
 

 

)1( 

  

 م31/12/2201دارةإلعنإلالسنةإلاملاليةإلاملن��يةإل��إلقر ر إلجلس إلا 

 

 املوق رن   جساهميإلالش كةإلالسعوديةإللصناعةإلالورقإلالسادة

 السالمإلعسيكمإلورحمةإلهللاإلو� �اقهإل،،
م أالذي �عك  2012لسعءم  ياع ب�ن أيديكم التقر�ر السنوي لشركتكمريس  أأضاء  جلس  ادارة أن   �سر            

 إ��أيش�� لسورق، التء�عة �� جختسف أأجه النشءط جن صنءضة أتحو�ل أتدأ�ر أ أدا  شر�ء��ء �شءط الشركة أالتطور �� أدا��ء 

عودية أيسءهم باءضسية �� عع �  اقتصءد الوط�ي أإيلءد فرص ضمل دأرهء �� تطو�ر القطءع الصنء�� �� املمسكة العر�ية الس

�� توسيع �شءطء��ء النءجحة أعع �  ج�ءن��ء ض�� املستوي الصنء��  الد أبأتحقيق ضوايد  ملسءهم��ء جن خالل ضمسهء 

، أسوف �ستعرض 
ً
 أضءمليء

ً
ال�ي حقق��ء خالل  لءزا ر��ة الشركة أقيمهء أاهم التطورا  أان �� التقر�رأاقتصءدي جحسيء

��ء خالل هذا العءم. أ�حرص ءأكذلك خالصة ضن النتءيج املءلية أأدا  الشركة أقطءض م31/12/2012السنة املءلية املن��ية �� 

�� قواضد  ةامللس  دايمء ض�� أن ي�ع  هذا التقر�ر جتوافقء جع ئيحة حوكمة الشر�ء  أجتطساء  افصءح أالشاءفية الوارد

أددرا  أ�حح  هذا التقر�ر ا�حسءبء  ا�ختءجية املدققة أاياءحء  املصءحاة لهء أتقر�ر املراجع ا�خءر�� كمء �سر  الت�جيل

املتعسقة ��ذا التقر�ر خال ل اجتمءع ا�جمعية العءجة العءدية القءدجة ب�ذن هللا أاليكم التقر�ر  ميرد ض�� استاسءراتك أن امللس 

 كمء ي��:

 قيمإلوجااد إلالش كةإلووالخطيي إلاس��اقي��)جردجةإلعنإلرؤرةإلوإل

 رؤرةإلالش كةإلورسال��ا )1

قسيميء فيمء يتعسق بصنءضة الورق أتوف�� جنتلء  اس��الكية ذا  جوده ضءلية ألهء ضالجة جحسيء أإ دأر الر�ءدةأخذ  رؤرتنا

 در �شءط تلميع أفرز املخساء  الورقية. تلءر�ة جم��ة أتصّ 

 تء  أنمو املايعء .ان كاء ة. ز�ءدة العءيد لسمسءهم�ن جن خالل ز�ءدة اإلرسالخن

 قيمإلالش كة )2

 :بمء ي�� فسسا��ء ايمءن إن الشركة �� جميع ضالق��ء ا�خءرجية أالداخسية -

 السالجةتطايق أر�� جعءي��  •

 رضء العمال  ضن جنتلءتنء أأدا نء •

 توف�� جنتلء  ذا  جوده ضءلية •

 التطو�ر املستمر  •

 العمل ا�جمء��  •

 ابت�ءر أاملاءدرة •

 ال��ام بءلوقت ) -اح��ام املتاءدل  - أاملعرفةاملهءرا   -املحءساة  -ليء  أ املسؤ  –اح��افية ( ال��ابط أالت�ءجل  •

 .)صديقة لساسئةأ توف�� جخرجء    ئة (استخدام جدخال سالصداقة جع الا •
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 أخالقياتإلالش كةو جااد إل )3

خدجة موظا�ن، لستوف�� بسئة العمل املنءساة املسءهم�ن، حمءية أز�ءدة حقوق إن املعءي�� دخالقية لسشركة ترك  ض��  -

  ا�ح�وجة أامللتمع بصاة ضءجة.أالعمل جع أ�حءب املصء�ح، جراضءة اهتمءجء  العمال ، 

 :التء�� تقوم ض��لسشركة ملعءي�� دخالقية اإن أ  -

 أالقوان�ن أالتشريعء .اح��ام السوايح  •

 .وظا�ناح��ام حقوق امل •

 .أخالقيء أجهنيء الغ�� جقاولة مءرسء أامل ضن الرشوة أالاسءدبتعءد ا أالشركة ب�جءنة أضدالة إدارة  •

 . تاءدلة �� جميع ضالقء  الشركةامل جراضءة أخدجة املصء�ح •

 خرى.جن جهة أ أامللتمعجن جهة أاملسءهم�ن أالعمال  أاملوظا�ن أا�ح�وجة إ�شء  أتدضيم الثقة ب�ن الشركة  •

 اح��ام الاسئة ال�ي ععمل ��ء الشركة. •

 الخطيي إلاس��اقي��:إل-4

أحيث رك   ا�خطة ض�� س��اتيلية ل�خم  أضوام القءدجة. بوضع خط��ء ا  2012خ�� جن العءم قءجت الشركة خالل الرعع د 

 تية:ا�جوان  ا

 س��الك. طس  أالارق بي��مء أالتغ��ا  �� أنمءط ا قءجت ا�خطة ض�� دراسة حجم العرض أال )1(

 بي��ء.  ب �� املنتلء  أكميء��ء أاملاءضسةحدد  ا�خطة التغي�� املطسو  )2(

 نتء . الطس  أضمل خطط ل �ءدة كاء ة ا  نتءجية ملقءبسة ال �ءدة ��ة ا تم تقدير حجم ال �ءدة املطسو�ة �� الطءق )3(

 ستثمءرا  الرأسمءلية املطسو�ة.تقدير حجم ا تم  )4(

 تيلية التسو�ق أالتسع�� أتقو�ة العالجة التلءر�ة.اس�� حدد  ا�خطة إ )5(

لايع بنء  ض�� جء ساق أتم تحديد �ساة املايعء  بنء  ض�� ال�ساة التقدير�ة لسوحدة أال�ي تم إضءدة اتم تقدير كميء   )6(

 تء . نيرهء حس  اف��اضء  ز�ءدة كاء ة ا تقد

 نظمة أسيولة أغ��هء. طسوب توف��هء جن ضمءله أكاء ا  أأتم ضمل خطة لسموارد امل )7(

همية ضن جء ساق أتتامن تقو�ة املرك  املء�� لسشركة أاستحداث دايرة إلدارة كمء تامنت ا�خطة أهداف أخرى ئ تقل أ )8(

 بة الداخسية.خرى لست�كد جن حسن تطايق إجرا ا  الرقءخءطر أدايرة إلدارة ا�خ �نة أأامل

ستقسيل ج��ء. لتامنت ا�خطة تحسيل أتقييم لسمخءطر الريسسية ال�ي تتعسق بنشءط الشركة أالسيءسء  أاجرا ا  املتاعة  )9(

راجعة أإدارة املخءطر ل��ء �� بند �جنة املاملشءر إ. أج��ء املخءطر أتقسيل جخءطر تقس  دسواق أاملنءفسة القو�ة �� هذا امللءل

  )19صاحة (

 ر�ءح ض�� جدى ا�خم  سنوا  القءدجة.� املايعء  أنمو جطرد �� صء�� د أتظهر ا�خطة اس��اتيلية لسشركة تحسن جستمر �

نتء  التلءري �� �� الطس  أكذلك بدأ ا   جع ال �ءدة جية مل�ءين صنءضة الورق بمء يتنءسنتءأكمء عشمل ا�خطة ز�ءدة الطءقة ا 

نتء  أالايع �� ة ككمء عشمل ا�خطة ز�ءدة كمية ا جدة أجصنع تحو�ل الورق �� املمسكة املغر�يخطوط إنتء  ا�حاءيظ �� جدينة 

 نتءجية ال�ءجسة .هذا العءم لسوصول إ�� الطءقة ا  هذه ا�خطوط أاملصء�ع تدر�ليء خالل
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:إل�شاطإلوإلنخائجإلالش كة
ً
 أوال

نتء  إععد الشركة السعودية لصنءضة الورق جن الشر�ء  الرايدة �� صنءضة الورق الص�� �� الوطن العرع  أ يتمثل �شءطهء �� 

أان �شءطهء �عود باءيدة كا��ة  كمء دسواق املحسية أا�خءرجية. احتيءجء جنتلء  جن الورق الص�� ذا  جودة ضءلية لتساية 

 أ همية إضءدة تدأ�ر الورق �� العديد جن دساءب اجتمءضية أ الاييية أ الححية أاقتصءدية حيث تكمن أ ض�� الاسئة أامللتمع

ج�حة أتدفع �� هذا اتلءه جن أجل جعء�جة العديد جن املشكال  أ دخطءر ال�ي أصاحت جحيطة ا�حءجة إليه  أصاحت

ر الورق أحدث أسءيل التكنولوجيء أتطورهء �ش�ل إضءدة تدأ��� الشركة  عستخدمأجالصقة لإل�سءن أالاسئة املحيطة به، أ 

سورق املستعمل جمء يؤدي إ�� خاض اضتمءدهء ض�� الس  املستورد أاملعتمد �� تصنيعه ض�� ل اقتصءدية قيمةالجستمر لتعظيم 

 بإضءدة جعء�جة امليءه النءتلة ضن هذه الصنءضة قال تصر�ا
ً
 كا��ا

ً
 ض�� الاسئة أ�جءر الغءبء  كمء تو�� الشركة اهتمءجء

ً
هء حاءظء

 م.2012، فيمء ي�� ضرض جختصر لنتءيج العءم بءستخدام احدث أسءيل املعء�جة

م أيعود السب  الريس��ي 2011جسيون ر�ءل لسعءم  835م جقءبل  2012جسيون ر�ءل لعءم  794إجمء�� املايعء  السنو�ة  -

لكن جؤقت �� أسعءر املخساء  الورقية نتج نخاءض كا�� احيث أنه حدث  ةعمسيء  التدأ�ر�نخاءض �� جايعء  اللال 

حهء لعءم ءصء�� أر� رتاءع �� حققت الشركة اكذلك  أ ضنه عغ�� خطط الايع �ح�ن ضودة السوق لوضعه الطاي�� .

إ�� أر�ءح رأسمءلية جن بيع أرا��ي، أيعود السب   سيون ر�ءل لسعءم املء��يج 100جسيون ر�ءل جقءبل  102م  2012

أ تتوقع الشركة تحقيق نمو جيد �� أر�ءح خاءض �� قيمة ذجم جدينة أ�اءضة أاستثمءرا . يقءبسهء جخصصء  ان

 م. 2013العءم 

جقءرنة جع العءم السءبق، إئ أن نتءيج الشركة دم الشركة  2012 ةم جن انخاءض الر�ح التشغي�� لسسنض�� الرغ -

 2012جسيون ر�ءل ��  86.12�� إاد صء�� الر�ح التشغي�� قد شهد  تحسنء ج�حوظء حيث ز  -السعودية لصنءضة الورق 

نتء  أتنويع جصءدر ه ال �ءدة نتيلة تحس�ن ضمسيء  ا جسيون ر�ءل �� العءم السءبق. أحيث ت�ع  هذ 63.67جقءرنة جع 

 .ألية أ�ءلتء�� تخايض �سا��ءاملواد د 

جل لتقو�ة جرك هء املء�� ��دف تحس�ن أدا  بءلعمل ض�� تنايذ برنءجج شء 2012قءجت إدارة الشركة خالل العءم  -

زدهءر. أجن خالل هذا ال��نءجج قءجت الشركة خالل الرعع دخ�� جن هذا ا��هء ملرحسة اءنية جن النمو أا الشركة أتح

 العءم �عمل جراجعة شءجسة لانود رأس املءل العءجل أض�� رأسهء الذجم املدينة املعمرة أاملخ أن بط   ا�حركة أجقءرنة

ستثمءرا . نتج ضن هذه جت بمراجعة أي انخاءض �� قيمة ا �ساة املخ أن جع صء�� القيمة القءبسة لستحقق. كذلك قء

 جسيون ر�ءل.  97.27نخاءض �� قيمة ذجم جدينة أجخ أن باءضة أاستثمءرا  قدرهء ضمل جخصصء  ئ  أ  املراجعة

الشركة لهذا العءم جن خالل بيع أرا��ي �� الر�ءض  ض�� نتءيجأضاله الشركة جن تخايف أار املخصصء  أقد تمكنت  -

أقد تامن جسيون ر�ءل.  25ر�ءح جؤجسة قدرهء أجسيون ر�ءل أ  115.75تحققة قدرهء أجدة نتج ض��ء أر�ءح رأسمءلية ج

 ضقد الايع رهن درا��ي املاءضة لصء�ح الشركة �ح�ن تحصيل �ءجل امن الايع.

ديد لسملموضة. كمء قءجت الشركة بتوظيف جدير جء�� تنايذي ج 2012 قءجت الشركة خالل النصف الثء�  جن ضءم -

لتحءق ع كاء ة انتء . أتتطسع الشركة إ�� استحداث جنص  جدير العمسيء  التنايذي أالذي سيعمل ض�� رفبء

لشركة الريس  التنايذي ا�جديد لسملموضة بءلعمل لدى الشركة خالل الرعع دأل جن هذا العءم. هذا أتقوم إدارة ا
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ستادال إدارة أاحده جن أهم شر�ء��ء أ�� الشركة السعودية دارا  شر�ء��ء أقد قءجت بءلاعل بء�عمل عغي��ا  �� إ

 لتحو�ل الورق. 

ستحداث إدارا  ا  الرقءبة الداخسية. كمء قءجت بءكمء قءجت بإضءدة هي�سة الدايرة املءلية بمء يامن عع �  إجرا  -

 املخءطر املءلية أالتشغيسية.  جرك �ة إلدارة ا�خ �نة أإدارة

أذلك جن خالل رفع  2013ععمل الشركة ض�� ز�ءدة الطءقة انتءجية لسشركة السعودية لصنءضة الورق خالل العءم  -

 ). 4رقم ( كاء ة الة

ب ن��ت الشركة جن افتتءح فرأضهء ا�جديدة �� تركيء أاملغر ركة السعودية لتحو�ل الورق، فقد اأجء فيمء يتعسق بءلش -

 أجن املتوقع أن تادأ تسك الارأع �� رفد الشركة ب�ر�ءحهء جن التشغيل بداية جن الرعع دأل جن هذا العءم. 

  ��دف عع �  إجرا ا  ERPقءجت الشركة بتعي�ن شركة استشءر�ة لتله�� "طس  ضرأض أسعءر" ل�حصول ض�� برنءجج  -

 الرقءبة الداخسية أرفع جستوى ددا  أالتقءر�ر.

:إل
ً
 اجنإلوالسالجةإلوا�جودةإلجلالإلإنلازاتإلالش كةإل��إلثانيا

 السالجة:إلاجنإلوإل-1

أشا�ء  ج�ءفحة ا�حر�ق بءلشركة أالشر�ء  التء�عة لهء أتكثيف الدأرا   تحديث أنظمةبءستمرار ض�� الشركة  تحرص

 أالسالجةأج�ءفحة ا�حرايق أاملشءركة �� العديد جن املؤتمرا  املهتمة بءألجن جن اصءبء   ��ء �� جلءل الوقءية استالتدر�بية ملن

 ��دف تحقيق أض�� جستو�ء  ددا  ض�� جستوي السالجة أالححة الاييية أضمءن بسئة ضمل آجنة �جميع العءجس�ن.

 ا�جودة:إل-2

دة �جميع جوظا��ء �� جختسف امللءئ  �خسق بسئة ضمل جيتحرص الشركة دايمء ض�� تطايق جعءي�� ا�جودة الشءجسة أذلك  

 ض�� شهءدة أالشر�ء  التء�عة لهء  الشركة  حصستطءر ذلك أ�� إ ،س�ي تطسعء  ضمال  الشركةت��دف تحقيق جودة أدا  جتم�� 

 . (FSC)أض�� شهءدة ا�جودة �� جلءل إضءدة تدأ�ر الورق جن جلس  حمءية الغءبء  أالاسئة 9001ي أ آالعءملية  توكيد ا�جودة 

 

  
ً
 ونياقات)إل:إلب ناججإلالسعودةإلوقيور إلالكفاءاتثالثا

 لستعسيمء  ا�ح�وجية بخصوص برنءجج نطءقء  عس�� الشركة دايمء  ض�� املحءفظة ض�� النطا
ً
ق دخار  أا�حصول ض�� ءتاءضء

طءق��ء أجواردهء لدضم براجج تواصل الشركة ترك�� النطءق ال��أن ي أ  �شر�ء��ء التء�عة ض� ضالنطءقء  دض�� حيث حصست �ع

حيث أخ��ا  التدر�   التدر�  أالسعودة �� �ءفة قطءضء��ء أذلك جن خالل توطيد العالقة جع صندأق تنمية املوارد البشر�ة

أتدر���م ب�يدي جدر��ن ض�� املهءرا   عس�� الشركة إ�� استقطءب ال�وادر السعودية أتقديم الارص الوظياية املنءساة

 ملواكاة احتيءجء  الشركة جن ال�وادر املؤهسة �� توسعء  التشغيسية أ
ً
لشركة كمء تقوم الشركة اادار�ة أذلك استعدادا

 أاستعءنة �� ذلك بءملهءرا  املحسية أالعءملية.ض�� �ءفة املستو�ء  ادار�ة أالانية سا��ء تبتنظيم دأرا  تدر�بية جنتظمة ملن
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ً
 م1220لعامإلا��إلإلهمإلاملخغ��اتعنإلأإلاعالنإل:را�عا

 ل:أ افصءح أالشاءفية حرصت الشركة ض�� �شر اضالنء  التءلية ض�� جوقع تدا اءدئحرصء جن الشركة ض�� تطايق ج

الشركة انه أحيث ساق ل�جمعية العءجة غ�� العءدية ملسءه�ي الشركة ال�ي ضقد  بتءر�خ  تضسنأ -1

م ض�� توزيع أر�ءح نقدية ض�� املسءهم�ن امل�جس�ن �� �جال  الشركة ب��ءية تداأل 02/04/2012هـ،املوافق10/05/1433

مءل الشركة ضن طر�ق جنح أسهم جلءنية ر�ءل لسسهم، أكذلك املوافقة ض�� ز�ءدة رأس 1.75يوم ا�عقءد ا�جمعية بواقع 

بواقع سهم أاحد ل�ل أرععة أسهم جن أسهم الشركة لسمسءهم�ن امل�جس�ن �� �جال  الشركة ب��ءية تداأل يوم ا�عقءد 

م أ تم ان��ء  16/04/2012ا�جمعية . ععسن الشركة انه قد تم إيداع در�ءح النقدية �� حسءبء  املسءهم�ن بد  جن تءر�خ 

  .س املءلأكسور دسهم النءتلة ضن ز�ءدة ر  يعجن ب

 م.03/04/2012ضن فتح بءب ال��شيح لعاو�ة جلس  ادارة لسدأرة القءدجة أال�ي تادأ جن  الشركة أضسنت -2

هللا آل  املسك بن ضاد م بخصوص استقءلة دستءذ/ جحمد بن ضاد18/09/2012أضسنت الشركة ض�� جوقع تداأل بتءر�خ   -3

جلس  ادارة ععسن الشركة ضن جوافقة جلس  ادارة ض�� ععي�ن الدكتور/ ضاد الرحمن بن صء�ح بن  الشيخ جن ضاو�ة

 جن تءر�خ  ضاد
ً
 ضن العاو املستقيل بد ا

ً
 بملس  ادارة بديال

ً
أح�ى ��ءية الدأرة  18/11/2012الرحمن آل ضايد ضاوا

 ا�حءلية لسملس .

م ععي�ن الدكتور/ 30/7/2012املنعقد جسء  يوم اان�ن املوافق  ءضهجلس  ادارة �� اجتم ر اقر  أضسنت الشركة ضن -4

جيم  فيب  (ضاو ال�جنة التنايذية) كعاو جنتدب يتو�� جهءم الريس  التنايذي خالل ف��ة تادأ جن تءر�خ القرار 

ايذي السءبق أعستمر إ�� أن يتم اختيءر بديل لشغل جنص  الريس  التنايذي. أ ذلك �عد ان��ء  ععءقد الريس  التن

 .املهندس/ جاءرك ضاد هللا ا�خءطر

 .م30/11/2012جن  ابتدا ً �جميع خطوط جنءديل الوجه  ملصنع املغرب  الشركة ضن بد  أضمءل التشغيل التلر��ي أضسنت  -5

مء�� جسءح��ء جإة �� جدينة جدة أالر�ءض أالاءلغ م تمسكهء الشرك 31/12/2012الشركة ضن بيع أرا��ي بتءر�خ  أضسنت -6

ن أاالاون ألف أجءيت�ن أخمس�ن) ج�� جرعع، إ�� طرف اءلث غ�� ذي ضالقة بقيمة إجمءلية قدرهء ءانا(جءية أ  250ك132

 ) جسيون ر�ءل سعودي (جءية أعسعة أستون جسيون ر�ءل سعودي ). 169(

 .تم التعءقد جع املدير املء�� التنايذي لسشركة -7

لتله�� طس  ضرأض أأسعءر جن شر�ء  جتخصصة �� جلءل حوساة  ت إدارة الشركة بتع�ن شركة جتخصصةقءج -8

أ�� خالل هذا العءم أتطايق املرحسة د  )ERP(املء�� ا�جديدختيءر النظءم ءلية أالتشغيسية أ�توقع أن يتم االعمسيء  امل

 )م2013(

التيءر  نقطءعا لدجءم جمء يس�� أار ) جيلء جن شركة الكهر�ء  ملصنع الورق �� ا8تم رفع الطءقة الكهر�ءيية املتءحة لسشركة ( -9

 نتء  .الكهر�ءي  ض�� ضمسيء  ا 
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:إلالش �اتإلالخا�عةإلوقياعاتإلاعمال
ً
 خاجسا

 

 :املر إلو�سبإلاملسكيةإلودولةإلالش �اتإلالخا�عة -1

 

إلدولةإلالخأسي  النشاط اسمإلالش كة

 وجر العمسيات

 �ساةإلاملسكية

 %100 السعودية تحو�ل الورق الشركة السعودية لتحو�ل الورق

أاتلءر تلميع أفرز الورق  الشركة السعودية إلضءدة  تدأ�ر الورق

 
 %100 السعودية

أاتلءر تلميع أفرز الورق  شركة املدار لتلءرة الورق

 
 %100 اجءرا 

الشركة السعودية لالستثمءر أالتطو�ر 

 

الصنءضء   لالستثمءر ��

 
 %100 السعودية

أاتلءر تلميع أفرز الورق  شركة املدار لتلءرة الورق

 
 %100 املغرب

أاتلءر تلميع أفرز الورق  شركة املدار لتدأ�ر الورق

 
 %100 الاحر�ن

أاتلءر تلميع أفرز الورق  شركة املدار لتلءرة الورق

 
 %100 دردن

أاتلءر تلميع أفرز الورق  شركة املدار لسورق

 
 %100 ا�ج اير

 %85 ال�و�ت تحو�ل الورق  جصنع ا�جذأر لصنعة جحءرم الورق

 %100 املغرب تحو�ل الورق الشركة املغر�ية لصنءضة الورق

 %100 تركيء تحو�ل الورق  شركة برايم��  لتحو�ل الورق

 

 

أجمهور�ة جصر العر�ية.أا�جدير بءلذكر أن جميع ردنية الهءشمية لشركة جراك  توزيع �� املمسكة د إضءفة ملء ذكر أضاله تمسك ا

  الورق الص�� املنتج �� جصء�ع ال الشر�ء  ععمل بءلت�ءجل جع شرك��م دم فا  جلءل التحو�ل ععتمد شر�ء  التحو�ل ض�� رأل

ءفة إ�� تلءر��ء �� الشركة دم كمء تقوم شر�ء  تلميع أفرز الورق أفرضهء بإجداد جصنع الورق بء�خءجء  الالزجة لإلنتء  بءإلض

بء�� دنواع ال�ي ئ يحتءجهء املصنع ��دف تحقيق الر�ح أتمثل السعودية لالستثمءر الذراع اس��اتي�� ال�ي عستخدجه الشركة �� 

 م.2012ر�ءل خالل ضءم  217ك597ك267أقد بسغ إجمء�� املايعء  ب�ن الشر�ء  التء�عة جء قيمته .إلاستثمءرا 

 

 اعمالإلوقأث��هاإلع� إلنخائجإلاعمال:قرارر إلقياعاتإلإل-2

 قطءع التلءرة أالنقل. –تت�ون النشءطء  الريسسية لسملموضة جن قطءضء  دضمءل الريسسية التءلية: قطءع الصنءضة  - وأ)        

 م ألسسنت�ن املن��يت�ن �� ذلك التءر�خ 2011م أ 2012د�سم��  31تم ت�خيص املعسوجء  املءلية املوحدة املختءرة كمء ��  -وب)         
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إللرياعاتإلاعمالإلإلإلإلإلإلإلإل
ً
 -كمء ي��: وقرا

 الايان      
 

 الخلارة قياعإلالصناعة

 والنرل

أرصدةإلوجعاجالتإلب�نإل

 الرياعات

 امللموع

 وارقامإلباأللفإلررالإلسعودي)  1220

 733ك869 - 151ك69 582ك800 صء�� –أجعدا    جمتس�ء ك آئ 

 114ك139 )039ك321( 200ك149 953ك310 غ�� جتداألة أخرى جوجودا  

 870ك793 )957ك267( 264ك185 563ك876 صء�� -إيرادا 

 107ك102 )678( )945ك6( 730ك109 صء�� الر�ح

 وارقامإلباأللفإلررالإلسعودي) 2011

 678ك656 - 702ك89 976ك566 صء�� –جمتس�ء ك آئ  أجعدا  

 599ك360 )198ك274( 936ك134 861ك499 جوجودا  غ�� جتداألة أخرى 

 659ك835 )580ك276( 469ك267 770ك844 صء�� -إيرادا 

 411ك100 )050ك1( 403ك27 058ك74 صء�� الر�ح

التعءأن ا�خسي�� أشمءل أفر�قيء أععض املنءطق  تاءشر امللموضة أضمءلهء �� املمسكة العر�ية السعودية أدأل جلس  -ج)

م ألسسنت�ن املن��يت�ن �� ذلك التءر�خ 2011أ 2012د�سم��  31ت�خيص �عض املعسوجء  املءلية كمء �� ا�جغرافية دخرى. تم 

 
ً
   -كمء ي��: لسخوزيعإلا�جغ ا�� وقرا

 الايان

 وارقامإلباأللفإلررالإلسعودي)

املمسكةإلالع �يةإل

 السعودية

دولإلجلس إل

 الخعاونإلإلا�خسي��

دولإل

 أخ ى 

أرصدةإلوجعاجالتإل

 ب�نإلالرياعات

 امللموع

 وارقامإلباأللفإلررالإلسعودي)  1220

 733ك869 - 181ك46 627ك22 925ك800 صء�� –جمتس�ء ك آئ  أجعدا  

 114ك139 )039ك321( 674ك7 053ك6 426ك446 جوجودا  غ�� جتداألة أخرى 

 870ك793 )957ك267( 017ك20 441ك77 369ك964 صء�� -إيرادا 

 107ك102 (678) 480 )865( 170ك103 صء�� الر�ح

 وارقامإلباأللفإلررالإلسعودي) 2011

 678ك656 - 168ك19 290ك22 220ك615 صء�� –جمتس�ء ك آئ  أجعدا  

 599ك360 )198ك274( 137ك68 534ك14 126ك522 جوجودا  غ�� جتداألة أخرى 

 659ك835 )580ك276( 266ك19 912ك90 061ك002ك1 صء�� -إيرادا  

 411ك100 )050ك1( )10( 579ك7 892ك93 صء�� الر�ح
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إل
ً
 :إلج�خصإلالنخائجإلاملاليةإلسادسا

 اصولإلوال��اجاتإلوجسيونإلررال) -1

 
 

إل)وجسيون   خالصةإلقائمةإلامل كزإلاملا�� 1220 1120 1020 9200 2008

 اصول  

 إمما��إلاصولإلاملخداولةإل 839 714 614 541 407

 املخداولةإمما��إلاصولإلغ��إل 1009 1017 893 833 682

 إمما��إلاصول  1,848 1,731 1,507 1,374 1,089

 ال��اجاتإلإلإل

 إمما��إلال��اجاتإلاملخداولة 827 691 541 466 368

 إمما��إلال��اجاتإلغ��إلاملخداولة 315 386 371 398 274

 إمما��إلال��اجات 1,142 1,076 912 864 642

 حروقإلاملساهم�نإلإلإل

 رأسإلاملال 375 300 300 300 300

 احخياطيإلنظاجيإل 65 54 44 31 23

 راةستاأر�احإلجإل 261 297 251 179 124

 حروقإلاقسية 5 4 - - -

 إمما��إلحروقإلاملساهم�نإل 706 655 595 510 447

 إمما��إلال��اجاتإلوحروقإلاملسكية 1,848 1,731 1,507 1,374 1,089

  

 

 

1,089 

1,374 
1,507 

1,731 
1,848 

642 
864 912 

1,076 1,142 

447 510 595 655 706 

0
200
400
600
800

1,000
1,200
1,400
1,600
1,800
2,000

2008 2009 2010 2011 2012

 حقوق الملكية إجمالي االلتزامات إجمالي األصول



 

 

)9( 

  

 جؤش اتإلال �حإلوإلجسيونإلررال) -2

 

 
 

 جؤش اتإلقائمةإلالدخلإلوجسيونإلررال) 2012 1120 1020 2009 2008

 املايعء صء��  794 835 804 558 506

 ت�ساة املايعء  )583( )625( (572) (372) (353)

 ال �حإلامما�� 211 210 232 186 153

)61(  )80(  )97( /إدار�ة جصرأفء  بيع أعسو�ق )109( )99( 

   
 صا��إلر�حإلالتشغيلإلإلإل 102 112 135 106 92

 إيرادا  أخرى (صء��) 10 7 3 2 2

إل نطفاضإل��إلقيمةإلذجمإلجدينها )97( - - - -

 جصءر�ف جء قال التشغيل )4.5( - - - - إل

 أر�ءح رأسمءلية  115 - - - -

 ناقء  تمو�ل )20.5( )15( (12) (11) (8)

 جخصص ال �ءة  )3( )3( (3) (3) (2)

 صا��إلال �حإل�عدإلالز�اةإل 102 100 123 94 84
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 ررال)إلألف�سبإلالخغ��إل��إلقائمةإلالدخلإلوإل-3

 جؤش اتإلقائمةإلالدخلإل 1220 1120 الخغ��اتإل %إل�ساةإلالخغ��ات

 املايعء  870ك793 658ك835 )788ك41( )5%(

 ت�ساة املايعء  )610ك582( )923ك624( )313ك42( )6.7%(

 الر�ح اجمء�� 260ك211 735ك210 525 0.25%

 جصرأفء  بيع أعسو�ق )400ك65( )569ك60( 831ك4 8%

 صء�� ر�ح التشغيل    000ك102 024ك112 )10.024( %)9(

 جخصص ال �ءة )921ك2( )578ك2( 343 13.3%

 صء�� الر�ح �عد ال �ءة 107ك102 410ك100 697ك1 2%

 

 أساابإلالخغ��:

 .رتاءع أسعءر املخ أن أا بيع الورق املعءد تدأ�رهنخاءض أسعءر اإلنتيلةإل-املايعاتإل:نطفاضإلا -

   الورقية.ئ نخاءض �ساة الورق املعءد تدأ�ره أهو أحد جدخال  صنءضة الرأ نتيلة اإل-ق�سفةإلاملايعات:إلنطفاضا -

 السوقية. أالتوسع ا�جغرا�� لسشركة. الايع ��دف ز�ءدة ا�حصةز�ءدة ضموئ  إل-زرادةإلجص وقاتإلالايعإلوالتسورق: -

 ةالر�ح التشغي�� لسسنأض�� الرغم جن انخاءض ءض املايعء  كمء أرد أضاله انخنتيلة اإل-ال �حإلالتشغي��إل:إلانطفاض -

قد شهد  تحسنء  -جقءرنة جع العءم السءبق، إئ أن نتءيج الشركة دم الشركة السعودية لصنءضة الورق  2012

جسيون ر�ءل �� العءم السءبق.  63.67جقءرنة جع  2102جسيون ر�ءل ��  86.12�� إظء حيث زاد صء�� الر�ح التشغي�� ج�حو 

 ألية أ�ءلتء�� تخايض �سا��ء نتء  أتنويع جصءدر املواد د ا  أحيث ت�ع  هذه ال �ءدة نتيلة تحس�ن ضمسيء 

أر�ءح رأسمءلية تحققت جن بيع أرا��ي، يقءبسهء جخصصء  انخاءض �� قيمة  نتيلةإل-ال �حإلالصا��إل�عدإلالز�اة:رقفاعإلا -

 جدينة أ�اءضة أاستثمءرا . ذجم

  

 الخوزيعإلا�جغ ا��إللسمايعاتإلوألفإلررال)إل-4

 

 الايان 1220جايعاتإل 1120جايعاتإل

 داخل املمسكة  352ك522 481ك725

 خءر  املمسكة  518ك271 178ك110

835,659 793,870 
 امللموعإل
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 الر وضإلوامل ابحاتإلوألفإلررال) -5

 

ال صيدإل��إل

31/12/2012 

ال صيدإل��إل

01/01/2012 
 املصدر

 قرأض جتداألة ( قص��ة دجل )  642ك438 146ك596

 

 

 

 � إلالروائمإلاملاليةإلع� إلالنحوإلالخا��:الر وضإلطورسةإلاملإلإلقمإلقصنيف

 املصدر 2012 2011

 ا�ج   املتداأل تحت  بند املطسو�ء  املتداألة 793ك103 843ك154

 املطسو�ء  غ�� املتداألةا�ج   غ�� املتداأل تحت بند  975ك167 571ك203

 امللموع 271,768 358,414

 

 

 
ً
 :إلاملدقوعاتإلالنظاجيةإلاملسخحرةسا�عا

تخاع الشركة ألنظمة جص�حة ال �ءة أالدخل �� املمسكة العر�ية السعودية. أ يتم ع�جيل ال �ءة ض�� أسءس  الز�اة: -1

 دان العءجل ��ء.سة لسايالسعودية لألنظمة الار�بتخاع الشر�ء  التء�عة أالعءجسة خءر  املمسكة العر�ية  أ  استحقءق

تخاع الشركة لنظءم الت�جينء  اجتمءضية أ�تم ع�جيل رسوم الت�جينء  اجتمءضية أفقء ألسءس  الخأجيناتإلامخماعية: -2

 ضل أسءس املستحق ضن الشهر السءبق.
ً
 استحقءق أ�تم سداد الت�جينء  اجتمءضية شهر�ء

 

 إلم:2011م جقءرنة بءلعءم 2012/ 12/ 31يو�ح املاءلغ النظءجية املستحقة كمء �� ا�جدأل التء��   

 ررال)إلألفو

 م2011عامإل م2012عامإل الايانإل

 244ك4 086ك5 جص�حة ال �ءة 

 214ك3 591ك3 جؤسسة الت�جينء  اجتمءضية 

 300 300 شركة تداأل 

 924ك1 753ك2 جوازا  أرسوم ح�وجية أخرى  تصديقء  أ
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ً
 حوكمةإلالش �ات -أإل:ثاجنا

إدرا�ء جن الشركة ألهمية نظءم ا�حوكمة �� عع �  ضمسية الشاءفية أافصءح أاملحءفظة ض�� سر�ة املعسوجء  بلءن  تنظيم 

جمء �ع ز  س��اتيليةا أضاط ضالقة امللس  بءل�جءن املنبثقة ضنه أذلك بوضع حدأد الصالحيء  ل�جءن ��دف سالجة القرارا  

ركة ض�� املدى القص�� أالاعيد أتطايق أضمءل القءنون أالتوافق جع لوايح هيئة السوق املءلية أأزارة التلءرة أغ��هء جن أدا  الش

 لاليحة حوكمة الشر�ء  ال�ي أصدر��ء هيئة السوق املءلية قءجت الشركة ب�ضداد أتطو�ر 
ً
حوكمة  ئيحةاملعءي�� املءلية أتطايقء

جتطساء  الهيئة أزارة التلءرة  تقوم الشركة بءستياء كمء ا�جمعية العموجية  أ  ادارةن جلس  سشركة أتم اضتمءده جلداخسية 

 أالصنءضة ال�ي عع ز جن ضمسية افصءح أالشاءفية أجن هذه املتطساء  ض�� سبيل املثءل ئ ا�حصر كمء ي��:

 حسية أفقء لسمدة ال�ي حددهء القءنون.ض�� جوقع تداأل أ �� الححف املأتقر�ر جلس  ادارة أ  �شر القوايم املءلية -1

 املعد لذلك جن قال الهيئة. اس��شءديإضداد تقر�ر جلس  ادارة أفقء ملتطساء  افصءح أالنموذ   -2

اضالن ال��ام بصيغة اضالنء  ا�جديدة ال�ي حدد��ء هيئة السوق املءلية أاملعسوجء  ا�جوهر�ة ال�ي ينا�� أن يتام��ء  -3

 .جادأ الشاءفية ضند إضداد اضالنء  ةأجراضء ال��ام بمواضيد النشر  أكذلك

 تطورا  جرتاطة بنشءط الشركة. أيأاضالن ضن  فصءحء  املطسو�ة جن هيئة السوق املءليةتقديم �ءفة اقرارا  أا  -4

أأ تنظيمية أأ  يةإشرافة لم يتم تنايذ أي ضقو�ة أأ ج ا  أأ قيد احتيءط  جارأض ض�� الشركة جن الهيئة أأ جن أي جه -5

 قاءيية.

 الت�جيل أددرا . ضدأقوا 8أرد جن نموذ  افصءح رقم تاءع إرشءدا  نظءم ا�حوكمة أ جء تحرص دايمء ض�� االشركة   -6

 الانودإلال�يإللمإليخمإلقيايرهاإلوسببإلذلك:إل -7

 سببإلعدمإلالخيايق الاند

  ملسءهمة الشركة اجتمءضية.سوف يتم استكمءل أضع نظءم  جسءهمةالشركة اجتمءضية نظءم

 

 :نخائجإلامل امعةإلالسنورةإللفعالياتإلوإم اءاتإلنظامإلال قابةإلالداخسيةإل-ب

تم إضداد نظءم الرقءبة الداخسية ض�� أس  سسيمة أذلك بوجود إدارة جتخصصة �� جلءل املراجعة أالرقءبة الداخسية أ�تم 

املخءطر جمء يدضم إرسء  أفال املمءرسء  �� جلءل ا�حوكمة أعع �  تدضيم فءضسيته جن خالل أجود �جنة املراجعة أ إدارة 

 افر تو  يحققيقدم إل��ء بصورة دأر�ة أجنتظمة تقءر�ر ضن الوحدا  أد�شطة جحل املراجعة، بمء  استقاللية املراجع الداخ��. أ

قال  لية نظءم الرقءبة الداخسية جنتقييم جستمر لنظءم الرقءبة الداخسية أجدى فعءليته. هذا أ�تم جراجعة جدى كاءية أفعء

إدارة املراجعة الداخسية أفقء �خطة سنو�ة جعتمدة جن �جنة املراجعة أ إدارة املخءطر تناذ بصاة دأر�ة أجستمرة لستحقق جن 

 أ�تم العمل ض�� جعء�جة املالحظء ، ددا فعءلية النظءم �� حمءية أصول الشركة أتقو�م جخءطر العمل أقيءس جدى كاءية 

، أ�تم التعءجل جع أية جالحظء  تتكشف بلدية ا�جوهر�ة ال�ي ظهر  ضن أضمءل الرقءبة الداخسية لهدف تقو�ة النظءم الداخ�� 

تقو�م لهذا  أالعمل ض�� جتء�عة تصو���ء أأضع الاوابط الكايسة �عدم تكرارهء، كمء يقوم جراق  ا�حسءبء  ا�خءر�� �عمسية

ض�� �ءفة جحءضر �جنة املراجعة أاملخءطر  اطالعأتمكينه جن    املءلية ا�ختءجية لسشركةالنظءم ضمن جهمة جراجعته لسايءنء

 الاحص. أتقءر�ر إدارة املراجعة الداخسية لسا��ة املءلية جحل
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:إلقفاصيلإلاسهمإلوأدواتإلالدين
ً
 وأيإلحروقإلخيارإلأوإلجذك اتإلحقإلاكخخابإلقاسعا

الشركة السعودية لصنءضة الورق أ�ء�� الشر�ء  تء�عة أجمسوكة لسشركة ن جميع دسهم أأدأا  الدين جصدرة بءسم إ  - أ

 السعودية لصنءضة الورق.

 م31/12/2012رأسإلجالإلالش كةإلواسهمإلا�ح ةإلكماإل��إلإل - ب

 ر�ءل 000ك000ك375 راس املءل املصرح بـــه -

 سهم 000ك500ك37 ضدد دسهم املصدرة ( جميع أسهم الشركة أسهم ضءدية) -

 سهم 250ك731ك18 دسهم ا�حرة أفقء ل�جل الشركة بتداأل ضدد  -

 ر�ءل 375.000.000 رأس املءل املدفوع -

 ر�ءل 10 القيمة اسمية لسسهم -

 ر�ءل 10 القيمة املدفوضة لسسهم -

 

أصدرهء أأ أي أدأا  دين قءبسة لستحو�ل إ�� أسهم، أأي حقوق خيءر أأ جذكرا  حق اكتتءب، أأ حقوق جشء��ة ئ توجد   -

 م.2012 جنحهء املصدر خالل السنة املءلية

حقوق تحو�ل أأ اكتتءب بموج  أدأا  دين قءبسة لستحو�ل إ�� أسهم، أأ حقوق خيءر، أأ جذكرا  حق اكتتءب، ئ توجد أي   -

صدر.
ُ
 أأ حقوق جشء��ة أصدرهء أأ جنحهء امل

صدر ألي أدأا  دين قءبسة لالس��داد، ئ يوجد   -
ُ
 أي اس��داد أأ شرا  أأ إلغء  جن جءن  امل

 

 
ً
 وأيإلاستثماراتإلملص�حةإلجوظفيإلاملصدر:إلق قيااتإلواقفاقاتإلالخنازلإلعاش ا

ضن أي  أأ احد أضاء  جلس  ادارة أأ كاءر التنايذي�ن ترتساء  أأ اتاءق تنءزل بموجاه احد جسءه�ي الشركة أيئ توجد  -أإل

 م.2012حقوق �� در�ءح أئ توجد أسهم ذا  أحقية �� التصو�ت أل�خءص قءجوا بإبالغ الشركة بتسك ا�حقوق خالل العءم 

 ئ توجد أي استثمءرا  أأ  احتيءطيء  أخري أ�شيت ملص�حة جوظا  الشركة.  - ب

 

 ا�حاديإلعش :إلحروقإلاملساهم�ن.

أج��ء ض��  تثبت لسمسءهم جميع ا�حقوق املتصسة بءلسهمض�� انه  شركة الداخ��نص النظءم دسء��ي لسشركة أ نظءم حوكمة ال

 سبيل املثءل ئ ا�حصر:

 .ا�حق �� ا�حصول ض�� نصس  جن در�ءح ال�ي يتقرر توزيعهء 

 .ا�حق �� ا�حصول ض�� نصس  جن جوجودا  الشركة ضند التصاية  

  أالتصو�ت ض�� قرارا��ء.حق حاور ا�جمعيء  العءجة، أاش��اك �� جداأئ��ء 

 .حق التصرف �� دسهم 

 . حق جراقاة أضمءل جلس  ادارة أرفع دضوى املسؤألية ض�� أضاء  امللس 

 .حق استاسءر أطس  جعسوجء  بمء ئ يار بمصء�ح الشركة أئ �عءرض نظءم السوق املءلية ألوايحه التنايذية 
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 أجراق   ادارةأضاء  جلس   إ��عية أتوجيه دسئسة �ش���ء حق جنءقشة املوضوضء  املدرجة �� جدأل أضمءل ا�جم

 .ا�حسءبء 

 

 :عش :إلسياسةإلقوزيعإلار�احإل�يالثا

نص ضس��ء  قءم جلس  ادارة بوضع سيءسة أا�حة بخصوص حقوق املسءهم�ن �� ا�حصول ض�� �ساة جن در�ءح السنو�ة

  نظءم حوكمة الشركة الداخ��
ً
أذلك دأن الت�ا�� ض�� قدرة الشركة �� اياء  بءل��اجء��ء املءلية  ةسشركدسء��ي ل نظءملس طاقء

توزع أر�ءح الشركة السنو�ة الصءفية �عد خصم جميع املصرأفء  أقد نص نظءم الشركة ض�� أن  أتمو�ل توسع��ء املستقاسية.

خسءير استثمءرا  أال��اجء  الطءرية الالزجة ملواجهة الديون املش�وك ف��ء أ  احتيءطيء العموجية أالت�ءليف دخرى أت�و�ن 

 ال�ي يرى جلس  ادارة ضرأر��ء ض�� الوجه التء��:

  ج�ى بسغ )) جن در�ءح الصءفية لت�و�ن احتيءط  نظءج ، أ�لوز ل�جمعية العءجة العءدية أقف هذا التلنس10يلن  ( .1

 رأس املءل. نصفاحتيءط  املذ�ور 

)) جن در�ءح السنو�ة الصءفية لت�و�ن احتيءط  2ض�� اق��اح جلس  ادارة أن تلن  �ساة ( بنء ل�جمعية العءجة العءدية  .2

 اتاء�� أتخصيصه لغرض أأ أغراض جعينه تقررهء ا�جمعية العءجة.

 )) جن رأس املءل املدفوع. 5يوزع جن الاء�� �عد ذلك دفعة أأ�� لسمسءهم�ن ئ تقل ضن ( .3

اء�� مل�ءف   أضاء  جلس  ادارة أ�وزع الاء�� �عد ذلك ض�� املسءهم�ن كحصة �� در�ءح أأ يخصص �عد جء تقدم جن ال .4

 .ةيحول إ�� حسءب در�ءح املاقء

 لستعسيمء  ال�ي تصدرهء أزارة 
ً
تدفع در�ءح املقرر توزيعهء ض�� املسءهم�ن �� امل�ءن أاملواضيد ال�ي يحددهء جلس  ادارة، أفقء

اسغ الشركة هيئة السوق املءلية دأن ت�خ�� ب�ي قرارا  لتوزيع در�ءح أأ التوصية بذلكالتلءرة أالصنءضة 
ُ
 .أهيئة سوق املءل، أت

 

 عش :إلجلس إلادارةإلثالثال

 لسنظءم  يتو�� إدارة الشركة جلس  إدارة جؤلف جن امءنية أضاء  ععي��م ا�جمعية العءجة ضن طر�ق التصو�ت
ً
العءدي طاقء

جع جراضءة اختصءصء  املقررة ل�جمعية العءجة، ي�ون مللس  ادارة جيالدية،  ملدة ئ ت �د ض�� االث سنوا  دسء��ي لسشركة

أضع أيعءأنه �� ذلك ال�جءن املنبثقة ضنه أجن ابرز أضمءل امللس   أتصر�ف أجورهء أأسع السسطء  �� إدارة الشركة،

تحديد الهي�ل الرأسمء�� دجثل  يءسة إدارة املخءطر أجراجع��ء أتوج��هءالشءجسة لسشركة أخطط العمل الريسسة أس س��اتيليةا 

اشراف ض�� الناقء  الرأسمءلية الريسسة لسشركة ، أتمسك لسشركة أاس��اتيليء��ء أأهدافهء املءلية أإقرار امل��انيء  السنو�ة أ

املراجعة الدأر�ة لسهيء�ل التنظيمية  أ  ل �� الشركةأضع أهداف ددا  أجراقاة التنايذ أددا  الشءجء أ دصول أالتصرف ف��

أضع سيءسة جكتو�ة تنظم ععءرض املصء�ح أجعء�جة حءئ  التعءرض املحتمسة ألضاء  ، أالوظياية �� الشركة أاضتمءدهء

نظمة ذا  الصسة الت�كد جن سالجة دنظمة املءلية أاملحءسبية، بمء �� ذلك د أ  جلس  ادارة أادارة التنايذية أاملسءهم�ن

أسيءسة إدارة املخءطر  أتحديث  املراجعة السنو�ة لاءضسية إجرا ا  الرقءبة الداخسية �� الشركة.أ  بإضداد التقءر�ر املءلية

 أتطو�ر ئيحة حوكمة الشركة أالت�كد جن تطاق��ء هذا بءإلضءفة إ�� املهءم دخرى أاملذ�ورة �� نظءم حوكمة الشركة الداخ��.
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 جلس  ادارة جن دضاء  التءلية أسمء��م : أ�ت�ون 

 اسمإلالعضو خصنيفال املنصب

 سموإلاج��إلعادإلهللاإلبنإلجساعدإلبنإلعادإلالعزرزإلآلإلسعود  غ��إلقنفيذي  رئي إلجلس إلادارة

 الدكخورإلعادإلالعزرزإلبنإلصا�حإلبنإلجنصورإلا�ج �وع  جسخرل  عضوإلجلس إلإدارة

 الك رمإلبنإلجو�ىىإلال �يعانجو�ىىإلبنإلعادإل  جسخرل  عضوإلجلس إلإدارة

 جحمدإلبنإلعادإلهللاإلبنإلإب اهيمإلا�خ رف  جسخرل  عضوإلجلس إلإدارة

 عزامإلبنإلعادإلهللاإلبنإلجنصورإلأباإلا�خيل  جسخرل  عضوإلجلس إلإدارة

 ال حمنإلبنإلصا�حإلآلإلعايدإلعادالدكخورإل  جسخرل  عضوإلجلس إلإدارة

 السورسم أديبإلبنإلعادإلال حمنإلبنإلجساعدإل  غ��إلقنفيذي  عضوإلجلس إلإدارة

 الدكخورإلميم إلديفيدإلقيب   قنفيذي  عضوإلجلس إلإدارة

 

ل ضاد الرحمن صء�ح آتم قاول استقءلة ضاو جلس  ادارة السيد/جحمد ضاد املسك ضاد هللا ال شيخ أتم عع�ن الدكتور  -

 ضاو�ته بءمللس .م أذلك ئستكمءل جدة 18/11/2012ضايد ضاوا بديال ضنه �� تءر�خ 

ععي�ن الدكتور جيم  فيب  أ م 30/7/2012ن��ء  ضقد املدير التنايذي لسشركة السيد جاءرك ضاد هللا ا�خءطر  بتءر�خ تم ا -

الريس  التنايذي  قوم ب�ضمءلالتنايذية كعاو جنتدب ي�جنة ال��شيحء  أامل�ءفئء  أال�جنة ضاو دارة أ ضاو جلس  ا 

 خالل ف��ة تادأ جن تءر�خ القرار أعستمر إ�� أن يتم اختيءر بديل لشغل جنص  الريس  التنايذي. 

 عش :إلامخماعاتإلجلس إلادارةإل ا�عال

 ا�حاور: ضددم يا�ن ا�جدأل التء�� جواضيدهء أ 2012ضقد  الشركة أرععة اجتمءضء  مللس  ادارة خالل ضءم 

 اسم

امخماعإل

 اول 

20/02/2012 

امخماعإل

 الثا�ي

30/07/2012 

امخماعإل

 الثالث

2/10/2012 

امخماعإل

 ال ا�ع

25/12/2012 

 امما��

 3 لم يحار حار حار حار دج�� ضاد هللا بن جسءضد بن ضاد الع �  آل سعود  

 4 حار حار حار حار الدكتور ضاد الع �  بن صء�ح بن جنصور ا�جر�وع

 4 حار حار حار حار الكر�م بن جو��ى الر�يعءنجو��ى بن ضاد 

 4 حار حار حار حار جحمد بن ضاد هللا بن إبراهيم ا�خر�ف

 4 حار حار حار حار ض ام بن ضاد هللا بن جنصور أبء ا�خيل

 3 حار حار حار لم يحار أدي  بن ضاد الرحمن بن جسءضد السو�سم

 1 - - حار يحارلم  ل الشيخآجحمد بن ضاد املسك بن ضاد هللا 

 4 حار حار حار حار الدكتور جيم  ديايد فيب  

 1 حار - - - الرحمن بن صء�ح آل ضايد ضادالدكتور 



 

 

)16( 

  

 جعإلالعسمإلأنإلعضوإلجلس إلادارةإلاملسخريلإلوجحمدإلعادإلاملسكإلعادإلهللاإلالإلالشي إل)إللمإليحض إلأالإلامخماعإلالثا�يإلقر .

 م)2012وكاارإلالخنفيذي�نإلوعامإلإلعش :إلج�اقتتإلجلس إلادارةإلخاج ا�

 

 الايان

أضاء  

امللس  

 التنايذي�ن

أضاء  امللس  غ�� 

التنايذي�ن / 

 املستقس�ن

خمسة جن كاءر التنايذي�ن جمن 

تسقوا اض�� امل�ءف   أالتعو�اء  

ياءف إل��م الريس  التنايذي 

 أاملدير املء��

 220ك767ك2 - - الرأات  أ التعو�اء 

 480ك769 - - الادئ 

 -  000ك600ك1 - امل�ءف   الدأر�ة أ السنو�ة

 - - - ا�خطط التحا��ية

ضينية آخري تدفع �ش�ل شهري أأ  ءأي ععو�اء  أأ ج اي

 سنوي 
- - - 

 

 

 عش :إلعضورةإلأعضاءإلجلس إلادارةإل��إلالش �اتإلاملساهمةإلالعاجةإلاخ ى إلسادسال

 

 الش �اتإلالغ��إلجدرمة الش �اتإلاملدرمة اســـــم

أال �و   شركة ا�خسيج لسكيمءأ�ء  أجيءنتست –بنك الر�ءض الدكتور ضاد الع �  بن صء�ح ا�جر�وع

 شركة انءرة العءجة –الصنءضية 

 سءجاء املءلية  جو��ى ضاد الكر�م الر�يعءن
دار جو��ى  –دار جو��ى لست�ج�ن 

  ج��سر  – جءرش –لإلستثمءر 

 أدي  بن ضاد ارحمن بن جسءضد السو�سم
الوطنية  -شركة أجءنة  - فيا�و شركة

 لسرضءية الححية
 النءياء  - فءلكم

 صءفوئ بالستيك  الرحمن بن صء�ح آل ضايد ضادالدكتور 

  جحمد بن ضاد هللا بن إبراهيم ا�خر�ف
شركة  –شركة جلموضة ا�خر�ف 

 جصءدر السعودية
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 عش :إلجسكيةإلأعضاءإلجلس إلادارةإلوكاارإلالخنفيذي�ن:إل�عالساإل

جلس  ادارة أكاءر التنايذي�ن أزأجء��م أأأئدهم القصر �� أسهم أأدأا  دين الشركة   ألي جص�حة ععود ألضاء أصف -

  -م:2012خالل العءم  أالشر�ء  التء�عة لهء

 اسم جن ععود له املص�حة م
صء��  ��ءية العءم بداية العءم

 التغ��

�ساة 

أدأا   ضدد دسهم التغ�� )

 

�ساة 

 

أدأ  ضدد دسهم

 

 

�ساة 

 %20 750ك753ك3 %50.05 - 750ك768ك18 %50.05 - 000ك015ك15 بن ضادالع �  آل سعود  دج�� ضادهللا بن جسءضد 1 

 %20 250 - - 250ك1 - - 000ك1 الدكتور ضاد الع �  بن صء�ح بن جنصور ا�جر�وع 2

 %20 192ك3 %0.042 - 962ك15 %0.042 - 770ك12 الر�يعءنجو��ى بن ضاد الكر�م بن جو��ى  3

 %20 800ك7 %1 - 000ك39 %1 - 31200 جحمد بن ضاد هللا بن إبراهيم ا�خر�ف 4

 %20 250 - - 250ك1 - - 000ك1 ض ام بن ضاد هللا بن جنصور أبء ا�خيل 5

 %20 250 - - 250ك1 - - 000ك1 جحمد بن ضاد املسك بن ضاد هللا آل الشيخ 6

 %20 250 - - 250ك1 - - 000ك1 أدي  بن ضاد الرحمن بن جسءضد السو�سم 7

 %20 587ك2 %0.03 - 973ك12 - - 350ك10 أدي  بن ضاد الرحمن بن جسءضد السو�سمفهد  8

 %100 250ك1 - - 250ك1 - - - الدكتور جيم  ديايد فيب  9

 - - - - - - - - كاءر التنايذي�ن أزأجء��م أأأئدهم القصر 11

 

 عش :إلإق اراتإلأعضاءإلجلس إلادارةثاجنإلال

 يقر جلس  ادارة بمء ي��:

ضُد حسءبء  ا�ن �جال  أ -1
ُ
فقء ملعءي�� املحءساة الصءدرة جن الهيئة السعودية لسمحءسا�ن أ أ ، ححيحالش�ل ءلب أ

أالنظءم دسء��ي  القءنوني�ن كمء إن الشركة تحتاظ ��جال  جحءسبية �حيحة أتتاق جع جتطساء  نظءم الشر�ء 

 لسشر�ء  فيمء يتعسق بإضداد أضرض القوايم املءلية لسشركة السعودية لصنءضة الورق.

2-  
ُ
  ضًد إن نظءم الرقءبة الداخسية أ

ُ
 باءضسية. ذًا ض�� أس  سسيمة أ ن

 .جواصسة �شءطهض��  در املصّ قدرة  ��أي شك يذكر  أنه ئ يوجد -3

جص�حة جوهر�ة ألحد أضاء  جلس  إدارة الشركة أأ كاءر التنايذي�ن ئ توجد ضقود ت�ون الشركة طرفء ف��ء تتامن  -4

 أأ ألي �خص ذأ ضالقة ب�ي ج��م. التنايذي أأ املدير املء��

 ئ توجد ضقو�ة أأ ج ا  أأ قيد احتيءط  ض�� الشركة جن الهيئة أأ جن جهة إشرافيه أأ تنظيمية أأ قاءيية أخري. -5

 

 اق��احإلقوزيعإلأر�احإلالش كةإلخاسعإلعش :ال

جسيون ر�ءل، كمء تو�ح القوايم املءلية ا�ختءجية املوحدة لسسنة 102بحمد هللا تمكنت الشركة جن تحقيق أر�ءح صءفية بسغت 

أأى�ى جلس  ادارة بتوزيع أر�ءح بماسغ  أ�نء  ض�� هذه النتءيجم أتقر�ر جراج�� ا�حسءبء  املرفق، 31/12/2012املن��ية �� 

) ر�ءل لسسهم الواحد أت�ون أحقية در�ءح لسمسءهم�ن 1.50) ) جن رأسمءل الشركة بواقع (15) جسيون ر�ءل بمء �عءدل (56.25(
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أيعت�� توزيع در�ءح استمرار لسيءسة الشركة ��  غ�� العءدية. املقيدين ��جل الشركة ب��ءية تداأل يوم ا�عقءد ا�جمعية العءجة

 ز�ءدة ضوايد جسءهم��ء.

 

 م2012خاللإللعش ون:إلقوصياتإلجلس إلادارةإلا

 العءدية املوقرة بمء ي��:  غ��  يوى�ي جلس  إدارة الشركة السعودية لصنءضة الورق ا�جمعية العءجة -أ 

) ر�ءل 1.50) جن رأس جءل الشركة أالذي يمثل (15املوافقة ض�� توصية جلس  ادارة بتوزيع أر�ءح لسمسءهم�ن بواقع  )1(

 م أست�ون أحقية هذه در�ءح لسمسءهم�ن امل�جس�ن �� �جال 31/12/2012ءلية املن��ية بتءر�خ لسنة املضن السسهم 

 غ�� العءدية أالذي سيعسن ضنه ئحقء. تداأل ب��ءية يوم ا�عقءد ا�جمعية العءجةالشركة بنظءم 

  ل ضايدآالدكتور ضاد الرحمن صء�ح دارة بتع�ن جلس  ا  أأى�ى )2(
ً
ستكمءل ف��ة ضاو�ة السيد  ئ  دارة�� جلس  ا  ضاوا

 ستقءل جن جنصاه أضرضهء ض�� ا�جمعية العءجة لسشركة لسموافقة ضس��ء .الذي ال الشيخ آجحمد ضاد املسك ضاد هللا 

  بءلشركة بإضءفة الاقرة رقم جن ئيحة �جنة ال��شيحء  أامل�ءف ) 2) جن املءدة (1.1.2ض�� ععديل الاقرة رقم ( املوافقة )3(

 ) جن نظءم حوكمة الشر�ء .15رقم ( ) جن املءدة1( .

أسوف يتم أضداد أجندة اجتمءع ا�جمعية العءجة العءدية ال�ي عشمل بء�� بنود جدأل دضمءل أاضالن ضن ذلك �عد جوافقة 

 .ا�جهء  املختصة

 

 :إل�جانإلجلس إلادارة.ا�حاديإلوالعش ون

 :ال�جنةإلالخنفيذيةإل-1

لتوف�� القدرة ض�� استلءبة السريعة ��  عشكيل ال�جنة التنايذيةتم جتمءض�ن أ قد ا م2012خالل العءم جتمعت ال�جنة ا

ا�حءئ  الطءرية، بءإلضءفة إ�� القيءم بمسءضدة امللس  �� أدا  جهءجه اشرافية بكاء ة أفعءلية، أخءصة فيمء يتعسق بتحديد 

لسشركة أدألو�ء  املءلية أالتشغيسية لهء، أأضع التوصيء  ا�خءصة �سيءسة توزيعء  در�ءح، بءإلضءفة  س��اتيليةا دهداف 

ال�جنة جسؤألية جراجعة السيءسء  أدهداف  �التشغيسية. أتتو�إ�� قيءجهء بتقييم انتءجية طو�سة دجل لعمسيء  الشركة 

تو�� جراجعة أدا  الشركة املء�� أأضع امل��انيء  أخطة العمل السنو�ة لسشركة أاشراف ض�� تنايذهء كمء ت ةس��اتيليا 

وافقة ض�� رة بءملأقد أأصت ال�جنة مللس  ادا بءإلضءفة إ�� رفع التوصيء  إ�� جلس  ادارة بخصوص املهءم املو�سة إليه.

 جدأل التء��:تت�لف ال�جنة التنايذية جن االاة أضاء  حس  ا�س��اتيلية �خمسة سنوا  أ ا�خطة ا 

 املنصـــب اســــم

 الريس  ( ريس  جلس  إدارة غ�� تنايذي) ج�� ضاد هللا بن جسءضد بن ضاد الع �  آل سعودد 

 ضاو جلس  إدارة  جستقل ض ام بن ضاد هللا بن جنصور أبء ا�خيل

 ضاو جلس  إدارة تنايذي  جيم  ديايد فيب 

 

 



 

 

)19( 

  

 �جنةإلامل امعةإلوإدارةإلاملطاط إل-2

�� جسءضدة جلس  ادارة لسقيءم بمهءجه اشرافية بكاء ة أفعءلية، أ�صاة  أإدارة املخءطر  الوظياة دسءسية ل�جنة املراجعة

أتطايقهء بءلش�ل  ضن الت�كد جن سالجة القوايم املءلية، أسيءسء  أإجرا ا  الرقءبة الداخسية ؤألةخءصة ععت�� ال�جنة جس

م بءإلشراف أالتنسيق ض�� ضمسيء  املراجعة الداخسية أا�خءرجية 2012نة خالل العءم أقد قءجت ال�ج، الححيح أالاعءل

 Croweالرقءبة الداخسية أقءجت أياء بءلتوصية بتع�ن (  لسشركة ��دف التحقق جن جدي فءضسية أكاء ة أنظمة أإجرا ا

Horwathكمراجع خءر�� �حسءبء  الشركة رعع السنو�ة أا�ختءجية أال�ي أافق ضس��ء جلس   يري ) كرأهورأث العظم أالسد

ادارة أجمعية املسءهم�ن، أاضتمد  ال�جنة خطة املراجعة الداخسية لسشركة أالشر�ء  التء�عة لهء أأأصت بارأرة ععديسهء 

ضمءل املراجعة الداخسية أقدجت التوصيء  قتات الارأرة،  أ قءجت ال�جنة ب��أ�د جلس  ادارة بم�خص ضن نتءيج أا�سمء 

الالزجة حول كاء ة أفءضسية الرقءبة الداخسية أقءم امللس  بءإلطالع ض�� هذه النتءيج أا�جهود املاذألة لتنايذ التوصيء  

أإبدا   إضدادهء��  دراسة السيءسة املحءسبية املتاعةأ  دراسة القوايم املءلية دألية أالسنو�ةا�خءصة ��ء أكذلك قءجت ال�جنة ب

النتءيج الهءجة أالتوصيء  ال�ي توصل إل��ء املحءس  القءنو�   أجتء�عة الرأي أالتوصية �ش���ء قال ضرضهء ض�� جلس  ادارة.

 . بنء  ض�� تسك التوصيء  ادارة  ستلءبة ادارة لهء، أأياء اجرا ا  التححيحية ال�ي قءجت ��ءاأدرجة 

  :إدارة املخءطر أضاء  جن بي��م جختصون �� الشؤأن املءلية أاملحءسبية أ  االاةرة املخءطر جن تت�لف �جنة املراجعة أإداأ 

 املنصـــب اســــــم

 الريس  (ضاو جلس  إدارة جستقل) جو��ى بن ضاد الكر�م بن جو��ى الر�يعءن

  ضاو جلس  إدارة جستقل  هللا بن إبراهيم ا�خّر�ف جحمد بن ضاد

جختص بءلشئون املءلية  ضاو �جنة جستقل العءيدض�� بن سسيمءن 

 تطو�ر سيءسة إدارة أتتو�� ال�جنة كمء أ اجتمءضء  أرععة م حيث ضقد  2012خالل العءم  ءاجتمءضء��أاصست ال�جنة   
ً
ياء

�ء التء�عة أإضداد جدأل املخءطر أتحديا�ء أاشراف ض�� ا�خطط أاس��اتيليء  ا�خءصة بءملخءطر  ال�ي تواجه الشركة أشر�ء�

صالحيء  شرا  املواد ا�خءم أجستس جء  انتء  أجتء�عة تنايذه ض�� �ءفة املستو�ء  أتقديم املشورة مللس  ادارة حول 

 اعض املخءطر أكياية جواجه��ء ف�ي �ءآلع :ل املخءطر ال�ي تواجه أضمءل الشركة أكياية التعءجل جعهء ، أجثءل

ان الشركة قد استثمر   حيثلسورق املعءد تدأ�ره  ةحرايق �� جستودضء  جراك  التلميع التء�ع �شوبالتقسيل جن جخءطر  -1

م أجميع جنش   أجعدا  الشركة جؤجن ضس��ء بءل�ءجل ضد أخطءر 2012ب�نظمة ج�ءفحة ا�حرايق املتطورة خالل العءم 

 ا�حر�ق لتاءدي هذه املخءطر.

ألذلك �ج�  الشركة إل�شء   الصنءضية جمء يؤدي إ�� أقف انتء  �� املصنع.انقطءع التيءر الكهر�ءي  ضن املدينة خطر  -2

 جحطة توليد الكهر�ء  امل دأ  لستقسيل جن هذه املخءطر.

 جخءطر التغ�� �� دسعءر العءملية لسمواد ا�خءم املستخدجة �� انتء  جمء يؤدي إ�� ز�ءدة ت�ساة املنتج أقد شرضت الشركة ��  -3

 ل�حد جن هذه املخءطر ضن طر�ق تخايض ت�ساة انتء . نويع جصءدرهءتوسيع �شءطهء أت

جخءطر املنءفسة جن الشر�ء  ذا  النشءط املشءبه أال�ي تتمتع بم��ا  تصدير�ة خءصة جن دأل شرق آسيء. ألذلك �ج�   -4

 ملواجهة هذه املخءطر. خءر  دأل ا�خسيج  الشركة �� توسعء��ء إ�� فتح أسواق جديدة 
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 ال��شيحاتإلوامل�اقتت�جنةإلإل-3

 أضاء  حس  ا�جدأل التء��:  أرععة�جنة ال��شيحء  أامل�ءف   تت�ون جن 

 

 املنصـــب اســـم

 ) الريس  (ضاو جلس  إدارة جستقل ضاد الع �  بن صء�ح بن جنصور ا�جر�وع

  ضاو جلس  إدارة جستقل ض ام بن ضاد هللا بن جنصور أبء ا�خيل

 ضاو جلس  إدارة جستقل  صء�ح آل ضايدالرحمن بن  الدكتور ضاد

 تنايذي  ضاو جلس  إدارة  جيم  ديايد فيب 

 

 املهءم التءلية: أتتو�� �جنة ال��شيحء  أامل�ءف  جتمءضء  االاة ام حيث ضقد  2012أاصست ال�جنة اجتمءضء��ء خالل العءم 

أا�حة لتعو�اء  أج�ءف   أضاء  جلس  ادارة جسؤألية جراجعة هي�ل جلس  ادارة أترشيح أضاء ه أأضع سيءسء   -

 ععتمد ض�� جعءي�� تقييم ددا  .  أكاءر التنايذي�ن

ضاو جلس  إدارة جستقل بديل لسعاو املستقيل  الرحمن بن صء�ح آل ضايد الدكتور ضادالتوصية مللس  ادارة ب��شيح  -

 خ.ل الشيآجحمد بن ضاد املسك بن ضاد هللا السيد 

 ضاو �� �جنة ال��شيحء  أامل�ءفئء  . الرحمن بن صء�ح آل ضايد الدكتور ضادأأصت ال�جنة مللس  ادارة بتع�ن  -

 أأصت ال�جنة مللس  ادارة لدراسة نظءم التعو�اء  أالوصف الوظيا  لسموظا�ن . -

 ن �� الشركة .�أأصت ال�جنة بدراسة نظءم ج�ءفئء  املدرا  التنايذي -

ادارة بءل��شيح لعاو�ة جلس  ادارة أاملراجعة السنو�ة لالحتيءجء  املطسو�ة جن املهءرا  املنءساة التوصية مللس   -

 لعاو�ة امللس  الت�كد �ش�ل سنوي جن استقاللية دضاء  املستقس�ن أحءئ  ععءرض املصء�ح.

 أإضداد أصف لسقدرا  أاملؤهال  املطسو�ة ةاملراجعة السنو�ة لالحتيءجء  املطسو�ة جن املهءرا  املنءساة لعاو�ة جلس  ادار  -

 الوقت الذي يس م أن يخصصه العاو ألضمءل امللس . لعاو�ة جلس  ادارة، بمء �� ذلك تحديد

. إضداد توج��ء  أ�راجج ععر�اية ألضاء  جلس  ادارة املستقس�ن أالغ�� تنايذي�ن ا�جدد ضن طايعة أضمءل الشركة أأصف  -

 اء  �� جلس  ادارة.تاصي�� ضن أاجاء��م ك�ض

بتحديد جعءي�� جعينة ئختيءر د�خءص لشغل أظياة العاو املنتدب أأ الريس   تتعسقإضداد توصيء  مللس  ادارة  -

 .التنايذي أر�سء  دقسءم الريسسية بءلشركة

 ية جنءساة ألضالمأضع جعءي�� لتحديد استقاللية ضاو جلس  ادارة، الت�كد جن استقاللية العاو �ش�ل سنوي أأضع آل -

ئستقالليته، أالت�كد جن ضدم أجود أي ععءرض جصء�ح إذا �ءن العاو  املسءهم�ن ضن أي جتغ��ا  قد تؤدي إ�� فقد العاو

 .�شغل ضاو�ة جلس  إدارة شركة أخرى 
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 :شك إلوإلقردي 

يحاظهمء هللا بخءلص الشكر أالتقدير ملء أ�� ا�ختءم �سر جلس  ادارة أن يتقدم �خءدم ا�حرج�ن الشر�ا�ن أأ�� ضهده دج�ن 

يقدجونه جن ضون أدضم لتحقيق أجن أرفءهية هذا الوطن، كمء يتقدم امللس  بخءلص الشكر أالتقدير �ح�وجة خءدم ا�حرج�ن 

كمء يتقدم امللس  بخءلص الشكر أالتقدير �جميع ضمال   الشر�ا�ن الرشيدة ض�� دضمهء أرضءي��ء املستمرة لسقطءع ا�خءص،

لشركة أجس��س�  جنتلء��ء ض�� اق��م أدضمهم �شرا  جنتلء��ء، أخءلص الشكر أالتقدير ملسءه�ي الشركة الكرام ض�� اق��م ا

، أالشكر جوصول لإلدارة التنايذية أازدهءرأدضمهم املستمر داضي�ن املو�� ض  أجل أن يتو  هذه الثقة بم �د جن التطور 

م كمء يتطسع امللس  إ�� امل �د 2012ا��م املتم�� أال��اجهم ب�هداف التطو�ر خالل العءم أجنسوع  الشركة �جهودهم املخسصة أأد

 م بإذن هللا.2013جن انلءزا  خالل العءم 

 

 

 سائس�نإلاملو� إلعزإلوملإلأنإليوققإلا�جميع،،

 

 

 جلس إلإدارةإلالش كةإلالسعوديةإللصناعةإلالورقإلإلإلإلإلإلإلإلإلإل
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