢٤في المملكة وتقع 
المزدوج للماء والكهرباء وتبلغ الطاقة ملكة وتركز شركة المياه السعودية نشاطاتها على مشاريع االنتاج ملل

من إجمالي % ٢٠ مليون متر مكعب في اليوم وتشكل ما نسبته ٣,٤االنتاجية الحالية من الماء الصالح للشرب 
  .مجموع الماء المحلى في العالم

لى منه طلب على الماء المح% ٥٠ مليون متر مكعب في اليوم ٦ويبلغ الطلب الحالي على الماء في المملكة 
م، ٢٠٢٤منه طلب على الماء المحلى بحلول عام % ٦٦ مليون متر مكعب في اليوم ١٠ويتوقع أن يرتفع الى 

ونظراً لمقابلة الطلب المتزايد سوف تحتاج قطاعات تحلية المياه مشاريع توليد الكهرباء والبنية التحتية 
  ٢٦.م٢٠٢٠يكي حتى العام مليار دوالر أمر١٥٠المرتبطة بهذه القطاعات استثمارات بما يعادل 

  :المناطق الحرة ٢-٣-٥
إن مجال المناطق الحرة في المملكة العربية السعودية هو من أحدث المجاالت والتي تنفرد بها الشركة 

حيث بدأت الشركة بتطبيق تلك الفكرة وأختارت ميناء جدة " تصدير" السعودية لتنمية التجارة والصادرات 
ويعتبر هذا المشروع األول  ، لموانئ البحرية في منطقة الشرق األوسطاإلسالمي حيث أنه من احدث وأكبر ا

من نوعه على مستوى المملكة العربية السعودية وذلك في مجال اإلستيراد والتصدير وإعادة التصدير 
  ٢٧.والمسافنة

                                                 
 )www.sagia.gov.sa(  الهيئة العامة لالستثمار، الطاقة٢٣
 )www.sagia.gov.sa( الهيئة العامة لالستثمار، الطاقة ٢٤
 سيسكو ٢٥
 )www.sagia.gov.sa( ة العامة لالستثمار، الطاقةالهيئ ٢٦
 سيسكو ٢٧
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  :تقوم الفكرة على خدمة المستثمر حيث توفر له

رات، االليات والمعدات الثقيلة بغرض التصدير، مواد بناء، السيا تخزين أو تجزئة البضائع العامة، 
 .إعادة التصدير، أو اإلستيراد للسوق المحلية أو الترانزيت

 .التخزين مؤقتاً لحين الحصول على شهادة المنشأة واستكمال المستندات الخاصة بها 
 .تجميع و إعادة تعبئة وتغليف ووضع الملصقات ودمج البضائع من مصادر مختلفة 

  :اإلى تلك الخدمات توفر فكرة المنطقة الحرة فرص استثمارية منهباإلضافة 

 .إعفاء من الرسوم الجمركية من خالل توفير أماكن تخزين داخل منطقة اإليداع وإعادة التصدير 
 توفير كبير لغرامات التأخير واألرضيات والتي تنتج عن نقص المستندات الالزمة أو عدم مطابقة  

 .عودية أو عدم مطابقة الطرود الفعلية عنها في المستندات األصليةالمنتجات للمواصفات الس
 .توفير سيولة نقدية بتوجيهها الى فرص أخرى بدالً من تجميدها بدفع كامل الرسوم الجمركية 
 .عابية للمستودعاتيوسيلة تخزين كحل مباشر وفعال في حالة النقص للقدرة االست 
ملكة العربية السعودية والتي منقل من مناطق حرة مجاورة للتخفيض كبير في وسائط النقل بدالً من ال 

  .من إجمالي استهالك% ٧٠تمثل 
ميزة دمج البضائع من داخل السوق السعودي مع البضائع المخزنة في المنطقة الحرة بهدف إعادة  

 .تصديرها األمر الذي يقلص من تكاليف الشحن ومخاطر الضياع والتأخير
 .تجميع التغليف والتعبئة ووضع الملصقات الخاصة بالمنتجاإلستفادة من عمليات ال 
  . خدمات الشحنوسطاء و يستي متكامل لجميع شركات الشحن العالميةحل لوج 
تجنب دفع التأمين مقدماً عن البضائع للفسح المؤقت وعدم االنتظار طويالً الستعادة التأمين وبعض  

 .االحيان ربما فقدانه
  .ناء جدة اإلسالمي للسوق المحلية والعالميةنطالق وتوزيع من مينقطة أ 
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  الهيكل اإلداري للشرآة ٦

  بشرآة سيسكوالتنفيذية مجلس اإلدارة واإلدارة  ١-٦

  مجلس اإلدارة ١-١-٦
 هـ٥/٣/١٤٢٠وفقاً للمادة المعدلة من قرارات الجمعية العمومية غير العادية للمساهمين والتي انعقدت بتاريخ 

تم اختيار أعضاء و.  أعضاء المجلس من تسعة إلى سبعة أعضاء، تم تقليص عددم١٩/٦/١٩٩٩الموافق 
 م٨/٦/٢٠٠٨هـ الموافق ٤/٦/١٤٢٩ريخ  بتاخامسة عشر الجمعية العمومية الالحالي من قبلمجلس اإلدارة

  :على النحو التالي

  بشرآة سيسكو أعضاء مجلس اإلدارة: ١–٦  شكل

غير \مستقل  الصفة  الجنسية  العمر  اإلسم
  مستقل

عدد االسهم  
المملوكة 
  مباشرة 

عدد االسهم  
المملوكة غير 

  مباشرة

غير /تنفيذي
  تنفيذي

  غير تنفيذي )٨-٣(راجع شكل  ٢٨٫٨٠٠  غير مستقل  رئيس المجلس  سعودي  ٦٨  محمد زينل علي رضا
  غير تنفيذي ال يوجد ١٫٠٠٠  غير مستقل   عضو مجلس  سعودي  ٥٣  صالح أحمد حفني

  غير تنفيذي ال يوجد ٤١٫٥٠٠  غير مستقل  مجلس عضو  سعودي  ٦٥  عدنان عبداهللا ميمني
  غير تنفيذي ال يوجد ١٫٠٠٠  مستقل  عضو مجلس  سعودي  ٥٩  علوي محمد سعيد كامل
  تنفيذي غير *١٫٨٩٦٫٤٥٩ ٢٠,٠٠٠  مستقل  عضو مجلس  سعودي  ٤٥  محمد عادل عبداهللا عقيل

  غير تنفيذي ال يوجد ٢٫٠٠٠  مستقل  عضو مجلس  سعودي  ٥٢  وليد عبدالعزيز كيال
  تنفيذي ال يوجد ٢٫٥٣٥  غير مستقل  عضو مجلس  سعودي  ٤٠  رضا  زينل علي عبداهللاعامر

  سيسكو: المصدر
   أسهم مملوكة إلبنته أبرار محمد عقيل*

 :وفيما يلي السيرة الذاتية المختصرة لكل عضو من أعضاء مجلس اإلدارة بسيسكو

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة كورنيل بالواليات ، ل علي رضامحمد زين
يتمتع . م١٩٦٩ودرجة الماجستير في الهندسة من جامعة كورنيل بالواليات المتحدة عام  م١٩٦٨ام عالمتحدة 

وهو عضو .  جدةمحمد بخبرة عملية واسعة من العمل في دار زينل التي تعد واحدة من كبريات الشركات في
 إدارة س حيث يتبوأ منصب رئيس مجلفي مجالس إدارات العديد من الشركات العاملة في مختلف المجاالت

ضافه إال أنه  وشركة إيه إم آي العربية السعودية المحدودة باإل،والتشغيل المحدودة تاعودية للخدمسالشركة ال
، ئيس مجلس إدارة كاسكتاش العربية المحدودة ور،عضو مجلس المديرين في المجموعة العربية للخدمات

وإلى جانب ترؤسه لمجلس إدارة شركة سيسكو، فإنه أيضاً رئيس مجلس إدارة . وتكنمونت العربية المحدودة
شركة تمليك المحدودة، وشركة هابكو و، والشركة العربية لتجارة المواد السائبة المحدودة، زينل للصناعات

تشفيات المغربي، وعضو مجلس إدارة بنك البالد وعضو في المجلس المحلي  وعضو مجلس مسبالباكستان،
  . سنة٣٥تبلغ وبخبرات . بمدينة جدة

حصل على درجة البكالوريوس في الهندسة المدنية من جامعة سان فرانسيسكو بالواليات حفني، أحمد صالح 
قام . م١٩٩٦اتسيلد باسكتلند بالعام  ودرجة الماجستير في الموارد البشرية من جامعة سترم١٩٨٤المتحدة عام 

م ولمدة خدمة ٢٠٠٧بإدارة الشركة منذ تأسيسها حيث بذل جهوداً مقدرة في تطويرها ولغاية نهاية مارس 
  .ويعمل حاليا كمدير تنفيذي بشركة حلواني اخوان .وهوعضو مجلس إدارة شركة تصدير  عاما،١٩تراوح ت
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الوريوس في االقتصاد والعلوم السياسية من جامعة الملك حصل على درجة البك ،عيد آاملسعلوي محمد 
يشغل علوي . م  وعلى درجة الماجستير في العالقات الدولية من جامعة جنوب كاليفورنيا١٩٧٥سعود عام 

العديد من المناصب من بينها أستاذ مساعد في جامعة الملك عبدالعزيز ونائب المدير العام لشركة دلة والمدير 
وهو حالياً رئيس مجموعة دلة . عة دلة والمدير العام بشركة دلة القابضة والعضو المنتدب لهاالعام لمجمو

  . سنة٣٣ تبلغخبرة  بج جنوب آسيااوعضو مجلس شركة سيسكو وتصدير وإسناد وأرابسكو ومؤسسة حج

م ١٩٦٩ام حصل على درجة البكالوريوس في القانون من الجامعة العربية ببيروت ع عدنان عبد اهللا ميمني،
ويتمتع األستاذ ميمني . م ١٩٨١وعلى درجة الماجستير في قانون الطيران من جامعة ماكغيل بكندا عام 

بخبرة واسعة في المجال القانوني، وشغل منصب المدير العام للشؤون القانونية بالخطوط الجوية العربية 
وميمني عضو في مجلس إدارة . اتالسعودية كما يشغل حالياً منصب مدير استشاري بشركة زينل للصناع

  . سنة٣٩ تبلغ  عمليةوبخبرات سيسكو وشركة الكابالت السعودية وسجيل وكنداسة

م من جامعة ١٩٨٨عام هندسة البتروكيميائية حصل على درجة البكالوريوس في ال، محمد عادل عبداهللا عقيل
بخبرات محمد ويتمتع األستاذ .  شلا حضر عدة دورات خارج و داخل المملكة مع شركةكم،المالك عبدالعزيز

باإلضافة م، ١٩٩١م و شركة شل عام ١٩٨٨ الشيماء  عام عمل في شركة أبراجدارة، حيث اإلمتميزة في 
   . سنة٢٠ و بخبرة عملية تبلغ ة تهامة و شركة وشنة لألنشطة المائيةإلى عضوية مجلس إدارة شرك

 بمصر م١٩٨١ االقتصاد عام فيمن جامعة القاهرة حصل على درجة البكالوريوس  وليد عبدالعزيز آيال،
يتمتع األستاذ كيال بخبرة واسعة في المجال المصرفي . وشارك في العديد من دورات التدريب المصرفية

 سنة بالبنك السعودي ٢٦وكامل خبراته البالغة . حيث شغل منصب المدير اإلقليمي للبنك السعودي البريطاني
  . إتش إس بي سي، وحاليا يعمل كمستشار معم ٢٠٠٦البريطاني ولغاية 

حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية من كلية بيترز بكاليفورنيا  عامر زينل علي رضا، 
يتمتع األستاذ عامر .  في الدراسات المالية بجامعة كاليفورنيادورةم وأكمل ١٩٩٤بالواليات المتحدة عام 

إدارة المشاريع الكبيرة وتكنولوجيا المعلومات والتجارة االلكترونية  في تطوير األعمال وواسعةبخبرة 
شغل عامر عدداً من المناصب مثل المدير العام لشركة الخدمات النفطية بدبي ومدير التسويق . وشركات النفط

فرويل  مدير تطوير األعمال تانغزي–لمنطقة أوروبا وآسيا بشركة شيفرون إنترناشيونال كازاخستان وبريطانيا 
وهو حالياً عضو مجلس . محلل أعمال قسم روسيا، شيفرون الواليات المتحدةو فرع شيفرون، كازاخستان 

 . سنة١٥تصدير وبخبرة مدير عام إدارة سيسكو و

  لجان مجلس اإلدارة ٢-٦

  :هناك ثالث لجان منبثقة عن مجلس اإلدارة ولها أهداف وصالحيات محددة، وهذه اللجان هي

   لجان مجلس اإلدارة: ٢–٦  شكل

مجلس اإلدارة

لجنة المكافآت و   
تطوير اإلدارة و  

التعيين
لجنة المراجعة لجنة االستثمار 

مجلس اإلدارة

لجنة المكافآت و   
تطوير اإلدارة و  

التعيين
لجنة المراجعة لجنة االستثمار 

  

  سيسكو: المصدر
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  لجنة االستثمار ١-٢-٦

الغرض من هذه اللجنة هو إجراء األبحاث والتقييم وتقديم التوصيات فيما يتعلق بفرص االستثمار التي تتفق 
  :وأعضاء لجنة االستثمار هم. مع إستراتيجية الشركة

  االستثمارلجنة أعضاء : ٣–٦  شكل
 االسم الصفة

 محمد زينل علي رضا رئيس لجنة االستثمار
 صالح احمد حفني عضو لجنة االستثمار
 كيالعبدالعزيز وليد  عضو لجنة االستثمار
  محمد كمال المدرس  عضو لجنة االستثمار

  سيسكو: المصدر

  لجنة المراجعة ٢-٢-٦
  : المراجعة همأعضاء لجنة

  مراجعةاللجنة أعضاء : ٤–٦  شكل
 االسم الصفة

 علوي محمد سعيد كامل رئيس لجنة المراجعة
 عقيلعادل زيني محمد  عضو لجنة المراجعة
 وليد عبدالعزيز كيال  عضو لجنة المراجعة

  سيسكو: المصدر

  :اجعة الداخلية باآلتيوتتلخص مهام لجنة المر

 . في تنفيذ المهام المنوطة بالمجلسااإلشراف على نظام المراجعة الداخلية بالشركة لضمان فعاليته 
 .فحص نظم المراجعة الداخلية واقتراح التطويرات الضرورية 
 .فحص تقارير المراجعة الداخلية وإدخال اإلجراءات التصحيحية 
 .ن الخارجيينمساعدة المجلس في اختيار المراجعي 
 .فحص القوائم المالية قبل إرسالها لمجلس اإلدارة 
 .فحص السياسات المحاسبية المطبقة وتقديم التوصيات 
االتصال بمديني ودائني الشركة سواء فيما يتعلق بالمديونيات التجارية أو غيرها بهدف تأكيد تلك  

 .األرصدة وحفظ حقوق الشركة لدى الغير
المحاسبي في الشركة بتطبيق معايير المحاسبة الصادرة عن الهيئة السعودية التحقق من قيام الجهاز  

  .للمحاسبيين القانونيين
 .لشركةابات احسمراقب ترشيح  

تقوم لجنة المراجعة بالتنسيق بين المراجعة الداخلية بالشركة وإدارات الشركة المختلفة لتأكيد تطبيق النقاط 
  .ومعايير المحاسبة السعودية بعة بالنظم الداخلية والنظم السعوديةالمذكورة أعاله والتزام الشركات التا
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   لجنة المكافآت وتطوير اإلدارة والتعيين بمجلس اإلدارة ٣-٢-٦

  :وتطوير اإلدارة والتعيين بمجلس اإلدارة تتضمن ما يليالمكافآت األهداف الرئيسية للجنة 

المدراء في الشركة والشركات التابعة، باإلضافة مراجعة وتحديد ومقارنة التعويضات والمزايا التي يتمتع بها 
إلى ذلك تقوم اللجنة بمراجعة احتياجات الشركة من المدراء التنفيذيين وفحص برنامج التطوير اإلداري من 

وهذه اللجنة مسؤولة كذلك عن . ناحية التدريب بما يتالءم مع متطلبات األفراد في الشركة والشركات التابعة
  . في الرواتب وهياكل الترقياتمراجعة الزيادات

  :لجنة همالأعضاء 
  تآالمكافلجنة أعضاء : ٥–٦  شكل

 االسم الصفة
 زينل علي رضا احمد محمد  المكافآترئيس لجنة 
  كيال  عبدالعزيزوليد المكافآتعضو لجنة 
 صالح احمد حفني المكافآتعضو لجنة 

  سيسكو: درالمص

  اإلدارة التنفيذية لشرآة سيسكو ٣-٦

  وهم اإلدارةفريق مؤهل يمتلك دراية وخبرة مميزة فياإلدارة التنفيذية لسيسكو من المدير العام ومن تتألف 
  :على النحو التالي

   سيسكوالتنفيذية بأعضاء اإلدارة : ٦–٦  شكل
في عدد األسهم المملوكة  العمر الجنسية االسم الصفة

  الشركة
  - ٤٥ سعودي محمد كامل المدرس   المديرالتنفيذي

  - ٤١ أردني محمد فوزي عبدالعزيز مدير الشؤون المالية 
  - ٢٨ سعودي هيثم عبداهللا محبوب مدير العالقات العامة واإلعالن

  - ٥٢ سوداني  المليكاحمد عبدالوهاب   سكرتير مجلس اإلدارة
  سيسكو: المصدر

  .م٧/٥/٢٠٠٨ونود االشارة بأن أعضاء االدارة التنفيذية ال يمتلكون أي اسهم في شركة سيسكو كما في تاريخ 

  :وفيما يلي السيرة الذاتية المختصرة لكل عضو من أعضاء اإلدارة التنفيذية

  المدير التنفيذي ،محمد المدرس
م على التوالي ١٩٨٥م و١٩٨٨ الهندسة الكهربائية عامي حصل على شهادتي الماجستير والبكالوريوس في
ها نشغل العديد من المناصب في شركات عالمية من بي. من جامعة كولورادو بالواليات المتحدة األمريكية

 وشركة ستورك م ٢٠٠٣م حتي عام ١٩٩٧ كمدير عام لقسم توليد الطاقة من عام سيمينس المحدودة
 في اكتوبر  إلى إنضمامه للعمل مع سيسكوالعام لمنطقة الشرق األوسطكوبرهيت حيث شغل منصب المدير 

  .حضر العديد من الدورات التقنية واإلدارية مما أسهمت في مؤهالته وخبرته. م٢٠٠٧

   مدير الشؤون المالية،محمد فوزي عبدالعزيز
عديد من المؤهالت م من الجامعة األردنية، ويحمل ال١٩٨٨حصل على درجة البكالوريوس في المحاسبة عام 

التخصصية والتي من بينها إجازة المحاسبة األردنية ومحاسب قانوني معتمد ومحاسب إداري معتمد ومدير 
شغل منصب المراقب المالي في العديد من الشركات التجارية وشركات التجزئة واالستثمار مثل . مالي معتمد

م ومجموعة فواز الحكير ٢٠٠٥م وحتى ٢٠٠٤مجموعة السالم حيث كان يشغل منصب مراقب مالي من 
م وشركة الحياة الطبية وعمل فيها كمدقق ٢٠٠٤م وحتى ٢٠٠١وعمل فيها المدير المالي للمجموعة من 

  . سنة١٧تبلغ وبخبرة م، ٢٠٠١م وحتى ١٩٩٨داخلي ومراقب مالي من 
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   مدير العالقات العامة واإلعالن،هيثم عبداهللا محبوب
 على، وم٢٠٠٢عام  في العالقات العامة واإلعالن من جامعة الملك عبدالعزيزحصل على درجة البكالوريوس 

لشركة في عام باهيثم التحق . م٢٠٠٧ األكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا عام مندرجة الماجستير 
 لتسويقم، ويعمل حاليا مديرا للخدمات المساندة ، وقبلها عمل بشركة عبداللة باخشب للعالقات العامة وا٢٠٠٣

  . سنوات٦ تبلغ ة وبخبرمنذ تخرجه

   سكرتير مجلس اإلدارة، المليك احمدعبدالوهاب
، وشارك في م١٩٧٦حصل على دبلوما في أعمال السكرتارية وإدارة المكاتب من الخرطوم بالسودان بالعام 

 سنة، ٢٥كثر من ويتمتع بخبرة عملية تمتد إلى أ. العديد من دورات التدريب في المملكة العربية السعودية
عمل قبل ذلك في إيراديو واستشارات الحاسب . م١٩٨٨ عام حيث التحق بشركة سيسكو منذ بداياتها األولى

  .ة كسكرتير تنفيذياآللي ووزارة التعاون السوداني

  هيكل التنظيم اإلداري: ٧–٦  شكل

 
  سيسكو: المصدر

  أعضاء مجلس اإلدارة اتتعويض ٤-٦

 م،٢٠٠٧ الفترة إلى مارسفي   صالح الحفني- لسيسكو العضو المنتدب السابق و التنفيذيمديرتقاضى ال
ريال  ٩٢٠,٢٠٠ ريال و ١,٤٠٨,٨٠٠ و ريال٨٧٧,٢٠٠ رواتب ومكافآت بلغت م٢٠٠٥و م،٢٠٠٦وعامي 

 امعم وحتى نهاية ٢٠٠٧ن مارس  محمد المدرس م– تقاضى المدير التنفيذي الحالي على التوالي، بينما
 ،م٢٠٠٦و م،٢٠٠٧ أعوام تقاضى أعضاء مجلس إدارة الشركة لثالثةكما .  ريال٢٢١,٧٦٠ مبلغ م٢٠٠٧

  . ريال على التوالي٧٨,٥٠٠ريال و ٨٦,٠٠٠ ريال و٥٤,٠٠٠ بدل حضور جلسات بلغتم ٢٠٠٥و

   والمدراء والموظفين األساسييناإلدارة مجلسعضاء من أقرار إ ٥-٦

  : بشركة سيسكو بما يلي  وسكرتير مجلس اإلدارةالمسئولينوالمدراء وكبار  اإلدارةمجلس ضاء أعيقر 

 . إفالسإلجراءات أو خضعوا هم في أي وقت من األوقات إفالسشهروابأنهم لم ي 
 من هذه النشرة، فإن لم يكن لديهم شخصياٌ أو ألي من )١-٦(باستثناء ما تم توضيحة في الجدول  

شخاص التابعين لهم مصالح مباشرة أو غير مباشرة في أسهم أو أدوات الدين الخاصة أقاربهم أو األ
 .بالشركة

د أو ترتيبات ونه لم يكن لديهم أو ألي من أقاربهم أو أي طرف ذي عالقة مصالح مادية في أي عقأ 
ر كبير لها تأثيمزمع إبرامها د أو ترتيبات و أو عق سواء محررة أو غير محررة كتابةسارية المفعول

تقر الشركة بأنه لم يتم منح أي عموالت أو .اإلصدار نشرة إعداد وقت  حتىأعمال الشركةعلى 
خصومات أو اتعاب وساطة أو أي عوض غير نقدي منحها المصدر، أو أي عضو خالل السنتين 
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ة إلى السابقتين مباشرة لتاريخ تقديم طلب اإلدراج المتعلق بإصدار أو بيع أي أوراق مالية، باإلضاف
  .أعضاء مجلس اإلدارة أو كبار التنفيذين ، أو القائمين بالترويج أو الخبراء

ي واألنظمة التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو سإن نظام الشركة األسا 
العضو المنتدب حق التصويت على عقد أو اقتراح تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت على 

 .ح لهم أو حق االقتراض من الشركةمكافآت تمن
 مجلس اإلدارة أية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال  من أعضاءعضووجد ألي أنه ال ي 

 من ذلك ىوالعقود التي تتم لحساب الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة يحدد كل سنة ويستثن
لس اإلدارة صاحب العرض األفضل األعمال التي تتم بطريق المناقصات العامة اذا كان عضو مج

وعليه ان يبلغ مجلس اإلدارة بماله من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة 
 . االجتماعويثبت هذا التبليغ في محضر

والتي تنص على أنه ال يجوزألي عضو من أعضاء  من الئحة حوكمة الشركات ١٨االلتزام بالمادة  
 أو أن يتجر في أحد شترك في أي عمل من شأنه منافسة الشركة في مزاولة نشاطهامجلس اإلدارة أن ي

فروع النشاط الذي تزاوله واال كان للشركة أن تطالبه بالتعويض أو أن تعتبر العمليات التي باشرها 
 .لحسابه الخاص قد أجريت لحسابها

 يجوز ألي منهم حق اإلقتراض الشركات والتي تنص على أنه الحوكمة  من نظام ١٨االلتزام بالمادة  
 .من الشركة

 المدير إن نظام الشركة األساسي والقوانين التي تحكمها ال تعطي أي عضو من أعضاء مجلس اإلدارة أو
ت آمكاف  تكون لهم فيه مصلحة شخصية، أو التصويت علىاقتراحعقد أو أي حق التصويت على  التنفيذي

  . من الشركةاالقتراضتمنح لهم أو حق 

 التي إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركة  واإلدارة التنفيذيةال يزمع أعضاء مجلس اإلدارةو
 . أنشئت من أجلها

  عقود العمل ألعضاء مجلس اإلدارة ١-٥-٦
 ما تم إيضاحه وباستثناء .سيسكوعقد عمل غير محدد المدة مع  محمد المدرس للشركةالتنفيذي المدير أبرم 

من أعضاء مجلس اإلدارة أي عقد عمل أو خدمة مع الشركة أو مع أي من شركاتها أعاله، لم يبرم أي 
 .التابعة

  حوآمة الشرآة ٦-٦

 وتاريخ ٢٠٠٦-٢١٢-١بموجب الئحة حوكمة الشركات الصادرة من هيئة السوق المالية بموجب القرار رقم 
 اإلدارة بأن يؤكد أعضاء مجلس") الئحة حوكمة الشركات("م ١٢/١١/٢٠٠٦هـ الموافق ٢١/١٠/١٤٢٧

وفي هذا الخصوص، تبين الشركة بأنها في صدد .  بكافة أحكام الئحة حوكمة الشركات ملتزمة ومقيدةالشركة
كما ستقوم .  مع الئحة حوكمة الشركاتتماشىاالنتهاء من إعداد مشروع الئحة حوكمة داخلية للشركة بما ي

  بعد أخذ موافقة وزارة التجارة والصناعة األساسيالشركة بدعوة الجمعية العامة غير العادية لتعديل نظامها
  .ددب في آن واحتبحيث يتم النص على أنه اليجوز لرئيس مجلس اإلدارة أن يتولى منصب العضو المن
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  )إطار حوآمة الشرآة (ضوابط إدارة الشرآة ٧-٦

شركة، وفيما تخضع الشركة لعدد من الضوابط الداخلية والخارجية والتي تشكل في مجملها إطار حوكمة ال
  :يلي بيانها

  أنظمة ولوائح الشرآة ١-٧-٦
تتبنى الشركة لوائح وأنظمة داخلية مفصلة تشمل كافة السياسات واإلجراءات الواجب إتباعها والوصف 
الوظيفي بشكل يضمن وضوح مسؤوليات كافة أقسام الشركة ومسؤوليات العاملين فيها، كما توضح تلك 

  .لضوابط المنظمة لتلك العالقة بشكل يضمن حقوق والتزامات الطرفيناللوائح عالقة الموظفين بالشركة وا

كما تتبنى الشركة أنظمة مالية داخلية لتنظيم كل ما يتعلق بالشؤون المالية من سياسات الصرف والقبض 
  .والبيع والشراء خصوصا فيما يتعلق بالصالحيات الممنوحة لألشخاص العاملين في تلك األقسام

  لداخليةإدارة الرقابة ا ٢-٧-٦
تقوم إدارة الرقابة الداخلية بموجب الصالحيات الممنوحة لها من قبل مجلس اإلدارة بالتحقق من التزام اإلدارة 

كما تقوم إدارة الرقابة الداخلية بالتحقق من التزام . التنفيذية بكافة البنود الواردة في األنظمة واللوائح المعتمدة
محاسبية المعتمدة من قبل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين فيما ينطبق الجهاز المالي بالشركة بالمعايير ال

  :ومن أهم المسؤوليات المنوطة بهذه اإلدارة ما يلي. على نشاط الشركة

مراجعة عمليات الصرف بهدف التحقق من سالمة اإلجراء واكتمال كافة المرفقات الالزمة لدعم عملية  
 الرقابة الداخلية التحقق من التزام أصحاب الصالحيات وعدم تجاوز الصرف، كما تشمل مسؤولية إدارة

  .الصالحيات الممنوحة لهم
مراجعة عمليات الصرف والقبض من الناحية المحاسبية بهدف التحقق من صحة التوجيه المحاسبي  

تعارف لتلك العمليات وأنها قيدت في السجالت المحاسبية بطريقة سليمة وفقا للمعايير المحاسبية الم
 .عليها

  مراقب حسابات الشرآة الخارجي ٣-٧-٦
تتم المراقبة الخارجية لحسابات الشركة بواسطة محاسبين قانونيين مرخصين ويتم تعيينهم أو إعادة تعيينهم 

ويصدر مراقب الحسابات الخارجي تقريرا يعرض فيه . سنويا بواسطة الجمعية العمومية العادية للمساهمين
المركز المالي وأنه ال يوجد أي خلل مادي في أنظمة الرقابة الداخلية للشركة كما يؤكد رأيه فيما يتعلق بعدالة 

وبالرغم من أنه ال يوجد للشركة خيار . فيه أنه ال يوجد أي أخطاء جوهرية في حسابات العام موضوع التدقيق
 أنه ال يمكن التقليل في تعيين مراقب الحسابات الخارجي بموجب نظام الشركات والنظام األساسي للشركة، إال

من شأن الرأي الصادر عن مراقب الحسابات الخارجي نظرا لكونه رأي صادر عن جهة مستقلة استقالال تاما 
  .عن إدارة الشركة وال تملك أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها
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   الموظفون ٨-٦

يعملون في الشركات التابعة فاً موظ ٣١٥ موظفاً باإلضافة إلى ١٣ سيسكوبلغ عدد الموظفين العاملين في 
  :وزعون على النحو التاليم

   م٢٠٠٧ نهاية عام  آما في– موظفو سيسكو :٨–٦  شكل
 المجموع  البحر االحمر  توزيع إسناد كنداسة تصدير  

 ١٠  ٣  ١ ١ ٢ ٣ اإلدارة العليا
  ٢٨  ٣  ٤  ١٣  ٥  ٣  اإلدارة المتوسطة

  ٢٧٧  ١٧  ٨  ١٣٤  ٨٨  ٣٠  ونآخر
  ٣١٥  ٢٣  ١٣  ١٤٨  ٩٥  ٣٦  المجموع

  %٣٤  %٥٧  %٩٢  %٣٨  %١٥  %٣٣  نسبة السعوديين
  سيسكو: المصدر

  :إداراتها الرئيسية وكذلك نسبة السعودة حسب بعدد موظفي الشركة ملخصاًفيما يلي و
   م٢٠٠٧ نهاية عام  في آما– إدارات سيسكو: ٩–٦  شكل

  
 سعوديين

غير 
 المجموع سعوديين

نسبة 
 السعوديين

 %٣٣,٣٣ ٣ ٢ ١ اإلدارة العليا
  %٦٦,٦٦  ٣  ١  ٢  اإلدارة المتوسطة

  %٤٢,٨٥  ٧  ٤  ٣  آخرون
  %٤٦,١٥  ١٣  ٧  ٦  المجموع
  سيسكو: المصدر

  السعودة ١-٨-٦
لسعوديين من خالل إتاحة فرص تعمل سيسكو وشركاتها التابعة على االلتزام ببرنامج السعودة وتدريب ا

للتدريب أثناء الوظيفة للطالب أثناء العطالت بحيث يتمكنوا من تطبيق الدراسات النظرية وممارسة العمل 
 .وتطوير مهاراتهم ومعرفتهم



 

  ٤٢  

  األعمال للمرآز المالي للشرآة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل  ٧

 مع القوائم تقرأ أنيجب  مبنية على وعمالهاأي ونتائج لمركزها المالشركة سيسكو دارة إإن مناقشة وتحليل  
  . واإليضاحات المرفقة بهام٢٠٠٥وم ٢٠٠٦و ٢٠٠٧  ديسمبر٣١للسنوات المنتهية في  المراجعة المالية

بواسطة إدارة الشركة بيانات ذات طبيعة المعدة تشمل هذه المناقشة والتحليل للمركز المالي ونتائج األعمال 
وقد تختلف البيانات الختامية بشكل جوهري . على عدد من المخاطر والبيانات غير المؤكدةمستقبلية تحتوي 

عن هذه البيانات نتيجة لبعض العوامل الواردة ضمن المناقشة أدناه أو في مواضع أخرى من هذه النشرة، 
  ".عوامل المخاطرة"خصوصا في قسم 

  إقرارات أعضاء مجلس اإلدارة بخصوص المعلومات المالية ١-٧

بأنه تم استخراج كافة المعلومات المالية المدرجة في نشرة منفردين ومجتمعين يقر أعضاء مجلس اإلدارة 
 لشركة سيسكو دون إجراء أي تعديل جوهري عليها، وأنه تم إعداد القوائم  الموحدةاإلصدار من القوائم المالية

  .سعودية للمحاسبين القانونيينالمالية ومراجعتها وفحصها وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة ال

كما يقر أعضاء مجلس اإلدارة بعدم وجود أي تغيير سلبي جوهري في الوضع المالي والتجاري للشركة خالل 
  .م وحتى تاريخ نشرة اإلصدار٢٠٠٥م و٢٠٠٦م و٢٠٠٧وات السن

  نظرة عامة ٢-٧

 وزارة التجارة تأسست الشركة وفقا لنظام الشركات السعودى كشركة مساهمة سعودية بموجب قرار
 بتاريخ ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢هـ وتسجلت لدى السجل التجارى تحت رقم ٧/٣/١٤٠٩ وتاريخ ٢٢٣م ـــــرق
هـ لغرض القيام باعمال الصيانة والتشغيل واالدارة للمصانع والمرافق الصناعية وانشاء المباني ١٠/٤/١٤٠٩

اسواق ومطاعم ومشروعات االعاشة واقامة السكنية وكافة المرافق والخدمات التابعة لها من مراكز ترفيهية و
المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين بالمصانع والشركات الصناعية وتسويق منتجات 

 النشاط الرئيسي الحالي يتمثلو. المصانع محليا وعالميا والخدمات الرسمية واالشتراك في تأسيس الشركات 
  .الشركات التابعة في استثمارات وادارة للشركة

 رسالة الشرآة ٣-٧

 يدا بيد مع القطاعين العام والخاص من اجل العمل أن يا الطموحة هه بعيدة المدى وأهدافرؤية الشركة
 . وتطوير الصناعة والتجارة والخدماتالوطنيازدهار اقتصادنا 

  النشاط الرئيسي و هيكل العمليات ٤-٧

 استثمارات رأسمالية ضخمة في مجال محطات تحلية نفذت) سيسكو(الشركة السعودية للخدمات الصناعية 
حيث قامت . المياه والمنطقة الحرة وتطوير المدن الصناعية وشبكات المياه داخل المملكة العربية السعودية
 ٢  ألف م٩٠٠الشركة بتطوير منطقة االيداع واعادة التصدير بنمطقة ميناء جدة االسالمي فوق مساحة تبلغ 

وكذلك قامت الشركة من خالل احدى شركاتها التابعة ببناء لمحطة تحلية . تها التابعةمن خالل احدى شركا
  . يوميا بعد التوسعة٣ م٤٠المياه في مدينة جدة ، تبلغ الطاقة حاليا بحدود 

تتمثل أنشطة الشركة المرخصة في أعمال الصيانة والتشغيل واإلدارة للمصانع والمرافق الصناعية، وإنشاء 
كنية وكافة المرافق التابعة لها من مراكز ترفيهية وأسواق ومطاعم ومشروعات اإلعاشة وإنشاء المباني الس

المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين بالمصانع والشركات الصناعية، تسويق منتجات 
  .المصانع محلياً وعالمياً واالشتراك في إنشاء الشركات



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٤٣  

 محطة ، ٢ محطات الوقود في كال من المدينة الصناعية بالرياض وجدة وبعدد ونشاطات الشركة هي تشغيل
 بهدف تقديم الخدمات للمدينة الصناعية ، إدارة الشركات ولها مركز صيانة في المنطقة الصناعية في جدة

هـ الموافق ٨/٥/١٤٢٥ بتاريخ ٨٩وفي اجتماع مجلس اإلدارة رقم . التابعة والمساهمة في تأسيس شركات
م أقر مجلس اإلدارة إستراتيجية جديدة مدتها خمس سنوات والتي تحولت بموجبها الشركة إلى ٢٦/٦/٢٠٠٤

وتم . مجموعة شركات تعمل في مجال البنية التحتية وإعادة التصدير والطاقة والمياه والخدمات اللوجستية
ن الشركات بحيث يمكن تفعيل تأسيس الشركات التالية كجزء من إستراتيجية سيسكو لتطوير وإدارة العديد م

  .وتحريك الموارد عبر الشركات بهدف تحقيق أقصى كفاءة والمشاركة في المعلومات والخبرات

 السياسات المحاسبية الهامة ٥-٧

. لقد تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقا للمعايير الصادرة عن الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين                
  :محاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة والشركات التابعة هي على النحو التاليان السياسات ال

    القوائم الماليةوحيداساس ت

على القوائم المالية لكل من الشركة والقوائم المالية للـشركات التابعـة التاليـة               الموحدةمل القوائم المالية    تتش
  :  السيطرة عليها والتي تمتلك الشركة حق% ٥٠المملوكة بنسبة تزيد عن 

  
  مكان التسجيل

النسبة 
 النشاط الرئيسي  ملوكةمال

      
ـ       ارة ـالشركة الـسعودية لتنميـة التج

  ) *تصدير (والصادرات
  المملكة العربية 

  السعودية
 ٧٦%   

 
ادارة وتشغيل مـشروع االيـداع و اعـادة       

التصدير المقـام علـى االرض التـي تـم          
 . سالمياستئجارها في ميناء جدة اال

            
  المملكة العربية    شركة كنداسة لخدمات المياه

  السعودية
  .  المياه وبيعمحطات تحلية وتنقية   % ٦٠ 

  
  شركة تشغيل الخدمات المساندة

    
  المملكة العربية

  السعودية

   
٩٧ % 

ــر و  مباش
ــر % ٣ غي

  .مباشر

   
تطوير وادارة وتشغيل المدن الصناعية وانشاء      

ومراكز االعاشة والمراكـز    وتشغيل المطاعم   
الترفيهية و اقامـة محطـات الوقـود وورش         
خدمات وصيانة السيارات و شراء االراضـي       
القامة المباني عليها و اسـتثمارها بـالبيع او         

  .االيجار
شركة محطة بوابـة البحـر األحمـر        

  *المحدودة 
  المملكة العربية  

   السعودية
 ٥٣  %

ــر و  مباش
غير % ١٠

  مباشر

طوير وانشاء وتشغيل وصيانة محطات     القيام بت  
  .الحاويات وكذلك أعمال الحفر والردم

  
وذلك مـن قبـل     " شركة محطة بوابة البحراألحمر المحدودة    " تم خالل السنة تأسيس شركة جديدة باسم          *

الشركة وشركة تصدير وشركاء اخرين من اجل انشاء وتشغيل مشروع الرصيف البحري فـي منطقـة                
 ميناء جدة االسالمي حيث سبق لشركة تصدير توقيع عقد بهذا الخصوص مـع ادارة               اعادة التصدير في  

  .المؤسسة العامة للموانيء 

ومن اجل تنفيذ هذا المشروع قامت شركة تصدير بالتـنازل عن حق االنتفاع بجزء من ارض منطقة اعـادة                  
ركة محطة بوابة البحـر االحمـر       التصدير التي تستأجرها من ادارة ميناء جدة االسالمي للشركة الجديدة ، ش           

لقد حققت  . المحدودة ما زالت شركة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة في مرحلة االنشاء وما قبل التشغيل              
شركة تصدير خسائر متراكمة منذ تأسيسها وتشتمل خطة شركة تصدير لتعويض هذه الخسائر وتحقيق ارباح               

حري وملحقاته المشار اليه اعاله وتعتقد ادارة شركة تصدير         على مشروع انشاء وتشغيل مشروع الرصيف الب      
بأن هذا المشروع ومشاريع اخرى واستكمال تاجير جميع االراضي التي تم تطويرها سوف يمكن الشركة من                



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٤٤  

االستمرار في اعمالها واسترداد األقيام الدفترية لموجوداتها وتحقيق ايرادات كافية لتغطية مصاريفها وتحقيق             
  .عقولةارباح م

لقد تم توحيد القوائم المالية الموحدة بتجميع البنود المتشابهة من موجودات ، مطلوبـات ، حقـوق الملكيـة،                   
  .وقد تم استبعاد المعامالت واالرصدة الجوهرية بين الشركة والشركات التابعة . االيرادات والمصاريف

  تحقق المبيعات وااليرادات 

ة او تقديم الخدمات للعمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري أو خصم            تتحقق المبيعات عند تسليم البضاع    
 على فترات عقود التأجير ويتم تأجيل ايـرادات          والمستودعات ويتم توزيع ايرادات تأجير الساحات    . الكميات  

  .التأجير المتعلقة بالسنوات الالحقة ويتم االعتراف بها في تلك السنوات 

  المصاريف

  ويتم تصنيف    .بيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع بضائع الشركة          تتكون مصاريف ال  
  .المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وادارية

تتضمن المصاريف العمومية واالدارية المصاريف العمومية واالدارية المباشرة وغيـر المباشـرة والتـي ال          
يتم توزيع المصاريف اذا دعـت      .  عايير المحاسبية المتعارف عليه   تتعلق بشكل مباشر بكلفة المبيعات وفقا للم      

  .الحاجة لذلك بين المصاريف العمومية واالدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابت

   المخزون

ويجري تحديد الكلفة بطريقـة المتوسـط       .  ايهما اقل    أو السوق  بسعر الكلفة    يجري تسعير بضاعة اخر المدة    
لفة المياه المحاله علـى اساس طريقة المتوسط المرجح وتتضمن كلفة المواد والعمالـة       ويتم تحديد ك  . المرجح

  .ونسبة محددة من المصاريف غير المباشرة

  استثمارات وأوراق مالية

تقـيم األوراق الماليـة     . االسـتثمارات  لهذه    بالنسبة تصنف االستثمارات في األوراق المالية وفقا لنية الشركة       
 . والخسائر غير المحققة منها ضمن قائمة الدخل       لمكاسبالتجار بالقيمة العادلة، وتظهر ا    امحتفظ بها لغرض    لا

 والخسائر غير المحققة ضمن قائمة حقـوق        لمكاسبتقيم األوراق المالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر ا        
  .ة بالكلفة المالياألوراقيمكن تحديد القيمة العادلة فيجري تقييم وعندما ال . المساهمين

وهناك تأثير فعال للشركة عليها بموجـب        %٢٠تقل عن   ال  تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة       
طريقة حقوق الملكية بحيث تسجل االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغيـر فـي حـصة                   

 -% ٢٠نسبة الملكية مـن     (ات زميلة   الشركة في صافي اصول الشركة المستثمر فيها ويشار اليها انها شرك          
   .ان حصة الشركة في صافي ارباح أو خسائر الشركات الزميلة يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل%) . ٥٠

  .يتم تخفيض القيمة الجارية لكافة االستثمارات واألوراق المالية باالنخفاض غير المؤقت في قيمتها

  . عن توزيع األرباحاإلعالناق المالية عند األور في  من االستثماراتاإليراداتيجري قيد 

  الشهرة

تمثل الشهرة الفائض من كلفة االستثمار عن حصة الشركة في القيمة العادلة لصافي اصول الشركة المستثمر                
تتم مراجعـة القيمـة     ). ان وجد (فيها كما بتاريخ التملك وتظهر بالتكلفة بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها             

لشهرة بتاريخ كل مركز مالي لتحديد فيما اذا كان هنالك أي مؤشر على وجود هبـوط فـي قيمـة                    الدفترية ل 
وفي حال وجود أي مؤشر، فانه يتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة الى حد القيمة المتوقع استردادها                . الشهرة



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٤٥  

ـ                   ك الخـسارة فـي     ويتم االعتراف بالخسارة الناشئة عن هذا الهبوط في قائمـة الـدخل وال يـتم عكـس تل
  .الفترات الالحقة/الفترة

  الممتلكات والمعدات

   ممتلكات والمعدات االخرىال

ظهر الممتلكات والمعدات االخرى بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة، تعتبر مصاريف االصالح ت
احتساب ويجري . والصيانة مصاريف ايرادية، اما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية

 ويتم االستهالكات على أساس الحياة العملية المقدرة للممتلكات والمعدات وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت
اطفاء التحسينات على المأجور على اساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات أو المتبقي من مدة عقد 

  . االيجار أيهما ينتهي اوال

  صدير مشروع االيداع واعادة الت

يتم اطفاء تكلفة تطـوير     .  االستهالكات المتراكمة  خفيضبالكلفة بعد ت   يظهر مشروع االيداع واعادة التصدير    
االراضي المستأجرة واالنشاءات المقامة عليها على أساس الحياة العملية المقدرة لها أو المتبقي من مدة عقـد                 

  . االيجار أيهما ينتهي اوال 

  :ود الرئيسية لهذه الممتلكات والمعدات هي كما يلي ان معدالت االستهالك للبن

  معدل االستهالك السنوى  االصل
   %٣  - %٢‚٧٧  مباني

  %١٠   هناجر–مباني المستودعات 
  %٢‚ ٨٥ -%٢‚٧٧  تطوير اراضي مستأجرة

  %١٢‚٥ -%٤‚٦٧  محطات تحلية وتعبئة المياه و توابعها
    %٢٥ –% ١٠   و صهاريجسيارات

  %١٥  االت ومعدات 
  %٥٠ -%١٠   ومعدات مكتبيةأثاث ومفروشات

  %٢٠ –%١٠  تحسينات على المأجور
  %٥٠ -% ١٥  عدد وادوات

  الرصيف البحريمشروع 

  اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

تمثل االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة على انشاء وشراء وتركيب المعدات الخاصة بالرصيف 
  . اخرى والتكاليف المباشرة المتعلقة بتلك المشاريعالبحري ومشاريع 

  .رسملة التكاليف المتعلقة بالتسهيالت االسالمية من البنوك

يتم رسملة تكاليف التسهيالت االسالمية من البنوك والمتعلقة بشراء وانشاء الممتلكات والمعدات خالل فترة 
  .االنشاء

   حق انتفاع االرض–اصول غير ملموسة 

 االصول غير الملموسة مبدئيا بسعر التكلفة وتظهر بعد ذلك بسعر التكلفة بعد تنزيل االطفاء يتم تسجيل
يتم اطفاء االصول الغير ملموسة ذات عمر محدود على اساس المدى الزمني . المتراكم وأي تدني في قيمتها

سة على الحياة العملية سوف يبدأ اطفاء االصول غير الملمو. المحدد لالستفادة منها بطريقة القسط الثابت
  .المقدرة من بداية النشاط التجاري الحدى الشركات التابعة



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٤٦  

  المصاريف المؤجلة 

تتألف المصاريف المؤجلة بشكل اساسي من مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التى تمت اثناء فترة التأسيس          
يرادات غير التشغيلية التـى تحققـت        التابعة ناقصا اال   اتوقبل بدء النشاط التجاري لمشاريع الشركة والشرك      

  . سنوات ٧ ىخالل الفترة التأسيسية ويجري اطفاء هذه المصاريف باستخدام طريقة القسط الثابت على مد

   وضريبة الدخلالزكاة فريضة 

يـتم  .  التابعة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكـة العربيـة الـسعودية              اتتخضع الشركة والشرك  
 وفقـا  الزكاة    فريضة يتم احتساب مخصص  .  وفقا لمبدأ االستحقاق    وضريبة الدخل  لزكاةريضة ا فاالستدراك ل 

 تسجيل ايـة    يجري و  ويتم احتساب مخصص ضريبة الدخل على اساس صافي الربح المعدل          لوعاء الزكوي ل
  .فروقات بين المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص

   الخدمة نهايةتعويضات 

يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال السعودي               
  .على اساس الفترة التى امضاها الموظف في خدمة الشركة 

  باستثناء الشهرةاالنخفاض في قيمة الموجودات 

راء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسة        يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة  إج        
وفي حالـة وجـود   . للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات          
وفي الحاالت التـي  . مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل لتحديد حجم هذه الخسارة   

 يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحـدة                 ال
  . المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل

وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل أو الوحدة المدرة للنقدية بأقـل مـن قيمتـــه                   
 عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لهـا،                 الدفترية،

  . ويتم إثبات خسائر االنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة الدخل الموحدة

ترية لألصـل أو الوحـدة      وإذا ما تم الحقاً عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة، عندئذ تتم زيادة القيمة الدف              
المدرة للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمـت زيادتهـا عـن                    
القيمة الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة االنخفاض في قيمة ذلك األصل أو                   

يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إيرادات فوراً في           . وات السابقة   الوحدة المدرة للنقدية في السن    
  . قائمة الدخل الموحدة

  عقود االيجار

تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالي اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر               يتم  
م تصنيف عقود االيجار االخـرى كعقـود ايجـار          الملكية المتعلقة باالصل موضوع العقد الى المستأجر، وتت       

  .تشغيلي

تقوم الشركة بصفتها كمستأجرة بتحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الدخل              
  .خالل فترة عقد االيجار وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت

يجار التشغيلي في قائمة الدخل باستخدام طريقة       وبصفتها كمؤجرة يتم تسجيل ايرادات التأجير بموجب عقد اال        
  .القسط الثابت خالل مدة عقد االيجار

   تحويل العمالت االجنبية

ويـتم  . يتم تحويل المعامالت بالعملة االجنبية الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند اجراء المعاملة   
بية كما في تاريخ قائمة المركز المـالي الـى الريـال            تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجن     

ان االرباح والخسائر الناتجة عن التـسديد أو تحويـل العمـالت            . السعودي باالسعار السائدة في ذلك التاريخ     
 .االجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل



 

  ٤٧  

  قائمة المرآز المالي  ٦-٧

  قائمة المرآز المالي ١-٦-٧
 م،٢٠٠٧ ديسمبر٣١مة المركز المالي المراجعة للسنوات المالية المنتهية في تلخص األشكال التالية بيانات قائ

  .م٢٠٠٥م و٢٠٠٦

    )آالف الرياالت السعودية(قائمة المرآز المالي : ١–٧  شكل
    ديسمبر٣١كما في    

  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  %  
            األصول
            ولة المتدااألصول

%٣٤,٤٤  ٥٣,٩٥٢  %٧٩,١٣ نقد وما في حكمه  ١٩٧,٩٨٠  ٦٨,١٨٢ 
 ١٨,٢٠١  ٣١,٢٢٨  %١٧١,٥٧  -    الجزء المتداول من استثمار في سلة عمالت أجنبية

 ١٤,٠٨٩  ٢٠,٨٥١  %١٤٧,٩٩  ٢٦,٧٧٧  %١٢٨,٤٢ مدينون وأرصدة مدينة أخرى
 ٢,١٠٣  ٢,١١٠  %١٠٠,٣٣  ٤,٠٤٧  %١٩١,٨٠  المخزون
 ٢٣٢,٣٧٣  ١٢٢,٣٧١  %٥٢,٦٦  ٨٤,٧٧٦  %٦٩,٢٨ متداولة األصول المجموع

       األصول غير المتداولة
 ٣٠,٠٠٠  -    -   استثمارات في سلة عمالت أجنبية

  ٧,٧٠٠  ٤١,٢٧٨  %٥٣٦,٠٨  ٨٤,٥٠٧  %٢٠٤,٧٣  استثمارات وأوراق مالية
 ١٦١,٥٦٤  ٢٥١,٨١٧  %١٥٥,٨٦  ٢٥٢,٠٦٥  %١٠٠,١٠  ممتلكات ومعدات
  ١٤٠,٢٧٣  ١٤٢,٩٢٧  %١٠١,٨٩  ١١١,٠٦٩  %٧٧,٧١  يداع وإعادة التصديرمشروع اإل-ممتلكات ومعدات
  -  -    ١٥٢,٥٧٧    مشروع الرصيف البحري-ممتلكات ومعدات

  ٥٢,٦٦١  ٥٢,٦٦١  %١٠٠  ٥٦,٢٨٠  %١٠٦,٨٧   الصافي–الشهرة 
  ١٠,٣٦٢  ٧,٨٧٠  %٧٥,٩٥  ٥,٣٩٣  %٦٨,٥٣  نفقات مؤجلة

 ٤٠٢,٥٦٠  ٤٩٦,٥٥٣  %١٢٣,٣٥  ٦٦١,٨٩١  %١٣٣,٣٠ مجموع األصول غير المتداولة
 ٦٣٤,٩٣٣  ٦١٨,٩٢٤  %٩٧,٤٨  ٧٤٦,٦٦٧  %١٢٠,٦٤  األصولمجموع

   الخصوم وحقوق المساهمين
        

            الخصوم
           الخصوم المتداولة

  ٨  -    -     سحب على المكشوف– بنوك دائنة
  ١٩,٢٩٥  ٢٧,٧٦٩  %١٤٣,٩٢  ٣٣,٩٩٠  %١٢٢,٤٠  دائنون ومطلوبات أخرى
  -  ٧,٠٠٠    -    قروض قصيرة األجل

 ١٥,٠٠٠ ٢٦,٠٠٠ %١٧٣,٣٣  ١٩,٧٧٠  %٧٦,٠٤ الجزء المتداول من قروض طويلة األجل 
 ١,٢١٣  -    -  -  الجزء المتداول من عقود استصناع طويلة األجل 

  ٣٥,٥١٦ ٦٠,٧٦٩ %١٧١,١٠  ٥٣,٧٦٠  %٨٨,٤٧  مجموع الخصوم المتداولة
        الخصوم غير المتداولة

  ٣,٢٢٩ ٣,٨٨١ %١٢٠,١٩  ٣,٢٣٧  %٨٣,٤١  مخصص مكافأة نهاية الخدمة
  ٨٢,٣١٠ ٦٣,٧١٠ %٧٧,٤٠  ١٦٠,٩٧٠  %٢٥٢,٦٦  قروض طويلة األجل

 ٨٥,٥٣٩  ٦٧,٥٩١  %٧٩,٠٢  ١٦٤,٢٠٧  %٢٤٢,٩٤ مجموع الخصوم غير المتداولة
  ٥٩,٧٧٠  ٦٠,٢٨٢  %١٠٠,٨٦  ٧٨,٠٦٩  %٥١,١٢٩  حقوق األقلية

          حقوق المساهمين
 ٤٠٠,٠٠٠  ٤٠٠,٠٠٠  %١٠٠  ٤٠٠,٠٠٠  %١٠٠ رأس المال 

 ٢,٧٤٢  ٣,٢٥١  %١١٨,٥٦  ٣,٢٥١  %١٠٠ احتياطي نظامي
 ١,٣٦١  ١,٦١٦  %١١٨,٧٤  ١,٦١٦  %١٠٠  احتياطي اتفاقي

 ٢٦,٣٣٠  ٢٦,٣٣٠  %١٠٠  ٢٦,٣٣٠  %١٠٠  )من الشهرة( مكاسب غير محققة 
  -  )٢٨,٩٢١(     )٣,٢٥٧(  %١١,٢٦  )من استثمارات متاحة للبيع (خسائر غير محققة
  ٤,٦٤١ ٤,٦٤١  %١٠٠  ٤,٦٤١  %١٠٠  خفيض نسبة الملكيةاألثر المترتب عن ت

 ١٩,٠٣٤  ٢٣,٣٦٥  %١٢٢,٧٥  ١٨,٠٥٠  %٧٧,٢٥ األرباح المبقاة 
 ٤٥٤,١٠٨  ٤٣٠,٢٨٢  %٩٤,٧٥  ٤٥٠,٦٣١  %١٠٤,٧٣  حقوق المساهمينمجموع
 ٦٣٤,٩٣٣  ٦١٨,٩٢٤  %٩٧,٤٨  ٧٤٦,٦٦٧  %١٢٠,٦٤  الخصوم وحقوق المساهمينمجموع
  المدققةلمراجعة والقوائم المالية ا: المصدر



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٤٨  

  رأس المال العامل ٢-٦-٧
  :م حسبما هو موضح أدناه٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ مليون ريال سعودي في ٣١بلغ رأس المال العامل 

  )آالف الرياالت السعودية(رأس المال العامل : ٢–٧  شكل
   ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  %  
 ٢٣٢,٣٧٣  ١٢٢,٣٧٠  %٥٢,٦٦  ٨٤,٧٧٦  %٦٩,٢٨  ألصول المتداولةا

 ٣٥,٥١٥  ٦٠,٧٦٩  %١٧١,١١ ٥٣,٧٦٠  %٨٨,٤٧  الخصوم المتداولة
  ١٩٦,٨٥٨  ٦١,٦٠١  %٣١,٢٩  ٣١,٠١٦  %٥٠,٣٥  رأس المال العامل

 القوائم المالية المراجعة والمفحوصة: لمصدرا

 مليون ريال في ١٢٢,٣م مقارنةً بـ ٢٠٠٧عام  مليون ريال ٨٤,٧إن سبب انخفاض رأس المال العامل إلى 
رئيسي إلى ارتفاع الخصوم المتداولة في م يعود بشكل ٢٠٠٥ مليون ريال عام ٢٣٢,٣م و ٢٠٠٦عام 
م والتزامات شركة محطة ٢٠٠٦م نتيجة زيادة مستحقات مقاول التوسعة بشركة كنداسة عام ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧

 إلى م يعود٢٠٠٥ ارتفاع رأس المال العامل في عام . م٢٠٠٦و م ٢٠٠٧بوابة البحر األحمر المحدودة عام 
  . م٢٠٠٤ عام  فيلشركةازيادة رأس مال كجزء من متحصالت  مليون ريال ١٩٨ مبلغوجود نقدية ب

  االستثمارات المتداولة ٣-٦-٧
  : من البنود التاليةتتألف االستثمارات المتداولة

  )آالف الرياالت السعودية(المتداولة ستثمارات اال: ٣–٧  شكل
    ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  

  ١٨,٢٠١  ٣١,٢٢٨  %١٧١,٥٧  -  استثمارات في سلة عمالت اجنبية 
  ١٨,٢٠١  ٣١,٢٢٨  %١٧١,٥٧  -  اإلجمالي
  المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

والتي تم االستثمار فيها عام مع بنك مريل لينش سيوية آسلة عمالت ندوق صيمثل هذا البند االستثمار ب
م ٢٠٠٦واستحقت واستردت بشهر فبراير )  مليون ريال١٨,٨( مليون دوالر ٥م وبمبلغين االول بمبلغ ٢٠٠٥

 ١,٥بربح م ٢٠٠٧ واستردت بشهر فبراير واستحقت)  مليون ريال٣١,١( مليون دوالر ٨,٣نيوالمبلغ الثا
   .%١٠٠وهي مضمونة رأس المال  ريال مليون

  الحسابات المدينة واألرصدة المدينة األخرى ٤-٦-٧
  )بآالف الرياالت السعودية(الحسابات المدينة : ٤–٧  شكل

   ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  %  

  ١٠,٩٧٢  ١٣,٧٤٩  %١٢٥,٣١  ١٩,٢٠٧  %١٣٩,٧٠  مدينون
  ٢,٥٩٣  ٤,٢٠٢  %١٦٢,٠٥  ٣,٧٧٠  %٨٩,٧٢  نفقات مدفوعة مسبقاً وارصدة  مدينة  اخرى 

  ٥٢٤  ٢,٩٠٠  %٥٥٣,٤٣  ٣,٨٠٠  %١٣١,٠٣  هامش على خطابات الضمان
  ١٤,٠٨٩  ٢٠,٨٥١  %١٤٧,٩٩  ٢٦,٧٧٧  %١٢٨,٤٢  المجموع
  المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

وشركة % ١٠٤ بنسبة نتيجة الرتفاع مبيعات شركة كنداسة% ٤٠نسبة ارتفعت حسابات التعامل للمدينون ب
الذي ادى بدوره الى  ، وكذلك  الرتفاع الضمانات البنكية الصادرة من قبل الشركة%٥١حدود بتصدير 

   .ارتفاع الهامش على الضمانات

 كنداسة بمبلغ ادر لمصلحة صندوق التنمية الصناعية من قبل شركةصم ٢٠٠٧تم اصداره عام ذي الضمان ال
وكذلك تم زيادة ) شركة خدمات المياه(محطات تحلية تم نقلها لمشروع السعودية ل مليون ريال كضمان ٤

  .شركة اسنادل ريال  ألف٥٠٠بمبلغ ) ضمان سداد( التامين المحتفظ به مقابل ضمان صادر الرامكو 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٤٩  

  المخزون ٥-٦-٧
  )بآالف الرياالت السعودية( المخزون :٥–٧  شكل

   ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  %  

  ١٣٨  ٧٦  %٥٥,٠٧  ٩٩  %١٣٠,٢٦  وقود وزيوت
  ١،٦٧٦  ١,٩٧٠  %١١٧,٥٤  ٣,٦٤٠  %١٨٤,٧٧  قطع غيار
  ٢١٦  ٠    -    مواد غذائية
  ٤٤  ٣٤  %٧٧,٢٧  ١٣٥  %٣٩٧,٠٦  مواد كيماوية
  ٢٨  ٣٠  %١٠٧,١٤  ٤٣  %١٤٣,٣٣  مياه محالة

  -  -    ١٣٠    بضاعة  بالطريق 
  ٢,١٠٣  ٢,١١٠  %١٠٠,٣٣  ٤,٠٤٧  %١٩١,٨٠  المجموع
  المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

نتيجة التوسعة  والمواد الكيماوية االرتفاع بالمخزون يعود بشكل رئيسي الى شركة كنداسة من قطع الغيار
 تم اغالق اما بالنسبة لمخزون المواد الغذائية فقد  يوميا٣ م ألف٤٠حيث ارتفعت الطاقة االنتاجية الى بالمحطة 

م اما البضاعة بالطريق فيمثل قطع غيار لمعدات ثقيلة لشركة اسناد لم ٢٠٠٦ بالعام شركة اسنادقسم االعاشة ب
 .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣١يتم استالمها بتاريخ 

  استثمارات طويلة األجل ٦-٦-٧
 ريال سعودي يمثل استثمار في صندوق أسهم ٨٤,٥٠٦,٨٨١م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١بلغ رصيد هذا البند في 

 وشركة خدمات )توزيع(والشركة الدولية سما للطيران محلية واستثمار في شركة تحت التأسيس تسمى شركة 
مسجلة   كابيتالواالستثمار بشركة جروث جيت) احدى استثمارات شركة كنداسة(المياه والبيئة السعودية 

م، هدفها االستثمار بالشركات ذات االصدارات الخاصة و تدار من قبل ادارة ١٢/٩/٢٠٠٦بالبحرين بتاريخ 
  .متخصصة باالستثمار

  )بآالف الرياالت السعودية(استثمارات طويلة األجل : ٦–٧  شكل
   ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  %  

  -  ٥,٠٠٠    ٤,٥٩٨  %٩١,٩٦  )توزيع وخدمات المياه(شقيقة االستثمار في شركات 
  -  ٢٨,٥٧٨    ٤٤,٣٧٨  %١٥٥,٢٩   متاحة للبيع–استثمارات في أوراق مالية 

 شركة الرحالت الجوية –شركة سما للطيران 
  ١٠,٧٠٠  %١٣٨,٩٦  القصيرة

١٠٠%  
٧,٧٠٠  ٧,٧٠٠  

جروث (االستثمار في اوراق مالية متاحة للبيع 
  ٩,٥٧٠    )جيت

  
٠  ٠  

  ٠  ٠    ١٥,٢٦١    االستثمار في شركات زميلة وسلف
  ٧,٧٠٠  ٤١,٢٧٨  %٥٣٦,٠٨  ٨٤,٥٠٧  %٢٠٤,٧٣  المجموع
  المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

  :يمثل  هذا  البند  
 شركة توزيع رأس مال مليون ريال من ٥االستثمار في شركات شقيقة، حيث تم االستثمار بمبلغ  -١

نسبة م تم تعديل ٢٠٠٧ متخصصة بشبكات المياه للمدن الصناعية، و عام م ، وهي شركة٢٠٠٦عام 
التي حققتها الشركات الشقيقة من نتائج ال من  المستثمر فيهافي الشركاتسيسكو ة االستثمار بحص

  .م٢٠٠٧عام ربح 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٥٠  

 : متاحة للبيع-استثمارات في اوراق مالية  -٢
، ويتم ساباسهم محلية تدار من قبل  مليون ريال بمحفظة ٥٧,٥ تم استثمار مبلغ م٢٠٠٦عام  •

 م٢٠٠٦ عام تقييم المحفظة بنهاية كل فترة مالية حسب السعر السوقي لالسهم حيث كان التقييم
  . مليون ريال٢٨,٦بحدود 

 مليون ريال، واية فروقات تظهر ضمن حقوق المساهمين كارباح ٤٤,٤التقييم  بلغ م٢٠٠٧عام  •
 مليون ريال حملت ١٠ اخذ مخصص هبوط دائم بمبلغ  تمم٢٠٠٧غير محققة، وبعام ) خسائر(

  .لحساب االرباح والخسائر
، وهي شركة طيران منخفض الكلفة، )شركة الوشكان سابقاً (شركة سما للطيرانتأسيس االستثمار ب -٣

وتم حصولها على ترخيص الرحالت المحلية من مقرها بالدمام بين المدن السعودية، وكذلك الرحالت 
مليون ريال بالشركة أي ما يعادل  ٧,٧م تم استثمار ٢٠٠٥قصيرة للدول المجاورة، عام ال الدولية
 تم م٢٠٠٧عام ب، و) ريال٢٧عالوة إصدار   ريال للسهم و٥٠ سهم بقيمة أسمية ١٠٠,٠٠٠ (%٢,٦٧

 ليصبح المبلغ  مليون ريال٣٠٠ مليون ريال إلى ١٨٧,٥ من  الشركةرأس مالالمشاركة بزيادة 
  . مليون ريال١٠,٧ه المستثمر في

  ):روث جيتج ( متاحة  للبيع- االستثمار باوراق مالية-٤
ويمثل هذا البند المشاركة في صندوق استثمارات للشركات ذات االصدارات الخاصة، ومدة هذا  •

  . مليون ريال٢,٥المبلغ المستثمر  و سنوات،٥االستثمار 
  :ات زميلة و سلفاالستثمار بشرك -٥

، وهي م٢٠٠٧ مليون ريال عام ٣,٧الجبر تالكي وبمبلغ الستثمار في شركة ويمثل هذا البند ا •
  .شركة متخصصة بالخدمات اللوجستية للصناعات البتروكيماوية

شركة خدمات المياه والبيئة السعودية  رأس مالمن % ٤٩ شركة كنداسة بنسبة  فيراستثمواال •
 مليون ريال كسلف ١١,٥لغ ة الى مبف ريال بالضا٤٩٠,٠٠٠ وبمبلغ م٢٠٠٧ام  عالمحدودة

  .نتاج المياهإلتمويل نشاط الشركة المتمثل ب

  اليداع واعادة التصدير منطقة اممتلكات ومعدات ٧-٦-٧
  )بآالف الرياالت السعودية(ممتلكات ومعدات تصدير : ٧–٧  شكل

   ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  %  
  ١٤٠،٢٧٣  ١٤٢,٩٢٧  %١٠١,٨٩  ١١١,٠٦٩  %٧٧,٧١  شروع تصديرم

  ١٤٠,٢٧٣  ١٤٢,٩٢٧  %١٠١,٨٩  ١١١,٠٦٩  %٧٧,٧١  المجموع
  المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

م، ويعزى ذلك بصفة رئيسية إلى مزيد من ٢٠٠٥م عن عام ٢٠٠٦عام لارتفعت قيمة ممتلكات ومعدات 
عادة التصدير الخاص بالشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات االستثمار في مشروع اإليداع وإ

 سنة مع المؤسسة العامة للموانئ ٤٠مدتها ) تحويل،  تشغيل،بناء (BOT، والتي أبرمت اتفاقية )تصدير(
 تقريباً ألغراض إنشاء مستودعات ومجمعات إعادة ٢م ٩٠٠الستصالح وتطوير وتشغيل أرض مساحتها 

م نتيجة االستهالك لمعدات ٢٠٠٧ في عام نخفاضالسبب الرئيسي لإل .خرى ثم تأجيرهاتصدير ومنشآت أال
 محطة  الف مربع من المنطقة لشركة١٥٠ تم تحويل مساحة م٢٠٠٧ام عوبالربع الثالث من  .مشروع تصدير

ل عنه صافي كلفة تطوير الجزء المتناز وبوهي شركة تابعة) الرصيف البحري  ( المحدودةاالحمر البحربوابة
 مليون ريال لمقابلة التزامات ١,٩ مليون ريال بعد استبعاد االستهالك و ارباح مؤجلة بمبلغ ٢٢,٣بمبلغ 
استاجرتها الشركة بتاريخ . ، حيث اقيم المشروع على اراضي مستاجرة في ميناء جدة االسالميمستقبلية

 وقد بلغت كلفة تطوير االراضي  سنة،٤٠ريال ولمدة  ٩٤٥ بـ من المؤسسة العامة للموانئ م١١/٥/١٩٩٨
  .مليون ريال ١٣٥المستاجرة 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٥١  

  صافي القيمة الدفترية لألصول الثابتة ٨-٦-٧
  :م٢٠٠٦م و٢٠٠٧ ديسمبر ٣١األصول الثابتة كما في 

  )وديةآالف الرياالت السع(م ٢٠٠٦م و٢٠٠٧ ديسمبر ٣١األصول الثابتة آما في : ٨–٧  شكل
 ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في  

  صافي القيمة  االستهالك  التكلفة  صافي القيمة  االستهالك  التكلفة  
  ٤,٦١٢  ٣,٢٠٢  ٧,٨١٤  ٤,٤٠٠  ٣,٤٣٧  ٧,٨٣٧  المباني

  ٠  ٥٠٥  ٥٠٥  ٤,٠٣٥  ٨٥١  ٤,٨٨٦  آالت ومعدات
  ٥٥٩  ١,٤٢٥  ١,٩٨٤  ٥٣٤  ١,٦٤٦  ٢,١٨٠  األجهزة ومعدات

  ١,٣٦٣  ٣,٦٦٦  ٥,٠٢٩  ١,٩٧٨  ٤,٠٣٠  ٦,٠٠٨  األثاث
  ٠  ٧٨  ٧٨  ٧٦  ٥٦  ١٣٢  تحسينات

  ٢,٤٥٥  ٠  ٢,٤٥٥  ٥,٢٢٢  ٠  ٥,٢٢٢  أعمال تحت التنفيذ
  ٣,٢٦٧  ٣,٣٥٥  ٦,٦٢٢  ٦,٧٠١  ٣,٩٠٩  ١٠,٦١٠  سيارات

  ١٧٢,٩٥٣  ١٤,٦٨٠  ١٨٧,٦٣٣  ١٦٢,٣١١  ٢٥,٩٣٩  ١٨٨,٢٥٠  محطة تحلية مياه
  ٦٦,٦٠٨  ٠  ٦٦,٦٠٨  ٦٦,٨٠٨  ٠  ٦٦,٨٠٨  االراضي 
  ٢٥١,٨١٧  ٢٦,٩١١  ٢٧٨,٧٢٨  ٢٥٢,٠٦٥  ٣٩,٨٦٨  ٢٩١,٩٣٣  المجموع
  المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

مباني الشركة مقامة على أراضٍ مستأجرة في المناطق الصناعية في جدة والرياض والدمام بإيجار سنوي 
حاليا هيئة  (زارة الصناعة سنة مع و٢٥وفق عقد استئجار طويل األجل مدته  ريال ٢٠,٠٠٠يبلغ  اسمي

  .م٢٠٢٧ إلى عام م١٩٩٢من عام  )المدن الصناعية

 مليون ريال ويمثل ١٤٣االضافات بمحطة التحلية كانت ناتجة عن تحويل من اعمال تحت التنفيذ بمبلغ 
  .التوسعة بمحطة المياه

  .م٢٠٠٦لتصدير بالعام ة ادمليون ريال بالقرب من منطقة االستيداع واعا ٦٦,٦وكذلك تم شراء ارض بقيمة 

 مليون ريال حيث ٤,٢اما الزيادة  ببند السيارات والصهاريج فكانت بشكل رئيسي لدى شركة اسناد وبحدود 
  .م٢٠٠٧باشرت الشركة بتقديم خدمات نقل المياه عام 

ويات معدات فكانت بشكل رئيسي ايضا لدى شركة اسناد نتيجة شراء رافعات حاالالت واالوكذلك بالنسبة لبند 
 مليون ريال، حيث باشرت الشركة بتقديم الخدمات اللوجستية بمنطقة االيداع واعادة ٤,٣وجرارات بحدود 

  .م٢٠٠٧التصدير عام 

 مليون ريال نتيجة التوسعة بالمحطة ٣,٤اما اعمال رأسمالية قيد التنفيذ فكانت لدى شركة كنداسة وبحدود 
  .)محطة التعبئة وخط االنانبيب(

  الشهرة ٩-٦-٧

من رأس مال % ١٠م بشراء حصص إضافية مقدارها ٢٠٠٥ الشركة خالل النصف األول من عام قامت
م إلى ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١كما هو في % ٥٠شركة كنداسة لخدمات المياه لترتفع نسبة ملكيتها في كنداسة من 

الية الموحدة وبناء عليه فقد أصبحت كنداسة شركة تابعة وتم توحيد قوائمها المالية في القوائم الم%. ٦٠
ويتمثل الفرق بين النقد المدفوع لشراء الحصص اإلضافية . م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١للشركة للسنة المنتهية في 

 ديسمبر ٣١في شركة كنداسة والقيمة العادلة لصافي أصولها حسبما هو في % ١٠المشار إليها والبالغة 
  .م في الشهرة والتي تم تقييمها٢٠٠٤

ن السياسة المحاسبية فيما يتعلق بإطفاء الشهرة قد تم تعديلها بإيقاف إطفاء الشهرة وخالل الفترة الحالية فإ
م قامت ٢٠٠٦وفي عام . م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١والذي ظهر في صافي القيمة الدفترية المحمولة لإلطفاء في 

 خصم أية الشركة بتعديل المعيار المحاسبي لألصول غير الملموسة والذي يتطلب تسجيل الشهرة بالكلفة بعد
  .خسائر هبوط في قيمة الشهرة



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٥٢  

  )بآالف الرياالت السعودية(الشهرة : ٩–٧  شكل

  سيسكو: المصدر

  مكاسب غير محققة  ١٠-٦-٧

  :حصص الشركة من مكاسب غير محققة من إجمالي الشهرة هي على النحو التالي

 )بآالف الرياالت السعودية(مكاسب غير محققة : ١٠–٧  شكل
 ٢٧,٩٧٠ ابضة وناتجة عن إجمالي الشهرةمكاسب غير محققة مرتبطة بالشركة الق

 )١,٦٤٠( )حصة الشركة(إطفاء الشهرة 
 ٢٦,٣٣٠ م٢٠٠٥ ديسمبر ٣١مكاسب غير محققة من إجمالي الشهرة كما في 

  سيسكو: المصدر

بلغ تو شركة الجبر تالكي، رأس مالمن % ٣٣,٣٣م بشراء حصص مقدارها ٢٠٠٧م اقامت الشركة خالل ع
ال، وتمثل الشهرة الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة الدفترية لصافي اصول الجبر تالكي مليون ري ٣,٦الشهرة 
  .، والتي تقارب قيمتها العادلةم٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في 

  المستحقات واألرصدة الدائنة األخرى ١١-٦-٧

 )بآالف الرياالت السعودية(ى المستحقات واألرصدة الدائنة األخر: ١١–٧  شكل
   ديسمبر٣١كما في  
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧ % 

 ٥,٧٣٠ ٤,٢٧٦  %٧٤,٦٢  ٢٠,٤٣١ ٤٧٧,٨١٥ دائنون
 ٦,٤٩٣ ٤,٣٨٤  %٦٧,٥٢  ٧,٦٦٣ %١٧٤,٧٩ الزكاة

 ٥,٤٣٤ ١٦,٨٩٥  %٣١٠,٩١  ٤,٤٢٢ %٢٦,١٧ مصاريف مستحقة وارصدة دائنة اخرى
 ١,٦٣٨ ٢,٢١٤  %١٣٥,١٦  ١,٤٧٤ %٦٦,٥٧ ايرادات مقبوضة مقدما

 ١٩,٢٩٥ ٢٧,٧٦٩  %١٤٣,٩٢  ٣٣،٩٩٠ %١٢٢,٤٠ المجموع
  سيسكو: المصدر

 مليون ريال والمستحق ٥,٨ لالستشاريين وبحدود الى الذمم المستحقة يعودببند الدائنون التباين  بشكل رئيسي
النسبة لبند الزكاة اما ب . مليون ريال٨,٤للبنوك عن اتعاب مستحقة كاستشارات ومصاريف ادارية وبحدود 

 م٢٠٠٧ مليون ريال نتيجة تحقيق ارباح للعام ١,٩زيادة بشكل رئيسي كانت لدى شركة تصدير وبمبلغ الف
المصاريف   ألف ريال نتيجة تحسن االداء، اما فيما يتعلق ببند٥٥٠وكذلك زيادة الزكاة لشركة كنداسة بمبلغ 

مليون ريال  ١٢,٥م وبمبلغ٢٠٠٦التوسعة المرصود بالعام المستحقة فقد قامت كنداسة بسداد المستحق لمقاول 
  . مليون ريال٣ شركة سما للطيران بمبلغ رأس مالوكذلك تم المشاركة بزيادة م ٢٠٠٧خالل العام 

 ٦٧,٧١١ م٢٠٠٤ ديسمبر ٣١القيمة العادلة لصافي أصول كنداسة في 
 ١٢,٣٦٦ من رأس مال كنداسة% ١٠كلفة شراء الحصص اإلضافية البالغة 

 )٦,٧٧١( %١٠لقيمة العادلة للحصص المشتراة والبالغة ا: ناقصاً
 ٥,٥٩٥  الشهرة

   
 ٥٥,٩٥٠  إجمالي الشهرة

   مليون ريال سعودي٢٢،٣٨٠ مليون ريال سعودي وحصة األقلية تبلغ ٣٣،٥٧٠حصة الشركة تبلغ 
 )٣,٢٩٠( م٢٠٠٥إطفاء الشهر خالل عام 

  ل مليون ريال سعودي من قائمة الدخ٣٢٩خصم مبلغ 
 ٥٢,٦٦٠  صافي الشهرة



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٥٣  

  )بآالف الرياالت السعودية(قروض طويلة األجل : ١٢–٧  شكل
   ديسمبر٣١كما في  
 م٢٠٠٥ م٢٠٠٦  % م٢٠٠٧  % 

 ٤٩،٨١٠ ٤٩,٨١٠  %١٠٠  ٩٥,٦٣٨  %١١٩,٧٣  قرض صندوق التنمية الصناعية
 ٣٧،٠٠٠ ٢٧,٠٠٠  %٧٢,٩٧ ١٧,٠٠٠  %٦٢,٩٦ قروض مرابحة 
  ١٠،٥٠٠  ١٢,٩٠٠  %١٢٢,٨٦  ١٠٤,١٠٢  %٨٠٦,٩٩  قرض شركاء

  ٩٨,٥٢٢  ٨٩,٧١٠  %٩١,٠٦  ١٨٠,٧٤٠  %٢٠١,٤٧  المجموع

 )٨٢,٣١٠( )٦٣,٧١٠(  %٧٧,٤٠ (١٩,٧٧٠)  %٣١,٠٣ أقساط طويلة األجل
 ١٥,٠٠٠ ٢٦,٠٠٠  %١٧٣,٣٣ ١٦٠,٩٧٠  %٦١٩,١٢ قروض قصيرة األجل

  سيسكو: المصدر

  ٦٤,٥م اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ٢٠٠٣وقعت شركة كنداسة عام 
لغ المبلغ المسحوب من القرض م ب٢٠٠٥ ديسمبر٣١وفي . مليون ريال سعودي لتمويل توسعة محطة التحلية

م تم سحب ٢٠٠٧ وبالعام  ريال سعودي يتم سداده على تسعة أقساط نصف سنوية بقيم متساوية٤٩,٨١٠,٠٠٠
م تم اعادة ٢٠٠٦ نوفمبر ٧ ريال علما بانه بتاريخ ٥٩,٦٣٨,٠٠٠ الرصيد غ مليون اضافية ليبل٩,٩مبلغ 

وخالل نفس العام وقعت كنداسة اتفاقية . هـ١٥/٤/١٤٢٩ جدولة االقساط ليستحق القسط االول بتاريخ
 مليون ريال سعودي ٥٠تسهيالت مع البنك السعودي البريطاني في صيغة تمويل مرابحة طويل األجل بمبلغ 

ويتم سداد تمويل .  مليون ريال سعودي لتمويل توسعة محطة التحلية٣٥واتفاقية تمويل قصيرة األجل بقيمة 
م تم ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي وخالل العام ٢,٥أقساط ربع سنوية قيمة كل منها المرابحة طويل األجل على 

اما قروض   مليون ريال من قرض مرابحة البنك البريطاني وبشكل ربعي٢,٥ مليون ويتم سداد ١٠سداد 
وتفاصيل  ) المحدودةالبحراالحمربوابة محطة (الشركاء فقد زادت نتيجة قرض الشركاء للشركة الجديدة 

  : الشركاء قروض

  )الرياالت السعوديةماليين ب (الشرآاءقروض : ١٣–٧  شكل
 السبب  المبلغ  المقرضالشريك  ةالمقترضالشركة 

 تمويل التوسعة بمحطات المياه  ١٠,٥  محمد عبداللطيف جميل شركة كنداسة لخدمات المياه 
 تمويل منطقة االيداع واعادة التصدير  ٣٣,٩  للصناعاتمجموعة زينل  شركة تصدير

تمويل مشروع رصيف الحاويات والتي من   ٣٣,٧  مجموعة زينل للصناعات المحدودة شركة محطة بوابة البحراالحمر
 المتوقع رسملتها بالمستقبل

 تمويل مشروع رصيف الحاويات   ٢٦  سيتي ايالند شركة محطة بوابة البحراالحمر المحدودة
 سيسكو: لمصدرا

  األثر المترتب عن تخفيض نسبة الملكية في شرآة تابعة  ١٢-٦-٧

م بزيادة رأسمالها بمبلغ ٢٠٠٥خالل عام ) شركة تابعة(قامت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 
 ريال سعودي ليصبح رأسمالها بعد ١,٠٠٠ حصة قيمة كل منها ٣٥,٠٠٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٣٥

وشاركت .  ريال سعودي١,٠٠٠ حصة قيمة كل منها ٨٠,٠٠٠ مليون ريال سعودي مقسم إلى ٨٠ الزيادة
 ١,٠٠٠ حصة قيمة كل منها ١٧,٣٠٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ١٧,٣الشركة في تلك الزيادة بمبلغ 

من رأس مال % ٧٦ حصة والتي تمثل ما نسبته ٦٠,٨٠٠ريال سعودي وعليه أصبحت الشركة تمتلك 
من رأس % ٩٦,٦٧ة السعودية لتنمية التجارة والصادرات في حين كانت نسبة ملكيتها قبل الزيادة تمثل الشرك
ونتيجة لتخفيض نسبة الملكية في الشركة التابعة فقد نتج عن ذلك تخفيض في حصة الشركة من . المال

حمل الشركاء اآلخرين  ريال سعودي نظير ت٤,٦٤١,١٤٣الخسائر المتراكمة للشركة التابعة بنسبة من مبلغ 
  .فيها جزء من هذه الخسائر المتراكمة والتي تم إظهارها ضمن بند حقوق المساهمين



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٥٤  

  قائمة الدخل ٧-٧
  .م ٢٠٠٧ و م٢٠٠٦ ،م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ألشكال التالية تلخص بيانات قائمة الدخل للسنتين المنتهيتين في ا

 )بآالف الرياالت السعودي (قائمة الدخل : ١٤–٧  شكل

 
 

  ديسمبر٣١كما في 
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  %  

  ٧٤,١٦٦  ٧٤,٠٦٩  %٩٩,٨٧  ١٠٧,٨٠٧  %١٤٥,٥٥  إيرادات النشاط
  )٥٧,٠٦٧(  )٤٩,٤٩٦(  %٨٦,٧٣  )٦٤,٦٤٦(  %١٣٠,٦١  مصروفات النشاط
  ١٧,٠٩٩  ٢٤,٥٧٣  %١٤٣,٧١  ٤٣,١٦٢ %١٧٥,٦٤ مجمل ربح النشاط

  )٥,٢٥١(  )٤,٤٨٢(  %٨٥,٣٦  )٥,٤٥٤(  %١٢١,٦٩   بيع وتسويقمصاريف
  )١٧,٨١٢(  )١٩,٠١٦(  %١٠٦,٧٦  )٢٢,٧٦١(  %١١٩,٦٩  مصاريف عمومية وإدارية

  )٥,٩٦٤(  ١,٠٧٥    ١٤,٩٤٦  %١٣٩٠,٣٢  من األعمال) الخسارة/(صافي الربح
  -  -    ١٢,٢١٤   أرباح التنازل عن منفعة، بالصافي 

  -  -    )٣,٢٢٢(   مصاريف مالية
  ١٧,١٦١  -    ٠  أرباح من استثمار في أوراق مالية 

هبوط غير مؤقت في القيمة السوقية بمحفظة 
  -  -    )١٠,٠٠٠(    االسهم

  -  -    )١,٢١٩(    حصة الشركة من خسائر شركات زميلة
  ٤,٤١٩  ٧,٩٦٢  %١٨٠,١٧  ٢,٨٣٣  %٣٥,٥٨  إيرادات ومصاريف أخرى

صافي الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق 
  ١٥,٦١٦  ٩,٠٣٧  %٥٧,٨٧  ١٥,٥٥٢  %١٧٢,٠٩  األقلية

  )٤,٨٧٤(  )٣,٤٣٠(  %٧٠,٣٧.  )٤,٩٨١(  %١٤٥,٢٢  فريضة الزكاة
  ١٠,٧٤٢  ٥,٦٠٧  %٥٢,١٩  ١٠,٥٧١  %١٨٨,٥٣  صافي الربح قبل حقوق األقلية

  ٢,١٨٩  )٥١٢(    )١٥,٨٨٧(  %٣١٠٢,٩٣  حصة األقلية
  ١٢,٩٣١  ٥,٠٩٥  %٣٩,٤٠  )٥,٣١٦(    صافي الربح

  المدققةالية المراجعة والقوائم الم: المصدر

 مليون ريال ارباح من محفظة ١٧م تم تحقيق ٢٠٠٥ان السبب الرئيسي بإنخفاض االرباح يعود الى أنه عام 
 ١٠م، و كذلك تم اخذ مخصص بمبلغ ٢٠٠٦م و ٢٠٠٧االسهم المحلية، في حين ليس هناك اية ارباح لعامي 

  . التي حولت لحساب االرباح و الخسائرمليون ريال كمخصص هبوط دائم بمحفظة االسهم المحلية

  )% (قائمة الدخل آنسبة من اإليرادات: ١٥–٧  شكل

 
 

  ديسمبر٣١كما في 
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

  ١٠٠  ١٠٠  ١٠٠  إيرادات النشاط
  )٧٦,٩٤(  )٦٦,٨٢(   )٥٩,٩٦(  مصروفات النشاط
  ٢٣,٠٦  ٣٣,١٨ ٤٠,٠٤ مجمل ربح النشاط

  )٧,٠٨(  )٦,٠٥(  )٥,٠٦(  مصاريف بيع وتسويق
  )٢٤,٠٢(  )٢٥,٦٧(  )٢١,١١(  مصاريف عمومية وإدارية

  )٨,٠٤(  ١,٤٥  ١٣,٨٦  من األعمال) الخسارة/(صافي الربح
  -  -  ١١,٣٣  أرباح التنازل عن منفعة، بالصافي 

  -  -  )٢,٩٩(  مصاريف مالية
      )٩,٢٨(  فظة االسهم  هبوط غير مؤقت في القيمة السوقية بح

  ٢٣,١٤  -    أرباح من استثمار في أوراق مالية 
  ٥,٩٦  ١٠,٧٥ ٢,٦٣ إيرادات ومصاريف أخرى

  ٢١,٠٦  ١٢,٢٠  ١٤,٤٣  صافي الربح قبل فريضة الزكاة وحقوق األقلية
  )٦,٥٧(  )٤,٦٣(  )٤,٦٢(  فريضة الزكاة

  ١٤,٤٨  ٧,٥٧  ٩,٨٠  صافي الربح قبل حقوق األقلية
  ٢,٩٥  )٠,٦٩٠(  )١٤٫٧٤(  حصة األقلية
  ١٧,٤٤  ٦,٨٨  )٤,٩٣(  صافي الربح

  المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٥٥  

  اإليرادات ١-٧-٧

نتيجة التوسعة بالمحطة حيث وصلت الطاقة % ١٠٤م بنسبة ٢٠٠٧ادت مبيعات شركة كنداسة لعام ز
 مليون والسبب ٣٠,٥ ـ ب مليون ريال مقارنة٦٢حيث ارتفعت لتصل  . يوميا٣م الف ٤٠االنتاجية الى 

عام ل  وكذلك زيادة ايرادات شركة تصديرالرئيسي لهذه  الزيادة تعود الى التوسعة بمحطات تحلية المياه 
وكذلك تأجير المستودعات بالمنطقة . تاجير الساحات بمنطقة االيداعبنتيجة الزيادة  % ٥١م بنسبة ٢٠٠٧

 مليون ريال وهذا التحسن ٩,٧ ـ مليون ريال مقارنة ب١٤,٧ مبلغ م٢٠٠٧نفسها حيث بلغت االيرادات لعام 
 اما .يعود الى تأجير المساحات المتوفرة وكذلك ارتفاع نسبة تاجير المستودعات بالمنطقة الى نسب مرتفعة

فقط نتيجة تخفيض اسعار المحروقات رغم ارتفاع الكميات المباعة % ٢شركة اسناد فزادات المبيعات بنسبة 
 ه، وعليم٢٠٠٦ مليون ريال لعام ٣٠,٤ ـ مقارنة بم٢٠٠٧ مليون ريال لعام ٣٠,٨ة مبلغ حيث حققت الشرك

  .%٤٦لشركة بنسبة اتصبح نسبة الزيادة على مستوى 

  مصروفات النشاط ٢-٧-٧
م ٢٠٠٦ايضا نتيجة لتخفيض اسعار المحروقات لعام % ٣تكاليف االيرادات لشركة اسناد بحدود  انخفضت

شاطي خدمات نقل المياه والخدمات اللوجستية بمنطقة االيداع، حيث بلغت  واضافة ن واغالق قسم التموين
، اما بالنسبة لتصدير فقد زادت  مليون ريال٢٥,٧ مليون ريال مقارنة بـ ٢٥,٣م  مبلغ ٢٠٠٧التكاليف لعام 

ث حي) كون معظم التكاليف ثابتة (م٢٠٠٦م و٢٠٠٥ايرادات الشركة مع بقاء التكاليف بنفس المستوى للعام 
 فنتيجة تحسن االيراد مع  بقاء التكالي% ٦٨م الى ٢٠٠٦من االيراد عام % ٩٣انخفضت نسبة التكاليف من 

 مليون ريال لعام ٩,٨ ـ مليون ريال مقارنة ب١٠ مبلغ م٢٠٠٧تقريبا ثابتة حيث بلغت التكاليف لعام 
مواد التشغيل تكلفة  تحمل يعود الى ان المقاولشركة كنداسة ل %٤٧الى % ٤٠ ارتفاع التكلفة من .م٢٠٠٦

يضا االصيانة  و  والتي تشمل ايضا المواد الكيماويةم٢٠٠٦\١٢\٣١م ولغاية ١/١٠/٢٠٠٦للفترة من 
م هو زيادة اسعار المواد الكيماوية ما يقارب الضعف حيث ٢٠٠٧ ومن اسباب االرتفاع االخرى لعام .للتوسعة

 مليون ريال لعام ١٢,٣ ـ مليون ريال مقارنة ب٢٩,٢مبلغ ب م٢٠٠٧بلغت التكاليف  لشركة كنداسة لعام 
  .م٢٠٠٦

  اإليرادات األخرى ٣-٧-٧
م كان بمعدل ٢٠٠٦ حيث ان النقد المتاح لعام يمثل هذا البند بصفة رئيسية األرباح من إيداعات المرابحة

 لدى  مليون ريال لشركة كنداسة العمال التوسعة بمحطات تحلية المياه والمتبقي٢٩ تمثل  مليون ريال١٥٠
م مقارنة بمعدل ٢٠٠٦ مليون ريال خالل عام ١٣٠حيث تم استخدام . سيسكو من زيادات راس المال السابقة

  .م٢٠٠٧ معدل العائد على ودائع المرابحة لعام انخفضكذلك .  م٢٠٠٧  مليون ريال لعام ٦٠

  صافي عائدات االستثمارات ٤-٧-٧
  .لمحلية م األرباح من صندوق األسهم ا٢٠٠٥يمثل هذا البند للعام 

  المصاريف االدارية والعمومية ٥-٧-٧
يعود الى مصاريف % ٢٠م وبنسبة ٢٠٠٧ان السبب الرئيسي لزيادة المصاريف االدارية والعمومية لعام 

إجمالي  ( مليون ريال٣ مبلغم ب٢٠٠٧ والتي بلغت خالل عام  االحمر المحدودةشركة محطة بوابة البحر
  .م٢٠٠٧ حيث تأسست الشركة عام )التكلفة

  رباح التنازل عن المنفعةا ٦-٧-٧
 من شركة ٢ ألف م١٥٠تمثل ارباح التنازل عن المنفعة حصة حقوق االقلية من ارباح بيع حق استخدام 

 مليون ريال، وذلك من اجل انتفاع ٧٥ وبمبلغ بيع  المحدودة االحمرتصدير الى شركة محطة بوابة البحر
ضي منطقة اعادة التصدير التي تستاجرها من ادارة  بجزء من ارا المحدودة البحر االحمربوابةمحطة شركة 



 األعمال للمركز المالي للشركة ونتائج اإلدارةمناقشة وتحليل 

  ٥٦  

مليون ريال، وبلغت حصة حقوق  ٥٠,٨ميناء جدة االسالمي وقد حققت الشركة من هذه العملية ربح مقدارة 
   . مليون ريال١٢,٢االقلية منها 

حق ويل تحقيمة ك مليون ريال ٧٥ قدرهوحمر لشركة تصدير  بوابة البحر األالمبلغ المستحق من شركةأما 
مساهمة تصدير في رأس مال شركة بوابة البحر ل مليون ريال من هذا المبلغ ١٣,٥تم استخدام .  المنفعة

 ٤٤,٤تم استخدام مبلغ ي مليون س٥٧٩لى إ مليون ريال و عند زيادة رأس مال الشركة ١٣٥االحمر البالغ 
م تم سداد ٢٠٠٨عام يناير من شهر في و.  رأس مال الشركةزيادة  منمليون ريال في سداد حصة تصدير 

مستحق لشركة تصدير لم يتم استالمه  مليون ريال ٥,٧مبلغ تبقى  و  ريال لشركة تصدير مليون١١,٤مبلغ 
 مليون ٥,٧ المبلغ المتبقي والبالغ قدره  تم االتفاق بين شركة بوابة البحر االحمر و تصدير بدفعولقد. بعد
  . مليون ريال٥٧٩س مال شركة بوابة البحر األحمر إلى االنتهاء من زيادة رأبعد مباشرة  ريال

  هبوط غير مؤقت في القيمة السوقية بمحفظة االسهم  ٧-٧-٧
حسب المعايير المحاسبية الصادرة بهذا الشأن والتي تتطلب اعادة تقييم االصول وفيما اذا كان الهبوط غير 

  .ت يحمل لحساب االرباح والخسائر مليون ريال كهبوط غير مؤق١٠ئم ، ارتأت االدارة  اعتبار مبلغ اد

  حصة الشرآة من خسائر شرآات زميلة ٨-٧-٧
 ريال وحصة شركة كنداسة من خسائر ٢٨,٤٨٣ ةيمثل هذا البند حصة الشركة من ارباح الجبر تالكي والبالغ

) ٤٠١,٩٩٣ (ةريال وحصة الشركة من خسائر شركة توزيع والبالغ) ٨٤٥,٧١٨(شركة المياه والبيئة وبمبلغ 
  .م٢٠٠٧عام  لريال

  فريضة الزآاة ٩-٧-٧
 ةم بشكل رئيسي نتيجة استحقاق فريضة الزكاة على شركة تصدير نتيج٢٠٠٧زادت فريضة الزكاة لعام 

   .ل مليون ريا١,٩تحقيقها ارباح، والزكاة المرصودة لديهم 

  الوضع المالي والسيولة والبنود األخرى ٨-٧

 التدفقات النقدية ١-٨-٧
  )بآالف الرياالت السعودية(التدفقات النقدية : ١٦–٧  شكل

  ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  %  م٢٠٠٧  %  

  ٢٤,٠٩٦  ٢٠,١٥١  %٨٣,٦٣  ٤١,١٧٠  %٢٠٤,٣١  األنشطة التشغيلية
  )٨٦,١٤٥(  )١٤٨,١٢٩(  %١٧١,٩٥  )١٤١,٣٣٠( %٩٥,٤١ األنشطة االستثمارية
  ٤٩,٦٨  )١,٨٢٠(    ٨٥,٩٣٠    األنشطة التمويلية  

  )١٢,٦٨١(  )١٢٩,٧٩٨(  %١٠٢٣,٥٦  )١٤,٢٣٠(  %١٠,٩٦  في رصيد النقد) النقص(الزيادة 
  ٢١٠,٦٦٢  ١٩٧,٩٨٠  %٩٣,٩٨  ٦٨,١٨٢  %٣٤,٤٤  رصيد النقد أول الفترة

  ١٩٧,٩٨٠  ٦٨,١٨٢  %٣٤,٤٤  ٥٣,٩٥٢  %٧٩,١٣  رصيد النقد في آخر الفترة 
   المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

  :ستستخدم الشركة رصيد النقد أعاله على النحو التالي

   ريال سعودي١٥,٠٠٠,٠٠٠  مستودعات تصدير
   ريال سعودي٨,٠٠٠,٠٠٠  *وديعة محتفظ بها كضمانة

   ريال سعودي١٥,٠٠٠,٠٠٠   خط االنابيب-  مقاولون كنداسة
   ريال سعودي  ١٤,٠٠٠,٠٠٠  )توزيع(شبكة توزيع المياه 

  
الخاص   للمشروع المعلومات وتقنية الصناعية  المدن لمؤسسة الصادر  البنكي  انللضم بها محتفظ   وديعة*
   .توزيع شركة شروعمب
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  ٥٧  

  التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية ٢-٨-٧
  )آالف الرياالت السعودية(التدفقات النقدية من األنشطة التشغيلية : ١٧–٧  شكل

  ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

  ١٥،٦١٦  ٩,٠٣٧  ١٥,٥٥٢  صافي الربح قبل فريضة الزكاة وحصة األقلية
  ١٢,١٠٨  ١٣,٣٩٤  ٢١,٧٢٥  إطفاءاتواستهالكات 
  ٣٢٩  -  ٠  إطفاء الشهرة

  ٣٦٦  )٦( ٧٥ خسائر استبعد ممتلكات ومعدات)/أرباح(
  ١،٢٩١  ٧٥٨  ١,١٦٣  تعويضات نهاية الخدمة

  ٥٦٣  )١,٢٠٠(  -  ستثمارات في سلة عمالت أجنبيةخسائر ا)/أرباح(
  ٠  ٠  ١٠,٠٠٠  هبوط غير مؤقت في القيمة السوقية بحفظة االسهم 

  ٠  ٠  ١,٢١٩  حصة الشركة من خسائر شركات زميلة  
        :التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

  )٣,٦٥٥(  )٦,٧٦٣(  )٥,٩٢٦(  المدينون واألرصدة المدينة األخرى
  )١,٨١٨(  )٦(  )١,٩٣٧(  ونالمخز

  ٨٦٣  ١٠,٥٨٣  ٢,٩٤٢  الدائنون والمطلوبات االخرى
  ٢٥,٦٦٤  ٢٥,٧٩٧  ٤٧,٩٠٠  النقد الناتج من األنشطة التشغيلية

  )٤٤٥(  )٥,٥٣٩(  )١,٧٠١(  فريضة الزكاة المدفوعة
  )١،١٢٣(  )١٠٦(  )١,٨٠٦(  تعويضات نهاية الخدمة المدفوعة

  )٢٤,٠٩٦(  ٢٠,١٥١  ٤١,١٧٠  صافي التدفقات النقدية التشغيلية 
   المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

 م٢٠٠٦ بعام مقارنة م ٢٠٠٧ لعام  %١٠٤  وبنسبة  التشغيلية  التدفقات  صافي  رتفاعإل الرئيسي  السبب  نإ
 نتيجة كذلكو ريال مليون ٩  وبمبلغ كنداسة شركةل م٢٠٠٧ لعام الزكاة قبل االرباح  صافي  ارتفاع  الى  يعود
م ٢٠٠٦ بعام مقارنة ريال مليون ٨,٧ وبمبلغ كنداسة لشركة م٢٠٠٧ لعام واالطفاءات االستهالكات ارتفاع
 .التوسعة نتيجة

 بنسبةم ٢٠٠٧ عام ايراداتها ارتفاع نتيجة كنداسة لشركة رئيسي بشكل يعود النقدية قاتفبالتد التطور لياجما
 بمحفظة دائم هبوط كمخصص ريال ليون م١٠ مبلغ رصد تم م٢٠٠٧عام وكذلك. م٢٠٠٦ عام عن %١٠٤
 ١,٧ مقابل  الزكاة  لمصلحةمليون ريال ٥,٥ مبلغ دفع تم فقد م٢٠٠٦ عام اما ،نقدية غير عمليةك) المحلية االسهم
 .م٢٠٠٧ بالعام  اهدفع  تم  ريال  مليون

  )آالف الرياالت السعودية(نقدية االستثمارية التدفقات ال: ١٨–٧  شكل
  ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

  )٧,٧٠٠(  )٥,٠٠٠(  )٣٢,٢٦٧(  شراء استثمارات في شركات تابعة وزميلة
  -  )٥٧,٥٠٠(  -  شراء استثمارات في أوراق مالية متاحة للبيع

  )٤٨,٢٠١(  -  ٠  شراء استثمارات في سلة عمالت أجنبية
  ٢٩,٠١٠  -  ٠  استثماراتتسويات

  استرداد استثمارات في سلة عمالت
  )٥٦٣(  ١٨,١٧٣  ٣١,٢٢٨  أجنبية

  )١,٩٧٢(  )٨,٢٩٦(    مشروع اإليداع وإعادة التصدير
  )٥٦,٧٦٢(  )٩٦,١٢١(  )١٤٠,٥٢٧(  إضافات ممتلكات ومعدات 

  ٤١  ٦١٥  ٢٣٦  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات
  )٨٦،١٤٥(  )١٤٨,١٢٩(  )١٤١,٣٣٠(  ستثماريةصافي التدفق النقدي من األنشطة اال

  المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

 ريال سعودي في ٥٧,٥٠٠,٠٠٠ متاحة للبيع استثمارات قيمتها –تمثل االستثمارات في استثمارات مالية 
ارات في سلة وتمثل االستثم.  مداره من قبل البنك البريطانيم٢٠٠٦ ديسمبر ٣١محفظة أسهم محلية كما في 

م ٢٠٠٦ستحق في فبراير ا دوالر امريكي ٥,٠٠٠,٠٠٠العمالت األجنبية صندوقين مضمونين األول بقيمة 
بتأسيس شركة سما للطيران وتمثل االستثمارات في الشركات استثمار . م٢٠٠٧والثاني سدد في فبراير 

لى ترخيص الرحالت المحلية من ، وهي شركة طيران منخفض الكلفة، وتم حصولها ع)شركة الوشكان سابقاً(
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  ٥٨  

م تم استثمار ٢٠٠٥مقرها بالدمام بين المدن السعودية، وكذلك الرحالت الدولية القصيرة للدول المجاورة، عام 
 ريال للسهم و عالوة ٥٠ سهم بقيمة أسمية ١٠٠,٠٠٠% (٢,٦٧ مليون ريال بالشركة أي ما يعادل ٧,٧

 ٣٠٠ مليون ريال إلى ١٨٧,٥ الشركة من رأس مال بزيادة م تم المشاركة٢٠٠٧، وبعام ) ريال٢٧إصدار 
 بالشركة الدولية لتوزيع المياه وكذلك االستثمار . مليون ريال١٠,٧مليون ريال ليصبح المبلغ المستثمر فيه 

مليون ريال قريبة من منطقة  ٦٦,٦واالضافات الجوهرية بالممتلكات يعود الى شراء اراضي بمبلغ ) توزيع(
 مليون ريال ٣,٧م فكان االستثمار بشركة الجبر تالكي بمبلغ ٢٠٠٧اما االستثمارات خالل العام  االستيداع

 مليون ريال وسلف ممنوحة من شركة كنداسة ممنوحة لشركة ٩,٥واالستثمار بشركة جروث جيت بمبلغ 
  . مليون ريال١١,٥خدمات المياه بمبلغ 

  التدفقات النقدية من األنشطة التمويلية ٣-٨-٧
  )آالف الرياالت السعودية(التدفقات النقدية التمويلية : ١٩–٧  شكل

  ديسمبر٣١كما في  
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

  ٥٣،٢٦٠  ٩,٤٠٠  ٩٧,٢٦٠  المتحصل من القروض
  -  )١٠,٠٠٠(  )١٣,٢٣٠(   تسديد قروض طويلة األجل وقروض قصيرة األجل

  )٣,٩٠٠(  )١,٢١٣(  ٠  ناع طويلة األجل تسديد عقود استص
  ٨  )٨(  ٠  بنوك دائنة

  -  - ١,٩٠٠  حقوق األقلية
  ٤٩,٣٦٨  )١,٨٢٠( ٨٥,٩٣٠  صافي التدفقات النقدية التمويلية 

   المدققةالقوائم المالية المراجعة و: المصدر

 مليون ريال ٦٦م اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ٢٠٠٣وقعت كنداسة عام 
سعودي لتمويل توسعة محطة التحلية والذي سيتم سداده على تسعة أقساط نصف سنوية بقيم متساوية، وفي 

  . ريال سعودي٤٩,٨١٠,٠٠٠م بلغ المبلغ المسحوب من القرض ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١

ل مرابحة وخالل نفس العام وقعت كنداسة اتفاقية تسهيالت مع البنك السعودي البريطاني في صيغة تموي
 مليون ريال سعودي ٣٥ مليون ريال سعودي واتفاقية تمويل قصيرة األجل بقيمة ٥٠طويل األجل بمبلغ 

 مليون ريال من القرض وتم سداد قرض عقد ١٠م تم سداد ٢٠٠٦وبالعام . لتمويل توسعة محطة التحلية
  .االستصناع

 مليون ١٠ق التنمية الصناعي وتم سداد  مليون ريال من تسهيالت صندو٩,٨م فتم سحب مبلغ ٢٠٠٧اما عام 
 مليون ٩١منوحة من الشركاء زادت بمبلغ مل اريال من قرض مرابحة البنك السعودي البريطاني ، والقروض

  .ريال
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  ٥٩  

  الشرآات التابعة ٩-٧

  ) تصدير(الشرآة السعودية لتنمية التجارة والصادرات  ١-٩-٧

  )ةسعوديال ترياالاالف ال(الملخص المالي :  ٢٠–٧  شكل
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

        االداء التشغيلي 

  ٦,٢٠٨  ٩,٧٥٣  ١٤,٧٣٢  ايرادات النشاط
  )٨,٤٧٧(  )٩,٠٥٢(  )١٠,٠٥٩(  مصروفات النشاط 

  )٢,٢٦٩(  ٧٠١  ٤,٦٧٣  النشاط   ) خسارة (مجمل ربح 
  )١٥,٣٥٤(  )١١,٣٩٨(  ٤٢,٢٢٣  )خسارة(صافي الربح 

           الماليالوضع
  ٢,٩٢٧  ٢١,٥٠٥  ٣٣,٤٨٩  االصول المتداولة 

  ١٤٥,٦٦٨  ١٤٨,١٥١  ١٨٤,٩٠٧  االصول غير المتداولة  
  ١٤٨,٥٩٥  ١٦٩,٦٥٦  ٢١٨,٣٩٦  مجموع االصول 

  ٣,٩١١  ٢,٩٠٥  ٥,٧٢٠  الخصوم المتداولة  
  ٦١٨  ٧٣٧  ٦٧٣  الخصوم غير المتداولة  

  ٤,٥٢٩  ٣,٦٤٢  ٦,٣٩٣  مجموع  الخصوم 
  ١٤٤,٠٦٦  ١٦٦,٠١٤  ٢١٢,٠٠٣  ركاء حقوق الش
  ٤٥,٠٠٠  ٨٠,٠٠٠  ٨٠,٠٠٠  رأس المال

          التدفقات النقدية
  )٣,٨٠٧(  ٢,٦٨٦  ٥,١٢٩    االنشطة التشغيلية  
  )٢,٢٦٩(  )٨,٩٢٥(  )١٧,٥٨٩(  االنشطة االستثمارية  

  ٦,٠٦١  ٢٣,٣٩٠  ١٠,٨٣٢  االنشطة التمويلية  
  )١٥(  ١٧,١٥١  )١,٦٢٨(  في رصيد النقد) النقص ( الزيادة 
  سيسكو: المصدر

بدأت الشركة بتحسن ادائها التشغيلي من خالل تأجير المخازن المتاحة و الساحات و الخدمات اللوجستية 
م فيعود السبب الرئيسي ٢٠٠٧ اما فيما يتعلق بعام .بالموقع من ترصيص و نقل حاويات و الخدمات االخرى

حيث قامت  . المحدودة البحر االحمربوابةمحطة   لشركة٢ف م ال١٥٠الرباح إلى بيع حق منفعة استخدام ل
الشركة بالتنازل عن حق االنتفاع بجزء من اراضي منطقة اعادة التصدير التي تستاجرها من ادارة ميناء جدة 

 مليون ٥٠,٨ مليون ريال محققة بذلك ارباح ٧٥ بمبلغ  المحدودةاالسالمي لشركة محطة بوابة البحر االحمر
مليون ريال بعد استبعاد االستهالك و ارباح  ٢٢,٣ بلغ صافي كلفة تطوير الجزء المتنازل عنه  حيثريال

أما المبلغ المستحق من شركة بوابة البحر األحمر  . مليون ريال لمقابلة التزامات مستقبلية١,٩مؤجلة بمبلغ 
 مليون ريال من هذا ١٣,٥تم استخدام .   مليون ريال كقيمة تحويل حق المنفعة٧٥لشركة تصدير وقدره 

 مليون ريال و عند زيادة رأس ١٣٥المبلغ لمساهمة تصدير في رأس مال شركة بوابة البحر االحمر البالغ 
 مليون ريال في سداد حصة تصدير من زيادة رأس ٤٤,٤ مليون سيتم استخدام مبلغ ٥٧٩مال الشركة إلى 

مبلغ تبقى و  مليون ريال لشركة تصدير ١١,٤غ م تم سداد مبل٢٠٠٨وفي شهر يناير من عام .  مال الشركة
 تم االتفاق بين شركة بوابة البحر االحمر و ولقد. مستحق لشركة تصدير لم يتم استالمه بعد مليون ريال ٥,٧

االنتهاء من زيادة رأس مال شركة بوابة بعد مباشرة  مليون ريال ٥,٧ المبلغ المتبقي والبالغ قدره تصدير بدفع
  . مليون ريال٥٧٩إلى البحر األحمر 
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  ٦٠  

عام % ٩٣من ايرادات العام مقارنة بـ % ٦٨م فقد بلغت ٢٠٠٧اما فيما يتعلق بمصروفات النشاط لعام
لنشاط الى كون معظم هذا البند يمثل اويعزى التحسن بنسب مصاريف م ٢٠٠٥عام % ١٣٧م و ٢٠٠٦

اشبه بالتكاليف الثابتة، ونتيجة لتحسن تكاليف االيدي العاملة واالطفاء لمنطقة اعادة التصدير والتي تكون 
  .م لالسباب المذكورة سابقا انخفضت نسبة مصاريف النشاط تبعا لذلك٢٠٠٦م و ٢٠٠٧العوام لااليرادات 

م نتيجة المبالغ ٢٠٠٦ مليون ريال عام ٢١ مليون ريال من ٣٣م إلي ٢٠٠٧عام الصول المتداولة زادت ا
مليون ريال نتيجة بيع حق  ٧٥  مجموعهوبمبلغحمر المحدودة االشركة محطة بوابة البحر المطلوبة من 

م نتيجة زيادة النقد بشكل ٢٠٠٥ مقارنة بـزاد م ٢٠٠٦عام  .منفعة جزء من اراضي منطقة اعادة التصدير
   . لتستثمرفي تطوير الشركة مليون ريال نتيجة ضخ الشركاء مبالغ اضافية للشركة١٧رئيسي وبحدود 

 نتيجة المبلغ المطلوب من شركة محطة بوابة البحر االحمررئيسياً ول غير المتداولة صم زادت اال٢٠٠٧عام 
جزء من اراضي منطقة اإلنتفاع بمليون ريال نتيجة تحويل حق  ٧٥ والبالغ  المسجل كذمم مدينةالمحدودة

 مليون ١,٩ لغمبايرادات مؤجلة ب التي تستأجرها من ادارة ميناء جدة االسالمي بعد استبعاد اعادة التصدير
 مليون ريال من ١١,٤م تم دفع مبلغ ٢٠٠٨في بداية عام  .ريال سجلت ضمن بند دائنون و مطلوبات اخرى
و سوف تقوم شركة بوابة البحر االحمر بدفع المبلغ المتبقي . المبلغ المتبقية من قيمة االرض لصالح تصدير

   .الشركة بوابة البحر االحمر الشركاء كامل حصتهم في رأس مال  مليون ريال عند سداد٥,٧

 ١,٩م بشكل رئيسي نتيجة مخصص فريضة الزكاة بمبلغ ٢٠٠٧بالنسبة للخصوم المتداولة فقد زادت عام 
  .م٢٠٠٥م و٢٠٠٦مليون ريال حيث لم تخضع الشركة لفريضة الزكاة لالعوام 

 مليون ٣٥دة قدرها  مليون ريال بزيا٨٠م زيادة رأس المال إلى ٢٠٠٥ ديسمبر ١١قرر الشركاء بتاريخ 
  . م٢٠٠٦و قد تم تسجيل الزيادة لدى الجهات الرسمية خالل عام . ريال

 م٢٠٠٧العوام ل  اما التدفقات النقدية من النشاط التشغيلي فقد طرأ التحسن نتيجة تحسن اداء الشركة
  .م٢٠٠٦و

قة اعادة التصدير مقارنة  مليون ريال لتطوير منط١٧م تم استثمار ٢٠٠٧بالنسبة لالنشطة االستثمارية ففي 
   .شراء معدات وممتلكاتلم ٢٠٠٥ مليون ريال في عام ٢م و ٢٠٠٦ مليون ريال لعام ٨بـ 

م فقد ٢٠٠٦ مليون ريال لالنشطة التمويلية لتمويل نشاط الشركة، اما عام ١٠,٨م ضخ الشركاء ٢٠٠٧عام 
 عقود االستصناع مع البنك االهلي  مليون ريال من١,٢ مليون اضافية و تم سداد ٢٤,٦قام الشركاء بضخ 

عقود مليون ريال من  ٣,٩وقامت الشركة بسداد  مليون ريال ١٠م ضخ الشركاء ٢٠٠٥عام وفي 
   .ستصناعاال
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  "آنداسة "شرآة آنداسة لخدمات المياه ٢-٩-٧

  )سعوديال ترياالاالف ال(الملخص المالي : ٢١–٧  شكل
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

        االداء  التشغيلي 
  ٢٢,٨٢٣  ٣٠,٥٣٢  ٦٢,٢٥٣  ايرادات النشاط

  )٩,٩١٢(  )١٢,٢٧٧(  )٢٩,٢٢٥(  مصروفات  النشاط 
  ١٢,٩١١  ١٨,٢٥٥  ٣٣,٠٢٨  النشاط   ) خسارة (مجمل  ربح 

  ٣,٧٤١  ٨,١١٨  ١٧,٢٥١  )خسارة(صافي  الربح 

          الوضع  المالي
  ٣٤,١٤٢  ٢٥,١٨٠  ٢٩,٤٢٢  االصول  المتداولة 

  ١٦٢,٠٥٦  ١٨٢,٠٤٧  ١٨٣,٨١٢  االصول  غير  المتداولة  
  ١٩٦,١٩٨  ٢٠٧,٢٢٧  ٢١٣,٢٣٤  مجموع االصول 

  ١٩,٦٤٨  ٤٣,٣٠٨  ٢٥,٢٦٩  الخصوم  المتداولة  
  ٩٣,٦٧٨  ٧٢,٩١٠  ٧٩,٤٧٩  الخصوم  غير  المتداولة  

  ١١٣,٣٢٦  ١١٦,٢١٨  ١٠٤,٧٤٨  مجموع  الخصوم 
  ٨٢,٨٧٢  ٩١,٠٠٩  ١٠٨,٤٨٦  حقوق  الشركاء 

  ٥٤,١٠٠  ٥٤,١٠٠  ٥٤,١٠٠  رأس المال

          التدفقات النقدية
  ٣,٥٥٤  ٩,٦٧٠  ١٧,٣١٥    االنشطة  التشغيلية  
  )٥٤,٦٥١(  )١٣,٥٢٠(  )١٦,٥٣٤(  االنشطة  االستثمارية  

  ٥٣,٢٤٧  )٩,٩٨١(  ٥٤  االنشطة  التمويلية  
  ٢,١٥٠  )١٣,٨٣١(  ٨٣٥  في  رصيد  النقد) النقص ( الزيادة  

  سيسكو: المصدر

ان التحسن بإيرادات و ربحية الشركة يعود إلى التوسعة بالطاقة االنتاجية للشركة، حيث ارتفعت إلى 
 بالفترات السابقة، و كذلك تم االستثمار بمبالغ اضافية ٣م٢٨,٠٠٠م مقارنة بـ٢٠٠٧ يوميا لعام ٣م٣٨,٠٠٠

% ٤٧وفات النشاط فقد ارتفعت نسبة المصروفات الى اما فيما يتعلق بمصر. للوصول لهذه الطاقة االنتاجية
بالنسبة . م٢٠٠٧م نتيجة ارتفاع قطع الغيار والمواد الكيماوية لعام ٢٠٠٦لعام % ٤٠م مقارنة بـ ٢٠٠٧لعام 
 . جزء من مصروفات النشاطتحمل مقاول التوسعة خالل االنتاج التجريبي م ٢٠٠٦لعام 

م ٢٠٠٦ مليون ريال عام ٢٥ مقارنة بـ  مليون٢٩م إلي ٢٠٠٧ عام ارتفعت بالنسبة لالصول المتداولة فقد
 مليون ريال كنتيجة طبيعية للتوسعة وارتفاع تكلفة قطع الغيار والمواد ٢نتيجة ارتفاع المخزون بحدود 

 مليون ٢٥ االصول المتداولة إلي انخفضتم ٢٠٠٦عام . ذمم مدينةك  ريال مليون٢ باإلضافة إلى الكيماوية
 ولكن كنتيجة ، مليون ريال١٤بحدود مبلغ نتيجة سداد مقاول التوسعة م ٢٠٠٥ مليون ريال عام ٣٤ريال من 

    . مليون ريال٥ الذمم المدينة بمقدار تارتفعلزيادة االيرادات 

 بالمحطة وكذلك مبلغ  مليون ريال٤,٢م تم استثمار مبلغ ٢٠٠٧عام بالنسبة لالصول غير المتداولة ففي 
، وهي شركة ) وقرضرأس مالك(كاستثمار بشركة خدمات المياه والبيئة السعودية  مليون ريال ١١,٩

م من قبل كنداسة برأس مال ٢٠٠٧سعودية ذات مسئولية محدودة تعمل في مجال تحلية المياه تم تأسيسها عام 
 وعام  مليون ريال نتيجة التوسعة بمحطات التحلية١٣,٥م فقد تم استثمار ٢٠٠٦أما عام  .بلغ مليون ريال

  . مليون ريال بمحطة التحلية٥٥م تم استثمار ٢٠٠٥
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م والتي تم ٢٠٠٦ مليون ريال لعام ١٤فقد ارتفعت نتيجة ذمة مقاول التوسعة وبحدود اما الخصوم المتداولة 
 عامب مليون مقارنة ٦,٣م القروض قصيرة االجل بمبلغ ٢٠٠٧م، وكذلك زادت عام ٢٠٠٧سدادها عام 

   .م٢٠٠٦

م وتم اخذ قرض جديد ٢٠٠٧عام  مليون ريال من القروض ١٠ر المتداولة فقد تم سداد مبلغ اما الخصوم غي
   .م٢٠٠٦عام  مليون ريال و كذلك الحال في ٩,٨بمبلغ 

عام ريال  مليون ٩,٧من م ٢٠٠٧ مليون ريال عام ١٧,٣إلى بالنسبة للتدفقات النقدية التشغيلية فقد ارتفعت 
  . نتيجة تحسن ربحية الشركةم٢٠٠٥ عام  مليون ريال٣,٥م و ٢٠٠٦

 مليون ١١,٩م بالضافة لمبلغ ٢٠٠٧ مليون ريال عام ٤,٢اما التدفقات النقدية االستثمارية فقد تم استثمار 
 مليون ريال ١٣,٥م استثمرت الشركة مبلغ ٢٠٠٦عام . ريال لالستثمار بشركة خدمات المياه والبيئة السعودية

  .م٢٠٠٥ عام  بمحطات التحلية مليون ريال٥٥في التوسعة و مبلغ 

 مليون ريال من القروض وتم الحصول على ١٠م فقد تم سداد ٢٠٠٧عام اما التدفقات النقدية التمويلية ففي 
.  مليون ريال إضافية من القروض١٠م فقد تم سداد ٢٠٠٦ مليون ريال، اما عام ٩,٩قرض اضافي بمبلغ 

   . مليون ريال بنفس العام٥ليون ريال وتم سداد  م٥٨م تم الحصول على قرض جديد بقيمة ٢٠٠٥عام 

   "إسناد"شرآة تشغيل الخدمات المساندة  ٣-٩-٧

   )ةسعوديال ترياالاالف ال(الملخص المالي : ٢٢–٧  شكل
  م٢٠٠٥  م٢٠٠٦  م٢٠٠٧  

        االداء التشغيلي 

  ٣٨,٩٨٧  ٣٠,٣٥٩  ٣٠,٨٢٢  ايرادات النشاط
  )٣٤,٣٣٨(  )٢٥,٧٤٣(  )٢٥,٣٦١(  مصروفات النشاط 

  ٤,٦٤٩  ٤,٦١٦  ٥,٤٦١  النشاط   ) خسارة (مجمل ربح 
  ٣٢٧  )٣٠٧(  ٣٨  )خسارة(صافي الربح 

        الوضع المالي  
  ٩,٦٦٦  ١٤,٢١٥  ٧,٦٠٨  االصول المتداولة 

  ٦,٣٤٣  ٧,٨٢٧  ١٥,٠٦٢  االصول غير المتداولة  
  ١٦,٠٠٩  ٢٢,٠٤٣  ٢٢,٦٧٠  مجموع االصول 

  ٥,٢١٥  ٦,٨٣٢  ٧,٣٣٠  الخصوم المتداولة  
  ٤٦٧  ١٨٩  ٢٨٢  الخصوم غير المتداولة  

  ٥,٦٨٢  ٧,٠٢١  ٧,٦١٢  مجموع الخصوم 
  ١٠,٣٢٧  ١٥,٠٢١  ١٥,٠٥٨  حقوق الشركاء 

  ١٠,٠٠٠  ١٥,٠٠٠  ١٥,٠٠٠  رأس المال
        التدفقات النقدية  

  ٤٧٤  ٤,١٢٢  ١,١٧٤  االنشطة التشغيلية  
  )١,٥٢٢(  )٢,١٤٦(  )٨,٥٠٦(  ية  االنشطة االستثمار
  ٢,٩٣٧  ٤,٩٩٢  -  االنشطة التمويلية  

  ١,٨٨٩  ٦,٩٦٨  )٧,٣٣٢(  في رصيد النقد) النقص ( الزيادة 
  سيسكو: المصدر

م في مجال محطات الوقود بالمدن الصناعية و تقديم ١٢/١٢/٢٠٠٤تاريخ  فيبدأت الشركةالنشاط التشغيلي 
 والتركيز على  و التموينم تم اغالق قسم االعاشة٢٠٠٦، وعام خدمات االعاشة بالمناطق الصناعية
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مات اللوجستية بمنطقة االيداع وكذلك تقديم خدمات نقل المياه، مما دم تم تقديم الخ٢٠٠٧عام . المحطات
اما بالنسبة لإليرادات فبالرغم من زيادة الكميات . استدعى إلي مزيد من االستثمار بالمعدات والشاحنات

من المحروقات إال أن تخفيض أسعار المحروقات بنسبة أعلى من زيادة الكميات المباعة أدى إلي المباعة 
 .م٢٠٠٦م و ٢٠٠٧ثباتها للعامين 

عام % ٨٨ و ٢٠٠٦عام % ٨٥م و ٢٠٠٧عام % ٢٨ لاليرادات نسبتهاف النشاط لمصاريف بالنسبة اما
 الى وكذلك م٢٠٠٦ عام المحروقات اسعار تخفيض الى بالنسب لتحسنالرئيسي ل السبب ويعزى م٢٠٠٥
 بمنطقة اللوجستية الخدمات تقديم تتضمن م٢٠٠٧ عام جديدة بانشطة البدءو  م٢٠٠٦ عام التموين قسم اغالق
  .كنداسة شركة من المياه نقل وخدمات االيداع

 ٧,٦م إلى ٢٠٠٦ مليون ريال عام ١٤ مليون ريال من ٦م انخفضت بحدود ٢٠٠٧لعام المتداولة  االصول
ارتفعت االصول  م٢٠٠٦ عامفي .  مليون ريال باالصول الثابتة٨,٥م نتيجة استثمار ٢٠٠٧مليون ريال عام 

 اثر والذي المبلغ بنفس الشركة مال راس زيادة نتيجة ريال مليون ٥ بحدود م٢٠٠٥ بعام مقارنةالتداولة 
  .النقد على بدوره

 نتيجةم ٢٠٠٦ مليون ريال عام ٧من  م٢٠٠٧ عام مليون ريال ١٥إلى  المتداولة غير االصولارتفعت 
  .االيداع بمنطقة اللوجستية الخدمات ومعدات رافعات و المياه نقل بشاحنات ريال مليون ٨,٥ مبلغ استثمار

  .م٢٠٠٦ عام ريال مليون ٥ ـب الشركة مال رأس زيادة فزادات نتيجة الشركاء حقوق اما

 ذممال ارتفاع نتيجة مليون ريال٤ إلى ريال مليون ٣,٨ بحدود م٢٠٠٦ عام ارتفعت النقدية التشغيلية التدفقات
 موجودات شراء نتيجة م٢٠٠٦ لعام ارتفعت فقد االستثمارية التدفقات اما ، ريال مليون ٣ بمبلغ عالقة ذوات
 المياه نقل شاحنات لشراءم ٢٠٠٧عام  ريال مليون ٨,٥ استثمار وتم ريال  مليون٢,٥ بحدود )رافعات( ثابتة
 ٢,٢ بمبلغ المال راس زيادة تم م٢٠٠٦ عام التمويلية ففي النقدية التدفقات ، اما الخدمات اللوجستية داتومع
  .ريال مليون ٥ بمبلغ المال راس زيادة تم م٢٠٠٧ وعام ريال مليون

   عن القوائم الماليةهاإقرار اإلدارة بمسؤوليت ١٠-٧
دارة الشركة، وتم إمن قبل  "عمالألركة ونتائج ادارة للمركز المالي للشإلمناقشة وتحليل ا "إعداد قسمتم 
يرات ذات أثر مادي على يعتقد بأنه لم يكن هناك أي تغي اإلدارةمجلس  ان .دارةإله من قبل مجلس اداعتما

دارة المسؤولية الكاملة إل ا مجلستحمليو. تاريخ نشرة اإلصدار هذهالقوائم المالية أو التوقعات المستقبلية منذ 
جراءات الالزمة وأنها قامت إل قيامها بكل ا االدارةداقية المعلومات والتحليالت المالية، وتؤكدعن دقة ومص

وثائق أخرى قد يؤدي إغفالها إلى  كما ال توجد أي معلومات أو. فصاح الكامل والعادل عن هذه البياناتإلبا
  .شكالألأن تكون البيانات المالية والمعلومات الواردة مضللة بأي شكل من ا

 أو الشركات  اإلدارة أيضا أنه ال يوجد رهونات أو حقوق أو أعباء على ممتلكات الشركةمجلسقريهذا و
  . كما في تاريخ النشرةالتابعة

  لمحة عن نشاط الشرآة حتى تاريخه ١١-٧
  ديسمبر٣١م حتى ٢٠٠٧ يناير ١مليون ريال سعودي للفترة من  ١٠٧,٨ مبلغ بلغت إيراداتحققت الشركة 

الشركة للفترة من   خسارةأما صافي.  مليون ريال سعودي٤٣ مبلغلتلك الفترة  الربح مجمل بلغ م، فيما٢٠٠٧
  . ريال سعوديمليون) ٥,٣(فقد بلغ م ٢٠٠٧  ديسمبر٣١م حتى ٢٠٠٧ يناير ١

   



 

  ٦٤  

  ال والمديونيةمأس الر ٨

  المديونية وحقوق المساهمين ١-٨

ويجب قراءة . م٢٠٠٧  ديسمبر٣١ في المدققةية يوضح الجدول أدناه رأس مال الشركة كما في القوائم المال
ملحق والواردة في  للشركة بما فيها من إيضاحات مرفقة المدققةهذه البيانات المالية بالتالزم مع القوائم المالية 

  .النشرةالسنة المنتهية في  من هذه ١

  رسملة سيسكو: ١–٨  شكل
 )آالف الرياالت السعودية(م ٢٠٠٧سمبر  دي٣١
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  ٣٫٢٥١...................................................................................................احتياطي نظامي
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  ٢٦٫٣٣٠...............................................................................................مكاسب غير محققة
  )٣٫٢٥٧(................................................................................................خسائر غير محققة

 ٤٫٦٤١.......................................................................التأثير المترتب عن تخفيض نسبة الملكية
 ١٨٫٠٥٠........................................................................................................أرباح مبقاة

 ٤٥٠٫٦٣١........................................................................................مجموع حقوق المساهمين
  

  سيسكو : المصدر

.  رياالت سعودية١٠مليون سهم قيمة السهم  ٤٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٤٠٠أس مال الشركة يبلغ ر
وتمتلك شركة . مساهم ٢٠,٤٦٢للقطاع الخاص حيث يبلغ عدد حملة أسهمها % ١٠٠والشركة مملوكة بنسبة 

في  كما  الشركةرأس مالمن %) ١٩,٩٢(والتي تمثل ما نسبته  سهم ٧,٩٦٧,١٢٠زينل للصناعات 
وقرر مجلس .  عامر زينلويمثلها في مجلس اإلدارة عضوان هما األستاذ محمد زينل واألستاذ م٢٤/٨/٢٠٠٨

 ٤٠٠ زيادة رأس مال الشركة من م٢٠٠٦هـ الموافق األول من فبراير ١٤٢٧محرم اإلدارة في األول من 
وأربعة أجزاء من هم س سهم على أساس مليون ٢٨مليون ريال سعودي بطرح  ٦٨٠مليون ريال سعودي إلى 

للمساهمين المسجلين بسجالت الشركة في تاريخ انعقاد الجمعية ) ٢( سهمين كلل ةجديد سهمأ) ١,٤( السهم
 . غير العاديةالعمومية

  يونية دالم: ٢–٨  شكل
 )آالف الرياالت السعودية(م ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١آما في 

  ٥٩٫٦٣٨.....................................................................وق التنمية الصناعي السعودي قرض صند
  ١٧٫٠٠٠..................................................................................................قروض مرابحة 
  ١٠٤٫١٠٢...................................................................................................قروض شرآاء 

 ١٨٠٫٧٤٠.................................................................................................اجمالي القروض 
  ١٩٫٧٧٠............................................................................................الجزء المتداول :ينزل 

 ١٦٠٫٩٧٠..............................................................................................الجزء غير المتداول
  

مليون  ٦٤,٥م اتفاقية قرض طويل األجل مع صندوق التنمية الصناعية بمبلغ ٢٠٠٣وقعت شركة كنداسة عام 
م بلغ المبلغ المسحوب من القرض ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١وفي . دي لتمويل توسعة محطة التحليةريال سعو

م تم سحب ٢٠٠٧ وبالعام  ريال سعودي يتم سداده على تسعة أقساط نصف سنوية بقيم متساوية٤٩,٨١٠,٠٠٠
عادة م تم ا٢٠٠٦ نوفمبر ٧ ريال علما بانه بتاريخ ٥٩,٦٣٨,٠٠٠ مليون اضافية ليبلغ الرصيد ٩،٩مبلغ 

وخالل نفس العام وقعت كنداسة اتفاقية . هـ١٥/٤/١٤٢٩جدولة االقساط ليستحق القسط االول بتاريخ 
 مليون ريال سعودي ٥٠تسهيالت مع البنك السعودي البريطاني في صيغة تمويل مرابحة طويل األجل بمبلغ 

ويتم سداد تمويل . ة التحلية مليون ريال سعودي لتمويل توسعة محط٣٥واتفاقية تمويل قصيرة األجل بقيمة 
م تم ٢٠٠٦ مليون ريال سعودي وخالل العام ٢,٥المرابحة طويل األجل على أقساط ربع سنوية قيمة كل منها 



  ال والمديونيةمأس الر

  ٦٥  

 مليون ريال من قرض مرابحة البنك البريطاني وبشكل ربعي اما قروض ٢,٥ مليون ويتم سداد ١٠سداد 
وتفاصيل  ) المحدودةالبحراالحمربوابة محطة (ديدة الشركاء فقد زادت نتيجة قرض الشركاء للشركة الج

  : )اتفاقيات التمويلعن لتفاصيل لمزيد من االرجاء مراجعة قسم المعلومات القانونية  (قروض الشركاء

   ريال سعودي١٠,٥٠٠,٠٠٠      قروض ممنوحة لشركة كنداسة لخدمات المياه-١
  ل سعودي ريا٣٣,٨٥٢,١٨٤        قروض شركاء ممنوحة لشركة تصدير -٢
   ريال سعودي٥٩,٧٤٩,٥٦٦   المحدودة قروض شركاء ممنوحة لشركة محطة بوابة البحر االحمر-٣
  
  



 

  ٦٦  

  م٢٠٠٤إستخدام متحصالت اآتتاب عام  ٩

مليون ريال  ٤ مبلغ، دفع منها  مليون ريال سعودي٢٠٠ ـب رأسمالها بزيادةقامت الشركة م ٢٠٠٤في عام 
رأس  ليصل  ريال لمساهمي الشركة٥٠م بسعر بيع قدره  مليون سه٤طرح خالل من  كمصاريف إصدار،

  : مليون ريال لتمويل مشاريع الشركة والشركات التابعة التالية٤٠٠ الشركة إلى مال

يقع في الجزء الشمالي الشرقي من ميناء جدة  ٢م٧٢,٠٠٠بناء مبنى إداري لتأجير مكاتب على مساحة  
 . بهذا المشروع)تصدير(ارة والصادرات الشركة السعودية لتنمية التج وتقوم اإلسالمي

وحدة في كل مرحلة وذلك في  ٣٤ وحدة من المخازن على ثالث مراحل بحيث يتم بناء ١٠٢بناء  
الشركة السعودية لتنمية التجارة منطقة الجمارك وإعادة التصدير في ميناء جدة اإلسالمي، وتقوم 

 .هذا المشروعبتنفيذ  )تصدير(والصادرات 
الشركة العالمية توزيع للمياه لتغذية ومعالجة المياه في المنطقة الصناعية بجدة، وتقوم  شبكة إنشاء 

 .هذا المشروعبتنفيذ  "توزيع"لتوزيع المياه 

 :ويوضح الجدول التالي التكاليف التقديرية والمبالغ التي تم صرفها في المشروع

  تكاليف التقديرية للمشاريع ال :١–٩  شكل

   سيسكو: المصدر

  :وفيما يلي نبذة مختصرة عن هذه المشروعات 

  مشروع إنشاء مبنى مكاتب إدارية ١-٩

مدى حاجـة الـشركات المالحيـة       التي قامت بها الشركة     اتضح من خالل الدراسة الميدانية وبحوث السوق        
ب التخليص الجمركي بصفة خاصة وشركات األعمال بصفة عامة إلى مكاتب إداريـة             العالمية والمحلية ومكات  

تكون بالقرب من ميناء جدة اإلسالمي، وذلك نظراً الرتباط نشاطاتهم بالميناء ووجودها بالقرب منـه والـذي                 
 اًوبناء .ناءسيوفر عليها الكثير من تكاليف النقل والمواصالت ويمكنها من اإلشراف المباشر على نشاطها بالمي             

إنـشاء  " تصدير"ء قررت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات        ىطلب من المؤسسة العامة للموان    على  
  .مبنى مكاتب إدارية

إلنـشاء مبنـى    “ دراسة جدوى تسويقية  ”بتقديم  “ مركز السجيني لإلستشارات اإلقتصادية واإلدارية    ”تم تكليف   
داخل حدود  ( الشرقي من منطقة إعادة التصدير       - في الركن الجنوبي     ٢م١٥,٤٠٠إلدارة األعمال على مساحة     

فـي نـوفمبر    “ مركز السجيني لإلستشارات اإلقتصادية واإلدارية    ”أكدت نتائج الدراسة المقدمة من       .)الميناء  
إلى مـساحات مكتبيـة     ) ميناء جدة اإلسالمي والمنطقة المحيطة بالميناء     (م إلى إحتياج منطقة الدراسة      ٢٠٠٤

 إلـى مبـاني تـوفر       لالنتقـال ديدة إلدارة األعمال، وتوفر الرغبة لدى نسبة كبيرة من الشريحة المستهدفة            ج
قدرت الدراسة إجمـالي الطلـب       .المواصفات الحديثة لمكاتب إدارة األعمال بالقرب من ميناء جدة اإلسالمي         

من إجمـالي شـركات     % ٧١,٦ نسبته شركة ما    ١,٠٥٨المتوقع على المساحات المكتبية إلدارة األعمال بـ        
  الـف متـر مربـع مـن    ١٠٦يقارب الـ  مما يعكس إحتياج الشريحة المستهدفة الى ما    .الشريحة المستهدفة 

   .) للوحدة المكتبية٢م١٠٠بإفتراض متوسط (المساحات المكتبية إلدارة األعمال 

  المبلغ الذي صرف  التكلفة المتوقعة  المشروع

   مليون ريال٦٦,٦  مليون ريال  ١٠٦  المبنى اإلداري
   مليون ريال١٠,٠  مليون ريال ٤٩  منطقة الجمارك وإعادة التصديرمشروع بناء المخازن في 

   مليون ريال٥,٠   مليون ريال٤٧  شبكة توزيع للمياه في المنطقة الصناعية بجدة
  مليون ريال  ٨١,٦  مليون ريال ٢٠٢  المجموع



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٦٧  

  :أنهكما أشارت الدراسة إلى 

 ٦ة، فإن أقصى عدد لألدوار مسموح به على الموقع يبلغ إستناداً إلى نظام ارتفاعات البناء العام بجد 
 أدوار

، )٢م٧،٥٠٠(من مساحة الموقع اإلجمالية % ٥٠إستناداً إلى إشتراطات البناء، فإن نسبة البناء هي  
  ٢م٤٥,٠٠٠وبذلك قدر إجمالي مسطحات البناء المسموح ببنائها على الموقع بـ 

   موقف١,٨٠٠ اإلحتياج العام لمواقف السيارات بـ قدر 

وبناءاً على نتائج دراسة الجدوى التسويقية تم تطوير التصميم المبدئي للمشروع، والمكون من ثالثـة أبـراج                 
)  طوابق متكررة٧+ طابق أرضي  +طابق أرضي سفلي + بدروم  (٢م٧٤,٨٨٧إدارية، بإجمالي مساحة بناء 

جهـة االختـصاص    ، و األرضالمؤسسة العامة للمواني، مالـك      بعد موافقة    . مواقف سيارات  ١,١٠٥وعدد  
فضت أمانة مدينة جدة المشروع المقدم وذلك ألن المنطقة حسب المخطـط الهيكلـي   ر م على التصمياإلداري

، و أوضحت األمانة أن نظام البناء لقطعـة األرض          )ميناء(وحسب المخطط العام هي منطقة إستخدام حكومي        
 األمانة قرارها بأن المشروع المقترح ال       اتخذتوعليه  . زيد عن دورين  ت رتفاعات ال هو ذو كثافة منخفضة وإ    

 دورين فقط أدى    إلىقرار األمانة بتحديد عدد األدوار      . يتماشى مع أنظمة البناء من حيث اإلستخدام واإلرتفاع       
ي مـن المتوقـع أن      نظرا ألهمية فكرة المشروع وجدواه اإلقتصادية والت      .  عدم جدوى المشروع إقتصادياً    إلى

   .تحقق عوائد مجزية ونسبة مخاطرة محدودة، إرتأت إدارة شركة سيسكو شراء أرض بمساحة أكبر

شركة سيسكو بشراء أرض في موقع مميز لغرض إنـشاء مبنـى مكاتـب إلدارة               قامت  م  ٢٠٠٦ديسمبر  في  
بة، وهذه األسباب هي التي     األعمال، وذلك بالرغم من محدودية األراضي المعروضة للبيع بالمواصفات المطلو         

 ٩٠٠بواقـع   (مليون ريـال     ٦٦,٦ وسعر شرائها    ٢م٧٢,٢٠٤تها  شركة سيسكو لشراء األرض مساح    حفزت  
 والتي دفعت لكل من عمر العطاس و نبيل بن ناصـر             مليون ريال  ١,٦٢٥عمولة البيع   ى  إل باإلضافة ٢م/ريال

عين اإلعتبار الموقع والمساحة واألسعار الـسائدة       يعتبر سعر شراء األرض مغرياً جداً آخذين ب       . )وفهد الفحل 
  .)خالل عام% ٤٤زيادة بنسبة  (٢م/ ريال١,٣٠٠يقدر ثمن األرض األن بـ  إذ في السوق

    تصدير- المبنى اإلداري عوالتكاليف التقديرية لمشر :٢–٩  شكل

   سيسكو: المصدر

يحقق هذا المشروع أحد أهداف شركة سيسكو األساسية وهو توفير الخـدمات المـساندة للـصناعة بالمـدن                  
ريحة واسعة من    يوفران فرصة فريدة لخدمة ش     إليهالموقع اإلستراتيجي لألرض وسهولة الوصول      . الصناعية
  : االقتصادية المحيطة األنشطة

 ميناء جدة اإلسالمي 
 )منطقة متخصصة في الخدمات اللوجستية و الصناعة الخفيفة(منطقة إعادة التصدير  
 المنطقة الصناعية جنوب الميناء  
 ، التخليص الجمركي والنقل البحريموقع تجمع شركات المالحة العالمية، اإلستيراد والتصدير 
   الصناعية جنوب مدينة جدةقةالمنط 

 ٢م٢٠,٠٠٠تطوير مبنى متخصص لمكاتـب إدارة األعمـال علـى مـساحة             في  سوف يتم إستثمار األرض     
-طويـل -تـأجير  . مالصقة للمبنى، كإحتياطي لتغطية إحتياجات التوسع المستقبلية       ٢م٢٠,٠٠٠ ـاإلحتفاظ ب و

 .لك لتمويل جزء من مراحل بناء المـشروع  و ذ  ٢م٣٢,٢٠٤ المتبقي من مساحة األرض،      بيع الجزء المدى أو   
، )من أموالها ومن عائدات بيع جزء من األرض       (سوف يتم تمويل إنشاء المشروع من قبل شركة سيسكو          كما  

   .شركاء إستراتيجيين وعن طريق القروض

   ريال مليون ١٠٦,٠  التكلفة المتوقعة
   مليون ريال٦٦,٦  المبلغ الذي صرف

  ليون ريال م٣٩,٤  المبلغ المتبقي



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٦٨  

 قامت أمانة محافظة جدة بالتعاقد مع شركة التطوير العمراني إلنجاز مخطط عمراني واسـتثماري تطـويري               
و قد تم إعتماد المنطقة التي تقع       . عملي يخدم مصالح المالك والمدينة بشكل مهني عالمي المستوي قابل للتنفيذ          

. بها أرض الشركة كمناطق تنمية خاصة حسب المخطط المحلي المعتمد من وزارة الشئون البلدية والقرويـة               
ن تكوين الكيانات القانونية التـي سـتقوم   تنتظر قرارات األمانة بمشاركة شركة النطوير العمراني بشأ  سيسكو  

  .حيث تعتزم الشركة إنشاء مبنى المكاتب على االرض السابق ذكرهاعلى أثرها يتنفيذ اعمال المخطط 

  مشروع إنشاء مستودعات تخزين البضائع ٢-٩

 اتضح من خالل الدراسة الميدانية وبحوث السوق مدى حاجة الشركات المالحية العالمية والمحليـة ومكاتـب               
التخليص الجمركي بصفة خاصة وشركات األعمال بصفة عامة إلى مستودعات تخزين تقع بالقرب من منطقة               

حيث سيوفر عليهم الكثير من تكاليف النقل والمواصالت ويمكنها مـن           . إعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي    
  .اإلشراف المباشر على نشاطها بالميناء

) ٣٠(تحتـوي علـى      مرحلة كل   مراحلثالث   الىمستودع مقسمة   ) ١٠٢(وبناءاً عليه قررت الشركة إنشاء      
من مميزات المشروع أن المستأجرين      .مستودعات مظللة تخدم رجال األعمال و التجار      ) ٤(مستودع مغلق و    

االستفادة من اإلعفاء الجمركـي و خـدمات إعـادة          سيحظون بالخدمات المتوفرة بمنطقة إعادة التصدير مثل        
  . والخدمات اللوجستيةالتخليص الجمركي و الشحن و النقل من وإلى كافة مدن المملكةخدمات التصدير كذلك 

    تصدير-إنشاء مستودعات تخزين بضائع  عوالتكاليف التقديرية لمشر :٣–٩  شكل

  سيسكو: المصدر
    مليون ريال يمثل المبلغ المصروف بعد زيادة رأس المال١٠مبلغ الـ *

  رحلة األولىالم
 مليون ريال قبل زيادة رأس المال ٩تصدير انفقت  (مليون ريال ١٩بمبلغ  وحدة من المخازن )٣٤ (بناءتم 

 شركاتل%) ١٠٠(تأجيرها بالكامل تم قد و)  مليون ريال من متحصالت اإلكتتاب١٠ وعلى المرحلة األولى
وصافي  مليون ريال ٥,٩إليجارات والخدمات بلغ إجمالي الدخل ل. م٢٠٠٦  عامبنهاية محليةمالحية عالمية و

   .م٢٠٠٧عام ليون ريال ل م٣ ربح

  المرحلة الثانية
 و التي مستودع) ٣٤(بعد تجميع العروض من المقاولين إلنشاء المرحلة الثانية من المشروع والمتضمنة 

 أفضلسعر ، قامت الشركة بطلب عروض أخرى من المقاولين للحصول على  مليون ريال٣١قدرت بـ 
 بعد تحديث الجدوي االقتصادية وإستالم و.  أدى الى تأخير البدء في البناءجدوي المشروع مماإعادة دراسة و

 تم .م٥/١/٢٠٠٨ مليون ريال بتاريخ ٢٣,٤كريديه بمبلغ الترسية على شركة رفيق العروض الجديدة تمت 
يتوقع اإلنتهاء من البناء في نهاية و مايو  الثانية في نهاية شهرلمرحلةاعمال اإلنشاء لمن % ٤٠من  االنتهاء

  .  م٢٠٠٨عام 

  مليون ريال  ٤٩  التكلفة المتوقعة
   مليون ريال١٠  *رحلة االولى للمشروع على المالمبلغ الذي صرف

  مليون ريال ٣٩   بعد إنشاء المرحلة األولىالمبلغ المتبقي
   مليون ريال٢٣,٤  التكلفة التقديرية للمرحلة الثانية

   مليون ريال١٥,٦  المبلغ المتبقي



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٦٩  

  المرحلة الثالثة
 أنها ستفي بإحتياجات شريحة المستأجرين من وحدات التخزين الشركةبعد اإلنتهاء من المرحلة الثانية تعتقد 

  .وعلى هذا األساس تم ألغاء المرحلة الثالثة للمشروع

  الصناعيةمشروع إنشاء شبكة توزيع المياه بالمدن  ٣-٩

تعتزم الشركة تنفيذ مشروع إنشاء شبكة توزيع المياه بالمدينة الصناعية بجدة والذي طرحته الهيئة الـسعودية                
للمدن الصناعية ومناطق التقنية وقد تأهلت سيسكو من قبل الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومنـاطق التقنيـة      

ة بجدة من المياه العذبة وذلك بإنشاء شبكة لتوزيع الميـاه           للدخول في مزايدة لتوفير احتياجات المدينة الصناعي      
 وذلك عن طريق إنشاء شركة لتوزيع خدمات المياه بالمدينة الـصناعية            ،داخل المدينة الصناعية بكافة مرافقها    

  -:ويكون من مهامها ما يلي

 .بناء شبكة مياه جديدة في المدينة الصناعية 
   .لمياه لتغذية الشبكة بسعر يتفق عليه الحقاشراء المياه من شركة كنداسة لخدمات ا 
 .تشغيل وصيانة شبكة المياه في المدينة الصناعية بجدة 
 .إصدار فواتير المياه للمشتركين في المدينة الصناعية بجدة وتحصيلها 

إحـدى شـركات   ( بشراكة سيسكو مع شركة أميووتر  "توزيع"لتوزيع المياه    الشركة م تم إنشاء  ٢٠٠٦في عام   
 مليون ريال سعودي مناصفة، لكن الهيئـة الـسعودية للمـدن الـصناعية              ١٠مقداره   رأس مال و ب ) نتيتاميا

  . ومناطق التقنية قد أجلت حينها ترسية المشروع لذلك تم تأجيل المشروع

  اه بالمدينة الصناعية بجدةإنشاء شبكة توزيع المي عوالتكاليف التقديرية لمشر :٤–٩  شكل

  سيسكو: المصدر

بعد أن تم تأجيل مشروع انشاء و تشغيل شبكة المياة بالمدينة الصناعية بجدة من قبل هيئة المـدن الـصناعية                    
الضافة إلى طرح مشاريع مماثلة في الرياض والقصيم ، قامت الشركة بالبحـث          وإعادة طرحه بشكل موسع با    

عن شركاء استراتيجيين لتعزيز مكانتها التنافسية في المشروع باإلضافة إلى تخفيف المخاطر والتكلفة علـى               
يها وذلك لما لد  ) احدى شركات أميانتيت  (شركة سيسكو، و بعد عدة اعتبارات تم ترشيح وقبول شركة أميوتر            

من خبرات مميزة في صناعة األنابيب من خالل احدى شركاتها الشقيقة وكذلك خبراتها في القيـام بمـشاريع                  
  .محلية ودولية مماثلة لخدمات المياه وشبكات الري والصرف

 مناقصات النشاء وتطوير واعادة تأهيل لشبكات المياه وتوريد المياه للمدن           ٣تم ارساء   م  ٢٠٠٧ عام   نهايةفي  
 سنة، المدة المتوقعة لالنـشاء بحـدود       ٣٠عية في كال من جدة، الرياض والقصيم لصالح الشركة ولمدة           الصنا
حسب تقييم الشركة التقديرية لمشاريع المدن الـصناعية         .مليون ريال  ٢٢٢ شهر، وبتكلفة استثمار بحدود      ١٨

   .  عام٣٠ مليار ريال لمدة ٢,٥بإجمالي قيمة 

، ومن المتوقع البدء بالتشغيل بالمنطقة الـصناعية        م٢٠٠٨ في بداية عام     لتشغيلالشركة بمرحلة ما قبل ا    بدأت  
  .م٢٠٠٩بمدينة جدة ببداية عام 

  مليون ريال  ٤٧  التكلفة المتوقعة
   مليون ريال٥  المبلغ الذي صرف

   مليون ريال٤٢  المبلغ المتبقي



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٧٠  

  :مشروع المدينة الصناعية في جدة 

عقد حق انتفاع إلعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مــرافق مــياه  الشرب  ومن ثم اإلعـادة  بالمدينة 
 .ROTم ولى بجدة  بنظاالصناعية األ

  :مكونات المشروع

 .إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتشغيلها 
المصانع والمرافق الحكومية (مع التشغيل المتكامل وإدارة المشروع وخدمات المستفيدين وحساباتهم  

 ). مستفيد٨٨٠ إلى ٦٣٠ من والعامة والمساكن
    مشروع جدةمراحل :٥–٩  شكل

  سيسكو: المصدر

  :مشروع المدينة الصناعية الثانية بالرياض

إلعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي ثم عقد حق االنتفــاع 
 .اإلعادة بالمدينة الصناعية الثانية بالرياض

 :مكونات المشروع 

 .إعادة تأهيل شبكات تجميع الصرف الصحي وتشغيلها 
 .إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتشغيلها 
 .جة وتشغيلهاإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه المعال 
 .وتشغيلها) الثنائية(إعادة تأهيل محطة معالجة الصرف الصناعي  
 .إنشاء محطة معالجة ثالثية لناتج المحطة الثنائية وتشغيلها  
 )م٢١٠٠ –م ١٥٠٠متوسط العمق (حفر آبار مياه جوفيه من طبقة المنجور  
 .إنشاء محطة تحلية إلنتاج المياه المحالة من المياه الجوفية  

المصانع والمرافق الحكومية والعامة (التشغيل المتكامل وإدارة المشروع وخدمات المستفيدين وحساباتهم مع 
 ). مستفيد٩٠٠ إلى ٧٥٠ من والمساكن

  فترة اإلعداد  المرحلة

  م٢٠٠٨بداية عام   بداية العمل في المشروع
  فترة إعداد التصاميم النهائية و العروض الفنية و إعتمادها من الهيئة 

  المنافسات بين الشركات و موافقة الهيئة لتعميد الشركات للتنفيذ
  أشهر ٣لإلعداد 

   شهر١٨للتأهيل   يها من توريدات و أعمال مقاوالتتنفيذ جميع أعمال الخطة التأهيلية بما ف
  دةاالبدء بالتشغيل الفعلي لجميع المرافق مع المحافظة على المواصفات المعت

  التعامل مباشرة مع المستفيدين لتحصيل مقابل الخدمات
   سنة٣٠التشغيل 



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٧١  

  مراحل مشروع الرياض :٦–٩  شكل

  سيسكو: المصدر

يل بالمنطقة الـصناعية    ومن المتوقع البدء بالتشغ   م،  ٢٠٠٨بدأت الشركة بمرحلة ما قبل التشغيل في بداية عام          
  .م٢٠١١في الربع األول من بمدينة الرياض 

  
  :القصيم في مشروع المدينة الصناعية األولى 

عقد حق االنتفــاع إلعادة تأهيل وتشغيل وإدارة وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي ثم 
 .اإلعادة بالمدينة الصناعية األولى بالقصيم

 :مكونات المشروع 

 .ة تأهيل شبكات تجميع الصرف الصحي وتشغيلهاإعاد 
 .إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وتشغيلها 
 .إعادة تأهيل شبكات توزيع المياه المعالجة وتشغيلها 
 .وتشغيلها) الثنائية(إنشاءمحطة معالجة الصرف الصناعي  
 .إنشاء محطة معالجة ثالثية لناتج المحطة الثنائية وتشغيلها  
 .لية إلنتاج المياه المحالة من المياه الجوفية إنشاء محطة تح 

المصانع والمرافق الحكومية والعامة (مع التشغيل المتكامل وإدارة المشروع وخدمات المستفيدين وحساباتهم 
 ). مستفيد٧٠ إلى ٥٠ من.والمساكن

  القصيممراحل مشروع  :٧–٩  شكل

  سيسكو: المصدر

بالمنطقة الصناعية  ومن المتوقع البدء بالتشغيل     م ،   ٢٠٠٨بدأت الشركة بمرحلة ما قبل التشغيل في بداية عام          
  .م٢٠١١في الربع األول من بمدينة القصيم 

  الفترة   المرحلة

  م٢٠٠٨بداية عام   بداية العمل في المشروع
  فترة إعداد التصاميم النهائية و العروض الفنية و إعتمادها من الهيئة 

  المنافسات بين الشركات و موافقة الهيئة لتعميد الشركات للتنفيذ
   أشهر٣لإلعداد 

  تنفيذ جميع أعمال الخطة التأهيلية بما فيها من توريدات و أعمال مقاوالت
  ها الحاليةابقاء كل مرافق المياه و الصرف تعمل بحالت

   شهر٢٤للتأهيل 

  دةاالبدء بالتشغيل الفعلي لجميع المرافق مع المحافظة على المواصفات المعت
  التعامل مباشرة مع المستفيدين لتحصيل مقابل الخدمات

   سنة٣٠التشغيل 

  الفترة   المرحلة

  م٢٠٠٨بداية عام   بداية العمل في المشروع
  فترة إعداد التصاميم النهائية و العروض الفنية و إعتمادها من الهيئة 

  المنافسات بين الشركات و موافقة الهيئة لتعميد الشركات للتنفيذ
   أشهر٣لإلعداد 

   شهر٢٤للتأهيل   قاوالتتنفيذ جميع أعمال الخطة التأهيلية بما فيها من توريدات و أعمال م
  دةاالبدء بالتشغيل الفعلي لجميع المرافق مع المحافظة على المواصفات المعت

  التعامل مباشرة مع المستفيدين لتحصيل مقابل الخدمات
   سنة٣٠التشغيل 



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٧٢  

  : للمشاريعهالتكلفة المتوقع :٨–٩  شكل

 سيسكو: المصدر

  مشاريع أخرى ٤-٩

في مشاريع أخرى متفرقة و يوضح الجدول التالي المشاريع ما تبقى من زيادة رأس المال استثمرت سيسكو 
 : وقيمة األستثمار

   :أخرىاستثمارات في مشاريع  :٩–٩  شكل
  القيمة   اإلستثمار

   مليون ريال١٠,٧  *ار في شركة الوشكان لتأسيس شركة سما للطيرانإستثم
   مليون ريال٣,٠  إقراض شركة إسناد

   مليون ريال٤,٨   شركة إسنادرأس مالرفع 
   مليون ريال٢٦,٣  ** بوابة البحر االحمرمحطةشركة 

   مليون ريال٤٤,٨  المجموع
  سيسكو: المصدر

 زيادة رأسمالها بمبلغ ٢٠٠٧ مايو ١٥بتاريخ ) المعروفة سابقا بشركة الوشكان المحدودة(محدودة قرر الشركاء في شركة سما للطيران ال *
 مليون ٣وقد شاركت الشركة في تلك الزيادة بمبلغ .  مليون ريال سعودي ٣٠٠ ريال سعودي ليصبح راسمالها بعد الزيادة مبلغ ١١٢,٥٠٠,٠٠٠
  .من رأس مال شركة سما للطيران المحدودة% ٢,٦٧ حصة والتي تمثل ما نسبته ١٦٠,٠٠٠وعليه اصبحت الشركة تمتلك . ريال سعودي

ة البحر االحمر سيتم استردادة من متحصالت االكتتاب بعد سداد سيسكو  مليون الذي أقرضتة سيسكو لشركة محطة بواب٢٦,٣أن مبلغ ** 
   . مليون ريال٥٧٩ل إلى  مليون ريا١٣٥ من  محطة بوابة البحر االحمرزيادة رأس مال شركةحصتها من 

  زيادة رأس المالتحصالت م ٥-٩

 : ما تبقى منهو لمتحصالت زيادة رأس المال ت سيسكو ارايوضح الجدول التالي استثم

   م٢٠٠٤زيادة رأس مال لعام : ١٠–٩  شكل
  القيمة   

   ريال مليون١٩٦,٠  صافي المبلغ المحصل من الزيادة
   مليون ريال٨١,٦  إجمالي المبلغ المصروف على المشاريع

   مليون ريال٤٤,٨  إجمالي االستثمارات في المشاريع االخرى
   مليون ريال٥٧,٥  *إستثمار في األسهم المحلية

   مليون ريال١٢,١  المتبقي من صافي المبلغ المحصل من الزيادة
  سيسكو: المصدر

  في اإلستثمار المحلية تمثل ما دفعته سيسكوقيمة االستثمار في االسهم *
  

 مليون ريال المتبقي من مشروع ١٥,٦مبلغ ومليون ريال  ١٢,١ المبلغ المتبقي من زيادة رأس المال
 االحمر بوابة البحرمحطة مليون ريال الذي تم إقراضة إلى شركة  ٢٦,٣مبلغ  باإلضافة إلى المستودعات

    .اتب اإلدارية ومشروع شبكة توزيع المياهسيستخدم في مشروع إنشاء مبنى المك

  إجمالي التكلفة  المشروع

   مليون ريال١٥٠  مشروع الرياض
   مليون ريال٣٥  مشروع القصيم
   مليون ريال٣٧  مشروع جدة
  مليون ريال ٢٢٢  المجموع



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٧٣  

  اسباب استثمار متحصالت زيادة رأس المال ٦-٩

و لكن لعدة أسباب خارجة عن . م٢٠٠٤سيسكو ملتزمة بخططها و إستراتيجياتها للمشاريع المقترحة في عام 
راتجيات الشركة إرادة الشركة تم تأجيل المشاريع و إستثمار االموال المرصودة في مشاريع اخرى وفقاً إلست

تتبع سيسكو طريقة منظمة في إختيار إستثماراتها، حيث يتم إختيار الفرص االستثمارية  هذا و.اإلستثمارية
بعد دراسة . لتي تعتقد اإلدارة بجدواها إلى لجنة اإلستثماراعن طريق إدارة الشركة ثم تتحول االستثمارات 

علماً . ر المجلس القرار النهائي لإلستثمار باإليجاب أو القبول، يقروتحليل اإلستثمار من قبل اإلدارة و اللجنة
 وقد استثمرت الشركة في االستثمارات التالية .رت من قبل مجلس اإلدارةرأن جميع إستثمارات سيسكو ق

لموازنة و تنويع االستثمارات بين استثمارات البنية التحتية طويلة االجل واستثمارات اخرى ذات مردود 
  ). رة االجلقصي(اسرع 

  )اسم( للطيران  الوشكان  شركة

 وبعد فتح المجال من قبل الدولة في قطاع النقل الجوي للقطاع بما أن مجال النقل يعتبر احد مجاالت سيسكو
عرض اإلستثمار المقدم لها بأن تكون احد مؤسسين لبعد إتمام الدراسة الالزمة   فقد قررت الشركةالخاص

لمزيد من المعلومات راجع  .التجاري  التشغيل  مرحلة  في  الشركة  وحاليا). سما(شركة الوشكان للطيران 
  .  في قسم مناقشة وتحليل اإلدارة للمركز المالي للشركة ونتائج االعمالاستثمارات طويلة األجل

  )إسناد(بعة اأستثمار في شركة ت

 ريال ٥,٠٠٠,٠٠٠ رأسمالها بمبلغ  بزيادةم٢٠٠٦ خالل عام) اسناد(قامت شركة تشغيل الخدمات المساندة 
 ريال سعودي وعليه اصبحت الشركة تمتلك ٤,٨٥٠,٠٠٠سعودي وقد ساهمت الشركة في تلك الزيادة بمبلغ 

 حصة ونسبة ٩,٧٠٠عدد الحصص : م٢٠٠٥( شركة اسناد رأس مالمن % ٩٧ حصة بنسبة ١٤,٥٥٠
د للدخول في مجال الخدمات اللوجستية في مال تم إلتاحة الفرصة لشركة إسناال  زيادة رأس .%)٩٧الملكية 

  .المنطقة الحرة

فة نشاطي خدمات نقل المياه والخدمات  مليون ريال قرض شركة إسناد فقد قامت الشركة بإضا٣بالنسبة لمبلغ 
 أقرضت سيسكو إسناد لشراء رافعات حاويات م وعلى هذا األساس٢٠٠٧اللوجستية بمنطقة االيداع بداية عام 

  .لنقل المياهاريج صهوجرارات و

  محطة بوابة البحر االحمرشركة 

حاوية الدفعات مقدمة لموردي ممتلكات ومعدات مشروع كمليون ريال  ٢٦,٣إجمالي  قامت الشركة بدفع
 ٥٧٩ إلى والذي سيستخدم كجزء من مساهمة سيسكو في زيادة رأس مال شركة محطة بوابة البحر االحمر

مليون ريال وهو عبارة عن مبالغ  ٢٦,٣المشروع ضخت سيسكو مبلغ  في بداية العمل على .مليون ريال
حيث لم تكن ) مليون ريال ٧,٣(وشركة كنداسة )  مليون ريال١٩(كانت مرصودة لمشاريع شركة توزيع 

  .  سيسكو في حاجة إلى هذه المبالغ في ذلك الوقت

  استثمار في االسهم المحلية 

 ٥٧,٥والبالغ   النقد الفائضاستثمار  سيسكو إدارةمجلس ارتأى الوقت ذلك في للسوق االيجابية التوقعات نتيجة
من قبل ساب الذي يعتبر مدير   تدارالمحفظة أن كما المساهمينأرباح  لزيادة للبيع متاح كاستثمارمليون ريال 
  .ترفستقل ومحإستثمار م

مخصص هبوط دائم أخذ ل وتم  مليون ريا٤٤,٤المحلية باألسهم م ٢٠٠٧عام في نهاية بلغ تقييم االستثمار 
مليون ريال كما  ٣٩,٩تبلغ قيمة األسهم . والخسائر لنفس العاماألرباح  مليون ريال حملت لحساب ١٠بمبلغ 

  .م١٦/٧/٢٠٠٨في تاريخ 
  



 

  ٧٤  

 م٢٠٠٨  اآتتاباستخدام متحصالت ١٠

  آتتاب االلقيمة التقديرية لصافي متحصالتا ١-١٠
 ٢٨,٠٠٠,٠٠٠ طرح عن طريق  ريال سعودي٣٢٢,٠٠٠,٠٠٠متحصالت االكتتاب ل هإلجمالياتبلغ القيمة 

للسهم الواحد وذلك لزيادة  ١,٥٠ رياالت سعودية وعالوة إصدار تبلغ ١٠سهماً جديداً بقيمة اسمية قدرها 
 ٦,٤ مبلغسيدفع منها "). األسهم("سهم  ٦٨,٠٠٠,٠٠٠ سهم إلى ٤٠,٠٠٠,٠٠٠أسهم رأس مال الشركة من 

إلصدار التي تشمل أتعاب المستشار المالي والمستشار القانوني، كما تشمل ريال سعودي كمصاريف لمليون 
 مصاريف البنوك المستلمة ومصاريف التسويق والطباعة والتوزيع والمصاريف األخرى المتعلقة باإلصدار

صافي  استخدامسيتم يؤكد اعضاء مجلس اإلدارة بأنه  .مليون ريال ٣١٥,٦صافي متحصالت االكتتاب ليبلغ 
، وتم انشاء شركة محطة بوابة البحر ي ثالثة في ميناء جدة اإلسالمحاوية في إنشاء االكتتابصالت متح

  . لهذه الغاية المحدودةاالحمر

و، خطة لدراسة جدوى ك، إحدى شركات سيس)تصدير(أطلقت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 
  . ضمن ميناء جدة اإلسالميالتي تقع" تصدير"تطوير محطة حاويات ثالثة لمنطقة 

 حصته في السوق تودية، حيث بلغيعتبر ميناء جدة اإلسالمي أهم ميناء حاويات في المملكة العربية السع
من % ٢٤ميناء الدمام والذي يناول (من حركة الحاويات في قطاع الموانئ السعودية  ٢٠٠٥عام % ٧٦

). ني الوحيد في المملكة الذي يضم حركة حاويات ضخمةحركة الحاويات في الموانئ السعودية هو الميناء الثا
. ويتم مناولة حركة الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي في محطة الحاويات الجنوبية ومحطة الحاويات الشمالية

 سنة مع المؤسسة العامة ٢٠يقوم مقاولون من القطاع الخاص بتشغيل المحطتين من خالل اتفاقيات مدتها 
غيل محطة الحاويات الجنوبية بواسطة الشركة السعودية للصيانة وهيئة موانئ دبي بينما يتم يتم تش. للموانئ

  ٢٨.تشغيل محطة الحاويات الشمالية بواسطة شركة غلف ستيفدورينغ كونتراكتنع المحدودة

، حيث م٢٠٠٥ إلى م١٩٩٥شهدت أحجام حركة الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي نمواً سريعاً في الفترة من 
 إلى أكثر من م١٩٩٥مليون وحدة مكافئة في عام  ١,١٥ لترتفع من% ١٤,٦حققت متوسط نمو سنوي بلغ 

ومع نمو حركة حاويات التصدير واالستيراد الداخلي ببطء، شكل . م٢٠٠٧مليون وحدة مكافئة في عام  ٣,٢٢
ومن الواضح أن النمو . تزايد أحجام حاويات المسافنة المصدر الرئيسي لنمو الحركة بميناء جدة اإلسالمي

السريع في حجم الحاويات في ميناء جدة اإلسالمي يتطلب تقييماً دقيقاً لقدرته على استيعاب الحاويات، وهناك 
أسباب متعددة تدعو لالعتقاد بأنه إذا استمرت معدالت النمو الحالية في حجم الحاويات، فإن ميناء جدة 

  ٢٩.على االستيعاب في المستقبل القريباإلسالمي سيواجه صعوبات كبيرة في قدرته 

وقع معالي الدكتور جبارة بن عيد الصريصري وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الموانئ يوم األربعاء 
م بجدة اتفاقية إنشاء وتشغيل محطة الحاويات بمنطقة ميناء جدة اإلسالمي مع الشركة السعودية ٢٥/١٢/٢٠٠٦

. حضور األستاذ محمد زينل علي رضا رئيس مجلس إدارة الشركة ب"تصدير"لتنمية التجارة والصادرات 
ومن خالله . المشروع يشمل إنشاء وتشغيل رصيف بحري بملحقاته وتجهيزاته المساندة بمنطقة إعادة التصدير

ان  كما .سيتمكن الميناء من رفع طاقته االستيعابية بزيادة مقدارها مليون ونصف المليون حاوية قياسية
د البدء من تشغيلها ستكون نقلة كبيرة للميناء على طريق المنافسة اإلقليمية والعالمية في هذا المحطة وبع

ويتوقع عند االنتهاء من هذا المشروع مناولة الميناء لما . القطاع الحيوي الهام في ظل تحرير التجارة العالمية
د أكبر المراكز الرئيسية لمسافنة يزيد على ستة ماليين حاوية قياسية مما يجعل ميناء جدة اإلسالمي أح

. خاصة وانه يربط بين أهم قارتين في مجال التجارة البحرية وهي آسيا وأوروبا. الحاويات في المنطقة
المحطة ستزود بأحدث . مساحة هذه المحطة تقدر بأربعمائة ألف متر مربع ويستغرق العمل بها ثالث سنوات

                                                 
 م٢٠٠٧ مستشارو شحن ، دراسة سوقية لميناء جدة االسالمي ، فبراير - دروري ٢٨
 م٢٠٠٧ مستشارو شحن ، دراسة سوقية لميناء جدة االسالمي ، فبراير -دروري  ٢٩



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٧٥  

شر متراً لتتمكن من استقبال الجيل الجديد من سفن الحاويات التقنيات، وأرصفة يتجاوز عمقها الستة ع
 . والناقالت المتطورة والعمالقة

ملوكة بشكل رئيسي المحدودة والموالنشاء المشروع وادارته، تم تأسيس شركة محطة بوابة البحر االحمر 
  .نلشركة سيسكو وتصدير وزينل للصناعات مع شريك ماليزي متخصص باعمال الحاويات والشح

  متحصالت االآتتاباستخدام  ٢-١٠

هـ و سوف يتم ٦/٨/١٤٢٨ مليون ريال في تاريخ ١٣٥تأسست شركة محطة بوابة البحر االحمر برأس مال 
مليون  ٣٠٦,٨ بإجمالي مبلغ% ٥٣ سيسكو من المشروع حصةتبلغ .  مليون ريال٥٧٩زيادة رأس المال إلى 

 مليون ٧١,٥مبلغ  محطة بوابة البحر االحمر سيسكو دفعت من إجمالي حصتها في رأس مال شركة. ريال
دفعه  مليون ريال الذي تم ٤٩باإلضافة إلى مبلغ ) مليون ريال١٣٥  البالغمن رأس المال% ٥٣ (ريال

 والذي يعتبر مصرف الراجحي مليون ريال من ١٢٠ ماليةج إ بقيمةجسريقرض عن طريق كتمويل شركاء 
 ١٢٠سيسكو قيمة القرض سدد   ست.بوابة البحر األحمرشركة محطة رأس مال سيسكو في حصة جزء من 

  . مليون ريال٦مليون ريال من متحصالت اإلكتتاب باإلضافة إلى مصاريف القرض والبالغة 

مليون ريال وهو عبارة عن مبالغ كانت  ٢٦,٣سيسكو إجمالي مبلغ دفعت في بداية العمل على المشروع 
 حيث لم تكن سيسكو في حاجة إلى هذه المبالغ في ذلك مرصودة لمشاريع شركة توزيع وشركة كنداسة

  :ستقوم سيسكو بإستخدام متحصالت االكتتاب كاالتي.  الوقت

  إستخدام متحصالت اإلآتتاب : ١–١٠  شكل
  )ماليين الرياالت السعودية(  

  ٣٢٢,٠  متحصالت اإلكتتاب
  ٦,٤  مصاريف اإلكتتاب

  ٣١٥,٦  صافي متحصالت اإلكتتاب
    :سيدفع منها

  ١٢٠,٠  قرض مصرف الراجحي
  ٦,٠  مصاريف تمويل قرض مصرف الراجحي

  ١٦٠,٥  مليون ريال   ٣٠٦,٨باإلضافة إلى ما تبقى من حصة سيسكو في المشروع البالغة 
  ٢٦,٣  ) كنداسة( و)توزيع(مبالغ محولة للمشروع كانت مرصودة لمشاريع المياه 

  ٣١٢,٨  إجمالي إستخدام متحصالت اإلكتتاب
  ٢,٨  المبلغ الفائض من متحصالت اإلكتتاب و سيخصص كإحتياطي لمصاريف اإلضطراريه 

  سيسكو: المصدر

خصص كإحتياطي لمصاريف المشروع  من متحصالت اإلكتتاب سيفائضمليون ريال ال ٢,٨مبلغ 
  . مع تقلب األسعاراإلضطرارية

 التنفيذتكلفة المشروع وجدول   ١-٢-١٠
الشركة إلنشاء محطة الحاويات الثالثة  خططتنوي الشركة استخدام المتحصالت من زيادة رأس المال لتنفيذ 

وفيما يلي ملخص يوضح التكاليف التقديرية المرتبطة بخطة توسع الشركة لبناء . في ميناء جدة اإلسالمي
  :مشروع محطة الحاويات



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٧٦  

  إجمالي التكاليف المقدرة لمشروع الشرآة االستثماري : ٢–١٠  شكل
  )ماليين الرياالت السعودية(  

  ٨٧٠  تكلفة البناء
  ٦٥  )البناء و البنية التحتية(األعمال المدنية الثانوية 
  ١٠  تركيب و اختبار األنظمة

  ٤١٤ المعدات
  ٧٥  تكلفة األرض
  ١٢٢  تكلفة التطوير
  ١٠١  هزة حاسبمكاتب و أج
  ٢١٤   و اخرىتكلفة التمويل

  ١,٨٧١  اإلجمالي
  سيسكو: المصدر

 مليون ريال سعودي ٤٩٠  مبلغإلياإلضافة مليون ريال سعودي ب ١,٨٧١تبلغ التكلفة اإلجمالية للمشروع 
 ٢,٣٦١ ليصبح إجمالي تكلفة المشروع معدات التي ستدفع من التدفقات التشغيلية للمشروعالتكاليف استبدال 

، فسوف يتم %٦٩أما النسبة المتبقية وقدرها . من تكلفة المشروع% ٣١يمثل رأس المال نسبة . مليون ريال
  .يلها بإستخدام قرض من مصرف الراجحيوتم

  :سيتم تمويل تكاليف المشروع كاآلتي

   تمويل تكاليف المشروع: ٣–١٠  شكل
  )ن الرياالت السعوديةماليي(  

  ١,٢٧١   مصرف الراجحيالتمويل عن طريق 
  ٥٧٩ التمويل عن طريق حقوق الملكية

  ١,٨٥٠  اإلجمالي
  سيسكو: المصدر

 و التي ستدفع عن ريال سعوديمليون  ٣٠٦,٨٧من حقوق الملكية ما يعادل % ٥٣تمثل حصة سيسكو  
 مليون ٥٦,٢٦أي % ٩٧كو في تصدير بنسبة  سيس ملكيةحصة. المتحصالت من زيادة رأس المالطريق 

 عن طريق تنازل الشركة عن حق االنتفاع بجزء من اراضي  تصدير حصتها من رأس المالريال ستدفع
منطقة اعادة التصدير التي تستاجرها من ادارة ميناء جدة االسالمي لشركة محطة بوابة البحر االحمر 

  :كما هو موضح بالجدول التالي.  المحدودة

  حقوق الملكية : ٤–١٠  لشك
  )ماليين الرياالت السعودية(  نسبة الملكية  

  ٣٠٦,٨٧  %٥٣  سيسكو 
  ١١٥,٨٠  %٢٠ *شركة سيتي ايالند القابضة

  ٩٨,٤٣  %١٧  شركة زينل للصناعات
  ٥٧,٩٠  %١٠  )تصدير(الشركة السعودية لتنمية التجارة و الصادرات 

  ٥٧٩,٠٠  %١٠٠  اإلجمالي
  سيسكو: المصدر

  مملوكة لشركة إم إم سي الماليزية* 



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٧٧  

    ما تم دفعه لشرآة محطة بوابة البحر االحمر: ٥–١٠  شكل

  )ماليين الرياالت السعودية(

نسبة الملكية 
من رأس المال 

  الحالي
 مبالغ قروض

  عالمجمو  الشركاء

نسبة ما دفع 
من رأس المال 
كما في يوليو 

  م٢٠٠٨

نسبة ما 
سيدفع حتي 

تاريخ اكتوبر 
  م٢٠٠٨

  %٥٣  %٦٠  ١٤٦,٣١  ٧٤,٧٦  ٧١,٥٥  سيسكو 
  %٢٠  %١٧  ٤٠,٦٢  ١٣,٦٢  ٢٧,٠٠   *شركة سيتي ايالند القابضة

  %١٧  %١٤  ٣٤,٦٥  ١١,٧٠  ٢٢,٩٥  شركة زينل للصناعات
  %١٠  %٨  ٢٠,٣١  ٦,٨١  ١٣,٥٠  شركة تصدير

  %١٠٠  %١٠٠  ٢٤١,٨٩  ١٠٦,٨٩  ١٣٥,٠٠  إلجماليا
  سيسكو: المصدر

  مملوآة لشرآة إم إم سي الماليزية *

 إكتمال ى حت حسب طلب شركة بوابة البحر االحمرللمشروعدورية دفعات تقديم اتفق الشركاء على أن يتم 
 كما في يوليو.  مليون ريال٥٧٩ مليون ريال إلى ١٣٥زيادة رأس المال من حصة ملكية الشركاء في 

 بمبلغ جزء منه حصتها في رأس المال% ٦٠ مليون ريال أي ما نسبته ١٤٦,٣ دفعت سيسكو م٢٠٠٨
حيث دفعة واحدة أضطرت لدفع المبلغ حيث   مليون ريال٧٤,٧٦ بمبلغ  وجزء كقرض مليون ريال٧١,٥٥

تم دفعه سابقأ  مليون ريال من مصرف الراجحي لهذا الغرض باإلضافة إلى ما ١٢٠تم إقتراض مبلغ 
 تم إصدار اعتمادات كما .كانت مرصودة لكل من شركة توزيع وكنداسة  مليون ريال٢٦,٣للمشروع بإجمالي 

م ٢٠٠٨ في اكتوبر . مليون ريال٥٧٩لغ اس المال البأمستندية بالمبالغ المتبقية من حصص الشركاء في ر
عن طريق الدفعات الدورية، يجدر بالذكر أن  رأس مال شركة بوابة البحر االحمرء نسبتهم من سيدفع الشركا

   .سيسكو لن تقوم بأي دفعات حتى اكتوبر

.  شهرا٣٦ لمحطة الحاويات الجديدة فترة تمتد إلى  لألعمال اإلنشائيةومن المتوقع أن يستغرق برنامج التنفيذ
قبل شركة هالكرو  من وقد تم إعداد التصاميم الرئيسية والرسومات الهندسية. م٢٠٠٨بداً من شهر يناير 

  .العالمية



   اكتتاباستخدام متحصالت

  ٧٨  

  برنامج التنفيذ المتوقع للمشروع: ٦–١٠  شكل
    الفترة

   المبلغ  من تاريخ  إلى تاريخ
 مشروع محطة بوابة البحر األحمر  ٢٠٠٧مارس  ٢٠١٠اآتوبر 

     
 دسيةالتصميم و األعمال الهن  ٢٠٠٧ابريل  ٢٠٠٧يوليو 

  شرآة هالكرو-تعيين االستشاري الهندسي   ٢٠٠٧ابريل  
 االنتهاء من التصاميم األولية  ٢٠٠٧يونيو  
     

 االعمال المدنية المبدئية ٨٧٠ ٢٠٠٨يناير  ٢٠٠٩اآتوبر 
 ترسيه العقد على شرآة شاينا هاربر  ٢٠٠٧ديسمبر  
 بدء تنفيذ العقد  ٢٠٠٨يناير  

 أعمال حفر القناة البحرية وحوض الدوران  ٢٠٠٨مايو  ٢٠٠٩يوليو 
     

 أعمال ردم الساحات  ٢٠٠٨اغسطس  ٢٠٠٩يونيو 
 بناء حوائط األرصفة  ٢٠٠٨مايو  ٢٠٠٩نوفمبر 

 االنتهاء من إعداد منطقة المباني ١٠٤ ٢٠٠٨يوليو  
 االنتهاء من الرصيف األول للمحطة الستقبال الرافعات البحرية ٣٢٢ ٢٠٠٩ابريل  
 االنتهاء من الساحات المساندة و البنية التحتية للرصيف األول ٢٢٦ ٢٠٠٩يوليو  
 االنتهاء من الساحات المساندة و البنية التحتية للرصيف الثاني ٢١٨ ٢٠٠٩سبتمبر  
     
 األعمال المدنية الثانوية ٦٥  
 العطاءات و الترسيه  ٢٠٠٨مايو  
 ترسيه العقد  ٢٠٠٨يوليو  
 بدء االستشارات  ٢٠٠٨س اغسط 

 مبنى الورشة  ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٠٠٩ابريل 
     

  الجمارك والدوائر الحكوميةىمبن  ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٠٠٩ابريل 
     

  اإلدارةىمبن  ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٠٠٩نوفمبر 
     

 مبنى الخدمات  ٢٠٠٨سبتمبر  ٢٠٠٩نوفمبر 
 تشغيل المباني  ٢٠١٠يناير  
 :ترآيب و اختبار األنظمة ١٠ ٢٠١٠نوفمبر  
 :المعدات ٤١٤  
 الدفعة األولى من الرافعات ومعدات الساحة ٢٠٠ ٢٠٠٩مايو  
 الدفعة الثانية من الرافعات ومعدات الساحة ١١٢ ٢٠٠٩اآتوبر  
 الدفعة الثالثة من الرافعات ومعدات الساحة ١٠٢ ٢٠١٠اآتوبر  
 :المجموع ١،٣٥٩  

 :تكاليف أخرى   
 تكلفة األرض ٧٥  
 تكلفة التطوير ١٢٢  
 تكلفة التمويل وأخرى ٢١٤  
 مكاتب و أجهزة حاسب ١٠١  

 :اإلجمالي الكلي ١،٨٧١    
    سيسكو: المصدر

 إنجاز الرصيف ىلإنشائية للمحطة الي مرحلتين رئيسيتين بحيث تؤدي المرحلة األولي و تنقسم األعمال اإل
م وذلك لتمكين المحطة من البدء في التشغيل ٢٠٠٩له وذلك في الربع الثاني األول للمحطة والمنطقة المساندة 

المبدئي التجاري، بينما يستمر العمل في المرحلة الثانية إلنجاز الرصيف الثاني وباقي أعمال المحطة في 
  .م٢٠١٠الربع األول من 
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  : ذلك، تم تصميم برنامج تنفيذ المحطة بحيث يشمل التاليحقيقو لت

  : المدنية الرئيسيةاالعمال .١

 مليون ريال خالل فترة ٨٧٠تم إرساء عقد األعمال المدنية الرئيسية على شركة شاينا هاربر العربية بقيمة 
 . شهرا٢٢ًزمنية تقدر بـ 

 واالستصالح بصفة رئيسية إنشاء قناة دخول جديدة  والردم أعمال التسوية األعمال المدنية الرئيسيةتتضمنو 
وسيتم تنفيذ أعمال التسوية لهذه القناة وحوض .  متر١٦,٥ متراً وعمقها ٣٨٠ر وعرضها  كيلومت٣,٥طولها 

ويفترض بصفة عامة أن معظم مواد الحفر .  متر١٨بعمق  متر وكذلك أرصفة ٦٥٠التفاف جديد قطره 
  .ناطق المساندةوالتسوية يمكن إعادة استخدامها كمواد ردم للم

 متر ويمتد الرصيف ٧٣٥يتكون من رصيفين يمتد الرصيف الرئيسي ي  الذ البحريجدارال تضمن إنشاءتكما 
  .  متر٣١٧االخر 

المحطة إلى أعلى تصميم الساحة بحيث يتم رص الحاويات على التوازي في و تخطيط أما الجزء الثالث فهو 
وسيتم رصف جميع المناطق . مستويات لتحقيق أعلى معدالت التخزين وإستغالل المساحات المتاحة

رصف بقوالب خرسانية ما عدا مدخل ومباني الحاوية التي ستمخصصة لتحركات المركبات والخطوط ال
وسيتم إنشاء قوائم خرسانية مسبقة الصب لمدرج الرافعات القنطرية ذات . حصى الرصف البتيومينيب

  . اإلطارات المطاطية ورص الحاويات

  .ء وأعمال البنية التحتيةهذا باإلضافة إلى الشبكة الكهربائية وشبكة توزيع الما

  :ألعمال المدنية الثانويةا .٢

م حيث يتم حالياً العمل على إعداد ٢٠٠٨من المتوقع إرساء عقد االعمال المدنية الثانوية في الربع الثالث من 
وتتضمن األعمال المدنية الثانوية . المناقصة الخاصة بذلك والتي تشمل التصميمي الهندسية والعقود القانونية

  .اني االدارة والعمليات والجمارك والورشة ومحطة شحن الحاويات باإلضافة إلى البوابات والخدمات العامةمب

  المقاسات التقديرية للمباني الرئيسية: ٧–١٠  شكل
 ٢م ٥,٠٠٠ مبنى اإلدارة
 ٢م ١,٠٠٠ مبنى العمليات
 ٢م ١,٠٠٠ مبنى الجمارك

 ٢م ٢,٠٠٠ الورشة
 ٢م ١٠,٠٠٠ محطة شحن الحاويات

  سيسكو: المصدر

ن يالتكلفة تم تقديرها من قبل المهندس(  مليون ريال سعودي٦٥ بـ والعملياتاإلدارة تقدر تكلفة مباني 
  . شهرا١٥ًوتقدر مدة اإلنجاز بـ ) االستشاريين للمشروع 

  المعدات الرئيسية .٣

  : الى اربعة طلبيات تشملتم تقسيم عملية توريد المعدات

 STS)(رافعات الرصيف البحري  -
 RTG)(رافعات قنطرية بإطارات مطاطية  -
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 مليون ريال بحيث يتم توريد المعدات ٣٦٤ الصينية بقيمة ZPMCوقد تم إرساء هذين الطلبين على شركة 
  :على ثالثة فترات حسب حاجة أستخدام المحطة وكما هو موضح في الجدول التالي

م وتقدر قيمتها ٢٠٠٩ وشاحنات ورافعات الساحة وسيتم ارساء هذه الطلبيات في الربع الثالث من مقطورات
  . مليون ريال٤٩,٥بـ 

  :وستكون متطلبات المعدات في المرحلة االبتدائية على النحو التالي

  متطلبات المعدات: ٨–١٠  شكل
  وحدات٨ ريرافعات رصيف بح

  وحدات٢٦ رافعات قنطرية بإطارات مطاطية
  وحدة٢ وحدة رص

  وحدة٢ ) طن١٨سعة (رافعة 
  وحدات٥ )قصيرة(رافعة 

   مجموعة٦٠  مقطورات+ محركات 
  سيسكو: المصدر

نظمة االدارة والتشغيل من المتوقع أن يتم اختيار وإرساء النظام التشغيلي إلدارة المحطة في الربع أ .٤
  . مليون ريال١٠م وبقيمة تقديرية تبلغ ٢٠٠٨لث الثا

 ، ريالمليون ١,٣٥٩ وستبلغ التكلفة اإلجمالية إلنشاءات المرافق بما فيها شراء جميع المعدات المطلوبة مبلغ
 مليون ريال وتكلفة التطوير ٧٥ شاملة تكلفة االرض بـ  مليون ريال٥١٢بأإلضافة إلي تكاليف اخرى بمبلغ 

 مليون ١٤٤مليون ريال وتكلفة التمويل ١٠١ال وتكلفة المكاتب واجهزة الحاسب االلي بـ  مليون ري١٢٢بـ 
 مليون ريال تكاليف دراسات واستشارات ٢٦ مليون ريال رأس المال العامل ومبلغ ٤٤ريال باإلضافة إلى 

الت الدال ا مليون ريال الستب٤٩٠وهناك مبلغ  . مليون ريال١,٨٧١ إجمالي التكلفة ستكون بمبلغ .بنكية
  . روع خالل فترة التشغيل سيتم تمويلها من التدفقات النقدية من النشاط التشغيليمشومعدات ال

 مليون وحدة مكافئة ١,٥وبذلك فإن من المتوقع وجود جميع المعدات المطلوبة بالموقع بحيث يمكن مناولة 
يط إنشاء أرصفة جديدة وساحة وسيكون من الضروري تخط. والتي يخطط أن يقوم بتنفيذها رصيفين وساحة

  .دعم ومعدات لمواجهة الزيادة في حجم الحركة إلى مستوى أكبر من هذه السعة

  :ما تم إنجازه

قد شهدت المحطة إنجازات متنوعة على كافة االصعدة حيث تم الحصول على كافة التراخيص البيئية واالمنية 
حيث تم تسليم الموقع للمقاول الرئيسي وبدء إعداد . م٢٠٠٨من قبل الجهات المختصة منذ بدء العمل في يناير 

الموقع العمال الردم والحفر وصب الخرسانة وبناء االرصفة المؤقتة كما بدء العمل في حفر القناة البحرية 
  .وحفر مسار االساسات البحرية لحوائط االرصفة

وهو % ١٢م بنسبة ٣١/٥/٢٠٠٨ ىتوتسير االعمال االنشائية حسب البرنامج المعد حيث بلغ معدل االنجاز ح
 والرافعات نتهاء من التصاميم الهندسية للرافعات البحريةكما تم اإل. حسب البرنامج التعاقدي مع شاينا هاربر

  . عمليات تصنيع هذه الرافعات حسب الجدول التعاقديحيث تسيرالقنطرية 

  :مستجدات المشروع

  .) المحدودةالحمراركة محطة بوابة البحر ش(تم تسجيل االسم الجديد لشركة المشروع بمسمى  
  .تم الحصول على ترخيص الهيئة العامة لالستثمار 
  .م صدور موافقة المؤسسة العامة للموانئت 
  .م٣/١٢/٢٠٠٧ تم انجاز وتوقيع الوثائق النهائية التفاقية التمويل مع مصرف الراجحي في 
  .م٢٧/١١/٢٠٠٧يخ اينا هاربر بتارتوقيع عقد االعمال االنشائية مع شركة ش 
 ZPMC رافعة ساحات مع شركة٢٦ رافعات حاويات وعدد ٨تم ترسية وتوقيع عقد توريد عدد  

 .م٢٧/١١/٢٠٠٧ الصينية بتاريخ
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م من أي اف ان ومن يوروموني ٢٠٠٧ احسن صفقة تمويل إجارة لعام حصلت الشركةعلى جائزة 
  .لمشروع محطة بوابة البحر االحمر

  الحاويات الثالثةتحليل مالي لمشروع محطة  ٢-٢-١٠

.  سنة من عمليات الميناء الخاص٣٠وبعد ذلك يتم دراسة األداء المالي للمحطة المقترحة خالل فترة تمتد إلى 
والناحية الهامة هي إنشاء أرصدة نقدية كافية من النشاطات التشغيلية واالستثمارية والمالية، وتلبية المتطلبات 

 سنة ٣٠علق باألرباح والدفع المنتظم ألرباح األسهم، وذلك خالل فترة النظامية وتوقعات المساهمين فيما يت
  .من تشغيل الميناء

  :كما يلي م٢٠٣٩ إلى م٢٠١٠ سنة من ٣٠العائدات التشغيلية المتوقعة للميناء لمدة نتائج 

 .م٢٠١٧الطاقة القصوى لألرصفة في العام ستصل إلى يتوقع أن تنمو عائدات التشغيل للميناء  
اولة الحاويات الركيزة األساسية لعائدات التشغيل للميناء، بينما يشكل استغالل الرصيف إسهاماً تشكل من 

 .هامشياً

  :تشير النتائج حول نفقات تشغيل الميناء إلى ما يلي

وخالل سنوات التشغيل الخمس هذه ستشكل مدفوعات االستهالك واإلطفاء حصة أكبر من الرواتب  
 .ي إجمالي نفقات التشغيلونفقات التشغيل المباشرة ف

مع التسديد الكامل للقرض وتخفيض قيمة معدات بداية التشغيل، لن تكون نفقات الفائدة واالستهالك  
وستشكل . المحددات الرئيسية إلجمالي النفقات بالمحطة، ذلك خالل خمسة عشر سنة من عمر المشروع

اإليفاء بكامل  من إجمالي نفقات التشغيل بعد األجور المتزايدة وتكاليف التشغيل المباشرة الجزء األكبر
 .الديون

، ستظل م٢٠٣٤ إلى م٢٠١٩مع وجود نفقات استبدال المعدات على نحو دوري خالل الفترة من  
 .م٢٠٣٩تكاليف االستهالك مستقرة نسبياً من إجمالي نفقات التشغيل عند إغالق المشروع في عام 

وعلى أية حال . باح كبيرة من تشغيل محطة الحاويات الثالثةتشير النتائج أعاله إلى احتمال تحقيق أر 
 مليون ريال سعودي، ٢,٣٦١فإن إجمالي مبلغ االستثمار المطلوب في المحطة هائل، حيث يقدر بـ 

ولذلك فإن من الضروري تحديد سعة الحمل لعمليات . وسيتم دفعه خالل مختلف مراحل المشروع
 .لدعم كل من قيمة وتوقيت االستثمار في محطة الحاوياتالميناء لتكوين موارد مالية كافية 
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 التعهد بالتغطية ١١

  متعهد التغطية  ١-١١

بسعر  ،سهم ٢٨,٠٠٠,٠٠٠وذلك لعدد ") متعهد تغطية االكتتاب ("راجحي المصرفإن متعهد التغطية هو 
  . وتمثل كافة األسهم المطروحة لالكتتابريال، ١١,٥٠طرح 

  تتابملخص ترتيبات التعهد بتغطية االآ ٢-١١

  عرض البيع والتعهد بتغطية االآتتاب  ١-٢-١١

ممثلة في هذه االتفاقية (بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب بين الشركة 
بموجب الشروط والتعليمات الواردة في اتفاقية التعهد بتغطية االكتتاب  ومتعهد تغطية االكتتاب) سيسكوبشركة 

  :عهد تغطية االكتتاببين الشركة ومت

 تقوم في تاريخ التخصيص بإصدار وتخصيص جميع أسهم  لمتعهد تغطية االكتتاب بأنالشركةتعهد ت 
  .الحقوق األولوية المتعهد بتغطيتها التي لم يكتتب بها المساهمون

 ما لم يتم شراؤه من كافة  في تاريخ التخصيصيتعهد متعهد تغطية االكتتاب للشركة بأن يتم شراء 
  .االكتتابطروحة بتاريخ اإلغالق وذلك بسعر المألسهم ا

ورد في اتفاقية التعهد بتغطية  وقد تعهدت الشركة لمصلحة متعهد تغطية االكتتاب بأنها ستلتزم بجميع ما
  .االكتتاب

  الرسوم والمصاريف ٢-٢-١١

ب كما تقوم تدفع الشركة لمتعهد تغطية االكتتاب رسوم تغطية على أساس إجمالي العوائد من طرح االكتتا
  .الشركة بدفع الرسوم والمصاريف المتعلقة بطرح االكتتاب إلى متعهد تغطية االكتتاب
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  وصف األسهم ١٢

  المالرأس  ١-١٢

) ٤٠،٠٠٠،٠٠٠(ريال سعودي مقسم إلى أربعمائة مليون ) ٤٠٠،٠٠٠،٠٠٠(حدد رأس مال الشركة بمبلغ 
 وبعد عملية .رياالت سعودية) ١٠(ها عشرة سهم متساوية القيمة تبلغ القيمة اإلسمية لكل منأربعون مليون 

ثمانية ) ٦٨(ستمائة وثمانون مليون مقسم الى ) ٦٨٠,٠٠٠,٠٠٠( الشركة رأس مالاالكتتاب سوف يصبح 
  .عشر رياالت للسهم الواحد) ١٠(وستون مليون سهم قيمته االسمية 

د موافقة الجهات المختصة أن تقرر ويجوز للجمعية العامة غير العادية بعد التثبت من الجدوى االقتصادية وبع
 الشركة مرة أو عدة مرات بإصدار أسهم جديدة بنفس القيمة االسمية لألسهم األصلية بشرط رأس مالزيادة 

ويعين القرار طريقة زيادة . أن يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات
ية االكتتاب ويعلن هؤالء المساهمون بأولويتهم بالنشر في جريدة يومية رأس المال، ويكون للمساهمين أولو

عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتاب، ويبدي كل مساهم رغبته في استعمال حقه في األولوية خالل 
 وتوزع تلك األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا االكتتاب بها.  يوماً من تاريخ النشر١٥

بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية بشرط أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجديدة ويوزع 
الباقي من األسهم الجديدة على المساهمين األصليين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم 

دة، ويطرح ما يتبقى من األسهم لالكتتاب أصلية على أال يتجاوز ما يحصلون عليه ما طلبوه من األسهم الجدي
  .العام

  وزير التجارة معالي على مبررات مقبولة وبعد موافقةيجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية بناءو
 الشركة إذا زاد عن حاجتها أو إذا منيت الشركة بخسائر، وال يصدر القرار إال رأس مال تخفيض والصناعة

قب الحسابات عن األسباب الموجبة له، وعن االلتزامات التي على الشركة وأثر التخفيض بعد تالوة تقرير مرا
وإذا كان التخفيض . في هذه االلتزامات وبمراعاة ما يقضي به نظام الشركات، ويبين القرار طريقة التخفيض

 ٦٠م عليه خالل وجب دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضاتهة الشركة نتيجة لزيادة رأس مال الشركة عن حاج
 .يوماً من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية توزع في البلد الذي يقع فيه المركز الرئيسي للشركة

فإذا اعترض أحدهم، وقدم إلى الشركة مستندات في الميعاد المذكور وجب على الشركة أن تؤدي إليه دينه إذا 
  .كان آجالكان حاال أو أن تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا 

  حقوق حملة األسهم ٢-١٢

يعطي كل سهم حامله حقوقا متساوية في أصول الشركة واألرباح التي توزعها على المساهمين وكذلك حق 
  .حضور الجمعية العامة للمساهمين والتصويت فيها

  جمعيات المساهمين ٣-١٢

  .ةمدينة جدالجمعية العامة المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع المساهمين وتنعقد في 

لكل مكتتب أياً كان عدد أسهمه حق حضور الجمعية التأسيسية بطريق األصالة أو نيابةً عن غيره من 
ولكل مساهم حائز لعشرين سهماً على األقل حق حضور الجمعية العامة وللمساهم أن يوكل عنه . المكتتبين

  .كتابة مساهماً آخر من غير أعضاء مجلس اإلدارة في حضور الجمعية العامة
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يما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية، تختص الجمعية العامة العادية بجميع األمور ف
المتعلقة بالشركة وتنعقد مرة على األقل في السنة خالل الستة أشهر التالية إلنتهاء السنة المالية للشركة كما 

  .يجوز دعوة جمعيات عادية أخرى كلما دعت الحاجة إلى ذلك

ختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة األساسي بإستثناء األحكام المحظور عليها تعديلها ت
  .نظاماً

ولها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في إختصاص الجمعية العامة العادية وذلك بنفس الشروط 
  .واألوضاع المقررة للجمعية األخيرة

وعلى مجلس اإلدارة أن . لجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارةتنعقد ا: دعوة الجمعيات العامة
يدعو الجمعية العامة العادية إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من المساهمين يمثل خمسة في المائة 

ومية وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية وصحيفة ي. من رأس المال على األقل%) ٥(
) ٢٥(توزع في المدينة التي يوجد فيها مركز الشركة الرئيسي قبل الموعد المحدد لالنعقاد بخمسة وعشرين 

يوماً على األقل وتشتمل الدعوة على جدول األعمال، على أنه طالما أن األسهم اسمية فيجوز االكتفاء بتوجيه 
الدعوة وجدول األعمال إلى اإلدارة العامة وترسل صورة من . الدعوة في الميعاد المذكور بخطابات مسجلة

  .للشركات بوزارة التجارة والصناعة خالل المدة المحددة للنشر

يحرر عند إنعقاد الجمعية كشف بأسماء المساهمين الحاضرين والممثلين ومحال إقامتهم مع : إثبات الحضور
ت المخصصة لها ويكون لكل ذي بيان عدد األسهم التي في حيازتهم باألصالة أو الوكالة وعدد األصوا

  .مصلحة اإلطالع على هذا الكشف

ال يكون إجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إال إذا حضره مساهمون : نصاب الجمعية العامة العادية
يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع وجهت الدعوة إلى إجتماع ثانٍ 

من ) ٣٠(ل الثالثين يوماً التالية لإلجتماع السابق وتعلن الدعوة بالطريقة المنصوص عليها في المادة يعقد خال
  .ويعتبر اإلجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد األسهم الممثلة فيهاالساسي للشركة النظام 

حيحاً إال إذا حضره اليكون إجتماع الجمعية العامة غير العادية ص: نصاب الجمعية العامة غير العادية
مساهمون يمثلون نصف رأس المال على األقل، فإذا لم يتوفر هذا النصاب في اإلجتماع األول وجهت الدعوة 
إلى إجتماع ثانٍ بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة ويكون اإلجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره 

  .قلعدد من المساهمين يمثل ربع رأس المال على األ

  حقوق التصويت ٤-١٢

  .تصدر قرارات الجمعية العامة العادية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة في اإلجتماع

كما تصدر قرارات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في اإلجتماع إال إذا كان القرار 
أو بحل الشركة قبل إنقضاء المدة المحددة في متعلقاً بزيادة أو بتخفيض رأس المال أو بإطالة مدة الشركة 

نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى فال يكون القرار صحيحاً إال إذا صدر بأغلبية ثالثة 
  .أرباع األسهم الممثلة في اإلجتماع

  األسهم ٥-١٢

 أن تصدر بأعلى من هذه تكون األسهم أسمية وال يجوز أن تصدر األسهم بأقل من قيمتها االسمية وإنما يجوز
والسهم غير . القيمة، وفي هذه الحالة األخيرة يضاف فرق القيمة إلى االحتياطي النظامي ولو بلغ حده األقصى

قابل للتجزئة في مواجهة الشركة فإذا تملكه أشخاص عديدون وجب عليهم أن يختاروا أحدهم لينوب عنهم في 
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ء األشخاص مسئولين بالتضامن عن اإللتزامات الناشئة عن استعمال الحقوق المختصة بالسهم ويكون هؤال
  .ملكية السهم

األسهم قابلة للتداول بعد إصدار شهاداتها واستثناء من ذلك ال يجوز تداول االسهم التي تعطى مقابل حصص 
شر الميزانية العينية أو األسهم النقدية التي يكتتب بها المؤسسون أو األسهم المملوكة للشركاء في الشركة قبل ن

وحساب األرباح والخسائر عن سنتين كاملتين ال تقل كل منها عن اثنتي عشر شهراً من تاريخ صدور قرار 
  .الموافقة على تحويل الشركة، أو الحصول على موافقة هيئة السوق المالية

  مدة الشرآة ٦-١٢

، ويجوز أسيهاعالن تسنة تبدأ من تاريخ صدور قرار وزير التجارة بإ) ٢٥ (خمسة وعشرونمدة الشركة 
  .دائماً إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية قبل إنتهاء أجلها بسنة على األقل

  حل الشرآة وتصفيتها ٧-١٢

عند إنتهاء الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غير العادية بناءاً على إقتراح 
تصفية وتعين مصفي أو أكثر وتحدد صالحيتهم وأتعابهم وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة مجلس اإلدارة طريقة ال

بإنقضاء الشركة، ومع ذلك يستمر مجلس اإلدارة قائماً على إدارة الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى 
  .ألجهزة الشركة إختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض مع إختصاصات المصفين
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  الغرض من الشرآة ١-١٣

 .تنفيذ أعمال الصيانة والتشغيل واإلدارة للمصانع والمرافق الصناعية 
 .أعمال النقل والتخزين والتخليص الجمركي والخدمات ذات الصلة 
إنشاء المباني السكنية والمرافق والخدمات المتصلة بها بما في ذلك المراكز الترفيهية ومراكز التسوق  

 .مشاريع اإلعاشةوالمطاعم و
 .إنشاء المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين بالمصانع والشركات الصناعية 
 .الصيانة/إنشاء وتشغيل محطات الوقود وورش الخدمة 
 .تسويق منتجات المصانع محلياً وعالمياً 
سمية مثل التعيين والتعقيب تقديم خدمات عامة مثل الحجز والتذاكر والسفر باإلضافة إلى الخدمات الر 

 .لدى إدارات الجوازات لخدمة المصانع والشركات الصناعية

 شبيهة الوجوه مع الهيئات التي تزاول أعماالً  منهتشترك بأي وج جوز للشركة أن تكون لها مصلحة أويو
  .هايرتشت و أن تدمجها أوأ أغراضها أو تعزيز منتجاتهابأعمالها أو التي قد تعاونها على تحقيق 

  المرآز الرئيسي للشرآة ٢-١٣

 ويجوز بقرار من مجلس اإلدارة إنشاء جدة بالمملكة العربية السعودية الرئيسي للشركة يقع في مدينة زالمرك
  . خارجها فروع أو مكاتب أو توكيالت للشركة داخل المملكة العربية السعودية أو

  مدة الشرآة ٣-١٣

جوز يقرار وزير التجارة بإعالن تأسيسها، و يخ صدور سنة هجرية تبدأ من تارخمسة وعشرون مدة الشركة
  . األقل علىبسنةبقرار من الجمعية العامة غير العادية قبل انتهاء أجلها  إطالة مدة الشركة

  رأس المال ٤-١٣

 ٤٠,٠٠٠,٠٠٠ مقسم إلى ) سعودي مليون ريالأربعمائة( ريال سعودي ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس مال الشركة
وجميعها أسهم رأس مال ) التجزئةقبل سهم  ٨,٠٠٠,٠٠٠(، متساوية القيمةي اسم)  سهمأربعون مليون(سهم 

  .اسمية عادية

  األسهم ٥-١٣

جميع أسهم رأس المال ستكون أسهم عادية ولن يتم إصدارها عند أقل من قيمتها االسمية ولكن يمكن إصدار 
يتم إضافته إلى االحتياطي األسهم عند قيمة أعلى من قيمتها االسمية، وفي هذه الحالة فإن المبلغ الزائد س

وال يتم تقسيم االسهم . الرسمي حتى إذا أدت هذه اإلضافة إلى زيادات في االحتياطي بما يتجاوز حده األقصى
بين جهات مختلفة أمام الشركة في حالة ما إذا كان السهم يمتلكه أكثر من شخص واحد، ولكن يجب عليهم في 

الشركة لالستفادة من الحقوق المعطاة للسهم وسيكونون جميعاً هذه الحالة تفويض أحدهم لتمثيلهم لدى 
  . لدى الشركة فيما يتعلق بالمسؤوليات الناشئة عن امتالك السهممسئولون
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يتم تداول األسهم عن طريق تسجيل أسماء حملة األسهم وجنسياتهم وعناوين سكنهم واألرقام التسلسلية لألسهم 
. سهم ووظائف حملة األسهم وذلك في سجل األسهم الذي توفره الشركةالمملوكة والمبلغ المدفوع مقابل األ

ويجب توضيح المعلومات السابقة على وثيقة كل سهم من األسهم، ولن تكون ملكية األسهم االسمية سارية أمام 
لة الشركة أو أي جهات أخرى ما لم يتم تسجيلها في السجل المذكور، واالكتتاب في األسهم وامتالكها يعد دال

على أن المساهم يقبل الخضوع لقواعد ونظم الشركة ويلتزم بكافة قرارات اجتماعات جمعية المساهمين فيما 
 أن قبل هذه القرارات اءًيتعلق بهذا النظام األساسي، سواء أن كان المساهم حاضراً لهذه االجتماعات أو ال سو

  .أو لم يقبلها

  زيادة رأس المال ٦-١٣

بإصدار أسهم جديدة بنفس  عدة مرات أورأس المال مرة زيادة عامة غير العادية يجوز بقرار من الجمعية ال
ة زياديعين القرار طريقة و يكون رأس المال األصلي قد دفع بأكمله أنبشرط القيمة االسمية لألسهم األصلية 

يتهم بالنشر في يعلن هؤالء بأولو، وباألسهم الجديدة النقدية ة االكتتابي للمساهمين أولوويكون.  المالرأس
 كل مساهم رغبته كتابة في استعمال حقه ويبدي. يومية عن قرار زيادة رأس المال وشروط االكتتابيدة جر

  .يه المشار إل اإلعالنمن تاريخ نشراً خمسة عشر يوم ة خالليفي األولو

أسهم أصلية بشرط االكتتاب بنسبة ما يملكونه من  لبواطع تلك األسهم على المساهمين األصليين الذين زوتو
األسهم الجديدة على المساهمين من  ويوزع الباقي م الجديدة من األسهطلبوهيحصلون عليه ما ما جاوز تأال ي

 هيحصلون علي نصيبهم بنسبة ما يملكونه من أسهم أصلية على أال يتجاوز ما األصليين الذين طلبوا أكثر من
 .ن األسهم الجديدةه مبولما ط

قاعدة المساهمين الجدد الذين سيكون لهم األولوية في االكتتاب في أسهم رأس المال عند ويستثنى من تلك ال
  .أول زيادة في رأس مال الشركة وذلك وفقاً لما يقرره مجلس اإلدارة في هذه الخصوص

  تخفيض رأس المال ٧-١٣

 إذا منيت يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية تخفيض رأس مال الشركة إذا زاد عن حاجتها أو
 الحسابات عن األسباب تقرير مراقب إال بعد تالوة القراروال يصدر  - ال سمح اهللا – الشركة بخسائر

تقرير مراقب  في هذه االلتزامات ويبين ضالموجبة له وعن االلتزامات التي على الشركة واثر التخفي
ن حاجة الشركة وجبت دعوة الدائنين  المال عرأسطريقة التخفيض وإذا كان التخفيض نتيجة زيادة الحسابات 

المدينة  فيقرار التخفيض في جريدة يومية توزع   من تاريخ نشراًإلى إبداء اعتراضاتهم عليه خالل ستين يوم
 وقدم إلى الشركة مستنداته في الميعاد المذكور وجب اعترض أحدهم المركز الرئيسي للشركة فإذا هافيالتي 
  .آجالً  للوفاء به إذا كان اً كافياً تقدم ضمانأن أو الًه إذا كان حا تؤدي إليه دينأنالشركة  على

  مجلس اإلدارة ٨-١٣

 قيمتها عن عشرة آالف ريال سعودي قلتال  لعدد من أسهم الشركةاً مجلس اإلدارة مالك  يكون عضوأنيجب 
 التجارة لهذا روزيتعيين العضو أحد البنوك التي يعينها   من تاريخاًوتودع هذه األسهم خالل ثالثين يوم

 أنقابلة للتداول إلى  يرغ ل مجلس اإلدارة وتظأعضاء لضمان مسئولية موتخصص هذه األسه. الغرض
وصدور  الشركات ممن نظا) ٧٧(المسئولية المنصوص عليها في المادة  تمضي المدة المحددة لسماع دعوى

  .له في تأمين األسهم المذكورةوتسقط عضوية عضو مجلس اإلدارة في حال فش. في الدعوى المذكورةقرار 

  انقضاء العضوية ٩-١٣

 خالل فترة عضويته فاة العضو العضو بالمجلس بانتهاء فترة المجلس نفسه، وفي حالة وتنتهي عضوية
 يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة عضو في المركز الشاغر شريطة أنين يعبت يقوم المجلس بالمجلس

وفي حال انخفاض عدد . افقة على تعيين العضو إلكمال فترة سلفه المتوفىللمو اجتماع لها في أولادية عال
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أعضاء المجلس إلى أقل من العدد األدنى المحدد يتم دعوة الجمعية العمومية العادية لالنعقاد في أقرب وقت 
  .ممكن لتعيين العدد المطلوب

  الصالحيات ١٠-١٣

 كما ،اإلدارة أوسع السلطات في إدارة الشركة لس المقررة للجمعية العادية، يكون لمجالمسؤولياتمع مراعاة 
  مباشرة عمل أو أعمالفي أو من الغير  أعضائه أو أكثر منواحداًيكون له في حدود اختصاصه أن يفوض 

.معينة  

 على أال تتجاوز مدة استحقاقها ثالث سنوات، وله الحق في عقد القروضجلس اإلدارة الحق في مكما يكون ل
الشركة لتحقيق أهداف الشركة وخدمة مصالحها، ويمكن للمجلس تفويض واحداً أو أكثر بيع أو رهن أمالك 

  .من أعضائه لتنفيذ هذه المهام

  .وال يجوز لمجلس اإلدارة بيع أو رهن الشركة بدون موافقة الجمعية العامة العادية للشركاء

شتمل تقرير مجلس اإلدارة إلى يجب أن يو. من النظام األساسي تحدد تعويضات أعضاء المجلس) ٤٠(الفقرة 
المالية من  بيان شامل لكل ما حصل عليه أعضاء مجلس اإلدارة خالل السنة الجمعية العامة العادية على

 ركما يشتمل التقرير المذكو, ومصروفات وغير ذلك من المزايا رواتب ونصيب في األرباح وبدل حضور
  تسلمه أعضاء مجلس اإلدارةما وظفين أو إداريين أو أعضاء مجلس اإلدارة بوصفهم متسلمهعلى بيان ما 

  . قاموا بتنفيذها خالل السنة أو استشاريةإداريةنظير أعمال فنية أو 

  رئيس مجلس اإلدارة ١١-١٣

عضائه رئيساً لمجلس اإلدارة وعضواً منتدباً، ويجوز أن يتم تعيين أحد أعضاء ن أي مجلس اإلدارة من بينيع
 عن دعوة مجلس اإلدارة مسئوالًيكون رئيس المجلس . عضو المنتدب معاًالمجلس في وظيفتي الرئيس وال

لالنعقاد ويترأس اجتماعات مجلس اإلدارة والجمعية العمومية ويمثل الشركة لدى الجهات القضائية وغيرها 
ويكون لرئيس المجلس الحق في تفويض آخرين للدفاع عن الشركة، كما يقوم رئيس . من الجهات ذات الصلة

 عن تنفيذ مسئوالًيكون العضو المنتدب . لس بمهام أخرى حسبما يحدده المجلس والنظام األساسيالمج
ويحق . السياسات الخاصة حسبما يحدده المجلس باإلضافة إلى مسؤوليات أخرى حسبما يحدده رئيس المجلس

رة ألعضاء مجلس لرئيس المجلس والعضو المنتدب الحصول على مكافأة خاصة باإلضافة إلى المكافأة المقر
  .اإلدارة

تسجيل : أو شخص آخر ألداء مسؤوليات محددة تتضمن من بين أعضائه اًويعين مجلس اإلدارة سكرتير
وال . ويتم تحديد مكافأة السكرتير في قرار تعيينه. محاضر اجتماعات المجلس والترتيب الجتماعات المجلس

 كل منهم في المجلس يةجلس اإلدارة عن مدة عضوسكرتير م أو العضو المنتدب أوتزيد مدة رئيس المجلس 
 ويكون لمجلس اإلدارة الحق في إنهاء تعيين بعض منهم أو جميعهم مع عدم . إعادة تعيينهماًدائمويجوز 

  .اإلجحاف بتعويضاتهم في حال أن كان القرار غير مبرراً أو تم اتخاذه في وقت غير مالئم

  مجلس اإلدارةاجتماعات  ١٢-١٣

  .طلب أعضاء المجلس ذلك وتكون الدعوة كلما هعوة من رئيسيجتمع المجلس بد

 ضرين إال إذا حضره نصف األعضاء على األقل بشرط أال يقل عدد الحااًال يكون اجتماع المجلس صحيح
. ي األصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيسوعند تساو وتصدر قرارات المجلس باألغلبية أعضاء ثالثةعن 

  .حق في تفويض عضو آخر لحضور اجتماعات المجلس والتصويت نيابة عنهويكون لعضو المجلس ال
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ي فذه المحاضر هوتدون  يوقعها رئيس المجلس والسكرتير ي محاضرفقراراته والت المجلس وتثبت مدا
  .سجل خاص يوقعه رئيس المجلس والسكرتير

  الجمعية العمومية ١٣-١٣

مساهمين وال يجوز انعقادها إال في مدينة       ية العمومية المكونة تكويناً صحيحاً تمثل جميع ال       الجمع ١-١٣-١٣
  .جدة

أن يمثلـه    أو األصـالة    بطريق التأسيسية   ة حق حضور الجمعي   أسهمه كان عدد    أياًلكل مكتتب    ٢-١٣-١٣
 العموميةحق حضور الجمعية    اً  ن سهم يعشرائز على   لكل مساهم ح  و،  مساهم آخر في الحضور   

 ويكـون   .ة في حضور الجمعية   آخر من غير أعضاء مجلس اإلدار     اً  مساهم كل عنه وأن ي أو  /و
لوزارة التجارة الحق في إرسال ممثل أو أكثر لحضور اجتماع الجمعية العمومية بصفة مراقب              

  ).مراقبين(

تص الجمعية العامـة العاديـة      تخفيما عدا األمور التي تختص بها الجمعية العامة غير العادية            ٣-١٣-١٣
 على األقل في السنة خـالل الـستة         مرة الشركة وتعقد عمليات  المتعلقة ب أمور األعمال   بجميع  

كلما لالنعقاد  ية أخرى   دعوة جمعيات عا  د كما يجوز    ،المالية للشركة  السنةء  شهور التالية النتها  
  . ذلكإلىة جالحا عتد

 عليهـا  باستثناء األحكـام المحظـور      الشركة نظامتختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل        ٤-١٣-١٣
لها أن تصدر قرارات في األمور الداخلة في اختـصاص           عن ذلك يكون     وفضالًاً  نظام تعديلها
  .األخيرة  العامة العادية وذلك بنفس الشروط واألوضاع المقررة للجمعية الجمعية

تنعقد الجمعيات العامة للمساهمين بدعوة من مجلس اإلدارة وعلـى مجلـس اإلدارة أن يـدعو                 ٥-١٣-١٣
مـن رأس   ) %٥(مساهمين يمثـل    الجمعية العامة إذا طلب ذلك مراقب الحسابات أو عدد من ال          

  .األقل المال على

وصحيفة يومية توزع فـي المركـز        وتنشر الدعوة النعقاد الجمعية العامة في الجريدة الرسمية        ٦-١٣-١٣
 على األقل وتشتمل الـدعوة      اً يوم وعشرينالرئيسي للشركة قبل الميعاد المحدد لالنعقاد بخمسة        

لى اإلدارة العامة للشركات بوزارة التجارة      ويتم إرسال نسخة من الدعوة إ     , العلى جدول األعم  
  .خالل نفس فترة اإلعالن

إال إذا حضره مساهمون يمثلون نـصف رأس        اً  ال يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيح       ٧-١٣-١٣
المال على األقل فإذا لم يتوفر هذا النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى اجتماع ثـان                 

الفقرة يقة المنصوص عليها    رالتالية لالجتماع السابق وتعلن الدعوة بالط      اًيعقد خالل الثالثين يوم   
  .فيه الممثلة كان عدد األسهم اً أياًعتبر االجتماع الثاني صحيحيو السابقة من هذا الملخص

 إال إذا حضره مساهمون يمثلـون نـصف   اً العادية صحيح غيرال يكون اجتماع الجمعية العامة       ٨-١٣-١٣
 اجتماع النصاب في االجتماع األول وجهت الدعوة إلى         هذاا لم يتوفر    رأس المال على األقل فإذ    

 كان  اً أياً عتبر االجتماع الثاني صحيح   يثان بنفس األوضاع المنصوص عليها في المادة السابقة و        
  .فيه الممثلةعدد األسهم 

على أسـاس   وتحسب األصوات     التأسيسية اتلكل مكتتب صوت عن كل سهم يمثله في الجمعي         ٩-١٣-١٣
اإلدارة االشتراك في التصويت على قرارات       ال يجوز ألعضاء مجلس   و. حد لكل سهم  صوت وا 

 . ذمتهم بإبراءالجمعية التي تتعلق

  وتصدر قـرارات   ،فيها ت في الجمعية التأسيسية باألغلبية المطلقة لألسهم الممثلة       تصدر القرارا  ١٠-١٣-١٣
  . الممثلة في االجتماعلألسهمقة لالمط الجمعية العادية باألغلبية
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ات الجمعية العامة غير العادية بأغلبية ثلثي األسهم الممثلة في االجتماع إال إذا             ر قرا را تصد كم ١١-١٣-١٣
أس المال أو بإطالة مدة الشركة أو بحل الـشركة قبـل            ر بزيادة أو بتخفيض     متعلقاًكان القرار   

ال ، حيـث    انقضاء المدة المحددة في نظامها أو بإدماج الشركة في شركة أو في مؤسسة أخرى             
 فـي  األسـهم الممثلـة      باعرأ الثةثبأغلبية  ر   إال إذا صد   اً في هذه الحاالت   صحيح كون القرار ي

  .االجتماع

لكل مساهم حق مناقشة الموضوعات المدرجة في جدول أعمال الجمعية وتوجيه األسئلة بشأنها              ١٢-١٣-١٣
 إلى أعضاء مجلس اإلدارة ومراقب الحسابات ويجيب مجلس اإلدارة أو مراقب الحسابات عـن             

 المساهم أن الرد    اعتبرإذا  و. للخطورةئلة المساهمين بالقدر الذي ال يعرض مصلحة الشركة         أس
  .نهائياً هذا الشأن في قرارها والتي يكونمقنع احتكم إلى الجمعية  يرغؤاله ـعلى س

العربيـة  من بين المصرح لهم بالعمـل فـي المملكـة            يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر      ١٣-١٣-١٣
واستثناءاً من ذلك   . جوز لها إعادة تعيينه   ي مكافأته و  د وتحد سنوياًمعية العامة    الج هتعينالسعودية  

فقد قام المؤسسون بتعيين البنك السعودي البريطاني وأبو الخيـر وشـركاهم كـأول مراقبـي                
  .حسابات للشركة

لمراقب الحسابات في كل وقت حق االطالع على دفاتر الشركة وسجالتها وغيـر ذلـك مـن                  ١٤-١٣-١٣
 الحصول عليها وله أيـضاً أن       التي يرى ضرورة   أن يطلب البيانات واإليضاحات   الوثائق وله   

  .يتحقق من موجودات الشركة والتزاماتها

 موقف الشركة مـن     نه يضم اًيررتق ةيعلى مراقب الحسابات أن يقدم إلى الجمعية العامة السنو         ١٥-١٣-١٣
ـ    هواإليضاحات التي طلبها وما يكون قد كشف       ول على البيانات  صتمكينه من الح   ت ا مـن مخالف

  .الشركة للواقع  في مدى مطابقة حساباتهم، ورأيانظام الشركات أو أحكام هذا النظ ألحكام

 على أن تعتبر    ديسمبر ٣١وم  ي يناير وتنتهي بنهاية     في اليوم األول من    للشركة السنة المالية    تبدأ ١٦-١٣-١٣
 ١٩٩١م/٣١/١٢هـ وتنتهي في    ١/١/١٤١١ الموافق   م٢٣/٧/١٩٩٠السنة المالية التي تبدأ في      

  .هـ سنة مالية مستقلة٢٥/٦/١٤١٢الموافق 

 لقيمة أصول الشركة وخصومها في التـاريخ        جرداًيعد مجلس اإلدارة في نهاية كل سنة مالية          ١٧-١٣-١٣
 عـن نـشاط الـشركة       اًوتقريـر  كما يعد ميزانية الشركة وحساب األرباح والخسائر       المذكور

 الطريقـة التـي يقترحهـا       التقرير هذا   ضمنويالمالية المنقضية ،     ومركزها المالي عن السنة   
، ويجب إعداد هذا التقرير قبل ستون يوماً على األقل من تاريخ انعقاد الجمعيـة           األرباح لتوزيع

العمومية العادية السنوية، ويقوم رئيس المجلس بالتوقيع على المستندات المذكورة وتسليم نسخة            
على األقل تاريخ انعقاد الجمعية العمومية      منها إلى مراقب الحسابات قبل خمسة وخمسين يوماً         

بالمركز الرئيسي للشركة تحت تصرف المـساهمين        الوثائق المذكورة    وتودع. العادية السنوية 
 على األقل وعلى رئيس مجلس      اً بخمسة عشر يوم   العمومية الموعد المحدد النعقاد الجمعية      قبل

ه المركز الرئيسي للـشركة الميزانيـة       اإلدارة أن ينشر في صحيفة توزع في البلد الذي يقع في          
لتقريـر  مجلس اإلدارة والنص الكامـل      تقرير  وخالصة وافية عن     وحساب األرباح والخسائر  

 إلـى جانـب      على األقل  اًيوم مراقب الحسابات قبل تاريخ انعقاد الجمعية العامة بخمسة عشر        
وزارة التجارة وذلك فـي     إرسال مجموعة كاملة من هذه الوثائق إلى اإلدارة العامة للشركات ب          

  .نفس الوقت

ة بعد خصم جميـع المـصروفات العموميـة والتكـاليف       ي توزع أرباح الشركة الصافية السنو     ١٨-١٣-١٣
  :األخرى على الوجه اآلتي

 .يجنب الزكاة الشرعية -١
للجمعية العامة  جوزوي ,نظاميمن األرباح الصافية لتكوين احتياطي % ١٠يجنب  -٢

  .أس المالرنصف ر ى بلغ االحتياطي المذكوالعادية أن توقف هذا التجنيب مت
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اتفاقي يخصص لألغراض التي  باح الصافية لتكوين احتياطير من األ%٥يجنب كذلك  -٣
 أسر نصف را بلغ االحتياطي المذكوذوقف هذا التجنيب إيو تحددها الجمعية العامة

  .المال
 المال من رأس%) ٥( على المساهمين تعادل أولىيوزع من الباقي بعد ذلك دفعة  -٤

  .المدفوع
 لمكافأة أعضاء أقصى  في المائة من الباقي كحدعشرة%) ١٠(يخصص بعد ما تقدم  -٥

 مع ذلك على المساهمين كحصة إضافية في األرباح بعد وزع الباقييمجلس اإلدارة و
  .وضع القرارات والتوجيهات السائدة في االعتبار

 التي يحددها مجلس ن والمواعيد المساهمين في المكاعها علىيتدفع األرباح المقرر توز
  .اإلدارة

عضاء مجلس اإلدارة إذا كان     ألكل مساهم الحق في رفع دعوى المسئولية المقررة للشركة على            ١٩-١٣-١٣
منهم إلحاق ضرر خاص به بشرط أن يكون حق الشركة في رفعها             من شأن الخطأ الذي صدر    

  . الدعوى المساهم أن يخطر الشركة بعزمه على رفعىجب عليو. اًقائم مازال

عند انتهاء مدة الشركة أو في حالة حلها قبل األجل المحدد تقرر الجمعية العامة غيـر العاديـة             ٢٠-١٣-١٣
بناءاً على اقتراح مجلس اإلدارة بطريقة التصفية وتعين مصفياً أو أكثـر وتحـدد صـالحيتهم                

ارة ومع ذلك يـستمر قائمـاً علـى إد        , وتنتهي سلطة مجلس اإلدارة بانقضاء الشركة     . وأتعابهم
الشركة إلى أن يتم تعيين المصفي وتبقى ألجهزة الشركة اختصاصاتها بالقدر الذي ال يتعارض              

  .مع اختصاصات المصفين

  ختاميةأحكام  ١٤-١٣

  .يودع هذا النظام وينشر طبقاً لنظام الشركات ١-١٤-١٣
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  المعلومات القانونية ١٤

  المساهمون ١-١٤

.  رياالت سعودية١٠ سهم قيمة السهم  مليون٤٠ مليون ريال سعودي مقسمة إلى ٤٠٠يبلغ رأس مال الشركة 
 كما في  مساهم٢٠,٤٦٢للقطاع الخاص حيث يبلغ عدد حملة أسهمها % ١٠٠والشركة مملوكة بنسبة 

من %) ١٩,٩٢( سهم والتي تمثل ما نسبته ٧,٩٦٧,١٢٠وتمتلك شركة زينل للصناعات . م٢٤/٨/٢٠٠٨
ارة عضوان هما األستاذ محمد زينل ، ويمثلها في مجلس اإلدم٢٤/٨/٢٠٠٨في  كما  الشركةرأس مال

 مع شريك أجنبي فيما يتعلق ببراءات االختراع أو والشركة ليست جزءاً من أي اتفاقية. واألستاذ عامر زينل
  .االمتيازات أو العالمات التجارية أو التراخيص

  رأس مال الشرآة ٢-١٤

ودي مكون من  ريال سع٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠يبلغ رأس مال الشركة المصرح به والمدفوع بالكامل 
وقامت الشركة في عام .  رياالت١٠ سهم اسمي متساوية القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل سهم ٤٠,٠٠٠,٠٠٠

ثم من   مليون ريال سعودي مدفوع بالكامل١٥٠ مليون ريال سعودي إلى ١٠٠م بزيادة رأسمالها من ٢٠٠٣
رأس م، تم زيادة ٢٠٠٤وفي عام  .بالكامل مليون ريال سعودي مدفوع ٢٠٠ مليون ريال سعودي إلى ١٥٠
 وقرر مجلس . مليون ريال من خالل إصدار حقوق أولوية٤٠٠ مليون ريال ليصبح ٢٠٠ الشركة من مال

 مليون ريال سعودي ٤٠٠م زيادة رأس المال من ٢٠٠٦ فبراير ١هـ الموافق ١٤٢٧ محرم ١اإلدارة في 
 سهمأ) ١,٤( من السهمسهم وأربعة أجزاء  سهم على أساسمليون  ٢٨مليون ريال سعودي بطرح  ٦٨٠إلى 
  . الجمعية العمومية غير العاديةللمساهمين المسجلين بسجالت الشركة بتاريخ انعقاد )٢( سهمين كلل ةجديد

  التأمين ٣-١٤

قامت سيسكو بالحصول على وثائق تأمين لتغطية عدد من المخاطر المحتملة وذلك حسب تقييم مجلس اإلدارة 
   .مال الشركةمن حيث مالئمتها ألع

.  لتأمين الطبي باإلضافة إلى االممتلكات و تأمين على النقدية و تأمين على امن نقل السياراتوثيقة تأمين على 
  . تاريخ االنتهاءندجميع سياسات يتم تجديدها ع

  الممتلكات ٤-١٤

مثلة بأربعة متر مربع تقريباً وهي م) ٧٢,٢٠٤(تمتلك الشركة قطعة أرض في مدينة جدة مساحتها االجمالية 

هـ ٨/٦/١٤٢٧ وتاريخ ٢١٠٠هـ، والصك رقم ٢٦/١١/١٤٢٧ وتاريخ ٥٨٤الصك رقم : هي صكوك ملكية
. هـ على التوالي٥/٢/١٤٢٧ وتاريخ ١٠٢٣١ هـ، والصك رقم ٥/٢/١٤٢٧ وتاريخ ١٠٢٣٠والصك رقم 

  .للغيروتعتزم الشركة القيام بأستثمار االرض المذكورة ببناء مكاتب أدارية عليها وتأجيرها 

  الرهونات و الضمانات ٥-١٤

 من هذا القسم كافة الرهونات المترتبة على موجودات الشركة وشركاتها )٦-١٤(يبين الجدول المبين في البند 
  .التابعة

يؤكد أعضاء مجلس اإلدارة أن الشركة ليست طرفاً في أي اتفاقاقيات ) ٦-١٤(بخالف ما ذكر في البند 
 . اعباء على ممتلكاتها كما في تاريخ نشرة اإلصدارقروض مصرفية أو رهونات أو حقوح 
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  اتفاقيات التمويل ٦-١٤

  : التمويل التاليةتقامت الشركة وشركاتها التابعة لها بإبرام اتفاقيا

 التمويل

 نوع التمويل المبلغ المسحوب المبلغ المترصد الضمان
الشركة  المقرض المبلغ بالريال

 المقترضة

إفراغ أرض باسم 
جحي مصرف الرا

بقيمة ال تقل عن 
٦٦،٠٠٠،٠٠٠ 

 ريال

تقديم تعهد بإيداع 
مبلغ ال يقل عن 

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ 
ريال من 
متحصالت االكتتاب 

جاري لدى بحساب 
 مصرف الراجحي

١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠ عقود بيع أجل 
لمدة عام بهامش 
ربح تسدد دفعة 
واحدة بنهاية 

 المدة

مصرف  ١٢٠،٠٠٠،٠٠٠
 الراجحي

الشركة 
السعودية 
للخدمات 
 الصناعية

تعهد بإيداع كامل 
متحصالت االكتتاب 
في حساب جاري 
لدى مصرف 

 الراجحي

١٦١،٠٠٠،٠٠٠ تسهيالت خطاب  ١٦١،٠٠٠،٠٠٠
اعتماد بقيمة 
٢٠٢،٠٠٠،٠٠٠ 

مصرف  ٢٠٢،٠٠٠،٠٠٠
 الراجحي

الشركة 
السعودية 
للخدمات 
 الصناعية

 ١،٢٧١،٠٦٠،٥٢٩  أجارة ٣٩٤،٩٦٤،٠٢٦ - 

 تعتماداإ  - -
 مستندية

٧٠،٤١٢،٩٧٧ 

    مرابحة - -

عتمادات  إ   -
مستندية لعقد 

 الرافعات

١٩،٦١٤،٤٠٢  

بضمان معدات 
مشروع محطة 

 الحاويات

٣٠١،٦٨١،٠٠٠   ٣٠١،٦٨١،٠٠٠ ٣٠١،٦٨١،٠٠٠  

مصرف 
 الراجحي

شركة 
البحر 
 األحمر

البنك  ٦،٠٠٠،٠٠٠ ضمان بنكي ٦،٠٠٠،٠٠٠ ٦،٠٠٠،٠٠٠ ضمان نقدي% ١٥
األهلي 
 التجاري

الشركة 
السعودية 
للخدمات 
 الصناعية

الشركاء  ٥٩،٧٤٩،٥٦٦ قرض شركاء - ٥٩،٧٤٩،٥٦٦ ال يوجد ضمانات
في 

 الشركة

شركة 
البحر 
 األحمر
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  الضمان  التمويل  نوع التمويل  المبلغ المسحوب  المبلغ المترصد  الضمان
المبلغ 
  المترصد

ضمان وديعة 
 المرابحة

ضمان حسن  ٨،٠٠٠،٠٠٠ ٨،٠٠٠،٠٠٠
 أداء

٨،٠٠٠،٠٠٠ 

تأمين نقدي بقيمة 
 من الضمان% ١٠

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ 
 

ضمان حسن 
 أداء

٢٥،٠٠٠،٠٠٠ 

البنك 
السعودي 
البريطاني 

الشركة 
السعودية 
للخدمات 
 الصناعية

قامت الشركة 
السعودية للخدمات 
الصناعية بضمان 

 هذا القرض

البنك  ٤٢،٠٠٠،٠٠٠ ةتمويل مرابح ٤٢،٠٠٠،٠٠٠ ١٧،٠٠٠،٠٠٠
السعودي 
 البريطاني

 كنداسه

تم رهن محطات 
التحلية المقامة أو 
التي ستقام 
والمملوكة من قبل 
كنداسة بما في ذلك 
المباني واآلالت 
والمنقوالت لصالح 
صندوق التنمية 
 الصناعية السعودي

صندوق  ٦٤،٠٠٠،٠٠٠ ستصناعا ٥٩،٦٢٨،٠٠٠ ٥٩،٦٣٨،٠٠٠
التنمية 

الصناعية 
 ديالسعو

 كنداسة

هذا القرض غير 
مضمون بأي نوع 
من أنواع الضمانات 

الشريك  ١٠،٥٠٠،٠٠٠ قرض شركاء   ١٠،٥٠٠،٠٠٠
محمد 

عبداللطيف 
 جميل 

 كنداسه

هذا القرض غير  ٣,٣٧١,٠٠٠  خطاب ضمان ٣،٣٧٠،٨٥٠ ٣،٣٧٠،٨٥٠
مضمون بأي نوع 
من أنواع الضمانات 

 ٤،٠٠٠،٠٠٠ خطاب ضمان ٤،٠٠٠،٠٠٠ ٤،٠٠٠،٠٠٠

البنك 
السعودي 
 البريطاني

 كنداسه

هذا التمويل غير 
مضمون بأي نوع 
من أنواع الضمانات

البنك  ١,٠٠٠,٠٠٠ ضمان سداد ١,٠٠٠,٠٠٠ ١,٠٠٠,٠٠٠
األهلي 
 التجاري

 تصدير

الشريك  ٣٣،٨٥٢،١٨٤ قرض الشركاء ٣٣،٨٥٢،١٨٤ ٣٣،٨٥٢،١٨٤ ال يوجد ضمان
شركة 
زينل 

 للصناعات

 تصدير

 سيسكو: المصدر
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  :وفيما يلي ملخص ألهم اتفاقيات التمويل

، بمبلـغ  م ٢٨/١١/٢٠٠٧ابرمت الشركة اتفاقيـة تـسهيالت مـع مـصرف الراجحـي بتـاريخ              .١
 ريال في شكل عقود بيع أجل لمدة عام بهامش ربح تسدد دفعة واحدة بنهاية المـدة                 ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠

وكضمان على  .  األحمر من حصة الشركة في شركة بوابة البحر      % ٤٧ولغرض تمويل تحويل نسبة     
التسهيالت المذكورة،  التزمت الشركة، باالضافة إلى أشياء أخرى، بإفراغ أرض باسـم مـصرف               

 ١٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ريال، وتعهدت بإيداع مبلغ ال يقل عـن       ٦٦,٠٠٠,٠٠٠الراجحي بقيمة ال تقل عن      
  .ريال من متحصالت االكتتاب بحساب جاري لدى مصرف الراجحي

، بمبلـغ  م ١٧/١٢/٢٠٠٧يـة تـسهيالت مـع مـصرف الراجحـي بتـاريخ           ابرمت الشركة اتفاق   .٢
م لغرض تغطية المتبقـي     ٣٠/٦/٢٠٠٨ شهور لغاية    ٦ ريال في شكل اعتماد لمدة       ٢٠٢,٠٠٠,٠٠٠

وكضمان على التـسهيالت المـذكورة،      .  شركة بوابة البحر األحمر    رأس مال من حصة الشركة في     
يداع كامل متحصالت االكتتاب في حساب جاري لدى التزمت الشركة، باالضافة إلى أشياء أخرى، بإ    

 .مصرف الراجحي

ابرمت شركة بوابة البحر األحمر اتفاقية تسهيالت اسالمية رئيسية مع مجموعة من المصارف مـن                .٣
بينها مصرف الراجحي والبنك السعودي الفرنسي كمصارف رئيسية فيما يتعلـق بمـشروع مينـاء               

 ٧٠,٤١٢,٩٧٧ريال وأعتمادات مستندية بمبلغ     ١,٢٧١,٠٦٠,٥٢٩أجارة بمبلغ   تصدير في في شكل     
 ريـال وأعتمـادات مـستندية لعقـود الرافعـات بمبلـغ             ١٩,٦١٤,٤٠٢ريال ومرابحـة بمبلـغ      

معدات مشروع الرصيف البحري ومشروع     ، وبضمان   م٣/١٢/٢٠٠٧بتاريخ   ريال   ٣٠١,٦٨١,٠٠٠
جـزء مـن تـسهيالت المرابحـة        شركة بوابة البحر األحمر إلغاء كامل أو أي         ويجوز ل . الحاويات

وتسهيالت اإلجارة في أي وقت قبل تاريخ إكمال المشروع بشرط أال يضر ذلك بتمويل المـشروع                
كما يجوز لها الوفاء المعجل بأي من مبالغ تسهيالت المرابحة أو اإلجـارة دون أي غرامـة وفقـا                   

. ء من التسهيالت تم إلغائهـا     شركة بوابة البحر األحمر استعمال أي جز      لوال يحق   . لشروط االتفاقية 
وتخضع اتفاقية التسهيالت لألنظمة السعودية ويحال أي نزاع ينشأ فيما يتعلق بها إلى لجنـة فـض                 

 .    النزاعات المصرفية بمؤسسة النقد

ابرمت شركة كنداسة لخدمات المياه اتفاقية تسهيالت مرابحة مع البنك السعودي البريطاني بتـاريخ               .٤
.  ريال لغرض تمويل توسعة محطة كنداسة لتحلية المياه بجـدة ٤٢,٥٠٠,٠٠٠ هـ بحد   ٨/٤/١٤٢٧
  . قامت الشركة السعودية للخدمات الصناعية بضمان هذا القرضو

ابرمت شركة كنداسة لخدمات المياه عقد قرض استصناع مع صندوق التنمية الـصناعية الـسعودي        .٥
تم سداده على أقساط نصف سنوية       ريال ي  ٦٤,٠٠٠,٠٠٠ م بمبلغ    ١٤/٧/٢٠٠٣ وتاريخ   ١٨١٨برقم  

 هـ وذلك لتمةيل إنشاء محطة لتحلية المياه في الميناء          ١٥/٤/١٤٣٢ويستحق القسط األخير بتاريخ     
 رهن محطة التحلية التي ستقام والمملوكة مـن قبـل           وكضمان للقرض المذكور تم   . اإلسالمي بجدة 

لمنقـوالت لـصالح صـندوق التنميـة        بما في ذلك المباني واآلالت وا     شركة كنداسة لخدمات المياه     
شركة كنداسة لخدمات المياه الوفاء بكامل مبلغ القرض المتبقـي أو أي           ويجوز ل . الصناعية السعودي 

ويخضع عقد القرض لألنظمة السعودية وتكون المحاكم الـسعودية  . جزء منه معجال دون أي غرامة  
  . ب العقدهي المحاكم الوحيدة المختصة بالنظر في اي نزاع ينشأ بسسب

  عالقات االطراف ذات العالقة ٧-١٤

  .يقر أعضاء مجلس االدارة بأن الشركة ال ترتبط بأي عالقة مع طرف ذي عالقة حتى تاريخ هذه النشرة

ال " الشركات التي تنص على أنه حوكمةمن  ١٨ويقر أعضاء مجلس االدارة أن الشركة ملتزمة بأحكام المادة 
ية مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في األعمال والعقود التي تتم لحساب يجوز أن يكون لعضو مجلس اإلدارة أ

الشركة إال بترخيص من الجمعية العامة العادية يحدد كل سنة ويستثنى من ذلك األعمال التي تتم بطريق 
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المناقصات العامة إذا كان عضو مجلس اإلدارة صاحب العرض األفضل وعلى عضو مجلس اإلدارة أن يبلغ 
ماله من مصلحة شخصية في األعمال والعقود التي تتم لحساب الشركة، ويثبت هذا التبليغ في المجلس ب

محضر االجتماع وال يجوز للعضو ذي المصلحة االشتراك في التصويت على القرار الذي يصدر في هذا 
تي يكون ألحد ويبلغ رئيس مجلس اإلدارة الجمعية العامة العادية عند انعقادها األعمال والعقود ال. الشأن

في حال " أعضاء مجلس اإلدارة مصلحة شخصية فيها ويرفق بهذا التبليغ تقرير خاص من مراقب الحسابات
  .نشؤ أي عالقة للشركة مع طرف ذي عالقة

  العالمات التجارية وحقوق الملكية الفكرية األخرى ٨-١٤

جارية في وزارة التجارة والصناعة التالية وهي مسجلة لدى سجل العالمات الت التجارية ةعالم الالشركةتمتلك 
 الورق واالصناف المصنوعة منه (١٦ هـ في الصنف ٢٧/١١/١٤١٤ وتاريخ ٣٠٦/٤١تحت الرقم 

  ):والمطبوعات ولوازم المكاتب عدا االثاث

   المملوآة لسيسكوالعالمات التجارية: ١–١٤  شكل
  مةالعال الوصف  السما

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية  سيسكو

  
  سيسكو: المصدر

  الدعاوى القضائية والمطالبات ٩-١٤

يؤكد أعضاء مجلس إدارة الشركة وإدارتها العليا بأن الشركة ليست طرفاً في أي دعوى قضائية قائمة أو 
 حتى تاريخ نشرة ها الماليمطالبة محتملة من شأنها أن يكون لها تأثيراً سلبياً على أعمال الشركة أو وضع

 .االصدار

  العقود واالتفاقيات الجوهرية ١٠-١٤

  :أبرمت الشركة وشركاتها العديد من العقود واالتفاقيات وفيما يلي ملخص ألهم هذه العقود واالتفاقيات

عقد تأجير ثالثة مواقع بميناء جدة اإلسالمي إلنشاء محطتي تحلية مياه البحر وتجهيزات  ١-١٠-١٤
 :أخرى

، أبرمت الشركة السعودية للخدمات )م٢٣/١/٢٠٠٠الموافق ( هـ ١٤٢٠س عشر من شوال لعام بتاريخ الساد
الصناعية والمؤسسة العامة للموانئ عقد قامت بموجبه الشركة السعودية للخدمات الصناعية باستئجار ثالثة 

  :مواقع بميناء جدة اإلسالمي على النحو التالي

 متر مربع وذلك إلنشاء محطة جديدة لتحلية مياه البحر ١٠,٠٠٠بمساحة إجمالية مقدارها ) أ(الموقع   . أ
وتبلغ القيمة االيجارية السنوية  . متر مربع وذلك بدالً عن محطة تحلية المياه القائمة٥٠٠٠بطاقة إنتاجية تبلغ 

  .  ريال سعودي٢٠٠,٠٠٠مبلغ ) أ(للموقع 

وتبلغ القيمة  .تحلية مياه البحرمحطة جديدة ل متر مربع ١٠,٠٠٠وذلك بمساحة مقدارها ) ب(الموقع   . ب
  . ريال سعودي١٠,٠٠٠) ب(االيجارية السنوية للموقع 

ويقع بجانب البوابة الجنوبية خارج سور ميناء جدة اإلسالمي بمساحة إجمالية مقدارها ) ج( الموقع   . ت
مة االيجارية وتبلغ القي . التابعة للشركةات مكملة لمحطة التحليةز متر مربع إلنشاء خزانات وتجهي١٣,٦٢٥
 . ريال سعودي١٣٦,٢٥٠ )ج( للموقع السنوية
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 شهر من تاريخ تسليم المواقع أو انتهاء الشركة من تجهيزات ٣٦ سنة هجرية تبدأ بعد ٢٠وتبلغ مدة العقد 
 سنوات إذا لم يقم أي من الطرفين بإخطار ٥ويجدد العقد تلقائيأ لمدة . المحطات وبدء التشغيل أيهما أقرب

  .ر بعدم رغبته في تجديد العقد وذلك قبل إنتهاء مدة العقد األصلية بثالثة أشهر على األقلالطرف اآلخ
  :وتتضمن التزامات الشركة المترتبة بموجب العقد المذكور ما يلي

 يومياً بدون ٣ م٢,٥٠٠تزويد الميناء والجهات الحكومية العاملة فيه بالمياه العذبة بحد أقصى مقداره   . أ
 متر مكعب سنوياً ١٠,٠٠٠كما تلتزم الشركة بزيادة هذه الكمية بمعدل  .هـ١/١٢/١٤٢٠ن مقابل إعتبارا م

هـ وبشكل تراكمي بحيث تصل الكمية اإلضافية بنهاية السنة األخيرة من ١/١٢/١٤٢١إعتباراً من تاريخ 
  . ٣م ٢٠٠,٠٠٠العقد إلى 

باني بغرض حساب كميات تقوم الشركة وعلى نفقتها بتركيب عدادات للمياه عند أقرب نقاط للم  . ب
 .االستهالك

تتحمل الشركة كافة المصروفات المباشرة وغير المباشرة المترتبة على إنتاج المياه بما في ذلك الوقود   . ت
 .والكيماويات والمواد االستهالكية وغيرها

 .ةعدم تخزين أو تفريغ البضائع المحظور نظاماً تخزينها أو حيازتها أو تفريغها في المواقع المؤجر  . ث

لموانئ على الرسومات الهندسية والمخططات العامة لمؤسسة الالحصول على موافقة خطية مسبقة من   . ج
 .الخاصة بأية إنشاءات تخص العقد قبل البدء في إقامتها على المواقع المستأجرة

هاء  بعد إنذار الشركة بخطاب مسجل وأنتدلموانئ فسخ العقالعامة لمؤسسة لكما ينص العقد على أنه يجوز ل
 يوم دون تصحيح األوضاع إذا أخلت الشركة بشرط من شروط العقد أو خالفت االشتراطات أو ٦٠مدة 

لموانئ فسخ العقد عندما تحتاج الدولة للعين العامة لمؤسسة للكما يحق  .التعليمات الملتزم بها بمقتضى العقد
المختصة وفي هذه الحالة يدفع المؤجرة إلعتبارات تتعلق بأمن ومصلحة البالد بناء على طلب الجهات 

للشركة التعويض العادل مراعاً فيه قيمة المنشآت القائمة وما مضى من مدة االنتفاع المحددة في العقد وما 
ي تنشأ في مجال تنفيذ العقد تكما ينص العقد على أن تحال إلى ديوان المظالم جميع الخالفات ال .تبقى منها

  .  بين طرفي العقدها ودياًال يتم االتفاق على تسويتوالتي 

، أبرمت الشركة اتفاقية تنازل عن العقد المذكور مع كل )م٥/١٢/٢٠٠١الموافق ( هـ ٢٠/٩/١٤٢٢وبتاريخ 
 وشركة كنداسة لخدمات المياه والذي حلت الشركة األخيرة بموجبه محل الشركة  من مؤسسة العامة للموانئ

  . المشار إليه أعالهفي الحقوق وااللتزامات المترتبة بموجب العقد

كما قامت شركة كنداسة لخدمات المياه والمؤسسة العامة للموانئ بإبرام ملحق لعقد اإليجار المذكور أعاله 
لموانئ العامة لمؤسسة الوالذي وافقت ) م٤/٦/٢٠٠٦الموافق ( هـ ١٤٢٧ من جماد األولى لعام ٨بتاريخ 

 مربع بميناء جدة اإلسالمي لشركة كنداسة لخدمات  متر٧,٤٠٠بموجبه بتأجير قطعة أرض جديدة مساحتها 
 سنة هجرية تبدأ من تاريخ ١٧وتبلغ مدة أيجار األرض المذكورة  .ت مياه عليهااالمياه وذلك إلنشاء خزان

استالم الموقع بموجب محضر معد من قبل الطرفين وتنتهي بنهاية مدة العقد األصلي بتاريخ 
   . ريال سعودي٣,٨٧٤,٦٤٠ ألرض المذكورةرية السنوية لوتبلغ القيمة االيجا .هـ١٤/١/١٤٤٤
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 :عقد تأجير ساحة إلعادة التصدير بميناء جدة ٢-١٠-١٤

أبرمت الشركة السعودية للخدمات الصناعية ) م١١/٥/١٩٩٨الموافق (هـ ١٤١٩ محرم لعام ١٥بتاريخ 
دة ومساحتها والمؤسسة العامة للموانئ عقد تم بموجبه تأجير قطعة أرض مغمورة في البحر بميناء ج

 متر مريع تقريباً على أن تتولى الشركة استصالح األرض المؤجرة وما يتطلبه ذلك من ردمها ٩٠٠,٠٠٠
المطلوبة عليها وتشغيلها  وتسويتها ورصفها وتوفير التجهيزات وإيصال الخدمات الالزمة لها وإقامة المنشآت

وقد أتفق الطرفان على  .ساحة إلعادة التصديرأو عن طريق التأجير على الغير ك/واستثمارها بشكل مباشر و
 ريال سعودي تدفع مقدماً خالل العشرة أيام األولى من ٩٤٥,٠٠٠ أن تكون القيمة االيجارية السنوية لألرض

 . شهر من تاريخ توقيع العقد٢٤ من بعد ون مدة اإليجار عشرون سنة هجرية تبدأوتك. كل سنة تعاقدية
  :يل والصيانة لألرض المؤجرة على ما يليوتتضمن شروط اإلنشاء والتشغ

أن تقوم الشركة وعلى حسابها بإنشاء كافة الخدمات والمرافق وتوفير مستلزماتها بما في ذلك االتصاالت   . أ
  .والمياه والطاقة الكهربائية بما يمكنها من إدارة وتشغيل وصيانة الساحة بكفاءة جيدة طبقاً ألحدث الطرق

ملكة موع على منطقة للتخزين ومنطقة لمعاينة البضائع المراد إدخالها لليجب أن تشتمل عناصر المشر  . ب
حسب حاجة العمل بالمساحة والتنظيم الذي تتطلبه مصلحة الجمارك باإلضافة إلى بوابات محكمة وغرف 

 ).الجمارك والموانئ والجهات األمنية(حراسة ومكاتب مع خدماتها واألثاث الالزم لإلدارات الرسمية المعنية 

كما ينص العقد على أن تؤول ملكية نظام الحاسب اآللي وأجهزته والمنشآت الثابتة التي تقيمها الشركة على 
االراض المؤجرة وفقا ما يقضي به العقد للدولة عند نهاية العقد وذلك دون أن تدفع المؤسسة العامة للموانئ 

ا طوال فترة العقد ويتعهد بتسليمها الى مؤسسة وتلتزم الشركة بصيانتها وإصالحها والمحافظة عليه .مقابل لها
لموانئ فسخ العقد بعد العامة لمؤسسة للكما ينص العقد على أنه يجوز  .الموانئ في نهاية العقد بحالة جيدة

 يوم دون تصحيح األوضاع إذا أخلت الشركة بشرط من شروط ٦٠إنذار الشركة بخطاب مسجل وانتهاء مدة 
لموانئ فسخ العامة لمؤسسة للكما يحق  .ات أو التعليمات الملتزم بها بمقتضى العقدالعقد أو خالفت االشتراط

العقد عندما تحتاج الدولة للعين المؤجرة العتبارات تتعلق بأمن ومصلحة البالد بناء على طلب الجهات 
 مضى من مدة المختصة وفي هذه الحالة يدفع للشركة التعويض العادل مراعاً فيه قيمة المنشآت القائمة وما

كما ينص العقد على أن تحال إلى ديوان المظالم جميع الخالفات  .االنتفاع المحددة في العقد وما تبقى منها
  . بين طرفي العقدال يتم االتفاق على تسويتها ودياًي تنشأ في مجال تنفيذ العقد والتي تال

أبرمت الشركة ملحق ) م٢٠٠٢  مايو١٨الموافق  ( هـ١٤٢٣ادس من ربيع االول من عام وبتاريخ الس
تحويل عقد تأجير ساحة إعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي مع كل من المؤسسة العامة للموانئ والشركة 

لموانئ بموجبه على قيام الشركة بالتنازل العامة لمؤسسة الوالذي وافقت ) تصدير(لتنمية التجارة والصادرات 
لتحل ) تصدير(الشركة لتنمية التجارة والصادرات   بموجب العقد لصالحعن كافة حقوقها وإلتزاماتها المترتبة

  .محل الشركة كطرف متعاقد بموجب العقد

 رمضان ٢٢والمؤسسة العامة للموانئ بتاريخ ) تصدير(كما أبرمت الشركة لتنمية التجارة والصادرات 
ه والذي تم بموجبه تمديد مدة ملحق تعديل لعقد اإليجار المذكور أعال) م١٦/١١/٢٠٠٣الموافق ( هـ ١٤٢٤

  .  سنة هجرية٢٠ هجرية سنة بدالً من ٤٠العقد ليصبح 

 :عقد إنشاء وتشغيل وتطوير محطة الحاويات بمنطقة إعادة التصدير بميناء جدة اإلسالمي ٣-١٠-١٤

أبرمت الشركة السعودية لتنمية التجارة ) م٢٥/١٢/٢٠٠٦الموافق ( هـ ١٤٢٧ ذي الحجة لعام ٤بتاريخ 
والمؤسسة العامة للموانئ عقد إنشاء وتشغيل وتطوير محطة للحاويات بميناء جدة، ) تصدير (والصادرات

والذي وافقت شركة تصدير بموجبه باالستثمار في إنشاء رصيف بحري مساند لمنطقة إعادة التصدير وتنفيذ 
أعمال أخرى كافة االستثمارات المطلوبة من منشآت ومعدات وتجهيزات وقناة مالحية على حسابها وأي 

وتشمل المحطة محل العقد المناطق  .")المحطة ("ملحقة إلنجاز محطة لمناولة الحاويات خالل مدة العقد
وتبدأ مدة . المسلمة للشركة بموجب محاضر تسليم موقعة من قبل الطرفين حسب مخطط الموقع المرفق بالعقد

  . هـ١٤/١/١٤٦١العقد من تاريخ توقيع العقد وتنتهي في 
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ق فترة أنشاء المحطة بما فيها شق وتجريف القناة البحرية والحصول على كافة التراخيص الحكومية وتستغر
 شهر من ٤٨المطلوبة وإتمام التمويل وتحضير التصاميم الفنية للمشروع من قبل الشركة ما ال يزيد عن 

مقترح لبدء اإلنشاء وسوف تخطر الشركة مؤسسة الموانئ العامة بالتاريخ ال .تاريخ التوقيع على العقد
  .المحطة

ستدفع الشركة إلى المؤسسة العامة للموانئ مقابل السماح لها باالستثمار إلنشاء وتشغيل وتجهيز واستغالل 
المحطة وملحقاتها، علماً أن السنة التشغيلية األولى للعقد تبدأ مع استقبال ومناولة أول سفينة للحاويات في 

تكاليف الخاصة بالقوى العاملة وكذلك جميع المصروفات المباشرة وغير وتتحمل الشركة كافة ال .المحطة
المباشرة المتعلقة بإدارة وتشغيل وصيانة المحطة بما في ذلك مصروفات الكهرباء والماء واالتصاالت وأي 

  .خدمات أخرى

  :ةساب أجمالي عائدات تشغيل المحطة عن الخدمات المقدمتحاوتعتبر األجور التالية أسس 

  .ور التي يتم تحصيلها من مالك أو وكيل السفينة والمحددة من الئحة رسوم وأجور خدمات الموانئاألج  . أ

 .لالئحة أجور الخدمات اإلضافية للحاويات والمقطورات وفقاً  . ب

 .أي خدمات أخرى جديدة تقدمها الشركة ألصحاب البضائع وفقاً لالئحة  . ت

 .يرأجور خدمات بضائع الترانزيت والمسافنة وإعادة التصد  . ث

 .لخدمات المقدمة من قبل الشركةاأجور الخدمات اإلضافية وفقاً لالئحة   . ج

ووفقًأ لشروط العقد، فأنه يحق للشركة إنشاء شركة تكون شريكاً فيها تتولى القيام بأعمال العقد وتنتقل إليها 
ركة بوابة البحر واستنادا لما تقدم فقد قامت الشركة بإنشاء ش .جميع الحقوق وااللتزامات المترتبة بموجبه

 .األحمر والتي تم نقل جميع الحقوق وااللتزامات المترتبة بموجب العقد إليها

، فأنه سيتم في نهاية مدة العقد تسليم ملكية المحطة للمؤسسة )بناء وتشغيل وتحويل(وحيث أن العقد هو عقد 
  .العامة للموانئ

العقد على أن تحال إلى ديوان المظالم جميع كما ينص  .ويخضع العقد ألنظمة المملكة العربية السعودية
  . بين طرفي العقدال يتم االتفاق على تسويتها ودياًي تنشأ في مجال تنفيذ العقد والتي تالخالفات ال

  ملخص عقود عمل المدير التنفيذي والمدير المالي ٤-١٠-١٤

 :عقد عمل الرئيس التنفيذي األستاذ محمد بن محمد كمال المدرس .١

األستاذ محمد بـن محمـد        أبرمت الشركة السعودية للخدمات الصناعية عقد عمل مع        م،٧/١٠/٢٠٠٧بتاريخ  
وتكون مدة العقد سنة ميالدية واحدة يتجدد العقد         .كمال المدرس والذي تم بموجبه تعيينه رئيساً تنفيذياً للشركة        

ي، يستحق األسـتاذ محمـد   وباإلضافة إلى راتبه الشهر .بعدها تلقائياً لمدة محدودة وفقاً لنظام العمل السعودي    
كما يستحق األستاذ محمد المدرس أجـارة       . المدرس بدل مواصالت وبدل سكن وبدل تعليم وبدل تذاكر سفر         

كما تؤمن الـشركة العـالج       . يوم مدفوعة األجر عن كل سنة ميالدية يقضيها في الخدمة          ٣٠سنوية مقدارها   
ليصة التأمين التي ترتبط بها الشركة مع أحدى شركات         الطبي لألستاذ محمد المدرس وزوجته وأوالده وفقاً لبو       

  .ويخضع العقد ألحكام نظام العمل السعودي .التأمين



  المعلومات القانونية

  ١٠٠  

 :عقد عمل نائب الرئيس التنفيذي للشؤون المالية األستاذ محمد فوزي عبدالعزيز .٢

 األستاذ محمد فوزي م، أبرمت الشركة السعودية للخدمات الصناعية عقد عمل مع١٢/٨/٢٠٠٧بتاريخ 
وتكون مدة العقد سنة ميالدية واحدة يتجدد . عبدالعزيز والذي تم بموجبه تعيينه نائب الرئيس للشؤون المالية
وباإلضافة إلى راتبه الشهري، يستحق محمد . العقد بعدها تلقائياً لمدة محدودة وفقاً لنظام العمل السعودي
 أجازة سنوية المدير التنفيذينائب تحق كما يس. فوزي عبدالعزيز بدل مواصالت وبدل سكن وبدالت أخرى

كما تؤمن الشركة العالج الطبي  . يوم مدفوعة األجر عن كل سنة ميالدية يقضيها في الخدمة٣٠مقدارها 
 .محمد فوزي عبدالعزيز وفقاً لبوليصة التأمين التي ترتبط بها الشركة مع أحدى شركات التأمين لألستاذ

 .لسعوديويخضع العقد ألحكام نظام العمل ا

  العمولة ١١-١٤

 أتعاب وساطة أو أي اعتبار غير نقدي فيما يتعلق برأس مال الشركة أو أي من ولم يتلق أي شخص عمولة أ
  .تين للنشرةقشركاتها التابعة خالل السنتين الساب

  استمرار األنشطة  ١٢-١٤

  .النشرة شهراً التي سبقت تاريخ هذه ١٢لم يحدث أي توقف لعمليات شركة سيسكو أو أنشطتها في الـ 

وال . إجراء أي تغيير جوهري في طبيعة أنشطة الشركة  واإلدارة التنفيذيةوال يزمع أعضاء مجلس اإلدارة
وحتى تاريخ العامين الماضيين يوجد أي تغيير جوهري سلبي في الموقف المالي أو التجاري لسيسكو في 

   .إعداد هذه النشرة

  رأس المال العامل  ١٣-١٤

ن الشركة تمتلك رأس مال عامل يكفي مدة اثني عشر شهرا تلي تاريخ نشرة يقر أعضاء مجلس اإلدارة بأ
  .اإلصدار مباشرة

  



 

  ١٠١  

  شروط وتعليمات االآتتاب ١٥

يجب على جميع المساهمين المستحقين قراءة شروط وتعليمات االكتتاب بعناية تامة قبل استكمال تعبئة طلب 
مثابة إقرار بالقبول والموافقة على شروط وتعليمات االكتتاب، حيث يعد التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه ب

  .االكتتاب المذكورة

  االكتتاب في األسهم الجديدة ١-١٥

. إن التوقيع على طلب االكتتاب وتقديمه للبنوك المستلمة يمثل اتفاقية ملزمة بين الشركة والمساهم المستحق
ب من البنوك المستلمة على النحو ويمكن للمساهمين المستحقين الحصول على نشرة اإلصدار وطلب االكتتا
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 هـ ٢٩/٨/١٤٢٩ سيتم البدء باستالم طلبات االكتتاب في فروع البنوك المذكورة في المملكة من تاريخ
وعند توقيع وتقديم ).  م١٠/٩/٢٠٠٨الموافق ( هـ ١٠/٩/١٤٢٩حتى تاريخ )  م٣٠/٨/٢٠٠٨الموافق (

وفي حالة تبين أن . بصورة منه قوم البنك المستلم بختمه وتزويد المساهم المستحقي االكتتاب، سطلب
المعلومات المقدمة في طلب االكتتاب غير مكتملة أو غير صحيحة أو لم يتم ختمها بواسطة البنك المستلم، فإن 

  .طلب االكتتاب سيعتبر الغياً

 األولوية االكتتاب في حقوق ٢-١٥

ولوية، فلن يحصل على أية مزايا أو امتيازات م المستحق الذي ال يكتتب في اسهم حقوق األبالنسبة للمساه
 في االكتتاب، ما عدا حصوله على تعويض مقابل عدم اشتراكه كلياً او جزئياً في االكتتاب في مقابل حقوقه

يحتفظ بنفس عدد ، ولكنه االسهم المستحقة له شريطة وجود تعويض وذلك حسب ما هو موضح تفصيالً أدناه
وإذا اختار المساهم المستحق عدم ممارسة حق األولوية . قبل زيادة رأس المالاألسهم الذي يملكه من األسهم 

، فإن من البديهي أن تنخفض نسبة حصته في  المستحقة لهولويةالخاص به وعدم االكتتاب في اسهم حقوق األ
  .ملوكة له حالياًاسهم الشركة وإنخفاض القيمة اإلجمالية لألسهم الم

وفي . يجب أن يوافق المساهم المستحق على شروط وأحكام االكتتاب وأن يعبئ جميع بنود طلب االكتتاب
 أو  ألي من شروط وأحكام االكتتاب، فإن من حق الشركة رفض ذلك الطلب كلياًالطلبحالة عدم استيفاء 

. ولويةيتم تخصيصه له من اسهم حقوق األكذلك يتعين على مقدم طلب االكتتاب أن يقبل أي عدد . جزئياً
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وسيعتبر أي طلب اكتتاب يحتوي على معلومات غير كاملة أو غير صحيحة أو غير مختوم من قبل مدير 
 وال يجوز تعديل طلب االكتتاب أو سحبه بعد تسليمه، ويعتبر بعد قبوله من قبل الشركة عقداً. االكتتاب الغياً

  . بين المكتتب والشركةملزماً

  لمساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدةا ٣-١٥

سيكون المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب في األسهم الجديدة عرضة إلنخفاض نسبة 
لية ملكيتهم في الشركة إضافة إلى انخفاض قيمة األسهم المملوكة لهم حالياً، ووفقاً لتعليمات هيئة السوق الما

وتمشياً مع متطلباتها فإنه من الممكن ان يحصل المساهمون المستحقون الذين ال يشاركون في االكتتاب كلياً أو 
جزئياً على تعويض، إن وجد، يتم احتسابه كما هو موضح أدناه، علماً بأنهم سيحتفظون باألسهم المملوكة لهم 

الكتتاب للسهم، فلن يحصل المساهمين المستحقين قبل االكتتاب في حال كون أعلى سعر طلب مماثالً لسعر ا
  .الذين لم يشاركوا في االكتتاب على أي تعويض نتيجة عدم اشتراكهم في االكتتاب في األسهم الجديدة

للمساهمين المستحقين الذين لم يشاركوا في االكتتاب في األسهم ) إن وجد(سيتم إحتساب مبلغ التعويض 
  :اً للتاليالجديدة كلياً أو جزئياً وفق

  متحصالت االكتتاب في األسهم اإلضافية
األسهم الجديدة التي ال يتم االكتتاب فيها من قبل المساهمين المستحقين عند إغالق آخر تداول ألسهم الشركة 

األسهم  (")م٢٤/٨/٢٠٠٨(الموافق هـ ٢٣/٨/١٤٢٩قبل انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقررة بتاريخ 
تم تخصيصها للمساهمين المستحقين الذين طلبوا االكتتاب بعدد من األسهم يفوق األسهم سي") اإلضافية

وذلك بحسب سعر الطلب . المستحقة لهم، شريطة أن يكونو قد قاموا باإلكتتاب في جميع األسهم المستحقة لهم
 طلبوا االكتتاب الذي ضمنوه في طلب االكتتاب، وسيكون األولوية في التخصيص للمساهمين المستحقين الذين

وتعتبر المبالغ التي تم الحصول عليها من االكتتاب في هذه األسهم . في األسهم اإلضافية بأعلى سعر طلب
هي المبالغ التي سيتم توزيعها ) بعد خصم سعر االكتتاب للسهم الذي سيؤول للشركة والمصاريف اإلدارية(

  ").لتعويضمبلغ ا("على المساهمين المستحقين الذيم لم يشاركوا 

  مبلغ التعويض
بعد خصم سعر االكتتاب (سيتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم عن طريق قسمة مبلغ التعويض، إن وجد، 

على إجمالي عدد ) لألسهم الذي سيؤول للشركة والمصاريف اإلدارية لعملية تخصيص األسهم اإلضافية
وبذلك يتم تحديد التعويض المستحق لكل سهم وسيتم األسهم التي لم يكتتب بها من قبل المساهمين المستحقين 

  .دفعه للمساهم المستحق الذي لم يكتتب في كامل أو جزء من األسهم التي يحق له االكتتاب به

  في األسهم الجديدةتعبئة طلب االكتتاب 
امل مبلغ في طلب اكتتاب مرفقاً به كفي االكتتاب بها على المساهم المستحق تحديد عدد األسهم التي يرغب 

يحسب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها بضرب عدد األسهم التي االكتتاب المستحق، 
  ).٠,٧(في يملكها في تاريخ األحقية 

  أعداد إضافية من األسهماالكتتاب في  ٤-١٥

ة غير العادية يحق للمساهمين المسجلين في سجالت الشركة عند آخر إقفال للتداول قبل إنعقاد الجمعية العام
التي توافق على زيادة رأس المال، طلب االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم لتغطية تلك التي لم ُيمارس 

  :ويكون االكتتاب بأحد األسعار الصحيحة التالية فقط. حق أولوية االكتتاب فيها

 .السعر الذي طُرح فيه السهم الجديد لالكتتاب .١
جديد لالكتتاب ُمضافاً إليه مبلغ يعادل ثالثين بالمائة من الفرق بين السعر الذي طُرح فيه السهم ال .٢

سعر سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على 
  .زيادة رأس المال وسعر السهم الُمعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية
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د لالكتتاب ُمضافاً إليه مبلغ يعادل ستين بالمائة من الفرق بين سعر السعر الذي طُرح فيه السهم الجدي .٣
سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على زيادة 

 .رأس المال وسعر السهم الُمعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية
تتاب مضافاً إليه مبلغ يعادل تسعين بالمائة من الفرق بين السعر الذي طرح فيه السهم الجديد لالك .٤

سعر سهم الشركة في نهاية التداول الذي يسبق عقد الجمعية العامة غير العادية التي وافقت على 
 .زيادة رأس المال وسعر السهم المعدل بعد عقد الجمعية العامة غير العادية

  
ريال  ١٦ريال للسهم،  ١٤ريال للسهم،  ١١,٥٠ألسهم كالتالي وستكون أسعار اإلكتتاب في أعداد إضافية من ا

مع مراعاة أنه ال يجوز للمساهم المستحق إختيار أكثر من سعر واحد لألسهم . ريال للسهم ١٨للسهم، 
 .اإلضافية

اي أسهم جديدة تبقى بعد ما ذكر أعاله بعد نهاية فترة االكتتاب سيتم االكتتاب بها من قبل متعهد التغطية 
  .حسب سعر اإلكتتاب للسهمب

  األسهم المستحقة للمساهم المستحقاالكتتاب في كامل  ٥-١٥

 حقوق األولوية التي يحق  اسهم الذي يرغب في استخدام كامل حقه واالكتتاب في جميعالمستحقعلى المساهم 
حق والمستندات  بكامل مبلغ االكتتاب المست مرفقاً ويقدمه طلب اكتتابيقوم بتعبئة نموذجله االكتتاب بها أن 

  .المطلوبة إلى أحد فروع البنوك المستلمة أثناء فترة االكتتاب
  
في تاريخ ب عدد األسهم التي يحق للمساهم المستحق االكتتاب بها بضرب عدد األسهم القائمة التي يملكها سيح

قم بشطب الجزء علماً بأنه ال يجوز االكتتاب في عدد كسري من األسهم، بل ُيدور الر ،)٠,٧(في األحقية 
 ١١,٥٠أما مبلغ االكتتاب الذي يتعين على المكتتب دفعه فيحسب بضرب . الكسري منه حيثما يلزم األمر

  .المستحقةريال في عدد األسهم 

  كلياً في األسهم الجديدة من قبل المساهم المستحقعدم االكتتاب  ٦-١٥

عليه  يحق له االكتتاب بها، فال يتوجب  التيفي االكتتاب في األسهم الجديدة مساهم مستحق  أيإذا لم يرغب
وسيتم إعتباره من المساهمين غير المشاركين في االكتتاب وسيكون له الحق في الحصول على . فعل أي شيء

مبلغ التعويض، إن وجد، كما هو موضح أعاله ويكون للمساهمين المستحقين اآلخرين الحق في االكتتاب في 
  .األسهم المستحقة له

  جزئياالكتتاب ال ٧-١٥

 أراد المساهم المستحق االكتتاب في جزء من األسهم التي يحق له االكتتاب بها وليس كلها، وجب عليه إذا
تقديم طلب مرفقاً به مبلغ االكتتاب والوثائق المطلوبة أثناء فترة االكتتاب، وبالنسبة لطريقة احتساب حقوق 

المساهم المستحق في الحالة المذكورة أعاله وسيتم اعتبار . األولوية ومبلغ االكتتاب فهي موضحة أعاله
مساهم غير مشارك بالنسبة لألسهم المستحقة له والتي لم يقم باالكتتاب فيها وسيكون له الحق في الحصول 

  .على مبلغ التعويض، إن وجد

   مع طلب االكتتاب تقديمهاالوثائق المطلوب ٨-١٥

 ويقوم البنك المستلم بمطابقة ،ما ينطبق الحاليجب تقديم طلب االكتتاب مشفوعا بالمستندات التالية، حسب
  :الصورة مع األصل وإعادة األصل للمكتتب

  )للمكتتب الفرد(وصورة البطاقة الشخصية  أصل •
 )ألفراد األسرة(أصل وصورة دفتر العائلة  •
 )في حالة توكيل شخص آخر باالكتتاب(أصل وصورة صك الوكالة الشرعية  •
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 )للمكتتب الفرد ()لأليتام(أصل وصورة صك الوالية  •
 )للمكتتب الفرد(أصل وصورة اإلقامة بالنسبة لغير السعوديين، حيثما ينطبق الحال  •
 أصل وصورة السجل التجاري بالنسبة للشخصية االعتبارية •

  
عند تقديم طلب االكتتاب لدى احد فروع البنوك المستلمة من خالل تفويض يجب دفع مبلغ االكتتاب كامالً 

صم المبلغ المطلوب من حساب المكتتب لدى البنك المستلم، وذلك حسب التعليمات الصادرة البنك المستلم بخ
  .عن مؤسسة النقد العربي السعودي

وفي حالة تقديم الطلب نيابة عن ) األبناء واألبوين(فراد األسرة من الدرجة األولى  أيقتصر التوكيل بين
الكتتاب وأن يرفق أصل وصورة وكالة شرعية شخص آخر، يجب أن يكتب الوكيل اسمه ويوقع على طلب ا

أو مصدقة ) بالنسبة لألشخاص المقيمين في المملكة العربية السعودية(سارية المفعول صادرة من كتابة العدل 
النسبة لألشخاص المقيمين خارج المملكة العربية ب(من السفارة أو القنصلية السعودية في بلد المكتتب 

  ).السعودية

  كتتاباالتقديم طلب  ٩-١٥

البنوك المستلمة باستالم طلبات االكتتاب في فروعهم بالمملكة العربية السعودية اعتبارا من تبدأ 
. )م١٠/٩/٢٠٠٨(الموافق هـ ١٠/٩/١٤٢٩، وحتى نهاية يوم )م٣٠/٨/٢٠٠٨(الموافق هـ ٢٩/٨/١٤٢٩

ستلمة أو قسم الخدمات ويمكن تقديم طلب االكتتاب أثناء فترة االكتتاب إما من خالل أحد فروع البنوك الم
المصرفية الهاتفية أو جهاز الصراف اآللي ألي من البنوك المستلمة التي توفر هذه الخدمة، علماً بأن نموذج 

  .طلب االكتتاب يحتوي على مزيد من التعليمات التي يجب اتباعها بدقة
 وإعطاء نسخة منه للمكتتبعند تعبئة نموذج طلب االكتتاب وتوقيعه وتسليمه، يقوم البنك المستلم بختمه 

ويوافق المساهم المستحق على االكتتاب في عدد األسهم المحدد في نموذج طلب االكتتاب الذي قدمه وشرائها 
  :بمبلغ يعادل

 عدد األسهم المطلوب االكتتاب بها مضروبا في سعر االكتتاب مبلغ يعادل: بالنسبة لألسهم المستحقة •
  ، والواحدرياال للسهم  ١١,٥٠البالغ للسهم 

مبلغ يعادل عدد األسهم اإلضافية المطلوبة : بالنسبة لألسهم االضافية التي يرغب االكتتاب بها •
وفي نموذج " االكتتاب في أعداد إضافية من األسهم"مضروباً في أحد األسعار الموضحة تحت بند 

  .االكتتاب

  :صص له عند تحقق الشروط التاليةويعتبر المكتتب من المساهمين المستحقين قد اشترى عدد األسهم المخ
 تسليم المساهم المستحق نموذج طلب اكتتاب لدى أحد فروع البنوك المستلمة؛ •
 من قبل المساهم المستحق المكتتب من خالل البنك )كما هو محدد أعاله ( تسديد كامل مبلغ االكتتاب •

 المستلم؛
صيص يحدد عدد األسهم التي تم استالم المساهم المستحق المكتتب من البنك المستلم إشعار تخ •

 .صها لهيتخص
  .لن يتم تخصيص أسهم للمساهمين المستحقين يتجاوز عدد األسهم التي طلبوا االكتتاب بها

  تعليمات عامة ١٠-١٥

يقر كل مساهم مستحق بموافقته على االكتتاب في األسهم الجديدة المحددة وامتالك ذلك العدد منها في طلبات 
ساهم المستحق مقابل مبلغ يساوي عدد األسهم المطلوب االكتتاب فيها مضروباً بسعر االكتتاب المقدمة من الم

ويعتبر كل مساهم مستحق قد امتلك ذلك العدد من األسهم . ريال سعودي لكل سهم جديد ١١,٥٠االكتتاب 
الكتتاب تقديم المكتتب الستمارة طلب ا) ١: (الجديدة الذي تم تخصيصه له عند تحقق كل من الشروط التالية

دفع المساهم المستحق القيمة اإلجمالية لألسهم الجديدة التي طلب االكتتاب ) ٢(إلى أي من البنوك المستلمة، 
تقديم البنك المستلم إشعار التخصيص الذي يحدد عدد األسهم الجديدة التي ) ٣(بها بالكامل للبنك المستلم، 
  .خُصصت للمساهم المستحق
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 كلياً أو جزئياً إذا لم يستوف الطلب شروط االكتتاب وتعليماته، وسيقبل ويحق للشركة أن ترفض الطلب
  .المساهم المستحق عدد األسهم الجديدة المخصصة له ما لم تزد هذه األسهم عن األسهم التي اكتتب بها

  التخصيص ورد الفائض ١١-١٥

ت الصناعية لالكتتاب حساب الشركة السعودية للخدما" يسمي  مؤقتستقوم البنوك المشاركة بفتح حساب أمانة
  ". في أسهم حقوق األولوية

 أسهم من يملكونه ما بنسبة االكتتاب طلبوا الذين المستحقين المساهمين على األولوية حقوق أسهم تخصيص يتم
  .األحقية تاريخ في قائمة

 ايملكه )٢ ( سهمينكل مقابل أدنى كحد من األسهم الجديدة )١,٤( من السهمسهم وأربعة أجزاء  تخصيص سيتم
 شروط" راجع فضال) االكتتاب وأحكام لشروط وفقا لذلك طلبا يقدم الذي المستحقين المساهمين من المكتتب
 سيتم أعاله الموضحة المعادلة حسب الجديدة األسهم كامل في االكتتاب عدم حال في .("االكتتاب وأحكام

 بالسعر لهم المستحقة األسهم عن زيادة أسهم في اكتتبوا الذين المستحقين للمساهمين اإلضافية األسهم تخصيص
 للمساهمين بالنسبة أما ."االكتتاب واحكام شروط " قسم في الموضحة األسعار من فاألقل األقل ثم األعلى

 التعويض مبلغ توزيع سيتم لهم، المستحقة األسهم في االكتتاب في جزئياً شاركوا أو يشاركوا لم الذين المستحقين
 كما التخصيص بهذا الخاصة اإلدارية والمصاريف للشركة سيؤول الذي لألسهم االكتتاب سعر خصم بعد وجد إن
 والبنوك االكتتاب مدير بواسطة وذلك أعاله إليه المشار المؤقت األمانة حساب من القسم هذا في موضح هو

 إن االكتتاب، فترة خالل بها االكتتاب يتم لم الجديدة األسهم من أسهم أية التغطية متعهد ويشتري المستلمة،
  .وجدت

 االكتتاب فائض وإعادة مستحق مساهم لكل تخصيصها تم التي لألسهم النهائي العدد عن النهائي اإلعالن ويتوقع
 عن اإلعالن يتم وسوف .المستلمة البنوك من استقطاعات أو عموالت أي دون األشخاص لهؤالء ) ُوجد إن(

 .)م١٧/٩/٢٠٠٨ الموافق هـ١٤٢٩/٩/١٧  (أقصاه موعد في الفائض ورد التخصيص عملية

 .المستلم البنك لدى المكتتبين حسابات في بقيدها وذلك مبلغ، أي اقتطاع أو رسوم أي بدون بالكامل المبالغ سترد
 أية على للحصول فيه االكتتاب طلب تقديم تم الذي المستلم البنك بفرع االتصال المستحقين المساهمين على ويجب

 .ضافيةإ معلومات

  إقرارات ١٢-١٥

  :لمساهم المستحقبموجب تعبئة وتقديم طلب االكتتاب، فان ا

 .يوافق على اكتتابه في األسهم الجديدة بعدد األسهم الجديدة الموضحة في طلب االكتتاب •
 .يقر بأنه اطلع على نشرة اإلصدار وعلى كافة محتوياتها ودرسها بعناية وفهم مضمونها •
لشروط الواردة في نشرة اإلصدار، وبناء على ذلك يتم اكتتابه في يوافق على النظام األساسي وا •

 .األسهم المذكورة
ال يتنازل عن حقه بمطالبة الشركة والرجوع إليها بكل ضرر ينجم بشكل مباشر من جراء احتواء  •

نشرة اإلصدار على معلومات جوهرية غير صحيحة أو غير كافية، أو نتيجة إغفال معلومات 
 .لى قبول المكتتب باالكتتاب في حالة إضافتها في النشرةجوهرية تؤثر ع

يعلن أنه لم يسبق له التقدم بطلب االكتتاب في أسهم الشركة ضمن هذا اإلصدار، وللشركة الحق في  •
 .رفض كافة الطلبات في حالة تكرار طلب االكتتاب

ب وتعليماته الواردة يعلن قبوله األسهم المخصصة بموجب طلب االكتتاب وقبوله كافة شروط االكتتا •
 .في الطلب وفي نشرة اإلصدار

 .يتعهد بعدم إلغاء أو تعديل الطلب بعد تقديمه للبنك المستلم •



  شروط وتعليمات االكتتاب

  ١٠٦  

  بنود متفرقة ١٣-١٥

يكون طلب االكتتاب وكافة الشروط واألحكام والتعهدات ذات العالقة ملزمة ولمنفعة أطرافها وخلفائهم 
لتركات والورثة، ويشترط أنه فيما عدا ما جرى النص والمتنازل منهم لصالحهم ومنفذي الوصايا ومديري ا

عليه تحديداً في هذه النشرة، ال يتم التنازل عن الطلب أو أي حقوق أو مصالح أو التزامات ناشئة عنه أو 
التفويض بها ألي طرف من األطراف المشار إليهم في هذه النشرة دون الحصول على موافقة كتابية مسبقة 

  .من الطرف اآلخر

  اولتد ١٤-١٥

م، كنظام بديل لنظام معلومات األوراق الماليـة اإللكترونـي، وبدأ ٢٠٠١تأسيـس نظام تداول في عام تم 
عبر نظام وقد بلغت القيمة السوقية لألسهم المتداولة . م١٩٩٠تداول األسهم اإللكترونـي في المملكة عام 

 عدد ويبلغ ).م٢٤/٨/٢٠٠٨وافق الم(ـ ه٢٣/٨/١٤٢٩االحد  ريال سعودي بنهاية يوم ١,٧٣٢,٦٤٢تداول 
  .شركة حتى تاريخه ١٢٢الشركات المساهمة المدرجة في النظام 

ويجري التداول في كل . يغطي نظام تداول عملية التداول بشكل متكامل إبتداء بتنفيذ الصفقة وانتهاء بالتسوية
وبعد إقفال التداول في . يوم عمل بين الساعة الحادية عشرة صباحا وحتى الساعة الثالثة والنصف عصرا

تسجيل أوامر البيع أو الشراء أو تعديلها أو حذفها حتى الساعة الثامنة مساء /سوق األوراق المالية يمكن إدخال
يمكن عمل قيود ). وال يكون النظام متاحا بين الساعة الثامنة مساء والثامنة صباحا من اليوم التالي(

التي تبدأ الساعة الحادية عشرة (امنة صباحا قبل بدء فترة التداول واستفسارات جديدة ابتداء من الساعة الث
حيث يقوم النظام ببدء إجراءات اإلفتتاح وتحديد أسعار اإلفتتاح وتحديد األوامر التي يجب تنفيذها ) صباحا

  .تتغير أوقات التداول خالل شهر رمضان من قبل إدارة تداول. حسب قواعد المطابقة

وبشكل عام، . يتم استقبال وتحديد أولوية األوامر وفقا للسعر. من خالل مطابقة آلية لألوامريتم تنفيذ العمليات 
أوال، وبعد ذلك يتم تنفيذ األوامر النطاقية ) األوامر التي يتم تقديمها بأفضل سعر(يتم تنفيذ أوامر السوق 

سعر فإنه يتم تنفيذها وفقا لوقت ، وفي حال إدخال عدة أوامر بنفس ال)أوامر يتم فيها تحديد حد معين للسعر(
  .اإلدخال

يقوم نظام تداول بتوزيع معلومات شاملة من خالل عدد من القنوات، بما في ذلك بشكل خاص، موقع تداول 
معلومات حية ) لينك(، حيث يوفر خط معلومات تداول )لينك(على شبكة االنترنت وخط معلومات تداول 

  .  رويترزومباشرة لشركات تزويد المعلومات مثل

  .وعادة ما تتم تسوية العمليات بصورة فورية، مما يعني أن نقل الملكية يتم بعد تنفيذ العملية مباشرة

وعلى الجهات المصدرة للمعلومات اإلبالغ عن اإلعالنات الهامة عن طريق تداول لضمان نشرها فورا 
ه المسؤول عن تنظيم العمل في هذا ويتولى تداول مسؤولية اإلشراف والمراقبة على السوق بصفت. للجمهور

  .السوق، حيث يضمن بذلك عدالة عمليات البيع والشراء وإنظباط السوق

  "تداول"تداول أسهم الشركة الجديدة في نظام 

بعد االنتهاء من عملية التخصيص النهائي ألسهم " تداول"يتوقع البدء في تداول األسهم الجديدة عبر نظام 
موقع تداول اإللكتروني في   وسوف يعلن عن ذلك في).م٢٣/٩/٢٠٠٨الموافق (ـ ه٢٣/٩/١٤٢٩ الشركة في

وتعتبر التواريخ واألوقات المذكورة في هذه النشرة تواريخ مبدئية ذكرت لالستدالل فقط ويمكن تغييرها . حينه
  .أو تمديدها بموافقة هيئة السوق المالية

، فانه ال "تداول"ية ومدرجة أسهمها في السوق المالية ومع أن أسهم الشركة القائمة مسجلة في القائمة الرسم
يمكن التداول في األسهم الجديدة إال بعد اعتماد تخصيص األسهم للمساهمين المستحقين والمستثمرين وإيداعها 

ويحظر حظراً تاماً التداول في هذه األسهم الجديدة قبل اعتماد عملية التخصيص ". تداول"في حساباتهم في 
لمكتتبون الذين يتعاملون في نشطات التداول المحظورة هذه المسئولية الكاملة عنها، ولن تتحمل ويتحمل ا

  .الشركة أية مسئولية قانونية في هذه الحالة



 

  ١٠٧  

  للمعاينةالمستندات المتاحة  ١٦

نة، طريقة المدي(جدة في مركز الشركة الرئيسي في والتي ستتوفر نة يمتاحة للمعاال فيما يلي قائمة بالمستندات
 الساعة حتى صباحاً  الثامنة، خالل الدوام الرسمي ، من الساعة)المركز السعودي لألعمال، الدور الخامس

  : وذلك قبل أسبوع من بداية االكتتاب وطوال فترة االكتتاب،)األربعاءمن السبت إلى ( عصراً الرابعة

 .النظام األساسي للشركة  - ١
 .فقة على زيادة رأس مال الشركةقرار الجمعية العمومية غير العادية بالموا  - ٢
بزيادة ) م١٩/٢/٢٠٠٦الموافق (هـ ١٤٢٧توصية مجلس اإلدارة المنعقد بتاريخ األول من محرم   - ٣

 . سعوديمليون ريال ٦٨٠ مليون ريال سعودي إلى ٤٠٠رأس مال الشركة من 
  .م٢٠٠٥م و٢٠٠٦م، ٢٠٠٧  ديسمبر٣١المراجعة للسنوات المالية المنتهية في المالية القوائم   - ٤
أي موافقات صادرة فيما يتعلق بحقوق األولوية ومنح األسهم المجانية من الهيئة أو وزارة التجارة   - ٥

 .والصناعة
 .خطابات الموافقة من مراجعي الحسابات، مدير االكتتاب، متعهد التغطية، والبنوك المستلمة  - ٦
 . التسويقيةدراسة الجدوى  - ٧
  .إليهم في نشرة اإلصدارالموافقات الخطية من المستشاريين لإلشارة   - ٨
 .الموافقة على ذكر اسماء المستشارين في النشرة  - ٩
 .التقيم المالي المعد من قبل المستشار المالي  - ١٠

 



 

١٠٨ 

  م٢٠٠٧  ديسمبر٣١ –ات باحسمراجعي التقرير  - ١الملحق  ١٧

 

اإلصدار هذه جة في نشرة ضاحات المتعلقة بها المدراإليو م٢٠٠٧ديسمبر  ٣١في كما المالية للشركة قوائم ال مراجعةقد تم ل
  .كما هو مذكور في تقريرهم المرفق بكر أبو الخير وشركاهم محاسبون قانونيون –ديلويت آند توش / السادةمن قبل 

 بكر أبو الخير وشركاهم محاسبون قانونيون ال يمتلك أسهما أو –ديلويت آند توش / وتجدر اإلشارة إلى أن مكتب السادة
 بكر أبو الخير وشركاهم محاسبون –ديلويت آند توش / مكتب السادة ي الشركة، كما أعطىمصلحة مهما كان نوعها ف

قانونيون موافقة خطية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه بصيغتها ونصها كما وردت وأنه لم يتم سحب تلك 
  .الموافقة



 

١٠٩ 

   

  

  

  
  الشركة السعودية للخدمات الصناعية

  )شركة مساهمة سعودية(

  

  مراجعي الحسابات وتقرير  الموحدةم الماليةالقوائ

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  



 

١١٠ 

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية

  )شركة مساهمة سعودية(

  

  مراجعي الحسابات وتقرير  الموحدةالقوائم المالية

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 
  

  
  صفحـة  فهـرس

  

  

  

  ١  تقرير مراجعي الحسابات

  ٢   الموحدةائمة المركز الماليق

  ٣  الدخل الموحدةقائمة 

  ٤  المساهمين الموحدةقائمة حقوق 

  ٥   الموحدةقائمة التدفقات النقدية

  ٢٦ – ٦   الموحدةإيضاحات حول القوائم المالية

  



 

١١١ 

  تقرير مراجعي الحسابات

  

  ى السادة المساهمين المحترمينال

  )س. م . ش  (الشركة السعودية للخدمات الصناعية

   المملكة العربية السعودية–جدة 

 كمـا   وشركاتها التابعـة  ) وهي شركة مساهمة سعودية    (للشركة السعودية للخدمات الصناعية     الموحدة ا قائمة المركز المالي   راجعنلقد  
اريخ، وااليضاحات مـن     للسنة المنتهية في ذلك الت      الموحدة  وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية    الدخل وقوائم   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١ي  ـف

  مـن نظـام الـشركات   ١٢٣ وفقا لنص المـادة  لمعدة من قبل الشركةالموحدة وا المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية  ٢٩ الى   ١رقم  
يتنا هـي   هي مسئولية ادارة الشركة وأن مسئول     الموحدة ان هذه القوائم المالية    .والمقدمة لنا مـع كافة المعلومات والبيانات التى طلبناها       

  .ابداء رأينا على هذه القوائم المالية بناء على المراجعة التي أجريناها

 

لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا للحصول على درجة                   
تشتمل اجراءات المراجعة على فحص اختباري للمستندات        . أية أخطاء جوهرية   منخالية    الموحدة قوائم المالية  بان ال  معقولة من القناعة  

، كما تشتمل على تقييم المعاييرالمحاسبية المتبعة والتقديرات الهامة التي           الموحدة المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية      
  .ه في ابداء رأيناالي وفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند .استعملتها االدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية ككل 

 
 كما   والشركات التابعة لها   للشـركة الموحد    المركز المالي  ، من كافة النواحي الجوهرية،     تظهر بعدل   الموحدة وبرأينا، إن القوائم المالية   

 للسنة المنتهية في ذلـك التـاريخ وفقـا لمعـايير المحاسـبة       الموحدةيةوتدفقاتها النقدو نتائج أعمالها الموحدة  ٢٠٠٧ ديسمبر  ٣١في  
المتعارف عليها المالئمة لظروف الشركة، كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعـرض   

  .ة الموحدة القوائم المالي
  

  .وحدة المتعلق بخطة احدى الشركات التابعة حول اعمالهاحول القوائم المالية الم) ٢(نشير الى االيضاح رقم 
  

  ديلويت آند توش
  مبكر ابو الخير وشركاه

  
 

   حميد الدين بن يحيىالمطهر
  ٢٩٦ ترخيص رقم –محاسب قانوني 

  ١٤٢٩  صفر١٢
  ٢٠٠٨ فبراير ١٩



 

١١٢  

  الشرآة السعودية للخدمات الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(

  

   دة الموحقائمة المركز المالي

  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١كما في 

  )بالريال السعودي(

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧    ايضاح  

            الموجودات 
            

            موجودات متداولة 
  ٦٨,١٨١,٨٤٠    ٥٣,٩٥٢,١٩٨    ٣  وما في حكمهنقد 

  ٣١,٢٢٧,٥٢٧    -      الجزء المتداول من استثمار في سلة عمالت أجنبية
  ٢٠,٨٥١,١٣٩    ٢٦,٧٧٦,٧٠٣    ٥   وارصدة مدينة اخرىمدينون
  ٢,١٠٩,٧٣١    ٤,٠٤٧,١٧٨    ٦  مخزون

            
  ١٢٢,٣٧٠,٢٣٧    ٨٤,٧٧٦,٠٧٩      مجموع الموجودات المتداولة

            موجودات غير متداولة
            

  ٤١,٢٧٨,٢٢٥    ٨٤,٥٠٦,٨٨١    ٤   واوراق مالية وسلفاستثمارات
  ٢٥١,٨١٦,٨٨٧    ٢٥٢,٠٦٥,٠٦٤    ٧  ممتلكات ومعدات 

  ١٤٢,٩٢٧,٣٣٦    ١١١,٠٦٩,٤٩٥    ٨  ة التصديرمشروع االيداع واعاد
  -    ١٥٢,٥٧٦,٦٦٤    ٩  مشروع الرصيف البحري

  ٥٢,٦٦٠,٥٦٧    ٥٦,٢٧٩,٩٤٦    ١٠  شهرة
  ٧,٨٧٠,٤٦٠    ٥,٣٩٣,٣٩٨    ١١  مصاريف مؤجلة

            
  ٤٩٦,٥٥٣,٤٧٥    ٦٦١,٨٩١,٤٤٨      مجموع الموجودات غير المتداولة

            
  ٦١٨,٩٢٣,٧١٢    ٧٤٦,٦٦٧,٥٢٧      مجموع الموجودات

            
            المطلوبات وحقوق المساهمين

            
            مطلوبات متداولة 

  ٢٧,٧٦٨,٨٧٤    ٣٣,٩٨٩,٨٨٦    ١٢   ومطلوبات اخرى دائنون
  ٧,٠٠٠,٠٠٠    -    ١٤  قرض قصير االجل

  ٢٦,٠٠٠,٠٠٠    ١٩,٧٧٠,١٥٢    ١٤  الجزء المتداول من قروض طويلة االجل
            

  ٦٠,٧٦٨,٨٧٤    ٥٣,٧٦٠,٠٣٨      ةمجموع المطلوبات المتداول
            

            مطلوبات غير متداولة 
  ٦٣,٧١٠,٠٠٠    ١٦٠,٩٦٩,٥٩٨    ١٤   االجللةض طويوقر

  ٣,٨٨١,٠٢٣    ٣,٢٣٧,٦٨٦    ١٥  الخدمة نهاية  اتتعويض
            

  ٦٧,٥٩١,٠٢٣    ١٦٤,٢٠٧,٢٨٤      مجموع المطلوبات غير المتداولة
            



 

١١٣  

            حقوق المساهمين 
  ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠    ٤٠٠,٠٠٠,٠٠٠    ١٧  ال راس الم

  ٣,٢٥٠,٨٨٥    ٣,٢٥٠,٨٨٥    ١٨  احتياطي نظامي
  ١,٦١٥,٨٩٩    ١,٦١٥,٨٩٩    ١٩  احتياطي اتفاقي

  ٢٦‚٣٣٠‚٢٨٣    ٢٦‚٣٣٠‚٢٨٣    ١٠   حصة الشركة من اجمالي الشهرة لشركة تابعة–مكاسب غير محققة 
  ٤‚٦٤١‚١٤٣    ٤‚٦٤١‚١٤٣    ٢٠  االثر المترتب عن تخفيض نسبة الملكية في شركة تابعة

  )٢٨,٩٢١,٧٧٥ (  )٣,٢٥٦,٦٣٥(  ٤  خسائر غير محققة من استثمار في أوراق مالية متاحة للبيع
  ٢٣,٣٦٥,٢٧٦    ١٨,٠٤٩,٤٤٧      ارباح مستبقاة 

            
  ٤٣٠,٢٨١,٧١١    ٤٥٠,٦٣١,٠٢٢      مجموع حقوق المساهمين

  ٦٠,٢٨٢,١٠٤    ٧٨,٠٦٩,١٨٣    ١٦  حقوق االقلية

  ٤٩٠,٥٦٣,٨١٥    ٥٢٨,٧٠٠,٢٠٥      ملكيةالمجموع حقوق 
            

  ٦١٨,٩٢٣,٧١٢    ٧٤٦,٦٦٧,٥٢٧      مجموع المطلوبات وحقوق المساهمين



 

١١٤  

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  الدخل الموحدةقائمة 
  ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  )بالريال السعودي(
  

٢٠٠٧  ٢٠٠٦    ايضاح 

  

  المبيعات وايرادات االعمال        ١٠٧,٨٠٧,٣٣٦   ٧٤,٠٦٩,٤٠٦

٦٤,٦٤٥,٧٣٣ (  )٤٩,٤٩٦,١٢٢(  )   كلفة المبيعات واالعمال      
              

  الربح االجمالي        ٤٣,١٦١,٦٠٣   ٢٤,٥٧٣,٢٨٤
              

٥,٤٥٤,٣٣٢ (  )٤,٤٨١,٩٢٩(  )   مصاريف بيع وتوزيع     ٢٢

٢٢,٧٦١,٣٧٥ (  )١٧,٧٦٩,٢٢٦(  )   مصاريف عمومية وادارية     ٢٣
              

  من االعمالالربح صافي       ١٤,٩٤٥,٨٩٦   ٢,٣٢٢,١٢٩
            

  أرباح التنازل عن منفعة، بالصافي     ٨   ١٢,٢١٤,٣٠٤   -

٣,٢٢٢,٣٦١ (  )١,٢٤٦,٨٧٢(  )   مصاريف مالية    

-    ١٠,٠٠٠,٠٠٠(  )   ي اوراق مالية متاحة للبيع هبوط غير مؤقت في القيمة السوقية لالستثمار ف    ٤
  ، بالصافي اخرى  ومصاريفايرادات     ٢٤  ٢,٨٣٣,١٣٩   ٧,٩٦١,٦٦٢

-   ١,٢١٩,٢٢٨(  )   حصة الشركة من خسائر شركات زميلة     ٤
              

   وحقوق االقليةقبل فريضة الزآاة لربحصافي ا         ١٥,٥٥١,٧٥٠   ٩,٠٣٦,٩١٩
              

٤,٩٨٠,٥٠٠ (  )٣,٤٣٠,٠٠٠(  )   فريضة الزكاة     ١٣

              

  قبل حقوق االقليةصافي الربح         ١٠,٥٧١,٢٥٠   ٥,٦٠٦,٩١٩

١٥,٨٨٧,٠٧٩ (  )٥١١,٨٨٤(  )    من صافي ارباح شركات تابعة حقوق االقليةحصة      ١٦
              

٥,٣١٥,٨٢٩   ٥,٠٩٥,٠٣٥(  )   الربح )/الخسارة(صافي      
              

٠,١٣٣   ٠,١٢٧(  )    السهم ربحية/  )خسارة(    ١٧
    



 

١١٥  

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  الموحدةقائمة حقوق المساهمين 
   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  )بالريال السعودي(

  

      

  

  رأس المال

    

  

  احتياطي نظامي

    

  

  احتياطي اتفاقي

–مكاسب غير محققـة       
ــن ــشركة م حــصة ال

شهرة لـشركةاجمالي ال 
  تابعة

  االثر المترتب عن  

   تخفيض نسبة الملكية

  في شركة تابعة

من خسائر غير محققة    
استثمار في اوارق مالية   

  متاحة للبيع

    

  

  ارباح مستبقاة

    

  

  المجمــوع

                                  

  ٤٥٤,١٠٨,٤٥١    ١٩,٠٣٤,٤٩٧     -    ٤,٦٤١,١٤٣    ٢٦,٣٣٠,٢٨٣    ١,٣٦١,١٤٧    ٢,٧٤١,٣٨١    ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠    ٢٠٠٦ يناير ١الرصيد في 
                                  

  ٥,٠٩٥,٠٣٥    ٥,٠٩٥,٠٣٥     -    -    -    -    -    -    ٢٠٠٦الربح الصافي لسنة 

  -    )٧٦٤,٢٥٦(    -    -    -    ٢٥٤,٧٥٢    ٥٠٩,٥٠٤    -     اتالمحول الى االحتياطي

  خسائر غير محققة من استثمار في اوراق مالية 

   متاحة للبيع 

    

-  

    

-  

    

-  

    

-  

    

-  

    

)٢٨,٩٢١,٧٧٥(  

    

-  

    

)٢٨,٩٢١,٧٧٥(  
                                  

  ٤٣٠,٢٨١,٧١١    ٢٣,٣٦٥,٢٧٦     )٢٨,٩٢١,٧٧٥(    ٤,٦٤١,١٤٣    ٢٦,٣٣٠,٢٨٣    ١,٦١٥,٨٩٩    ٣,٢٥٠,٨٨٥    ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد في 
                                 

  )٥,٣١٥,٨٢٩(  )٥,٣١٥,٨٢٩(  -    -    -    -    -    -   ٢٠٠٧الخسارة الصافية لسنة 

  ارباح غير محققة من استثمار في اوراق مالية 

   متاحة للبيع 

   

-  

    

-  

    

-  

    

-  

    

-  

    

  

١٥,٦٦٥,١٤٠  

    

  

-  

    

  

١٥,٦٦٥,١٤٠  

  هبوط غير مؤقت للقيمة السوقية لالستثمار في اوراق 

  متاحة للبيع مالية 

   

-  

    

-  

    

-  

    

-  

    

-  

    

١٠,٠٠٠,٠٠٠  

    

-  

    

١٠,٠٠٠,٠٠٠  
                                 

  ٤٥٠,٦٣١,٠٢٢    ١٨,٠٤٩,٤٤٧    )٣,٢٥٦,٦٣٥(  ٤,٦٤١,١٤٣    ٢٦,٣٣٠,٢٨٣    ١,٦١٥,٨٩٩    ٣,٢٥٠,٨٨٥    ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١الرصيد في 



 

  

١١٦   

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(
  

    الموحدةقائمة التدفقات النقدية
   ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  )السعوديبالريال (

  
٢٠٠٧    ٢٠٠٦      

  االنشطة التشغيلية        
  وحقوق االقليةالربح قبل فريضة الزكاة صافي   ١٥,٥٥١,٧٥٠   ٩,٠٣٦,٩١٩

      
  :تعديالت    

  واطفاءاتاستهالكات   ٢١,٧٢٥,١٤٦  ١٣,٣٩٤,١٤٨
   الخدمة ات نهايةتعويض  ١,١٦٢,٧٣٢  ٧٥٨,٢٤١

١,٢٠٠,٠٠٠( ) ١٣٥,١٢١(  )   رات ، صافيارباح استثما
٦,٤٩٩(  )   استبعاد ممتلكات ومعدات) أرباح (/خسائر   ٧٥,١١٤

  هبوط غير مؤقت في القيمة السوقية لالستثمار في اوراق مالية متاحة للبيع  ١٠,٠٠٠,٠٠٠  -
  حصة الشركة من خسائر استثمارات في شركات زميلة  ١,٢١٩,٢٢٨  -

  مصاريف مالية  ٣,٢٢٢,٣٦١  ١,٢٤٦,٨٧٢
       
  التغييرات في الموجودات والمطلوبات العاملة    
      

٦,٧٦٢,٥٠٩(  ) ٥,٩٢٥,٥٦٤(  )       واالرصدة المدينة االخرىالمدينون
٦,٣٣٧(  ) ١,٩٣٧,٤٤٧(  )   المخزون

   والمطلوبات االخرىالدائنون  ٢,٩٤١,٥٨٥  ١٠,٥٨٣,٢٢٧
      

  غيلية الناتج من االنشطة التش النقد  ٤٧,٨٩٩,٧٨٤  ٢٧,٠٤٤,٠٦٢
١,٢٤٦,٨٧٢(  ) ٣,٢٢٢,٣٦١(  )   مصاريف مالية مدفوعة
٥,٥٣٩,٣٨٩(  ) ١,٧٠١,٠٧٣( )    فريضة الزكاة المسددة
١٠٦,٣٨٦(  ) ١,٨٠٦,٠٦٩(  )   تعويضات نهاية الخدمة مدفوعة

      
   االنشطة التشغيلية المتوفر منصافي النقد  ٤١,١٧٠,٢٨١  ٢٠,١٥١,٤١٥

      
  ةاالنشطة االستثماري    
      

٦٢,٥٠٠,٠٠٠(  ) ٢٨,٦٤٧,٦٢٣(  )   شراء استثمارات 
  استرداد استثمارات في سله عمالت اجنبية   ٣١,٢٢٧,٥٢٧  ١٨,١٧٢,٩٧٣
١٠٤,٤١٧,٠٧١(  ) ١٤٠,٥٢٦,٥٥١(  )    ومشاريع ممتلكات ومعداتاضافات

  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات    ٢٣٦,٣٥٣  ٦١٤,٦٧٥
-  ٣,٦١٩,٣٧٩(  )   شهرة مشتراة
      

١٤٨,١٢٩,٤٢٣(  ) ١٤١,٣٢٩,٦٧٣(  )    يةصافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمار
      
  االنشطة التمويلية    
      

  المتحصل من قروض  ٩٧,٢٥٩,٥٩٨  ٩,٤٠٠,٠٠٠
١٠,٠٠٠,٠٠٠(  ) ١٣,٢٢٩,٨٤٨(  )    االجلقصيرة وطويلةض وقرتسديد 

١‚٢١٢‚٥٤٧(  )    االجلتسديد عقود استصناع طويلة  -
٧‚٧٦٩(  )   بنوك دائنة  -

  حقوق االقلية  ١,٩٠٠,٠٠٠  -
       



 

  

١١٧   

١,٨٢٠,٣١٦(  )   االنشطة التمويلية) المستخدم في/( المتوفر منصافي النقد  ٨٥,٩٢٩,٧٥٠
          

١٢٩,٧٩٨,٣٢٤(  ) ١٤,٢٢٩,٦٤٢(  )    في النقد وما في حكمه التغيرصافي 
   يناير ١في  مهالنقد وما في حك  ٦٨,١٨١,٨٤٠  ١٩٧‚٩٨٠‚١٦٤

          
   ديسمبر٣١النقد وما في حكمه في     ٥٣,٩٥٢,١٩٨  ٦٨,١٨١,٨٤٠

  
   تمويلية غير نقديةوانشطة استثمارية       

١٥,٦٦٥,١٤٠  ٢٨,٩٢١,٧٧٥(  )   غير محققة من استثمار في اوراق مالية متاحة للبيع خسائر )/أرباح(



 

١١٨ 

  
  التكوين و النشاط  - ١
  

 وتاريخ ٢٢٣م ـــــلشرآات السعودى آشرآة مساهمة سعودية بموجب قرار وزارة التجارة رقتأسست الشرآة وفقا لنظام ا
هـ لغرض القيام باعمال ١٠/٤/١٤٠٩ بتاريخ ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢هـ وتسجلت لدى السجل التجارى تحت رقم ٧/٣/١٤٠٩

مرافق والخدمات التابعة لها من الصيانة والتشغيل واالدارة للمصانع والمرافق الصناعية وانشاء المباني السكنية وآافة ال
مراآز ترفيهية واسواق ومطاعم ومشروعات االعاشة واقامة المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين 
بالمصانع والشرآات الصناعية وتسويق منتجات المصانع محليا وعالميا والخدمات الرسمية واالشتراك في تأسيس 

  . في استثمارات وادارة الشرآات التابعةاط الرئيسي الحالي للشرآة النشيتمثلو .الشرآات 
  

  ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة  - ٢
  

ان .  عن الهيئة السعودية للمحاسبين القـانونيين  ة الصادرللمعاييرالموحدة للشركة وفقا     لقد تم اعداد القوائم المالية    
  :شركة والشركات التابعة هي على النحو التاليالسياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل ال

    القوائم الماليةوحيداساس ت

على القوائم المالية لكل من الشركة والقوائم المالية للشركات التابعة التالية المملوكة             الموحدة مل القوائم المالية  تتش  
  : والتي تمتلك الشركة حق السيطرة عليها % ٥٠بنسبة تزيد عن 

  

 النسبة يلمكان التسج  
 الملوكة

 النشاط الرئيسي 

     
ـ     ارة ـالشركة السعودية لتنمية التج

  ) *تصدير (والصادرات
  المملكة العربية 

  السعودية

٧٦%   

 

ادارة وتشغيل مشروع االيداع و اعـادة        
التصدير المقام على االرض التـي تـم        

 . استئجارها في ميناء جدة االسالمي
          

  المملكة العربية   دمات المياهشركة كنداسة لخ

  السعودية

  .  المياه وبيعمحطات تحلية وتنقية   % ٦٠

  

  شركة تشغيل الخدمات المساندة
   

  المملكة العربية

  السعودية

  

٩٧ % 
ــر و  مباش

ــر % ٣ غي
  .مباشر

   

تطوير وادارة وتشغيل المـدن الـصناعية       
وانشاء وتشغيل المطاعم ومراكز االعاشة     

ية و اقامة محطات الوقود     والمراكز الترفيه 
وورش خدمات وصيانة السيارات و شراء      
االراضي القامة المباني عليها و استثمارها      

  .بالبيع او االيجار

شركة محطة بوابة البحـر األحمـر       
  *المحدودة 

  المملكة العربية 

   السعودية

٥٧ % 
ــر و  مباش

ــر % ٥ غي
  مباشر

القيام بتطوير وانشاء وتـشغيل وصـيانة        
الحاويات وكذلك أعمـال الحفـر      محطات  
  .والردم

  
وذلك من قبل الشركة    " شركة محطة بوابة البحر األحمر المحدودة     " تأسيس شركة جديدة باسم      السنةتم خالل      *

 من اجل انشاء وتشغيل مشروع الرصيف البحري في منطقة اعادة التصدير فـي               وشركاء اخرين  وشركة تصدير 
   .كة تصدير توقيع عقد بهذا الخصوص مع ادارة المؤسسة العامة للموانيءميناء جدة االسالمي حيث سبق لشر

  
  



 

١١٩  

ومن اجل تنفيذ هذا المشروع قامت شركة تصدير بالتـنازل عن حق االنتفاع بجزء مـن ارض منطقـة اعـادة                    
التصدير التي تستأجرها من ادارة ميناء جدة االسالمي للشركة الجديدة ، شركة محطـة بوابـة البحـر االحمـر                    

ما زالت شركة محطة بوابة البحر االحمر المحـدودة فـي           )  ج -٨(لمحدودة كما هو مبين في االيضاح رقــم        ا
تـشتمل خطـة شـركة      منذ تأسيسها و    متراكمة  تصدير خسائر  لقد حققت شركة  . مرحلة االنشاء وما قبل التشغيل    

  وملحقاتـه  صيف البحـري  تصدير لتعويض هذه الخسائر وتحقيق ارباح على مشروع انشاء وتشغيل مشروع الر           
 ومشاريع اخرى واستكمال تاجير جميع االراضـي         وتعتقد ادارة شركة تصدير بأن هذا المشروع        اعاله المشار اليه 

سوف يمكن الشركة من االستمرار في اعمالها واسترداد األقيام الدفتريـة لموجوداتهـا وتحقيـق             التي تم تطويرها  
  .ارباح معقولةايرادات كافية لتغطية مصاريفها وتحقيق 

لقد تم توحيد القوائم المالية الموحدة بتجميع البنود المتشابهة من موجودات ، مطلوبات ، حقوق الملكية، االيرادات                  
  .وقد تم استبعاد المعامالت واالرصدة الجوهرية بين الشركة والشركات التابعة  .والمصاريف 

  تحقق المبيعات وااليرادات   

ليم البضاعة او تقديم الخدمات للعمالء وتظهر بالصافي بعد الخـصم التجـاري أو خـصم     تتحقق المبيعات عند تس     
 على فترات عقود التأجير ويـتم تأجيـل ايـرادات            والمستودعات ويتم توزيع ايرادات تأجير الساحات    . الكميات  

  .التأجير المتعلقة بالسنوات الالحقة ويتم االعتراف بها في تلك السنوات 

  المصاريف

ويـتم تـصنيف     ٠ مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع بضائع الشركة            تتكون
  .المصاريف األخرى كمصاريف عمومية وادارية

تتضمن المصاريف العمومية واالدارية المصاريف العمومية واالدارية المباشرة وغير المباشرة والتـي ال تتعلـق               
يتم توزيع المصاريف اذا دعت الحاجة لـذلك     . وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليه     بشكل مباشر بكلفة المبيعات   

  .بين المصاريف العمومية واالدارية وكلفة المبيعات على أساس ثابت

   المخزون

. المرجحويجري تحديد الكلفة بطريقة المتوسط      .  ايهما اقل    أو السوق  بسعر الكلفة    يجري تسعير بضاعة اخر المدة      
يد كلفة المياه المحاله علـى اساس طريقة المتوسط المرجح وتتضمن كلفة المواد والعمالة ونسبة محددة مـن                 تحد

  .المصاريف غير المباشرة

  استثمارات وأوراق مالية

محتفظ لاتقيم األوراق المالية     .اتاالستثمار لهذه    بالنسبة تصنف االستثمارات في األوراق المالية وفقا لنية الشركة       
تقيم األوراق   . والخسائر غير المحققة منها ضمن قائمة الدخل       لمكاسبالتجار بالقيمة العادلة، وتظهر ا    غرض ا بها ل 

وعندما  .المساهمين والخسائر غير المحققة ضمن قائمة حقوق        لمكاسبالمالية المتاحة للبيع بالقيمة العادلة وتظهر ا      
  .مالية بالكلفة الاألوراقيمكن تحديد القيمة العادلة فيجري تقييم ال 

وهناك تأثير فعال للـشركة عليهـا بموجـب          %٢٠تقل عن   ال  تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة       
طريقة حقوق الملكية بحيث تسجل االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء التغير في حصة الـشركة                  

ان %) . ٥٠ -% ٢٠نسبة الملكية مـن     ( شركات زميلة    في صافي اصول الشركة المستثمر فيها ويشار اليها انها        
   .حصة الشركة في صافي ارباح أو خسائر الشركات الزميلة يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل

  .يتم تخفيض القيمة الجارية لكافة االستثمارات واألوراق المالية باالنخفاض غير المؤقت في قيمتها

  . عن توزيع األرباحاإلعالنألوراق المالية عند ا في  من االستثماراتاإليراداتيجري قيد 
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  الشهرة

 الشركة المستثمر فيها  تمثل الشهرة الفائض من كلفة االستثمار عن حصة الشركة في القيمة العادلة لصافي اصول               
يـة  تتم مراجعة القيمـة الدفتر    ). ان وجد (كما بتاريخ التملك وتظهر بالتكلفة بعد تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها            

وفي حال  . للشهرة بتاريخ كل مركز مالي لتحديد فيما اذا كان هنالك أي مؤشر على وجود هبوط في قيمة الشهرة                 
وجود أي مؤشر، فانه يتم تخفيض القيمة الدفترية للشهرة الى حد القيمة المتوقـع اسـتردادها ويـتم االعتـراف                    

  .الفترات الالحقة/س تلك الخسارة في الفترة  وال يتم عكبالخسارة الناشئة عن هذا الهبوط في قائمة الدخل

  الممتلكات والمعدات

  الممتلكات والمعدات االخرى  -
تظهر الممتلكات والمعدات االخرى بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة ، تعتبر مصاريف االصالح                

ويجـري احتـساب     . والصيانة مصاريف ايرادية ، اما مصاريف التحسينات فتعتبـر مـصاريف رأسـمالية            
 ويـتم   االستهالكات على أساس الحياة العملية المقدرة للممتلكات والمعدات وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت            

اطفاء التحسينات على المأجور على اساس الحياة العملية المقدرة لهذه التحسينات أو المتبقي مـن مـدة عقـد                   
   . االيجار أيهما ينتهي اوال

  واعادة التصدير مشروع االيداع  -
يتم اطفاء تكلفـة تطـوير      . بالكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة       يظهر مشروع االيداع واعادة التصدير    

االراضي المستأجرة واالنشاءات المقامة عليها على أساس الحياة العملية المقدرة لها أو المتبقي من مدة عقـد                 
  . االيجار أيهما ينتهي اوال 

  :ستهالك للبنود الرئيسية لهذه الممتلكات والمعدات هي كما يلي ان معدالت اال

  
 معدل االستهالك السنوى    االصل
   %٣ - %٢‚٧٧  مباني

  %١٠   هناجر–مباني المستودعات 
  %٢‚ ٨٥ -%٢‚٧٧  تطوير اراضي مستأجرة

  %١٢‚٥ -%٤‚٦٧  محطات تحلية وتعبئة المياه و توابعها
   %٢٥ –% ١٠   و صهاريجسيارات

  %١٥  ت ومعدات اال
  %٥٠ -%١٠   ومعدات مكتبيةأثاث ومفروشات

  %٢٠ –%١٠  تحسينات على المأجور
  %٥٠ -% ١٥  عدد وادوات

  
  الرصيف البحريمشروع  -

  
  اعمال رأسمالية قيد التنفيذ

  
البحري تمثل االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ التكاليف المتكبدة على انشاء وشراء وتركيب المعدات الخاصة بالرصيف 

  . ومشاريع اخرى والتكاليف المباشرة المتعلقة بتلك المشاريع
  

  رسملة التكاليف المتعلقة بالتسهيالت االسالمية من البنوك
  

  .يتم رسملة تكاليف التسهيالت االسالمية من البنوك والمتعلقة بشراء وانشاء الممتلكات والمعدات خالل فترة االنشاء 
  

  اع االرض حق انتف–اصول غير ملموسة 
  

يتم تسجيل االصول غير الملموسة مبدئيا بسعر التكلفة وتظهر بعد ذلك بسعر التكلفة بعد تنزيل االطفاء المتراكم وأي 
يتم اطفاء االصول الغير ملموسة ذات عمر محدود على اساس المدى الزمني المحدد لالستفادة منها . تدني في قيمتها 

فاء االصول غير الملموسة على الحياة العملية المقدرة من بداية النشاط التجاري سوف يبدأ اط. بطريقة القسط الثابت 
  ) .٩انظر ايضاح رقم (الحدى الشركات التابعة 
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  المصاريف المؤجلة 

تتألف المصاريف المؤجلة بشكل اساسي من مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التـى تمـت اثنـاء فتـرة                     
 التابعة ناقصا االيرادات غير التـشغيلية التـى         اتي لمشاريع الشركة والشرك   التأسيس وقبل بدء النشاط التجار    

 ٧ ىتخدام طريقة القسط الثابـت علـى مـد        تحققت خالل الفترة التأسيسية ويجري اطفاء هذه المصاريف باس        
  . سنوات 

  وضريبة الدخل الزآاةفريضة 
  
ـ       اتتخضع الشركة والشرك     يـتم  . ي المملكـة العربيـة الـسعودية         التابعة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل ف

 وفقـا  الزكـاة   فريضةيتم احتساب مخصص.  وفقا لمبدأ االستحقاق  وضريبة الدخللزكاةفريضة ااالستدراك ل 
 تـسجيل ايـة     يجري و  ويتم احتساب مخصص ضريبة الدخل على اساس صافي الربح المعدل          لوعاء الزكوي ل

  .تماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص فروقات بين المخصص والربط النهائي حين يتم اع

   الخدمة نهايةتعويضات 

يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال الـسعودي                  
  .على اساس الفترة التى امضاها الموظف في خدمة الشركة 

  ء الشهرةباستثنااالنخفاض في قيمة الموجودات 

إجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغير الملموسـة          يتم بتاريخ كل قائمة مركز مالي موحدة      
وفي حالـة وجـود     . للتأكد من وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات                

وفي الحاالت التـي  . ألصل لتحديد حجم هذه الخسارة مثل هذا الدليل ، يتم تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك ا      
ال يمكن فيها تقدير القيمة القابلة لالسترداد لذلك األصل ، تقوم الشركة بتقدير القيمة القابلة لالسترداد للوحـدة                  

  . المدرة للنقدية التي ينتمي إليها ذلك األصل 

 أو الوحدة المدرة للنقدية بأقل من قيمتــه الدفترية         وفي الحاالت التي يقدر فيها المبلغ القابل لالسترداد لألصل        
، عندئذ تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل أو الوحدة المدرة للنقدية إلى القيمة القابلة لالسترداد لهـا ، ويـتم                    

  . إثبات خسائر االنخفاض في قيمة األصل مصروفات فوراً في قائمة الدخل الموحدة 

 خسارة االنخفاض في القيمة ، عندئذ تتم زيادة القيمة الدفترية لألصـل أو الوحـدة                وإذا ما تم الحقاً عكس قيد     
المدرة للنقدية إلى القيمة المعدلة القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة          

نخفاض في قيمة ذلك األصل أو الوحدة       الدفترية التي كان من المفترض تحديدها فيما لو لم يتم إثبات خسارة اال            
يتم إثبات عكس قيد خسارة االنخفاض في القيمة إيرادات فوراً في قائمـة             . المدرة للنقدية في السنوات السابقة      

  . الدخل الموحدة 

  عقود االيجار

ـ               يتم   اطر تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالي اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري لمنافع ومخ
اليجار االخـرى كعقـود ايجـار       الملكية المتعلقة باالصل موضوع العقد الى المستأجر ، وتتم تصنيف عقود ا           

  .تشغيلي

تقوم الشركة بصفتها كمستأجرة بتحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الدخل              
  .بتخالل فترة عقد االيجار وذلك باستخدام طريقة القسط الثا

وبصفتها كمؤجرة يتم تسجيل ايرادات التأجير بموجب عقد االيجار التشغيلي في قائمة الدخل باستخدام طريقـة                
  .القسط الثابت خالل مدة عقد االيجار 

  تحويل العمالت االجنبية 
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ويـتم  . ملـة   يتم تحويل المعامالت بالعملة االجنبية الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عند اجراء المعا             
تحويل الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية كما في تاريخ قائمة المركز المالي الى الريال السعودي               

ان االرباح والخسائر الناتجة عن التسديد أو تحويل العمـالت االجنبيـة يـتم              . باالسعار السائدة في ذلك التاريخ      
  .ادراجها ضمن قائمة الدخل 

 ي حكمهالنقد وما ف - ٣
يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تـسييلها خـالل                    

  : فترة ثالثة شهور أو أقل ويتألف مما يلي 

  واالوراق المالية والسلف االستثمارات - ٤

٢٠٠٧      ٢٠٠٦      
          

  )انظر أ ادناه (االستثمار في أوراق مالية متاحة للبيع ، بالقيمة العادلة    ٤٤,٣٧٨,٤٨٨    ٢٨,٥٧٨,٢٢٥

  

٧,٧٠٠,٠٠٠  

    

١٠,٧٠٠,٠٠٠  

  ان المحدودة، بالكلفة شركة سما للطيراالستثمار في   

  )انظر ب ادناه ( 

  

٥,٠٠٠,٠٠٠  

    

١٩,٨٥٨,٢٤٣  

  

    )انظر ج ادناه(شركات زميلة وسلف االستثمار في 

  )انظر د ادناه(أوراق مالية متاحة للبيع ، بالكلفة االستثمار في     ٩,٥٧٠,١٥٠    -
          

٨٤,٥٠٦,٨٨١   ٤١,٢٧٨,٢٢٥     
  

تم تقييم هذا .  متاحة للبيع االستثمار في محفظة استثمارية في اسهم سعودية يمثل بند االستثمار في اوراق مالية  )أ 
 بالقيمة العادلة وقد نتج عنه ارباح تم قيدها آأرباح غير محققة خالل ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١االستثمار آما في 
ر  ريال سعودي بحيث اصبح صافي رصيد الخسائ١٥٫٦٦٥٫١٤٠ بمبلغ ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١السنة المنتهية في 
 ريال سعودي وردت ضمن حقوق المساهمين في قائمة المرآز المالي المرفقة ٣٫٢٥٦٫٦٣٥غير المحققة مبلغ 

وتعتقد ادارة الشرآة ان هذه الخسائر هي في وضع مؤقت ال يتوجب اجراء اية تعديالت على قائمة الدخل . 
 ديسمبر ٨ قرار مجلس االدارة بتاريخ خالل الربع االخير من السنة وبناء على هذا وقد قامت الشرآة. مقابلها 
 ريال سعودي من الخسائر غير المحققة في قائمة الدخل واالعتراف بها ١٠٫٠٠٠٫٠٠٠بقيد مبلغ  ٢٠٠٧

 .آهبوط غير مؤقت في القيمة السوقية لالستثمار في االوراق المالية المتاحة للبيع 
  

 مايو ١٥بتاريخ ) بقا بشرآة الوشكان المحدودةالمعروفة سا(قرر الشرآاء في شرآة سما للطيران المحدودة   )ب 
 مليون ٣٠٠سمالها بعد الزيادة مبلغ أ ريال سعودي ليصبح ر١١٢٫٥٠٠٫٠٠٠ زيادة رأسمالها بمبلغ ٢٠٠٧

وعليه اصبحت الشرآة .  مليون ريال سعودي٣وقد شارآت الشرآة في تلك الزيادة بمبلغ . ريال سعودي 
  .من رأس مال شرآة سما للطيران المحدودة % ٢٫٦٧نسبته  حصة والتي تمثل ما ١٦٠٫٠٠٠تمتلك 

  
 :مما يلي   ديسمبر٣١يتكون االستثمار في الشرآات الزميلة والسلف آما في   )ج 

  

  ٢٠٠٦   ٢٠٠٧ 
     

 ٧,٤٢٣,١٨٤  ٢٠,٢٣٠,٤٦١   النقد والنقد لدى البنوك

 ٦٠,٧٥٨,٦٥٦  ٣٣,٧٢١,٧٣٧   ودائع استثمارية لدى البنوك
      
   ٦٨,١٨١,٨٤٠  ٥٣,٩٥٢,١٩٨ 
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نسبة     ٢٠٠٧    ٢٠٠٦    النشاط الرئيسي
  الملكية

  اسم الشركة 

             
الخدمات اللوجستية الخاصة 
بالشركات العاملة في القطاعات 

  البتروكيماوية

  شركة الجبر تالكي المحدودة  %٣٣,٣   ٣,٧٤٢,٤٣٨    - 

  ) ادناه١انظر ج (

أعمال المياه والمجاري وتنقية 
المياه وتاجير معدات المياه 

  واخرى 

   

٥,٠٠٠,٠٠٠  

    

٤,٥٩٨,٠٠٧  

 

 

  

٥٠%  

الشركة الدولية لتوزيع المياه 
  ) ادناه١انظر ج (المحدودة 

اعمال الكهرباء والمياه 
التشغيل والميكانيك والصيانة و

  واخرى

   

-  

    

١١,٥١٧,٧٩٨

   

٤٩%  

شركة خدمات المياه والبيئة 
  ) ادناه١انظر ج (السعودية 

   ١٩,٨٥٨,٢٤٣    ٥,٠٠٠,٠٠٠     
 

 
: ديسمبر هي آما يلي ٣١ان تفاصيل هذه االستثمارات والسلف آما في ) ١ –ج   

٢٠٠٧      ٢٠٠٦      
  :ر تالكي المحدودةبشركة الج        
          
  حصة الشركة من رأس المال    ٤,٠٠٠,٠٠٠    -
-    ٢٨٦,٠٤٥(  )   حصة الشركة من الخسائر المتراكمة
  حصة الشركة من ربح السنة  ٢٨,٤٨٣    -
          
  المجموع    ٣,٧٤٢,٤٣٨    -
          
   لتوزيع المياه المحدودةالدوليةالشركة         
          

  حصة الشركة من رأس المال    ٥,٠٠٠,٠٠٠    ٥,٠٠٠,٠٠٠
-    ٤٠١,٩٩٣(  )   صة الشركة من خسارة الفترةح
          

  المجموع   ٤,٥٩٨,٠٠٧   ٥,٠٠٠,٠٠٠
   

٢٠٠٧      ٢٠٠٦      
  المحدودةشركة خدمات المياه والبيئه السعودية         
          
  حصة الشركة من رأس المال    ٤٩٠,٠٠٠    -
-    ٨٤٥,٧١٨(  )   حصة الشركة من خسارة الفترة
          
  صافي االستثمار (  )٣٥٥,٧١٨   -
  سلف ممنوحة   ١١,٨٧٣,٥١٦   -
        
  المجموع   ١١,٥١٧,٧٩٨   -

 
.ان آافة الشرآات اعاله هي شرآات ذات مسئولية محدودة تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية ) ٢ –ج   

 
 مساهمة شرآة بحرينية(يمثل االستثمار في اوراق مالية متاحة للبيع بالكلفة آلفة االستثمار في شرآة جروث آابيتال  )د

  . هذه الشرآة رأس مالمن % ٢٫٤٥وتبلغ نسبة هذا االستثمار ) خاصة
 



 

١٢٤ 

 المدينون واالرصدة المدينة االخرى - ٥
  

٢٠٠٧   ٢٠٠٦    
          

  مدينون   ١٩,٨٩٩,٩٩٦   ١٤,١٩٥,٩٨٩

٦٩٣,٥٩٣ (  )٤٤٦,٨٩٧(  )   استدراك الديون المشكوك في تحصيلها: ينزل 

١٩,٢٠٦,٤٠٣   ١٣,٧٤٩,٠٩٢    

  مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى  ٣,٧٧٠,٣٠٠   ٤,٢٠٢,٠٤٧

  تأمينات خطابات ضمان بنكية  ٣,٨٠٠,٠٠٠   ٢,٩٠٠,٠٠٠

٢٦,٧٧٦,٧٠٣   ٢٠,٨٥١,١٣٩      
  

   المخزون - ٦
  

٢٠٠٧   ٢٠٠٦    
        

  قطع الغيار  ٣,٦٤٠,٢٢٠   ١,٩٦٩,٣٨١

  وقود وزيوت  ٩٨,٩١٢   ٧٥,٩٢٣

  مواد كيماوية  ١٣٥,٢٧٩   ٣٤,٠٦٧

  مخزون مياه محاله  ٤٣,٠٣٧   ٣٠,٣٦٠

  بضاعة في الطريق  ١٢٩,٧٣٠   -

٤,٠٤٧,١٧٨   ٢,١٠٩,٧٣١    
  



 

١٢٥  

  
  الممتلكات والمعدات - ٧

    يناير ١   االضافات   االستبعادات    التحويالت  ديسمبر ٣١
 :التكلفــة      
              

  اراضي   ٦٦,٦٠٨,١٥٠  ٢٠٠,٠٠٠   -    -  ٦٦,٨٠٨,١٥٠

  مباني  ٧,٨١٤,٤٩٩  ٢٢,٤٠٢   -    -  ٧,٨٣٦,٩٠١

محطات تحليـة وتعبئـة الميـاه         ١٨٧,٦٣٣,٤٣٠  ٥٧٩,٦٨٥ ٥٧٤,٤٠٦    ٦١٠,٩٥١  ١٨٨,٢٤٩,٦٦٠
  وتوابعها

  سيارات وصهاريج  ٦,٦٢١,٦٤٢  ٤,٥٣١,٤٥٠ ٥٤٢,٣١٩    -  ١٠,٦١٠,٧٧٣

  االت ومعدات  ٥٠٥,٢٦٥  ٤,٣٨٠,٤٧٧  -    -  ٤,٨٨٥,٧٤٢

  اثاث ومفروشات ومعدات مكتبية ٥,٠٢٨,٥٧٦ ١,٠٠٣,١١٩ ٢٣,٦٥٠    - ٦,٠٠٨,٠٤٥

  تحسينات على المأجور  ٧٧,٧٠٨  ٥٤,٢٣٥  -    -  ١٣١,٩٤٣

  عدد وادوات  ١,٩٨٣,٨٦١  ١٩٦,٠١٣  -    -  ٢,١٧٩,٨٧٤

  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ  ٢,٤٥٥,٣٧٠  ٣,٣٧٧,١٤١  - (  )٦١٠,٩٥١  ٥,٢٢١,٥٦٠
             

  مجموع التكلفة  ٢٧٨,٧٢٨,٥٠١  ١٤,٣٤٤,٥٢٢  ١,١٤٠,٣٧٥    -  ٢٩١,٩٣٢,٦٤٨
              
  االستهالآات            
              

  مباني  ٣,٢٠٢,١٧٢  ٢٣٤,٩١٣   -    -  ٣,٤٣٧,٠٨٥

محطات تحليـة وتعبئـة الميـاه         ١٤,٦٧٩,٨٩٦  ١١,٦٩١,٩٧٨  ٤٣٢,٩٤٣    -  ٢٥,٩٣٨,٩٣١
  وتوابعها

  سيارات وصهاريج  ٣,٣٥٥,٥٥٩  ٩٢٠,٦٣٠  ٣٦٦,٩١٧    -  ٣,٩٠٩,٢٧٢

  االت ومعدات  ٥٠٥,٢٤٥  ٣٤٦,٢٠٣  -    -  ٨٥١,٤٤٨

  اثاث ومفروشات ومعدات مكتبية  ٣,٦٦٦,١١٥  ٣٦٤,٤٢٧  ١,٠٣٩    -  ٤,٠٢٩,٥٠٣

  تحسينات على المأجور  ٧٧,٧٠٨  ٥,٩٥٦  ٢٨,٠٠٩    -  ٥٥,٦٥٥

  عدد وادوات  ١,٤٢٤,٩١٩  ٢٢٠,٧٧١  -    -  ١,٦٤٥,٦٩٠
             

  مجموع االستهالكات  ٢٦,٩١١,٦١٤  ١٣,٧٨٤,٨٧٨  ٨٢٨,٩٠٨    -  ٣٩,٨٦٧,٥٨٤

              

   يناير ١القيمة الدفترية الصافية   ٢٥١,٨١٦,٨٨٧          
              

ــة الــصافية             ٢٥٢,٠٦٥,٠٦٤  ٣١القيمــة الدفتري
  ديسمبر

             
  

ـ              دمام بايجـار سـنوى     أقيمت مباني الشركة على قطع اراضى مستأجرة في المناطق الصناعية بجدة والرياض وال
رمزى بموجب عقود تأجير طويلة االمد بين وزارة الصناعة والكهرباء والشركة طبقا لشروط العقود المنظمة لهـذا                 

  .الغرض ولمدة خمسة وعشرين سنة تجدد لفترة او لفترات ال تزيد كل منها عن مدة العقد االصلية 

 ةد تأجير طويل  وجرة من ميناء جدة االسالمي بموجب عق       المياه على قطع اراضي مستأ      وتعبئة تحليةات  اقيمت محط 
  . سعودي ريال٥٧٤,١٧٠ بايجار سنوي يبلغ ١٤/١/١٤٤٤تنتهي جميعها في االمد مع المؤسسة العامة للموانئ 

  
  



 

١٢٦  

 ريال سـعودي   ١٦٨,٥٢٥,١١٦الخاصة بشركة كنداسة والبالغ صافي قيمتها الدفترية        ان كافة الممتلكات والمعدات     
مرهونة بموجب سند رهن لصالح صندوق التنمية الـصناعية الـسعودي            )ريال سعودي  ١٧٦‚٣٩٢‚٩٨٨ :٢٠٠٦(

  ).١٤ايضاح ( ورهن ثان على معدات الشركة لصالح البنك السعـودي البريطاني 

  
 على تكاليف تقيـيم ومتابعـة       ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ اعاله كما في     كلفة محطات التحلية وتعبئة المياه وتوابعها     تشتمل  
 ريال سعودي كما تشتمل على تكاليف تمويل        ٤,٧١٢,٨٠٠من قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي بمبلغ        محملة  

   .)١٤ايضاح ( ريال سعودي ٤,٧٣٥,١٨١قروض مرابحة طويلة االجل بمبلغ 

 مشروع االيداع واعادة التصدير  - ٨
  

  : يتكون مشروع االيداع واعادة التصدير مما يلي –أ 

    يناير١ االضافات  تحويالت   ديسمبر٣١
    ١٫١  الكلفــة
            

٢٤,٩٥٣,٣٩٥ ١٠٨,٣٧١,١٥٦( )   تطوير اراضي مستأجرة   ١٣٣,٣٢٤,٥٥١ -

   هناجر –مباني المستودعات     ١٧,٠٨٧,٧٥٣  -   -  ١٧,٠٨٧,٧٥٣

  مباني خرسانية    ١‚٥٨٨‚٣٥٣  -   -  ١,٥٨٨,٣٥٣

  حاسب الي    ١‚٠٦٤‚٥٧٥  -   -  ١,٠٦٤,٥٧٥

٤,٢٢٢,٧٥٨  ٦,٦٣٤,٩٩٥( )   مشاريع رأسمالية تحت التنفيذ    ١٠,٨٥٧,٧٥٣  -
         

٢٩,١٧٦,١٥٣  ١٣٤,٧٤٦,٨٣٢( )   مجموع الكلفة    ١٦٣,٩٢٢,٩٨٥  -
        ١٫٢   
        ١٫٣   االستهالآات
             

٢,٧٨١,٥١٨  ١٥,٢٦٣,٣٣٧( )   تطوير اراضي مستأجرة    ١٤,٣٣٩,٤١٠  ٣,٧٠٥,٤٤٥

   هناجر–مباني المستودعات     ٥,٤٥٧,٤٦٦  ١,٦٧٣,٧٨٩   -  ٧,١٣١,٢٥٥
  مباني خرسانية    ١٧٤,١٢٠  ٤٤,٠٥١   -  ٢١٨,١٧١

  حاسب آلي    ١,٠٢٤,٦٥٣  ٣٩,٩٢١   -  ١,٠٦٤,٥٧٤
         

٢,٧٨١,٥١٨  ٢٣,٦٧٧,٣٣٧( )   مجموع االستهالكات    ٢٠,٩٩٥,٦٤٩  ٥,٤٦٣,٢٠٦
        ١٫٤   
   يناير ١ -لصافية القيمة الدفترية ا    ١٤٢,٩٢٧,٣٣٦      
            

ــصافية          ١١١,٠٦٩,٤٩٥ ــة ال ــة الدفتري ٣١ -القيم
  ديسمبر

  

الـسعودية   الـشركة     استأجرتها في ميناء جدة االسالمي    مشروع االيداع واعادة التصدير مقام على اراضي       –ب  
المؤسسة من  ) م١١/٥/١٩٩٨(هـ  ١٥/١/١٤١٩تاريخ  ب )شركة تابعة ( شركة تصدير    - لتنمية التجارة والصادرات  

 ريال سعودي ولمدة عشرين سنة هجرية تبـدأ اعتبـارا مـن             ٩٤٥‚٠٠٠العامة للموانئ بقيمة ايجارية سنوية تبلغ       
 ٢٠٠٣ سنة اعتبارا من بداية عـام        ٤٠  الى وتم فيما بعد تمديد مدة االيجار      . )م٢٠/٤/٢٠٠١( هـ  ١٥/١/١٤٢١

ة التصديـر بغرض انشاء مستودعات وساحات اعادة التصدير        وذلك لتطوير االرض وتنفيذ مشروع االيداع واعاد      
وغيرها من المنشآت وتأجيرها واالنتفاع بايراداتها طيلة مدة العقد ، وتكون المنشآت التي تقيمها الشـركة بما فيها                 

   .تطوير االرض وكلفة الحاسب االلي ملكا للدولة

 ريال سعودي وتشمل فوائد مرسملة بمبلـغ       ١٣٣,٣٢٤,٥٥١ لقد بلغ اجمالي كلفة تطوير االراضي المستأجرة         –ج  
 ريال سعودي وقد تم خالل العام التنازل لصالح شركة محطة بوابة البحر االحمر المحـدودة عـن                  ٣,٢٨٣,٥٦٥

 مليون ريال سعودي وبلغ صافي كلفة تطوير هذه االراضي المتنـازل            ٧٥االنتفاع بجزء من هذه االراضي بمبلغ       



 

١٢٧  

بعـد اسـتبعاد    ( ريال سعودي    ٥٠,٨٩٢,٩٣٢ سعودي محققة بذلك صافي ربح مقداره         ريال ٢٢,١٧١,٨٧٧عنها  
بلـغ نـصيب الـشركة منهـا        ) .  ريـال سـعودي    ١,٩٣٥,١٩١ارباح مؤجلة مقابل التزامات مستقبلية بمبلـغ        

وحدة  ريال سعودي والتي تمثل ارباح غير متحققة تم استبعادها عند اعداد القوائم المالية المالية الم               ٣٨,٦٧٨,٦٢٨
 ريال سعودي ظهرت ضمن حصة حقوق االقلية في ارباح وخسائر           ١٢,٢١٤,٣٠٤وبلغ نصيب حقوق االقلية منها      

  ) .١٦ايضاح (شركات تابعة 

 ريال سعودي بشكل رئيـسي      ٦,٦٣٤,٩٩٥ يمثل الرصيد المتبقي من المشاريع الرأسمالية تحت التنفيذ والبالغ           –د  
اجهة البحرية في منطقة االيداع واعادة التصدير بميناء جدة االسالمي وذلك           قيمة المبالغ المدفوعة على مشروع الو     

 ريال سعودي من رصيد أول المدة الى اعمال رأسمالية تحـت التنفيـذ فـي مـشروع                  ٤,٢٢٢,٧٥٨بعد تحويل   
  .الرصيف البحري 

 مشروع الرصيف البحري - ٩
  :يتكون مشروع الرصيف البحري مما يلي

٢٠٠٧      ٢٠٠٦      
          
  )انظر أ ادناه(اعمال رأسمالية قيد التنفيذ     ٦٣,٧٣٠,٥٩٥    -
  )انظر ب ادناه(دفعات لموردين     ٥٣,٩٩٥,٤٤٢    -
  )انظر ج ادناه(حق انتفاع االرض  -اصول غير ملموسة     ٣٤,٨٥٠,٦٢٧    -
          
-   ١٥٢,٥٧٦,٦٦٤    

  
  : تتألف االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ ما يلي–أ 

٢٠٠٧      ٢٠٠٦      
          
  استشارات فنية و تكاليف متعلقة بالمشروع     ١٠,٣١٤,٦٤٦    -
  تجهيز موقع    ٢,٧٤٥,٩٥٧    -
  رسوم ترتيبات تسهيالت مالية اسالمية محملة على المشروع     ٢٤,٤٩٣,٣٥٦    -
  استشارات قانونية    ٤,٩٠٩,٤٨٣    -
  تخطيط وتصميم الرصيف    ١٢,٠٣٦,٠٥١    -
   بالمشروعتكاليف اخرى متعلقة    ٩,٢٣١,١٠٢    -
          
-   ٦٣,٧٣٠,٥٩٥     

 بـدفع   ٢٠٠٧ ديـسمبر    ٣١ قامت شركة محطة بوابة البحر االحمر خالل الفترة من تاريخ تأسيسها حتـى               –ب  
دفعات مقدمة لموردي ممتلكات ومعدات لمشروع الرصيف البحري بموجب شروط االتفاقيات الموقعة معهم بهذا              

دفعة مقدمة تخص معدات سوف يتم تركيبهـا فـي          % ١٥على نسبة   يشتمل هذا المبلغ بشكل رئيسي      . الخصوص
  .المشروع 

فقد قامت شركة محطة بوابة البحر االحمر بشراء حـق انتفـاع الرض             )  ج – ٨( كما هو مبين في ايضاح       –ج  
 مليون ريال سعودي وقد ظهرت كلفة حق االنتفاع لالرض بعد استبعاد            ٧٥مستأجرة من قبل شركة تصدير بمبلغ       

 ريال سعودي وحـصة الـشركة مـن االربـاح          ٣٨,٦٧٨,٦٢٨لشركة من االرباح غير المحققة والبالغة       حصة ا 
ان هذا الحق الستخدام االرض سيكون لمدة       .  ريال سعودي    ١,٤٧٠,٧٤٥المؤجلة مقابل التزمات مستقبلية بمبلغ      

 محطـة بوابـة     سوف تقوم شركة   . ٢٠٣٩ فبراير   ٨هـ الموافق   ١٤٦١ محرم   ١٤ سنة وشهرين تنتهي في      ٣١
  .البحر االحمر باطفاء هذا المبلغ على العمر المقدر اعتبارا من تاريخ البدء بالنشاط التجاري 



 

١٢٨  

   الشهرة -١٠
 

:يتألف هذا البند مما يلي  

٢٠٠٧      ٢٠٠٦      
          

  )انظر أ ادناه(شهرة شراء شركة كنداسة لخدمات المياه     ٥٢,٦٦٠,٥٦٧    ٥٢,٦٦٠,٥٦٧
  )انظر ب ادناه( شركة الجبر تالكي المحدودة شهرة شراء    ٣,٦١٩,٣٧٩    -
          

٥٦,٢٧٩,٩٤٦   ٥٢,٦٦٠,٥٦٧     
  

 شرآة رأس مالمن % ١٠ بشراء حصص اضافية مقدارها ٢٠٠٥ قامت الشرآة خالل النصف االول من عام –أ 
اء عليه وبن% . ٦٠الى % ٥٠آنداسة لخدمات المياه لتصبح نسبة ملكيتها في شرآة آنداسة لخدمات المياه من 

اصبحت شرآة آنداسة لخدمات المياه شرآة تابعة وقد تم توحيد القوائم المالية الخاصة بها ضمن القوائم المالية 
  .الموحدة للشرآة 

  
في شرآة آنداسة % ١٠يتمثل الفرق بين المبلغ المدفوع لشراء الحصص االضافية المشار اليها اعاله البالغة 

 في شهرة والتي ٢٠٠٤ ديسمبر ٣١ لهذه الحصص في صافي اصول آنداسة آما في لخدمات المياه والقيمة العادلة
    :تم تحديد قيمتها على النحو التالي

          باالف الرياالت 
         

  ) ادناه١ –انظر أ  (٢٠٠٤ ديسمبر ٣١القيمة العادلة لصافي اصول شركة كنداسة كما في        ٦٧‚٧١١
          

  من راس مال شركة كنداسه% ١٠االضافية البالغة تكلفة شراء الحصص        ١٢‚٣٦٦
٦‚٧٧١(  )   %١٠القيمة العادلة للحصص المشتراة والبالغة  :ينزل  

         
  الشهرة      ٥‚٥٩٥

         
   الف ريال سعودي ونصيب االقلية ٣٣‚٥٧٠نصيب الشركة (اجمالي الشهرة       

  ) ادناه٢ –انظر أ ) (  الف ريال سعودي٢٢‚٣٨٠      ٥٥‚٩٥٠
٣‚٢٩٠(  )   ) ادناه٣ –انظر أ  ( ٢٠٠٥اطفاء الشهرة خالل عام   

         
  صافي الشهرة       ٥٢‚٦٦٠

 
تم تحديد القيمة العادلة لشرآة آنداسة لخدمات المياه من قبل مكتب استشاري مملوك الحد االطراف ذوي    ١ –أ 

  .العالقة والذي لم يتقاضى اية اتعاب مقابل ذلك 

 والبالغ ٢٠٠٥من اجمالي الشهرة بعد اطفاء عام ) قبل الحصص االضافية(ب الشرآة تم اظهار نصي  ٢ –أ 
 حصة الشرآة من اجمالي الشهرة لشرآة – ريال سعودي ضمن بند مكاسب غير محققة ٢٦‚٣٣٠‚٢٨٣

 والبالغ ٢٠٠٥تابعة ضمن حقوق المساهمين، في حين تم اظهار نصيب االقلية بعد اطفاء عام 
  ).١٦انظر ايضاح (ضمن بند حقوق االقلية  ودي ريال سع٢١‚٠٦٤‚٢٢٨

تعديل على  حيث تبنت ال٢٠٠٦قامت الشرآة بتغيير السياسة المحاسبية الخاصة باطفاء الشهرة في بداية عام    ٣ –أ 
فة بعد خصم اية خسائر هبوط في لالمعيار المحاسبي لالصول غير الملموسة والذي يتطلب تسجيل الشهرة بالك

 ٣١ناء عليه توقفت عن اطفاء الشهرة حيث ظهرت بالقيمة الدفترية بعد االطفاء آما في وب قيمة الشهرة
   . ٢٠٠٥ديسمبر 

 شرآة الجبر تالكي المحدودة وتمثل رأس مالمن % ٣٣٫٣قامت الشرآة خالل السنة بشراء حصص مقدارها    –ب 
 ديسمبر ٣١جبر تالكي آما في الشهرة الفرق بين المبلغ المدفوع والقيمة الدفترية لصافي اصول شرآة ال

  . والتي تقارب قيمتها العادلة ٢٠٠٦



 

١٢٩  

  المصاريف المؤجلة   -١١

٢٠٠٧   ٢٠٠٦    
          

   يناير ١رصيد    ٧,٨٧٠,٤٦٠   ١٠,٣٦٢,٢٧٤

  اطفاء السنة ( )٢,٤٧٧,٠٦٢   )٢,٤٩١,٨١٤(
        

   ديسمبر٣١رصيد    ٥,٣٩٣,٣٩٨   ٧,٨٧٠,٤٦٠
  

  الدائنون والمطلوبات االخرى  -١٢

  

٢٠٠٧   ٢٠٠٦    
        

٢٠,٤٣١,١٣٢   ٤,٢٧٦,٢٠٥   دائنون

  مطلوبات مستحقة وارصدة دائنة اخرى  ٤,٤٢٢,١٨٩   ١٦,٨٩٤,٥٤٧

  ايرادات مقبوضة مقدما  ١,٤٧٣,٣٤٥   ٢,٢١٤,٣٢٩

  ١٣ ايضاح – استدراك فريضة الزكاة  ٧,٦٦٣,٢٢٠   ٤,٣٨٣,٧٩٣
       

٣٣,٩٨٩,٨٨٦   ٢٧,٧٦٨,٨٧٤   

  وضريبة الدخلفريضة الزكاة  -١٣

 للـشركة والـشركات التابعـة        االفراديـة   قد تم احتسابها بناء على القـوائم الماليـة         للشركةريضة الزكاة   ان ف 
  .وفقا لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل  لها

  :الوعاء الزكوي 

 والتي قـد تـم احتـسابها مـن واقـع القـوائم الماليـة                 ديسمبر ٣١ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة كما في        
  : تشتمل على ما يلي للشركة والقوائم االفرادية للشركات التابعةغير الموحدة 

  
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٧  
  الشركات التابعة  الشركة  الشركات التابعة  الشركة  
 ٣٣٨,٠٢٥,٣٤٨   ٣٥٧,٢٧٠,٦٥٨  ٥٣٤,٥٦٩,١٣٩ ٤١١,٨٣٥,٠٥٧  موجودات غير متداولة          

  ٧٤,٦٥٤,٦١٨   ١,٨٩٢,٣٤٠  ٢٤٦,٣٣٧,٣٧٧   ٥٨١,٨٩٨ مطلوبـــات غيـــر متداولـــة
        ، الشركاء/ المساهمينحقوق 

 ٢٣٧,٢٦٥,٦٩٩   ٤٢٩,٦٥٦,٦٢٠  ٣٢٠,١١٩,٠٠٨ ٤٠٣,٩٥١,٤٢٨  رصيد أول المدة 
  )٢,٦٥٦,٠٦٨(  ٧,٥٩٥,٠٣٥  ٦١,٣١٠,٧٨٤ )٣,٠٦٥,٨٢٩(   قبل الزكاة)الخسائر/(األرباح 

  .تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى وعاء الزكاة 



 

١٣٠  

  :ة مخصص الزكاة كما يلي ان حرك

    ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  ٦,٤٩٣,١٨٢  ٤,٣٨٣,٧٩٣     يناير١الرصيد في         
  ٣,٤٣٠,٠٠٠  ٤,٩٨٠,٥٠٠  المخصص للسنة 

  )٥,٥٣٩,٣٨٩((  )١,٧٠١,٠٧٣(  المسدد خالل السنة 
  ٤,٣٨٣,٧٩٣  ٧,٦٦٣,٢٢٠     ديسمبر٣١الرصيد في     

  :ربوطات قائمة

  : الشركة– ١

 طالبت بموجبه مصلحة الزكاة والدخل      ٢٠٠١ ديسمبر   ٣١ة ربطا نهائيا عن السنة المنتهية في        تسلمت الشرك   
 ريال سعودي واعترضت الشركة على هذه الربط بعد دفع هذه الفروقـات         ٨٧٨,٣١٧بفروقات زكوية بمبلغ    

الـشركة  وأحيل االعتراض الى لجنة االعتراض االبتدائية التي أصدرت قرارها لصالح المصلحة ، وقامت              
بعد ذلك باالستئناف امام لجنة االسئناف التي أصدرت قرارها بتأييد استئناف الشركة وعليه حكمت بتخفيض               

كمـا قـدمت   .  ريال والذي دور لحساب الشركة لـدى المـصلحة   ٢٥٠,٠٠٠الفروقات المطالب بها بمبلغ    
عليهـا بموجـب هـذه       ودفعت المـستحق     ٢٠٠٦ حتى   ٢٠٠٢الشركة االقرارات الزكوية عن االعوام من       

  .االقرارات والتي ما زالت تحت المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل 

  : لتنمية التجارة والصادرات الشركة السعودية– ٢

 وال  ٢٠٠٦كما ان الشركة قدمت االقرار الزكوي عن عام          . ٢٠٠٥انهت الشركة وضعها الزكوي عن عام         
  .والدخل يزال تحت المراجعة من قبل مصلحة الزكاة 

  :شركة كنداسة لخدمات لمياه - ٣

 ٢٠٠٥ كما قامت بتقديم االقرار الزكوي للمـصلحة لعـام           ٢٠٠٤انهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام         
 والذي  ٢٠٠٥ الربط الزكوي لعام     ٢٠٠٦وقامت بسداد الزكاة المستحقة بموجبه وتسلمت الشركة خالل عام          

 ريال سعودي متعلقة بقروض طويلة االجل حيث        ٦٢٣,٧٧٨لغ  تطالب المصلحة بموجبه بفروقات زكوية تب     
اعترضت الشركة على هذه الفروقات وما زال االعتراض منظورا لدى لجنة االعتراض، هذا وقـد قـدمت                 

 وقامت بسداد الزكاة المستحقة بموجبه وما زال قيد الدراسة مـن قبـل              ٢٠٠٦الشركة االقرار الزكوي لعام     
  . مصلحة الزكاة والدخل 

  :شركة تشغيل الخدمات المساندة – ٤

  . وال يزال تحت المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل ٢٠٠٦قدمت الشركة االقرار الزكوي لعام   

  : شركة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة– ٥

ة أو   فانه ال يوجد زكـا     ٢٠٠٧ ديسمبر   ٣١ شهرا للفترة المالية المنتهية في       ١٢بما ان الشركة لم تكمل بعد       
ضريبة دخل مستحقة على الشركة وبناء عليه لم يتم تكوين مخصص لفريضة الزكاة وضريبة الدخل ضمن                

  .القوائم المالية للشـركة التابعة 



 

١٣١  

  وتسهيالت بنكيةقروض  -١٤

  : ديسمبر مما يلي٣١كما في   والتسهيالتتتألف القروض

  : تمويل مرابحة قصير االجل –أ 

 تمويل مرابحة قصير االجل من احد البنوك المحلية بمبلغ  على٢٠٠٦حصلت الشركة خالل عام 
تم سداد هذا القرض خالل عام  ريال سعودي بغرض تمويل احدى الشركات التابعة، وقد ٧,٠٠٠,٠٠٠

٢٠٠٧ .  

  : قروض طويلة االجل –ب 

٢٠٠٧   ٢٠٠٦    
          

  ادناه) ج( انظر –قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي   ٥٩,٦٣٨,٠٠٠   ٤٩‚٨١٠‚٠٠٠
  ادناه) د( انظر –قروض مرابحة   ١٧,٠٠٠,٠٠٠   ٢٧‚٠٠٠‚٠٠٠

  ادناه) و( انظر – شركاءقروض   ١٠٤,١٠١,٧٥٠   ١٢,٩٠٠,٠٠٠
       

  اجمالي القروض  ١٨٠,٧٣٩,٧٥٠   ٨٩,٧١٠,٠٠٠

  الجزء المتداول: ينزل    ١٩,٧٧٠,١٥٢   ٢٦‚٠٠٠‚٠٠٠

       
  اولالجزء غير المتد  ١٦٠,٩٦٩,٥٩٨   ٦٣,٧١٠,٠٠٠

 اتفاقية قرض طويل االجل مع صندوق التنمية ٢٠٠٣ خالل عام )شركة تابعة( كنداسة لخدمات المياه  وقعت شركة– ج
 مليون ريال سعودي بضمان رهن كافة ممتلكات ومعدات ٦٤,٥ بسقف أعلى يبلغ") الصندوق("الصناعية السعودي 

تتضمن اتفاقية القرض . ض تمويل توسعة محطة التحليةالشركة وضمانات اعتبارية من الشركاء في الشركة وذلك لغر
تعهدات معينة من ضمنها تحديد سقف أعلى لاليجارات والمصروفات الرأسمالية وتوزيعات االرباح والمحافظة على 

 ٥٩,٦٣٨,٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٧ ديسمبر ٣١بلغ الجزء المستغل من القرض كما في . النسب المالية ضمن حدود معينة 
  :يسدد القرض على اقساط نصف سنوية كما يلي. ريال سعودي

  

 تاريخ االستحقاق   المبلـــغ
    

١٥/٤/١٤٢٩   ٤,٨٨٥,٠٧٦  
١٥/١٠/١٤٢٩   ٤,٨٨٥,٠٧٦  
١٥/٤/١٤٣٠   ٥,٨٦٢,٠٩١  
١٥/١٠/١٤٣٠   ٥,٨٦٢,٠٩١  
١٥/٤/١٤٣١   ٥,٨٦٢,٠٩١  
١٥/١٠/١٤٣١   ٥,٨٦٢,٠٩١  
١٥/٤/١٤٣٢   ٦,٨٣٩,١٠٥  
١٥/١٠/١٤٣٢   ٧,٨١٦,١٢٢  
١٥/٤/١٤٣٣   ٧,٨١٦,١٢٢  
١٥/١٠/١٤٣٣   ٣,٩٤٨,١٣٥  

    
 اجمالي المبالغ المستحقة    ٥٩,٦٣٨,٠٠٠

  



 

١٣٢  

حصلت الشركة خالل العام على موافقة ادارة الصندوق على اعادة جدولة سداد اقساط القرض حسب ما هو موضح 
  بالجدول اعاله والتي تمت نظرا لتأخر تشغيل مشروع المحطة الجديدة

ريال سعودي مقابل تكاليف متابعة المشروع والتي تم تحميلها  ٤٦٢,٠٠٠ مبلغ٢٠٠٧ لقد تقاضى الصندوق خالل عام
ريال سعودي مقابل تكاليف  ٤,٧١٢,٨٠٠ مبلغ ٢٠٠٦كما تقاضى حتى عام . على المصاريف المالية في قائمة الدخل 

  ).٧ايضاح (ة مشروع التوسعة  ضمن تكلفمتابعة للمشروع حيث تمت رسملة هذه المبالغتقييم و

 اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي البريطاني )شركة تابعة( كنداسة لخدمات المياه يوجد لدى شركة   – د
 ٤٢,٥ مليون ريال سعودي وخدمات تمويل مرابحة طويلة االجل بمبلغ ٤على شكل خطابات ضمان بمبلغ ") البنك("

ان هذه التسهيالت مضمونة بسند المر البنك بمبلغ . مويل توسعة محطة التحليةمليون ريال سعودي وذلك لغرض ت
ممتلكات ورهن ثان على  الشركة ريال سعودي مقدم من ٢٨,٨٧١,٠٠٠ضمان بمبلغ و ريال سعودي ٢٨,٨٧١,٠٠٠

 %.١‚٧ائدا تحمل هذه التسهيالت اعباء تمويل مرابحات بنسبة تعادل سايبور ز. معدات الشركة وغيرها من الضماناتو
 تتضمن اتفاقية .باالضافة الى عائد البنك الداخلي% ٤‚٧٥قامت الشركة باالتفاق مع البنك على تثبيت هذه االعباء بنسبة 

. القرض تعهدات مالية معينة باالضافة الى تأجيل سداد قرض الشركاء الى ما بعد تسديد التسهيالت المقدمة من البنك
  : ديسمبر هي كما يلي ٣١سهيالت كما في ان االرصدة المتعلقة بهذه الت

  
٢٠٠٧  ٢٠٠٦   

     

١٧,٠٠٠,٠٠٠  ٢٧,٠٠٠,٠٠٠   تمويل مرابحة طويل االجل 

١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠,٠٠٠,٠٠٠   الجزء المتداول: ينزل  

     

 الجزء غير المتداول  ٧,٠٠٠,٠٠٠  ١٧,٠٠٠,٠٠٠

 ريال سعودي استحقت ٢‚٥٠٠‚٠٠٠ مقدار كل منها يسدد قرض المرابحة طويل االجل على اقساط ربع سنوية يبلغ
  .١٥/٩/٢٠٠٥الدفعة االولى منها في 

 اتفاقية تسهيالت اسالمية ٢٠٠٧خالل شهر ديسمبر ) شركة تابعة(وقعت شركة بوابة البحر األحمر المحدودة  – هـ
 مليار ١,٧ممنوحة مبلغ مع أحد البنوك المحلية وذلك لغرض تمويل مشروع الرصيف البحري ويبلغ حد التسهيالت ال

 مليون ٥٧٩ريال سعودي بضمان ممتلكات ومعدات المشروع وضمان الشركاء لتمويل الشركة بتمويل اضافي بمبلغ 
خالل % ١خالل فترة االنشاء وبنسبة سايبور زائدا % ٥,٧٣تحمل هذه التسهيالت أعباء تمويل بنسبة  .ريال سعودي
  .فترة التشغيل

  : مما يليتتألف قروض الشركاء -و 

  
٢٠٠٧  ٢٠٠٦  

 ١ -أنظر و (قروض شركاء ممنوحة لشركة كنداسة لخدمات المياه  ١٠,٥٠٠,٠٠٠  ١٠,٥٠٠,٠٠٠
  )ادناه

  

٢,٤٠٠,٠٠٠ 

   

٣٣,٨٥٢,١٨٤ 

  قروض شركاء ممنوحة للشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات

  ) ادناه٢ - أنظر و  (

  

- 

   

٥٩,٧٤٩,٥٦٦ 

  ركة محطة بوابة البحر االحمر قروض شركاء ممنوحة لش

  ) ادناه٣ -انظر و (

١٠٤,١٠١,٧٥٠  ١٢,٩٠٠,٠٠٠  



 

١٣٣  

  مليون ريـال   ١٠,٥ الشركاء بمبلغ     بعض  على قرض من   )شركة تابعة (شركة كنداسة لخدمات المياه     حصلت     ١ -و 
 هـذا  ان. سـنويا % ٨‚٥ يجري احتساب عمولة على رصيد القرض بواقع         ) مليون ريال سعودي   ١٠,٥ : ٢٠٠٦(

كما هو مبين فـي       سداد التسهيالت المالية الممنوحة للشركة من احد البنوك المحلية         القرض ال يستحق السداد قبل    
  .اعاله ) د(

على قرض من بعض الشركاء بمبلغ      ) شركة تابعة (كما حصلت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات           ٢ -و 
لتمويل مشروع الرصـيف البحـري ويجـري        )  مليون ريال  ٢,٤ : ٢٠٠٦( مليون ريال سعودي     ٣٣,٨٥٢,١٨٤

  .وال يوجد موعد محدد لسداد القرض . سنويا % ٧,٥احتساب عمولة على هذا القرض بواقع 

على قرض من بعـض الـشركاء بمبلـغ         ) شركة تابعة (حصلت شركة محطة بوابة البحر االحمر المحدودة           ٣ -و 
وع الرصيف البحري، وال يحمل فوائد وتنوي الشركة تحويل هذا           مليون ريال سعودي لتمويل مشر     ٥٩,٧٤٩,٥٦٦

  .القرض الى حقوق الملكية مع البدأ بالنشاط التجاري للشركة

 تعويضات نهاية الخدمة -١٥
  
  

٢٠٠٧    ٢٠٠٦      
          

   يناير١الرصيد في     ٣,٨٨١,٠٢٣    ٣,٢٢٩,١٦٨

١,٨٠٦,٠٦٩ (  )١٠٦,٣٨٦(  )   خالل السنةالمدفوع 

  المخصص للسنة    ١,١٦٢,٧٣٢    ٧٥٨,٢٤١
          

   ديسمبر٣١الرصيد في     ٣,٢٣٧,٦٨٦    ٣,٨٨١,٠٢٣
  

 حقوق االقلية  -١٦

  

 رأس المال -١٧
  

 سهم ٨‚٠٠٠‚٠٠٠ من  ريال سعودي مكون٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠  رأس مال الشرآة المصرح به والمدفوع بالكامليبلغ
  . ريال٥٠ القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل سهم ةاسمي متساوي

 مارس ٢٧الموافق ( ١٤٢٧ صفر ٢٧ المؤرخ في ٢٠٠٦ – ١٥٤ – ٤ية رقم بناء على قرار هيئة السوق المال
والمبني على قرار مجلس الوزراء القاضي بتجزئة اسهم الشرآات المساهمة العامة بذلك التاريخ بنسبة ) ٢٠٠٦
  فقد تمت تجزئة اسهم ريال سعودي٥٠ ريال سعودي بدال من ١٠ وبحيث تصبح القيمة االسمية للسهم الواحد ٥:١

  سهم وتم تداول السهم بعد التجزئة اعتبارا٤٠‚٠٠٠‚٠٠٠ وبذلك اصبح عدد اسهم الشرآة الشرآة حسب تلك النسبة
   .٢٠٠٦ ابريل ١٥ من

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

  ٥٩,٧٧٠,٢٢٠  ٦٠,٢٨٢,١٠٤   يناير١الرصيد في 

  -    ١,٩٠٠,٠٠٠   تابعةةحصة حقوق االقلية من استثمارات جديدة في شرك

  ٥١١,٨٨٤ ١٥,٨٨٧,٠٧٩   ارباح و خسائر الشركات التابعة منحصة حقوق االقلية

  ٦٠,٢٨٢,١٠٤  ٧٨,٠٦٩,١٨٣   ديسمبر٣١الرصيد في 



 

١٣٤  

تم احتساب الربح االساسي للسهم بقسمة الربح الصافي على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل 
  . هم الفترة بعد تجزئة القيمة االسمية للس

رأس الموافقة على زيادة ) ٢٠٠٦ فبراير ١الموافق  (١٤٢٧محرم ١قرر مجلس االدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 
 ٤٠( مليون سهم ٨ مليون ريال سعودي عن طريق طرح ٨٠٠ مليون ريال سعودي الى ٤٠٠ الشرآة من مال

مسجلين في سجالت الشرآة وقت انعقاد لالآتتاب بواقع سهم لكل سهم للمساهمين ال) مليون سهم بعد التجزئة
 يونيو ٢٥الموافق (هـ ١٤٢٨ جماد االخر ١٠الجمعية العمومية غير العادية، آما قرر مجلس االدارة بتاريخ 

 رأس مال مليون ريال سعودي ليصبح ٢٨٠ مليون ريال سعودي الى ٤٠٠تخفيض مبلغ الزيادة من ) ٢٠٠٧
وتقوم الشرآة حاليا باستكمال الحصول على موافقة الجهات  .دي مليون ريال سعو٦٨٠الشرآة بعد الزيادة 

  .المختصة على هذه الزيادة ومن ثم عقد جمعية عمومية غير عادية الخذ موافقتها 

  االحتياطي النظامي  -١٨

وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية وللنظام االساسي للشركة ، يتوجـب علـى الـشركة تجنيـب                   
ويجـوز بقـرار مـن الجمعيـة        . من االرباح السنوية الصافية بعد الزكاة الشرعية      % ١٠مي بنسبة   احتياطي نظا 

ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع      . العمومية وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي المذكور نصف رأس المال            
 .كانصبة ارباح 

  االحتياطي االتفاقي  -١٩

من االرباح السنوية الصافية بعد     % ٥شركة تجنيب احتياطي اتفاقي بنسبة      وفقا للنظام االساسي للشركة فان على ال      
ويجوز وقف هذا التجنيب متـى بلـغ   . رف على كل ما يعود بالنفع على الشركة     ـالزكاة الشرعية يخصص للص   

  .ان هذا االحتياطي هو بمثابة ارباح مقيدة االستعمال . من رأس المال % ٥٠االحتياطي نسبة 

 نسبة الملكية في شركة تابعة عن تخفيض االثر المترتب -٢٠

 بزيادة راسمالها ٢٠٠٥خالل عام ) شرآة تابعة(  تصدير –قامت الشرآة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 
لقد شارآت الشرآة في .  مليون ريال سعودي ٨٠ليصبح راسمالها بعد الزيادة مبلغ  مليون ريال سعودي ٣٥بمبلغ 

 ٦٠‚٨٠٠ وعليه اصبحت الشرآة تمتلك . حصة١٧‚٣٠٠إلى ةمقسم ريال سعودي ١٧‚٣٠٠‚٠٠٠تلك الزياده بمبلغ 
شرآة تصدير في حين آانت نسبة ملكيتها قبل الزيادة ما يمثل من راس مال % ٧٦حصة والتي تمثل ما نسبتة 

 ونتيجة لتخفيض نسبة الملكية في شرآة تصدير فقد نتج عن ذلك تخفيض في حصة. من راس المال% ٩٦‚٦٧
الشرآة من الخسائر المتراآمة لشرآة تصدير نظير تحميل الشرآاء االخرين فيها بجزء من هذه الخسائر المتراآمة 

  . ريال سعودي والتي تم اظهارها في قائمة المرآز المالي ضمن بند حقوق المساهمين٤‚٦٤١‚١٤٣بلغت 
  



 

١٣٥  

   ذات عالقةجهاتمعامالت مع ال

  :الجهات ذات العالقة التاليةمالت مع قامت الشركة خالل السنة باجراء معا

  

  العالقــــة      االســـــم       

        
  اعضاء مجلس االدارة       مجلس االدارة 

  
  :ان المعامالت الجوهرية والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي 

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  

          

العضو المنتدب بدل حضور العضاء مجلس االدارة ورواتب وبدالت 
  واردة ضمن المصاريف العمومية واالدارية لتنفيذيلرئيس اوا

  

٦٠٧,٩٢٢  

   

١,١٩٤,٨٠٠    

 مصاريف بيع وتوزيع -٢١

٢٠٠٧    ٢٠٠٦      
          

  رواتب واجور وملحقاتها    ٢,٧٨٩,٣٨٢    ٢,٢٩٨,٧٠٩

  استهالكات واطفاءات    ٨٦١,٨٣٥    ٨٤٤,٦٥٤

  منافع واتصاالت    ٦٢٧,٥٢٠    ٣٦٣,٤١١

  صيانة واصالح  ٢٥٨,٨٣٣   ٢٢٣,٠٢٧

  مصاريف اخرى متنوعة    ٩١٦,٧٦٢    ٧٥٢,١٢٨
          

٥,٤٥٤,٣٣٢    ٤,٤٨١,٩٢٩      

 مصاريف عمومية وادارية -٢٢
  

٢٠٠٧    ٢٠٠٦      
          

١١,٨٤٦,٤٣٥    ٩,١٩٥,٧٦٦   رواتب واجور وملحقاتها  

  استهالكات واطفاءات    ٣,٤٦٠,٤٣٩    ٣,٤٤١,٦٧٥

  ايجارت    ٦٨٠,٤٤١    ٥٦٩,٢٨٧

  ة واستشاراترسوم حكومي    ٢,٠٣٦,٨٠٠    ٦٥١,٦١٨

  منافع واتصاالت    ٤٩٤,٠٣٨    ٢٠٠,٠٠٥

  مصاريف ديون مشكوك في تحصيلها    ٢٥٨,٦٦٧    ١٣٣,٠٠٠

  مصاريف اخرى متنوعة    ٣,٩٨٤,٥٥٥    ٣,٥٧٧,٨٧٥

٢٢,٧٦١,٣٧٥    ١٧,٧٦٩,٢٢٦     



 

١٣٦  

 ايرادات ومصاريف اخرى ، بالصافي -٢٣
  

٢٠٠٧    ٢٠٠٦      
          

  ارباح ودائع مرابحة  ١,٢٢٨,١٩٢   ٥,١٣٦,١٤٠

  ارباح استثمارات، بالصافي  ١٣٥,١٢١   ١,٢٠٠,٠٠٠

٧٥,١١٤   ٦,٤٩٩(  )   ارباح استبعاد ممتلكات واالت ومعدات / )خسائر(

  اخرى    ١,٥٤٤,٩٤٠    ١,٦١٩,٠٢٣
          

٢,٨٣٣,١٣٩    ٧,٩٦١,٦٦٢      
  

 عقود اإليجار التشغيلي -٢٤

 ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
    

 ١,٦٦١,٣٦٧  ١,٩٧٩,٨٩٠  ريف خالل السنةدفعات بموجب عقود ايجار تشغيلي تم تحميلها كمصا

  دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلي تم رسملتها على اعمال راسمالية

   خالل السنة

  

٢٢٧,٩٢٠ 

   

٢٦٥,٨٥٢ 
  

  :تتمثل االلتزامات بالحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء بما يلي

  

  ٢٠٠٦    ٢٠٠٧  
     
 ١,٥٤٨,٥٣٤  ١,٥٤٨,٥٣٤   قل من سنةأ

 ٦,١٩٤,١٣٦  ٦,١٩٤,١٣٦    سنوات٥أكثر من سنة ولكن أقل من 

 ٣٢,٤٠٥,٥٨٣  ٣٠,٨٥٧,٠٤٩    سنوات٥أكثر من 
     
  ٤٠,١٤٨,٢٥٣  ٣٨,٥٩٩,٧١٩ 

  
االراضـي  تتكون دفعات عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لاللغاء من اإليجارات المستحقة على الشركة عن بعـض                 

. والمباني المستأجرة وعن االيجارات المستحقة على الشركات التابعة عن االراضي المستأجرة من ميناء جدة االسالمي         
  . سنة٤٠ و ٥ان فترة عقود االيجار المتفق عليها هـي بين 



 

١٣٧  

 
 ات رأسماليةطارتبا -٢٥

 
  : ديسمبر االرتباطات الراسمالية التالية ٣١يوجد على الشرآة آما في 

  
٢٠٠٧      ٢٠٠٦      

          
  ارتباطات عن اعمال راسمالية قيد التنفيذ   ١,٧٤٩,٩٢٣,٠٠٠    ١٠,٦٩٩,٠٠٠

 االلتزامات المحتملة -٢٦
  
  : ديسمبر االلتزامات المحتملة التالية ٣١ يوجد على الشرآة آما في –أ 
 

٢٠٠٧      ٢٠٠٦      
          
  

٣٤,٨٧٠٨٥٠  
    

٤٤,٨٢٠,٨٥٠  
 ريـال   ٣,٦٥٠,٠٠٠لنقدية بمبلـغ    خطابات ضمان بعد خصم التأمينات ا       

  )  ريال سعودي٣,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠٠٦(سعودي 
  
  

  . مليون ريال سعودي ١١,٦ ان الشركة ضامنة لتسهيالت بنكية مقدمة الحدى الشركات الزميلة بما يعادل –ب 
  

فـي   وقعت الشركة اتفاقيات تسهيالت بنكية قصيرة االجل مع احد البنوك المحلية وذلك لتمويـل حـصتها                  –ج  
 مليون ريال سعودي وذلك بضمان افراغ ارض باسم البنك          ٣٢٢استثمارها في احدى الشركات التابعة بمبلغ       

 مليون ريال سعودي وتوقيع سند المر يغطي كافة االلتزامات وتعهد غير قابل للنقض              ٦٦ال تقل قيمتها عن     
في حساب لـدى    ) ة رأس المال  زياد( مليون ريال سعودي من مستحقات االصدار        ١٢٠بايداع ما ال يقل عن      

 مليون ريال سعودي من هـذه       ١٢٠وحصلت الشركة بتاريخ الحق لتاريخ القوائم المالية على مبلغ          . البنك  
  .التسهيالت 

 
  العملقطاعات  -٢٧

  
  :الشركة والشركات التابعة من قطاعات االعمال الرئيسية التالية تتكون 

  

   قطاع محطات الوقود والصيانة -

  وخدمات االعاشة قطاع مطاعم -

   قطاع تحلية مياه البحر -

   قطاع مشروع االيداع واعادة التصدير -

   قطاع مشروع الرصيف البحري-

  . المركز الرئيسي للشركة و يشتمل على عمليات المركز الرئيسي واالنشطة االستثمارية -
  

  .لتابعة لقد تم استبعاد اية ايرادات جوهرية متداخلة بين قطاعات الشركة والشركات ا

  



 

١٣٨  

  

 ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في /تتكون الموجودات والمطلوبات والمبيعات ونتائج االعمال لهذه القطاعات كما في
  : مما يلي ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧

  
  
الف بأ(

  )الرياالت

قطاع 
محطـات 

ود ـالوق
  انةـوالصي

قطاع 
  المطاعم
ات ـوخدم
 *ةـاالعاش

  
قطاع 
ة مياه ـتحلي
   رـالبح

  
  قطاع مشروع
  االيداع واعادة

  التصدير

  
قطاع 

مشروع 
الرصيف 
  البحري

   
  

المركز 
الرئيسي 
  للشركة

    
  
  ـيـالجمالـا

٢٠٠٧                       
                      

   ١٣٥,٠٧٥    ٢١٣,٢٣٤   -   ٢٢,٦٧٠  الموجودات 
١٦٠,٥١٣ 

  ٧٤٦,٦٦٨    ٢١٥,١٧٦  

  ٢١٧,٩٦٧    ٥,٩٨٤    ٧٤,٥٣٢   ٣٨,٧٧٥    ٩٤,٢٤٨   -   ٤,٤٢٨  المطلوبات
عات المبي

وايرادات 
  االعمال

١٠٧,٨٠٧    -    -  ١٤,٧٣٣    ٦٢,٢٥٣   -   ٣٠,٨٢١  

/ صافي الربح 
  )الخسارة(

٥,٣١٦ (  )١٠,٩١٧(  )٣,٠١٨(  )٨,٦٧٠(  ١٧,٢٥١   -   ٣٨(  

 
٢٠٠٦                   

                      
  ٦١٨,٩٢٤  ٢١٩,٩٩٨    -  ١٦٩,٦٥٦   ٢٠٧,٢٢٧   ٤٠٤    ٢١,٦٣٩   الموجودات

  ١٢٨,٣٦٠   ١٢,٩٤٤    -  ٦,٠٤٢   ١٠٥,٤٩٥   ٥٣   ٣,٨٢٦   المطلوبات

 وايراداتالمبيعات
  االعمال

 ٧٤,٠٦٩   -    -  ٩,٧٥٣    ٣٠,٥٣١    ٣,٤٢٦   ٣٠,٣٥٩  

/ صافي الربح 
  )الخسارة(

 ٥,٠٩٥   ٨,٦٨٢    -  )١١,٣٩٨ (  ٨,١١٨   )٣٢٩ (  ٢٢  

  .والرياض والدمام تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتأدية اعمالها في المملكة العربية السعودية في كل من جدة 

 مارس ٢٨في جلسته المنعقدة بتاريخ ) شركة تابعة(قرر مجلس المديرين في شركة تشغيل الخدمات المساندة  •
  . اغالق نشاط المطاعم وخدمات االعاشة ٢٠٠٦

 ارقام المقارنة -

  .للسنةلحاليةلتتفق مع العرض  ٢٠٠٦سنة سنة جرى اعادة تبويب بعض ارقام 



 

١٣٩ 

  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ –ات باحساجعي المرتقرير  - ٢الملحق  ١٨

ضاحات المتعلقة بها المدرجة في نشرة اإليم و٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في المالية للشركة قوائم ال مراجعةقد تم ل
كما هو مذكور  بكر أبو الخير وشركاهم محاسبون قانونيون –ديلويت آند توش / السادةمن قبل اإلصدار هذه 

  .في تقريرهم المرفق

 بكر أبو الخير وشركاهم محاسبون قانونيون ال يمتلك –ديلويت آند توش / شارة إلى أن مكتب السادةوتجدر اإل
 بكر أبو الخير –ديلويت آند توش / مكتب السادة أسهما أو مصلحة مهما كان نوعها في الشركة، كما أعطى

 بصيغتها ونصها كما وشركاهم محاسبون قانونيون موافقة خطية على نشر إفادته ضمن نشرة اإلصدار هذه
  .وردت وأنه لم يتم سحب تلك الموافقة



 

١٤٠  

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية

  )شركة مساهمة سعودية(

  

  مراجعي الحسابات وتقرير  الموحدةالقوائم المالية

  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 



 

١٤١ 

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  مراجعي الحسابات وتقرير  الموحدةلماليةالقوائم ا
  م٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  
  

  صفحـة               فهــرس
  

  ٢ – ١                                    مراجعي الحساباتتقرير 

   ٣                                    الموحدةقائمة المركز المالي

  ٤                                         الموحدةقائمة الدخل

  ٥                                   قائمة حقوق المساهمين الموحدة

  ٧ – ٦                                   الموحدةقائمة التدفقات النقدية

  ٢٦ - ٨                              الموحدةايضاحات حول القوائم المالية 

  



 

 ١٤٢

  تتقرير مراجعي الحسابا

  

  ى السادة المساهمين المحترمينال

  )س. م . ش  (الشركة السعودية للخدمات الصناعية

   المملكة العربية السعودية–جدة 

  
 كمـا   وشركاتها التابعـة  ) وهي شركة مساهمة سعودية    (للشركة السعودية للخدمات الصناعية     الموحدة ا قائمة المركز المالي   راجعنلقد  
 للسنة المنتهية في ذلك التاريخ، وااليضاحات مـن          الموحدة دخل وحقوق المساهمين والتدفقات النقدية     وقوائم ال  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ي  ـف

  مـن نظـام الـشركات   ١٢٣ وفقا لنص المـادة  لمعدة من قبل الشركةالموحدة وا المعتبرة جزءا من هذه القوائم المالية  ٢٩ الى   ١رقم  
 هي مسئولية ادارة الشركة وأن مسئوليتنا هـي       الموحدة ان هذه القوائم المالية    .بناهاوالمقدمة لنا مـع كافة المعلومات والبيانات التى طل       

  .ابداء رأينا على هذه القوائم المالية بناء على المراجعة التي أجريناها

للحصول على درجة   لقد قمنا بمراجعتنا وفقا لمعايير المراجعة المتعارف عليها، وتتطلب تلك المعايير أن نقوم بتخطيط وتنفيذ مراجعتنا                 
تشتمل اجراءات المراجعة على فحص اختباري للمستندات        .من أية أخطاء جوهرية   خالية    الموحدة قوائم المالية  بان ال  معقولة من القناعة  

رات الهامة التي   ، كما تشتمل على تقييم المعاييرالمحاسبية المتبعة والتقدي        الموحدة المؤيدة للمبالغ والمعلومات التي تحتويها القوائم المالية      
  .ه في ابداء رأينااليوفي اعتقادنا أن مراجعتنا تشكل أساسا معقوال نستند . استعملتها االدارة وعلى تقييم عرض القوائم المالية ككل 

 كما  بعة لها  والشركات التا  للشـركة الموحد    المركز المالي  ، من كافة النواحي الجوهرية،     تظهر بعدل   الموحدة وبرأينا، إن القوائم المالية   
 للسنة المنتهية في ذلك التـاريخ وفقـا لمعـايير المحاسـبة              الموحدة  وتدفقاتها النقدية   الموحدة  ونتـائج أعمالها  ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١في  

المتعارف عليها المالئمة لظروف الشركة، كما وتتفق مع متطلبات نظام الشركات والنظام األساسي للشركة فيما يتعلق بإعداد وعـرض   
  . الموحدة م الماليالقوائ

  :نود لفت االنتباه الى ما يلي

حول القوائم المالية فان مقدرة احدى الشركات التابعة على االستمرار في اعمالهـا وتحقيـق   )  أ ٢( كما هو مبين في االيضاح رقم  –أ  
افية ودعم الشركاء لها وعلى نجاحهـا       موجوداتها القيامها الدفترية وتسديد مطلوباتها يعتمد على استمرار حصولها على موارد تمويل ك            

  .في مشروعها وتحقيق ايرادات مستقبلية منه 

حول القوائم المالية الموحدة من حيث ان الشركة لديها خسائر غير محققة من استثمارها فـي               ) ٤(كما هو مبين في االيضاح رقم        -ب  
تم قيد هذه الخـسائر البالغـة        . ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١لبيع كما في    في اسهم سعودية تم تصنيفها كأوراق مالية متاحة ل         محفظة استثمارية 
تتطلب معايير المحاسبة في المملكة العربية الـسعودية ان         .  ريال سعودي كخسائر غير محققة ضمن حقوق المساهمين        ٢٨,٩٢١,٧٧٥

تعتقد ادارة الشركة انـه     .  غير مؤقت    يتم تحميل هذه الخسائرغير المحققة على قائمة الدخل في حال تبين ان الهبوط في القيمة السوقية               
ال يمكن في الوقت الحاضر تحديد ما اذا كان الهبوط في قيمة هذه االوراق المالية هو وضع مؤقت ام غير مؤقت وبالتالي ال يتوجـب                         

  .على قائمة الدخل مقابل هذا االنخفاض اجراء أية تعديالت

  ديلويت آند توش

  مبكر ابو الخير وشركاه

   حميد الدينيى بن يحالمطهر
  ٢٩٦ ترخيص رقم –محاسب قانوني 

  ١٤٢٨  صفر٢
  ٢٠٠٧  فبراير٢٠



 

١٤٣  

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
    )شركة مساهمة سعودية(

    الموحدةقائمة المركز المالي
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١كما في 

  )بالريال السعودي(
  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦    ايضاح  

            الموجودات 

            
            موجودات متداولة 

  ١٩٧,٩٨٠,١٦٤    ٦٨,١٨١,٨٤٠    ٣  وما في حكمهنقد 

  ١٨,٢٠٠,٥٠٠    ٣١,٢٢٧,٥٢٧      الجزء المتداول من استثمار في سلة عمالت أجنبية

  ١٤,٠٨٨,٦٣٠    ٢٠,٨٥١,١٣٩    ٥   وارصدة مدينة اخرىمدينون

  ٢,١٠٣,٣٩٤    ٢,١٠٩,٧٣١    ٦  مخزون

            
  ٢٣٢,٣٧٢,٦٨٨    ١٢٢,٣٧٠,٢٣٧      مجموع الموجودات المتداولة

                        موجودات غير متداولة
  ٣٠,٠٠٠,٠٠٠    -      استثمار في سلة عمالت اجنبية

  ٧,٧٠٠,٠٠٠    ٤١,٢٧٨,٢٢٥    ٤   واوراق ماليةاستثمارات

  ١٦١,٥٦٤,٣٧٦    ٢٥١,٨١٦,٨٨٧    ٧  ممتلكات ومعدات 

  ١٤٠,٢٧٣,٢٨٦    ١٤٢,٩٢٧,٣٣٦    ٨   مشروع االيداع واعادة التصدير–ممتلكات ومعدات 

  ٥٢,٦٦٠,٥٦٧    ٥٢,٦٦٠,٥٦٧    ٩  شهرة

  ١٠,٣٦٢,٢٧٤    ٧,٨٧٠,٤٦٠    ١٠  مصاريف مؤجلة

            
  ٤٠٢,٥٦٠,٥٠٣    ٤٩٦,٥٥٣,٤٧٥      مجموع الموجودات غير المتداولة

            
  ٦٣٤,٩٣٣,١٩١    ٦١٨,٩٢٣,٧١٢      مجموع الموجودات

            
            المطلوبات وحقوق المساهمين

            
            مطلوبات متداولة 

  ٧,٧٦٩    -      بنوك دائنة

  ١٩,٢٩٥,٠٣٦    ٢٧,٧٦٨,٨٧٤    ١١   ومطلوبات اخرى دائنون

  -    ٧,٠٠٠,٠٠٠    ١٣  قرض قصير االجل

  ١٥,٠٠٠,٠٠٠    ٢٦,٠٠٠,٠٠٠    ١٣  الجزء المتداول من قروض طويلة االجل

  ١‚٢١٢‚٥٤٧    -    ١٤  الجزء المتداول من عقود استصناع طويلة االجل 

            
  ٣٥,٥١٥,٣٥٢    ٦٠,٧٦٨,٨٧٤      لمتداولةمجموع المطلوبات ا

            

            مطلوبات غير متداولة 



 

١٤٤  

  ٨٢,٣١٠,٠٠٠    ٦٣,٧١٠,٠٠٠    ١٣   االجللةض طويوقر

  ٣,٢٢٩,١٦٨    ٣,٨٨١,٠٢٣    ١٥  الخدمة الصرف من  اتتعويض

            
  ٨٥,٥٣٩,١٦٨    ٦٧,٥٩١,٠٢٣      مجموع المطلوبات غير المتداولة

            
  ٥٩,٧٧٠,٢٢٠    ٦٠,٢٨٢,١٠٤    ١٦  حقوق االقلية

            حقوق المساهمين 

  ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠    ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠    ١٧  راس المال 

  ٢,٧٤١,٣٨١    ٣,٢٥٠,٨٨٥    ١٨  احتياطي نظامي

  ١,٣٦١,١٤٧    ١,٦١٥,٨٩٩    ١٩  احتياطي اتفاقي

  ٢٦,٣٣٠,٢٨٣    ٢٦‚٣٣٠‚٢٨٣    ٩   حصة الشركة من اجمالي الشهرة لشركة تابعة-مكاسب غير محققة 

  ٤,٦٤١,١٤٣    ٤‚٦٤١‚١٤٣    ٢٠  لمترتب عن تخفيض نسبة الملكية في شركة تابعةاالثر ا

  -    )٢٨,٩٢١,٧٧٥(  ٤  خسائر غير محققة من استثمار في أوراق مالية متاحة للبيع

  ١٩,٠٣٤,٤٩٧    ٢٣,٣٦٥,٢٧٦      ارباح مستبقاة 

            
  ٤٥٤,١٠٨,٤٥١    ٤٣٠,٢٨١,٧١١      مجموع حقوق المساهمين

            
  ٦٣٤,٩٣٣,١٩١    ٦١٨,٩٢٣,٧١٢      طلوبات وحقوق المساهمينمجموع الم



 

١٤٥  

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(
  

   الموحدةقائمة الدخل
  ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  )بالريال السعودي(
  

    ايضاح    ٢٠٠٦    ٢٠٠٥

          

  المبيعات وايرادات االعمال    ٧٤,٠٦٩,٤٠٦   ٧٤,١٦٦,٤٠٠

٤٩,٤٩٦,١٢٢ (  )٥٧,٠٦٧,٤٩٤(  )   كلفة المبيعات واالعمال  

          

  الربح االجمالي     ٢٤,٥٧٣,٢٨٤   ١٧,٠٩٨,٩٠٦

          

٤,٤٨١,٩٢٩ (  )٥,٢٥٠,٥٤٠(  )   مصاريف بيع وتوزيع  ٢٢

١٩,٠١٦,٠٩٨ (  )١٧,٨١٢,١٧٥(  )   ةمصاريف عمومية واداري  ٢٣

          

   االعمال من)الخسارة(/ الربحصافي   ١,٠٧٥,٢٥٧ (  )٥,٩٦٣,٨٠٩

  محتفظ بها لغرض االتجار  من استثمار في اوراق ماليةأرباح     -   ١٧,١٦١,٣١٢

  ، بالصافياخرى ومصاريف ايرادات   ٢٤  ٧,٩٦١,٦٦٢   ٤,٤١٨,٨٢٦

          

   وحقوق االقليةقبل فريضة الزكاة الربحصافي      ٩,٠٣٦,٩١٩   ١٥,٦١٦,٣٢٩

٣,٤٣٠,٠٠٠ (  )٤,٨٧٤,٤٤٢(  )   يضة الزكاةفر  ١٢

          

  قبل حقوق االقليةصافي الربح      ٥,٦٠٦,٩١٩   ١٠,٧٤١,٨٨٧

  

٢,١٨٨,٧٦٤  

    

٥١١,٨٨٤(  )

  

١٦  

  

  خسائر شركات تابعة)/ ارباح( من صافي حقوق االقلية

          

   الربح صافي     ٥,٠٩٥,٠٣٥   ١٢,٩٣٠,٦٥١

          

   ربحية السهم  ١٧   ٠‚١٢٧   ٠‚٣٢٣

          



 

١٤٦  

   للخدمات الصناعيةالشركة السعودية
  )شركة مساهمة سعودية(
  

  الموحدةقائمة حقوق المساهمين 
   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  )بالريال السعودي(
      

  

  رأس المال

    

  

  احتياطي نظامي

    

  

  احتياطي اتفاقي

–مكاسب غير محققـة       
ــن ــشركة م حــصة ال
اجمالي الشهرة لـشركة

  تابعة

  االثر المترتب عن  

  بة الملكية تخفيض نس

  في شركة تابعة

من خسائر غير محققة    
استثمار في اوارق مالية   

  متاحة للبيع

    

  

  ارباح مستبقاة

    

  

  المجمــوع

  ٤١٠,٢٠٦,٣٧٤    ٨,٠٤٣,٤٤٤     -    -    -    ٧١٤,٦١٤    ١,٤٤٨,٣١٦    ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠    ٢٠٠٥ يناير ١الرصيد في 

                                  
  ١٢,٩٣٠,٦٥١    ١٢,٩٣٠,٦٥١     -    -    -    -    -    -    ٢٠٠٥الربح الصافي لسنة 

  -    )١,٩٣٩,٥٩٨(    -    -    -    ٦٤٦,٥٣٣    ١,٢٩٣,٠٦٥    -     اتالمحول الى االحتياطي

   حصة الشركة من –مكاسب غير محققة 
  تابعة اجمالي الشهرة لشركة 

  -    -    -    ٢٦,٣٣٠,٢٨٣    -    -    -    ٢٦,٣٣٠,٢٨٣  

  الملكية في  االثر المترتب عن تخفيض نسبة
  عةشركة تاب 

  -    -    -    -    ٤,٦٤١,١٤٣    -    -    ٤,٦٤١,١٤٣  

                                  
  ٤٥٤,١٠٨,٤٥١    ١٩,٠٣٤,٤٩٧     -    ٤,٦٤١,١٤٣    ٢٦,٣٣٠,٢٨٣    ١,٣٦١,١٤٧    ٢,٧٤١,٣٨١    ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠   ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١الرصيد في 

                                 
  ٥,٠٩٥,٠٣٥    ٥,٠٩٥,٠٣٥     -    -    -    -    -    -   ٢٠٠٦الربح الصافي لسنة 

  -    )٧٦٤,٢٥٦(    -    -    -    ٢٥٤,٧٥٢    ٥٠٩,٥٠٤    -    اتالمحول الى االحتياطي

  خسائر غير محققة من استثمار في اوراق مالية 
   متاحة للبيع 

 -    -    -    -    -    )٢٨,٩٢١,٧٧٥(    -    )٢٨,٩٢١,٧٧٥(  

                                 
  ٤٣٠,٢٨١,٧١١    ٢٣,٣٦٥,٢٧٦     )٢٨,٩٢١,٧٧٥(    ٤,٦٤١,١٤٣    ٢٦,٣٣٠,٢٨٣    ١,٦١٥,٨٩٩    ٣,٢٥٠,٨٨٥    ٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١الرصيد في 



 

١٤٧  

  الشركة السعودية للخدمات الصناعية
  )شركة مساهمة سعودية(
  

    الموحدةقائمة التدفقات النقدية
   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  )بالريال السعودي(
  

٢٠٠٦    ٢٠٠٥      

  االنشطة التشغيلية        
  وحقوق االقليةقبل فريضة الزكاة  الربحصافي   ٩,٠٣٦,٩١٩   ١٥,٦١٦,٣٢٩

  :تعديالت    

       استهالكات  ١٠,٩٠٢,٣٣٤  ٩,٦٢٣,٢٤٥

   اتاطفاء  ٢,٤٩١,٨١٤  ٢,٤٨٥,١٨٨
  اطفاء الشهرة  -  ٣٢٩,١٢٩
٦,٤٩٩  ٣٦٥,٩٨٨(  )   خسائر استبعاد ممتلكات ومعدات)/ارباح(

  دمة  الخات الصرف منتعويض  ٧٥٨,٢٤١  ١,٢٩١,٢٦١
١,٢٠٠,٠٠٠  ٥٦٢,٥٠٠(  )    خسائر استثمارات في سلة عمالت اجنبية)/ارباح(

       
  التغييرات في الموجودات والمطلوبات العاملة    
      

٣,٦٥٥,٠٤٥(  ) ٦,٧٦٢,٥٠٩(  )       واالرصدة المدينة االخرىالمدينون

١,٨١٧,٧٦٢(  ) ٦,٣٣٧(  )   المخزون

   والمطلوبات االخرىالدائنون  ١٠,٥٨٣,٢٢٧  ٨٦٣,٣٠٥

      

  االنشطة التشغيلية  من الناتج النقد  ٢٥,٧٩٧,١٩٠  ٢٥,٦٦٤,١٣٨
٤٤٥,٢٣٥(  ) ٥,٥٣٩,٣٨٩(  )    فريضة الزكاة المسددة

١,١٢٢,٩٩٥(  ) ١٠٦,٣٨٦(  )   تعويضات صرف من الخدمة مدفوعة

    االنشطة التشغيلية الناتج من صافي النقد  ٢٠,١٥١,٤١٥  ٢٤,٠٩٥,٩٠٨

  االنشطة االستثمارية    

٧,٧٠٠,٠٠(  ) ٥‚٠٠٠‚٠٠٠(  )   شراء استثمارات في شركات تابعة وزميلة

-  ٥٧,٥٠٠,٠٠٠(  )   شراء استثمارات في اوراق مالية متاحة للبيع

٤٨,٢٠٠,٥٠٠(  )   شراء استثمارات في سلة عمالت اجنبية  -

  تسويات استثمارات   -  ٢٩,٠٠٩,٩٤٦
٥٦٢,٥٠٠(  )   سترداد استثمارات في سلة عمالت اجنبيةا  ١٨‚١٧٢‚٩٧٣

١,٩٧١,٨٠٣(  ) ٨,٢٩٦,٢٦١(  )   مشروع االيداع واعادة التصدير

٥٦,٧٦١,٦٨٤(  ) ٩٦,١٢٠,٨١٠(  )    ممتلكات ومعداتاضافات

  المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات  ٦١٤,٦٧٥  ٤١,١٦٤

٨٦,١٤٥,٣٧٧(  ) ١٤٨,١٢٩,٤٢٣(  )    يةستثمارصافي النقد المستخدم في االنشطة اال
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  الشركة السعودية للخدمات الصناعية

  )شركة مساهمة سعودية(
  

    الموحدةقائمة التدفقات النقدية

   ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في 

  )بالريال السعودي(

 
  االنشطة التمويلية    
      

  المتحصل من قروض   ٩,٤٠٠,٠٠٠  ٥٣,٢٦٠,٠٠٠

-  ١٠,٠٠٠,٠٠٠(  )    االجلةطويلض وقرتسديد 

٣‚٨٩٩‚٨١٤(  ) ١‚٢١٢‚٥٤٧(  )   تسديد عقود استصناع طويلة االجل

٧‚٧٦٩  ٧‚٧٦٩(  )   بنوك دائنة
      

١,٨٢٠,٣١٦  ٤٩,٣٦٧,٩٥٥(  )   االنشطة التمويليةالناتج من ) / المستخدم في (صافي النقد
      

١٢,٦٨١,٥١٤(  ) ١٢٩,٧٩٨,٣٢٤(  )    في النقد وما في حكمه التغيرصافي 

   يناير ١في  النقد وما في حكمه  ١٩٧‚٩٨٠‚١٦٤  ٢١٠‚٦٦١‚٦٧٨
      

   ديسمبر٣١النقد وما في حكمه في     ٦٨,١٨١,٨٤٠  ١٩٧,٩٨٠,١٦٤
        

   تمويلية غير نقديةوانشطة استثمارية       

        
  خسائر غير محققة من استثمار في اوراق مالية متاحة للبيع    ٢٨,٩٢١,٧٧٥  -
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  النشاط التكوين و  -٢٨
  

 وتاريخ ٢٢٣م ـــــتأسست الشرآة وفقا لنظام الشرآات السعودى آشرآة مساهمة سعودية بموجب قرار وزارة التجارة رق
هـ لغرض القيام باعمال الصيانة ١٠/٤/١٤٠٩ بتاريخ ٤٠٣٠٠٦٢٥٠٢هـ وتسجلت لدى السجل التجارى تحت رقم ٧/٣/١٤٠٩

ية وانشاء المباني السكنية وآافة المرافق والخدمات التابعة لها من مراآز ترفيهية والتشغيل واالدارة للمصانع والمرافق الصناع
واسواق ومطاعم ومشروعات االعاشة واقامة المستشفيات والمستوصفات لتأمين الخدمات الصحية للعاملين بالمصانع والشرآات 

 النشاط الرئيسي يتمثلو .راك في تأسيس الشرآات الصناعية وتسويق منتجات المصانع محليا وعالميا والخدمات الرسمية واالشت
  . في استثمارات وادارة الشرآات التابعةالحالي للشرآة

  
  ملخص ألهم السياسات المحاسبية المتبعة  -٢٩

  
 ان.  عن الهيئة الـسعودية للمحاسـبين القـانونيين          ة الصادر للمعايير المحاسبية لقد تم اعداد القوائم المالية الموحدة للشركة وفقا         

   :السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل الشركة هي على النحو التالي

  
   االولية القوائم الماليةوحيداساس ت

على القوائم المالية لكل من الشركة وفروعها في المملكة والقوائم المالية للشركات التابعـة التاليـة                 الموحدة مل القوائم المالية  تتش  
  : والتي تمتلك الشركة حق السيطرة عليها % ٥٠المملوكة بنسبة تزيد عن 

 النشاط الرئيسي نسبة الملكية مكان التسجيل  اسم الشركة

ــة التجــ  ــسعودية لتنمي ــشركة ال ارة ـال
ــصادرات ــسئولية - وال ــركة ذات م  ش

  )انظر أ ادناه(محدودة 

المملكة العربية   
 السعودية

٧٦%   

 

ر ادارة وتشغيل مشروع االيداع و اعادة التصدي      
المقام على االرض التي تم استئجارها في ميناء        
جدة االسالمي وقد انتهت الشركة من تطـوير        
 االرض وانشاء مستودعات وسـاحات اعـادة      

التصدير وتقوم الشركة بتاجيرهـا واالنتفـاع       
وقعت الشركة  . بايرادها طيلة مدة عقد االيجار    

خالل العام عقدا مبدئيا النشاء وتشغيل رصيف       
قة اعادة التصدير في ميناء جدة      بحري في منط  

 االسالمي 

   شركة - شركة كنداسة لخدمات المياه

  )انظر ب ادناه(ذات مسئولية محدودة 

  المملكة العربية  

  السعودية

  .  المياه وبيعمحطات تحلية وتنقية  % ٦٠

   شركة -شركة تشغيل الخدمات المساندة 

  )انظر ج ادناه(ذات مسئولية محدودة 

  العربيةالمملكة   

  السعودية

مباشر و   % ٩٧
 .غير مباشر% ٣

تطوير وادارة وتشغيل المدن الصناعية وانـشاء       
وتشغيل المطاعم ومراكز االعاشـة والمراكـز       
الترفيهية و اقامة محطات الوقود وورش خدمات       
وصيانة السيارات و شراء االراضـي القامـة        

  .المباني عليها و استثمارها بالبيع او االيجار

  
  
 ريال ٣٥٫٠٠٠٫٠٠٠ بزيادة رأسمالها بمبلغ ٢٠٠٥خالل عام ) تصدير( قامت الشرآة السعودية لتنمية التجارة والصادرات –أ 

 حصة ٨٠٫٠٠٠ ريال مقسم الى ٨٠٫٠٠٠٫٠٠٠ليصبح رأسمالها بعد الزيادة )  ريال١٠٠٠ الف حصة قيمة آل منها ٣٥(سعودي 
ساهمت الشرآة في تلك الزيادة بمبلغ ) . ١١/١٢/٢٠٠٥(هـ ٩/١١/١٤٢٦وذلك بناء على قرار الشرآاء المؤرخ في 

 رأس مالمن % ٧٦ حصة بنسبة ٦٠٫٨٠٠ حصة وعليه اصبحت الشرآة تمتلك ١٧٫٣٠٠ ريال سعودي مقابل ١٧٫٣٠٠٫٠٠٠
 فقد حققت الشرآة مكاسب نظير تحمل الشرآاء االخرين بجزء من الخسائر ٢٠وآما هو مبين في ايضاح . شرآة تصدير 

  . ريال سعودي ٤٫٦٤١٫١٤٣لمتراآمة لشرآة تصدير بلغت ا
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من % ٦٢ ريال سعودي بما نسبته ٤٩٫٢٠٩٫١٠٨ خسائر متراآمة بلغت ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١حققت شرآة تصدير آما في 
تشتمل خطة الشرآة لتعويض هذه الخسائر وتحقيق ارباح على مشروع انشاء وتشغيل رصيف بحري وملحقاته المشار . رأسماله

حول القوائم المالية وتعتقد ادارة الشرآة بان هذا المشروع سوف يمكن الشرآة من االستمرار في اعمالها )  ج٨(  في ايضاح اليه
  .واسترداد االقيام الدفترية لموجوداتها وتحقيق ايرادات آافية لتغطية مصاريفها وتحقيق ارباح معقولة 

 شركة كنداسة لخدمات الميـاه      رأس مال من حصص   % ١٠قدرها   بشراء حصص اضافية     ٢٠٠٥ قامت الشركة خالل عام      –ب  
وبناء عليه اصبحت شركة كنداسة لخدمات المياه شركة تابعة وقـد تـم   % ٦٠لتبلغ نسبة ملكيتها في شركة كنداسة لخدمات المياه    

قـرر مجلـس ادارة الـشركة     كما . ٢٠٠٥توحيد القوائم المالية الخاصة بها ضمن القوائم المالية الموحدة للشركة ابتداء من عام            
من رأسمالها مع جهة ذات عالقة بغـرض        % ٤٩بتاريخ الحق لتاريخ قائمة المركز المالي المشاركة بتأسيس شركة جديدة بنسبة            

  . مقداره مليون ريال سعودي رأس مالانشاء محطة تحلية لخدمة احد العمالء ب

 ريال سعودي وقد ساهمت ٥٫٠٠٠٫٠٠٠ام بزيادة رأسمالها بمبلغ خالل الع) اسناد( قامت شرآة تشغيل الخدمات المساندة –ج 
 رأس مالمن % ٩٧ حصة بنسبة ١٤٫٥٥٠ ريال سعودي وعليه اصبحت الشرآة تمتلك ٤٫٨٥٠٫٠٠٠الشرآة في تلك الزيادة بمبلغ 

دت  ان زا٢٠٠٥حيث سبق لشرآة اسناد في عام %) ٩٧ حصة ونسبة الملكية ٩٫٧٠٠عدد الحصص : ٢٠٠٥(شرآة اسناد 
  . مليون ريال سعودي ٨٫٨ مليون ريال بلغت حصة الشرآة منها ٩رأسمالها بمبلغ 

الموحدة بتجميع البنود المتشابهة مـن موجـودات ، مطلوبـات ، حقـوق المـساهمين، االيـرادات                   لقد تم توحيد القوائم المالية    
  .ات التابعة وقد تم استبعاد المعامالت واالرصدة الجوهرية بين الشركة والشرك .والمصاريف

  تحقق المبيعات وااليرادات   

ويـتم  . تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة او تقديم الخدمات للعمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري أو خصم الكميـات                     
نوات الالحقـة    على فترات عقود التأجير ويتم تأجيل ايرادات التأجير المتعلقة بالـس            والمستودعات توزيع ايرادات تأجير الساحات   

  .ويتم االعتراف بها في تلك السنوات 

  المصاريف

ويتم تصنيف المصاريف األخرى     ٠تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع بضائع الشركة            
  .كمصاريف عمومية وادارية

لمباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلفة         تتضمن المصاريف العمومية واالدارية المصاريف العمومية واالدارية ا       
يتم توزيع المصاريف اذا دعت الحاجة لذلك بين المصاريف العمومية واالدارية            .المبيعات وفقا للمعايير المحاسبية المتعارف عليه     

  .وكلفة المبيعات على أساس ثابت

   المخزون

ويتم تحديـد    . المرجحويجري تحديد الكلفة بطريقة المتوسط      .  ايهما اقل    لسوقأو ا  بسعر الكلفة    يجري تسعير بضاعة اخر المدة      
كلفة المياه المحاله علـى اساس طريقة المتوسط المرجح وتتضمن كلفة المواد والعمالة ونسبة محـددة مـن المـصاريف غيـر                     

  .المباشرة

  استثمارات وأوراق مالية

محتفظ بهـا لغـرض     لاتقيم األوراق المالية     .اتاالستثمار لهذه    بالنسبة  الشركة تصنف االستثمارات في األوراق المالية وفقا لنية      
تقيم األوراق الماليـة المتاحـة للبيـع         . والخسائر غير المحققة منها ضمن قائمة الدخل       لمكاسبالتجار بالقيمة العادلة، وتظهر ا    ا

ال يمكن تحديـد القيمـة العادلـة        وعندما   .لمساهمينا والخسائر غير المحققة ضمن قائمة حقوق        لمكاسببالقيمة العادلة وتظهر ا   
  . المالية بالكلفةاألوراقفيجري تقييم 

وهناك تأثير فعال للشركة عليها بموجب طريقة حقوق الملكية          %٢٠تقل عن   ال  تظهر االستثمارات في الشركات المملوكة بنسبة       
غير في حصة الشركة في صافي اصول الـشركة المـستثمر          بحيث تسجل االستثمارات بالكلفة ويتم تعديلها بعد ذلك في ضوء الت          

ان حصة الشركة في صافي ارباح أو خسائر الشركات         %) . ٥٠ -% ٢٠نسبة الملكية من    (فيها ويشار اليها انها شركات زميلة       
   .الزميلة يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل
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  .النخفاض غير المؤقت في قيمتهايتم تخفيض القيمة الجارية لكافة االستثمارات واألوراق المالية با

  . عن توزيع األرباحاإلعالناألوراق المالية عند  في  من االستثماراتاإليراداتيجري قيد 

  الشهرة

 كمـا بتـاريخ    الشركة المستثمر فيها  تمثل الشهرة الفائض من كلفة االستثمار عن حصة الشركة في القيمة العادلة لصافي اصول               
تتم مراجعة القيمة الدفترية للشهرة بتاريخ كل مركز مالي         ). ان وجد (د تعديلها بمقدار الهبوط في قيمتها       التملك وتظهر بالتكلفة بع   

وفي حال وجود أي مؤشر، فانه يتم تخفـيض القيمـة           . لتحديد فيما اذا كان هنالك أي مؤشر على وجود هبوط في قيمة الشهرة            
  .تم االعتراف بالخسارة الناشئة عن هذا الهبوط في قائمة الدخلالدفترية للشهرة الى حد القيمة المتوقع استردادها وي

اصدرت الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين تعديال على المعيار المحاسبي لالصول غير الملموسة والـذي يتطلـب تـسجيل                  
لب قبل صدور هذا التعديل،     وكان المعيار المحاسبي يتط   . فة بعد خصم اية خسائر هبوط في قيمة الشهرة، ان وجدت          لالشهرة بالك 

 على مدى سبعة عشر عاما وقد توقفت        ٢٠٠٦ وكان يتم اطفاء الشهرة قبل عام        .اطفاء الشهرة على مدى العمر االنتاجي للشهرة      
  ).٩انظر ايضاح ( تطبيقا للتعديل المشار اليه اعاله ٢٠٠٦الشركة عن االطفاء اعتبارا من بداية عام 

  الممتلكات والمعدات

  يداع واعادة التصدير مشروع اال -
يتم اطفاء تكلفة تطوير االراضـي المـستأجرة        . يظهر مشروع االيداع واعادة التصدير بالكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمة           

  . واالنشاءات المقامة عليها على أساس الحياة العملية المقدرة لها أو المتبقي من مدة عقد االيجار أيهما ينتهي اوال 

  ات والمعدات االخرى الممتلك -
تظهر الممتلكات والمعدات االخرى بسعر الكلفة بعد تنزيل االستهالكات المتراكمـة ، تعتبـر مـصاريف االصـالح والـصيانة                  

ويجري احتساب االستهالكات على أساس الحياة العملية       . مصاريف ايرادية ، اما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف رأسمالية          
 ويتم اطفاء التحسينات على المأجور على اساس الحياة العمليـة            والمعدات وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت      المقدرة للممتلكات 

   . المقدرة لهذه التحسينات أو المتبقي من مدة عقد االيجار أيهما ينتهي اوال

  :ان معدالت االستهالك للبنود الرئيسية لهذه الممتلكات والمعدات هي كما يلي 

  
  عدل االستهالك السنوىم    االصل
   %٣ - %‚٧٧  مباني

  %١٠   هناجر–مباني المستودعات 
  %٢‚ ٨٥ -%٢‚٧٧  تطوير اراضي مستأجرة

  %١٢‚٥ -%٤‚٦٧  محطات تحلية وتعبئة المياه و توابعها
   %٢٠ –% ١٠   و صهاريجسيارات

  %١٥  االت ومعدات 
  %٥٠ -%١٠   ومعدات مكتبيةأثاث ومفروشات

  %٢٠ –%١٠  ورتحسينات على المأج
  %٥٠ -% ١٥  عدد وادوات

  
  المصاريف المؤجلة 

تتألف المصاريف المؤجلة بشكل اساسي من مصاريف التأسيس وما قبل التشغيل التى تمت اثناء فترة التأسيس وقبـل بـدء                      
ترة التأسيسية ويجري    التابعة ناقصا االيرادات غير التشغيلية التى تحققت خالل الف         اتالنشاط التجاري لمشاريع الشركة والشرك    

  . سنوات  ٧ ىتخدام طريقة القسط الثابت على مداطفاء هذه المصاريف باس

  الزآاة فريضة 



 

١٥٢  

فريـضة  يتم االسـتدراك ل   .  التابعة لتعليمات مصلحة الزكاة والدخل في المملكة العربية السعودية           اتتخضع الشركة والشرك    
 تسجيل ايـة فروقـات بـين        يجريلوعاء الزكوي و  ل وفقا الزكاة   فريضة يتم احتساب مخصص  . لزكاة وفقا لمبدأ االستحقاق     ا

  .المخصص والربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم حينئذ اقفال المخصص 

  تعويضات الصرف من الخدمة 

السعودي علـى اسـاس     يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدمة في القوائم المالية وفقا لمتطلبات نظام العمل والعمال                 
  .الفترة التى امضاها الموظف في خدمة الشركة 

  عقود االيجار

تصنيف عقود االيجار كعقود ايجار رأسمالي اذا ترتب على عقد االيجار تحويل جوهري لمنافع ومخاطر الملكية المتعلقـة                  يتم  
  .تشغيلييجار باالصل موضوع العقد الى المستأجر ، وتتم تصنيف عقود االيجار االخرى كعقود ا

تقوم الشركة بصفتها كمستأجرة بتحميل االيجارات المستحقة بموجب عقود االيجار التشغيلي على قائمة الدخل خالل فترة عقد                 
  ٠االيجار وذلك باستخدام طريقة القسط الثابت

ام طريقة القـسط الثابـت   وبصفتها كمؤجرة يتم تسجيل ايرادات التأجير بموجب عقد االيجار التشغيلي في قائمة الدخل باستخد       
  .خالل مدة عقد االيجار 

  تحويل العمالت االجنبية 

ويـتم تحويـل    . يتم تحويل المعامالت بالعملة االجنبية الى الريال السعودي بأسعار التحويل السائدة عنـد اجـراء المعاملـة                  
الي الى الريال السعودي باالسعار السائدة في       الموجودات والمطلوبات المالية بالعمالت االجنبية كما في تاريخ قائمة المركز الم          

  .ان االرباح والخسائر الناتجة عن التسديد أو تحويل العمالت االجنبية يتم ادراجها ضمن قائمة الدخل . ذلك التاريخ 

 النقد وما في حكمه -٣٠
  

لتي يمكن تسييلها خالل فترة ثالثـة       يتضمن النقد وما في حكمه ، النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات ذات السيولة العالية ا              
  : شهور أو أقل ويتألف مما يلي 

  ٢٠٠٥   ٢٠٠٦ 
     

 ٨٤,٧٣٧,٧٤٦  ٧,٤٢٣,١٨٤   النقد والنقد لدى البنوك

 ١١٣,٢٤٢,٤١٨  ٦٠,٧٥٨,٦٥٦   لدى البنوك  استثماريةودائع

   ١٩٧,٩٨٠,١٦٤  ٦٨,١٨١,٨٤٠ 



 

١٥٣  

  واالوراق المالية االستثمارات -٣١
  

٢٠٠٦      ٢٠٠٥      

  *االستثمار في أوراق مالية متاحة للبيع ، بالقيمة العادلة    ٢٨,٥٧٨,٢٢٥    -

  

٧,٧٠٠,٠٠٠  

    

٧‚٧٠٠‚٠٠٠  

  شركة الوشكان المحدودة بالكلفةاالستثمار في   

  %٢‚٦٧ نسبة الملكية –  

  **شركة زميلة االستثمار في     ٥‚٠٠٠‚٠٠٠    -

٤١,٢٧٨,٢٢٥    ٧,٧٠٠,٠٠٠      

ا في       . اوراق مالية متاحة للبيع االستثمار في محفظة استثمارية في اسهم سعودية  يمثل بند االستثمار في     *  ذا االستثمار آم يم ه م تقي ت
غ              ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ ة بمبل ر محقق دها آخسائر غي م قي ه خسائر ت تج عن وق    ٢٨٫٩٢١٫٧٧٥ بالقيمة العادلة ن ال وردت ضمن حق  ري

ة             تعتقد  . المساهمين في قائمة المرآز المالي المرفقة        وط في قيم ان الهب ا اذا آ د م ي الوقت الحاضر تحدي ادارة الشرآة انه ال يمكن ف
 قائمة الدخل مقابل هذا االنخفاضعلى  االوراق المالية هو وضع مؤقت ام غير مؤقت وبالتالي ال يتوجب اجراء أية تعديالت

شرآة تكون االستثمار شاطها التجاري بعد و يلقد ظهر االستثمار في الشرآة الزميلة اعاله بالكلفة حيث انها لم تمارس ن       **   في هذه ال
  :مما يلي ديسمبر ٣١آما في 

 

نسبة     ٢٠٠٦   ٢٠٠٥   النشاط الرئيسي
  الملكية

  اسم الشركة 

             
أعمال المياه والمجاري وتنقية 
المياه وتاجير معدات المياه 

  واخرى 

 -   ٥‚٠٠٠‚٠٠٠  

 

الشركة الدولية لتوزيع المياه   %٥٠
  حدودةالم

 
 المدينون واالرصدة المدينة االخرى -٣٢

٢٠٠٦    ٢٠٠٥      
          

١١,٤٩٣,٠٧٠    
١٤,١٩٥,٩٨

  مدينون     ٩

٤٤٦,٨٩٧ (  )٥٢١,٨٥٧(  )   استدراك الديون المشكوك في تحصيلها: ينزل 

١٠,٩٧١,٢١٣    
١٣,٧٤٩,٠٩

٢      

  مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى    ٤,٢٠٢,٠٤٧    ٢,٥٩٣,٤١٧

  تأمينات خطابات ضمان بنكية    ٢,٩٠٠,٠٠٠    ٥٢٤‚٠٠٠

١٤,٠٨٨,٦٣٠    
٢٠,٨٥١,١٣

٩        
  
  
  



 

١٥٤  

   المخزون -٣٣

٢٠٠٦  ٢٠٠٥    

  قطع الغيار ١,٩٦٩,٣٨١  ١,٦٧٥,٨٨٦

  وقود وزيوت  ٧٥,٩٢٣  ١٣٨,٥٩١

  مواد كيماوية  ٣٤,٠٦٧  ٤٤‚١٥٤

  مخزون مياه محاله  ٣٠,٣٦٠  ٢٨‚٥٧٤

  مواد غذائية  -  ٢١٦,١٨٩

٢,١٠٩,٧٣١  ٢,١٠٣,٣٩٤   
  

  الممتلكات والمعدات -٣٤

    يناير ١  االضافات  االستبعادات  التحويالت  ديسمبر ٣١
 :التكلفــة     

٦٦,٦٠٨,١  -  - ٦٦,٦٠٨,١٥٠
٥٠  

  اراضي   -

  مباني  ٧,٧٧٨,٣٧١  ٣٦,١٢٨  -  -  ٧,٨١٤,٤٩٩

١٨٧,٦٣٣,٤٣
٠  

١٤٢,٢٨٩,٣٣
٦  

ة المياه محطات تحلية وتعبئ ٤٥‚٣٧٨‚٩٥٦  ٥٧١,٧٧٣ )٦٠٦,٦٣٥
  وتوابعها

٢,٤١٥,٨٤ )٨٥١,٥٣٠  -  ٦,٦٢١,٦٤٢
٠  

  سيارات وصهاريج  ٥,٠٥٧,٣٣٢

١,٠٣٤,٠٣٦  -  ٥٠٥,٢٦٥
(  

  االت ومعدات  ١,٥٣٩,٣٠١  -

  اثاث ومفروشات ومعدات مكتبية ٤,٨٢٩,٦٢٢ ٥٥٨,٤٥٢ )٥٨٩,٨٦٣  ٢٣٠,٣٦٥ ٥,٠٢٨,٥٧٦

  المأجورتحسينات على   ٤٥٢,٨٥٢  -  )٣٧٥,١٤٤  -  ٧٧,٧٠٨

  عدد وادوات  ٢,٤١٣,٨٤٨  ٢٩٢,٣٣٩  )٧٢٢,٣٢٦  -  ١,٩٨٣,٨٦١

١٤٢,٥١٩,٧٠  ٢,٤٥٥,٣٧٠
١(  

-  ٢٥,٦٣٨,١
٢٨  

٣٣٦‚٩٤٣‚
١١٩  

  أعمال رأسمالية قيد التنفيذ

٢٧٨,٧٢٨,٥٠
١  

-  ٤,١٧٩,٥٣٤
(  

٩٦,١٢٠,٨
١٠  

١٨٦,٧٨٧,٢٢
٥  

  مجموع التكلفة

  االستهالكات          

  مباني  ٢,٩٦٨,٤٩٠  ٢٣٣,٦٨٢  -  -  ٣,٢٠٢,١٧٢

٣,٩١٦,٧٥  )٣٥٣,٠٢٠  - ١٤,٦٧٩,٨٩٦
٩  

محطات تحلية وتعبئة المياه  ١١‚١١٦‚١٥٧
  وتوابعها

  سيارات وصهاريج  ٣,٧٧٥,٠١٤  ٤٢٥,٥٤٩  )٨٤٥,٠٠٤  -  ٣,٣٥٥,٥٥٩

١,٠٣٣,٩٨٩  -  ٥٠٥,٢٤٥
(  

  االت ومعدات  ١,٥٣٦,٩٧٢  ٢,٢٦٢

  اثاث ومفروشات ومعدات مكتبية  ٣,٦٥٤,٤٧٦  ٤٦٩,٣٨٣  )٤٥٧,٧٤٤  -  ٣,٦٦٦,١١٥

  تحسينات على المأجور  ٣٩٥,٨١٢  ٥,٦٤١  )٣٢٣,٧٤٥  -  ٧٧,٧٠٨

  عدد وادوات  ١,٧٧٥,٩٢٨  ٢٠٦,٨٤٧  )٥٥٧,٨٥٦  -  ١,٤٢٤,٩١٩



 

١٥٥  

٣,٥٧١,٣٥٨  - ٢٦,٩١١,٦١٤
(  

٥,٢٦٠,١٢
٣  

٢٥,٢٢٢,٨٤٩   مجموع االستهالكات

        ١٦١,٥٦٤,٣٧
٦  

   يناير ١ة الصافية القيمة الدفتري

٢٥١,٨١٦,٨٨
٧  

ــصافية          ــة ال  ٣١القيمــة الدفتري
  ديسمبر

           

اكتمل التي ومحطة التحلية الجديدة قيمة  الواردة اعاله بشكل اساسي  المحولة الى محطات التحليةتمثل االعمال الرأسمالية قيد التنفيذ    
  .تجهيزها بشكل اساسي في نهاية العام

ي الشركة على قطع اراضى مستأجرة في المناطق الصناعية بجدة والرياض والدمام بايجار سنوى رمزى بموجب عقود                 أقيمت مبان 
تأجير طويلة االمد بين وزارة الصناعة والكهرباء والشركة طبقا لشروط العقود المنظمة لهذا الغرض ولمدة خمسة وعشرين سـنة                   

 . العقد االصلية تجدد لفترة او لفترات ال تزيد كل منها عن مدة
  

ـ   و المياه على قطع اراضي مستأجرة من ميناء جدة االسالمي بموجب عق            وتعبئة تحليةات  اقيمت محط   االمـد مـع     ةد تأجير طويل
  . سعودي ريال٥٧٤,١٧٠ بايجار سنوي يبلغ ١٤/١/١٤٤٠تنتهي جميعها في المؤسسة العامة للموانئ 

 :٢٠٠٥(  ريـال سـعودي    ١٧٦‚٣٩٢‚٩٨٨سة والبالغ صافي قيمتهـا الدفتريـة        الخاصة بشركة كندا  ان كافة الممتلكات والمعدات     
مرهونة بموجب سند رهن لصالح صندوق التنمية الصناعية السعودي ورهن ثان علـى معـدات                )ريال سعودي  ١٥٤‚٥١٧‚٤٠٣

  ).١٣ايضاح ( الشركة لصالح البنك السعـودي البريطاني 

 بلغت صافي قيمتها الدفتريـة       في شركة كنداسة    صالحة من الناحية الفنية للتشغيل     شطب واستبعاد االت تالفة غيـر     تم خالل العام  
  ).ريال سعودي ٣٧٩‚٩٨٨ : ٢٠٠٥ ( ريال سعودي ٢٥٣,٦١٥

 على تكاليف تقييم ومتابعة محملة مـن قبـل          ٢٠٠٦ ديسمبر   ٣١ اعاله كما في     كلفة محطات التحلية وتعبئة المياه وتوابعها     تشتمل  
 ريال سعودي كما تشتمل على تكاليف تمويل قروض مرابحة طويلة االجل            ٤,٧١٢,٨٠٠عية السعودي بمبلغ    صندوق التنمية الصنا  

   .)١٣ايضاح ( ريال سعودي ٤,٧٣٥,١٨١بمبلغ 

  مشروع االيداع واعادة التصدير -الممتلكات والمعدات  -٣٥
  

  : يتكون مشروع االيداع واعادة التصدير مما يلي –أ 

  ايرين االضافات  ديسمبر٣١
 الكلفــة    

١٣٣,٣٢٤,٥٥
١ 

- ١٣٣,٣٢٤,٥٥
١ 

  تطوير اراضي مستأجرة

   هناجر –مباني المستودعات  ١٧‚٠٨٧‚٧٥٣  -  ١٧,٠٨٧,٧٥٣

  مباني خرسانية  ١‚٥٨٨‚٣٥٣  -  ١‚٥٨٨‚٣٥٣

  حاسب الي  ١‚٠٦٤‚٥٧٥  -  ١‚٠٦٤‚٥٧٥

  أسمالية تحت التنفيذمشاريع ر  ٢,٥٦١,٤٩٢ ٨,٢٩٦,٢٦١  ١٠,٨٥٧,٧٥٣

١٦٣,٩٢٢,٩٨
٥  

١٥٥,٦٢٦,٧٢ ٨,٢٩٦,٢٦١
٤  

  مجموع الكلفة

  تاالستهالكا       

  تطوير اراضي مستأجرة ١٠‚٥٧٤‚٧٢٤  ٣‚٧٦٤‚٦٨٦  ١٤,٣٣٩,٤١٠



 

١٥٦  

   هناجر–مباني المستودعات   ٣‚٧٨٣‚٦٧٨  ١‚٦٧٣‚٧٨٨  ٥,٤٥٧,٤٦٦

  مباني خرسانية  ١٣٠‚٠٦٩  ٤٤‚٠٥١  ١٧٤,١٢٠

  حاسب آلي  ٨٦٤‚٩٦٧  ١٥٩‚٦٨٦  ١,٠٢٤,٦٥٣

  مجموع االستهالكات ١٥‚٣٥٣‚٤٣٨  ٥‚٦٤٢‚٢١١  ٢٠,٩٩٥,٦٤٩

    ١٤٠,٢٧٣,٢٨
٦  

   يناير ١ -القيمة الدفترية الصافية 

١٤٢,٩٢٧,٣٣
٦  

   ديسمبر٣١ -القيمة الدفترية الصافية    

الـسعودية لتنميـة التجـارة       الشركة    استأجرتها في ميناء جدة االسالمي    مشروع االيداع واعادة التصدير مقام على اراضي       –ب  
المؤسسة العامة للموانئ بقيمة ايجارية     من  ) م١١/٥/١٩٩٨(هـ  ١٥/١/١٤١٩تاريخ  ب )شركة تابعة ( شركة تصدير    - والصادرات
وتم فيمـا    . )م٢٠/٤/٢٠٠١( هـ  ١٥/١/١٤٢١ ريال سعودي ولمدة عشرين سنة هجرية تبدأ اعتبارا من           ٩٤٥‚٠٠٠سنوية تبلغ   

 وذلك لتطوير االرض وتنفيذ مشروع االيداع واعادة التـصديـر  ٢٠٠٣ سنة اعتبارا من بداية عام    ٤٠  الى بعد تمديد مدة االيجار   
بغرض انشاء مستودعات وساحات اعادة التصدير وغيرها من المنشآت وتأجيرها واالنتفاع بايراداتها طيلة مدة العقـد ، وتكـون                   

   .تي تقيمها الشـركة بما فيها تطوير االرض وكلفة الحاسب االلي ملكا للدولةالمنشآت ال

 بكلفـة    وجزء من مباني المـستودعات      من تطوير االرض   )شركة تابعة ( السعودية لتنمية التجارة والصادرات      انتهت الشركة لقد  
وتـشتمل كلفـة تطـوير اراضـي         ني ومبا اعاله كتطوير اراضي مستأجرة   ) أ( ريال ظهرت في البند      ١٥٣‚٨٧٩‚١١٠مقدارها  
  .   ريال٣‚٢٨٣‚٥٦٥ غ مجموعهاــ على فوائد مرسملة بل ومباني المستودعاتمستأجرة

  
التي لم يتم االنتهاء    و  على مشاريع اخرى منها مباني مكاتب ورصيف بحري         ريال ١٠,٨٥٧,٧٥٣ مبلغشركة تصدير   نفقت  ا -ج  

حيـث وقعـت    .  ) ريـال  ٢,٥٦١,٤٩٢ – ٢٠٠٥( اعاله) أ(تنفيذ في البند    منها بعد وظهرت ضمن بند مشاريع رأسمالية تحت ال        
 مع ادارة المؤسسة العامة للموانئ تقوم الشركة بموجبها بانـشاء وتـشغيل رصـيف بحـري                  مبدئية ركة خالل العام اتفاقية   ـالش

 وتؤول ملكية هذه المنشات الـى        وتتكلف الشركة بكافة التجهيزات المترتبة على ذلك من منشأت ومعدات وقناة مالحية            .وملحقاته  
  .الدولة بنهاية العقد المبرم الستئجار قطعة االرض في ميناء جدة االسالمي المشار اليها اعاله في بند ب اعاله 

  الشهرة -٣٦
 

من راس مال شرآة آنداسة لخدمات المياه % ١٠ بشراء حصص اضافية مقدارها ٢٠٠٥قامت الشرآة خالل النصف االول من عام 
وبناء عليه اصبحت شرآة آنداسة لخدمات المياه شرآة % . ٦٠الى % ٥٠سبة ملكيتها في شرآة آنداسة لخدمات المياه من لتصبح ن

 و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١تابعة وقد تم توحيد القوائم المالية الخاصة بها ضمن القوائم المالية الموحدة للشرآة للسنتين المنتهيتين في 
٢٠٠٥.  

  
في شرآة آنداسة لخدمات المياه و القيمة % ١٠المدفوع لشراء الحصص االضافية المشار اليها اعاله البالغة يتمثل الفرق بين المبلغ 

    : في شهرة والتي تم تحديد قيمتها على النحو التالي٢٠٠٤ ديسمبر ٣١العادلة لهذه الحصص في صافي اصول آنداسة آما في 

         باالف الرياالت 
          

   *٢٠٠٤ ديسمبر ٣١لعادلة لصافي اصول شركة كنداسة كما في القيمة ا       ٦٧‚٧١١
         

  من راس مال شركة كنداسه% ١٠تكلفة شراء الحصص االضافية البالغة        ١٢‚٣٦٦
٦‚٧٧١(  )   %١٠القيمة العادلة للحصص المشتراة والبالغة  :ينزل    

          
  الشهرة       ٥‚٥٩٥

          
   الف ريال سعودي ونصيب االقلية ٣٣‚٥٧٠نصيب الشركة (اجمالي الشهرة        

  )**  الف ريال سعودي٢٢‚٣٨٠       ٥٥‚٩٥٠



 

١٥٧  

٣‚٢٩٠(  )   ***٢٠٠٥اطفاء الشهرة خالل عام     
          

  صافي الشهرة        ٥٢‚٦٦٠
 

م يتقاضى تم تحديد القيمة العادلة لشرآة آنداسة لخدمات المياه من قبل مكتب استشاري مملوك الحد االطراف ذوي العالقة والذي ل* 
  .اية اتعاب مقابل ذلك 

 ريال سعودي ضمن بند مكاسب غير ٢٦‚٣٣٠‚٢٨٣ والبالغ ٢٠٠٥تم اظهار نصيب الشرآة من اجمالي الشهرة بعد اطفاء عام ** 
  حصة الشرآة من اجمالي الشهرة لشرآة تابعة ضمن حقوق المساهمين، في حين تم -محققة 

 .ضمن بند حقوق االقلية  ريال سعودي٢١‚٠٦٤‚٢٢٨والبالغ  ٢٠٠٥اظهار نصيب االقلية بعد اطفاء عام 

تعديل على المعيار المحاسبي  حيث تبنت ال٢٠٠٦قامت الشرآة بتغيير السياسة المحاسبية الخاصة باطفاء الشهرة في بداية عام *** 
وبناء عليه توقفت عن  شهرةفة بعد خصم اية خسائر هبوط في قيمة الللالصول غير الملموسة والذي يتطلب تسجيل الشهرة بالك

 ٢٠٠٥وآانت السياسة المتبعة في عام  . ٢٠٠٥ ديسمبر ٣١اطفاء الشهرة والتي ظهرت بالقيمة الدفترية بعد االطفاء آما في 
 ريال سعودي ٣٢٩٫١٢٩وقد نتج عن هذا التغيير انخفاض االطفاء وزيادة صافي الربح بمبلغ .  سنة١٧اطفاء الشهرة على مدى 

.  

  ف المؤجلة المصاري  -٣٧

٢٠٠٦   ٢٠٠٥    

          

   يناير ١رصيد    ١٠,٣٦٢,٢٧٤   ١٢,٨٤٧,٤٦٢

  اطفاء السنة   )٢,٤٩١,٨١٤(   )٢,٤٨٥,١٨٨(

        

٧,٨٧٠,٤٦٠   ١٠,٣٦٢,٢٧٤     
  

  الدائنون والمطلوبات االخرى  -٣٨

٢٠٠٦   ٢٠٠٥    
        

  دائنون  ٤,٢٧٦,٢٠٥   ٥,٧٢٩,٨٥٩

١٦,٨٩٤,٥٤٧   ٥,٤٣٣,٥٧٧   صدة دائنة اخرىمطلوبات مستحقة وار

  ايرادات مقبوضة مقدما  ٢,٢١٤,٣٢٩   ١,٦٣٨,٤١٨

  ١٢ ايضاح –استدراك فريضة الزكاة الشرعية   ٤,٣٨٣,٧٩٣   ٦,٤٩٣,١٨٢
       

٢٧,٧٦٨,٨٧٤   ١٩,٢٩٥,٠٣٦   
  

  فريضة الزكاة  -٣٩
  

وفقـا لتعليمـات     تابعـة لهـا    للـشركة والـشركات ال      الفردية  قد تم احتسابها بناء على القوائم المالية       للشركةان فريضة الزكاة    
  .مصلحة الزكاة والدخل 



 

١٥٨  

  :الوعاء الزكوي 

 والتي قد تم احتـسابها مـن واقـع القـوائم الماليـة غيـر الموحـدة                   ديسمبر ٣١ان العناصر الرئيسية لوعاء الزكاة كما في        
  : تشتمل على ما يلي للشركة والقوائم الفردية للشركات التابعة

  ٢٠٠٥  ٢٠٠٦  

  الشركات التابعة  الشركة  التابعةالشركات   الشركة  
  ٣١٤,٠٦٧,٠٦٥  ٢٥٢,٣٠٩,٢٦٦  ٣٣٨,٠٢٥,٣٤٨ ٣٥٧,٢٧٠,٦٥٨  موجودات غير متداولة          

  ٩٥,٢٨٣,٨٩٢  ١,٧٠٣,٢٥١  ٧٤,٦٥٤,٦١٨   ١,٨٩٢,٣٤٠  مطلوبات غير متداولة ومخصصات
        ، الشركاء/ المساهمينحقوق 

  ٢٢٠,٩٣٣,٢٩٧  ٤١٢,٠٨٤,٨٢٦  ٢٣٧,٢٦٥,٦٩٩ ٤٢٩,٦٥٦,٦٢٠  رصيد أول المدة 
  ١٠,٩١٢,١٥١  ١٧,٤٣١,٠٥١  )٢,٦٥٦,٠٦٨( ٧,٥٩٥,٠٣٥   قبل الزكاة)الخسائر/(األرباح 

  .تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول الى وعاء الزكاة 

  :ان حركة مخصص الزكاة كما يلي 

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  
  ١,٧٥٧,٢٤٩  ٦,٤٩٣,١٨٢    يناير١الرصيد في       

  ٣٠٦,٧٢٦  -   ركة تابعةرصيد من تملك ش
  ٤,٨٧٤,٤٤٢  ٣,٤٣٠,٠٠٠   المخصص للسنة 

  )٤٤٥,٢٣٥(  )٥,٥٣٩,٣٨٩(  المسدد خالل السنة 
  ٦,٤٩٣,١٨٢  ٤,٣٨٣,٧٩٣    ديسمبر٣١الرصيد في     

  
  

  :ربوطات قائمة

  : الشركة– ١

ريال سعودي وقد اعترضت على هذا       ١,٠٦١,٨٤٤ بمبلغ   ٢٠٠١ ديسمبر   ٣١تسلمت الشركة ربطا نهائيا عن السنة المنتهية في         
كمـا  . الربط وقد صدر قرار االعتراض لصالح مصلحة الزكاة والدخل ثم استأنفت الشركة الحكم وما زال االستئناف قيد البحث    

 والتي ال تزال تحت المراجعة من قبـل مـصلحة           ٢٠٠٥ حتى   ٢٠٠٢قامت الشركة بتقديم االقرارات الزكوية عن االعوام من         
  .لدخل ودفعت المستحق عليها بموجب هذه االقرارات الزكاة وا

  : لتنمية التجارة والصادرات الشركة السعودية– ٢

 وال يزال تحت المراجعة     ٢٠٠٥ عام   كما ان الشركة قدمت االقرار الزكوي عن       . ٢٠٠٤نهت الشركة وضعها الزكوي عن عام       
  .من قبل مصلحة الزكاة والدخل 

  شركة كنداسة لخدمات لمياه - ٣

 وقامت بـسداد الزكـاة      ٢٠٠٥حة لعام    كما قامت بتقديم االقرار الزكوي للمصل      ٢٠٠٤نهت الشركة وضعها الزكوي حتى عام       ا
 ٦٢٣,٧٧٨المستحقة بموجبه وتسلمت الشركة خالل العام الربط الزكوي والذي تطالب المصلحة بموجبه بفروقات زكوية تبلـغ                 

عترضت الشركة على هذه الفروقات وما زال االعتراض منظورا لدى لجنـة            ريال سعودي متعلقة بقروض طويلة االجل حيث ا       
  .االعتراض 



 

١٥٩  

  :شركة تشغيل الخدمات المساندة – ٤

  . والذي ال يزال تحت المراجعة من قبل مصلحة الزكاة والدخل ٢٠٠٥قدمت الشركة االقرار الزكوي لعام 

  وتسهيالت بنكيةقروض  -٤٠

  

  :يسمبر مما يلي د٣١كما في   والتسهيالتتتألف القروض

  : تمويل مرابحة قصير االجل –أ 

 ريال سعودي بغرض ٧,٠٠٠,٠٠٠حصلت الشركة خالل العام على تمويل مرابحة قصير االجل من احد البنوك المحلية بمبلغ 
  .هذا البنك ان هذا التمويل مضمون بالودائع البنكية لدى  . ٢٠٠٧تمويل احدى الشركات التابعة ويستحق السداد بشهر فبراير عام 

  : قروض طويلة االجل –ب 

٢٠٠٦   ٢٠٠٥    
        

٤٩,٨١٠,٠٠٠   ٤٩‚٨١٠‚٠٠٠   ادناه) ب( انظر –قرض صندوق التنمية الصناعية السعودي 

٢٧,٠٠٠,٠٠٠   ٣٧‚٠٠٠‚٠٠٠   ادناه) ج( انظر –قروض مرابحة 

١٢,٩٠٠,٠٠٠   ١٠,٥٠٠,٠٠٠   ادناه) د( انظر – شركاءقروض 
       

٨٩,٧١٠,٠٠٠   ٩٧,٣١٠,٠٠٠   اجمالي القروض

٢٦,٠٠٠,٠٠٠   ١٥‚٠٠٠‚٠٠٠   الجزء المتداول: ينزل 
       

٦٣,٧١٠,٠٠٠   ٨٢,٣١٠,٠٠٠   الجزء غير المتداول

 اتفاقية قرض طويل االجل مع صندوق التنمية ٢٠٠٣ خالل عام )شركة تابعة(شركة كنداسة لخدمات المياه وقعت  - ج
 مليون ريال سعودي بضمان رهن كافة ممتلكات ومعدات الشركة ٦٦بسقف أعلى يبلغ ") الصندوق("الصناعية السعودي 

تتضمن اتفاقية القرض تعهدات . وضمانات اعتبارية من الشركاء في الشركة وذلك لغرض تمويل توسعة محطة التحلية
حافظة على النسب معينة من ضمنها تحديد سقف أعلى لاليجارات والمصروفات الرأسمالية وتوزيعات االرباح والم

ريال  ٤٩,٨١٠,٠٠٠ مبلغ ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١ من القرض كما في المستغلبلغ الجزء . المالية ضمن حدود معينة 
  . ويسدد على اقساط نصف سنوية سعودي

 تاريخ االستحقاق  المبلـــغ  

١٥/٤/١٤٢٨  ١٠‚٠٠٠‚٠٠٠  

١٥/١٠/١٤٢٨  ٦‚٠٠٠‚٠٠٠  

١٥/٤/١٤٢٩  ٦‚٠٠٠‚٠٠٠  

١٥/١٠/١٤٢٩  ٦‚٠٠٠‚٠٠٠  

١٥/٤/١٤٣٠  ٦‚٠٠٠‚٠٠٠  

١٥/١٠/١٤٣٠  ٧‚٠٠٠‚٠٠٠  

١٥/٤/١٤٣١  ٨‚٠٠٠‚٠٠٠  

١٥/١٠/١٤٣١  ٨١٠‚٠٠٠  

 اجمالي المبالغ المستحقة  ٤٩‚٨١٠‚٠٠٠



 

١٦٠  

هـ ١٥/١٠/١٤٢٧ ريال سعودي استحقت السداد في       ٥,٠٠٠,٠٠٠هـ مبلغ   ١٥/٤/١٤٢٨تتضمن الدفعة المستحقة لعام     
  شهور وذلك نظرا لتأخر تشغيل مشروع المحطة       ٦ت بالترتيب مع ادارة الصندوق لتأجيل سدادها لمدة         اال ان الشركة قام   

 .الجديدة 

 حتـى  ريال سعودي مقابل تكاليف تقييم للمشروع كما تقاضى          ٤‚٠٠٠‚٠٠٠ مبلغ   ٢٠٠٥لقد تقاضى الصندوق خالل عام      
 ضـمن    هذه المبـالغ   عوع حيث تمت رسملة جمي     ريال سعودي مقابل تكاليف متابعة للمشر      ٧١٢,٨٠٠ مبلغ   ٢٠٠٦عام  

  ).٧ايضاح (تكلفة مشروع التوسعة 

") البنك(" اتفاقية تسهيالت مصرفية مع البنك السعودي البريطاني )شركة تابعة(شركة كنداسة لخدمات المياه  يوجد لدى –ج 
 مليون ٤٢,٥جل بمبلغ خدمات تمويل مرابحة طويلة اال مليون ريال سعودي و٢,٩ خطابات ضمان بمبلغ على شكل

 قامت الشركة . مليون ريال سعودي وذلك لغرض تمويل توسعة محطة التحلية١٦ريال سعودي وقصيرة االجل بمبلغ 
 ان . ريال سعودي من اجمالي هذه التسهيالت على شكل تمويل مرابحة طويل االجل ٣٧,٠٠٠,٠٠٠باستغالل ما مقداره 

 ريال ٣٦,٨٢٢,٦٠٠ ، خطابات ضمان بمبلغ  مليون ريال سعودي٧٠ك بمبلغ هذه التسهيالت مضمونة بسند المر البن
تحمل هذه التسهيالت اعباء . معدات الشركة وغيرها من الضماناتممتلكات وورهن ثان على سعودي مقدمة من الشركة 

العباء بنسبة  قامت الشركة باالتفاق مع البنك على تثبيت هذه ا%.١‚٧تمويل مرابحات بنسبة تعادل سايبور زائدا 
 خالل السنة قامت الشركة بتجديد اتفاقية التسهيالت بتخفيض السقف الممنوح .باالضافة الى عائد البنك الداخلي% ٤‚٧٥

 تتضمن اتفاقية القرض تعهدات مالية معينة باالضافة الى تأجيل سداد قرض الشركاء  مليون ريال سعودي٤٢,٥ليصبح 
  : ديسمبر هي كما يلي ٣١ان االرصدة المتعلقة بهذه التسهيالت كما في . مة من البنكالى ما بعد تسديد التسهيالت المقد

٢٠٠٦  ٢٠٠٥   
     

٢٧,٠٠٠,٠٠٠  ٣٧‚٠٠٠‚٠٠٠   تمويل مرابحة طويل االجل 

١٠,٠٠٠,٠٠٠  ١٠‚٠٠٠‚٠٠٠   الجزء المتداول: ينزل  
     

١٧,٠٠٠,٠٠٠  ٢٧‚٠٠٠‚٠٠٠  الجزء غير المتداول 
  

استحقت الدفعة .  ريال سعودي ٢‚٥٠٠‚٠٠٠مرابحة طويل االجل على اقساط ربع سنوية يبلغ مقدار كل منها يسدد قرض ال
   .١٥/٩/٢٠٠٥االولى منها في 

يجـري  .  مليـون ريـال    ١٠,٥ الشركاء بمبلـغ      بعض  على قرض من   )شركة تابعة (شركة كنداسة لخدمات المياه     حصلت    -د  
 سداد التسهيالت الماليـة     ان هذا القرض ال يستحق السداد قبل      . سنويا% ٨‚٥احتساب عمولة على رصيد القرض بواقع       
  .اعاله ) ج(كما هو مبين في  الممنوحة للشركة من احد البنوك المحلية

 مليون ريـال    ٢,٤على قرض من بعض الشركاء بمبلغ       ) شركة تابعة (كما حصلت الشركة السعودية لتنمية التجارة والصادرات          
  .وال يوجد موعد محدد لسداد القرض . وع رصيف الحاويات البحرية سعودي لتمويل مشر

  عقود استصناع طويلة االجل  -٤١

٢٠٠٦  ٢٠٠٥    
      

  البنك االهلي التجاري   -  ١‚٢١٢‚٥٤٧

١‚٢١٢‚٥٤٧  -    

   اقساط مستحقة السداد خالل سنة تم تصنيفها ضمن :ينزل     

  المطلوبات المتداولة       -  ١‚٢١٢‚٥٤٧

-  -    



 

١٦١  

 ريال سعودي المبتقي من قيمة عقد استصناع كانت قد ارتبطت به الشركة السعودية لتنميـة التجـارة                  ١,٢١٢,٥٤٧يمثل المبلغ   
 وقد تـم    . مع البنك االهلي التجاري النشاء مستودعات في منطقة االيداع واعادة التصدير في ميناء جدة االسالمي              والصادرات  

   .٢٠٠٥لمتبقي في عام االنتهاء من العقد وسداد المبلغ ا

 تعويضات الصرف من الخدمة -٤٢

٢٠٠٦    ٢٠٠٥      
          

   يناير١الرصيد في     ٣,٢٢٩,١٦٨    ٣,٠٦٠,٩٠٢

١٠٦,٣٨٦ (  )١,١٢٢,٩٩٥(  )   خالل السنةالمدفوع 

  المخصص للسنة    ٧٥٨,٢٤١    ١,٢٩١,٢٦١
          

     ديسمبر٣١الرصيد في     ٣,٨٨١,٠٢٣    ٣,٢٢٩,١٦٨

 حقوق االقلية  -٤٣
  

 رأس المال -٤٤
  

 ة سهم اسمي متساوي٨‚٠٠٠‚٠٠٠ من  ريال سعودي مكون٤٠٠‚٠٠٠‚٠٠٠  رأس مال الشرآة المصرح به والمدفوع بالكامليبلغ
    . ريال٥٠القيمة تبلغ القيمة االسمية لكل سهم 

والمبني ) ٢٠٠٦ارس   م ٢٧الموافق  ( ١٤٢٧ صفر   ٢٧ المؤرخ في    ٢٠٠٦ – ١٥٤ – ٤بناء على قرار هيئة السوق المالية رقم        
 وبحيث تصبح القيمة االسمية     ٥:١على قرار مجلس الوزراء القاضي بتجزئة اسهم الشركات المساهمة العامة بذلك التاريخ بنسبة              

 وبذلك اصـبح عـدد       فقد تمت تجزئة اسهم الشركة حسب تلك النسبة         ريال سعودي  ٥٠ ريال سعودي بدال من      ١٠للسهم الواحد   
   .٢٠٠٦ ابريل ١٥  من سهم وتم تداول السهم بعد التجزئة اعتبارا٤٠‚٠٠٠‚٠٠٠اسهم الشركة 

  
تم احتساب الربح االساسي للسهم بقسمة الربح الصافي على المتوسط المرجح لعدد االسهم العادية القائمة خالل الفترة بعد تجزئة                   

 بعد االخذ باالعتبار تجزئة القيمـة       ٢٠٠٥سمبر   دي ٣١كما تم احتساب الربح االساسي للسنة المنتهية في         . القيمة االسمية للسهم    
  .االسمية للسهم بأثر رجعي 

  

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  

  ٧٥١,٤٢٩    ٥٩,٧٧٠,٢٢٠   يناير١الرصيد في 

  ١٣,٠٥٨,٨٥٦    -  حصة حقوق االقلية من تغير نسبة االستثمار في شركة تابعة

  ٢٧,٠٨٤,٤٧١    -   تابعةةحصة حقوق االقلية من استثمارات جديدة في شرك

  )٢,١٨٨,٧٦٤ (  ٥١١,٨٨٤   ارباح و خسائر الشركات التابعة منحصة حقوق االقلية

 حصة الشركة من اجمالي الشهرة -صة حقوق االقلية من مكاسب غير محققة ح
  )٩( ايضاح -لشركة تابعة

  

-  

    

٢٢,٣٨٠,٧٤١  

 حصة الشركة من اجمالي -حصة حقوق االقلية من مكاسب غير محققة  اطفاء
  )٩( ايضاح -الشهرة لشركة تابعة

  

-  

  

) 

  

١,٣١٦,٥١٣(  

  ٥٩,٧٧٠,٢٢٠    ٦٠,٢٨٢,١٠٤   ديسمبر٣١الرصيد في 



 

١٦٢  

 الشرآة رأس مالالموافقة على زيادة ) ٢٠٠٦ فبراير ١الموافق  (١٤٢٧محرم ١قرر مجلس االدارة في جلسته المنعقدة بتاريخ 
)  مليون سهم بعد التجزئة٤٠( مليون سهم ٨ مليون ريال سعودي عن طريق طرح ٨٠٠ مليون ريال سعودي الى ٤٠٠من 

وتقوم الشرآة  .لالآتتاب بواقع سهم لكل سهم للمساهمين المسجلين في سجالت الشرآة وقت انعقاد الجمعية العمومية غير العادية
  .ومن ثم عقد جمعية عمومية غير عادية الخذ موافقتها  حاليا باستكمال الحصول على موافقة الجهات المختصة على هذه الزيادة

  الحتياطي النظامي ا -٤٥

وفقا لنظام الشركات في المملكة العربية السعودية وللنظام االساسي للشركة ، يتوجب على الشركة تجنيب احتياطي نظامي بنسبة                  
ويجوز بقرار من الجمعية العمومية وقف هـذا التجنيـب متـى بلـغ              . من االرباح السنوية الصافية بعد الزكاة الشرعية      % ١٠

 .ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع كانصبة ارباح . ر نصف رأس المال االحتياطي المذكو
  

  االحتياطي االتفاقي  -٤٦
  

من االرباح الـسنوية الـصافية بعـد الزكـاة          % ٥وفقا للنظام االساسي للشركة فان على الشركة تجنيب احتياطي اتفاقي بنسبة            
% ٥٠جوز وقف هذا التجنيب متى بلغ االحتياطي نـسبة          وي. رف على كل ما يعود بالنفع على الشركة         ـالشرعية يخصص للص  

  .ان هذا االحتياطي هو بمثابة ارباح مقيدة االستعمال . من رأس المال 

 نسبة الملكية في شركة تابعةاالثر المترتب عن تخفيض  -٤٧
  

 مليون ٣٥مالها بمبلغ  بزيادة راس٢٠٠٥خالل عام ) شرآة تابعة(  تصدير -قامت الشرآة السعودية لتنمية التجارة والصادرات 
لقد شارآت الشرآة في تلك .  مليون ريال سعودي ٨٠ليصبح راسمالها بعد الزيادة مبلغ ريال سعودي 

 وعليه اصبحت الشرآة تمتلك . حصة١٧‚٣٠٠إلى ةمقسم ريال سعودي ١٧‚٣٠٠‚٠٠٠الزياده بمبلغ 
آانت نسبة ملكيتها قبل الزيادة شرآة تصدير في حين من راس مال % ٧٦حصة والتي تمثل ما نسبتة  ٦٠‚٨٠٠

ونتيجة لتخفيض نسبة الملكية في شرآة تصدير فقد نتج عن ذلك . من راس المال% ٩٦‚٦٧ما يمثل 
تخفيض في حصة الشرآة من الخسائر المتراآمة لشرآة تصدير نظير تحميل الشرآاء االخرين فيها 

والتي تم اظهارها في قائمة المرآز  ريال سعودي ٤‚٦٤١‚١٤٣بجزء من هذه الخسائر المتراآمة بلغت 
  .المالي ضمن بند حقوق المساهمين

  
   ذات عالقةجهاتمعامالت مع ال -٤٨

  
  :الجهات ذات العالقة التاليةقامت الشركة خالل السنة باجراء معامالت مع   

  العالقــــة      االســـــم       

  اعضاء مجلس االدارة       مجلس االدارة 

  

  : والمبالغ المتعلقة بها هي كما يلي ان المعامالت الجوهرية

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  

العضو المنتدب بدل حضور العضاء مجلس االدارة ورواتب وبدالت 
  واردة ضمن المصاريف العمومية واالدارية لرئيس التنفيذيوا

  

١,١٩٤,٨٠٠  

   

١,٢٩٨,٧٠٠    



 

١٦٣  

 مصاريف بيع وتوزيع -٤٩
  

٢٠٠٦    ٢٠٠٥      
          

  اجور وملحقاتهارواتب و    ٢,٢٩٨,٧٠٩    ٢,٦٣٦,٠٩٤

  استهالكات واطفاءات    ٨٤٤,٦٥٤    ٨٥٩,٠٥٥

  منافع واتصاالت    ٣٦٣,٤١١    ٣٣٧,٨٣٢

  صيانة واصالح  ٢٢٣,٠٢٧   ١٤٦,٢٨٣

  مصاريف اخرى متنوعة    ٧٥٢,١٢٨    ١,٢٧١,٢٧٦
          

٤,٤٨١,٩٢٩    ٥,٢٥٠,٥٤٠      

   مصاريف عمومية وادارية -٥٠
  

٢٠٠٦    ٢٠٠٥      
          

  رواتب واجور وملحقاتها    ٩,١٩٥,٧٦٦    ٨,٨٣٥,٩١٩

  استهالكات واطفاءات    ٣,٤٤١,٦٧٥    ٣,٣١٢,٢٢٦

  اطفاء الشهرة    -    ٣٢٩,١٢٩

  ايجارت    ٥٦٩,٢٨٧    ٥٩٦,٢٤١

  رسوم حكومية واستشارات    ٦٥١,٦١٨    ٥٢١,٤٩٩

  منافع واتصاالت    ٢٠٠,٠٠٥    ٢٤٤,٢٦٦

  مصرايف ديون مشكوك في تحصيلها    ١٣٣,٠٠٠    ٣٦,٠٠٠

  مصاريف تمويل    ١,٢٤٦,٨٧٢    ١,١٠١,٥٠٠

  مصاريف اخرى متنوعة    ٣,٥٧٧,٨٧٥    ٢,٨٣٥,٣٩٥
          

١٩,٠١٦,٠٩٨    ١٧,٨١٢,١٧٥     

   ايرادات ومصاريف اخرى ، بالصافي -٥١

٢٠٠٦    ٢٠٠٥      
          

  ارباح ودائع مرابحة  ٥,١٣٦,١٤٠   ٥,٣٤٧,٣١٤

  االستثمار في سلة عمالت اجنبية) خسائر/(ارباح   ١,٢٠٠,٠٠٠ (  )٥٦٢,٥٠٠

  اخرى    ١,٦٢٥,٥٢٢ (  )٣٦٥,٩٨٨
          

٧,٩٦١,٦٦٢    ٤,٤١٨,٨٢٦      
  



 

١٦٤  

 عقود اإليجار التشغيلي -٥٢

  ٢٠٠٥   ٢٠٠٦  
    

 ١,٧٤٢,٣١٧ ١,٦٦١,٣٦٧   دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلي تم تحميلها كمصاريف خالل السنة

دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلي رسملتها على اعمال راسـمالية خـالل            
  السنة

 ٣٧,٩٣٢ ٢٦٥,٨٥٢ 

  :تتمثل االلتزامات بالحد األدنى لدفعات اإليجار بموجب عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لإللغاء بما يلي

  ٢٠٠٥    ٢٠٠٦  

 ١,٦٦٦,٨٦٤  ١,٥٤٨,٥٣٤   أقل من سنة

 ٥,٢٨٢,٤٥٦  ٦,١٩٤,١٣٦    سنوات٥أكثر من سنة ولكن أقل من 

 ٣١,٢١٦,٤٠٨  ٣٢,٤٠٥,٥٨٣    سنوات٥أكثر من 

  ٣٨,١٦٥,٧٢٨  ٤٠,١٤٨,٢٥٣ 

تتكون دفعات عقود اإليجار التشغيلي غير القابلة لاللغاء من اإليجارات المستحقة على الشركة عن بعض االراضي والمبـاني                  
ان فترة عقـود    . المستأجرة وعن االيجارات المستحقة على الشركات التابعة عن االراضي المستأجرة من ميناء جدة االسالمي               

  . سنة٤٠ و ٥ار المتفق عليها هـي بين االيج

 ات رأسماليةطارتبا -٥٣
 

  : ديسمبر االرتباطات الراسمالية التالية ٣١يوجد على الشرآة آما في 
٢٠٠٦      ٢٠٠٥      

  ارتباطات عن اعمال راسمالية قيد التنفيذ    ١٠,٦٩٨,٧٢٢    ٢٥,٢٢٤,٦٢٤

 االلتزامات المحتملة -٥٤
  

 :لتزامات المحتملة التالية  ديسمبر اال٣١يوجد على الشرآة آما في 
٢٠٠٦      ٢٠٠٥      

 ريـال   ٣,٠٠٠,٠٠٠خطابات ضمان بعد خصم التأمينات النقديـة بمبلـغ              ٣٤,٨٧٠,٨٥٠    ١٠,٠٨٠,٢٥٠
  ) ريال سعودي٦٧٥,٠٠٠: ٢٠٠٥(سعودي 



 

١٦٥  

  العملقطاعات  -٥٥

  :الشركة والشركات التابعة من قطاعات االعمال الرئيسية التالية تتكون 

  لوقود والصيانة  قطاع محطات ا-

   قطاع مطاعم وخدمات االعاشة-

   قطاع تحلية مياه البحر -

   قطاع مشروع االيداع واعادة التصدير -

  . المركز الرئيسي للشركة و يشتمل على عمليات المركز الرئيسي واالنشطة االستثمارية -

   .ال توجد اية ايرادات متداخلة جوهرية بين قطاعات الشركة والشركات التابعة
  

 مما ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ ديسمبر ٣١تتكون الموجودات والمطلوبات والمبيعات ونتائج االعمال لهذه القطاعات للسنة المنتهية في 
  :يلي 

  
  
  
  )الف الرياالتبأ(

  
قطاع 

محطـات 
ود ـالوق

  انةـوالصي

   
  قطاع المطاعم

ات ـوخدم
  *ةـاالعاش

    
  

ة ـقطاع تحلي
   رـمياه البح

    
  قطاع مشروع
 ادةااليداع واع
  التصدير

    
المركز 

الرئيسي 
  للشركة

  
   

٢٠٠٦                 

  ٦١٨,٩٢٤  ٢١٩,٩٩٨  ١٦٩,٦٥٦  ٢٠٧,٢٢٧  ٤٠٤  ٢١,٦٣٩   الموجودات

  ١٢٨,٣٦٠  ١٢,٩٤٤  ٦,٠٤٢  ١٠٥,٤٩٥  ٥٣  ٣,٨٢٦   المطلوبات

  ٧٤,٠٦٩  -  ٩,٧٥٣    ٣٠,٥٣١    ٣,٤٢٦  ٣٠,٣٥٩   وايرادات االعمالالمبيعات

  ٥,٠٩٥  ٨,٦٨٢  )١١,٣٩٨(  ٨,١١٨  )٣٢٩(  ٢٢   )سارةالخ/ (صافي الربح 

              

٢٠٠٥               

  ٦٣٤,٩٣٣   ٢٧٦,٢٣٠   ١٤٦,٤٠٦   ١٩٦,١٩٨   ٢,٢٧٣   ١٣,٨٢٦   الموجودات 

  ١٢١,٠٥٥   ٨,٢٠٢   ٤,٥٢٨   ١٠٢,٦٠٣   ٧٠٠   ٥,٠٢٢   المطلوبات

  ٧٤,١٦٦   -   ٦,٢٠٨   ٢٢,٨٢٣   ٥,٩٤٢   ٣٩,١٩٣   وايرادات االعمالالمبيعات

  ١٢,٩٣١   ١٤,٨٥٦   )٦,٨٨٥ (  ٤,٦٣٣   )٢٢٨(  ٥٥٥   )الخسارة/ (صافي الربح 
  .تقوم الشركة وشركاتها التابعة بتأدية اعمالها في المملكة العربية السعودية في كل من جدة والرياض والدمام 

 اغالق ٢٠٠٦ مارس ٢٨منعقدة بتاريخ في جلسته ال) شركة تابعة(قرر مجلس المديرين في شركة تشغيل الخدمات المساندة * 
  .نشاط المطاعم وخدمات االعاشة 

 ارقام المقارنة -٥٦

  .للسنةلحاليةلتتفق مع العرض  ٢٠٠٥سنة سنة جرى اعادة تبويب بعض ارقام 



 

    

    

  

  

  

  

  

  ة عن قصدهذه الصفحة خاليتركت 


